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Bllbaogu açlıktan kurtaran kahraman Yabancı şirketler, Meclis kürsü s 

Kaptan Con Patates! ve Ali Çetin Kaya 

"-Eh... Sayemde biraz patates 
yiyip karnınızı doyurunuz. Elektrik, Tramvay ve 

(Kadıköy su) şirketlerinin 
sonu yaklaşıyor! 

Kafi gelmezse korkmayın 
gene getiririm. ,, 

P atates kaptan ve Bilbaoya 
Bilbao sah111cri abluka altına alın· 

dıktan bir müddet sonra, bütün dünya 

i . 

patates ,c;türdüiü filebi 
bir İngiliz gemici.sinden bahaetmeğe 
baıladılar. 

-- ior' ·:.~~7;;,:; ... :; 
yük bir f(>hret kuanan ve .- ıamt 

(~amı 6 uıı:uto) ~ patat.ea yijklij. .1Ue,pJ~ Abİuka;ı 
yarmak let.iyen Con patates adında 
--~-~---~---~----..--------------------;:-......... ~~--

G6 rl n g , Hltter ~ Musollnl mDUlkatınıo 
teferruatını t eshil e tti 

lngiltere· Garbi Avrupada 
.çahşırken 

Almanlarla ltalyanlar 
Orta ve Şarki A vrupada /aali11_ete geçiyorl'!.r 

Lehistan Romanya ile a~kerı 
işbirliğine karar verdı 

.. .. d R maya gitme· verecek beynelmilel bir tavauut le
Mayısm uçudn c Alo an har·ıcive hinde bir cereyan vücut bulmuıtur. 

• tahakkuk e en m · 1 M li · · b .. " ıı ın bu ziyaretinde, Çekoslo· Görin_g e us~ nın~.n, u thn go~uı 
nazk1rın hariç bırakılmak üzere Tuna melen ~~asıı:ı d mb~§tere_ attı . a· 
va ya .. d t' ·ı · ko· reketlerı uzerın e ır proje tanzım 

l ın vucu e ge ırı mesı 
an aımas~n ( ÖVr) eyledikleri ve belki de Londra komi· 
nuıu!?c.a tır.fftler • Musolini tcsine verilecek müspet bir teklif 

Gorıng, 1 t f erruatıoı hazırladıkları hi~ de ihtimal haricin-
nı 'Uakatuun e . de değildir." 

. tcsbit e ltı · t ") Romada Lehistan Romanya ıle asker 
Paris (Hus~s~ .. . - Hitler _ birlik yapıyor 

bulunan ge~1e;ka t onrıngt,eferniatını Var~ova (Hususi) - Roman· 
M r · ıı a mı li uso ını. m.u Al anya ve ltalya. in ya seyahatinden dönen Lehistan ha 

tcslit etmııtır. m . k ktetınek (Devamı 6 1ncıda) 
gilterenin bir grup. mıs~ 1 ~ k Orta 
hususunda siyasetıne ~r~~lı .. 'de fa· 
ve §arki Avrupada genı§ 0 çu. 
aliyette.bulunmağa karar vermış bu. 

lunuyor. .. . I . 
~'1 1· . - Gorıng konuşma a 
. uso ını f' unu 

rı hakkında Fransızca ıgaro ş 
Yazıyor: .. k 

"S .. 1 de Roma yukse me 
on gun er . 'h yet 

hafilinde Jspanyol harbıne n~ 
.......... -- ...-----

So vyt> l Rusya 
Ankara bilyük elçiliğine 

K arlln~" l ~' I 
JCHnder ecek . . en 

Sovyet hükumeti memlekctımızd .. 
aynlan Karahanın yerine Aııkara. bu. 

~Uk elç:liğine Sovyet hariciye k~m.ıse.~· 
lıği ıeflcrinden Karlinski'nin tayını hu· 
künıctimizden istimzaç edilmi~ ve mu· 

"•fa.kat cevabı verilmiştir. 
Yeni •efir evvelce Sovyctlerin Litvın 

la eıs111 idi, 

............................................ ! ............ 
1 sır romanın 
1 1 romanı ı 
: Bu, kanser kurbanı 1

1 1 N A C 1 Y E 1 Z Z E T'ln 1 
·ı acıklı h ikAyesid ir ! 

Birkaç aüne kadar aazetemizde i 

I s;~;,~· 1 

Katlanır 
Romanının muharriri NACİYE 
JZZET'in acıklı ölümünü herkes 

.. r'" k bir acıyla okuyacaktır. 
bU\U d ıd " , k d nlar gen~ yaşın a un. • 
Hele a 1 b . 'd : .. Ierini kapıyan u ıstı a- i 
,·aya goz b" •. k : 
• k hiı romanını uyu • 
dın aş ve · • 

. 'lca ile takip edcceklerdır. İ 
bır ala .......... - ... ---· ........................ 

"- Böyle mülevves, böyle kirli bir şirket 
göğsümüzde barınamazdı ! ,, 

1 
Liderlerimin i!imadı. üst~~de oldukça geriye kalan imtiyazlı şirketleri de millileştirmetl 

bır vazıfe hıhyonım. Bunlar gördilğUm anladığım birer yaradır 

umtuyazıaıra 
veda ........... 

j-iifı;iii. Mill.ct Meclisinde 8<lbık ~ki 
Nafia. ucloiliııin z3m.a111.arı~ı<la 1'i a. 
fia vclailctinin ~~ark Dcnıtryolları 
h.akkoıclaJci fa.'lliycthıdeıı çıkmış 
olan münakaşayı itıln haber ııcr
m~tik. Bugün de Ali Çctinkayanm 
geriye "-alan ıilç b~ i1rıtiyazlı ~fr~c
tc kar§ı dc11lctiıı neler düşiindü{iii. 
1ıil ifade eden çok ~iddctli beyana

: tını nC§rtdiyoruz: 
İ Ankara !7 (Hu8U~ muhabirimi: • 
1 gece teü:f-OKW. bildiriyor) - Ali Çc-
: tinkayo 30tm ıaluıan demiryoUo.rın. 

dtJJı baMtttikten 3C»t1'4 Şork Dr,
ttıtrun11nntfıtl ttlizil ft'1.k1Ptlr.r,,k dcd.i. 

- Böyle mülevves ve kirli 
bir ıirket cumhuriyet sineıin~e 
barmamaz. 

1 Şunu da gene ili.ve edeyim ki 1 elimizde daha üç dört tirket var-

ı 
dır. Arkadaı1arımın teveccühü, 

(Devamı 6 1ncıda) 
o ..... ................. . - . ...... . ......... __ .. ı 

Zabıta memurlarının 
maaşları 

1600 den 2000 e çıkanhyor 
Zabıta memurlarının maaıları 

hakkında hazırlanan yeni kanun 
projeıine göre bundan sonra polis· 
liğe alınacaktır. ortamektep mezu-
nu olacaklardır. Zabıta memurluğu
na alman kimse üç ıene namzetJ'k 
devresi geçirecektir. Bu müdd~t 
esnasında 1600 kuruı asli maaı a· 
lacaktır. Namzetlik devresinde ka
biliyet ve muvaffakıyet 'göstere 

)• 1 .. n 
as ı memur uguna tayin edilecek 
maafı 2000 kuruta çıkarılacaktır. ' 

Halen çahımakta o1an polis me
murlarının maa,Iarr 1600 den 2000 
kuruta çıkarılmaktadır. Üçüncü ko 
miserlerin maatları 2500, ikinci ko· 
miserlerin maaıları 3000, birinci ko 
miserlerin maaılan 3500 emniyeti· 
mirlerinin maaılarr 4000 kurup çı· 
kanlmaktadır. 

Ka,lem1erde çalıpn polisler de 
merkezlere verilecelctir. Kalemlerde 
zabıta memurları çalqtmlmıyacak, 
bunların yerlerine yeniden ihdas o· 
lunacak muamelat memurları geti· 
rilecektir. Kalemlerde birer mua-
kuruf maaf alacaktır. Muamelat mtı 
melat ıefi bulunacak bunlar 3 500 
murları sınıflara taksim edilmekte· 
dir. 

Birinci sınıf muamelat memur· 
lan 3.000, ikinci sınıf memurlar 
2500, iiçüncü sınıf memurlar 2.000 
dördüncü sınıf memurlar 1.500 ku
ru§ maaf a1acaktır. 

Kanunda zabıta memurlarının 
terfihi, calı~malan hakkında mü • 
him esaslar vardır. Kanun hazi . 
randan evvel kabul edildiği takdirde 
ahkamı hazirandan itibaren cari ola· 
caktır. 

Eleki1ik ıneti erıwu 9 U11C11:DittMI ~ hı_..,_~M'~:";'. 

AIJ Çetlnkay.anın Comhortye 
baJrıoa yakışmıyun şirketler 

biri olarak tavsif ettiği 

Elektrik Şirketi erkanı 
Kaçakçılık suçundan bugün 
mahke~e. huzuruna çıktllar 

Koskoca şırketın vazife taksimine dair bir 
.. . .. ni~amnamesi mevcut değilmiş 

Hukumetın musaadcsıle şehrin Ana. olan Elektrik Şirketi erkanının ~ 
dolu yakaaında kullanılmak üzere ve masına bu sabah uat onda 9 uacu 

gümrük resminden muaf olarak ithal sas mahkemesinde baıJanmııtır. 
edilen elektrik malzemesini §ehrin diğer "Duruımanın ıuçluları tirket idile 
yerlerinde ve elektrik fabrikasında kul- komiteıi azasından sahibi i~a J._ 
lanarak kaçakçılık yapılmasına önayak (Dcuamı 6 ı11C144) 

Dost lrakan Hariciye Nazaırnın -----8 ü yük Şef, ~ay 
ziyafeti ver diler 

Hariciye Na.zı~ı Asil cuma gün 
şehrımıze geliyor 

ismet ltwnü Irak Ilaı'iciyc na:ırüo 



.. =-=-=-m-ıı=---=========::!!:!· HABER -Alr.tam Postatt 28 NlSAN - 1937 ========~============:=======::m--------======·----..... ~====!Sllİlllİİııİır':l~===-lıliii--1!1!!111 .... B!!!==:!!:===~=-~~==--======~~~;;;~~===:::s:~:s=sJ 
3Jit. '°"4P SJA-~I~; g{ıııµıta, dait 

General Abdullah ----OSlAWA Edebiyat 
Hayato ve eserlarl ~114ııa .. -tM~-~!ı.ır- -kl•JM..A ld.t..1 .. ?."'lllllim-:- ısPANYA'dalci kavı• uzı 

Y N 1'.T 1845 tA z t uzadı. Ne zaman, qe aarc~e b 

-'bdullah paşa 1 eJOHv',z 
İstanbul, bu sabahtanberi ıeneral 

• Abdullahın olümiınü haber almıı bulu
nuyor. Türk Harp Akademisinin yetiş. 
tirdifi kıymetli münevver bir aakerin 
ölümü karıısında Haber, büti.ın dostla· 
nnın aile ve akrabasının, ıilah arkada§· 
tarının ve Galatasaray mezunları ailesi· 
nin duyduğu yeise ve acıya tarr.amile 
iştirak ettiğini bildirmeğe lüzum gö. 
rilr. 

