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Bübaonun 1imıuıt Rio N eı'lf.to 

Kamutayda dUnkü müzakereler 

eeep Peker 
Şark demlryollaı:ı 1929 n1ukavelesioe dair 

izahat verdi 
Başvekil ve Ali Çetinkaya 

beyanatta bul.u~d,~lar 

~~fi~ 
• 

~ ~ t f• ~ d: . 
' ı~ ~ . . . 
E;ki 'ııe ~i ·Nafw Veloi.lleri: Be hiç, Receb Peker ve Ali Çefüıkaya 

• 11 .... ..... mübayaası Bu layiha bütçe ve maliye eneli. 

Şark deınıryo ar • ....- · d ·k· . . tasdikma. dair kanuıı menlerın e ı ı sene kadar kalmıştır. 
muka.velesın.ı~ . ··za.keresi dün ka.. 1929 senesinde Receb Pekerin Na-
l.ayibasının ıkıncı mu fıa Vekilliği zamanında yeniden tah-
mutayda. yap~l~ırı:r·Çetinkaya geçen rik ~il~_rek.?u mukavele yapılmıştır.,, 

Nafıa. Vekılı . 'Ik müzakeresi Dunku muzakerelerde Recep Peker, 
celsede mu~avelenın W:~ et arasında.. AH Çetinkaya izahat vermişlerdir. Bu 
esnasında şırket~e b ~esini ya.pa • müzakereler hakkında Anadolu ajan-
ki münasebetlerın .ta~ı ç sının verdiği malllmat şudur: 
rak şunları söylemıştı: "Receb Peker (Kütahya) ve Bayın. 

"- 1927 senesinde Behiç bey za... dırhk Bakanı Ali Çetinkaya Şark de. 
. k d r Nafıa Ye· 

manlarında o tarıhe a a . · miryollarr ~irketi ile aktedilmiş olan 
k • 1 t· . .. steşarı Burhaneddın ıs- . k 1 .. . d k a e ının mu h ıa.ıunış mütekaddım mu ave e uzerın e arşı. 
minde birisi tarafından azır .. .. hkh izahat vermişler ve Başbakan 
olan bu layiha 1927 senesinde Bu~uk tı:ımet İnönü beyanatta bıt)unrnuştur. 
Meclise sevkediliyor. O layihaya gor~ Bu iz..ıhat ve beyanatı müteakib kanu. 
şirke;in borcu 5.5 milyon altın frand nun maddelerine geçilmiş ve kabul e-

. zaman a 
olarak kabul ediliyor. Aynı f k dilmiştir.,. 
kilometre basına 13.000 altın. ra~ --------------
ve hasılattan da yüzde 75 i şırke e, Kont Clano yarm 
Yüzde 25 i de hükumete aid olma~ e- Tirana gidiyor 
sası teklif ediliyor. Fakat . bu, ~ılo; 
metre başına ı::ı.OOO frank ve yuzd 

Roma 27 (A.A.) - Kont Ciano, re
fakatinde bazı yüksek memurlar bulun
du;;.u halde yarın Tirana hareket ede. 
cektir. Nazır, kri'l Ahmet Zogo il~ baş· 

-5 · · şirkete 
1 hasılatı gayri safıyenın 
Yüzde 25 in hükumetin olması h~S~· 
SUndan ari bir de şirketin hisselerının 
işletme masrafları çıktrktan son:~ 
l.227.153 altın franklık bir meblag 

t ernin t'!tmesi ı;art koş~uyor. 
. Görülüyor ki, ta 1872 de b~Iıyan 
1~_letrne imtiyazı gittikçe şirketın le. 
\... --' ~-:;..,._np 

kil !{otta tarafından kabul edıle:ek 
ve 'k . t . 
fakat hiçbir siyasi vesı a ımza e mıyc~ 

cektir. .. 
Yarı resmi bir notaya gore, bu seya· 

da mevcut dostluğu teyit etmek 
hat ara 
maksadile yapılmaktadır. 

Bilbaonun aç kalma· 
sına mani olarak · 

Asileri 

) 

! 

· kudurtuyor 
İspanyada ıdahilii harp, asilerin ~ç 

bırakmağa çalıştıkları Bilbaoya ingilte. 
renin gayet insani bir düşünce ile erzak 
göndermek hususundaki takdire değer 

İngiltere Kra h AJbncı Corcun tac 
giyme merasimi münasebetiyle yapı. 
lacak deniz şenliklerine iştirak ede. 
cek olan Kocatepe torpito muhribi. 
miz dün sabah Haliçten çıkmış, Hay. 
darpaşa önlerinde demirlemişti. Koca-

tepe bugün akşama doğru demir ala

rak yola çıkacaktır. Torpito ile filo

tilla komodoru da gitmektedir. 

(Devamı 6 ?nt."!da) 
Amiral Şükür Okan Başbakanl& 

birlikte gidecektir. 

Musolini bugün 
B~rline rn.i gidiyor 

MhlAkat esasen muk~rrer olm~kla beraber böyle ant olarak tacil edilmesinin sebebi 
ve venlen haberın doğruluk derecesi henüz anlaşılamadı 

K~~I Kar~I, Romanyanın Küçük 
lfllafa bagh olduğunu temin etti 

Londra, 26 (A.A.) - Dcyli Telgraf na dair son dakikaya kadar bir hah · · · 
gazetesinin iyi bir menbadan ög-rendi- i-

1 
. . er bıye nazırı general Reodenn resmı bir 

.. . . g gc memıştır.} · t b ı k .. B ı· d 
ne gore Hıtler ıle Musolinı· yann B 1. zıyaret e u unma U7.e~e er ın en er ın Bl b • . . . . . . de görüşeceklerdir. um ergm zıyareti buraya gelmesıne ıntızar edılmcktcdır. 

(Musolininin bugün Bcrlindc olduğu· t eeyyiit ediyor General,, çarşanba günü Burgenland 

R ( ) 
da yapılacak olan askeri manevralarda 

oma: 27 A.A. - İtalyan impa • 
........ ,. ................................................. ·: 1 - ldö . hazır bulunacak, ve akcam ba"vekil rator ugunun yr 'niımü olan 9 mayısta ~ J' s e Ven .:··i Alman harbiye bakanı mareşal Yon Şuşnig tarafmdın Bolvodere sarayında 

Blomberg resmen Romayr ziyaret ede· verilecek olan bir gala kabul resmine 

K at 1 an 1 r 
. cektir. iştirak edecektir. 
f Göringin temasları 
i Macar Harbiye Nazın Alman Hava nazın general Göring. 

Yazan: i Viyana, 27 (A.A.) - Macar har- (n.~ 6 "-) 

:.

•• ~~ı ~~ 
Kanser kurban, 

NACiYE iZZET 1 lngllterede bir dedikodu mevzuu 

, Aş!ir:~:.ı;,:::01 ! Sabık kral aleyhind0ki 
f Kanser kurbanı Naciye 1.zzet'in i k • t t 1 ~ a.cıklı ölüm ıstıraplarıy arasında neş. j 1 a p a n e e r va r ? 
: nni sayıklayıp durdugu bu romanı : 1 

j ;.:n~:şeınbe gilnkü ••ymuzd• oku: j Vindsör dükü bu kitabın toplat-
: ........... _ ........................................... r tırllması talebile müracaat etti 

Tevkifhane 
firarileri 

Müsebbipler 
hakkında k&nunt 

muameleye başlandı 
Tevkifhaneden kaçan Albdullah ile , 

Tevfik henüz yakalanamamışlardır . 
Dünkü sayımızda mevkufların ne şe
kilde kaçabilecekleri hakkında yürü • 
tülen tahminleri mevzubahsetmiştik. 

Müddeiumumilik bu tahminlerin doğru 
olmadığı kanaatindedir. Müddeiumu. 
milik namına verilen izahata göre; 

''Mevkufların nereden ve ne şekil. 
de kaçtıkları daha ilk günde tesbit e. 
dilmiş ve müsebbipleri hakkında icap 
eden kanuni muameleye tevessül olun. 
muştur. Mevkufların ve mahkumların 
icabsız sokaklarda dolaştıkları, şura
ya buraya gittikleri, meydancı olduk
ları da doğru değildir.,, ' 

Dedikodulu kitap, 

.. Sabık ı.ngiltere kralı Vindsor dükü. 
nun kendı hakkmda intişar et . 1 . . . . mış o an 
hır kıtap ıçın avukatları vasıtasile mü-
racaatta bulunduğu ve bu kitabın piya
sadan toplattırılmasrnr istedig-ini ak . 

kd
. d . ~ 

ta ır e dava a~acağıru bildirdiğini yaz 
mııtık. 

Bugünkü posta ile gelen tngilir ıaıe. 
telerin:ien Niyuz Kronik! bu hususta 
şayanr dikkııt tafsilat veriyor. 

"Tac giyme merasimine dair tefsir· 
1er .. adını taşıyan bu kitap Haynman 
müessesesi tarafından basılmıştır, bu 

(Devamı 6 tncıda) 
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Petrolsüz Alnıanya 
korkunç 

kuvvet d 
bir 

QilCJir 

Almanya ve ltalya dış politikala
rmın inkişafı her tarafta büyük bir 
alaka ile takip edilmektedir. Zira va
ziyet bir büyük devletin endişelerini 
ortaya atmaktadır. 

Avusturya başvekili Şuşnig' e 
Venedikte verdiği cevaplarla Musa· 
lini, ne kadar pahalıya ödenirse ö
densin, İtalyanın Alman dostluğunu 
kazanmağa veya satın almağa mec
bur bir vaziyette bulunduğunu ihsas· 
etti. Bu hal, Habeş harbini takip e· 
den günlerin ltalya aleyhine işledik· 
lerini ve ispanyadaki faşist Fiyasko
dan sonra, ftalyanm sağlam da olsa 
cürük de olsa mutlaka bir takım dost 
luklar bulma-ga· mecbur kaldrğınr, 
ya)mzlrktan çekindiğini ve hatta 
ürkmekte olduğunu iııpat etmekte
dir. 

halya ile Almanyanın elele ve· 
rerek Orta Avrupayı müşterek ege· 
menlikleri altına almaları, daha doğ
rusu Oı::ta A.vı:upadaki zayıf devlet
lerin tam bir Alman egemenliği al
tına girmesi uğrunda ltalyanın bii
tün milli imkanlarım Hitlerin emri 
altına-koyması nasıl bir fevkaladelik 
ifade eCler veya bir fevkaladelik ifa~ 
de eder mi? 

Bu suale müsbet, menfi bir ce· 
vab verebilmek için Romanyanm 
kati bir karar alabilmesini veya aldı
ğı bir kararı tatbik edebilip edemiye· 
ceğini anlamak laznndır. 
- izah edelim: 

Almanya ile ltalyanın elele ve
rerek bir Avrupa harbine atılabilme· 

leri için evvela "petrol .. muammasını 
halletmeleri icap eder. Bir büyük ve 
Clevamh natpte ı • odern bir ordunun 
petrol İhtiyacını para ile ten~in edebi
lec;:eğini· sanmak ham bir hülyadır. 

• Alrnanyantn ve:.ltaly;ınm bütün 
zırhlı hücum alayları, tayyarelerini 
ve ağır tanklarını rahat- rahat çalıştı· 
rabilmek,. harbe sokmak için di.inya 
kadar petrol kullanmak la~ımdır. ki 
bu da ancak kuvvetli petrol kaynak
larına el atmak veya siyasi menfaat
ler göstererek ortak olmRkla miim· 
kündür. Avrupada girişilecek bir 
harpte düşman eli kolu bağlr, kal-· 
kanlı ve mızraklı betbaht Habeş de
likanlıları olmryacaktır. Faraza Gö
ring - Musolini mülakatından çı
kan neticeleri bildiren gazeteler, Al· 
rnahy~mın Çekoslovakyaya hücum 
etmesine 1 talyanm göz yumacağm
d~n da bali~etmelüedirler. 

· Deinek oluyor ki Alman - ltal
yati gitli ahlaşmalarının ilk hedefle
rinden "\'e ilk dü~manlarmdan biri 
Çekoslovakya olacaktır. Bu Çekos· 
lovakyanrn kiiç\ik. antanttaki men· 
faatlerinden tecrit edildiği farzolun
sa hile,Sovyet,Rusy~nın Çekosloyak 
ya ile ayni anda harbi kabul edece· 
ğini hesaba katmak lazımdır. Bir za
manlar Baldvin "Büyük Britanya 
huautlarmm Rende başladrğınr,, 
soy1ediği gibi Sovyetler de Çekoslo
vakyaya saldıracak bir orduya ken
dilerin~ tecı:tvüz ~ttnif gibi karşılıya· 
caklarmı zaman zaman ihsas etmiş
lerdir. 

. ·Böyle ·bir vaziyette Polonyanm 
ihtiyar edeceği hattı hareket hiç de 
tahmin edildiği kadar açık değildir. 
Kolonel Bek Almanyanm direktif
leriyle .memleketin dış politikı:ısmı 
idEire ede.Gr;k derecede basit.bir diplo
mat değildir, r\lmanyanın şarka 
clogtu ilerleyi_şi ~·utlaka Leh\stanm 
a.ley'kin~ olacağım takehr eder. Böy
le ol.machğını ve bu ınetnlekeHn 
Almanya ·ae birlikte har@k~t edece· 
ğini far~eaersek ve bu politikanın 
Son Bükreş kohuşmalarmdA. buglin
kfr Rofilanya hükumeti tarRfinclan 
da tasvip ed.ilcliğini kabtıl etlersck 
Küti.ık antatHm de\ amıntlan pek 
haklı olarak şüphe etmek lfıznn ge· 
lir Ki düne kadar orta Avrupada çok 
mühim bit tol oyhamış olan ve vazi
yeti pek miihittı \roller o}'nRmağa 
müsait bulunan ktiç\ik antantırt Al
manyaya petrol 'e ktum satmak gi- ı 
bi bir menfaa~ ve ihtirasa fodll edil
diği tıetieesine varmak icap eder. Bu 

: Şekip Gündüz 
takdirde vaziyet şöyle hülasa olu
nur: 

1 - Almanya şarka doğru iler
lemek politikasında İtalyadan, yani 
Orta Avrupanın cenup Kapxsı sayı
lan Bremer geçidinin hakiminden 
geniş l:iir müsaade almıştır. 

2 - Almanya Sudet'teki Al
manları· tahrik ederek Çekoslovakya 
da dahili bir harp çıkarmak ve sonra 
Orta Avrupanm şimal kapısı olan 
Moravya geçidin~ elde etmeğe hCt7:Ir-
~maktadrr. (Devamı G rnc1da) 

d{;aJecini.'.L uae uıı ? 
Müşfik 

bir belediye 
Gün geçmez ki, gazetelerde belediye. 

elen ,ikiyet edildiğini görmiyelim. Za. 
vallı belediye! Matbuatin vur abalısr ol
du. Zaten "p:teted,, dediler mi her
~ ho,una yaka sitkm.e:ı, biz ga;eteci
ler pit'eyi deve yaı:;arız. Sineği fil yaptı. 
itmız gibi! 

l'aze\r günü, Be4iktat ıtadında yapı
lan maçı seyre gittim. Gazeteler, o gün, 
maçta dört bin seyirci oLduğunu yazdı
lar. Demek, ben de o gün orada olan 
dört bin kişiden biriydim. Ve maçı o 
sıfatla seyrettim. Lakin, bugün, burada 
yazdiğım, oradaki dört bin kişinin hep
s.i namına değilse de, hiç olmazsa dört 
yüz, ve mu1wkkak ki kırk kiti namma 
yazıyorum. 

Maç çok heyecanlı oldu. Ba%ı ıpor 
muharrirlen heyecansız diye yazdılar. 

sa .da inanmayınız. Heyecanlı oldu ve 
ıayet aıağanak halini:le yağmur yağma
sa idi, spor muharrirleri bunun farkına 
varacaklardı. Maç, demi§tim, çok he. 
yecanlı ~oldu ve her '~in bir ıonu oldu
ğu gib"i, o da sonuna eriti, bitti. Biz ide 
dışan çiktık ve lbir ~tomohil mıımak he
vesil~, ia~ur altrnda etıWmüza ba
kındık. Fakat ne gezer? Bir tek taksi 
yok. Tramvay? Ne münasebet efendim. 
Yarnn saatte bir Bebek tramvt\yı geçe
cclc de, ıtaddan çtkan dört bin ki§i ye!' 

bu!ıroak! 

Lakin niçin otomobil yok? Grup grup 
toplannuş, "dolmu~,, yapmak üzere oto
mobil arayan arayana. Ae<tha otomobil. 
]er talldit mi eC!iıdi de azaldı? Hayır. 

Mü~fik ve muhterem belediye, ıtaddln 
çılmn hallan çiğnenmek. ihtimalini dü
şünerek, tal<si otc>niöbillerinin ı.tadyum 
öniihde dunıp müşteri alı\ia.lannı mehet 

miJ. 
Mü~fik belediye! Tek tük geçen tram 

vaya fttnldr diye, ceza kesen, fazla tram
vay işletnresini hahrlatmıyan beledi
ye! Dôrt bin kişiyi yağmur altmda bı
rakan belediye.' 

htl'l'nbulun en geniş caddeıi olan Be-
,iktaş caddesinde bile halkı bu katW-
düşünen belediye. 

Bir buçuk saat oyun oynayart ve spor 
kıyafetlerile klüplerine dönmek mecbu. 
ri:retinde olan oyuncculara bile yağmur 
altında Kıhça?i paşadan Beşikta§ tram
vay istasyonuna kadar yol yürüten 00.. 
lediye. 
.HRlkı himaye!! için şehrin en geniş 

caddesinde, yağmur altında ayni halka 
mecburi du~ yaptıran ve bütün resimle
rini, tabela harçhU'tnt haciz vasıta.11ile 

aldığı takııllen nerede ise Okmeydanın
thn mü!teri e,lmağa mecbur edecek o
lah Mletliye, amba niçin stadyumdan 
çıkan halka hiı-er §emıiye dağıtmadı? 

Y hud da r.eden, Kılıçalir.Aşa ile Beşik
ta~ istasyonu e.ra11nın üstünü Kapalı
çarşt gibi l<atl<"\thnnatlr? 

Doğı-uııu, biz, gazeteciler hiç de tat. 
min edilmçz in~onlarız. Bakmız, bakı
nız, ııcler iııliyoı'\ız? Hayatnnıtın hima
yesiııi ttü,üncn bir müesseseye teşf:kkür 
edecei{iıniz yerde, neler ıöylüvot·u:ı:. 

l .f\kin, 'btetl iye bu i\ldrğı ttdblri gene 
e!u k e.ln\!şbr. P~Mt gtinu ııtedyumu 
doldul"Rn dört bin kişi, henü7. şehri dila
rnyı htanbulu terketmiş değillerdir. Bel 
kl J,ugün veya yıu-tl'l yolda çiğn~nebilir_ 
lct. Belediyenin bu tedbiri tatn ollun 
d re, ' hinfon hliHin otomobilleri kaldır 
ması li\ztmtbı· . . 

Tevfik A.Hahtan. 
Jt•iıttet :Adil 

~y, YU6ô9tiVYA 
~ .AU..ULu....ed.M-?~·19m 

Halk Obrenoviçin 
istibdadına 

tahammül edemedi! 
Sırp milletinln şefılRi gene Kara Jorj 

htıneöanına J;{~nıiştt. Aleksoiıdr 
prens HAn edlldf 

Yazan·: -N. N. Tepedelenli 
1s·-

Bu pek yanlış bir hareketti. Zira r 
Sırplarda tam bir milli şuur belirmiş-ı 
ti. Babıalinin nazik öir politika oyu. 
nuna girmesi ve işi tatlılıkla, iyi bir. 
kazığa bağlaması lazımdı. Netekim 
çok geçmeden yanlış harc~etinin c;. 
zasını gördü. Kara Jorj gibi mefule
ketimlen firar etmemiş olan bir Sit'p 
ililılakiai, MHoş Obte~viç isyan bay .. 
~ınr tekrar kalllırai e hemen o an •. 
da bütün -Sıroiatan ayatilandı ....... 

Bu ikinci ve çok şiddetli ihtilal 
Rus - Fransız harDinın ae bittiği bir 
zamana isabet etmişti. Napolyoriun 
betbaht bir ricatle, ordusunu buzlu 
steplerde aç. kurtlara yeôire yedire 
memleketine döndüğü ve Rusların bi..L 
yük bir zaferden alınan neşeyle s-ar. 
hoş oldukları bir dcvirae Babıali \:fü. • 
yük bir tehlikeyi ~öze almadan bu is
yanı bastıramazdı. Zaten isyanın ba.ş. 
lama.siyle Rusların "Babıaliden B'tlk. 
reş muahedesine riayet edilmesini is
temeleri,. bir oldu. Ve S{lray.ın ~mrile 
biri '"Bosna,f d~ı.n biri "Niş" den yoıe.' 
çıkan iki ordu oldukları yerlerde kal
dılar. :Kumandanlar .Mişel Ohrenoviq. · 
le mü7.a.kereye memur edildiler. Niş. 
ten gelen kuvvetin kumandanı Mar~ş. 
1ı bir paşaydı. Bununla Obrenoviç a. 
ra.~ıında şifaJ:ı.i bir anlaşma. yaprldı.ki,. 
en mUhim neticesi Belgradda muhtar 
bir idarenin tee~sUsü oldu. 

Miloş Ohrenoviç zeki. bir adamdı. 
Maraşlr paşa ile yaptığı müzakerele. 
rin kağıt ü1..erine geçmesini ve Rabt-~ 
alinin bu esaslar dahilinde kendisine' 
bir rerman göndermesini de istedi. 

Bu hadiseler cereyan E>drrken Kiıra 
Jorj da ad

0

amlariylc birlikte tck;ar va, 
tarıma dönmü~tü. Obrenovi~ onu ya. 
şatma.dı, bir tl19,ağa _ düşfrrcre){ orta.·. 
dan kaJdıriiı (1817). Bunu füRcr bir
<;ok Sırp beylerinin frrdi suika~tlerle 
öldürülmeleri tal<ip etti. Bazı mrnta_ 
kalarda Sırpalr Obrcnö\•iç aleyhinde 
kryamlar yaptılar. Ilı.kin bu. sfferki · 
şef diğerinden çok rlAlıR. aqrk goz ha. 
~eket ediyordu. Bütiin ktl'amla·rı 'e~ -
meyi ve aieyhind~ ha~ kaldırabilecek 
olanlart ynşatmamayı cok iyi b:liyor-· 
~"· Ve, gilnlin birin~e Sırp millet. {;ı_ 
rafl!1daf1 sırbistırn pr~nsl ilftn ctlildi. 

Hununla beraber Bafüali hala bir 
taahhüde girmcmiŞti. Sarayd-a.ıfpreM- · 
liğin lmtivnzını tamyan bir ferman 
cıkmıyortiu. 1R26 "-~ Ak~crmtıntıiı ya
pılan anlaştnad:ı Rusya kendisiJll S1rp 
pretu;liğinin ham_lsi ol;ırak Bab.!~liye 

ta.rııtmn k ist~di.. L:\kln hemen o ı:ln. 

dn yeni bir harp pılt.layı\•t>rôi~i icln 
bu aı1hı.ı:::mıı.nıtı. Sır~lııra tem!.i.1 eWği 
menfaı:ıt ı::uva t:H\ı:;tÜ. -

Fil\:1'1 d 1829 11, JT'tilr11r/1r fth:ı:~ f'ttL' 

len nrna.hetlcde Dab:ah Alrn'tıtnıan MU· J 

ahedeslnin Sırpl;ıra aft ol:ın madflele
ri~i tanımıya ve tekrar kabul~ theclfüt 
edıldıler. Ama buna rağmen Babıali.. 
kabul ettiği middeleri tatbika yanaş. 
madı. Bu madqelerin en mühımıni şu 
idi: 

"kara J orj devrinde isyana iştirak 
etmiş ve fakat Opreno' iç isyanına iş

, tirak etnierniş._:Oian 6 .ı:ı.ancagın ..Bırp 
piens11ğıne verilmesi.,, . 