General Abdullah, erkanıharp } üzba
frsr riitbesile girdiği orduya aon ncfc
ıbfe kadar tam bir vatanseverlik ve mil· 
let aeverlikle bağlı kalmış ve askeri 
hayatı Türk tarihinin birçok felaketli 
devirlerine tesadüf etmesine rağmen 
Cumhuriyet devrine tertemiz. ulqmıt 

ve tam bir milletsever Türk, tam bir aa 
ker hüviyeti içinde hayata 
vurnmuıtur. 

gözlerini 

Tercllmeihal 
General AbduDah (paşa) 1268 de 

Trabzonda doğmuıtur. Evvela Trab. 
zon:ia, sonra Galatasaray lisesinde bir 
müddet okuduktan sonra askerliğe kar
tı duyduğu merak kendis'ini Bursa as
tcert idadisine sevketmit ve oradan Har· 

azan: • J. ~ • c; a g re p e ceğini keatirmek de kabil değil Oıs 
alakadar -Dlmamak da elden ıelıni 

kan gövde.yi götürdü ' ~;:~ı.,:::~·fak:~~~p.~.ı .. !:: ... "' 

General Abdullah 

biye mektebine gelmiştir. General Ab. 
dullah süvari sınıfındandı. 1296 da bu 
sınıftan erkanıharp olarak yüzbaşı rüt
besile orduya girmiı ve fili hizmete baı 
lamıştır. Mü§arünileyhin İstanbul td"?.n 

( Deııamı 4 üncüde) 

• cüne gıdıyor. 
- Yazan : N. N. Tepedetentt - Size ne, bıze ne olur mu? Or 

- 1 e ~ b:rtakım fikirler ~pıpyor. 
Bunu butün Avrupada mutlak ida- - Biz o fikirler üıerinde ~ Clu 

nılerin kuvvetlenmesi takip etmişti. dık; hangısi kazanırsa kazansın. bt 
Macaristan ve Hırvatli5tan dehsetli •e hepai birden çoksun; bU kendi · ' 
bir istibdadm içine dtişmlltlerdi. Hır- ze 'bakalun .. 
vaUar buna tahammül i!tJnek isteme. - Pelu ama orada fikirler kuru 
diler. tlliryada milli bir Hırvat hare. ruya çarpış:nıyor.Bır nlondıki veya 
keti başladı. Bundan Yugoslav tarihi akademideki &ibi münakata değil· 
bir kahraman daha kazandı: Sadece kafa g6z yarmakla i.ktif a edil 

Liyudevit Gay... bir kav&a da değil ... Orada kadın, erite 
Bu adam ;ı~ağı yukarı bic Yugoslav ' · ı~uk. buyuk binlerce insan öfüy 

birliği kurulmasını istiyordu. Hırvat- \ananlar, havaya uçurulanlar, aç kal 
ların, Slovenlerin, Voyna, Kraina. Ri. lar v3r. Buna da: ''Bize ne?., diyecek 
yeka, Dalmaçya, Bosna, Karniyol, niz? 
Karentıya ve Stiryada oturan Sla vla. - Niçin demiyelim: ölenler huyl 
rın müşterek bir idare altında toplan- nı da, dillerini de bilmeditimiz in 
malannı istiyorcıu. lar. Bisden çok uzak ... Telıraf. ra 

Avusturya bu harekete bir türlü ta- olmasaydı, hpanya'da kavı• ~ıktı 
hammUI ~emiyordu. Maamafih Gay dan belki hıber bile alamazdık. Bizd 
Viyana sarayından, uzun mücadele • o kadar uzak. 
!erden sonra bir edebi gaz.ete çıkar • - tnaanın uu&ı olmaz. Ayda, 
mak müsaadesini koparabildi. dızlarda insan oldu&unu bilaem, onla 

Bu büyük bir muvaffakiyetti. Yu. ıı~rab!arile de içim yanar. Ne ka 
goslav milletlerinin siy~I kurtuluı uzak oluna ol•un bir acının ıizde h 
hareketleri ilk defa olarak ciddi bir bir tele dokWUNdıtını ıörmeJde e 
prol?aganda vaartası kazanmış oluyor- SaraJ Boanah i ohm ki •ise de açıyorum. 
du. Gay şuurla işe başladı. O, ideal • ve I• zel ~ - Bütün bunlar edebiyat. .• 
olan "Yugoslav birliği,, ne ulaşmak t't (MW kıPfetleriyle) -. Elbette edebiyat. M Edebiyat ~ 
için icap eden her eeye 7.ekaya, ceaa- muu ve ıneaıfeleri .. tarak inunı inu 

Gazeteciliğin raconuna agmıgan 
rete, iyi tanzim edilmit bir programa Ve bir ıUn Mactr diyet ilıleelhıinde, ballıyan faaliyettir; onu hor ıördüiU• 
ve hudutları muayyen bir sisteme 1&· Macar dilinin, Hırvat db'etillde de .rea mtb. onwıla mefKul qlmadıiımıı içlO 
bip bulunuyordu. mi dil olarak kull'1'f""ena karar ' dir ki bap. insanların aevincinı de. ele-1 

şey: Taklit I 
Yazan: Enıarl Billent 

Yugoslav tarihinde "İllirya hareke. rilclltl görilldtı. f1Jıparaf0r Fel'Jlll•iıeıt mine de iftirak edemiyonumu; ker ~ 
ti,, adı verilen bu faaliyet az zamanda HttVatistanclalri nUiU" İIJ1lh1D ~ benliğinidn dar hucludut .IPM .kıpao
meyvesini verdi. Gayın gazetesi ve fi- elıii Macar mecliıdnin Ualanndan da. rnıı. hiç bir ,eri, ıuç blı ..,_ ıBremi• 
lirleri bütün YugOllav lleminde bir ha iyi bildlti iÇID 1nı Jrann tatbik et- yonunuz. Silin için 1~ aaırJarpa .Arkadqİ&nmm bepeini guetecllL 

tilin ana yaaasma. u.ygı göetermeğe 
davet ederim. Bilhuu. son altı aydan 
beri lııtanbul matbuatı tarafmdan 
büyük aanatmıızm en güzel an•aneıe
rfne reva görillen kayitiıizlik' attık bir 
llübalilik halini alıiilıt bulunuyor. 
I{'Afttıwılt~f't~layalım. Efkarı umumi. 
yeye pek tuhaf bir görünUşümilz var, 

Gueteci, tanrının yirmi dört sa.atın. 
da bir yenilik, bir yeni çe§lli bir yeni 
heyecan ve merak uyandırmak ve ya. 
ratmak gibi güç ve gUçlüğU n.isbetin
de kadri büyük bir vazifeyi sırtına 

yUklenmiı olan 1&11&tklrdır. 
Neıriyat1 takip eden vatandaş, ga. 

zetecinin her yirmi dört sa-tte vazif c. 
sini ya.parken sarf ettiği cehdin çok 
yüksek olduğ\Jna inanmalıqır. 

Gueteci ile karii arasındaki mü
naaebeti devam ettiren sihir ve tılsım 
bu zandan ibarettir. Kari kendisine 
sunulan eserin büyük bir didinme, ça. 
lıtma, fedakarlık, cesaret, feragat ve 
yorgunlukla elde edilmiş bulunduğuna. 
emin olmazsa gazeteye ka~ı oaln ala
kasını tabit devam ettirme.z. 

Birçok dostlarımızı mukadder olan 
bu kötü talilerindcn haberdar etmekle 
bir kehanette de bulunmuş olmuyoruz 

Gaz.etecinin diğer bütün sanatkar. 
IarıJ, tef evvuku şundandır: 

Bir tek bulutla herhangi bir bqka 
sanatın ustası bütün bir ıanat hayatı
nı geçirebilir. Fakat gazetecinin beher 
yirmi dört ııaa.ti mutlaka en az bir 
"bulut,, ister. Bır '1Jut111,, ki daima 
orijinal olacaktır. Daima kendisinin 
malı olacaktır. Kendi görüşünün, ken. 
di 7.ekasının, kendi yaratıcılığının ço
cuğu olacaktır • 

Bir gazete harfinden dizilişine ve 
a kUgUk .Ja&berlıklen en heyecanlı 

--.un badiılMi,, ne, en toy hikayesin. 
dm en ytlldıek edebi kıymetli tefrika
ama kldar hep, bqtan bqa kendi tah 
rll" heyetlıün "ibda,, ı olmağa mecbur· 
dur. 
İIWlbu1 gazeteleri böylemfdir ya?. 

Ne guer .. Vana taklit, yoksa 1'kHt. 
Budan deri& ti toanat tatrlit De 

bqlar,, fakat yme bWilara dedirtmek 
mtlll;ıkUndtlt ki; ..._t taklit ile ölür,, de •. 

&eldiniz vana bir yeni roman tek. 
nlif bulunuz. Bet ,un llODl'a her ıue-
flc!e •l'IU t.eJmJfkı ~lltlerlne rutleyor 
lllllu&ıHaadüıls ~ ~ patlabp 
J'>,l'Dlup bir yeni yuı aerisi bulunuz. 
Bet. .,an lalll'& ber paetede aynı mev· 
zun veya ona y.akm mevzuların geliıi 

güzel sütun doldurduklarmı IÖl'ÜJ'8Ü.. 
nttz. 

Bir yenilik yapıp, muvaffak mı ol
dunuz? Bet ıUn eonra -bu yeniliği yap
tığmua da yapacağınıza da, muvaf. 
fak olduiwı~ ~ oı~~~ AA ~~ei 
nlnnnıi. -tfra .. e~rrnwn o_yıe ~ocqk9a 
ta'km1erine ~lanır kı llakjki bµ- ea· 
nat adamı iseniz utanırsınız. 

Kari bizde böylelikle hikayeleri oku 
mamağa başladı. 

Kari bizde böyleJUde rihi tefrika· 
lardan bıktı. 

Kari bizde böylelikle heyecan ve 
merak uyandıran haberlerden yuılar. 
dan usandı. 

Ve böylelikle en asıl sanat olan ga. 
7.etecılik bi?.de yeni nesillere en ufak 
bir ü,zenme sunmayan bir .. Parya sa
nat,, şekline bilründU. 

Birçok memleketlerde, değil yazıl· 
dıktan sonra, yazılmadan daha muhar 
ririn kafasında iken bir mevzu edelJ1 
ga?.etelerde huli.seten bildirilir, adı 
söylenir, ve bir diğer muharrir .. tevar 
rüt vaki olsa!? .. ,, dahi aynı mevzua el 
atmağatenez.zület.nıe& 

Gazetecilik sanatını, h8.la küheylan 
ve aygırların yarış yeri olan engin ı 
bir meydan sandığım ic;in bu tası orta. 
ya attım. Eğer dostlardan birinin ka· 
fasına isabet ett'yse ceva.bına cevap 
yetiştirmeğe kadiriz. 

Hamle et ya ki.fir! Bll.9CIT'i Biilent 

Yeni. canlanma y.:aptı s1..:.venler u.r mek hıtemedL' Zira bu karan ~-tbik ..,-,,..--
• ıu • .... • .... insanları da yok, uzaklarda ~a91yan in• 

vatlar ve Sırplar ''İlli.,.ya hareketi etmek Macarlarda tam milli bir infial ' · r " aanlar da yok. bizzat ıizden ba3ka inıaıı 
Propagand&cılarının köy ~v dola•a. dogu~ rabilecekti. Hırvat milli hareketi. 

~,, -.oy- yok. Sizde olnuyanr, bizzat k.tndiniz:de 
rak dajıttıkları gazeteleri ve flMlele. ni baltahin\ak' için ba§ka bir çare bul-

be · 'Nan! ~ mak'lbıtndı. duymadığquz hiç bir hissi, hiç b)r ıatı· seve, nımsey,e ~mae l::Itl ..._._ ·----..J- _.,_. __ ... __,. 
ıar, ve kenuueıjiltt ı>U)'UA .aa c;aıeyı. uuı~ \flu u.mmr niz y;ok. •. ş,irleri, romancıtan Jı.or ıör• 
azırlıyorlardı. çok· clüıliinmedia Bvveli-suret.i .obıtktan meyip okuaaydınız ıizde de baıli:alamırıı 

"Ga.y ya.lw• mmt bır' Hk v ...... n11 görilnerek "Hırvatların bilmedikleri '-
" ~ ~?-' Y "" _,.,. duygulanna ittirak edebilmek nassa" 

kurtuluş mücadelecisi de"ğildi. Q bir dille ça.lıpmayacaklarını,, ilan etti 
aynı zatnJlllda içtiP\ai inltılibı di Sonra 1'Ureti Haktan görUnerek Hırvat teıekkUl ederdi, yani daha çok insan ~ 

birliğine müthit bir kundak aoktu. lurdunuz. Bu eksikliğinizi, sizde insan• 
taraftardı. Büyük Franaıı ihtilllinin lığın ne kadar az olduğunu hi•ıdmiyor. 
orta sınıf şuuruna yani küçük bur.tuf Hırvat diyetinde Macar doıtu Hırvat. 
va tabakalarının faaliyetine milvazl lardaıı bk; p8J'ti teekil etti; ve tam •unuz. Bu bilyUk utırabmııdan haberi· 
bir yol tutturmu~tu. Buna rağmen ya- tahmin ettiği neticeyi aldı. Hırvatlar niz yok ... Onu bizler, •izin edebiyatçı 
zdan Hırvat, Sloven ve Sırp '8i~der arasında dehşetli bir siyul m,Ucadele diye, edebiyatla meşgul diye hafifıedi
lerl, iriitoktaf.lan Uıerinde fte m'bes- başladı. "nlirya., cılarla .. Macar dost- ğiniz bizler duyup size acıyoruz. insan· 
sir oluyoniu. Ga.ıetenin yarattığı milli ları,. bil'ibirJer.ine girdiler. 1845 de hia uyanmadıiınıa için size acıyoruz. 
antuziyazm o derece kuvvetli idi ki ~epte kan ı1övdeyi göt(\ırdtl. Nurullah AT AÇ 
Yugoelav aristokrulsi kendi ıınlf Maamafih zafer yine milli Hırvat 
menfaatlerini bile bu tesir altmda unu partialnae kaldı ve miW partl lhti!ll 
tuyordu. b~tikten BOl!ra di'~ SıfP :. )iırvat 

tnirya hareketi ıl.Ş.12 d~ Hırv~tri liUDi' nınnt dil o u ~ Ulii 
diyet meolislnin H~at dUini '":reiml ~tp. 1\u hidi,eler Obrene!lCf..lerden Mi· 
dil. ilan etmes.ine sebep oldu. Macar ~o$1ın Srrbtstp4t ~ iti edUdilt 
aristokrasisi bu vaziJe~n ürkmeğt günlerle kendisin.in ve oğlunµn prens. 
bqladı. Zlra tmrya !'areketl mı1ft bil lir.tihtıi\llan Uzaklqttklan ve Kara 
Slav hareketinden daha geni§ bir ma. Jorjfarm tekrar Sırbi~anm baıma 
naya bilrUnilyor ve M~ar gençilği geçtikleri günler araamda cereyan et
arasmd,a da· mutlak idareye karşı dUş- mıştt. 
man bir hareketin uyanmasına @ebep Slovenyada mlln hareket 
oluyordu. Bir müddet sonra. Macar Sırp ve Hırvatların bu dirilme ve 
zabıtaBı Hl!'Vat milliyetperverterinl canlanma d~vrelerind~ Yugoslav ka. 
şiddetle takibe başladı. hileleri ara81nda en önce milli istiklll· 

den mahrum kalmış olan Slo\'enler de 
boş durmuyorlaTdı. Milli ~uur bunlar 
da da belirmt,ti. Oı'l !ekizinci asrın 

sonlarına doğru §air Valantin Vodnik 
tarafından tıkarılan mecmua, neşredi. 
len 11iirler v-e Slnven dilinin gramer;ni 
yapan meı:hur filolog Jerney Kopitar 
'Slovenlerde ıni'lt bir gurur uyanması· 
na ııebep ohn.uştu. Maatnaf ıh bu gu. 
rur ile. gen~ ha\k tabakalrrının zerre 
kadar ala1t"sı olmam•.,tı. Sloven mil· 
liyetperverfi~ btiyilk toprak sahiple. 
ıinin ve 2engin mUnevverler;n hareke
ti olarak kalm~tı Ançe,k 1830 yılma 
doğru Slovenyada milli gururu köylü. 
ler aras•na kadar yaymağa ~ah~an 
blr yeni ve ate~.,i ne!!lfu tlırediği J:Örül· 
dil. Bu gençler Hırvatiatıı.~dakI '1llir. 
ya hareketi., nin de. tesiri altında bu· 
Jwııııyoralrıil. ~ Yugoşlav birliği. 
nl bunlar da tek-al 11dde .. mhı)trdi. ra t· 1 

ruz propsgand•ell·n d~rh ·1 t~arini yapa 

lspanyol a.siZerlz. beraber olan 1cu1a 
a.skerler 

• 

Bize Ucret olarak Madrit b~ 
ait çekler verdiler, general Franko, bu 
rekleri bozdurmak için Madriti alma. 
mız lazım geldiğini söyliyor. 

- New Maases .Amerikan mecmua
sıııdan -

lar, birçok meşakkatlere tahammül 
ederek calı~tılar. EV\ela millette mılU 
gurur ateşini yaktılar. 

Bundan ötesi ~r olmadı. Zira milli 
ı:;uura ula~n Slovenler derhal arala. 
rında bir dil birliği yapmağa karar 
verdiler. 

lfmcütamn yeni kanunu ı=ıfoden sonra tetekkül ~n ilk ~ b'1r madı. Asırlarca yabancı idare altında 
Bensale lmhütuini PteMn .,..-ndıki resimde ba,velril ve fiRM'1f ...Z n kalmış olan Slovenler de dil birliğin
Fua. ul • .Aak _... otaran adamdn. Bensalede İngiliz aleyhtankongre

1 
den bile ePcr kP!mamış_t?. ~loven köy. 

.,..,. intihapta kaJbetmlf Te Hindi•'an:n di~er ~' yerlerinrle oJdt.•itı tribi le.dnJn Jr.hçc!eri arasında büyük fark· 

Bir müddet sonra Slovenlerin Sırp
lar ve Hırvatlarla birlikte bir edebi 
fsiyul) cemiyet kurduklannı ve 
1845 de Liyubliyanada bir mllll köy· 
lü m c~uaıı,, çıkmağa baıladığtnı gö. 
rüyoruz, kanunu eaui huhram olnnqtur. Netice itibariyle müalümiınlardaD bir itti·ı lar. vardı. 

bat kabinesi vücude ıetirilmittir. llaamalih Sloven pnçler yılmadı· 
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~~ CJi}!iiŞÜ}!'; -Şarkılaıra, 
<lrküBere daDırua 

- Buraların bir §arkısmı söyle
yin! • dedim . 

.. Çar§amba .. türküsünü söyledi· 
ler ki lıtanbulda da işitilmemit §ey. 
lerden değildir. 

- Daha ba§ka? En son çıkan
lardan? 

- Hacıbeyi biliyor musun en 
son çıkan odur. Bafrada çıkmıştı. 

Ve "Uyan sultan Aziz uyan! 
Kana boyandı cihan,, makamı üze· 
rinden bir küfte ba,ladı: Hacıbev 
isminde zengin bir adama varan bir 
gelinin ağ.undan söyleniyor. Hacı
be~! vurrnu ~~~ · <?elin de, teliyle, du 
vagıyle, geldıgı gıbi bakire olarak 
anneainin evine dönmüş. Keza, bu 
da ~ek Y~ni değil.. Ama vaziyet gös 
tenyor kı pek yeni türkü de yok. 

Esasen, halkı alakadar eden 
bu gibi bir zabıta vakasmm, büyük 
§ehirlerimizde gazetecileri harekete 
geçirmesi kabilinden, kasaba ve köy 
lel'imizde de beste ve küfte müellif. 
lc:ini ilgilendirdiği me§hurdur. Her 
heyecanlı vakadan sonra bir şarkı 
çıkar, macerayı hikaye eder. Hacı
bey türküsü de bunlardan biri. 

· Fakat, maazallah §arkı falanca 
mevki sahibi adamın aleyhinde olur 
da, onun da akrabaları diıli kimse· 
lerae vay çıkaranın ba~ına gelenlt-r. 
Bundan da mühim hadiseler doğa· 
bilirmi§ ... Ötekinin berikinin aley· 
hinde gazete ne§riyatı yapmamağr 
temin eden bir matbuat kanununun 
mevcut oluıu gibi, §arkı çıkmaması· 
nı temin eden de bir örf ve adet niza 
mı Yar demek! 1 . "' . 

Fatsa halkevi büyük bir müsa· 
rnere hazırlamıştı. "Kozanoğlu,. pi· 
Yeaini oynuyorlardı. Bizi de davet 
ettiler. Bilhassa bunun için gittik. 
Gençler, büyiik bir varlık gösterdi· 
ler. ··Kozan oğlu., da piyes olmak 
~fl zivade, bir menktbeyi naklediyor 

lla~~Q S"'"'ııau pcr. KULcı. 

•• Esheen Fa.taalılar halk musiki 
Parsalarmı toplayıp 1;2bak nokta· 
sından pek muvaffak c!~yorlar. E· 
ğer bütün halkevleri, kendi muhit-
lerinin halkıyatiyle onlar derecesin· 
de alakadar olsa, sonra, topladıkları 
nr biribirleriyle mübadele etseler, 
biribirlerine karıılıkh talim etseler . 
çok iyi neticeler elde edilir. Halkevle 
ri, halk musikisinin münevver sınıf 
arasında benimsenip payıdarlaşma· 
amda elbette pek biiyük bir rol oy· 
nıyacaktır. • * • 

Buraya muhitimde geli§İ güzel 
kulağıma çarpıp da dik~~timi celbe· 
den g\ifteleri nakledecegım: 

Kayalardan atağı 
Bulan dereler bulan!. 
Ben buraya düımezdırn 
Kör olsu·ı sebep olan. 

yetil dağlar içinde 
Ne ötüyon bülbülüm? 

Ö bülbülüm ötme 
bne d ")" T Beniın de ıol u gu um. 

Karanfili budama 
Safa geldin ~~.•· 
Sabah günetı gıbı 
Dokunüyon adam•! 