Obrenoviç sırtım Petrograda daya. 
dı~ için bu işi ltendi başına halletti. 
Evvela bu sancaklarda isyanlar çı. 

kardı ve so.ı;ıra isyanları bastırmak 
be~an~iyle_ birer birer içlerine dalöı 
ve nere):e daldıysa çıkmadı, oralara 
yerleşip kaldı (1833). 

Prens Miloş Obrenoviç çol< otoriter 
bir adamrlı; hemen hiç kimseyle isti
şareyi kabul etmiyor ve yeni devleti 
t'am bir istibdada. doğru sllrUklUyor-

ôu. Halbuki Sırp ihtilalini a levletı
direh sebepler ara.ınn<İa de,•rin 
"hUrriyet, adttlet, fuUaa vat,, gibi ~ol 

fil(irleri de bUyük bir rol oynamıştı. 
Bu hareketi birçoklatını hayııl kırıklı. 
ğın.a uğratıyordu. 1835 te halkt,ti 
memnuniyetı:1izliği o detet-e ıırttı J.tı, 
kUçük mikyasta bir hı yan bile patlR. 
dı.1 OhrenoviÇ, ·rırenslikte bir J(anunu 
esaai ıı'atı ~tm~ye mecbur oldu. L.aKin 

9 herhavgi bit Slav memlelü•tı11ae hilr 

bir idare tees~il~Unü kendi memleketi 
için kötü ~ir misa.

1
1 addeden par. bu?a 

şiddetle muhalefet etti ve Ba bıalı lle 
müŞtpr;ken Sırp prensliğlnrlPkİ kanu
tıu esasiyi ilga: ettirdiler. Üç yıl son. 

ra da İstanbul ı:ıaraymm bir fermanı 
ile Sırp prenıdiğinde senatoya benzer 
ve az.ası kaydıhayat ~a.rtiyJe tayin o. 
lunur bir istişare mecilsi kurnlrlu . 
Pctrograd· ·hükCıtneti He Babrali bu 

mecİise ·hep. Obrc
0

noviç'in aleyhtı;rları
nı,, dü~manlarım aza tııyin ettikleri 
için prens M:iloş çok feri bir ,.,u~iyettc 
kafdı ve bir yıl sonra prer.sliklen fe· 
ragat ederek m::ı likaneı;ine çekildi. 
Yerine oğlu Mihailo pren~ oldu (1839) 
la kin o d:ı ancak üç y1l miiddP.tle Sır. 
blstıınm başnıda kalabildi. Zira, bu 
Ohrenovfç de lstişari meclis ;:ı7,asi~·le 

geçinememişti. Rırbistandan krıçmağa . . . 
mecbur oldu. Bunun üzerinP millet ka 
rarı ile Kara Jorj oğullarından Akk. 
sandr Sırbistan f)ren:"i se<;ildi (1842). 

~ırbistırn·a~ bu hadi~"IC'r cereyan e
derken civardaki diğer Yıı .~osalv mern 
leketlcrinde ae rtıuhtel!f drğişikliklcr 
ol~yordu. 

1R10 dıt ilan edilen tllirya krallığı 
Napolyon im•ıar~torl·ı7ıınım sukutun. 
dan 'l"onra. ·viv;:ına rnı•ahrd"Sİ muci. 
bin~P ,A \;~stlııyanın eiine gcçmıEŞtı 
(1815). ~ 
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dla11ata dait -Mekteplerde 
mükafat 

Mekteplerimizde eskiden. her ~ı 
mükafat dağıtılrrdı. Bu adet ba.z 
memleketlerde hala da devam etmek 
tedir; bizde çoktan beri kaldırıldı 
Birtakım mahzurları varmış: taleb 
ara.srnda relfabete, aoh1yu111e busvme 
te sebeb olurmuş: çalıştıkları nald 
mükafat ala.mıy~nların şevk'ni kırar 

kavınanlarda da çirJ<in bir gur 
uyanaırırmış. Hem talebeyi. vazifesi 
ni yaptığı utman buna mukabil bi 
mükafat beklemeğe alıştırırmış; yan· 
ilmin, irfanın hasbiliğini. bir çocu -
sırf kafasını zenginleştirmek icin oku
ması laz· mgeldiğini unuttururmu;; ... 

Bu iddialarda büyük bir hakıka 

bulunduğu inkft.i edilemez. Fakat mü. 
karatın, bilhassa mefüleketimiz ıc;in 
büyük fa.vdaları da olabileceği şüphe. 
sizdir. ''Büyük faydalar" dedim, :fa.-

kat bir tek faydasından bahsedece
ğ:m, Ama l:lu bir tek fayda, butllrt 
mahzurlara göz yumduracak kadar 
biiyUktür. 

Milkı\fal çotuğu okumağa alt"ttra.; 
biilt. Bir ke ·e h::ı..lıralarnmaı ~·oklfya. 
lıtn: küçllldilğllffiU&Ie n1ektepte lfa-

1.andığıt'mz mUM.falt ı'eKA de.f EE\ eI d!k ! 
1<1\ e 6.öfier dötıll1eı he!ffiel1 ottu :\cat. 
okunıa.~a başlaratlt. Onu sefielel'ce 
sakln·an füurcll.l. 

•rurkiyflle efefifil ı oktiınfl ·atma· 
hil"n f'\'ler fl.fae1116a tla. l\le 'el'i~bt lıtL 
tııp gltmeml ev t}Olİlur. Çocu!füıra 
der için lbım olBJılal:'Clan M ka.u 

alrnhiıyor; ocuguh öU~'Ukl@ti1 kefü'li 
işlerine aid olanlardan llaı;kaaffia "el 

eiirınüyor. Hatt~ şiire. romana iet!l'\. 
fafla btı Jtı.' orlar, ı;ocuğun e}ipden ro
manı. edebi esnri: "Hele serı faydalı , 
kitablar oku!,, diye çekip a lıyeırlar. 
Bu şartlarla memlekeLte okuına zev .. 
kinin yayılmasına imkan mı nrdır? 

Halbuki mektepten mükafat diy~ Yeri. 
len rotnan, ço ugufi bahası kolay ko. 

ğa mükafat olarak bir roman, bir et. 
ir kitabı vertneK, ô çrJcuğuİı. babasına 
da ı "Evinize ~tiehi eeerl~rin girmesi 
Ja.z1mdır; tınların okunması b1r kaba-. . 
hat tf'şkil 6emez, bilakis bif ınezıyet
tir,, diye ihtar etmek olur. 

Pröfrsör Şekib Tunç: ''Her evde 
okuyan bira.dam bulm\maeı. ôkuma i,. 
llyadmın yayıhna tna Karialr,. mea.. 

linaP. bit söz söJ lemlg'l Çok iyı. ~fek· 
tftplerae miiltanı.t adetini )eiiitlen tesis. 

~tınek, birçok evlrPe kitap girmesine; 
bir,ok e\•let'ile kileb okuyan birer 

!etti bulunmanıırn Çok hizfüet eôebilii': 
Hem mtiltMatı bôl bol \•ermeli, bir-

pat'ça ga)•ret eôilirse bir ~ne 1çiMtı 
Oİr ~lntfta net' CO~Uğa biter, 1k1Fe!' 

mUkafat \•c11mek t~in \'e ile bul\.ıhabl .. 
lir. Bu ııııuretl~ m tlltafa tın liUsuru~te. 
f;ufura eeb b öll:l'ıalt ttıah ili'U a~ ha. 

fifletılir. Rıtaba müşterı bulunmıyan . 
bu z:ı.manaa liiç olma.ısa meKtepler ki-· 
tabın miişterisi olur. · 

Nurllllah ATAÇ 

Ademi mütle.ha.le komileai m~rrıuru 
ga:ııetedlere beyanatta. liulunu~-or. · 

panya işleı-ine mtitlıı.htı.le tl'ı.ltl olfftftaı~ı ği\ıir.' 
- Evet, bııvlar, TesMl etUğlttUte ~ t~ 

tııpan~·:ıtı:ı dahili hrı.tp da ~'.t)klı.ıt':. J•ft.tttl~ 
li!!pan,Y!l d,iŞC hır menılelıetm fiıe'ilOUl oldu· 
ğundan Uahl ~Uphe etliJcruz .... ,.P ;,;. 
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ıanr aırttnstne 
mOB&kat 

Bu serlevha altında, ekseriya, 
Holivut aktrislerinden bahsolunuı. 
Halbuki ben Anadoluda gezen bet. 
baht bir sahne kadmmı anlatacağım, 

- İhtiyaç yUzünden bu mesleğe 
.. düıtüm,,. - dedi. • Istanbuldayken 
bana .. gündelik vermiyeceğiz. He
yet halinde çıkıyoruz. Ne kazanır
sak taksim edeceğiz!,, dediler. Razı 
oldum; seyahate ba§ladık. Şehir şe· 
hir dola§tık. Sazan hisseme düşen 
para günde üç buçuk kuruşa kadar 
indi. 

- Tabii, boğazınız, oteliniz, el· 
bieeniz deruhte ediliyordu. 

- Hayır .. Bütün bu gibi masraf 
lamn da bana aiti ... Hepsini üç bu· 
çuk kuru§la temin edeceğim düsü
nün.:. Ve hunu kazanmak içi~. ge~e· 
de dort hC§ defa elsibe değiştirmek, 
ilk önce kantoya, sonra drama, ko· 
mediye çıkmak lazım geliyor. 

- Peki ama, nasıl idare edebili
yorsunuz? Anha minha yemek, yat· 
mak, giyinmek lazım. 

- llk vardığımız şehirde üç beş 
gün it olur. Mesela bir buçuk, iki 
lira pay dü er •. Ah ne derneğe paycı 
olmuşum da gündelikçi olmamışım. 
Zira, kumpanyalara bu §artla kapıla· 
nanlar da var. Onlar, hasılatın çok· 
)uğuna azlığına bakmadan, alıyorlar 

alacaklarını. Bir liraya mı angaje oldu 
1ar, iki buçuğa mı, her neyse, cebel 
Geri kalam biz taksim ediyoruz. Ve 
bu pay, bir hafta misafirlikten sonra, 
düıtükçe düşer. Eğer kumpanyanın 
müdürü çevik: bir adamsa, hasılatın 
azalacağını hemen ilk rağbetsizlik 
gecesinde sezer. Artık saatin falan 
geçliğine bakmadan, tası tarağı top· 
lar, hemen, at, fayton, vapur, ne bu· 
tursak, dakika f~vtetmeden yola dü· 
zeliriz. Yok eğer bu suretle atik 
davranmadıksa yandık. Zira, geliri· 
nıiz azaldıkça azalır ve bu söyledi· 
eim dereceyi bulur. o zamnn. otelci
ye tak, lokantacıya tak. i\ynlırken 
heo.-ıinıa miiıt,,.1' .. k im:r.alı "muhkem .. 
bir senet ... Ba§ka kasabaya .. Ezip de 
uyunu içsinler ... 

Bunu anlatan kadıncağızın kum 
pş.nya arkadaılarını tanıyordum. 
Hepsinin sefaletten avurtları avurl· 
lanna cökmüştü. Aktris : 

- :f amamiyle aç kaldığımız nice 
geceTerJi:ılClu 1 • dedi .• Nefret ediyo 
runi T:;u Meslekten .. Kaç kereler, ben 
de, arkada lanm da, kulis arkaların· 
da, ''çıkmayı~!,. diye ağlamışızdır. 
Kumpanya müdürü, i te o zaman, 
basar tokatı ! Arkamıza da biı tek· 
ıne ! Haydi içeı iye .. Bu dayağı öğrt>n 
nıeler esnasında da yeriz. Sahnede 
pot kırdığımız zamanlard~ da... Bi· 
zim müdüreıniz ve muallımemız es• 
ki bir aktristir ki, kendi de oynar. On 
sekiz senedir, Anadoluda dola•l)·o;. 
bu mi.ıddet zarfında lstanbula h~ç 
~ mı• Ommi olmasına rag· 1Jgrama . :ı" • • • l 

. mi altı piy~ımu.ın yırmı a • 
ınen, yır . . b ll 
tısmm da büti.ın rollerın!, u ıo~ er 
kime taalluk ederse etsın, papag~n 

"h' b bilir Aslen Şamlrdn 'e 
gı ı ez er · b' dr 
adı Bayan ldaldir. 0 •.. ıze, arn 

h 1 w tt• Digw er hırı de kanto 
om ıgr e ı. . B 1 • 1 .,. falan ög"' rettı. en, starı 

aoyernegı · d 
buldayken yalnız fakstrot nevm e~ 

1 f danslarr bilirdim. J-la]bukı, 
a a ranga • tli başta olmak 
kumpanyada çıfte te } .. w. 

. k tar ve kanto ar og 
uzerc birço oyun ., u· 
!"endim. Kantocu]ugun .raconu ş 1 
d . bad ben sızden evve 

ur: Bır kasa a 'ld hah) 
geldim de faraza (sa~ı e ~a iz o-
kantosunu söyledim mı, arptı 5 1 

. · H tta eruz o • nu söyliyemezsınız. a d a· .... 
!anız bile ... Yoksa, kavga e ıgın 
buııdan çıkar 1 

- Aktorlerle aktrısler arasında 
evlilik bekarlık vaziyeti nasıldır? 

- Evliler de var, metres ha.~atI 
b. ' n uze.· 

l'~ıyanlar da ... Bek~r ır r.:zı 

rinde fazla tazyik olur. Be.~ de sa· 
hipsiz kalmamak için, aktorlerden 
b. · F k d maa· ırıyle evlendim. a ·at o a 
Icsef benim gibi paycıydr. Sonra, 
baktık ki i Ü·~ buçuk kuruşa day~n· 
dı, kocamın da dekorculuk nevın· 
d ' · t bu ka en ba§ka bir mesleği var, ış e .k 
sabada bi~ tabelacı ve boyacı d~ ·• 
kanı açtık. Bir hayır sahibi, du~· 
kftnını ınuvakkaten iıcretsiz verdı. 
~en dikit dikiyc..-:ım, kocam anlattı· 
8l?n İ§lcri yapıyor. Oh hamdolsun ı 

Esna·f 
ı dispanseri 
!Türbede yeni büroda 

kuruluyor 
c. f cemiyetlerinin Ti.ırbedeki 
~na . . 
. b. nasına taşınması ışı tamam· 

y] em tı l\fü~terek büroya dahil l 4 
anmı~ ır. :r • • 

• t bu binada faalıyete geçmı§· 
cemıye 

tir. Şimdi Türb"ıeki bina?a esnaf 

d . nseri kurulmaktadır. Dıspamer 
ıspa . be b. de 

icin iki doktor, bı~ e. . vO ~.r ..• 
h~mşire angaje edılmışl~ır. num~]z 
d k' hafta ba~mda faa ıyete geç~ e· 
ekı. Burada bütün esncıf ve aıle· 

ce tır. . d"l k . 
1 • nen tedavı e ı ece tır. 
erı mecca ----
Şirketi 

yeni 
Hayrlyenln 
tarifesi 

Ş. k ti Hayriyenin bahar tarife. 
ır e b"k d'I k · . b başından tat ı e ı ece tır. 

61 u ay d w• "kl"kl 
Yeni tarifede bazı egı~ı ı er ya. 

l tir Bu cümleden olarak pa-
pı mrş · k.. .. .. 1 i Bogv azdan opruye eon 
zar gun er k'' .. d d 

t Yj..w.j üçte, opru en e posta saa • ... 1. hem Anadolu ve hem Rume ı tara-

f at dokuzda kalkacaktır. 
masa k k"' .. 

Bundan başka her a ~am opru· 

d 
. · do .. rdü on be§ gece Çengel 

en yırmı lk k 
k.. .. kadar bir posta ka aca tır. 

oyune I · B v 

Bu posta cumartesi gece erı oga~ 

kadaı gidecektir. · 

Yakalanan eroinciler 
B ğlunda Bayram sokağ-ında otu. 

eyo . . ..• 
ıan ve hapishanede bir. cınayet Y1J%un· 
den mahkumiyetini ge.çır"?ckt~ o~~n ~a
loncu Remzinin anncsı Ahyenın uzcnn· 
de eroin bulunmuştur. Bundan ba§ka 
ıon on be günde sekizden fa.zla eroin. 
ci yakalanmıştır. 

çok §Ükür, çok iyi Y~Jıyor.uz ...• . 
T;:ıht"Y"· nnz;:ır dıgmcsın gıbı vu· 

rarak: 
- Kem gözlere §İf .. Hayatımızı 

kazanıyoruz .. Yoksa, halimiz harap· 
tr .• lstanbuldan çıkarken dört iıkar
pinim vardı, burada sonuncusunu da 
eskitmiştim. Şimdi yı;niden kılık kı· 
yaf et tedarik edebiliyorum. Kamım 
da doyuyor .. ·· 

( Va· Nıi l 

-Yoksul çocuk
ları h·maye 

Hükt\met bir kanun 
hazırlıyor 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
hükumet, memleketteki fakir ve 
yoksul çocukları himaye maksadiyle 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Vekaletler bu husustaki noktai na
;zarlarınr Ba§vckalete bildirmişlerdir. 
Düşünülen umumi tedbirler arasın
da yedi yaşına kadar olan kimsesiz 
çocukların kurulacak hususi mÜe<J· 

seselerde yelİ§tirilmeleri vardır. Bu 
çocuklar yedi yaşına kadar sıhhat 
vekaletinin şefkati altında bulundu
rulacak, sonra Maarif vekaletine 
devredilecektir. 

ltalya krahnın 
kızı 

Şehrim ize geldi 
İtalya. kralının kızı prenses :Maria 

di Sovoia. dün Sofyadan §ehrimize 
gelmiştir. 

Prenses Sofyada. hemşiresi kraliçe· 
ye misafir olmuş, kral Boris baldızına 
İstanbul camilerinin büyük sanat e. 
seri olduğunu söyliyerek gezmesini 
tavsiye etmi§tir. 

Prenses lstanbulda bir h;-fta kadar 
kalacaktır. 
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GEÇEN Sf;..'IJ!: BUGUN Nl.: OLDUf 
Edip ,.e muharrlrlerlnı!zd~ Sami pa.p za 

de 5,.zaı ''e!at ellL 

inhisar 
memurları 

Hazirandan itibaren 
Hareme gUre 

maa~ alacaklar 
lnhisnralr idaresi memurları için 

tatbikı kararlaş~ırılan barem için ha. 
z.ırlıklar yapılmaktadır. Kanun ha.zi. 
randan enci Millet meclisinden çı
karsa yeni barem bu Eene haziranda 
tatbik edilecektir. 
Projede memurların asgari ve azami 
maaşları, zam ve terfileri esaslı bir şe
kilde tesbit edilmiştir. Memurlar her 
iki senede bir zam göreceklerdir. De. 
rece yükselmesi de muayyen prensip 
ve müddetlere bağlanmıştır. 

İdareye intisap edecek memurlar 
için yüksek tahsil görmüş olmaları 
şart konulmuştur. 

BeyııeJmiıer ticaret 
odası azaları 

Beynelmilel ticaret odası reisi ve 
umumi katip muavini ile Alman ve 
lngiliz murahhasları bu~ün §ehrimi· 
ze geleceklerdir. Misafirlerin 16, 1 5 
te hususi tayyare ile Y eşilköye İn· 
meleri muhtemeldir. 

Türkiye milli komitesi reisi Mit. 
hat Nemli bu akşam evinde bir zi· 
yafet verecektir. Yarın ticaret oda. 
sında biiyiik bir tnplantı yapıla
caktrr. 

Bu alişamkl konser
vatuvar konseri 
Kon ervatu,·ar koro heyeti bu 

akşam Fransız tiyatrosunda Muhit· 
tin Sadık'm idaresinde bir konser 
verecektir. Koroya solist olarak Ni· 
met Vahit de i~tirak edecektir. 

Sofya elçimiz Bulgar 
krah nezdinde 

Bulgar kralı, Sofya elçimiz Şevki 
Berkeri kabul etmiştir. Elçimiz., baş .. 
vekilımi.z vasıt.asiyle Bulgar kralı la. 
rafından Cumurbaşkanımıı Atatürkfı 
gönderilen selamlar ,.e Başvekilimize 
gerek Bulgar Kralı. gerek hükümetı 

taralındaıı gösterilen hüsnükabul için 

KURUN' da: 

Roma - Berlln mihveri 
Moskova aleyhine işliyor 1 

Biitün gazetelerin dikkati güniın cıL 
miihim siy~'li meselelerine sahne olaıı 

Orta Avrııpaya dildlmi§tir. Berföı !le 

Ronu.ı arasındaki komı§nuıların Orta 

Avrupa.da. 1uı.sıl bir yeni ue entrikalı 
siyasete yol aytığrnı an'Lamıık günıln 

büyük bir nı.cçhıtl4lnii lı.aUctmck de· 

1Mktir. Bu yol<la eline kalcm.i akmla. 
rın _lxı§tıuiıı A.cıını Us bulunttyor. Ark.:ı .. 

claş1mız Çekoslouakyamn çok sık~§ı1~ 
bir va..."'iyete girdiyini söyledikten so11. 
ra ka.lcmiııi §öyle yiirütiiyor: 

"Sovyet Rusyanın müttefiki olan 
Çekoslovakyada üç milyon Alman 

bulunmakla beraber coğrafi vaziy~ 
ti itibariyle bu memleket ce:nub ci· 

hetinden Almanyanın böğrüne sap. 
lanmış bir hançere benzetilebilir. 

Almanlar bir gün bir harb Yukubu~ 
lunm Prag tayyare karargilımm 
Sovyet tayyareleri ile kendileri i. 

çin bilyük bir tehlike teşkil edece. 
ğinl de hesab etmektedirler. Onun 
için bu defa Romaya giden Görin .. 
gin Çekoslovakyanın Almanya için 

olduğu kadar Jtalya için de bir teh· 
like olduğunu göstermeğe çalışma· 
sı ve bu müşterek tehlikeye ka.rş' 

müşterek tedbirler teklif etmiş bu. 
lunması ihtimal haricinde değildir. 
Çekoslovakyaya karşı ltalya He Al· 
manya tarafından alınacak tedbir. 

Ier ise her ne mahiyette olursa ol. 
sun ayni zamanda Sovyet Rusya n... 
Ieyhinde olacağı da açık bir hakf· 
kattir. 

Böyle bir vaziyette hatıra gelen mü
lahaza şudur: acaba Orta A \Tupada 
Almanyanuı nrzularına bir adım da. 

ha ilerlemek için yol açmağa mü
sait görünen İtalya kendi hesabına 

Almanya tarafından yeni bazı fe. 
dakfirhklal' temin etmemiş midir? 
l<~mişse bu meııfaaller nerelerde ve 
kimler aleyhinde olabilir? 

Etıel ... Aooba Alnumya bol ke.<;odcıt 

vo 1.:-imlcrin ke8csİ1uioı bu mcnfcuıtle. 

ri PC§kR~ çeltmrktcdirl Dumanı yakm. 
da çıkar el.bette ..• Cumurbaşkar-'lıızın tc~ekkürlerini kra 

la bildirmiştir. 
~~--------------~~~~-------:------------~~~--~ AÇIK SOZ'dc: 

IÇERIU~ : 
• }!acartstandaıı !lir ücuet heyeti Anka 

raya geım!fUr Teni bir tıcarı anlqma yapı 
ıacakUr 

• ştrkeUha.>Tlye h!aseduluı dUn fevkal! 
de oıarak toplaıımı:Jar, 'ylrnu lira olaıı koı:nJ 
ser maqmı yüz liraya çıkartını§ludtr. 

• rAhCY fuıJversltesJ. profe~rıeruıden 
şeı;rlnk bugtln oe?ırinılze gelecek coğrafyaya 
eit bJr konferans verecektlr. 

" Bir mayıs bahar bayramı rnUııll.!ebetlle 
cumartesi gilnU resll'J daireler ve mekt~er 
kapalı bulun!.caktır. 