Oy ne inıİf ne .iın.it 
Kaderde böyle unıf: 

'Gizli sevda çekmesı 
Ateı ten gönılek imi~ 

Demek "ateşten gömlek .. maz· 
""' ' mızın ro· ı •••Unu, yalnız bir roman~ı _. . 
l'llanmdan doğma bir fikır degılmış. 
~asen benim bildiğim, romanın 
l'llüellifi bu tabiri Yahya Kemalden 
duy ' •. ·· ] •o"zl ben .. muı, aman ne guze "' ... 
tnusaadenizle kitabıma serlevha ya: 
Yapım!,, demiş. Halbuki işte a~~ı 
~cfhurnu bir halk JClİrinden de ı~ı· 
tıyoruz. T evarüdle mi izah etmelı? 

Bir kuple daha: 
Y eniyolda durdunuz 
Ne tneıveret kurdunuz? 
Birer birer bat olmaz 
Cümleniz bot geldiniz. 

Ccrçi ne kafiye var, ne mana a· 
ll'la •• 1 . 1· . A 
n d 80Y endiği yer ehemmıyet ı ' • 

a olunun mC§hur "kız oynatma,, 

Borsa df şında 
Kaçak satış 

yapanlar var 
Dört firınanm cezalandmlnıası 

için miiracaat edildi 
Son zamanlarda bir takım zahi_re ve 

hububat tacirlerile firmalarının tıcaret 

b harı'cı'ndc muamele yaptıkla· 
orsasının . 

rı ve bu muameleleri borsaya kaydettır. 

medikleri anlaşılmı§tır. Ka~u~a aykırı 
olan bu nevi gizli satı~lar ıktısaden U· 

. faat bakımından zararlı oldu-
mumı men 
- 'b' borsanın .,.eJirine de zarar ver· gu gı ı .. . . b 

k d. Bunun için borsa ıdaresı aıı me te ır. . . 
tertibat almı§ ve şehrimizin ıl~rı. gelen 

. b k'ılde gızlı satı• dört firmasının u şe . :J 

_ k ı:-.ak hububat ve zahıre sat. 
yaptrgı ve a:ı . 

_ b't lunmur.tur. Borsa tıcaret 
tı"ı tes ı o :ı 

"' 1• . e müracaat ederek bu dört 
odası mec ısın . . . 
. alandırılmasını ııtemıştır • 
fırmanın cez 

I)·-cr taraftan 600 zamanlarda afyon 
ıg d . ·1 d' 

da borsa}'a kay ettırı mc ı· 
satışlarının . 

• • ••. 1 .. t··r llalb'Jki alıcı sıfatıle 
ğı goru muş u · 

addcler inhisarının bor· 
uyuşturucu m 

_ k yıtlardan bir çok afyon 
5aya yaptıgı a k dı 
• . ldığı anlaşılma ta r. 
muamclesı yapı 

. . b af~·on satıcılarına son 
Bunun ıçın orsa ,; 

. ve satı§larını kaydet· 
bir miihlet vermış 
tirmelerini bildirmi~tir. 

Avrupa hattı 
banllyHsUode 

Talebe karneleri verilmeye 
başlandı 

Devlet Demiryollarına geçen Avru~a 
b 1 ••• u··nde de Devlet Dcmır. 

hattı an ıyos 

11 dı·g-er banliyölerinde olduğu 
yo arının d'l _. . 
gibi talebe karneleri ihdas e ı ecegı~ı 

t k Bu karnelerin bu sabahtan ı· 
vazmış ı . 
tibaren verilmesine başlanmııtır. Fev-

kalade tenzilath olan bu karn~ler cuma: 
tesi sabahından itibaren merıyet mcvkı 
ınc gıreceımr. ~arncıcr Kııomc~ı e cH
sına göre muhtelif fiyatlarla venlmekte 

•dir. 

alemlerinde, dağ fahi~esinin her mi· 
safire "safa geldiniz!,. demesi olamı 
yor. Çiinkii ihtimal belalısı k,,ı~kanır, 
arada bir maraza çıkar. Kımseye 
merhaba dememek de kabalık. O
nun için. şarkı söylemek üzere orta 
ya çıkan yosma, evvela bu beyitle 
ahenğe ba~~ıyor:. H~m ta~ı at:mş. 
hem kurbagayı urkutmemı~ oluyor! 

c Va- Nfı \ 

IÇERIUt.: ı 
• Yeni yolcu salonu projesi itin dün liman ı' 

da bir toplantı ynpıJmıt ve projeyi yapacRk 
mimar Drp'in TUrk mlmarlanle birlikte iki 
ay içinde projeyi hazırlaması muvaıık gor1il 

mUştUr. 
• Haricten gelen paketlerin bir gUn içinde 

gümrük muamelesi yapılmak üzere tertibat 

aırnmıotır. 
ıır Çanakkale gümrük mildilrlüğU bqme 

murlu~a tahvil edllmiftlr. 
• thUIA.atan suı;tu bcledıye münadilerinden 

Salil\ lO ay 20 giln hapse 2,5 acne memur! 
yettcn çıkarılmasma karar \'erilmlotır. 

$ auıızar isminde ı.ıs YR~ında bir kıza iz 
divaç vaadile taarruz eden aeyyar ııatıcı 

JQşf ~ aya mnhkt\ın olmuştur. 
Hu• Kurtuluştan Hamama doğrU giderken 
iki J<arde§C çarpıp Hikmet isimli çocuğun 
.. e \'C Ekrcmln de sakat kalma.sına 
oIClmUn 1 vatman Ktmll 2 sene hapac ,.e 
sebep 0 an z:asma uıabkOQm olmuıtur. 
.,00 lir• para cc 
• • üniversitede inkt!Ap dcrslenne 18 ma 

ta niha:rct ,·eritecektir. 
yıs ~ubılta kadar gümrüklere relell e~ya 

: ~~;tenjansız çıkarıımuı kararı uıenna 
nı h Um baıtamııtır. 
gUmrUklero t~ a~k hayvanle.rm yağından iı 

• lmha cdılec t var kuruln:ıaaı mukar 
titade ic;ln bir ıtt:ıora u 

rerdlr. k •• pren:ıes Marle de 
ı 1 kraımın ı... . 

• tA ya 1 tıı bUl tarafında gwnWer 
savoıe diln de a n 

yapmı§tır. k taıımatnaroe~i ruınt ct.rl 
)'eni b&)Tll 

" 1 Ur de ile neşredılm ~ . a kurumu bir hukuk 
• JJtıkllk uınlnl yayın 

ıamnktıtdır. l kamusu hazır . meT.Un bulunan bele 
• nır mUddettenbcrı l'\urlnln tekııUde 

·lnlf'lrındtn • 
d. ·e reis nıua\ F tih kaymakamı Rr. 1:> ,..1 ,.e ytrlne a 
ııevk"'dııectb ğt ııllylenmektedlr. 
ufun tayin otunaca 

Mekteplerde 
Talebeye havacılığı 

aşılamak için 
Jşe daha ilk sınıflardan 

başlamyor 

önümüzdeki ders senesinden itibaren 

liselerin her üç sınıfında da bünyesi ha

vacılığa kabiliyetli olan talebenin hava· 

cılık kısmına ayrılacağı ve bu talebenin 

tatil:le aıkeri kamp yerine havacılık 

kamplarına sevkedileccklcrini ya1mı)· 

tık. Maarif vekaleti gençli~e daha ge· 

ni§ mikyasta havacılık aşkını aşılamak 

için ilk ve orta mekteplerde de talebe· 

nin havacılığa ünsiyet peyda edecek 

şekilde hazırlanmasını muvafık görmüş. 

tür. 

Gelecek ders senesinde ilk ve orta 

mektep kitaplarında muhtelif derslerde 

havacılıkla alakadar kısımlar ve malümat 

hulunacak~ır. Bundan evvel şimdiden 

muallimler talebeye havacılı;a yarar 

malumat ve fikir vermeğc başlamıştır. 

Bu meyanda talebeye dört köşesi iplerle 

bir ağır ta~ bağlanmış mendille paraşiit 

tecrübeleri gös·e·rilmckte bu suretle 

paraıüt hakkında fikir verilmektedir. 

Elitleri derslerinde talebeye tayyare 

modelleri yaptırılmaktadır. M ucıyyen 
fenni' metodlar dahilinde yapılan bu tay 

yareler talebe tarafmdan uçurulmakta· 

'Ciır. Bu suretle de talebe planörün baş

langıcını ve basit teklini görmÜ§ olmak 

tadır. 

"""'" TAMTIWİ 
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GEÇEN Sfl.'iE BCG ON NE OLDU T 

Haleti nez:lde olduğu Banılan Mıııır kralı 
Fuat burUn biraz lyile§f r gibi olmu§ ve ya 
nmdakilerle konuıabtımtıtır. 

* tık defa olarak memlekeUmlzıe ticaret 
anla§muı ye.pmak üzere Llt'l'anyadan bir he 
yet gelmektedir. 

• F.IA:ı:lz vllAyellnc bağlı Karakotan kaza 
sınm merke.:ı:i elmdlkl bulunduğu F.clhızır 
koyt.ınden katdınlarak ayni ka:ı:a. dahilinde 
ki Oha kazuınm merkezi bulunan Tepe kö 
yüne ve Oha nahiyesinin merkezi de aııailı 
U\hln köyüne nakledllml§Ur. 

Almanya Fransa 

ile konu,uyor 

[;,'.zc ham nıcdcıı vcrım::. soııra. 
bunıı size rıwmul bir halde iade ede· 
cci}imizd~ın emin olabilirsiııiz ! 

- "f~·estiya,, dan -

Parti kamutay 
grupunda 

llostluk al kışları 
ismet lnönli seyahati hakkmda 

ı izahat verdi 
Ankara 27 (A.I\.) - C. H. P.Kımu· 

tay grupu bugiin öjl:den sonra Trab. 
zon saylavı I!a::a:ı Sakanın başkanhğm· 
da toplandı. Söz: alan İsmet İnönü, Yu· 
go~lav scyahat:nin iyi intibalarını anlat 
mıştır. 

Dost memleket hükümeti, mebusları 
ve matbuatı ve büyük Yugoslav milleti 
tarafından Türkiyeye ve Türkiye Baı· 
vekilinin şahsına karşı gösterilen geniş 
muhabbet ve samimi dostluklar tezahü •. 
ratı Parti Grupunda alkı~larla kar~ılan
mış ır. 

Mebuslar, Balkan Antantı idealinin 
yüksek kıymetini ve b:ımın mühim isti· 
natlarından bıslıca biri olan Yugo .. Jav· 

ya • Türkiye arıısındaki sarsılmaz dost· 
luğu tebariiz: ettirmişlerdir. 

İsmet İni>nü. Bulgaristanda. Payitah
tında Maieste Kral ve hükumeti tarafın 
dan gördükleri dostane kabulü v~ Bal· 
kanda sulh fikrinin iyi kom~uluı- mii. 
nasebetleriııin yeni bir terakki &öster· 
diğini kaydetmiştir. 

Parti Grupu bunu bı.iyük memnunİ· 

yctle karşılamı§tır. 

Bugün memleketimizde muhterem 
misafirimi~ bulunan trak Hariciye Ve
zirinin resmen memleketimizi ziyaretle. 
rinden bahsedildiği zaman mebuslar İ· 
rak • Türkiye arasındaki samimi dostlu 
ğun bu yeni tezahüründeki yüksek kıy. 
meti hararet ve sevinçle telakki etmi~

lerdir. 

Poı·te klz 
Zeytinyağlnnmızdan 

niiımınc istedi 
Portekizden son zamanlarda zeytin. 

yağlarımıza kar§ı birkaç talep vaki ol
mu~ ve nümuneler gönderilmiştir. Por· 
tekizin şimdiye kadar memleketimizden 
zeytinyağı aldığı l!'Örülmemi~ti. 

iki mühim kablo 
Dcğiştirilmeğc ba~Janacak 
Trakyayı Anadolu yakasına bağlayan 

kablolardan en mühimmi olan Gelibolu 
- Lapseki kablosile İmroz •da~mı sahi 
le bağlayan İmroz - Kumkale kablo· 
sunun değiştirilmesi takarrür etmiştir. 
Bu işe ay başında başlanacak ve bir ay 
sürecektir. 

• Ulhoy'de yeni bir TUrk elçili~ binası 
yaptırılması takarrür etmiştir. 

ıeı Zir~ kombinalar itin alınneak makineler 
U:ı:crlnde tetkikat yııpmak ll:ı:cre Bulgaristan 
ve Romanynya bir heyet &önderllmi~tır. 

• Damı:ı:lık olarak 800 Merinos koyunu 
daha J:'"lm!Dtlr. 

• Akay ile Şırkctihnyrlye mU§terek bilet 
ler h:ı.:ı:ırlnmaktatlılar. nıı blleUer hazirandan 
itlb:ırrn ml'r'I olncnl<tır. 

DIŞARIDA: 
• IlrUkscldc buhıol\n lnı;illz hariciye nazı 

n F..deo dün LOndraya dönmU§tUr. X~retll 
len tebliğde mUznkl're olme.dığ'ı yalnız nok 
tal nazar teati edlldlsti \'e tam bir mutabakat 
bulundu~u zlkredi!mcktcdir. 

"' Fransız bnş\'ekill cuma ~nU mecliste 
umumi siyaset hakkında izahat ,·erecektir. 
Ba;ı\'cldlln lstl!ası ha beri eri ııııılım:dır. 

• 1tatyıı. hariciye nazın kont Ciano buglln 
Tirana &ldccekllr 

• Eski Rumen prensi Nlkola Romanyadao 
tayyare ile BelgTada hareket ctmı,ur. Ynnın 
da karısı. kızı 'e ordudan lııtıfa r<Icn ya"cri 
bulunmRklııdır. 

• Mllhııt Arif Oruç ailc.ııı ve eşyu•le bera 
her nomanyadan Bu\gRrlatana gelmlttlr. 

Bu ı::ell§e rıcbcp Rumw hUkt\m•tinln kendiaı 
nl hudut harici elmr.sidir. 

• 6 mıı;>-,sta Re'gradda Çekoslovakya, 
nomanya ve Yugosla\-ya pıırlamcntolan mü 

m~llerl mll!ltcrck blr toplantı yapacaklar 
dır. 

" Eul~ar zabitlerınln karılarınm hitblr va 
zltc \'e m!'l!ltkte huhınamıyacağl hakkında 
blr 1-:anun kabul edllmi;ıtlr. 

• Vind8or dılkll gelce"k ı~rta Candc ~ato 
suna gldPCCk \'C biraz ııonra madam Slmp on 
la cvlcnccektlr. 
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CUM HURI YET'tc: 
Evet arllk slnlrlenmellylzl 

Mcfjcr <liiıı Ecyoğlıoul.1 miilıim l>fr 
::1bıfrt vrıl,-a'sı ve bir mc.c;h ıd ciirfürı ol. 
»W§! Rize bınw bıı sıab;hki Cunıht'l·i. 
ycttc dostııın Abirliıı Da1•cr !ıabcr ı·c. 
ri!Jor. . 

Vcyo(jluncl·ı lıirrok clıikl.'tin'ar tdl:c
l<i!ar;ııı gar;p bfr •dille !J'=·'- ·ak it:ı, 1. 

<lııuladırlrır. Zaman :urn1mı hcpiıııizilc 
bir c:.:ıab :yct uyrıııdımıı bu itrcıır l<i· 
7 d' :J • 
ı."(Jy 'rliin Vrıvcriıı fena hal.de sin'rl{'. 
rin! b::ı::m.u.1 ve galiba arl;ada-~ınn:: /o· 
togra/ mulıbiri Sal<ihaıldiııi göııd.crc· 
rck lmn1'lrın re.simlerini çektirmek :s
tcmi.J. Tiirl\ ıliliııc 1ıalwrct c<lcıı a<lanı, 
bu 8C/cr de Tıirk gazeteciye lı'lkarctc 
k:ıll,·ı§mış. Ta1>ii çıngar çıkmıJ. So'ıı. 
{j·ı ıncşlıııf ciidinırlr mahl;cmr.sindc 
almı1h.r. Daııcr t•rıl.:aııııı hikmJcsinrlcıı 
sonra şu satırları ya::ıyor: 

Bu hndised<'n sonrn, tabelaların bir 
kısmındaki yanlışların bilgisizlik
ten ve imkansızlıktan ziyade Türk. 
çcye hürmetsizlik kasdile yapıldığı· 
na ve muhafaza edildiğine, kani ol. 
dum. 
1s~.anbul Vilayeti ,.e Belediyesi 
Turk 1st.anbııhın çehresini, Türkçe· 
mizc adeta hakaret ederek çirkin. 
lcştirenlcre karşı harekete geçmeli· 
dir. Yurdumuzun orta~ında bazı 
kimeclerin Türkçeyi katliam etme. 
lcrine, yapılan irt:atlara, inadına, 
kulak ruımamalarma, bu yanh§ları 
ncşriyaUa düzeltmek istiycn gaze· 
tccilerin boğazına sarılmalarına ta. 
hammül edemeyiz. 
Tekrar ediyorum: Vilayet ve Bele· 
diye, bu i5te biraz milli asabiyet 
_göstermelidir. Kanunlarda Ye belt>. 
diye niz..•ırnalrmda, bu gibi cürüm· 
leri cezalandıracak maddeler elbet. 
tc vardır. Yoksa yenilt:ri yaiJılarak 
de\'lct \'C milletin resmi dilile. böyle 
alay edilmesine müsaade olunma
malıdır. 

Biraz heyecan \'e gayret, biraz a.~a
biyet ve hareket! 
ll ABER bu çı!itrın. bayraktarı<Ur.. 

Davcri1ı lıarc.kctini · tanı.amile 7;.çıuli. 

luırc1'ıcti a(l4cdcr uc bu satırları yazan 
bcıı o stnulrı bu mesut kavgayı w:ıpan. 
ln.rm yaıııııda bıılımm,,dıriım için duy
duğu n;xıbı ·1.-cndi a:ıabı beyana Wzum 
göriiriim. 

Buııdmı sonra Bcyojlııııdtı fotoğraf 
a1mağa. gidcıılcr ''/C<lai,, adddilccck· 
lcr galiba. 

B" §ım7rıklır"kı bir niJıaııct vermek 
1·c Tiirkçcyi gcli~i gfizcl değil, grameri 
ve cd.cl,iyatı ile hal:im kılmak l<i::ım
rlll". lJcyorilıı ~mıglıay değildir. Billı 1.' 
sa lxtrd'11..·. fimxrn. {'(ll'al,·, çöm1cl; ur· 
tmıl.-ır hiro:: ih tiy<rtlı h"'rclcct ctmdi. 
dfr. ]}fobim a. .. "Sırça sarayda otumıı 
ta.~faıı 8'1kınmrılıdu· .. derler J~ pek doğ 
rudur. 

,JournaJ d'Orient' da 

Şairin ölUmU 
11 cilnidiıı blünt. i l:arşısuufa, hassa.' 

ruhlu, bir kıadm mulıarrir, A.njcl Lor· 
ley, iç.o d.okıman bir nesirle ölüme i"!J· ı>ı 
ediyor. Bir me.:mwıa 11ck bcn::iyClı bu 
alıcJ1ktar ya::ıyı a{:ığıdald tcrcihnc 
lıiç §ilphc,yi:: a..~lrndaıı pek u::akla.~rak 
ifade cdr.l>ilnıcl.'te<lil': ~ 

" ... Engin ruhunun hiç de uygunu 
olmayan bir arkadaştan ayrılır gi. 
bi, zaten içinde ya.~mndığı tesadii. 
fi ve muvakkat b:r ikametgahı terk 
ed~r gibi. azaplarından yıkanıp sıy. 
rrlarak, mağrur hii,·iyctindcn şeret' 
nlmırı bir mabed hniindc cesedini 
sana bırakıyor. 
Sönen \'C terennümü biten ~airi. ey 
öllim, vckarla karşıla! Onun sesinin 
hcrgiin daha kuwct!endiğini ve • 
g~lg~.sinin ~n geçtikçe büyüdüğü. 
nu gorcccksın. "Ölmez,. Jik ona doğ 
ru onu kucaklamak için koşuyor. 
Öld~~:-m·ycccğin şairin önünde eğil 
""Y olum! Meşıım ziyaretçi .... 
Bıı srılxıh, 91 yıl öliinıc nc/T'(;t ,..,,,,. 

mu{f bir oo.natMrııı matemini ban'.l bir 
<1.cfa d7Jı<r tattıran bu. arkaiia:~tan doğ. 
ru.sıı §İ1uiyctç'yim .. F'ro.n3ı:: diline ~ 
Mt!-arııı nı~t<nniııi ne gi(.:cl söy7ct-
11ıi§! 

AKŞAM'da: 

Emperlyallzmln tnrlfl 
'tl'rı/:a. vclcili Ali Çctinkayamn t<r.m 

(Sayfa.111 QCvin:ıtiz) 

Kara DAVUT 



Tevkifhane flrarllerl 
Müddeinmnmtlik vaziyeti 

tavzih ediyor 
Dün gazetemizin sayıfaları ma· 

kineye verildiği sırada müddeiumu 
milikten aldığnnız 27-4-937 tarihli 
ap.ğıdaki tezicerenin yerimizin daT· 
lrğı dolayısiyle yalnız havadis kısmı· 
m dercetmiştik. Bugün matbuat ka· 
nununun 48 inci maddesine tevfi· 
kan aynen neşrediyoruz: 

Gazetenizin 26-4 937 tarihli ve 
1895 sayılı nüshasının f inci sayı· 
fasının 3, 4, 5 inci sütunlarında çı
kan (tevkifhane firarileri) ba,Şlrkh 
yazı tamamiyle yanlıştır. 

Mevkuflann nereden ve ne §e· 
kilde kaçtıkları daha ilk günü tesbit 
eailmiş ve müsebbipleri hakkında 
icap eden kanuni muameleye teves
sül olunmuştur. 

Bilhassa mevkufların ve mah· 
kumların icapsız sokaklarda dolaş
tıkları, §Uraya buraya gittikleri, 
meydancı oldukları yolundaki yazı
larda emsali veçhile asılsız ve hilafı 
hakikattir. 

Bu yazımızın matbuat kanu
nunun 48 inci maddesine tevfikan 
ilk çıkacak nüshanın ayni sayıfası· 
aun, aynı sütununda ve ayni harfler· 
le derci ve keyfiyetin tekzibi istenir. 