., vali V!I belediye reıııı Muhiddin üııtlln 

d8.ğ Ankarıtya gttml§Ur. Bir hafta ıoııra dö 

I!ecektir. 
• tsveç Untverıttestne mensup arkeoloji 

profesört1 Loren dUıı .Mısırdan ıe?ırlmtze gel 

mi~Ur. 
• Kimya ltılebelerlndeıı SO ki§tltk blr ka 

tile ktimUr ergfsint görmek Uzere cuma gtl 

:ııU Ankaraya gtdecektlr. 
"' Pllmuk Jpliğl UZeriııde yapılan yoı.uz 

tetkik etmek uzere şehrlmize gelen 
Juklart ,._ y 
:lkt!Ul vekAietl teftlf ?ıeyeU reisl Hı.=uU a 

.A.nkaraya dönmU§tUr. 
~Kadıköy civarında yapılan &lvrtstnek 

k&Sl aımmak uzeredir. MU 
ınucadeleslnin ~ t Kurbalı derenln btraıı 
cadeleyi yapan ey~uzumunu blldirmtıttr. 
evvel temtzıenme.st t asından 

" Ful kolekslyonıarmm ucare efY d 
dl rıııma çık&rılmum a 

addedilerek )ıJr ;,: •anname aranması ka 
po!la ıdarelerince e~ 

rarla§mı§tır. 1 kert hekimlik kongresi 
elm!le as 

• Beyn Ukr le toplanacs.k mllll mUda 
haz!randa B al :ı reisinin bqkanhğmda 
fa& sıhhiye d r h •etl bu kongreye gidecek 
bir TUrk e.skerl e.} 

Ur. k "•ere lzmire (1deıı mu 
ini görme '"' • ~·egen Abdullah (pil§&) orada 

tekall terlkl~::ııa?ı pa§& Balkan harbinde 
olrn~tur. ]<Umıuıdanlığı ile bir arada har 
şark ordusu ı pınıştır. eenazesi ça~ba 
bıye nazırlığ 1; tanbUla getecekUr. 
günU t.tm!rden a da EminönU ?ıalkednde 

• ıarııı saat ı& 

Pr. Dr. 'l"l'v!lk Reınzl tara!ında.n bUtUn ana 
ve genç bayanlara malısun olllUlk tız,.re 
"kadm ve an ,, me\'Zulu bir konte.rana ,·eri 
lecektir. 

• Türk maarif cemiyeti .Ankara merkezi 
nJn her yıl Terdltt çiçek balosu bu sene 

S mayıs cumartc:ıi gecesi Ankara. ?ıa.Ute\1nde 
\-erilecektir. 

• GUzel 61t.11aUe.r 'e Uıılverstte t~kllatı 
na dair a.J&.kadarlarla görU§mek üzere ~ehri 

mız gelen :.Maart! '"ekAlt'!tJ YUksek tedrtat 
mUdUr ,·ekilt ce\'at dUn Ankarıya dönmull 
tur • 

• Uman işletme idare!! dUııden ttıbaren 

Galatadakt yen! blnıı.ıımda çalı;,maya ba,,la 
mııtır. 

• Tııhrandakt ?ıeyetıınlL vazlfestnt bltlnnı, 
olduğundan Cemal HUanllnUrı riyasetinde o 
ıuak TUrkiyeye hareket etmiştir. 

DIŞARIDA: 
• Montröde Mwr kapltUIAsyontarmm kal 

dırılmasmı görU:en koıı!erans pek ağır su 
rette cereyan etmege b&§laIIU§tır. Tahrir 
komitesi, komisyonlar tarafından tasvip edl 

len meUnlert tetkik ediyor. 
• Çek051ovakyada Şonluda Ferdiııand ma 

den ocaklarmı ııu baamı§, U amele boğul 
muştur. 

• Japonyadan 27 milyon 450 bın yen kıy 
metinde altm J..merlkaya gllmi;ıt1r. Bu aıtm 
nakllyatı, yabancı memleketlerde altın mcv 

cudunu tamamlamak Uzere hUkOml'tin yaptı 
tı beşinci nakllyattır. 

• Fransız dablllye bakanı sosyalist grupu 
nun bir toplantısında royledlği nutukta baş 

\'ekilin lst1fa etmek ntyeUnde olduğuna dair 

çıkan oayialan tekzip etml§ ve işçi emıfmı 
teh!lkell demagojiye dU§mekten tahzir eyle 
mltUr. 

• Fransa.da başvekil, dahiliye bakanı \'e 
sergi komiseri arasında yapılan toplantıda 

Pariı sergtalntıı 24 mayısta reisicumhur ta 
ra!mdan açzlınw katl olarak k&rarlaştml 

nıl§tır. Sergo halka 25 mayısta açık bulun 
durulacaktır. 

• izdhacı sebebinden dolayı" pren&ık un 
vaw kendisinden nez'edllen sahık Roman,·a 
prens! Nlkola, dUıı rekl!ası ile birlikte BUk 
reşten tayyare ııe Viyanaya hareket etınt;ı 
Ur. 

• Romanya nüfusunun 280.000 kadar faz 
ıaıa,,tığı neer dilen statlBUklerdeıı e.ııl8fıl 

maktadır. Sonkdnun 1937 de Romanyanııı 

nılfusu 19 mllyon 400.000 kifl olarak teabit 
edılml~tır. Tahmin edlldlğlne göre, Uç sene 
sonra Ronıanyanın nUtuııu 20 milyonu teca 
'Uz edecektir. 

• Ballık memleketlerinde haziranda ~. r 

seyahate çıkacak 0'11n İll\.'eÇ hariciye anzırı 
sıuıdler ayni zamanda Berllne, \'ar:ovaya ve 
Mosko\-aya da ug-nyacaktır. 

• Flllstlnde 'fabarlyye cl\•arında k!ln Hll 
Un Arap kö,>1lne 133 İngiliz liralık bır nakdi 

c :za keııllme:ıi llzerln köy halkı, köylerini 
terke karnr verm~ \e bu kararı flllyat mev 
kllnc de çıkarmı~llr. Köyde ancak bir kaç th 
Uyar ile birkaç kadın kalmı§br. 

• Matın guctesı Fransız harbiye nazın 
nm emri llzertııe. Ce:ı:aytrdekl ııcyyah mu?ıa 
fız te~kllıUınııı dokuz müfrezeden 24 e lbll 
ğını bildirmiştir. 

• lsveı: krnlı Gustav dun ak§Am Parlııten 
İsvlçredP.kl Frtburge gltmlııtır. Orada birkaç 

gUn DU~es İlda de Baden nezdinde katacak 
tır. 

• Sovyet RIU!yanın yek<ınu 86 milyar 400 
milyon rUbleye baliğ olan lkinel beş senelik 

cndUstrf plAnı mUddeUnden 9 ay evv~l olarak 
nisan 1937 de ikmal edllml§ bulunmaktadır. 

• Bir l'ransız ticaret heyctlnı Türk -
Fransız Ucaret mukavelesini müzakere et 
rnek Uzcre dUn Parlsten Ankara.ya hareket 
elmlşUr. 

• lngtllz maliye baknnı mllıt mUdatu ili 
Ukrs.zının tik tertibinin per~embe ı::-UnQ ihraç 
edllcce~r.t b!ldlrmlştlr. Bu ilk terUp yüt mil 
yon İngiliz lirahktır. • 

Orta Avrupada 
ltalya - Almanya 

Açık Sö2!tle (.. tin yıldız) fil im· 
Mlaıını.ı§ bi,- 111alJ<1lc t><Ir. Orta 

At'nıp<l(fa ita/yan dipwmasisiniıL 

Almanya ile atbaşı beraber gitmedi· 
ğini, bilaki& a.mlamıda için içiıı bı,. 

miioad.ele lX:§lamı§ lntlundugımu bı:-u 
aıılntaıı mulıarrir bu mı7him iddiasım 
§(>yl.e hıı'Ulso ediyor: 

Habeşist.anda henüz sağlnm yerleş • 
nuyen \"e ispanyada da üzerine ağır 
mcs'ullyeUer alan İtalyanın son za. 

ınanlarda Orta Avrnpadaki vazıye .. 
ti haylı zayıflamıştır. Anlaşılıyor 

k~ Almanyanın son politıka tabiye. 
sı, İtalyayı böyle Avrupa dr§ında 
ışleıde ıne:-gul ederek, Orta Avrupa.. 
da hegemonya tesis etmek nokta. 

sında toplanıyor. Musolınmin, Afri. 
ka seyahatinden gerı döner dönmez, 

Dış Bakanını Yugoslavyaya yolla • 
masr, bu Alman ta.blyesinin hedefle· 

rinı anladığına delalet eder. İt:ılva 
Orta A \TUpa va.ziyetile meşgul vo .. 
labilmek için bir zafl.f unsuru olan 
pürüzleri tasfiye elmek kararını 
vermiştir. 

Acaba m11harrır bu "z~n.f ım.!uru "· la .... 
ıı puruz,, 1r.r <'l'<Utınd11 llabr.şfııttmıııı 

t•e lialyada h<ikim olmı biiyıik miuı. 
fe~leke imparatorluğunun da ta.sfiye 
ed:leceği ka.n.aı!1tiıu1.c midirf: 

Kara DAVUT 

::::ı:::::::··ı····· .... ·--·········· .......... :: ••••.•.••••••••••••••••••••••••••••• ::::::ı 

!i 1 Mayıs Bahar Bayramı 1 ii gÜnü göğüslerinizi Türk d ~aari~ f?emiycti rozetleriyle 
ai susleyınız. 
:::::::::::~:::::::::::==---===----= 



Sovvet Rusyaya dönerken 

Karahan dedi ki : 

" Münasebatımız 
umumiyetle iyidir,, 

Aııkari.da. Cumhurrel8imi2 veda.-\ tur.~ MoUcw&ya gi(llyorwn.,, 
namezlni takdim ettikten eönra. eehrt- iKa.rlıhlAJD M.oekova.da bir vazifeye 
.mı. «elen sabık SOvyet blı,t1k el~ili tayin edilecefi hakkında. pyiaları te
Xaıaban, dün aktam iovyM. koUO. yit eder bir vUtyet yoktur. Bunlar 
loı&haneeinin kadm etkek, bütün •· ihtimal bir müddet l50nra a.nlqılaca.k: 
kim ve iovyet kolonili tanfmdaıı tii-. Kendisini Anka.rada. kimin iatih. 
uiurlanarak trenle ve Berlin yoluyla llt edecefi de hentız maı<ım değildir. 
M.oekovayJı gitmi§tir. Sa.bık elçi hare· Bununla ber&ber, Sovyetler blrliği
ketinden evvel kendisiyle konU§&ll nlıı Nhık Lltvanya. elçisi Korskinln 
Haber muharririne demi§tir ki: geleceği de söylenmektedir. 

''- TUrkiyeden ayrıldığım şu da.ki- Alınan aja.nsmm verdiği bir habere 
kat!a, benden birkaç söz i8tiy01'9Ulluz. ~yse, Kara.han Sôvyet Rusyanın 
Tilrkiyeye daima muvalfakıyetler ve dahflfye komiseri olacaktır. 
ll&&det dilerim. Blr~ok dolrtlar bırak. _...___.--..:•;__........_ __ ...._.=--......... ..-.....----

tıfrm memleketinizin yeni tei'&kktltti- 1 r z d u·. ş m an 1 a rı 
ni lıfoekovadan büyük bir alü:a ıle 
daimi. takip edeceğim. tki tom~u Çatalca, Bakırkfty 
memleket a.ruındakl münueba.t umu 
miyetıe iyidtr. tatiıobaıde 'bu münue. ve Osmaolyede 
b&tm dalı~ myade terakki ve inkişaf U e h Ad J se 
edecefi ta.bildir. Halihazırda iki dev. 
let arasında herhangi bir mesele yok. 

Cenevrede 
Hatay 

mUzakereleri 
Projemizin tetkiki 

tamamlandı 
Cenevredc Hatay ana yuasmm 

&.zırlanmaıı için uirapp tô.li ko
mite hükumetimiz tarafından huır
Janan projenin ilk kıraatini tamam· 
laml§ttr. 

iki talt komite daha tctkiline ka· 
rar verilmittir. Yeni komiteler ana 
yaeanm teferruatını esaslı bir tekil
de teebit ~ceklerdir Statünün kati 
mükazere ve tahriri baflryacaktrr. 

Roma - Tokyo 
Bir ltalyan filosu 
uçuş yapacak 

Roma 27 (A.A.) - "Allah rüaıtn,, 
tayyaresinin rikipleri gerefine Japon 
ıefaret!nde verilen zf yafette bir nutuk 
irat eden hava mUateıan general Vallo, 
Jtalyanın yalımda bir Roma • Tokyo ıe. 
feri tertip edeceğini n bu sefere birlra~ 
İtalyan filosunun iJtirak edıcejini aöy
lemittir. 

Geenral, ltalya bUk6nMtlnin Roma i
le Tokyo artamda bir .la.Ya ""ili ihdas 
etmek tasavvurunda b\llunduiunu illve 
etmlttir. -Pek yakında HABER•de --. ~ --
Meşhur 
odahklar 

Kimi hir devi.tin batm•ema 
kiıııi ~on)uq iaMPIJ\ aç 
lralmuma, kimi eflilae ser 
~bıit IBl'JJlann ,.., ........ 
na .ebep olm\lt methur oda-
lıkW ... 
Billar bir ıc.hkahanm, Y•· 
nalda dudak arasında yeri İyi 
intihap ec:lilmit miıU mini bir 
lmrahenin, altm benekli 
ipekli bir tülden plvarm tef· 
faflılı içinde ıaze vuran kn
rak bir endamm, aantur ve 
düıııbelek IOllerine iyi uyan 
davudi bir 1e1 ve oJIWc bir 
belkemiiiııin kaça IMloldu
ğunu bilir misiniz? 

Muharrir yedi dinden, yetnıif iki 
mllletin tan1ıinden yaptığı anket· 
le ıize uırlann en müdebdep ele. 
korlar içinde yapnm•t olan .,.k 
ve İhtİraaıl)ı anlatmayı v•dot
mektedir. 

Meşhur 
~dal ıklar 

''takında 
~ ·, . ·)f~emft~de 

1 

Çatalcanın Ormanlı köyünde iğrenç 
bir taarruz hldiseıi olmuıtur. Bu köyde 
oturan topal Muıtafanın oğlu dokuz 

yapndi Ragıp birkaç gün evvel Ayu
ma elvarında koyuplan otlatırken çin· 

gıne Şerif diye anılan biriıi yanına yak. 

latarak "seni dereye atıcafımf,, diye 
korkutmuı vı zavallı ~oc;uia taarruz et. 
mittir. 

Haydut la•rif, vakaldan aonra ormana 
kasuık ulclanmq, Racıp da yoldan 
geçenler tarafından görülerek kCSye g3-
tilrülmüıtür. KUçllk eve gidince haata-

lanımt ve bir gün yattıktan sonra tslmüt 
tür. !Uditeyl baber aJtn jandarmalar 
çinıene Şerifi 11klandıfı yerde yaka. 
lamıtlardır. Ceset ınorıa getirilmiıtir. 
Arkadqının kanıma tecavllz 

Ollnaniye kayUndc oturan Mehmet 
otlu ömer ayni klSyden Arifin lrantma 
zorla tecavilz etmlf, yakalanmıt ve dör-

dUııcil lltlntak h&Jdmi tarafından tevkif 
edilmiftlr. 

Evli adam im kaçırdı 
aaımkaye bıilı Osmaniye k8yUnde 

oturan yirmi bet yatında Hasan ayni 
ll&ydı oturan 17 yafl1'da Milnevverle 
11Ylfmit, nlpnlanmıttır. 

EYlenme muamelesi için Haaanın 

Jdfyilne tahkik cYrlkı g6nderildiği za
mıt Haaanm klSyUnde evli olduğu anla. 
tılmıf, niıan bozulmuıtur. Km çok ıe
ven Hasan diln sabah Münevverin evine 
sldtrtk imi kaçırmııtır. 

Bedava ılnemada 
bir kaza 

s...a...-a A9ftl Ali baba eokalm· 
da oturan ilkmektep talebesinden Ya· 
pr dün arkadaılarile birlikte Melek ai.. 
neıaaaında bedava cösterilen bir filmi 
ıeirm-ye ıi..Uttir. Yatar bir ara bal
kondan a1&tıY• inmek iıtemiı, birkaç 
banmak indikten sonra ayafı birdenbe
re kaymııtır. 

Xüçük cocuk bütün bufmaklardan 
af&lıya yuvarlanmıı. sol kolu kınlmıf, 
hııından afır ıurette yaralanmıı. Şiıll 
haıtfneılne kaldınlmJttır. 

Alacak yOzUnden 
kavga 

Tahtakalede 11yyar böreksi Ali ile 
1eyyar satıcı Bilil alaçak yüzünden kav 
ı• etmlflerdir. BiW çakı ile Aliyi uf 
tuafputan yaralamııtır. 

Bundan batka diln gece Taksimde 
balıkçı Yuvakimfn evinde boyacı Si
mon ve Dhııo rakı içerlerken araların
da avca çzkuut, Dioıo bıçakla Yuva
kimi .Uermd•n yaralaıQııtır. 

~ırarenglz bir vaka 
Dün gece Nuruoımaniy.e civarında 

gezen bekçilerden biri Halk aparb. 
Mr\I iniinde bir adamın yattıiını gör
mUı. yanma yıklatınc.a batJndan yaralı 
oldufunu anlanuttır. 

OOmrilJrte memur Ömer olduğunu 
aöyll)'en bu adam ıpartımanda oturan 
Ş4~ tarafmdan ıokafa atıldığını 
söylemittlr. Yaralı hemen otomobille 
hastaneye kaldınlmıı. Bayraın yakalan
mııur. 

Bu b&ditt hakkmcla ıabıta eltemml· 
yetle tahkikata batlımıttır. 

HABER - J\1Ctam postan 
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27 .N!SAN - 1937 

lngilterede 
Atletizm 

hareketleri 
Bu sene bir çok 

beyoelmllel temaslar 
yapılacak 

Londra, 26 - tngıu..a a.tıetimi f~e. 
ruyonu, yıllık toplantısında., ba.§ka.n
Jıfa. J<>rd Burghleyi, sekreterJiğe de G. 
A. Love'i yenid~ intiha.b etmiftir. 

Bu mUnaeebetıe de atletizm hare. 
ketleri ve en~ernuyonal temaslar için 
§U tarihler teeblt edilmiştir: 
16 ve 11 tem.muz Londrada. Vhf te Si
tl stadyomunda İngiliz atletizm eanı. 
piyona mUsabakalan. 

25 Tem.muma Partste, Fransa • İn
giltere, 2 Afustoata Londrada VRlte 
Sfti stadyomunda enternasyonal kar. 
şılaşmalar. H Atustosta Londrada 
Vhit Siti stadyomunda. İngiltere. Al. 
manya, 3 ve 4 eytuı HeJstnkide İngil
tere • Finlandiya, 11 ve 12 eylwle Os
loda İngiltere • Norveç. 

aevneımııeı 
tenis maçları 

Roma turnuvası 
Roma, 26 (A. >...) - Romanın tffis 

gUnU mükAf atı için yapılan entenu.. 
yonaJ tenia turnuvumda. Ama.n. Nor
veç ~ti, Köpfert • BjurWt, l'r&UJZ 
çifti Borotra • Goldfınit, ltaıyan çitti 
ll.a.rttnelll • Roman6niye 6.4, 2.8, 2-6 
yenilml!ftir. 

Avusturya 
Meksika 

Meksika, 26 (A.. A.) - Meksfko ştıh 
rinde 30 nisandan 2 m-.ywa kMlv de. 
vam edecek olan Meksika • A vuatral
ya Da.via kupqı maçluı içia iki taraf 
federasyonları ~u ekipleri tesblt et • 
miglerdir. 

Meksika: Rikvdo Taria, AlAOalO 
Unda, Eeeteban Reyes, Daniel Her • 
nanda, Harko Antonıo Met!ltre. 

AVUBtralya: Jack Cravford, Adrfan 
Kist, Vivian Makgrath. John Bromviç. 

Almanyada tenis 
sahaları 

BerU», • (A. .A,.) - ııe.nı bil" •• 
t&tilt.I,. 16re, Almaııyad& ctm 'an 
1080 kord'ı olan 162 tenis sahası va.r. 
dır. Y&lnıa Berlinde, bUtUn Almanya. 
dairi tenis şalıalarmın ynzde 12,2 ai 
bulunmaktadır. 

Su topunda 
Macarlar Almanları 

yendiler 
~tutgart, 26 (A. A.) - Ştutgartta 
Alman sutopu takımı ile ikinci defa 
karşııa.,an Macar sutopu takımı dör
de karşı beıt uyı ile ıailp gelmtıttr. 

Kitpa ve mecmualar: 
....... mli!ll"!!" .. ~ .......... 

Çocuk 
"Çocuk Esirgeme Kuru111u,,nua cıbrdığı 

bu mecmuanın 31 flayılı nUshuı çoeuk hafta 
aı dolayıatle RnAiıt mllnderecatıa Mkmııtır. 

Modern Cerrahi 
Bu mealeld mccrnuanm ıs inci aayıaı çıktı. 

AR 
Bu halis aaııat mecmuasının 4 Uncu ıayısı 

c;ıkırugbr. 

ZAYt - tıtanbul ziraat bankasından 
aldğım oaoa numarıb hcaap cü~anımı 
aayi ettim. Yenlılni alac:atımdan eskisi-
nin hilkmU yoktur. Culbe 

Baynaımııeı futbol temaaları 

Macarlstanı 
O yendi 

Almanya da Belçikaya 
1-0 galip geldi 

Tormo, 36 CA. A.) - P.azar ~ti li futbol takımları maçında, Alınan)'& 
'6 bin 1eyirci öoünde Torinoda ltal- takımı Belçikayı ııfıra. karaı bir u)'1 
ya milli futi>ol takımı ile Macar milli ile yennıiıtir. Alman takımı galibiy~t 
takımı enternasyonal kupa için k&r§I. sayısını biriıı<'j haftaynıda yapmııtır· 

Italya 
2-

Jaşmışlardrr. İt&lyan takımı maçı st. 
fıra .karşı iki aayı ile kaz&nınıcı olma.
sına rafnıen oyııadığı oy:.ı:ı ile hayal 
inkisarma. ırıuctp olmu~tur. 

.Almanya - Bel9ika 
Ha.novr, 2' (A.. A..) - Burada kar-

1118.§mı§ olan Alma.nya • Bel~ika mil~ 

Yugosıavyada 
Oradyanekl ,amplron 

oldu 
Belrrad, 26 (A. A.) - Yugoalavya 

futbol §8.ttıpiyonaımrn fJna.1 maçı pa. 

u.r günü yapılmı§, Zağreb'in Grad • 
yan.ski ldlibil BeOj'r~I spor klUbtL 

nil 4 • O ile yenerek YU109lavya 18.m· 
piyonu olmuştur. 

Marcel Thil'e 
VurduQu yumruk 

yüzünden 

Lou Broillard 
Bir •ene boykot cezaaı 

aldı 
Puia, 26 (4- A.) - l'.ntanaul!Onal 

boks birlıği meşhur boksör Kanadalı 
Loubrouillard'i bir yıl, Bucldtyi • me

nejeri • daimi olarak diık&lifye etmif. 
tir. 