İstanbul C. Müddeiumumisi 

,ki avukat 
Muvakkaten avukatlıktan 

men edildiler 
Ağır ceza mahkemesi baro fozıbat 

meclisinin talebi üzerine mesleki şeref 
ve haysiyetlerini ihlal eden avukat Hik
metin bir ay ve Ali Şevketin de 2 ay 
avukatlıktan menedilmelerine karar 
vermiştir. 

~-'···- ti w-..--... t.•e şuurlu bir Kemalist harekefLe im-
tiyazlı şırlretl,ere tırpan atmasmda1ı 

doğtm umumi ~ matbuatta. bir 
çok 'YQZıların çıkmasına sebep oluyor. 
Bu meyanda Şark IJewirıyoZT.arı taf'i.. 
hine "biluıkkm,, va1cı/ olduğu anlatı.. 
lan 'bir kalem, "Ak.şamcı,, im~ bu 
sabahki. Alc-§a.mda, Baron Hir§ nam 
7..-efcre hakkında bi1:, hcııjU Wkat 
vcrdil.:tcıı sonra şöyle Oüywrwyor: 

Ti nı • Awupatla sanayi inkılabı vücuda 
gelip de büyük devletler kendilerine 
hariçte ilk maddeler için birer men
ba ve diğer taraftan mamulatları.. 

nın fazlalarını sürmek için birer 
mahreç aramağa başladıkları za
man, emperyalizm siya.seti dünyaya 
geldi. 
Bak sen he1c .. Şu, '.A~mcı ötnlür bir 

adam be! Türl;;iyede "namalum,, o!an 
emperyalizmi ne veciz bir şekil.de an. 
ıatıyor! 

Y cğithn A k..}lam karilerini ilk mek
tep tnlcbelcri mi oonzyorsuıı 1 

KURUN' da: 
GUveç kard., 

Yugoslcıvyada -Türk dilinden 'birçok 
kelimelerin hala hayatta oldukları ve 
d<>Bt millete if .ade ı.-asıtası olrnakta dc
t.'lım cttikh:ri nıalUmumwur. Asım Us 
Y.ııgoslaııların bizim lcelim.clere bizim 
lf)erem.c<liğimıiz dercoede veciz manalar 
da oordsi1iebildiklerini yani 'bizim dilin 
cclibi ke8ildikleri11i l;ize §Ö1Jle h.aber 
ver.iyor: 

Sırp dilinde Türkçe kelimelerle ya
prlmrş bir takrm gü~l tabirler var. 
(Güv~ kardeı::) sözü bunludan bi
ridir, Sırplar bu tabiri Türklerin 
"Akgün dostu., yahut "Dalkavuk,. 
arnpların "İbni zaman.. kelimeleri 
ile ffadc etmek istedikleri manalar
da kull:ı.nıyorlar. Dostluğunda sa. 
mimi olmayan karaktersiz adamla
rı bu terkiple tavsif ediyorlar. 
Kelimelerin her ikisi de ıbugün dili. 
mizde ya,.c;amakta olduğu için aynı 
tabiri aynı manada olarak biz de 
ku:ıanabiliriz. •'Akgün dostu,, ter
kibine mukabil dilimize tatlı bir is. 
tihza ile ruhları ne'.ielendircn yeni 
bir söz kazanmı~ oluruz. Bu dünya 
bugünkü mihveri Uzerinde döndük
çe imıanlar arasında daima "Güveç 

karde~ .• !er bulunacaktır. Güveç 
k::ı.rcleşlcr bulundukça da ara sıra 
herkes bu tabiri kullanmak ihtiya
cını duyacaktır. 

Teklif cdiyorJon: 
Bıc k~Vmcyf. dıı!rhnl kullannuığt:ı, 00., 

lrıyalı:na.. Bu kelim6 bizim "Ka.mgiin 
doatu._., n1uı tam karl}llt{j1d1r. Giiueç 
'l«ırMIJ, 11,em, yemeğini 1riyen, nimetini 

Koca tepe 
Dfln lngiltereye 
harek~t etti 

İngiliz kralının tac giy"me merasimi 
münasebctile yapılacak büyük deniz 
ıenHklerinde Ti.irk donanmasını temsil 
ecleeek olan Kocatepe torpidosu dün 
saat 16 da Adalar önünden hareket et
miştir. Torpidomuzda bir deniz komodo 
ru bulunmaktadır. 

A<la açrklarmdaki donanmamız tara
fmdan teşyi edilen ''Kocatepe,, daha 
ilerde mütekabil top selamlarından son. 
ra tamamen yol aldı. 

Şanlı torpidomuz, İngiltereye git-
mekle beraber, yolda, Ccbelüttanka 
uğrayıp üç gün kalacak, oradan Fran
sız limanı ve Semplon ekspresinin mün 
tehası olan Calais (Kale) limanına gide· 
cektir. 

Kalede, ~ehrimizden trenle gi•decek 
olan General ismet İnönü heyetini ala. 
cak ve oradan İngiltere sularına gide
cektir. 

"Kocatepe,. taç giyme merasımını 

müteakip Ba§vekilimiz General ismet 
İnönü heyetini tekrar Kaleye getirdik
ten sonra yeniden tngiltereye dönecek 
ve orada yapılacak bazı deniz müsaba
kalarına iştirak edecektir. 

Dönüşte Maltaya uğrry.ıc:ık ve sonra 
Jim;mnnıza ~elecektir. 

1 mayıs 
Cumartesi günü öğleden son

raları tatil edilen yerlerle 
Resmi daireler ha.palı 

1 mayıs bahar bayramı münasebetile 
bu -sene ilk defa olarak cumartesi günü 
bütün resmi daireler ve cumartesi gün. 
leri öğleden sonra kapalr bulunması la
zrmgelen yerler bütün gün tatil buluna
caktır. 

85 yaşındaki 
ihtiyarın 

8 ve 9 yırşındaki kızlara 

Hastalık aşıladığı 
tahaklıuk etti 

Sabahat ve Şeyda isimli biri 9 diğeri 
R y::ı5rnrl:ı ;ki ı... •• lıaat:ı lik :ıı;ıl:u:n...:l.r•"" 

suçlu olacak müddeiumumiliğe verilen 
8g yaşında Türkistanlı Mehmet Kasım 

kızlarla birlikte emrazı zühreviye dis. 
panserine gönıderilmişti. 

Dispanser Mehmet Kasımda hiçbir 
hastalık bulunmadığım fakat küçük kız 
larm her ikisinde de hastalık olduğunu 
tesbit -etmiş ve raporunu müddeiumu
miliğe .göndermiştir. 

Pencereden dU,erek 
yaralandı 

Kasımpaşada Y akupağa soka· 
~da ıs numaralı evde oturan ame 
le Ahmedin bir buçuk yaşındaki oğ 
iu Sezai dün pencereden bakarken 
sokağa taşlar üzerine düşmü_ş, ağır 
surette yaralanmıştır. Sezai Şişli 
cocuk hastahanesine kaldırılmıstır. 
u Kumaş çalan kadmlar 

Edirnekapıda oturan Zehra, 
Hayriy.e, Zehra isminde üç kadın 
dün Kadıköyde pazar yolunda mani 
faturacı Koçonun dükkanına girmiş 
ler, bir hayli kumaşa bakmışlardır. 
Neticede kadnlar gösterilen kumaş
ları beğenmediklerini söyliyerek 
dükkandan çıkmışlardır. Koço bun
ların halinden ~üpbclenmiş, kumaş 
toplarını saymış, on bir lira değerin 
deki bir top kumaşın yerinde olma· 
dığım görünce kadınların arkasın· 
dan koşup üçünü de polise yakalat. 
mıştır. 

Emanete hlyanet mi etmı, 
Bulgaristandan muhacir olarak 

gelen ve Sirkecide Yeşil Bursa o
teline inen Mehmet isminde bir a
dam dün Eminönü merkezine mü
racaat etmiş, otel müsteciri Hüse
yinin iekan i~ini takip etmek üzere 
kendisinden 5 7 lira aldığını, bun
dan başka kendisine emanet olarak 
bırakılan iki yedek subay elbiselerini 
el~ \·ermediğini ı;öylemiştir. Bu id· 
dia üzerine otelci tutulmuştur. T ah
kikat yapılmaktadır. 

g()ren hem de $tkı§'!ncn. in.s~nın tatlı 
trıtlı in•aıırnı gcı·;·e'cıı ~efil ve y(J,faııcı 
doota verileıı addır. 

Kara DAVUT 
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KRONŞtAT BA Rt'YEt.JılERi 

General 
Abdu11atı hayatı 

ve eserleri 
(Başiarafı 2 incide) 

daki ilk vazifesi Hicaz fırkası erkam 
harbiyesinde ı;-eçmiştir. !Yüzbaşı :A:bdul
lah Hicaz kıdemi alarak kolağası şirit. 
leriyle imparatorluğun hattıüstüvaya 
yakın topraklarına gittiği zaman Şeyh 
Abdülmuttalip isyan halinde bulunu
yordu. Genç erkanıharbin g-erck siyasi, 
gerek .askeri zekası burada ilk semere
lerini vermiş ve isyanın bastırılmasında 
gösterdiği büyük hizmetler ..kendisinin 
tekrar merkeze nakline ve binbaşılığa 
terfi edilerek Harp Akademisi muallim
liğine tayin cdilmetine sebep olmuştur. 

Hicazda yapılan ilk kışla kolağası Ab. 
dullah (Trabzon) un eseridir. 

Bilahare hem Türkiye hem Almanya 
mareşalr olan Fon der Goıç·un İstanbu
la ilk gelişi bu tarihe tesadüf eder. Os· 
manh ordusunun tcnsikine ve yeni si
lahların kullanılmasına nezaret etmek 
ve yakrn şarkta İngiliz casusu meşhur 
(*) Linç'in yaptığı vazifeye benzer giz. 
li b:C Alman istihba:-at ve kontrolü tesis 
etmek ıniyeti ile İstanbula .gelen (Golç 
paşa)nın maiyetine, saray, binbaşı Ab. 
dullabı tayin etmek akrlhlrğını gösere
bilmiştir. Ab:iullah artık hem Akade. 
mide ders veriyor, hem de Golç·un ter
cümanhğım ve muavinliğini yapıyori:iu. 
Bu devir Abdullah (paşa)mn fikri inki
,şafrna çok yardım etmiştir. Fon der 
Golç'un bir çok eserlerini trükçcye ter
cüme ettiği gibi mektepi harbiyede er. 
kanıharp smrflarına oku.ttuğu (tabiye 
tatbikatı)nda da bu sayede daha çok 
fa}•dalı olmuştur. 

Bundan sonra sırasile kaymakam ve 
miralay olan AbduUah (paşa), Sırp ve 
'Yunan lıudutlamnda yapılan atlı .er.kinı 
,harbiye aeyahatlerine de riyasrt etmiş 

ve mirliva lığa. derken ferikliğe yüksele
rek Musul :valiliğine tayin erdilmiştir. 