Bu karar, llarcel Thl me Broulll&Td 
ara11nda dilnya pmpiyonıutu için ya. 
pılan IOn ma~tA hakemlik eden 'Belçi
kalı Gefa.sst'tan gelen rap0r ilzerJne 

verilınlıttr. Hatırlardadır ki, Panste 
yapıJmış olan bu maç sporculuia ya. 
kıtmıyacak bir .. kilde ~reyan etmıe. 
ti. , ______________ __ 
Talebeler ve 

havacıhk 
Liselerde havacılığa 
ayrılacak geoçler 
TUrkkuıu kamplırına iıtirak eıdeçık 

talebeye aıkcrlik iıleriııde çok kolaybk 

göeterllmeafne kırar verflmittir. Bu se
neden itibaren lise ve muadili mektep· 

lerdc bavacılıia ayrılacak talebe. ders 

8"'etl içinde ukert derelerini mektep. 
terinde görecekler, fakat askerlik kamp 

larııu kolordu morkeılerind• kurulacak 

ParJste bir fut· 
bul turnuvası 
Paris, 26 (A. A.) - Pranma futbol 

federasyonu, Pusa .. rgı.1 münasebe
tJle yapıJaeak olu enternuyonaı tut· 
bol turnuvutnm 30 m&YJ8 ile e tem· 
muz tarihleri anamda yapılmuma 

karar verllmift.Jr. Bu turnuvaya 1'.ran· 
Mnın enJyt iki taımnından maada AL 
manya, A vuftUJ'1a, Maeari8tan, !tal. 
ya, ÇekoıloYaky& tut.bol takımlan llt 
İngilla ohelsea takımı ttttrak edecek. 
tir. TurnuYalUtt tik kıemr Parit, Mru 
burr. H~vr. Mantıya yahut Antlb'cte, 
yarı nfhat ınsmı 3 huiranda, nfhaf 
kıamı 8 huiranda Partste ya.pı1aca.k· 
tır. 

Amerika • Avrupa 

Boks teması 
Mil!no, 26 (A. A.) - Vaki olan da· 

v~t tıurfne :Blrle,lk Amerika bUkıl. 
metlerine gidecek MHAnodakI Avrupa 
amatör boks &&mpiyonuı netlceıinde 
teşkil edilecek olan 8 kltWa Avrupa 
W'l\-a .ıl\ıpı \ a.ır.ı oıan aavet ur.erını; .ı<> 

mayısta Berengaria tr&l\5atlantii1 \le 
Şerburgdan Amerika.ya hareket ede • 
cektir. 

Kareıls.pnalar Şlkqo ve Kantea 
Sitide yapılacaktır. 

Avrupa amatt>r 
boks şampiyonası 

Mi1'ııo, 2t (A. ~) - Her ~rt yıl· 
da bir yı.pılan Avrupa. amatör boks 
pmplyonasına 17 mlllet fotlrak ede. 
cektir. Fransa ile B\b'Uk Britanya mU
&&bakaalra iıtirak etmi}'90tfini bildir. 
mietir. Bu rnUsabakalara ıampiyon • 
luk unvanını mUdataa edecek olan Al. 
manyadan maada. İtalya, Cekoalo • 
vakya ve Lehiatanın tam ekip halin· 
de iıtirak edecekleri anlaşılıu11tır. 

Hokeyde 
Hoıanda Alman
yayı 1 - O yendi 
Amıterctam, 26 (A. A.) - AJnıter. 

damdaki olimplyad ıtadında 4000 se
yirci öUnde karoılatmıı olan Alınan. 
ya • Hollanda mllll hokey takımları 
maçında Hollanda taıwnı sıfıra kartı 
bir aayı ile Almanya milli takımını 

olan hava kamplarında yapacaklardır. yenınfftlr. Bollaııda miJll hokey takı. 
Bu kamplara liselerin birinci ,kinci ve mınıl! Almanyaya k&J'fı, bu üçUncU 

galiıbtyettdlr. Dikkate pyan olan el • 
het, bu pllblyetlerin daima A.mstır
damda temln edflmiı olmuıdır. Hol. 
landalılann bu ~Jlbiyetlerfnde hücum 
.., atlarının faaliyetleri çok t.ıirli 91 • 
m"-tur. Buna ınuka.bil, Alman mUda. 
ta.ası başlangıçta çok ı.ayıf bir oyuıı 
göstermiştir. Muhacimlerden Kurt 

üçüncü sınıflarındaki talebeler devım ı· 
deccklerdir. Uçünc:ü 11nıf hava kampı 

programına dahil edilen mltlh ıu mek· 
tep uçuıu kamplarmı ikmal edenlere C 
brövHt vırilcçek, bunu alanlar aakerlik 
müddetinden altı ay kaıanacaklardır. 

Askerlikleri ıeldili zaman doiruca Ye 
dek ıubay mektebine g~;le;ıklerc!ir. 

- Vaya'ın l!ltkı bir kontrol altına alın • 
ZA Yt - ı 036 ders yılında btapbul ması ytlztınden Alman httcum hattı. 

liıeai dokuzuncu aınıfından aldılım tas- Hollanda mttdafa.uma k&l'fl mefluç 
dllmameyi ıayi ettim. Yenlıini alacajım bir hale sokulmuştur. HQllt.ndalılar 
dan eskisinin hükmü yoktur. kazandıktan bir korner ııettcemıde 

164 7 Cemaleddin p.Ubiyet ayılarını yapmtflardrr. 

Usun ..,U.tlete mahaua aou yelkenlilerden biri olen ''n!ENEUR" UzeriMe 
BiR AŞK DOOUYOR •.• BiR MEflUNIYET ONU TAKIP EDIY OR ... 
BiR ISY AN BAŞUYOR.... ve FIRTINA HOKMONO iCRA EDiYOR ... 

DENiZDE iSYAN 
JAK LONDON'un romanından. Oyıuyonlar: JEAN MURAT - WINNA WINPREID Ye ANDll! 

BERLEY. Bu bütün hisleri tahrik eden r.ım, Y ann alqanadan itibaren 
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27 N1SAN - 193'7 ? 

Ho.rtıavan 
arab 

K&pıyı vutaum, ce\•ap beki mecten 
i~i'i lftdiı'l\. 
OıYtt Utıni ooylu bir ihtiyar aiiam, 

kltAp ''t deİtötlM'l~ 'dolu bir l\\üattın 
Mtl.n.d@n ktlktı ve bA.HA sert eel't bak. 
tt. 

..... Ktınsittlı' aura •a ka(tar t\Hil 
~ıaınıa t :Ne isllYQl'f!unuı? 

- hmim .lamee Mwnydıt. Avu~ 
kitim. YAyıı. geltllm. Yeı:nık, ıı;m@.kı 
ytUttlik l!Uyeıtutn. 

ık ve ltalıtt Kl\ŞIAi'lnı !}altı. AD. 
lü~tl@: 

- Burası han değıl. 
Sonra, uşa~ına hitaben: 
- J akob: Bu yabancı aô&mı ne ~e-

iüetle ~\timden ı~rl &ôittuıl? 
!btiyar uşak mırıldandı: 
- Btn onu lQeri wkm~dım. Beni i .. 
~k tiJrli. girdi. Bu kıyımda.ki Ltiya. 
n bir adamla. döğU§eh\em ya ... 

Ev sahibi bana hitaben: 
- Rica ederim, ba.y ... Ne ~aretıe 

eVime zörla girdiniz? 

- Böğulurken bir ~andAla tutun. 
ınak hakkı inearıle.rda yok mudur? ... 
Nefsini müdafaayı meıru sayınıyor 

mU8ui'u.iA '··· 
- :Nefsini müdafaıı. mı? 
- öyle ya ... Dııatdllkf kara oa ın .. 

Bir metroya yaklaştı. Sabaha kadar 
insan boyunu ate.cltk. 

Yürilaü. Kalın perdeyi kaldırarak 
penc~l'Men dışarı bir nazar attı. 

- Hakkınız \•ar. lstersl?niz yarın 
Mbaha kadfı.r kalın. Hayôi Ja.kôb! ye• 
Mel< haıırla.. 

Yetine oturau. Be.na da bir költuk 
l('ııAt~rtli. Y@niden, okuma!!ins koyul· 
du. Ttift-ğiıtıi bir köeeye da.yadım. ts .. 

ilt&tnlemi ocağın kRt!jUHnll çekerek et. 
rafı a baknıağa b larlım. Oda kü. 
~U. U\"arlar beyaz oaoan•lı. ve 
her ~rerde fenni ~lctler asilrydı. Büyük 
bir ktitUphane kllnplarltl tıklım tıklım. 

ar. 
~u ev M.hiblnin ltlh'l ölablleCE-ğinl 

d\ie\lfiaüm. CiUzcl bir lhtiyUdı. Fakat 

bir fen a6a.min6an !iyade, ontıa bir 
~ir hali vardı. sık bembeyaz saçları· 
nın ltınt1B. ~ı~ bir alnı, detin par· 

alk gözleri dikkatimi cel~iyôi'du. 
Herhah'le ideali~t. bir hie adamıy. 
dı. YUzü de az çok .Beethoven 'i andı. 
ttyOI'du. 

Ben bu tef errilııta bakllrken kapı 
açıldı . U§ak yemeğimiz! getiriyordu. 

E\' eahibi, kitabını kapAttı. Şimdiye 
ıta.aar ~t~rm~mıe oıauJU bir n~ı:a... 
ketle yerinden kalkarfılt ~nl Böfrası. 
liA buytırttu. 

Sa.hUtda janbônlu yumuttA, kar~ 
ektnck, ğayet i)i clnst@,n bir ~ı~ She.. 
rry önUme kondu. 

- Aff~ereiniı.. Si~ ~ncak bu ka· 
dt v!mek çıkartabildim. Köy yeme· 

r w 

fi! Ku!ura. bakma.yın. 

1 .wfbi önUm~ könanlarll Ben obur a.r t1 • w • 1 hU~ufl\ etmie. tamamiyle yemege bı e 
Bu kadar ıe1..zetl~ ye· 

M~lanııştım.. rUmde hatırlamıyo. 
nıek yediğln\I öm 
runı 1 b' 

İh. . dam bir budak eUUe, ır 
tiyar a l\Onu§frtiHllln 

bardak çorba içi);ordu. . 
ka.ınımızı doyurduk. Jaköb geldı, te~
... . ld ··tu"rdu·· Ben tekrar ate§ın 
olyı a ı, go . . ö 
.. . ektim Bır de ne g 
onüne i8keınlemı ç · ıma 

• -· fi:'" hlbl a~ yan 

y&lilittl• V@ b&nA (}61\e~k, blrd~bi .. 
~! ....... 

-. 8&yttn 1 • d~I. • Yirmi Uç lletteuır 
lnırA.'dl ytpA~Alntı yatıyorum. ~u 

. mUddM yrtındll ne bir y&blncı yuz 
«ördUm, ne d~ bit -slet~ oktHlUM. Bu 

lğll\d@n f@Ç~ft ilk ylbUıcı 
:.::::~ tizun mudttett@nbetl terkM· 
tltlft\ dlll\YAdAn blnl hlV&diAelr, ver· 
mAk ıottundA bulunur muAuttuı. 

_ HAy ha~·! N~ \ıttı~nfı M>tun, 
~li Mı!ttıHUnl~·etle uıunuıu İfil ede. 

rım, 
İki dirseğini dizlerine dayı.~ara~ 

i 
. ,.alrı içine aldı ve gozlerı. 

çen~ nı avu., 

b d""erek sonnağa başladı: 
nl ana '" . . 

BUtün suıı.lleri fenne Rıttı. Son za. 

l da k-fedilenlerd~n. ya.pıl'l\n• man ar ~,.. . 
b

'h berdi Bu mf'vzull daır pek 
)ardan ı a · . 

tl
. 1 amakla beraber, ~lımdtt\ 

kuvve ı o m . . l ~ 

ıdi,,.. kadar bildiklerımı an atma,.a 
~e "'' . h t. .. ~alıştım. Fakat öu eıltıc! _ıza ah mtlu. 

kı 'ne girınce ıçım ra a a· 
naka§tl §e 1 .• 

k boyuna anlalıyordu. Fıkır· 
dı. Artı o 
ıerinl söylüyordu. . . 

d 'c:itmediğim ve i•ıtemı .. 
Hayatım a ı., dil U , i· k a ne mahfili!! ş nceıer ... yecc,., un en ı . 

. 'd i f !erden en dE'rın fel!lefe •• 
En ıptı a en k 

d~I:' dôkunmııdı~ı mevzu yo hı. 
}t?~ ka .. I" d 

Sı fa"'"ıhti tatlı f'.OY uyor u, 
Konuşma ~ ' . 

d
, . ...,.vltl~ dinlctivordu. Nıhayet, 

iten ını ·,,..; d 
R.CI ACI 4ik9.yeta baflıt ı: 

B 
, t f ı1tt. çok düşilndüm, çolt 

- a\ ım ,, 1 . . ta 
arııdım , İnandım ve kıınA.at erımı or .• 

l 
w h k m&ktan korkmadım, çekın. 
ıga ay ır . 

ed. F" kat neticl'.'de benı hayalpP• m ım. a . 
rest Vf> gülüne; buldulllr. F~lerım ~-
nimle alay etti. Fen sıtha.~mda banıı 
nıha çektiler. Hıtyatımın en güzel M!. 
nf'letinde ertıl"k \'erdi~im fen ne jmın. 
madıln.r. 13u haller. tnm yirmi Uç ee. 
ne ev,•eı cereyan f'tti. lr;te n 111.mAn• 
dan~ti bu gördiiğiinüz ~ibi ya,1yo. 
nim. İnl!lanll\r beni. • benim onları U· 

nuttuğlım gibi • umıttu ! Hikly@m bu! 
Ne ce\·ap ''~re<"tğimi bilemiyttek mı 

rıldandın\: 

_ Huin mıu~erA.. 
...,. y01< ... Alelatfe! . HııkikAli M>yle. 

m~k ytıBUntJM ı~tırap ~~ımm... Ayni 

~yl~t bende~ dkhl ttkıllılmn da ba. 
eınct!n g~mış. 

MuhA'·ereyl ktıstnek i!lter gibi ~·f>
rintJM kalkarak pencereye 6ott'u yü. 

rildU. 
_Artık kar ya~ıyor! • deyip tek-

rn oôafa aogru geldi. 
~,ıınçle yerimden fırladım: 
_Sahi mi? ... :Kar yağmıyor mu? .. 

Ah. kablı ol~ıı ... Fakat MyhU, yolu. 

trıu bt1albll~m... Ama, sanmttfı'I ki 
buls!lfl dııhi yaya olara.k yh"ml kilo. 
metre yilrii)'Cbil~yim. 

_ trnkan!!ız... Bu ~aatte-n l!Onra 
~·ı:rmi Kilometreyi naeıl kat~er~iniz? 

_ Karımı düşüniiyorum. O. kimbi.· 

lir ne Myecan içindedir. N~rede oldu. 
ğumı.t bilmiyer~k üzülür durur 

- E\'iniı mıre6e? 
- llvolf ngd~. 
_ E\Joet. .. Uı31t. Tam yirmi kilo

metre .. Yedi sekiz saat !ılb~in, ne 
yapalım? 

_ Atı kabil olsıt .•. on aıun '~rir· 
dffn, Bir n.tıı bir ıtıl&vmi bulabmı~m. 

( Dcııanı ı t·ar) 
Tercüme eden: Hatfce S'ilrtyytt 

~ 

reyım ! Ha~Tet! ,D• ·," • 

- r ~~.............--~ 

Tonton 
amcanın 

H!~~-! 

Kızı ı 
sacayak 
Çen~k voretnn 
maceıraBaıro 
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!BI!_ _ gtin eııv~ _!ulJ.lbJ. 

"Günü gününe tarih,,; 
yazmağa başladım 

I
• B; .:riyi naai~ h~t~l::m..: Hi.dia:ı::~ yıll:ra taksim•_ 6910 1 
ıenelik vukuat nuıl toplana? - Rakamlın naatl buluyordum _ 

YüElen=e cilt tarih 11ayıf•rarıda •~ya!ıaı .... 

Tam 365 gün evvel bugün .. Ya· 
ni geçen ıene bug\in .. 1936 yılı 27 
nisan giinii Haberde "Güni.i Giinüne 
Tarih,, eeriııini ya7mağa ba~IAdım. 

Bug\in, bu seriye nasıl haşladı -
~ımı. yazıları nasıl hazırladığımı kı· 
saca kaydedeceğim. 

Bazı tarih m~ralc.lılım, tarihin 
k3ydehİgi büyiik Mdi&el~ri ~ırala • 
ttuıılardır. Bu tekild~ biz de e8ki 
Türkçe ile "Muhtrrf\İ rical ve seyen,, 
"dit 1 326 yılında bir kitAp "'*edil. 
mi tir. "Koz.an mutl\8arrıfı Musa 
Ka7ım imzasını taşıyan bu kitabın 
hl'lt tarafında 691 O ııenelik vukuat 
sırı\landığı kaydedilmektedir. 

Oç Fran8ıZ e&~ri m~haz tutulat"k 
ve Türk tarihi tetkik eı:lil~rek hazır 
lımmı§ olan bu cııer 191 O yılına ka· 
dar gt:<'en hRditıeleri kAydetmekte 
ve MilBddan 5000 ıene evvelinden 
başlamaktadır. 

Miliddım evvel 4900 l!lenesindc 
Haueti Adem ile Hava izdivaç et • 
miıler, hesap görmek, C§yaya isim 
koymak ve çift ıürmek usulleri icap 
edilmiftİr. 

4800 ~tında ilk &elli cürum itlen 
mit (Habil Kabil davaııı) binalar 
kurulmaja, kılıç yapılma~a başlan· 
mı§ .. Bu vakalar böyle 5000 Ôcn a· 
§ağı doğru Milada klldar indi~ten 
ıonra t~krar MilAdın birinci yılından 
batlryarak 191 O yılınft kadıu gel
m~ktedir, bu yıl vuku bulan hadise· 
leri fÖyle kılydediyor: 

"L.inç hadisesi ve buhran vüke· 
l~. Hakı pafft kabineıi, Kral Jorj 
ve Granduk Nikol"yıwiç ve çırağan 
sarayları y11ndı. lsptrnyanın Fas sev. 
kiyatı itmam. Paris seylabı, buhar 
iğti~as. Mavru Mihali rmkut ve dra· 
gomisi hbinesi Suud Münif pa}a 
nın vefatı. Seniha St1ltanın attan 
dii~meı.i. lspMy1'da Mavra kabine.· 
~i. Rusya ve Avu~turyanıl'\ tekrar 
Balkan İtilafı. Ciride d~ir olan no
tal,mmız. Şanzi vapunı gark. Rııtraıı 
r>a~anın katli. Ro~ınada nı~şrutiyet. 
Damat Ferit Pl'\~a layih~."lt. ŞehrcmA· 
tteti lstiktfl)'.t, Kral F~tdinantl namı
mı Petre~burStdll şehri Ayin. Lôr .:! 
Körzonuh ıiyl'teti. Hugr:uk h&disesi. 
Kral Fetdinfl.nd letı:mbul" ve kral 
Pif'r Pı-trr•lııır~·,. ~ırlıi lan Kralı 
Dersaadctc. lrıek kumandanının kat· 
li ve ,yukarı Armıvutlu~un kıyamı. 
Arnavutluk ve id<uei örtiyenin isı·-
7.Rht. lngilıere kmlının "''"FAtı vf" kral 
Jorjun ciiltısu . Ml'lhmut Şevket pa
~rının Sel:rnik ve Arnrıvu•lıık ,.eyt1· 
hati. Cirİttt! Yemen me~elc-si \'tli-
1\ht hauetlerİ l..ondreyl'\. Dereaad~t 
iilemaııının Arnavut riies~gına oltrn 
telgrafı. Ahn'let SAmİm bı"yİn katli. 
Yusuf lzzı-ttin efendi h~zrellerinin 
avdt:ti. RuAyl'l - Japonya itilaf· 
namesi. SelAnik gilmrU~tıniin mu• 
rahhAS ~Sa!!t. r okyo fo~~~fiht. ls. 
panya ktal ve krall<;esiııin Ll>ndra \'e 
~a~i8 ~eyahMi. Şili tuınhurlyet rci· 
gının vefl\tı. V e!İm pn§anın ,.e 

fatı . Lord Cörçilin Det8aıııdete muYa
s11leti. l~tanbulda kölera. Portekiz 
curnhuriyeti ilanı. Edirne manevra· 
l&rı. ve ilah ... ,, 

Hadiı-elerin yıllllra taksimi he
men her Sl'llnamede de yapılır. Fa
ka t hadiselerin yıld()nümUnü yap
mak düti.inülmemi ti. Bunu ilk tsft. 
te baM Hakkı Tatık Us hatırlattı. 
''Her gtln ~azetenin bir kB~e.ine \,ir 
h&disehİh yıldönümü •birkaç Mbfla 
kaydedilse., dedi. Fakat bu çt>k alic; 
tü. T e,ebbii~ ctmeae bile cesaret 
edemedim. Ayni mesele muhterem 
dostum Vala Nurettinin kallsmda 
da düğiimlenmiş: 

- Çok enteresan olur .. Bir tee· 
rübc et .. dedi. ' 

işe, kiitiiphanemde mevcut tarih 
lcitAplarını eayıfA eayıffl karıttınnak
la b~Iadım ve ilk günlerde bqa çı· 
kılmaz it olduğuna kanftat getirdim. 
Çünkli hicrt yılla kaydedilmit meseli 
950 hicri yılının 15 muharreminin 
miladı yılın han~i ayın"' rastladılrru 
bulınak için tMtlerce he&apla mi§• 
tul oldum. Muau.am riya~i bir cfüs 
tur halleder gibi uğra8tıktan tOl'lra 
~ncak bir tarih elde edebiliyordum. 
Ru esMda flhbaplt\r'.!"\dan biri imda. 
dıma yetİ§tİ. Çok kölay bir )u~aap 
§ekliyle hicri yılları giinleri bulmak 
mi.imktin oluyordu. Bu mütkülü 
hallettikten Mnra y(iz küsur ıeild 
muhtelif tarih kitapll'lrının 8ayıfalt.rı. 
nı karııtmırak elimdeki cep takvimi
nin sayıfalarına i§aret etmeğe be.ila· 
dım. Bu Ç8lıtm3m ü ay kadar ıı.ir
dü. Her giinc rastlryan bir deiil bir 
kaç haçiise buluyördum. 

Mevzulan bul~uktan aohta. İ§ 
yazmağk kahyordu. 27 nisan günu, 
"F ranM1da un muharebeleri,, ile &eri
ye hfttladım. 

Bur&dfl okuyucul&rımıQ naaan 
dikkatlerini bir noktaya c~lbttmek 
iuerim. Günü giinüne tarihi yuma 
ğa hAtladıkten $onr• yflkın ~hblpla
rım ve okuyuculanm bu tarihlerin 
srhhtttind~n rüphe ettiler. Hatta : 

- Yezdı~ınıı •ezılatı konttc:ıl 
eden yok >'"· .. ietediA'iniz fibi )'U&ı
•ınıı .• dediler. 

Bunu yapmadım. EAer ö le yap. 
tHWdım bu yttt.thmn kıymet ve hu
•utiyeti kAlmı)'ac..-ık tJ. 

Bundan bfttkfl ~iınu gtlnüne tari. 
hin bir hıt tı!lyeti de Vl\kaların kati
y~n de;"i~tirilmed~n. eklenmeden ve. 
rilnH!sidir, Bu yBr.ılı.u•da rattlıyaca· 
~ınız muhtwerl"lcr bil~ tarlhi".e tet• 
bit edilmiş kcınu§mahmlıt. Tarihl to 
ml\nl,,,rdfl olduğu gibi \'AkAyı okut
mll\k için uyduıma ~hı lar ilave ede
rek uydurrna :muhavereler yumtık 
okuyucuyu oy&lamıııktan ba~lta bir 
~y d iildit. Tarihin her Aafhaeı e"!
teresAndır. Ben vllkrtlsrı muha}') i'e 
ku\l\leti ile süsleme lütumurıu duy. 
madım. 



HABER - ~ }'Oıtaıt 
• 

Musolini bugün 
Berline mi gidiyor 

lngilterede 
bir dedikodu 

mevzuu 

27 NİSAN - 1937~_:__~ 

Irak Veziri 
Atatürkün nezdinde 

(Ba., tarafı 1 incide) 
İteJyan hariciye nazın kont Cianoyu 
ziyaret etmİ§tİr. 

iki memleketin emniyeti hususunda mes 
uliyet hissine ve beynelmilel münasebet 
)erin istikrarı için de itimat fikrine da· 
yandığını teyit eylemişlerdir. 