Abdullah (paşa)nm gerek Musul vali
liğinde ve gerek ondan evvel ve s;onra 
ı:an:ıt:uı raJ . .. -ı .. 1-.-... :'"_:ı.__..:. -.. ........ ~ 

dclesi unutulmamıştır. Gene bu sırada 
Abdullah paşa Lahey sulh konferanama 
askeri murahhas sıfatı ile iştirak etmiş 
ve bu hizmeti esnasında birçok gaTp 
devletleri murahhaslarının hayranlığını 
celbedebilmi§tir. Müşirliği, Müşir Şa

kir paşayı müteakip hassa ordusu erki· 
nı harbiye reisliğine tayin olunması ile 

başlar. 

Meşrutiyetin ilanile Abdullah (pa§a) 
dördüncü orou müıiri olmuş Arnavut· 
luk ıslahatı ,ile uğraşmış; sonra birinci 
ordu müfettişliğine nakledilerek bu sı. 

rada patlayan Balkan harbine şark ordu 
su kumandanlığı ile ittirak etmiıtir. 

İşte general Abdullahm askeri haya
tında biricik bedbahtlığı bu şark ordu

su kumandanlığıdır. İy~ bir erkanıharp 
olduğu için ıiıtipdat günlerindenbcri orl 
dunun talim ve terbiyesindeki noksanlı· 
ğa yakından vakıf bulunan ma.re~l.bü. 
yük erkanı harbiyenin vaktinden evvel 
verdiği taarruz emirlerine mükerreren 
ve ısra:-la mukavemet etmeğe çalıştığı 

halde dcrtlini dinletmı~miş ve k~ndisi
ne ait olmıyan bata\ar yüzünden muha
reb:yl l;ııybetmi§tir. 

General Abdullah 1908 de mareşal· 

lıktan ferikliğe indirllmi~tL Tekrar bu 
rütbeyi .alarak Balkan harbinde bulun. 
mustu. htanbul şark ordusunun mağlfı
biy~tfoi yalnız onun defterine yazmak
ta ısrar etti, marc§allık rütbesi harpten 
sonra tekrar tasfiyeye uğradı. Umumi 
harpte fili hizmette değildi. Mütareke
de izzet paşa kabinesinin sukutundan 
sonra Tevfik paş:ı k.!lbinesinde bir müd. 
det haı biye nazırlığı yapm1ştır. Mcr· 
hum, inziva hayatmda Atatüık inkıla
bından hayranlıkla iftJıar duyanlardan 
olmus'ttır. 

Ge;ıeralin öliimü ile temiz b'.r asker 
vatantlaşımrzm orclumu:un hatıraları a. 
rasına karışmış bulunduğunu tekrar e
deriz. General uzun yıllar saray muhi· 
tinde buiunduğu halde ahlakındaki mc· 
bnet ve scciyesindeki kudret sayesinde 
en ufak bir lekesi dahi olmam1ştır. 

- Allah rahmet eyles:n -

( ) Muıı.ıJ petroJlannı J~iltereye 

tnnıtr:n Ye Şattübrab0

da i'liyen Linç 
gorni ~·l'!lPanyıtıını kuran, "Kurdia and ı 
Annen:~,, adlı eserile b-~ımuz:a b;r ıürü ! 
bela l{etinniıt olan mel'un cuus. 1 

"Türkçe eöZlü" ;Rus ihtililinin m· 
filmi. Bugün TORK sinemasınaa 

•a•n SA ARVA Sinemasında 

Heyecanlı bir film: 

DENiZDE iiSVAN 
Meşhur bir mıihanir: JAK LONOON'un eteıi 
<Dymyanlar: JE~ MURAT, ANDRE BERLEY ve 