(Baş tarafı 1 incide) 
mUessese, şimdiki halde bir şey söyle
miyor. Yalnız, memurlarından birisi 
§Öyle demiştir: dğrenildiğine göre, Almanyaya dön

mekte olan general Göring, Romada 
kaldığı kısa müddetten istifade ederek 
M usolini ile de görüşecektir. 

iki nazır, siyasi mahiyette bazı ihti
laflara rağmen Avrupa, siyasetinin mes' 
ul drijanların kurduğu zihniyet ve hüs. 
nü niyetlerinin umumi bir saJıih için 
faydalı bir surette faaliyete geçmeleri 
tamamen mümkün olduğunu memnuni
yetle müşahede ve tesbit etmişlerdir. 

Biikreş müzakereleri 
Diğer taraftan Leh - Rumen görüş

melerini müteakip neşredilen tebliğ şöy 
ledir: 

Lehistan dışbakanı Bek Bükreşe yap 
tığı ziyaret münasebetile Romanya 
dışbakanı Viktor Antonesko ile mütead. 
dit görüşmelerde bulunmuştur. 

Bu görüşmeler şimdiki beynelmilel 
vaziyetin muhtelif cephelerine ve Lehis 
tanın diğer memleketlerle olan münase
batına taalluk etmiştir. 

iki bakanın Varşovada ve Cenevrede 
yaptıkları görüşmelerin devamı olan ve 
bilhassa samimi bir hava -içinde cere
yan etmiş bulunan bu • görüşmeler, iki 
nazır noktai nazarının tetkiklerine mev
zu teşkil eden müteaddit meselelerde 
hicbir surette tehalüf etmediğini ve iki 
hiıkumetin samimi teşriki mesaısının 
itimat ve dostluk çerçevesi içinde inki. 
şaf ettiğini müşahede ve tesbite imkan 
vermiştir. 

İki nazır, görüşmelerinde, Leh.is tan
Romanya '..ttifakının siyasi bünyesinin 

Beck ve Viktor Antonesko, beynel· 
milel çerçevede zuhur edebilecek zor
lukların sükunet ve sabırla tetkikinin 

şimdiki ahval içinde her zamankinden 
daha lüzumlu olduğu kanaatinde bulun. 
muşlar ve bu maksatla da teması en sıkı 
bir surette idameye ve aralarında daha 
sıkı noktai nazar teatisine karar vermiş
lerdir. 

Romanya kralının teminatı 
Paris 26 (A.A.) - Romanya Kralı 

Karol, Paris - Soir gazetesinin muhabi. 
rini kabul ederek Romanya harici siya· 
setinin değişmiyeceğini. Küçük antan· 
tın Rumen siyasetinde ka'i bir unsur 
oldugunu, Fransız dostluğunun gerek 
kendisi gerek memleketi için çok kıy
metli bulunduğunu ve iki memleket ara 
sındak.!_ rabıtaların bugün her zamandan 
ziyade sıklık gösterdiğini söylemiştir. 

Asiler lngiltereyi 
tehdide başladılar 

ısrarları üzerine, yeniden İngiltere ile 
asiler arasında mühim meseleler çıka
racak bir safhaya girmiştir. Bilbaoda 
gayri muharip kadın ve çocukları aç bı
rakamadıklarına kuduran asiler timdi 
İngiltereyi tehdide başlamıılardır. Bu 
şayanı dikkat meseleye dair ıelen tel-
graflar şunlardır: . 

Bilbao: 26 (A.A.) - Bugün Bilbao. 
ya gelen Shcafgarth İngiliz gemisi, asi
ler tarafından ablokanın ilarundanbcri 
bur&ya gelen yedinci İngiliz gemisidir. 

Sheafgarth, kendisine kara sularına 

kadar refakat eden İngiliz torpido muh
ripleri ile telsiz temasını muhafaza et· 
miştir. Körfez açıklannda bulunan asi 
Espana kruvazörü, bunun üzerine, gar. 
be doğru uzaklaımıştır. 

Varan dokuz! 
Salamanka: 26 (A.A.) - Bilbaodan 

gelen haberlere göre yiyecek yüklü üç 
İngiliz vapuru daha Bask limanlarına 
varmıı ve bu suretle şimdiye kadar ah· 
lokayı dokuz İngiliz vapuru yarmıştır. 

lngiltere flbloka tanımıyor 
Londra: 26 (A.A.) - Hendayedeki, 

İngiliz büyük elçisi, yiyecek yüklü, üç 
İngiliz gemisinin Bilbao limanına gir· 
mesine ~ani olmak istiyen A1mirante 
Cervera kruvazörünün hasmane hareka 
tını Burgos makamlan nezdinde protes
toya memur edilmiştir. İngiliz makam. 
lan, hadisenin, üç millik mıntakanrn ha
ricinde cereyan ettiğini bildirmekte
dir. fngiltere, hiçbir a"bloka tanrmamak
t}tdır. 

Kıtlık tehlikesi kalmadı 
Bilbao, 26 (A.A.) - Havas ajansı. 

nın muhabirinden: 

Erzak yüklü vapurların gelmesi, hal· 
kın iaşesi noktai nazarmdan endişe ar
zetmekte olan vaziyeti ıslah etmiştir. 

Askeri vaziyette de salah hasıl olmuş 
tur. Hükümct kıtaları asilerin Cihar, 
Clorrie ve Elketa mıntakalarında yaptık 
ları taarruzlara anudane mukavemet et· 
mektcdlrler. 

lngiliz harp gemileri gelince .•. 
Londra: 26 (A.A.) - Asi Burgos 

Frankonun generallerinden Dellano 
bugün radyoda söylediği bir nutukta 
ingiltereye şiddetle hücum ederek de
miŞtir ki: 
"- İngiliz müdahalesi karşısında her 

hangi bir ''nasyonalist!,, bahriyelinin 
vazifesini yapmaıır çok muhtemeldir. 
Bu takdirde böyle bir hareketin netice· 
sinden elbetteki mesul olan birisi bulu
nacaktır: İngiltere tedticcn dünya na
zarır:ıda bütün nüfuzunu kaybetmiştir. 
İtalya Habeşistanı fethetmekle ingilte. 
reyi daha ziyade sindirmiştir. Şimdi de 
bizim zaferimiz Britanya hegemonyası· 
nı tamamiyle yıkacaktır.,, 

Gırnatada h;yan 
Valensiya, 27 (A. A.) - Emin bir 

menbadan alınan, fakat henüz teey_ 
yüd et.miyen bazı haberlere göre, pa. 
zar günü Grenadada mühim hadiseler 
cereyan etmiştir. Frankoya karşı as_ 
keri bir isyan başladığı zannedilmek_ 
tcdir. 

Grenadanm birçok mahallelerinde 
tüf enk sesleri işitilmiş, bundan sonra 
uçan 12 tayyare, şehrin bu mahalle
sini bombardıman etmiştir. 

Asiler bir şehirde bir tek 
meşe ağacı sağlam 

bırakmadılar 
Bilbao, 27 (A. A.) - Röytcr mu

habirinden: 

Son harp tarihinin kaydettiği en 
şiddetli hava hücumlarından biri neti
cesinde Bask hükiimctinin eski merkc. 
7.i olan Guernica ~ehri alevler içinde 
yanan bir harabe haline gelmiştir. 

Asi tayyareleri Guernica'nın üzeri. 
ne bilainkıta üç buçuk saat bomba 
yağdırmışlardır. Şehrin ahalisinden 
birkaç yüz kişi ölmüştür. 

Guernica ahalisinin büyük bir kıs. 
mı düşman tayyarelcrini gökte görür 
görmez yeraltmda yapılmış hususi sı 
ğınaklara iltica ederken birkaç yüz 
kişi de §aşkın bir halde kırlara doğ. 
ru kaçmağa başlamışlardır. 

Eski Bask parlamentosu ile önün
deki asırdidc mese, mucize kabilinden 
olarak sapasağlam durmaktadırlar. 

Bina ile ağaç, bombaların \'e alevle
rin tesirinden kurtulmuşlardır. Fakat 
şehir bir yığın ta.s ve topraktan iba
ret kalmıştır. Yıkılan evler, hemen 
bütün sokakları tıkamıştır. 

" Milliyetperverler ! " renkli 
askerlerinden ayrılamıyorlar! 

- Bütün bildiğim bir şey varsa, şu 
dakikaya kadar mezkur kitap toplattı. 
rılmamıştır, hala satılmaktadır.,. 

"Okunacak kitap klübü,. isminde te· 
şekkül etmiş ve tavsiyeye layık ,kitapla· 
nn bir listesini neşreden kitap cemiyeti 
de bu kitabı mayıs ayında okunacak e. 
serler arasında tavsiye etmlş bulunu
~ordu. 

Kitabın içinde sabık kral Edvarı ve ar 
kadaşlarını- mevzuu bahseden "fasıllar • 
vardır. ~adam Simpsona ait_ ve kralın 
tahtta iken vaz.iyetine ve hareketin_e da. 
ir bazı işaretler mevcuttur. 

. Kitap intişar ettiği zaman hakkında 
tenkit yazan Henri İngliş isimli münek· 
kit demişti ki: 

Irak Hancıye Veziri Ankara ·i.'!iasyonıında 

"Bu kitapta Madam Simpson hakkın
da bir ciiınle var ki bunu ne muharrir 

Ankara, 26 (A.A.) - Bugün hariciye nazırı Naci Asil şerdin& 
Reisicumhur Atatürk Irak Hariciye hariciye köşkünde bir ziyafet ver• , 

yazmalı, ne de tabi ba•malıydı!,, 
"Okunacak kitapları tavsiye klübü,. 

azasından Foyl şunu söylemiştir: 

V cziri Naci Asil'i kabul buyurarak miştir. 
nezdlerinde bir saat kadar alıkoy. Ziyafette Başvekil ismet lnönÜ 

"- Kral Ed\•ard hakkında yuılmıt 
kitabı ilk okuyan aza benim ... Ben bu 
kitabı, bütün meselenin geniş düşünce 1 

ile ve bitarafane yazılmış bir miilaha7a. 
sı olarak telakki ettim. Eğer itiraz edile
cek bir nokta \•arı;a, müellifin, o ZBmRn• 

ki hararetle anlar içeı;ıinde söylenen 
sözleri naklettiğini ve hatıraları hikaye 
eylediğini unutmamak lazımdır. Vaziye 
ti bu noktadan gönnelidir.,, 

muşlardır. kor diplomatik, mebuslar, Irak sefa· 
Hariciye vekili Dr. Aras da bu 

Kitabı yazan müellif. Geofery Denis. 
dir. l 930 senesinde "dünyanın sonu,, 
diye yazdığı bir roman büyük bir mü· 
kafat kazanmıştı. Milletler cemiyetinin 
vesika servisi başmuharriri iken çekile
rek kendisini tamamen yazıya hasret. 
miştir. 

Harbi umumide İngiliz ve Fransız 
bombardıman filoları irtibat zabitiydi. 
Ve ordudan yüzbaşı rütbesi ile ayrıldı. 

Kendisinin şimdi tngilterede olma. 
dığı ve harice gittiği öğrenil"!iştir. 

Eterle yangın 
Dün akşam saat altıya doğru Yemiş. 

te Nafıa hanının üçüncü katında tüccar
dan İzzetin yazıhanesinde yere eter dö· 
külmüş, bu sırada yere düşen yanmış 

bir kibritten yangın çıkmıştır. 
Bu yazıhane ile altındaki avukat Mu

ammerin yazıhanesi tamamen yanmış· 

tır. izzet ateşi söndürmeye salışırken 

ellerinden yanmıştır. 

Bir yahudl kayboldu 
Ortaköydc Bahçesokakta oturan kol· 

tukçu ve şişeci İlya iki gündcnberi ka_ 
yıptır. İlya pazar günü Ortaköyden 
Boğaza gidip gelme bir bilet almış, fa. 
kat akşam üzeri evine dönmemiştir. 

İki apartıman ve müteaddit ev sahibi 
bulunan ilyanın kardeşinin oğlundan 

ba§ka kimsesi yoktur. Evinde küçükken 
alıp büyüttüğü bir hizmetçisi vardır. 
Uya dün de meydana çıkmayınca hiz
met!ri kardeşinin oğluna koşmuş, ora
can zabıtaya 11yanın kaybolduğu haber 
verilmiştir. 

Uyanın bir kaza veya bir cinayete mi 
kurban gittiği ehemmiyetle tahkik edil 
mektedir. 

ZA Y1 - Topkapı merkez rüıştiyesin 
den 333 te aldığım şehadetnamemi za
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es· 
kisinin htikmü yoktur. 

506 lbralıim Halil 

Fakat bu prensipin pratik şekilde taL 
bikı pek müşküldür. 

J."ransa namına general Leolng ko. 
mitcyc İspanyaya bir tahkik heyetı 

gönderilmesini tekl if etmiştir. Bu he_ 
yet, iki tarafın asker şeflerile temas 
ederek ecnebi gönüllülerinin miktarı
nı lesbit clmcğe çalışacaktır. Tali ko
mitenin v..alarından, bu teklifi. men· 
sup oldukları hükumetlere bildirmele
ri rica edilmiştir. 

Te'clif, bütün alakadar memleketler 
tarafından knbul edildiği takdirde Va. 
Jenciya \ 'c Burgos hükumetlerine bil. 
dirilecektir. 

kabulde hazır bulunmu~tur. 
Zi~·afetler .. 

Ankara, 27 (Hususi) - Dün 
akşam Hariciye vekili Dr. Aras, Irak 

ret erkanı ve hariciye vekaleti yük· 
sek erkanı bulunmuştur. 

Ziyafeti bir süvare takip et.mit 
ve Reisicumhur Atatürk bu süvare· 
yi huzurlariyle şereflendirmişlerdir. '/ 

Petrolsüz Almanya 
korkunç bir 

kuvvet değildir 
( Ba§ tarafı f incide) 

3 - Ve Şuşnig istese re istemese 

de en kısa bir zamanda Avusturya. 
da tam hakimiyet elde etmeğe naz
zettir. 

4 - Lehistanla müstemleke pa· 
zarlığı uydurulmuşsa ve Lehistan 
böyle bir menfaate Romanyayı da 
teşrik ederek gerek Leh, ~erek Al· 
man tayyareleri ve motörlü kuvvet
len için muharrik kuvvet temin ede
bilmişse yakın zamanda tehlikeli o
yunlarla karsılaşmak mukadderdir. 

Kolonel Bek Romanyadan ayrı· 
lırken Polonyanın "Milletler Cemi-

yetinde büyük değişiklikler yapıl· 
ması İcap ettiği kanaatinde bulun. 
duğunu,, da tekrarlamış bulunuyor. 
Maamafih ayni anda Romanya kra· 

lı S. M. Karol da birçok şiipheleri 
baltalıyacak siyasi bir beyanat 
neşretmektedir. Bunda "Romanya 
drş siy:ısasının değişmiyeceği, küçük 
antantın Romanya dış siyasasının 
en sağlam esası olduğunu ve Ro· 

manyanın Fransa dostluğuna bağlı 
bulunduğu .. ısrarla kaydedilmekte. 
dir. 

Kral Karole inanmak için "Bek • 
Antonesko,. konuşmalarının neti
cesiz kaldığını veya iddia edilen şart
lar dahilinde cereyan etmediğini ka· 
bul etmek lazımdır. Bu takdi tde ise 
kafalarda esrarengiz düşüncelere 
sebep olan (Alman - İtalyan), 
(Almanya- ltalya-Avusturya), 
(Alm anya - İtalya - Avusturya 
Macaristan - Lehistan) gibi mev
hum gizli tecav~zi anlaşmalann ha· 
kikat olsalar dahi herhangi bir fili 
kudretten mahrum oldukları neticesi 
ne varılabilir. 

Bu meyanda yabancı kaynaklar 
Türkiye dış politikası hakkında da 
bir sürii tahminlere ~irişmiş bulun

maktadırlar. Türkiyenin dış poli
kasındaki yüksek insani manayı bir 
defa daha tehariiz e ttirmek ic;in bü· 

tiin bu tahminlerin yanlışlığını tek· 
rarlamak doğru olur. Hele yapılaca· 
ğr söylenen bir Akdeniz pak tının, 
Balkan paktının siklet merkezi n i R o 
maya nakledeceğini iddia etmek sa· 
dece güliin çtür. 

Pariste çrkan şu mahut "Le 
T emps,, gazetesinin bu sabah lstan· 
la gelen 25 nisan tarihli niishasında 
i$e devrilmiş kocaman bir çam var. 

rasın faaliyeti hayretle karşılanmak• 
tadır. Moskova gazeteleri "Haziran 

ortalarına doğru Moskovayı ziyaret 

etmesi beklenen Türkiye dış bakanı· 
nın Türk dış siyasasının kadrosun· 

dan uzaklaştığını ve bu hareketin 

mi.işterek emniyet taraftarı olan A· 

tatürkiin direktiflerine uymadığını,, 

;yazmaktadır. 

Le T emps muharriri "bütün bu 

dedikodulara rağmen Türkiye dı§ ba 

kanının Mo'skovada büyük bir alaka 

ile beklendiğini ve bu ziyaretin Türk 

- Sovyet münasebetlerini geniş bir 

tetkikten geçirmek imkanını verece· 

ğini,, ilave etmektedir. 
Bu hezeyana verilecek cevabı

mız şudur: 
Türkiye dış siyasasındaki son İn· 

kişaflan, Türk dış siyasası için Ata· 
tiirk tarafından çizilmiş olan ana 

hatlara aykırı bulmak büyük bir ha· 
tadır. Böyle bir hata ancak Türk 

diplomasisinin Atatürk mihveri et• 
rafında döndüğünden şüphe edebi· 

lenlerden sadır olabilir. 
Cumhuriyet Türkiyesiyle en u• 

zun dostluk tarihine sahip olan Sov
yet Rusyada matbuatın böyle ipti· 

dai ve çocukra bir hataya intişar İm• 
kanı vermemesi lazımgelirdi. Biz bü 
tün bu yanlış görüşlerin Dr. Araı 
tarafından Moskoyada, bir saatte. 
ortadan kaldırıhcaklarma kaniiz. 

Şekip GÜNDÜZ 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 64 
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FRANSUA MORIAK 

Haydar Rifat 

Evlilik 
makamları, İngiltere nezdinde yapılan 
protesto hakkında neşrettikleri bir teb
liğde, iiç fngiliz gemisi Bilbao limanına 
yakl.-ştığı zaman İngiliz harp gemileri· 
nin bu gemiler ile asi Almirante Cerve
ra kruvazörii arasında yer almış olduk
larını bildirmektedir. "Bu hareket, bL 
taraflığın bariz bir surette ihlali demek
tir, .. Burgos makamları İngiliz makam
larından bu gibi hadiselerin tekerrürüne 
mcıni olmak için lazımge'"n tedbirlerin 
a lınm:rmı talep etmekterlir. 

Ast ferin palavrası 
Ceb::lüttarık: 26 ( A.A.) - Röyter 

ajanıu bildiriyor: 

Londr~ 27 (A. A.) - Tali askeri 
eksperler l;omitcsi dün lsp:myadaki 
ecnebi gönüllülerinin geri çağrılması 
mesclc.;ini tetkik etmi~tir. Komitenin 
bütiln azası, geri çağrılma keyfiyeti. 
nl prensip itibarile kabul etmiştir. 

Havas ajansının muhabiri, Valencia 
hükumetinin, gönüllülerin geri çağ. 
rılmnsım, Arabların da ecnebi telakki 
edilmesi şartiyle kabul edeceğini öğ
renmiştir. Fakat, Franko, ko§ulan bu 
;;.ı.rtı kabul etmiyeccklir. 

"Le T emps,, a Moskova muhabirinin 

telgrafla gönderdiği şu satırları had. 
dini7 varsa gülmeden okuyunu7..: 

Türkiye icin tehlikeli hir dev
let addi len ltalya ile yakınlaşma ve 
anlaşma tem inin e çalışan doktor A· 

• ı ıuul 

Fiatı 20 kuruş VAKIT Kitabevi 
Ankara Caddesi - İstanbul 



-== 

L ~-Edebiyat :ve 

Abdü lhak Hamid ... 
ve 

"Poesie pure,, 
Vazaın: Dr. Sadi Irmak 

"Nestrcn,. de §Öyle bir cümle var 
dır : 

' .Eazamın tarih i ist ikbald ' . . . ır . ., 
Hıç şu~h:sız kendisi için de böylt ola· 

cak 1 Saglıgında bütün .11 • k d' . nesı erı en ı pe 
ıındcn aürüklemL , ölüm" d b' t" bir .

11 
. un e u un 

ıııı etı k 1 ımı datmış olmasına 
rağme n ''H. · amıd,. bir muamma olarak 
kaldı. Coşku n ve ııamimi saatlerinde 

h~kkında yazılan ve ıöylenen şeylerin 
hıç bir isini beğenmediğini ve eserle· 
rinin ancak üç asır sonra anla~rla. 
bileceğini söylerdi. Hatta diye· 
biliriz ki yazdın ı otuz şu kadar eserin 
de Hamiö, her şeyden evvel kendısini 
araştırmış ve kendi kendini tanıyama 

manrn azabını çekmiştir. Makber mu 
kaddemesinde şu cümleyi buluyoruz: 

''Hele yazdığım şeylerin bazısı o 
kadar benim değildir ki manalarını 

k cn:iim de anlıyamadım,, 
Dl!haları bu toprağa yollıyan eararen 

giz tabiat, insanlık ufkunun dar çenbcr 
lcr içinde mahsur kalmasını iıtemiyor. 
Bu tehlikenin bauösterdiği tarihi anlar 
1a dehalar zuhur ediyor; bunlar çok defa 
manalarını kendileri de anlamadan mu 
kadder vazifelerini ifa ediyorlar. Ha 
mid, Türk kafasının müşkül ve mana 
bakımından en dar çenberler içinde 
aıkıştırıldığı bir devirde dünyaya geldi. 
Mukadder rolünü oynadı, Türk kafası 
nın ufuklannı namütenahi ıeniıJetti ve 
buti.ın dehalar ıibi tarihin ıineaine ıö 
mü). "•:i. 

Ona çoğu "çok meı'ud yatadı,. 
d;j•orlar. Hayatının zahiri konforuna 
bakarsak bunu kabul edeceğimiz ge 
liy or. Fakat saadeti "amelle imk!mn 
muvazenesi,, diye ele alırsak " onun ka. 
dar muztarip insan bu yer yüzilne atır. 
tarda bir defa gelir,, diyebiliriz. 

1mkan onu toprağa bağlıyor, emel 

ona kainatı dar gösteriyor. 
-anmayın yer kntırıda bir bodrum 

Af;m4ım gök yüziinde bir uçurum 
Ki dımmundn ben ı·anm anrak 
Böyle dU~ünen bir adamın meı'ud 

., H . 
olmasına imkan var mı· atta umumı 
yetle dehanın mea'ud olmasına ihtimal 

verilebilir mi? 
"Dri:ımmı idi knnad ı·erilmP.k 
A 1.-l ı m uçacak de~il.~e h~tanı, 
Akıl ile hilllin bu ıekilde çırpııtık 

ları bir ,ahrsta hangi eudeti tevehhUm 

edebiliriz? 
"Eytınlı ne %ehr imi1 hayatım 
Bunca acıya gelir mi tokat 
Yok ~üphe ki %ehirdir hayatım 
içtikçe gelir demi memau~, 
N es trenin aonunda şu aatırlan o'ıu· 

yoruz: . d .. w.. •• 'b' 
[ Ririsine, "hep gör ".g~muz. gı ı 

. • ktn nP. terakki nlabılır, bıraz 
'\rtMmn • .h. 1 
d
. d " .. diiklerimız gı ı yazma ıyız., 

(1 11§11" oW • d k 
1 d r·ı e/knr cttıgım e mu a 

yo un n a "' .. r 
bP.!eten "ıaldittc ihtidnrınızı lore ım 
de nnrlnn sonrn ilıtiraa baş ayınız .. 

demi§ti]. "l ve bülbülden hakiki ede 
• İşte gu.. bi tabii gelen şekilde 

bıyata bugun z~ . H Amit kaba ve adi 
atlayıp başarmak ıçın a • . ve 

k"· ldu Ayan reısı 
olmıya mah um 0 

• • ..1iJ dıtı i1te 
ıefir Hamidin gıpta C'(J en 
böyle ıztırabh bir içi örtüyordu. 'k. ci 

Him. d on dokuzuncu asrın ı ın. 
ı irdi Bu devır 

yarımında fikir hayatına ~ · .. .. a· 

makinenin keşfi, teh.~r~~rı~ it~~~i~:~~rin 
mele sınıfının teşekkulu gıb Tabiat 
\tukua geldiği bir zamandır. 1 
ilimleri hızlı bir inkişafa mazhar 

0 
• 

tnu§lardır. ffakı 
Makinenin sarhoş eden muv~ . •. 

Yeti b:itün sırların pek yakında çozu. 

leceği ümidini veriyor. Fakat b~ .sa~ 
hoşluk çok sürmiyor, bilakis ınkı1a 
ettikse hakikate olan mesafemiz uz~·t 
Yor. Son bir ümidle sarıldıkları ta.bıa 
il. · · etırnıe ımlerinin de aranılan tatmını g 
mesi ruhlarda yeni bir bedbini yaratı. 
Yor, cemiyet içinde aksülamelle~ ~aş 
göııteriY.o b" " k ba'llar kendılerıne • r uyu ~ . 
bir~ yol arıyorlar. Bu yolu bulabılen 

(HA.midin husuııt tabibi] 

dört deha. Himidin yetiıtirdiği devrin 

mutedil havasına hükmediyor: 
Heckel, Niçe, Schopenhaver, Vlagner 
Şopenhaver ölüm iradesinde hala 

ını buluyor: Niçe allah ve ruh mef. 
~umlanna karşı tiddetli bir savaşa gi· 
riyor ve dünyanın istikbalini ancak 
"fevkalbeıter,. tipinde görüyor. Heggel 
madde, ruh ve- allahı birbirine kayna~· 
tırarak Monist bir din kuruyor, Wag. 
ner, allahını seslerin aleminde arıyor. 

Hamidin temas ettiği Fransız şair
leri hep bu dehalardan birinin tesiri al 
tında bulunan adamlardı. Zaman zaman 
onların tesiri altınd~ kaldı. Hamid bu 
suretle bize asrın bütün feslefi fikirle:-i. 
ni tanıttı. Pariste geçen ''işi nuş . dem 
)eri.. materyalizme inanmadığı an· 
!ardı. Bu bedbin felıef e ile mücadele 
etmesi tabii idi. Bir dahi her şeye bağ
lanabilir fakat mutlak bir zevale kail 
olamaz. Dehanın vasfı, kendisine mah 

alemini kendisine mahsus ebediyeti 
ıus d' yaratmaktır. Hamid ken ı alemini ya 
ratmcaya kadar bir çok merhalelerden 
geçti. Makberde Şo~enh.avre b~nzedi; 
İskender ve Tarık Nıçenın telkın ettiği 
insan üstününe [*] naziredirler. 

Heggelin Monizmi "bir mev•iza., 
ıındı en güzel ıekilde terennüm edil 
mittir. Bı:itün bu safhaları temsil eden 
Hlmid en ıonunda kendi idealini 
terkip ediyor "ebediyet inıiyakı,, diye· 
bileceğimiz bu ideal Hl midin; 

"Ne denıen de eminim hr.n hu yoldn 
,,ermrdi,-etten,, 

Ôliir lakin cihanda kirrm? mnhrnl 
ma.:. hamiyetten,. 

beytinde tezahUr eder. 

H!mid belki "ıermediyim,, diyebil 
dlfi anda ilk defa derin bir nefes ala 
bilmittir. Onun dudaktan bu sozu 
bir ve birkaç defa söyledi, fakat pey. 
gamberane seziıi bütün ömrünce onun 
kulağına bunu fısladı. 

Sennerdiyet Himidin sanatında ne 

ıuretle tecelli edi)l'Or? 

Türlli türlü tiirler biliyoruz : Goethe· 
de pir, ilimdir. Tabiat ilimlerine dair 
buld\lfu kanunları bununla ifade etti; 
Şekapir de tiir tatbiki psikolojidir. 
Şair yarı haata tiplerinin ruhlarındaki 

girdibadlarını onunla anlattı. Hugoda 
~iir ıoıyolojidir, cemiyetin, sınıfların 
u:trrablırı. mücadeleleri onunla dile ge. 

tirilmiıtir. 
Bı:.itün bu büyük §airlerin şiirle • 

rinde esas ıiirden ba§ka az çok bariz 
"temayül = tendance,, buluyoruz. 

Ya katıksız ~iir? İşte Hamid bu tür. 
ıu ıiirin yaratıcısı ve bu türlü ıiirin 

dahis~ir. Ona saf §iir, pür poezi, "ten· 

dance" 11z şiir diyebiliriz: türlü türlU 
isim verebiliriz. Fakat onu daha iyi na. 
sıl anlatmalı? Hamid, kendi şiirini şöyle 

anla,ıyor: 

"İnsan bazı kere hatırına gelen bir 
hayali tanıyamaz .. O kadar güzeldir, 
zihninden uçan bir fikre yetişemez o 

hissi bulamaz. O kadar derindir. Bu aciz 
ile bir feryad kopanr, yahut pek karan. 
Jık bir ıeyler veya bir ıey söyleye. 
mez de kalbini ayağının altına alıp 
ezer ; bunlar şiirdir,,. 

Hamid, ıiirlerini ne bir felıefi mes· 
lek kurmak, ne psikoloji, ne sosyoloji, 
ne ilim yapmak için yazdı. Onca şiirin 
en yüksek mertebesi dı.~ağda. fik~~n 
doğup ta henüz yazı ve soz şeklınc bu· 

rünmediği ~ekildir. 
Makber mukaddemesinde diy or ki: 

"f~ikrirı .•erlındi "'""'''' olrl11ğ11 gİ· 
h

. .. ·n de p/fn:.11 intikafd,. l11ulud11 
, ~ıırı I ? 

krı/İJP- 0/ııror. ne Y''f"' ım .... 
Yani sözleşen, bilhassa kafıyeleşen 

.. . f ciirin ölilmÜ telakki ediyor. Dün 
şıırı sa s • y _ • 

hangi lisanı dımagda dogan hır 
yanın .. k . 

sadakatle gostertce genış· 
mefhumu . . J'kt" , 

b
. kelime haz.nesıne ma ı ır . 

likte ır . . . 
k t olan bu kelıme hazınesı ka· 

Zaten 1 d' yd . büııb:itün daralıp ımag a 
fiyeleşınce 

Heykel 

Nusret 
Suman'ın 
eni eseri 

. 
Ankara Belediyeler bankasına 

konan büıt 

Türk heykeltra§ı hemen herııün sa· 
natının eri olduğunu isbat etmekte· 
dir. Türkiyede ilk heykelin yabancı 
sanatkar yardımı ile dikildiği gün· 
denbcri Türk sanat aleminde başla. 
yan me.<ıut isyan yava§ yavaş daire
sini genişletmektedir. Hem hcykel
traş artmaktadır. Hem de heykel 
ifade ve mana bakımından tekamül 
etmektedir. 

J~te tıon günlerde Ankara beledi· 
ye bankasının holüne konan Ata· 
türk büstü bu mükemmeliyeti göze 
vuran bir nümune olarak ileriye 
sürülebilir. Heykeltra§ Nusret Su· 
man bu eserini yaratmakla bize bü. 
yük vaitlerde de bulunmaktadır. 
Kendisini tebrik ederiz. - E. R. 

doğan ince nüansluı kabataslak bir 
şema haline ıtokmuyor mu? 

Hamid, işte beyninde doğan bu ıiiri 
aradı. Ona yetişemedi, fakat hiç fÜphe 
yok ki cihan edebiyatında bu saf şiire 
onun kadar yetişen olma.dı. İşte onun 
lisanındaki ilham, kelimelere verdiği hu· 
s.usi ma~a ve ye.r hep bu sebepten geli
lıyor. Yıne aynı sebeptendir ki onu 
dünya edebiyatında en geniş kelim h • . . . . e a 
zınesıne malık olanlardan biri olarak 
tanıyoruz. Yine bundandır ki Hı:. 'd 
d 

. -~ 
e,, ımage,, ın tekerrür etmedigy ini d . 

d 
y O 'ğ' , I aı. 

mı egı,tı ını, tazelendigyin1· , .. .. 
Ol'.ıyoruz 

Otuz fU kadar eserinin herbı' . d k 1· rın e u. 
]andığı imajla bir 1air bütu" .. .. . . n omrunce 
beslenebiJır ! Onda en çok tekerrü d 
gibi görünen ölüm mefhumu k r e .~r 

't ... b" .. aç yuz 
çeşı ımage,,c urunerek kar 
k 

., şıruza çı. 
ıyor. 

• • • 
Hamid, tam manasile b"ır • . . . . artısttı. 

Eserlerını bır humma geçirir ' b' 
t 

gı ı yaz· 
dı. ki ıene evvel bir cuma · . 

. . ". d b. d f zıyaretıne 
gıttıgınm e ır e ter uzattı 
"- İstersen oku, tuhaf b'ı·r 1 eser o u· 

yor bu.,, dedi. 

Bu tuhaf kelimesi kendi eseri 
yişti. 

"- fsmi ne olacak?,, dedim. 
" - Daha adı belli değil.,, deidi. 

Gerçekten her eserinin ismini ıon· 
radan takardı. Bana verdiği defterde 
dört sahife kadar giir vardı, Bir hü· 
kümdarla çoban kızının muhaverelerine 
dair. Ertesi cuma tekrar ziyarete gittim 
ayni defteri uzattı; adsız piyes bitmiş 
ve iki yüz sahifelik defter serapa ~iirle 

dolmuştu. 

İ~i sene evvel zatürreeden yattı. 
Ciğerlerini muayene ediyordum. Bu ın· 
rada gözüme parmaklan ilişti,tesbih çe 
kcr gibi parmaklarını oynatıyordu . Ev. 
vela 40 dereceye yükselen hummanın 

bir eseri sandım: bayan J.üsyenin yü
züne baktım. Manidar bir işaret verdi. 
Sonra cjasından çıktığımızda "- 0 • 

humma eseri 1deniJ. En yeni şiirlerimin 
veznini hesaplıyor.,, dedi. 
Meğer bu H amidin evinde bilinen bir 

halmiş. Ne hastalık .ne hümma, ne uyku 
onun varatma ihtirasını y enebilirdi. 

Bütün büyük i şler yüce eserler hep 
böyle hummalı bir ihtirasın mahsulü 
değil midir? 

Ona gelip ge~en nesiller birer cep· 

7 

1 

....................................................... . 

w .. .. ~?~.~~!?..?.t:,,;;~~~~~~~~~~::==ı 
Herkes hatip 

olabilir, fakat ... 
Esash ve metot dahilinde 

ciddi çahşmak şartile 
Çeviren: Ertuğrul Mulıaln 

NOKTA 24: - Ba9ka kimsele. irild'k 
rin konUtJ11alanna dikkat ediniz. ho 

1 
ten 80.nr.a" ~e.sin niçin ve neden 

Mademki halka söz söyliyen bir dır§U~uz~ tgıhttl~gl ındı. a?lanıanız ~· 
. . . · t".sı 8 ı e ınız. T enkid ve 

hatıp olmak ıstıyorsunuz, fU halde ba§ka seslerle muka d ' · Bö' 
d d k

. d y• 'kl·-· · · ) 1. yese e ınız. y. 
sese ve sa a a ı egı~ı ıgın tesınne e ıkle yava• yava• t la • • • • • • "' -s ses en an yan 
dıkkat etmelııınız. ~ın kusurlarını bır adam olursunuz ve böyle ~k&• 
ve meziyetlerini biribirinden ayırt l~r~n~n st-.aini tahlil etmek kendi .e
etmeyi öğTenmelisiniz. Şimdiye ka- aınızın kusurlarını di.izeltmeye de 
dar yapmadığınız bir §eyi bundan yardım eder ... 
sonra ihmal etmemeniz lazım: in· . ON iKiNCi TECRÜBE: Sesini· 
san sesine kıymet vermek... zın °.rtasını bulunuz. Piyanoda te • 

Söz söylerken kullanılan sesin, g~nnıye ~aşl~?r~k en pC! perdlllen 
sayılamıyacak kadar çok olan, hu· y~kseleb~le~;~ı~ız en tiz perd~e 
susiyetleri kulağınızdan kaçmasın. yukselebıldıgınız en tiz perdeye 
~teki deği§ikliği, ifadeyi, manayı kadar çıkınız. Sonra hunları sayı • 
dikkatle dinleyiniz. Öyle seslere te- mz, ortası sizin ıııes ihatanızm or 
sadüf edeceksiniz ki bazıları ağızdan tası lddemektir. İşte bu sesi bulup, 
bir miisiki parçası gibi tatlı çıkar, mm ~nırken ve diğer tecrübelerde 
ba7.ıları da genizden bir uiultu gibi ~sN arak kullanmalısınız .. 
gelir. Bazı kimseler kısık, gırtlak- OK1: A 26: - Açık handa a
tan gelen tan gelen bi'I' sesle, ba.zıla• zun ve ~nn nefes almayı öğıeainil! 
rı da yapııkan, cak cak eden bir ses il .~~tıp ol~ak sıfatiyle siz hava 
le konu§urlar. Tatlı, yumuşak, cır· ~. I§ ~~e~ .bır makine sı.yıbamız. 
lak, çatlak, nadan. kaba, ııeııler oldu- ı~~~~ ~ızı harekete getiren ciier 
ğu gibi kuş cJVıltısı gibi kulağa hot k ~ ~-gımız uzuv bir körüktür. Bu 
gelenler, hasıh birçok türlü sesler 1oru~: .günliik sıhhatimiz için 
vardır. 0 dugu gıbi söz söy)iyebilmemiz için 

Baıka1arının aeılerini tetkik et • de pek ehemmiyetlidir. Onun için 
mele, sizin kendi sesinizin yukarı- nasıl. d~rin nefes lllrnacağını öğren· 
da saydığım aealerden hangisine da· men~~ .lazımdır. Tıpkı muganni• 
ha yakın olduğunu anlamanıza ya. ler gıbı ev~?~~. hicabı ~~cizi iterek. 
rar Bu sesleri tetkik keyfiyetinin ne sonra da gogus kafesını doldura • 
derece istifadeli ve alakadar edici rak nefea almayı öğrenmelisiniz •• Saf 
olduğunu göreceksiniz. Bu tetkiki· hava kanı temizliyen, posalan ya• 
nize tramvayda, temde, otobüste, kan, ı~s kiri§l~rini ihtizaza ~ti~ 
gezerken, alış veriş ederken, bir k.uv~~ttır. Hatıp olmak sıfabyle il• 

yerde beklerken devam edebilirsiniz. z!n ıçın bu açık. ~avada uzun "!'e ~ 
Bir ziraatçı nebatları, bir Jeoloğ rı~ nefe~wa1_ı_n~. ı~ı kat ehemmıyetlı: 
dağları nuıl tetkik ederııe ~iz de in- dır. Gogsunuz~ı nefes al~rken hıç 
ııan seslerini bu ıuretle ara§tırabi)ir- olmazsa altı ~a~t!metre genışletmeya 
siniz. gayret etmelısınız. 

ANBIRINCI TECR ÜBE: Ping, .. .~IKKA!: Bas~t ve .~olay oldu. 
Pin heceelrini on iki defa mümkün gu ıçın bu kıt.~ptakı tecrubc v~ nok-
olduöu kadar çabuk ·· k .. ld talara ehemmıyet vermemezlik et • "' , mum un o u- . . S . . . k b' l ld ğu k d .. k k .. k" ld w meyınız. esınızın a ı o uiu lca-
k d a :r t• se ' ~u~ .. un °

1
dugu dar kuvvetli ve güze) olmasmı, an-

kadar b'~ ın :.e 1 m~ı"? uon do uğu cak bu noktalarda yazılı olanlara kıy. 
8 dar ~ en y soy e~~nkız. n an son met vermekle ve onları tatbik et. 

ra a agır agır, yu sek ve keskin k t · ·· k" d" 
] h h d 

me emın mum un ur. 
sese ve er ece en evvel derin bir K d' .. . d h .. . . 
nefea alarak be§ veya altı defa pong O ~n ı s~~~nızı el obr' gorkmeyınız. 
P

ong pong deviniz Ew · d' ' a mu emme ır onuıma 
' · .,. · ger şım ıye vesıtasıdır E"' " 1 · · · kr 

kadar seainize dikkat ~tmediniz ve 1 d . d g:.rk on~r ekrı sesınız ı. 
onun monoton olmMrna sebebi sr ma an on a ı a ı e onuımam • 
verdinizse bu tecrübeler · k yde! nrzsa buna hemen takılıp kalmayı-

. ııııze en ı B 1 1 .. b. d h d" 
se8ınızın ifade ve 'ıhata k b't· . . nız. u yan ı§ ıga ır a a Ufllle • 

a ı ıyetım k k b']d' 
gösterecektir me a ı ır. 

Nokta 2S· _ E · · kf' Unutmayınız ki "Gladstone., un 
aktriılerin ıeıl~ri cHk:?'t ~..ı· 0~ ve sesi: üç saat yirmi beş dakika süren 

J 
. kt•• nek . a cuınız. en büyük nutkunda hiç kısılmac:hk· 

yı o or ve a trısler · .. 1 b · · d · d .. k ' guze ve tan aşka kendısınde e hıç yorsun• 
.ogr~ on~ımayı meslek haline ge. luk alameti göriilmemİ§tir. 

tı.rı:nı§ y~gane sanat erbabıdır dene· T E L A F F U z 
bılır. Bırçok dava vekilleri, politi
kacılar seslerini. lazım olduğu ka· 
dar .te.rbiye etmedikleri için, alrştıkla. 
rı gıbı kaba, acemi geliti güzel ko
nuıurlar. 

İyi tiyatrolar; 11öz ve şarkı söyle
meyi öğrenmek istiyenlere ses ter • 
biyesi bakımından en iyi bir mektep• 
tir. İyi bir aktöriin klasik bir eser 
oy~a?ığını ~eyretmek, bir konuşma 
sesının mısrl kullanılacagw mı ogr"' t 
b. d . h e en 
ır erstır, Rttıl bir drr!'!tP.n' rl e da. 

ha fazladır. Ehli tarafmd .. ·) 
·ıd· -· an SO) e· 

n~. ıgı zaman her liımnın ne kadar 
guzel ve tatlı aksed•c ... . . .. .. 'b · .. -:~ını goster 
metı: ıtı ariylc de bu miıhı·m b' k 
t d H ır no ·-
a ır . atta bir, Tiyatro muhtıra 

def terı tutmak ve her .. d .. y .. .. k .. . . ~or ugımuz 
a to~ ve akterısın se!İndeki değişm~ 
ve soyle'?'e tarzını muf.uısalan yaz. 
mak tavsıye olunur. Böyle bir muh 
tıra defteri si:r.i daima se"ler' . d · .., ı ınce• 
.en ın.ceye tetkike ve vıudığınız ne· 
tıcclerı teabite te~vik eder "Ş · h · unun 
sesı oşum~ gitti., demek gayet ma-
nası7dır. Ke<1kin bir tetk'k ı ten ı;?eç· 

heden bakacak ve Ha . d 
b d . mı muamması 1 

e e ıyen çözülemiyecek. Çünk" . 

"Tnrifi Jerdt• bitmf'• . u, , 1 
w • "'*'l (,.' l fi(/11 

/,·iham1 • • 1 
-.-----Dr. SADi IRMAKI 
(~) f'cwknlbe§l'r mmıa.mıa. i 

NOKTA 27: - Telaffuz lan&· 
tmı; açık, kati ıüratli kon\lflll&ya 
muv~fak o)uncıya kadar öğreniniz. 

Dognı. ~e dürüst bir telaffuz, nut. 
k~n .tesırı sayılır. Bu; dudakların, 
dı§lerın, dilin konuşurken ayni de
r~r.ede. iyi kullanılması, hepsinin va· 
?.ı.felerıni yapması demektir. Bil'Çdk 
~ı~seler, . hatta bunların araamda 
~lı.ml~r bıle, son derece lakayt, ge
lışı guzel konuşurlar. Kelimeleri li.:· 
zumsuz yere uzatırlar. Sedalı harf
lere ehemmiyet vermiyerek biribiri 
~rdı aıra sedasız harfleri söylerler . 
adeta .st.eno~~afi Jisanile konuıurlar: 
~.ış ~ıbı .. Boyle kötii bir teliffuz 
gunluk hayatımızdaki m"k~l de 
b'I b' u a eme 

ı e ır .hata sayılırken naı;ıl olur da 
ral~~ hıtap eden bir nutukta affedi· 
ebılır. Bu hic bir z h .bi k d' . • aman ati n 
en ısıne mahsus tarzı diye affedile

mez. 

Hu her zaman Ye her yerde bir 
hatadır. Tıpkı bir sarf ve kavait 
h.at.ası gibi hatibin kafi derecede tah· 
s!llı olmadığını anlatan bir ekıiklik
tır .. ~oğru bir telaffuz hakikaten• 
hat~bı~ titizliği , kibarlığı ve hümU 
ta~ıatı, hasılı çok iyi tahsi1 görmiif 
munevver bir kismenin bütün mezİ• 
yc~leri gibi, aynı derecede sayılmaya 
deger. (Devamı aahya) 



Yazanlar· l cesterton - 2 Sayen - 3 A;Q.ta KiisU - f, Vlls K rottiı .5. Vaytçörç -
6. Henrt Ved - 7. C. D. H. ve M Kiil - 8 !M'Uvard Kennedl - 9. Con Royd - 10 Ronald 
Aknoks - 11. Edgar Jepııon - 12. Klemans Dan - 13. Antoni Berkcley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 25 -

- Hayır, bunu 3stemiyorum Mes'ul 

. 
Tafihi macera ve a\k romanı - 48 - Yazan: (Vi - Nü) 

bir kimse ile hu!usi olarak Grrüşmek 
istiyorum. 

- Siz bilirsiniz. Fakjlt herkes .öğle 
yemeğine çıktı. Neıarctte şimdi kimse 

:y.ok. Fakat iki saat sonra telefon eder 

ve 550 numaralı ıdaireyi ararsanız 

oraıiar. ma1l1mat alabilirsiniz. 

man için acıkırlar. Siz de herh:tlde çok 

yoruluyorsunuz. Yardım içm matmazel 
Fıtzgerald de yok. 

- Olıa da He olur? Bana yardım ml 
ediyordu sanki? Em eriyi de adam yeri· 

ne koymavınız. Esasen amiral, onu he. 
men iki günde bir kovardı. Sonra ben 

Genç hemşire sultan ağlıyordu: ueen padişahın 
kard 1 1 m ay.nj zamand~ kadınım! Ben de 

kadın ol r·ak mesut olmak istiyorum. 
Milfettiş teşekkür ederim diyerek te

Jcfonu kapattı. Biraz bekledi. Telefonu 
açtr. Santraldan Londrada Dakers ve 

Dakerıı noterliğini aramasını istedi. 

Müfetti§ telefonu kapayınca düşün. 

dü. Bahriye nezaretinden herkesin ye-

meğe çıkmış olması ona karnının acık
tığını hatırlatmı§tr. :Zile bastı, Emeri 

içeri girince ona, bir şey yemek kabil 
öltip olmadğını sordu. Sarsak hizmetçi: 

- Bakayım, dedi, biz, yani ben ve 

madam Emeri yemeğe oturduk. Kızar. 

mış jambon var zannedersem, eğer is
terseniz ... 

Rac muvafakat etti. Çıktı, biraz sonra 
döndü: 

- Herhalde, dedi, içilecek bir. şey de 
isterseniz. 

- Pekli!, nevarsa getir. 

- Bira var. Biz de, yani ben ve ma-
dam Emeri yemekte lfüa içiyoruz. 

uıak çtktr ve tekrar geldi: 

- Yemeği, dedi, tepsi ile getirsem 

münasip olur mu? Polislerin nasıl ye_ 
diklerini bilmiyorum da ... 

Müft:tti§ yemek getirilmesinin esaı 
oldugunu, nasıl· gelirilirııe getirilcbilece 
ğinl söyledi. 

U1alc çıktı. Gitti. Fakat gene=Kapıda 
görlihdll: 

- Manam Emeri, dedi, jambonu ha· 
zırlıyacagını söyledi. Fakat bu~ün baş

ka yemek yapmamış, isterscnli Liraz da 

Stilton peyniri verebilecek. 

Müfetti in sabrı tükeniyordu. Llkin 
karnı da aç olduğu için ''peki,, dedi. 

Bu aralık telefon çaldı. Dakers ve Da. 

kers noterliğinden öirisi cevap v~rdl. 
Mis er Edvin Dakerıs ile ıetiki Mister 

Trubt> yemeğe çıkmı§lardı. Telefon e

den bir memurdu. Müfetti§, amiral Pe
nistonun öİdilğünü, mister Edvin Da. 

kers ile müstacelen görüşmek istediği
ni söyledi. l\f emur, mister E'.ivin Da-

kcrs gelir gelmez kendisine hal.ıer ve. 
receğini söyledi. 

Rac telefonu kapadı ve zile bastı. 

Muavin Appleton da açtı. Onu ja dü-

şünmek !Aıımdı. Emcri içeri girdi ve: 

- Pek acele ediyorsunuz, dedi, bu 
kadar çabuk piımez ki. 

- Tabii pi§rt1ez. Fakat ben onun için 
çağırmadım. Muavin de aç, ona da bir 

şey hazırlamak lazım diyecektim. 
Uşak srrıttı: 

- O, dedi, bizimle beraber sofraya 

otur.::lu, yiyor. Bunda bir fcnıılfk yok 
ya? 

- Tabii yok. Bilakis mem.."lun ol. 
dum. 

Emeri çekildi ve jamöohun gelme!i
ne intizarer. l!luretti~. diişünmeğe başla
dı. Fakat faı:la düŞilnmcge vakit kalma. 

dan içeriye, madam Emeri girdi. E!inde 
tep!i, tepsinin içinde dumanı Uzerinde 

jambon vardı. Madam Emeri zeki gözlü, 
harekctl~rlnde ~mirane bir eda oıan bir 

kauınJı. Onu ı;önince insan, kccasının 
neden '' ka:-lar pisbıyık oldugı:n•ı anlı
yordu. ~;:kut, Rac jambopa bıı '.:ı;ılnnca, 
amiral Penısın:'\Un aptal Em'"ri? e nasıl 
ve niçin tahammül ettigini aıtlo:dı. Zira 

' Madam Emeri miık mm:ı bir r.hçıydı. 
ve onun Hattn için kocas:nın mi.,kinli
ğine tahammül, dcgcrdi. 

Rac ttıadam Emerlye haYr&r:lığınr 

aç kça anlattı. Madam Emeri mdrinlın 

oldu ve : 

- Doğrusuhu is erseniz, dedi, efen. 

aimin öl ügü bir gün fazla H'rt,:ı edeme 

dim ama. nede ol alışkın1ıkla fetıa ol

mamı .. Benim hiç lştihattı yoktu. Evde 

d .. k"msc kalmadı. Fnkat kocam al::ık

mı9, h•r 2! e bir @y rspmak l~zımdr. 

- Evet. Hal:kınıı var. E~k kler ka. 
dmlar kadsr hassas değillerdir. Her filı-

kendi•ine güzel yemek pi;irird'm. Bana 
"kocana ıöyle, gitmesin, kalsın,, derdi. 

Çok iyi kalbli bir adamdı amiral, Allah 
için söylüyorum. 

N h ki beni kooamdan ayır ıyor ? ,, 

- Eminim. 

Müfettl§ imı'liye kadar Madam Eme-

ri ile görilşm()~İğine pi§man olmuıtu. 

Herhalde ondan. amiral hakkında birta· 

kım malfimat alaöilirdi. Neddi Var, ona, 

amiral hakkında behriyelilerin düıiınce. 

lerini söylemişti. Madam Emeri de bu 

iyi şahadeti teyit ediyordu. Fakat sor

du: 
- Amitalin t;;.biati hiddetli miydi? 

- Bazan. Fakat hiç de fena k'.albli 

değildi. Zavallı adam ne yapsın? Bir ta

raftan Matmazel Elma ile uğraşıyor, 

bir tc.raftan .da kendi derdi ile me~gul 

oluyordu. 

- Ne glHi bir der.di vardı? 

- Doğrusunu isterseniz iblmiyorum 

ama, kendisine bahriye 

haksızlık etmişler. Guya 

nezaretinden 

gençliğinde 

baımtlan bir it geçmİJ, bu sebepten onu 

hırpalamt§lar. Zaman !aman kı.r:ıyor, 

yakında h~ldl<ati meydana sıkaracağınr 

-söylüy~röu. Matmazel Elmaya gllinte, 

bna laf söyltmıenin imk8.nr yok. Elini 
bir şeye sUrmez. Saksıya çiçek bile koy 

maz. Bir taraftan mister Hollanda da a. 

cıyorum. Ne iyi adam. Evlenccekler

miı. Sanki dünyada ba§ka kız rrtı yok? 
(Dovamı var) 

Geç.en kı&nnlann hUlbl•ı 1 Deli İbrahim: 
Ben, 7ıMim ed lmif lHr btçare ~ - Çabuk ... Çabuk ... Yoksa, kendi. 
tt.endeyon.. '/ı.1 ~nlım .Ay§e 30 "ayrı me kıyarnti ha .. Bütün. hanedan be· 
ıM3tt-'1 'k etsıh dıyc Mktılmt<§M da, nim üzerimde duruyor.. Karıhdakı 
Mhıe 1ıa~mn4ğruı Sıotbı l ~dya gö. oğlumu öldUrüp lnühar ederek padl
ttul tıermtfiir. l dutht deli lbmhi. şahlarııt nE!slini tHketlİ"İm alimallah ... 
tltln d.e bıt kt.M '1§ k '01du'ğtı ankıfı- Dedikçe herkesi bir tele~ aldı. 

Zıyor. • • • Nihayet, çarnaçar, deli şehzadc:nin 
Uzun uzun "lahavle,, dedıler. Bir dediğı oldu. Meclisimiz dagıldı. Kö -

şehzad~rtin rtıı.aıl ôlup da böyle bir de. sem sultan, şahane endamına rağmen 
rek~ye ineceğini mUnaknşa ettiler. magllıp ve münhezım, odadan maiye. 
Faht, olan olmuıtu. l::>eli lbrahim yf\ tiyle birlikte çıktı. SünbliJ ağa da, o 
mevllsmı almıştı. Dediği dedikti: mükellef boyu-ile, o nam \"e şanı, deb-

- Bana kastını,, nü var? ... Bir kız dehcsi, tanlanasiyle, bir köle itaati 
seviyorum, onun da gönlünü yapmı- göslerdi. Deli İbralı.imin peşinden giL 
yacak mısınız? ... lııe Sün'ôül ağa, Ay- ti. 
şenin yanma gitmeli, Sevgilimin neşe. 
sini yerine getirmelidir! • diyordu. 

- Aslancığım ... Ne derler, nasıl o
lur ... 

Valide sultan, abdal oğlunu kan. 
drrrtıağa, fikrinden caydırmağa çaba-

· lıyordu. La.kin, nca.ba neden?, .. Bir 
velia.hla bunun yakışıp yakışmaması 
noktasından mı? } oksa, Ayşcyle olan 
rekaootitıden mi? ... Onların biribirle
rine attıklar mazarlar hiç gözümürr-

. önünden gitmiyordu. Birkaç saat ev_, 
vel ~evgilim mağllıp olmuştu. Perişan 
bir halde meclisten süH.llmüştil. Hal .. 
öuki şimdi, dolambaçlı bir yoldan ga
lebe.sini temin etmişti işte... Bütün 
saray kadınlarının göz bebeği olan 
siyah erkeği, valide sultandan çatır 
çıüır koparıyordu. 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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Hararetle başlıyan o geceki mecli
simiz, gün ağarırken, böylece tatsıv. 
tu7.Suz dağıldı. Ben de, hürrenie çe -
kildim. Öğleye kadar derin bir ka.. 
buslu uykuya daldım. 

Birkaç zaman, günlerim pek ~avan 
ge.~ti. Ne beni cağırtan oldU, ne de be
nim saray hareket ve eJttrikalart içi. 
ne girmek ihfirnallm ... B'zim ciafrehin 
2ıudutlan dışına çıkıunıyötdum. Gün
-Jetim, Boğazi ine ddj-ru yelkenlilrri:ı 
.,aktığını seyretmekle geı;iyordu. Ku -
laiıma. siyasi haborler çalınıyordu: 

.Anadoludaki Abav.a isyanları, Bağ. 
dat Ozerfoe hareket!Pr Tatarlarla iyi 
geçinemediğimiz. yahut barıştığım11,, 

onlardan ordu isliyerek Bağdad ü1..e. 
rinP sevketmek istemekliğimiz, Ba~ -
dad muhasaraları .. Sadrazamların bi. 

Olduğun yerde dur; alçak herifi ..• 
Y oksa seni burada köpe kl e r 

gibi gebertirim! ... 
Sandal açılır açılmaz T arzan kü- Diye haykırdı. J lemiyeceğini b'liyordti. Onun. gü-

reğini takarak çekmeğc haıladı. iki Bu sırada Afrikalı genç kızcağız vertede bulunması yalnız deni~ tii· 
gemici ile Mupaınbi de ona uydular; da Ceynin arkasında diz ç6kmiiş, reliİ.ne göre: bit İf. daha doğnı;qu, 
fakat tekne karanlık içinde açıktnki korkudan bi.iyüyen gözleriyle buha- rüzgar e~m~ğe l:Jaşlert4a et~ağıdakıle· 
gemiye doğru kayıp giderken giirek. le bakıyordu. re hE:men httber vehttek içltidi. Ge-
lerin gemiden duyulup hiç bir çatırdı Şnayder ketrşısındaki tabancanın mici ri.ızgıltın çıltacağınt da umma-
yahut şapırtı yapmamasına çalı<ııyor· sog~ uk, korkunc namlusunu "'öriln· d' 

:r :r e dığrndan yarı uyku haliHcle ktç ıte· 
!ardı. ce ilk kabadayılığını birdenbire l<ay· ğlne clayanfüı~ dururkEh birdenl:>i • 

· • · · • betti. Ceyne yak laşmağa da cesaret 
Kov.ri gemisinin bütiin yelkenle- edemiyerek kamaranın içinde ktii:lur re: 

ri ac;ıktJ. Geniş ve ayna kadar pürüz- A b k · gör~yo · j 

Tiı karş•· 1 

siiz denizin iistünde akisler yapıyor- muş_ köpek. gibi bir aşağı bir yukarı rum_?_ . ca a gerçe. mı 
du. Güvertede yalnız bir gözcü kal- dolaşml'lğa başladı. Herif bu sırnda 
mıştı. Ötekilerin hepsi aşağıya ka- Ceyni korkuntmaga çalışıyor, hu· Diye yerinqen fırladı. 
maralara inmislcrdi. nun para etmediğini göriince yalva- sına diişen noktada iri bir edam dı-

Bu kamar~lardan birinde Kin· rıyor yahut kadına birçok tatlı vaat- §arıdan ~eminin k~nsrına iatılarak 
kayt vapurunun ikinci kaptanı Şnay !arda bulunuyordu. içeri atlAmeğa uirı\§ryordu. 
d~r. Tarzanın karısı Ceynin karşısın- Şnayder hem korkak, r:m alçak . Getrtit.i gordUğii şeyin ger ek öl. 
da duruyor, ona hızlı sesle bir takım bayağı ruhlu bir herifti; kamaranın duğunu atililr anlAtflaz l:fü yarldan: 
sözler söylüyordu. Alçak herif Çinli kapı tarafında dolaşarak söylenirken 
ile Yeni Zelandalıya kaptan olduğu- giivertcde bir: 
nu ve onları Kovri gemisiyle istedilı:- _Kimdir 0 ? 
lcri limanlardan birine götürebilece- Sesi ve gene bu anda bir 1 tiifek 
ğini söylemiş, buna mukabil olerak patlaması duyuldu. 
da Ceynin kendi yanında bırakıl • Bu liaykırtş ve ttifek sesi birden 
cağı söziinii almıftı. Gemiye gelin- liire Ceyriin dikkatini o tarafa çevi
cc Çinli ile Yeni Zelan&lı sözlerin · rince, Şnaytletin her kımıldanışi R.a
de durmuşlar Ştanderi kadınla yal
nız bırakmıslardı. Şnayder, kirli Is· çlrttttyan gozleri bunu farketli. Şnay 

def C Ynin bti Ööş bulunmak aninı 
teğini kolayca yerine getireırtiyeceği kaçırmadı ~ yıldırım gibi l:ıir hızla 
ni anlıyordu. · Ceyn gemiye gelince gefiç ketlınin üsliine atıldı. 
tıkıldığı kamarada dolapları arAmış 
ve bir dolu tabanca bularak saki • 
mıştı. Kinkayt vapurunun hain 
ikinci kap~anınm, J aritnt\ -yaklaŞırıca 
Ceyn göğsündeki tabaricayı ı ekti 
\C: 

- G>l9uğun yerde dur; al,.nk he
rıf !. .. Yoksa seni btitada göpekler 
gibı gebertirim 1.. 

B•z ~ımdi Kovri gemisinin gi.:· 
vette ·inde geçen Hadiseyi görcljm: 

Ci.ivertede gözcii bulunan gr.mi
ci bu sularda ba~ka hiç hir <Yemi bu
hınm~ dıoını ve öniındc y;ütıklfm a
dada sandal bile olmndığmı bildiğin
den, dışarıdan gemiye kimseninrge: 

- Kimdir o? 

Diye haykırdığı gibi bir yAnd;m 

·da b~linC:len tabancasını çekerek ka
ranlıkta gördüğü adama ateş etti. 

Bir anda Knvti g@ftiİ!Iİtilh ğlh er

tesi e~ ltbrklınç, ~ ş_aŞırtıtı brr gütül. 

tü ile dolmuştu. 

Geminin tayfaları cllerincle ~i • 

lalilariyle kamera!Arindan yükarı) a 
flrlatltlar: Aurılar ellerindeki taban-
caları, ·bıçakları ve ağır gemici kn· 
salutl\lı'lrını karanlıkta sallıyarek 

ko uyor.Jardı. , Fakat .ger kalmışlar· 

dı. Çünkii bu sırada T ~rzanın koı
kuAq canavf!rlRrt, Ta~ıuı,.ve Kinkayt 

, •apnrı ınun iki gemicisi Kovrinin gii. 

ertesinı ~ıkm!§" bulurltiyorlardı 
•, .rDcı;amt var) 

rıh ri pe nden değı m "'1 ... Asker is· 
yanları, nJhaye bunları zaptü ra6t al
tına n'an b r zalım sadrata.mın, Boş. 
nak İiilE>rC\ ın hükümetı ele alışı ... O. 
nun suku•u :. Şımal hududu va!:tala
rımız, ora la kralhk ıddıa eden pı ens. 
lcr ... Bu c reynıı eden, yahut cereyan 
elırtc''t" olan va.k'al rın tafs latiyle, 
yenı safha! r.yle kulağım doluyordu. 
Ba.z.ı.n, s r, ydan du:arı çıkmak isti -
yordt•m. Si.inbül a - nnm müs:ıadei 

mahsu~ası o 1madan buna imkan ola-
mı~ aca'{mı öğrenıyordum. Aklım fık • 
rim, P.vımd ydl. B Iha "la ffi şlenıi gör 
m~yf, on:ı bir ~eyler anlatmayı, ondan 
bir ~l'yler B~enm yi. casus lef'kil tı. 
nın çalı"ma hedefini. A '"enin ihaneti 
Uzerin<? n~ yapmayı düşündüklerini 
pek merak Miyordum. Hele bana bun
ca fcınalıklnrı dokunan sevgılimi de 
Özlüyordum. Ona karRı hissiyatım, ye. 
diğim bed"ni ve ruhi darbelere rağ
mı;on sarsılmamış, bilakis, kuwetlen
miRti. 

Araıian aylar gecH ... Yedi sekiz ay 
kadar bir müdd t. .. Bu müddet zarfın. 
da, sarayın !ninde dıı; r ôğrehdıkle. 
rim dP tjunJa.r otdu: 

Padlc::ı.li, anne i K em emh ın e
linden irlarf'yi almak 1 liyordu. :şu iki 
kuvvet ıtr sında müc dele vardi. Fa. 
kat, Uç d viroenberi devlelin ıdaresin
dc müessir olan bu kadın. saravm 
ôlz~ınlerihi elinden hır türlU bırak • 
mak istemiyordu. 

Bir akşrundi. Yibe böyle hareket. 
sltllk iç!H oturup dururke~ otfa. 
mın kapısı açıldı: 

- Seni istıyorlar... Afi.her Musta-
fa ... Haydi, çabuk hıizirlan... Alem 
var .... dediler ... 

Yüreğim hdp etti ı dem k ki yine 
Ayşemi görecekl m. Stirtbill ağa~ n o 
ha' sala almu ze\•.k ve l!!afa Alemle • 
rinde bulunacaktım ... Bu rakıt ve ha
reketsiz has atımda.fi kurtulacak~.:n. 
Haıı:ırlam1ım. Veidikl~tl sırmalı elbi. 
ı§eleri givdim. Diğef narettıağal tf ö. 
nüme düşerek, beni. o ta.mana k a~r 
asla gitmedi· im -al relere götilı'tlüler. 

l~imd h: 

"- İlkn1ii in kı ffiifia gidi~ orum 
gal Ha ... A 0 'e SlinöUl a~ayı of ada 
göre"ek m 'yım ? .. ,. diye heyecanlanı -
yordutn. 

D hH ı rln sottu• dıt >talın · pl!rdeler 
açılthğı valiit, kul ıfuA müsiki ile 
karışık b r Jmlikıilia alındı: 

.. _ I< :fi stiltah gUlU or! • diye 
bu kahkahayı tamdım. - Derh~k. o • 
nun da ·r ihe getiritmişittt ? .... 

İreriye girdi irh ·nkit, ottun für 
gen kadınla yan 3 nnıt oturdUjfilnu 
gbrdüm. Diı s fer, Ktwem vsli'ienin 
3 tiıfünde n I· p fi im \' k,U. Y~ıttm 
hevli il" 1 mi olmrum111. rağmen !U
zell:ği halfl f;'ac:aa sa~ıyor<lu.. 

Beni ghtilncn: 
- G 1 ba'•Alfrtt. fllc:tUa ... ~ite ~n 

gii~ ı Şatkııa .. ıfıd tı -8 v ~ ... Kf.zifiH ff· 
1 n 'r('C'e' ~ın ... B k, t'~tt t Hh k!ii\ !ğ
ladı ı hllltJe rıa.sıl 1tl f ıtn... . e
ciı. - 01\lnı hıtn f!"h bi, l!ltltMıı ~~l n. 
d f.rr~ktir.. it~. d1 kik t ~ iltlmizln 
d& ;vUr ·i kan P111h·f"t . Blfln\l!IH if. 
tlnıti n, öl:iürUm:lıün fırıta t~R. l:Uc
rıı lnn ... 

G ~ne; k.. f5. hıtd noire bfı!!ndı: 
hıC'ktrnıa& ö tadı: 

- N° hık1a ? ... Ne hakla? ... - dedi. • 
P."n. onu ~n' iycrdurtı. Padiş h öiti ne 
ha ltla n t 'br ?.ı. nentlel'"! ne !! i ·of?. 
Ben 'hı1 ıtt e.:va"e ine llM mi •iın t ... 
BC'n de b r kadıtiıitt .. ı \ artYfm, id @al. 
ğ'tn katlıtr ımıte.n olil. ·•rtı, kocaffil °'" 
tunnak Is iy Rım. K c mlıı, koUfu. 
in ... Ah, Hlt"Salt ... Ah Hasan! 

Sultan: 
- İnadı tultu, tıe vaptılım ... - defü.-

0. semin kıınl~in"e. ~him de oğl m ... 
ttır f ed llm ki, MlJm .. BıUı z ima:. 
ti... .Sana da, ·bana da .. (Devı:ımı oor) 
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26 PARDAYANIN O~LU 
ve, istemeden çıktıfr basamakları, ya. 
va§ yavaı indi. 
Şayanı hayret bir ailrati intikalle, 

daha ilk nazarda, karanlığa rafmen, 
bedbaht bir gece seraeriıi, yol kesicisi 
karp11nda bulunduğunu anladı. Öyle 
bir zavallı ki hayretinden, kaçmağı bi
le düıünmedcn orada !duruyor ve kınl
mtJ olan bıçağın sapını halt elinde tu. 
tuyordu. Bu Jana kA!i geldi. Kılıcmı 
çckmeğe tenezzül etmedi. Böyle bir ra
kibe, icap ederse, yumruklan kifiydi. 

Bu nnada, delikanlıyla y~yüze ge
len cani ümitsizlik içinde titriyen kor. 

' kunç bir ıcsle bağırdı: 

- Yarabbimi .. O ldeğilmi9! .. 
Bu nida Uı:erine, Jan ürperdi. Par-

dayan da o anda ayağa kalktı ve her 
ikisi, sanki ayni fikir, ayni zamanda a
kıllarına gelmi gibi, Bertiy'nin evine 
dofru baktılar .. Yani kralın bulunduğu 
eve. 

Bu bakı§ §İm§ek gibi ani oldu. Jın, 
meçhUl adamı görmek için üzerine ejil. 
di ve ayni zamanda ikl ağızıdan ıu nida 
fırladı: 

- Ravayakl .. 

- Mösyö !Övalye, Yiğit Jan' 

Ve Ravayak hemen ilive etti: 

- Lanet olsun bana ki, bana merha
met gösteren yeglne inaana el kaldır
dım! 

Yiğit Jan soğuk bir sesle sordu: 

- Demek ki, Ravayak beni öldürmek 
istedin, öyle mi? .. 

Ravayak samimi bir heyecanla: 

- Sizi öldürmek istemiyordum, 
haflr) Sakın öyle zannetmeyin. 

- Fakat ne olursa olsun bu asil tö. 
valyc olmasaydı beni mUkemmelen bo· 
adıyordunuz ı .. 
Ve nefsinde tabii bir itiyat halini al· 

mıt olan ve zavallı ıcfili tıtırtan, amL 
rane bir tavırla ilave etti: 

- Baıka bir zaman oleay!dı, bu hare· 
ketini çok pahalıya öderdin, bedbaht 
Ravayak 1 Fakat bugün hayatımın en 
mesut bir günüdilr .•. Bugiln bütün be
ıeriyeti kucaklamak isterdim 1 Senin gi .. 
bi bir zavallıyı cezaland1rmak, bilhassa 
bugUn, büyük bir cinayet olur! .. Git! 
seni affettim 1 -Ravayak hiddetli bir hareketle ba§ı· 
nı salladı: 

- Beni affediyorsunuz pekll! ! .. Ve 
bu beni hayrette bırakmıyor. Siz genç
siniz, siz kuvvet ve kudretsiniz:, si:z: 
ayni zamanda alicenablık ve kcıhraman. 
Jrksınız .. Bunlan biliyordum. Fakat ben 
bunlarıdan hiçbirisi olmayan ben, ağla· 
mak ve yalvarmaktan başka bir §ey bil
miyen b:n, hiç olmazsa bana yapılan 

iyilikleri hatırlamaınnı biliyorum ve ken 
dimi asla aff etmiyeceğim ! 

- Haydi canım! Mademki ben seni 
affediyorum! .. Bundan artık b:ıhıetmi· 
yelim .. Fakat cidden sen kimi öldürmek 
istiyordun? "Yarabbim! o değilmiş!.,. 
diye bağırdın. 

Ravayak uzun bir tereddüt geçirdi. 
Sonra acıklı bir &eıle : 

- iki gündenberi hiçbir §ey yeme· 
dim, dedi, iki gündenberi yolunu azmıt 
bir köpek gibi sokaklarda dolaşı10rum .. 

Anlıyor musunuz? 
- Zavallı Ravayak ! Evet, anlıyo. 

rum ... Uıun bir müddet için kursağını 
doldurmağa kafi gelecek, yağlı bir par-

k b .. bb' ça arıyordun ... Fa at u, yara ım ... 
o değilmi§ 1 .. ,. cümlesini izah cıdcmiyor. 

- Dediğiniz gibi, zengin olduğu ha· 
linden belli bir senyörü takip ediyor .. 
dum .. Bilmem nasıl, onu herhalde göz· 
den kaybetmiş olacaktım ... Ancak sizi 
karpmda ~örünce bunun farkına var· 
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PARDA YANIN OCLU 27 
dım .. İşte bunun i!iin bu söz:Jeti söyle. 
dim. 

- Ya? .. dedi. Fakat biliyor musun 
ki, senin gibi ldint itikatlara faı:la düş

kün ve hatta sırtına rahip cübbesi gesi
recek kadar dügkün bir adama katillik 
hiç de yakı§maz ! Parayı aşırmak bir de. 
rece ye kadar mazur görülebilir ; fakat 
hayata kasdetmek ... Beni hayrete dUşU
ren işte bu noktadır. 

Ravayak başını önüne eğerek: 
- Açlık fena bir geydir, dedi, her 

harekete teşvik oder. 

' - Öyle olsun! .. Şimdilik, doğrusu 
benim kabahatim yüzünden bir gün aç 
kalmanı istemem.. Şu birkaç parayı al.. 
Uzerimde bunclıın başka para yok ... 
Ve eğer gene felakete düşer, boş midey· 
le sokaklarda serserilik etmek mecbu. 
riyetinde kalırsan, gel beni 'gör ... Ne
rede oturduğumu piliyorsun. Sana ve
recek birkaç parayı herhalde bulabili. 
rim .. iyi! iyi .•. Bırak şu teşekkürrleri 
ve git!.. 

Par:iayan müdahale etmeğe lüzum 
görmeden bu ıöıleri dinlemişti. Rava
yakın gecenin karanlığı içinde kaybol
duğunu görünce, delikanlıya doğru dö. 
nerek sordu: 

- Ravayakın size doğru öylediği-

ne cidden inanıtlınız mı? 

- Bir tek sözüne bile inanmadım. 
- Onu iyice sıkıştırmak belki daha 

tyi olurdu. 

- Niçin? .. Buglin, hiç kimseyi ine.i
tecek vaziyette değilim. .. Bundan ba§. 
ka. icabında onu nerede bulacağımı 

pekala biliyorum. 
- Artık bundan bahsctnıiyelim, de

di. 
Jan bir miiddet Pardayanın yüzüne 

baktı. Sonra ciddi ve samimi bir sesle: 
- Mösyö, dedi, beni ölümden ... 

Fakat, delikanlının, §Ükranlarını be· 
yan edememesi galiba mukadderdi. Bir 
defa daha Parldayan, onun sözünU ke • 
ti ve : 

- Mösyö, dedi, buradan uzaklaşma
nızın zamanı geldiği fikrinde değil mi· 
siniz? .. Zannederim, art:k bu sokakta 
kalmanıza hiç de lüzum yok. 

Pardayan bunları söylerken, ayın bu. 
lutların arkasından sıynlmı§ olmasın
dan istifade ederek, sözlerinin yaptı~ı 
tesiri anlamak için dikkatle gencin yü
züne baktı. 

Jan hayretle cevap verdi: 
- Fakat, mösyö, krala burr.da bek. 

liyeceğimi vaadettiğimi duymadınu: mı? 
- Duydum!.. Ve sırf bunun içindir 

ki, derhal ~ıkıp gitmenizi tavsiye edi· 
yorum. 

- İmkanı mı var mösyö? .. Bundan 
korkarak kaçtığım anlaşılmaz mı? Ben 
nasıl korkarım? .. 

Perdayan, af bir tavırla devam etti: 
- Siz krala bu vaadde bulunurken, 

ölmek istiyordunuz .. Şimdi bildiğiniz 

ıeyleri o zaman bilmiyordunuz .. 
Jan mağrur bir edayla: 

- Yeter mösyö, vaadettim, ve her 
ne bahasına olursa olsun bu vaadimi tu .. 
ta cağım. 

Dedi ve yumuşak bir tavırla illvc et• 
ti: 

- Beııi öyle zannettiğiz kadar kolay 
kolay öldüremezler. Buna inanınız.~ 

Ustelik ben ne vaadettim? Kralı, istedi. 
i yere takip edeceğimi... O ka&r., 

Binaenaleyh bu vaadimi tutacağını. 

Garip ıey ! Delikanlıyı, ıözUnden dön 
meğe teşvik eden Pardayan - çUnkU 
,nphesiz, ona kar§ı takdir ve muhabbet 
duymağa baılamı§tı - bu defa onun 
sözünde tdurmak hususundaki ısrarın• 

dan memnun oldu. 

• 
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Belm& ve arkadaşları taratınaıı.n Ttirk muııl 
k!•l \"8 Halk ıı&rkılan, 20,30 Ömer Rıza tara 
tmdan arapça ııoylev, 20,(5 Cemal KAmll 
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ler, 21•15 ı!ı!nfonlk konst'!r, 22,05 orkeııtrıı. ve 
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25 çtn~~ne orkestrL~. 1,10 l!on hll.berler. 

Büli.UEŞ: 
l~,05 gra:rnofon, 19,05 li&va, konuşma vt 

aaJr!, 19,15 gra.ıno/on, konferanıı, 21,lli ;ece 
kotı~eri, 23,50 almihıca ve franııı.tc& tıen!onik 
kon~er, 23,2S grirllofonla baJ;erlı!ı', 24, son 
hal:ıerıcr. 
LONDR.Aı 
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Ek "t·re~" f:.l .. ına ı::: ·~ 1 - sı J ıH Hususi uar .. 
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delli Halkevi b'rıası.dır. 

1 
ı· a 58 kı.l ruştur. 

an 8106 ır 
Keşif oedeli ce.m k şunlardır. 
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7 

erşenbe saat on " tı a 
.. 3 - Eksiltme 20/5/~ 3

1~ p apılacak tır. . . 
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lire 62 kuruşluk muvak. 
cuıneninde kapalı zarf u~ıılı~ nt~k için is tekltlerın 6 müt~1tthitlik vesika&ı l~r~z 

4 - Eksiltmeye gırebıl v kaletin den alıi\rtıIŞ dair vesika ğösterm!sı la-
kat ternlrti'lt vermesi ve Nafia e işlerini başirdığırta 
ttıneııi ve ayrıca 50000 liralık yapı 1 •aatten bir li!ll\t 

ddi!de yazı ı " 
ZtnJdır. güncü ma ~ d r Postada olacak 

'f ektııplarını teri laıım ı • 
5 - İsteklilerin teklı ~ . _. nıak buzla verme 

e\>veline ka•dar Encümen Rcıslı~ıne 
&~cikı:nelcr kabul edilmez • . C2322) 
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ln;r an bu i Levszım ·Am r f Sa
tınalma komiAıonn il nları - Bir No: ıu Dikimevinde birikmiş o. 

lan 66425 kilo muhtelif pl'muklu ku. 
pıntı ve iki No: lu dikimevinde birık· 
mi§ oaln 14446 kilo yazlık pamuklu el
bise kırpıntısı ve 2485 kilo beyaz pa. 
muklu kırpıntı 7 Mayıs 1937 Cuııla. 
günü saat 15,30 da Tophanede satmal. 
ma komisyonunda. kapalı tarfla ve 
arttırma suretiyle 8atılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli (8096) ilra 38 ku. 
ruştur. İlk teminatı ô07 lirQ. 23 kuruş· 
tur .. İşbu liç kalem için ayrı ayrı fiat 
verilecektir. Şartnamesi komisyonda 
kırpıntılar dikimevlerinde göriUebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera.· 
ber teklif mektuplarını ihale saatin.. 
den bir saat evvel Komisyona verme. 
leri. ( 434) (2278) 

Gülhane hastahanesinde köhneye 
ayrılan 1640 çift fotin ile 1503 çift 
terlik 28/Ni~an/937 çar§ıı.mba güiıü 
saat 14,30 da Tophanede Ssıtınalma 
komisyonunaa pautrlıkla satılaca.ktır. 
Tahmin bedeli 515 liradır. Ternmatı 
77 lira 25 kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri ( 431> 

(2247) 

zeytinburnu fa.brika.smda millga 
gedikli küçük zabit mektebiiıden kal
tt1B. 21 dökme goba ile 11.yaklı aiki19 ma. 
kinesi ve muhalliyetülhava. Aleti ve 
saire ki !!ekiz kalem egya 28/ 4/ 937 
çarşamba günU saat 14 de Tophanede 
Satınalma komiAyonunt!a pazarlıkla 
~atılacaktır. Tahmin bedeli 18 liradrr. 
Teminııtı üç liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri ( 432) 

(2248) 

lst:ırıbul Knmııtanlıgı 
Satınalma Korrnsy<>nU ilanlan 

Gtimüşsuyu hastanesi için J 000 ta. 
ne piliç ile 3000 tane tavuk açık ek
siltme ile alınacaktır. İhale~i 5 Mayuı 
1937 Çarşamba günü saat Hi de ya. 
pılacaktrr. Muhammen tut 1 ı n pili· 
cin 400 ve tavuğun 1800 liradır. Şart. 
namesi her ğUtı. öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 16:5 ıı. 
ralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ile beraber ihale günü VA.kti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satınalmıı. komieyonuna gelmeleri, 

(2131) 

cmmU$Suyu hastanesi için 1MO ki. 
ıo tur.suz tereyağı açık eksiltme ile 
alınRcakttr. İhalesi 5 Mıty18 1937 ~Ar
şamba günü saat 15,30 da yapılacak. 
tır. Muhammen tutarı 1500 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko· 
mi~yonde. görülebilir. tateklilerin 113 
t it'alık ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplım ile beraber ihale gUnU vakti 
ınuayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonunR gelmeleri . 

<2132) 

Süleymaniyedeki Askert Matbaa 
binası müştemilatına i!Rveten bir mil. 
diriyet odası yaptırılacaktır. Açık ek. 
siltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 pazar .. 
tesı günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 956 lira 32 
kurlı tur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komieyonda görülebilir. İstekli
lerin 72 liralık ilk teminat makbuz ve 
ytt mektupları ile ihale gürılinden ev
vel inşaat ~mbeıııihden alacaklnı "e'L 
kaları ile b~raber ihale gUnU vakti 
niua.yyeninrte F'ındıklıda KomutAtıhk 
eil.tınalma komisyonuna ~elmelcri. 

"2260'' 

Tayyareye atan Topçu tıı burun un 
mutfak ocakları tamir ettirilıııcektir. 

Açık eksiltme ile ihaleRi 10 Mayıs 987 
Pazartesi gilnU ı:ıaat 15,:lO da yapıla. 
caktır. Muhammen keşif bedeli 2!50 ti. 
radır. ŞartMmesi her gün öğleden ev. 
vel komisyonda göri.ilebilir. İsteklile
rinin 11} liralık ilk tenıinet makbuz 
veya. mektupleriyle 9 uncu in~aat ~u
be~inden alacakları vesikalın•ile bera. 
ber ihale glinü vıı kti muayyen inde 
Fındıklıda Komutanlık Mttn~l~ Ko .. 
misyonuna gelmelcrı, "2261" 

lT 

: l '. .; .. 1 ;' '. ,. ... ;.. 

; . - -· - ·----- --. 

SATILIK, KiRALIK EV 
ARSA VE SAiRE 

SATILIK ve K1RALlK 

1 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde Boğaza lstanbula ve 
denize. na.zır f evkalaM havadar ve içinde içilir kuyu suyu~ 
nu, müteaddit meyva ağaçlarını ve çamları havi bir kö~k 
hem kiralık ve hem aatılıktrr arzu edenlerin V akıt propa· 
ganda servisine mürac:aatlan. · 

SATILIK ve KİRALIK 

2 - Kısıklıda Küçükçamlıc!l c.9dd.!>!ind~ büyük ü~ odm bah· 
çeyİ havi bir kö!k hem kiralık ve hem aatılıktir. 

SATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Guh.ıııne ""'ile a11•lın etrafı duvarlı ve mü· 
teaddit ağaçları \ ~ suyu bulunan bir araa ehven fiatla 
sablıktır. 

SATILIK KACIR HANE 

4 - Beyoğlurtda İstikl~I caddesine yalCm Beleli- sokağında 
1 O nw:'naralr 9 odr 1 

• b..'lhçeli ve 11.ynca ~m&şırlığı_ ve ~çania· 
tırlığmda iki odayı havi kagir hane aa.t:ılıkti:t. · 

SATILIK KAGiR HANE 

5 - Çemberlitatta Peykhane caddesinde ktgir 1A·20 . .:>dah iki 
kapıh dört katlı apartıihan tertibine elveriıli n hali huır
da dahi müfrez daireleri htvi kaair hane çok ucuz satılıktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rtt4paM tarafla· 
rmda yeni yapı ev veya apaftntıant olup da Sa.tmak isti1 
yenler en eon fiatlafile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve' temiz kullantlınq Isparta 2. 70 X 4 ~~ halı 
ile Acem ve lsparta seccadeai olanlar bizzat. 

1Ş ARIYOR 

8 - Yükül< Deniz Ticaret mektebi mezunu lktısad Vekaletin 
den çarkçı ,ehadetnimeairti haiz ve malıye hizmttl"''irtde 
bulunmuı bir a~nç çarkçilik ve muhaaiblik anyor iıtiyen· 

:lerin. 

~tKlŞ MAKiNESi ARIYOR 

9 - Siıtaer •eya Navınan markalı u kull1.nılnuf el vvı aY.!], 
diki• maldneıi olup da utmak iatiyenlerin.. 

~ATILIK KAGiR lKl EV 

l O - Şi•lide Şifa yurdu ,ı;,,"nnda 3 katlı ~r ·odalı b!h;! te,. 
kos ve elektriği }ı "ki ev çok acele satılıktır almu iati· 
yenl~rin. 

SA ..,..lLIK MÜFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostancı arasındaki Küçükyalt iıtuyonu itti· 
salinde 17 parça müfrez area tamamı 20,000 arım fiy ::- 'lar 
uygundur. 

..1 Bunları alml\k veya J11atmak istiv~n1erin Ankara c.Addesinde 
~ - .. 

VAKiT Yurdundrı VAKiT Propaganda servisine müracaatları. 

Mühim kolayhklar 
Aşa.ğıdaki hizmetlerden birirıe ihtiyaslatı olanlar 

Bir Telefon 
1 

Bir mektup 
Bir Kart 

Bir adam göndererelf • • • - · ··~~ . . . 
vf!ya bizzat gelerek ıervaımızle temas etmelıdırler . . 

VA KIT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularnnıza hi2ntel olmak üzere ataiıdaki huıuslarcla 
kendilerine lizım olacak kolaylıkları kendileri ıibi dü,ünüp halle· 
dectk, itlerini görecektir: 
1 -- Mobilya. eşya vesaire satmak veya almak istiyenler, 
2 Katip, muhasip, hizmetçi, a§Çı, işçi istiyenler ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 Kiralık, satılık ev, apartnnım, dükkan, mağaza arayanlar. Ki· 

ralamAk, kiraya vermek. Almak veya ıatmak iıtiyenler,, 
4 Ders vermek veya almak iıtiyenler, 
5 Otomobil almak satmak veya itletmek istiyenler, 
6 Radyo almak satmak veya tamir ettinnek istiyneler. 
7 Tercüme ettirmek veya tercümeler yapmak latiyenler bu : 

hlmıetlerini ko]ayldtla ve emniyetle car_çabuk görebll!:nt 1 •ıi 
için (VAklT PROPAGANDA SERViSi) nde bu iş:erle 
m~şeul oltn"k üzerfı ayrıcı bir büro vücuda getirmi9lir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti Blınmaz. 
Val<1t Propaganda Servisi 

V l\kit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 
Poala kutusu 46 Telefon 24370 

Te1grftf • Propagıt.nda Vftldt 

' 



' 
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lnkıbazı, 

Ekşilik 

Hazımsızhğı, Mide 
ve Yanmalarını 

HER AKŞAM l 

anSAFiV 
L ON D R A Birahanesinde 

••~:-:m•• Telefon: 40227 .. ' -- ... -1'" ._. 

- - - - --- ------------------------
D,evıet Demiryolları ve Limanları 

'işletme Umum idaresi . ilanıar.ı 
Muhammen b:dcllcrile miktar ve va Eıfları apğıda yazılı S grup malzeme ve 

HABER - f\IC§am postası 

eıya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 13.5.1937 perşenbe günü saat 10 da !!Alllll*•N•••• D r . •••••• 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko misyon tarafından açık eksiltme ile satın N 1 ş A N YA' N 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun Hastalarını hergün akşama ka.dar 
tayin ettibi vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatla- Bcyoğju, Tokatlıyan oteli yanında 
n lazımdır. Mektep sokak 35 nurnaralı mua-

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ycnehanesinde tedavi eder. 

1 - 20000 adet ateş tuğlası muham :nen bedeli 2300 lira ve muvakkat temi- - Tel: -t0843 -ı•m•••· 
natı 1 i2 1/ 2 liradır. 

1. 7 . ::==::::::::=ı:ı:mrn:m:::cr:::aunı :: 
2 - 650 adet vagon ı;igara küllüğü muhammen bede ı 9 5 lıra ve muvakkat ı:: Operatör Urolog :: 

teminatı 7 3 lira 13 kuru§tur. . !i !! 
3 - 75 adet 3,40.4,00XO. 30-0, 45X o. 09-0, 12 eb0adında (16,200 m3) Karaa. H Dr. Sürey ya Atama/ H 

ğaç kalas ile 255 adet 3,40.4,00X O, 30.0, 40XO, 09-0, 12 eb'adında (48,960 g Seyahatten ;dönmüş hastalarını ii 
m3) dışbudak kalas muhammen bedeli 2932 lira 20 kuruş ve muvakkat g kabule başlamıştır. ii 
teminatı 219 lira 92 kuru~tur. :: Beyoğlu lstiklll Cad. Parmakkapı, 121 !: .. .. 

. . • d . d 1 h bed ı· . ·: •••••. ·············ı·:···:···=-=::.-.................. :: 4 - 1030 Jı: ılo muhtelıf eh atta emır ron e a mu ammen c ı 360 1/ 2 !ıra ve : .... . .. : •• ·-········ • ••• ••• ·-················· 
muvakkat teminatı 2104 kuruı tur. - Ki m ~1 agtı r 1 

s _ soo kilo tutkal 300 kilo sarı bal mumu 100. kilo ~yaz emaye boya ve 610 

1 
Hu·· sa me ddı· n 

paket analin boya muhammen bedeli 800 lıra 75 kuruş ve muvak. 

kat t.mina" 60 füa 6 kurnştur. (2936) 'I ~;:midtra~li~::.li~~i~~:;rui:ır~k B~l~ 
Deniz Levazım s.atı,naır.na:- . 

· . . Komisyonu ilan ·ı~·-ri · ... · . 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satm Alma Komisyonundan 

1 - Tahmin. olunan bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lira o1an 
-3000" ton miktarında Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 30 Ni
san r.t37 Cuma gü:ıü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuz· 
ca yapılacaktır. Şartnamesinin "330., kuruş mukabilinde komisyonumuzcı1 
verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesaik ve te
minatlannı havi kapalı zarflarını saat l 3.30 a kadar komisyona vermiş bu· 

lurımaları ve pot:tada teahhur vukuundan dolayı vaki müracaatların kabul 
olunmıyacağı. (13.30) dan sonraki müracaatlar kabul olunmıyacaktır. ( 14021 

Eytam Bankası karsısında lzıet 

Bev Hanı. -
Çok ucuz 

ldralık 

fiyatla 
köşk 

Nezareti fevkaladeyi haiz hava. 
dar icindc müteaddit meyve ağarı 
bulunan sekiz odalı kullamşlı bir 
kösk ister senelik. ister savfiyelik, is· 
ter.başlı başına, ister ev s~hibiyle ki· 
ralıktır. 

Adres: Kuzguncuk Nakaştepe 
mektep karşısı No. 27. 

DOKTOR 
Kema l Özsan 

Üroloğ • Operatör _ 

· Bevliye m'Utehaaaıaı _ 
Karakoy - Ekselsıyor mağazası -yanınca. ff,g gün 6ğlc en onra 
2 den 8 e kada.r: 'l el :.., 412:~5 

,, 27 NİSAN - 1937 

ıiderir. Hiçbir zararh ve müıhil maddeııi yoktur. Şeker hastalığı 
olanlar bile alabilirler. MiDE ve BA RSAKLARI ALIŞTIR· 
MAZ. lçilmeai li tif. Teıiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümaıil müıtahzar tutamaz. 
MAZON iıim HOROS markasına dikkat. Deposu: Mazon 

,,. Boton Ecza depoıu l ıtanbul Yeni postahane arkasında No. 47 

ıstanbuı Belediyesi ilanları · 

Senelik İlk 

muhammen terninab 
kirası 

Kapalıçarşıda Kazazlar sokağında 44 • 46 N. lı dükkan 24 1,80 
Beyazıt ta Koska mahallesinin Cumhuriyet caddes inde 18 - 20 
N. 1ı ev ve dükkan 

Galatada Karaköy ~addcsind0 10 - 16 N. lı dükkftn 
Galatada K:ı.raköy Top,..ular caddesinde 2-2 N. lı dilkkat 
Kapa1ıçarşıda Hacı Hasan sokağında 14 N. h dükkan 

Eminönünde Şeyhmehmet Gcylani ma hallcsinin Reşadiye soka. 
ğmda 17 N. 1ı dükkan . 

Topkapıda Arpa Eminj mahallesinin To pkapı caddesinde 97 • 117 
N. h beı, odalı bahçeli ev 

H0nw'a'iad:ı. trı:ınway c<ıdd sin.r''e 11 N.h eli kkan 
Galatada Karaköy mahalle:sınin Fermenec ler sokağında 1i . lGl 
N. Jı ı.istünde odalı dükkan 

Kadıköy Osman ağa mahallesinin rıhtım sokağındaki hal bina. 

120 
1150 

900 
36 

180 

96 
2C4 

384 

9 
86,25 
67.50 

2,70 

13,50 

7,20 
15,30 

28,80 

sında 2 N. lı dükkan 100 7,50 
Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde üstünde hır odalı 22 N. lı 

dükkan ıso 13,50 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile teminatları yazılı olan mal
lar teslim tarihinden itibaren 938. 939veya 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı-

ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. ls' e!:li olanlar 
hi7.alarmda gösterilen ilk teminnt makbuz Yeya nıektubile bc-r~b r 2 -~-937 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {i) (2104) 

Muhasebede münhal bulunan daktiloluk için 7-4-937 tarih"nde yapılan 
müsabaka imtihanında kimse kazanamamt!I olduğundan 30-4- 1937 cuma günil 
saat 14 de yeniden imtihan yapılac,aktır. Taliplerin orta mektep mezunu olmaları 
meşruttur. isteklilerin tah&il vesikala:-ile bir istida ile müracaat ederek imtihana 
girmele.ri . lüzu~u ilan olunur. (B) (23~8) 

Çarşamba pazarının halen kurulmakta olduğu yer dar olduğundan bu pa • 
zarın Tetümmeler ve imam sokağında ve Hasekide Haseki kadın sokağında •ku .. 

rulmakta olan pazarın da eski Alıpaşa caddesinde kurulmasına 
lisse karar verildiği ilan olunur. 

Umumi Mec • 
(B.) (2344) 

Diş Doktoru 

c lb>evt ODçeır 
~ "" Cumartesinden maada her gün 

h astalarnı kabul eder. 

/( l fRIJN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartrmanlarında daire 
"EdırnckaJ.>ı. Karagümrük 

purağ. No. 95 
Tramva~ 2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~dar 

muayene parasızdır. , 