dilber WINFRElD 

~~~--~-------------- ·--~ ,,,/ 

a:=::::ı=u::•mn:c:.-n=ı:::== -··~ 

ı Hayat NfUCade;ses1n==·k~:a~ııia 
1 KJ\'.REN un pheseri . f rans•d 

. MORLEY · BARBARA PEPRER • yakında ;r ..O R K 
smemasmda ::::-····-..... ___ ..._..., ..... _. ......... . . ............................................... ::::::······························...-···· ..... wau•sım• ..................................... :~:::·ı•ı···· .. ····:·..,. n • :xır:ı::::::::ı:::::ı:::m:::m:::ııur. • • .......... • 

uArtistik bir haaiseii 
P.INGfL~ER:E TACININ ıfNClLt.ıtıSi Sa talık ar.sa 
H ~ 
H (S M VI . J · · · .. !I · · ncı orJa bır nışanei hür- S! Saraçhaneba§ı, tramvay istasyon 

Horhor caddesi köşesinCleki arsa sıit 
:! met) Bu muhteşem film. 11 mayıs ve !f 
H tac giyme haftasr esnasmcla İSTAN. si 
!I 'BUL ve dünyanın bütün büyük şe- :: lıktır. Taliplerin Halaskargazi cadde* 
i! hirlerinde gösterilecektir. ;~ ç ka •• an y.a apart. No. 5 e müracaatları. ====::::::::.w::w:::::a:::::::ı::=:ınm:::::ii 

Istanhul Tramvay 
Şirketinden 
İLAN 

İstanbul Tramvay Şirketi üzerinde, "Tokmıl ~bekc<k mutcbOrdir kayoıl 
lun~n ve . tanzila~lı tarifeden istifaclc etmek hakkıtnı veren kartlar~' mer'iyl 
y~nı tedm; senesı başlangıc1!1a kadar uzatıldığını, bu kartları haıtiil bulun~ 
yuksck melrteb talebesine bıldirilir. 

DIRiEKTôRLU.K 

Akay işletmesinden : 
Büyükada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ll .:N<:>. Ju dUkk&:nlar. 
Moda iskele gazinosu. 
.Y..alova kaplıcaiarı tuhafiye dükkanı. 1 
Yalova kaplıcaları Üç Kande§1er gazincA'U. 

Yu~rda yazılı mahaIJer.den Büyükada. iskelesincmıti ·dükkanlar, Moda I 
k:le gaz no~u, Yalov.a .kaplıcaları tuhafiye dükkanı bir sene, üç K-ardeşelr fi 
zınosu da bır sezon 1çın arttırma usulile kiraya verilecektir. 
cüm~i~a~yaffifıa4c-~fu.~"'-,:- ı-- ..::-:: ___ ,. .. ,,. ._ '"" " . - . - -

İsteklilerin teklif edecekleri s enel ik kira bedelinin yüzde 'l,5 nisbetinde pı 
akçeleriyle Şefler Encümenine gelmeleri. 

Şartnameleri görmek ve malumat almak istiyenlerin de her güıı idare JJ 
vaı.ım bölümüne ımüracaatları . .,2268" 

----------~----~--------------------------------~ 
19 mayos 
ŞSirmOl~1 

Tam bir gençlik günü olarak 
kuthdanacak 

Ordumuzda 
Harp saoayll 

Adile bir sınıf vücnfla geüriUyf 
' 19 mayıs şenliği programlarını ha-1 Ordumuzda (haTp sanayii) ismi a1' 

zırlamakla m~gul komisyon dün de tında 2,5 .sene mecburi hizmetli bir 'tJf' 
vali muavininin reisliği altında toplan- n:f. ihdas edilm::ktedir. Bu busustajl 
ıruştır. layıha büyük Millet Meclisinin bugilı1' 

T b·t dil 1 .. b. u ,.__k. kil içtimam3a görüsü1ccektir. 
es ı e en esas ara gore "'""''° ı -

spor bayramına, mekteplilerden 1başka ~u sınıfın füdasuıclan maksat, harf 
ıfodcrc olan klüplerlc Halkevleri te~kili. halın de derhal miitclUlssıs -efradın bul uf 

masmı temindi.c. 
tı ve T:ilrkkuıu te.§kilitı da .ıi#rak ede-
cektir. Bayrama .iştiı'.ak .e.decek geaç
~erin ve klüblerin fazlalığı do1ayrsile 
şehrin muhtelif yerlerin.d:: yapılacak

tır. Taksim ve Fentrbahçe stadlumda 
yapllacek olan lenliklere, o gün saat 
dokuzda ba~lanacoı.k, saat 12 ye kadar 

clevam edecektir. Bunlardan b:ışka Ba. 
kırköy, E:fünekapı, Beşiktaş Şeref sta
df, Üsküdar Şerns~paş:ı, Karagümrük, 
Topkapt, Şişli ve Beyoğlu halk spor 
ı:;:ıhalarmda da saat 15 tc şenliklere baş-

lanacaktır. Bakırköy spor .sahasında, 

Bakırköy Halk pzırtis;, Edirnekapı spor 
saha~mc~a Eminönü halkevi, Şeref sta· 
dında Beşiktaş halkevi, üsküd~rcla Us. 
küdar hcılkevi, Kara.gümrükte Fatih 
Halk Partisi, "fopkapıda ş,hremini Hal 
kevi, ş;şli:.lc Şişli Halkevi, Beyoğlu 

Halk~vi salonunda ise Beyoğlu Halke
vi, Kadıköyündc Kadıköy Halkevi tara
fından hazırlanacak programlara göre 
şenlikler, eğlence, maçlar ve güreşlere 
ba~lanacak, o gün geç vakte k.adar de
vam edecektir. Federe klüplcr, Fener. 
bJlıçc ve Taksim sta dlarında maçlar 
ve müsabakalar yapacaklardır. Bütün 
sahalarda yaprlaı:ak maçladan sonra 
da mükafatlar merasimle tevzi edile
cektir. 

Bayram nıiinasebetilc o gün için şehir 
spor ve gençliğe ait vecizelerle donatı

lacak, mağazalar ve meydanlara bugü
nü canlandrracak yazılar ve levhalar 
konulacaktır. Türkku§U tayyareleri de 
o gün şehir ü~erinde uçarak muhtelif 
&emtlere spor ve gençliği hatırlatacak 

Şark Demlr,yoUarı 
Başmifettifliği katchnhyor 
Şark demiryolları başmüfettişliği Ô' 

nümüzdeki ay sonundan it'ibuen kalka' 

caktrr. Ba§müfettişHk komiser ve nıe

murlarrnd!ln is'tiymler en ziyade 'bir de' 

rece tcrfıle Devlet Demiryolları memıır 

luğuna geçebileceklerdir. 1stemiye11ıcr 
de eskisi gibi Nafia vkiÜeti memuru oıa· 
rak kalacaklar<lır. 

o li"\1~-vetrs~te 
ırektörü 

Rektörlükten affı için mftBaadO 
istedi 

Üniversite mabafilinde şayi olan bil' 

herle~ göre Universite rektörü Cemil 

Bi1sel, rektörlükten affı için Bakanlı1'• 
tan müsaade istemiştir. Cemil Bilse1i11 

istHa ettiği takdirde Ankarada yen'i bit 
vazife alrıı~ğı da söylenmektedir. 

VaBft cstünde~ 
lstanbut mebusu mu olacak 
Ankarada bulunan fı;tanbul valisL 

belediye ve parti başkanı Muhidı:iin tl•' 
tündağın büyük şair Abdülhak Hamit. 
ten inhilal eden İstanbul mebuıluğurı• 
namzetliğinin konulacağı Ankarada ,a· 
yi olmuştur. 

ve sporun faydatarından bahsedecek ve• 
cizeler ve yazılar atacal:ludır. 
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Hortlayan 
• araba 

Muhatabım gülümsedi: 
- Arzunuz bundan çok daha ucuza. 

ifa edilebilir. Şimalin gece po6ta.sı 
bee kilometre öteden geçiyor. Bir sa. ı 
at bir çeyrek zamanınız var. J akob 
&ize refakat eder, yolu gösterir. Siz de 
ondan &Onra, caddeye ''arır arabanın 
durduğu yeri çabuk bulabil~iniz. 

- Aman ne iyi olur. 
YinE: gülümsedi. Zili çaldı. İhtiyar 

ct~1ğı~ emirler \'erdi ve bana bir bar 
da.k vıski it;irtti. 
~ - T)ışarda epey kar var. Hava ao. 
guk. Bir bardak alkol gizi ısıtır. 

İçtiğim \'il!!ki cok sertti. Boğazımı 
yakarak mideme indi. 

- Serttir ama. bu 110ğukta iyi gelir. 
Haydi ~imdi vakit kaybetmeyin. Güle 
güle. 

Misaf il"perverliğine teşekkür ettim. 
Elini tnkmak istedim. Fakat arkasını 
dönmüştü. Bir saniye sonra Jakob'la 
beraber yola düztilmüştük. 

Hava soğuktu. Rüzgar dinmişti. 
Gök~ bir tek yıldız parlamıyordu 

U§ak vazifesinden memnun olmı
yarak, önümde konuşmadan yürüyor_ 
du. Birkaç adım gittikten sonra yol 
arkadqnn durdu. Bana iearet ederek: 

ara.ba. ya.klqtı. Köpükler, terler için
de dört tane kır at ... Arabacının ya. 
nmda bir yolcu .. Geldiler. Hemen şap
kamı sallıyarak seslendim. 

Hayvanlar, hı,;hı birkaç adım beni 
geçti. Mevcudiyetim göriilmedi mi di. 

ye Uzfilüyordum. Fakat ilerde atlat 
durdu. Arabacı gözlerine kadar atkı. 
!ar içinde sarılıydı. Seslendim, cevap 
\-ermedi. Dıfardaki yolcu da bana 
bakmadı. Kapıyı açtım, içeri girdim. 

Oç kişi oturuyordu. Usullacık ben 
de bir yere iliştim. Bu saatte postR. 
nın böyle boş olmasına ve yer bulma. 
ma cidden eeviniyordum. 

Lakin buranın dışardan daha so -
ğuk olduğunu birdenbire hil'!tiettim. 
Garip bir rütubet yakı gibi cildime 
yaınşıyordu. Fena bir koku da ortalı
ğı kaplamıştı. Yol arkadaşlarımı göz-

den geçirdim. 
Oç erkek. Oçü de ııUJ:üt ediyor. 

Uyumuyorlardı. Fakat k~elerine bil. 
zülmüş. derin dü§Uncelere dalm1ş gıbi 
duruyoralrdı. Konuşmak il!!tedim. Ya. 
nımdakine hitaben: 

_ Ne soğuk hava, değil mi? .. de • 

dim. 
Başını kaldırdı. Bana baktı. Fakat 

cevap \'ermedi. 
_ Kış bu sene §iddetli olacak gali. 

- İşte yol burası ... Bu taş duvan 
daima sağ tarafınııxia bulundurarak 
yilri.iyün. Hiç şqırmal.!ınız! - dedi. 

- Bu. eeki araba yolu mu? 1 ba! • diye ilave ettim. 
- Evet. 
- öteki ile birleştiği yer neredeı'? 
- Üç kilometre ötede. 
Cebimden para çıkardım. Bahşişi 

rörünce çenesi açıldı. • 
- Bu yol. yaya yürüyenler içih iyi

dir. Fakat arabalar için hem ta.şlıdrr, 
hem de dardır. Yanında da uçurum 
\'&rdır. Parmaklt~m kırık yerine dik. 
kıt edin. Orada. bir işaret direği gö. 
rec~~!niz. Parmaklık ka.ıadanberi 
- . ... """u.ıu uı \.J.l. 

- Kua mı? 
- Ev~L Gece poetumr yapan ara-

bl oradan aş2fı yu\'a.rla.ndı. Memle. 
kette, l!!eyah~t!ı>r içlJı en tehlikeli u. 
ç•1ru.~ ouradadır. 

- Facia! ... Çok ölenler oldu mu? 
- Hepei ... Dört. ki§iydiler. 
- Nekadar geçti bu vakanın ilze-

rinden? 
- Tam dokuz sene. 
- Yoluma dikkat ederim. Verdiği -

niz izahatı unutmam. Haydi Allah ra. 
hatlık verein. 

- Sirıe de efendim. Tefekkür ede. 

riM. 
Cebine parayı attı. Şapkasmı <;ı-

kardr. Sallanarak gerisi geriye döndü. 
Karanlıkta yürümeğe başladım. 
Yolda zahmet çekmiyordum. Zifiri 

karanlığa rİ.ğmen duvarm beyazlığı 
gör.e ~.ırpıyordu. Ortalığın sükiıtunu 
yi.lmı benim adımlarımın seai ihlll 
ediyordu. Bu seesizlik !enama. gidi. 
yordu. Daha hızlı yürümegkw e b.~§11~ dmı. Ayni zamanda d~ ~r ı w soy u. 

Bulunduğu köşe karanlık olduğu 
halde gözlerim bana diktiğini sezdim. 
Fakat dudaklarından yine de bir çift 
kelime ç:ıkmadı. Başka zaman olsa fe 
na halde kızardım ama, bu anda öf. 

keye mecalim kalmamıştı. Havanın 
Aoğukluğu ben! dondurmuş gibiydi. 
Ve arabanın içindeki o garip koku, 
mideme bulantı veriyordu. 

Soldaki komşuma doğru dönerek 
ııt:ı ct:reyı l:ll(111Cl.1'ı. ınu:::;acı.ut!~ını ısLe-

diıft. O da. put gibi, yine cevap ver. 
medi. Sualimi hızlı seele tekrarladım. 
Yine cevap almayınca sabrını tilkene. 
rek camı indirdim. M~in elimde kaldı. 
O zaman farkettlm ki gerek pencere, 
gerek çerçeveleıri çUrilmüş ve senele • 
rin biriktirdiği bir toz yığını ile örtül. 
müş. Merakım uyandığı için arabaya 
dikkatle baktım. Loş ışığın altındR bu
nun adeta bir harabe olduğunu farket· 
tim. Ta.mir edilmiş olma.s-ı şöyle dur. 
sun, her tarafı liyme liyme döküülyor. 
du. 

üçüncü yolcuya döndüm. 
_ Bu berbat bir araba yahu! • de. 

dim. - Zahir her zamanki posta tamir
de de. bunu bu gecelik kullanıyorlar, 
öyle mi? 

Başını yavaşça salladı ve 
vermeden yüzüme baktı. 

cevap 

Yaşadığım müddetçe o bakl§t unu. 
tamam. İliklerime kadar donduğumu 
hi~ttim. Hala bugün hatırladıkça bil 
tün benliğim Urperiyor. 

Toton 
Anıca 
ve karosu 

. _..ıum Hava, iyiden ıyıye sogumuş.. 
~o,-.ı . d Ell . . 

A klarım donuyor u. erımın 
tu. ya . tm' d 

d. tini bile hısse ıyor um 
mevcu ıye .. ... . . k yor _ 

Gözleri garip bir r§ıltı ile parlıyor. • 
du. Yüzil, bir ölü yüzü gibi sapsarı ve 

BiltUn kuvvetimle tufegımı sı ı 
Ad

eta nefeıı bile zorlukla. alt
dum. 
yordum. k d yorul-

Soluk alamamaktan o a ar 
ın t ki bir an duvara dayanarak 
d.uf um k ist~im. Ga;Tiihtiyarl ba.. 
ın enme . . U ktan bir ışı. 

II?nı arkaya çevırdım. za 
ğm vaklaştığmı gördüm .. 

A ~ b u .. k vine mi gelıyordu. F.a-
ca a ~· • ·mkan 

kat bunu fazla dilşilnmeme '. ... 
kalmıyarak ikinci bir fener gozume 

· · · t'k mette ,..,.,..,tı Bunlar muvazı ıs ı a ' .,.....1' • • .. .. r!ar 
ayni süratle bana doğru yuruyo • 
dı. w 

•t o!dugtı· 
r.~nerlerin bir arabaya aı a·ı 

ııu derhal anladım. Fakat bu terke 
1
: 

1 esi garı· llı.i§ ,.e tehlikeli yoldan ge m 1 
b irne gitti dogrw usu. Tereddüde maha 

rdu ve Yoktu. Anbean ışıklar yakalşıyo .. 
lirndi artık, gayet hızla karların. uze. 
rinde yürüyen bir araba sesi işı~e
Ye b~ladım. Nihayet ilerliyen kutle. 
Yi bütün hacmiyle gördüm. . 

Bu, gayet ce!Ci"m. yük~ek bir ı:eY~1 • 
Ataba van1r~lık1A d~h~ "· .r.1a yürümliş t•· • ' .• . 
Uffti!e nol!ltanın geçeceği yere mı yar. 

11\ııtnn ! 
Daha düşünmeme zaman kalmadan 

goluktu. Dudakları renksizdi, can çe. 
kişen inıııanlara mah.smı bir ta.kaIIUs. 
le parlak dişleri ilı.erinde büztilmÜ§
tU. 

Söyliyeceğim cümleler dudağımda 

dondu. Milthi§ bir korku içimi kapla-

dı. 
(Devamı 11 incid.e) 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

Kızı I 
sacayak 
Çellk yQre{lln 
maceraları 
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~00 _'!!ne l';!Vej b!J/!'!. 

Felemenk kukümeti lale için 
bir kararname neşretti 

l ıki ton buğday, dOrt ton çavdar, dört Öku.z ıe . ....... _ l d 
"kik .. b' • ~· ... ~• ı omus, arı 
ı o~, uç .ın ?.~ tarap dört ton peynir, bin okka biber, lııir 
kat eJhı~ ve bır gumu9 taı mu•-:abiHnde bir tf!k ı·ı ~ • a e aogan•. 

1837 yılı 28 nisan günü, tam 
1 00 sene evvel bugün F elemenkte 
bir kararname çıkarıldı. 

Bu kararnamede "lale soğanı a· 
lıp satmadan doğan borçlar diğer 
borçlar gibi ödenmek mecburiyetin· 
dedir. 

llk bakışta . çok tuhaf görünen 
bu karar, o gün için son derece e· 
hemmiyetliydi. Bugün de tarih l:ia
kımından ehemmiyetini kaybetmif 
değildir. 

Ben, bu yazımda Felemenk hü· 
kumetinin kararnamesi vesiylesiyle 
tarihte lalenin oynadığı rolü anlata· 
cağım. 

Bütün dünyada şöhre kazanmıı 
olan lale en çok Tiirkiye ve F ele· 
menkte akılların alamıyacağr mace. 
ralar yaşadı. 

Lale Felemenge meıhur diplo
mi\t Bosbct tRrel ndan sokulmuıtur. 
Bosbek 1atanbulda elçi bulunduğu 
vakit asrın en tanmmıt bina tarihçisi 
bulunan Şarl Delkloz'a bir leylak ağa 
cı ile bir lale göndermitti. Bu iki 
nümuneler onlann bütün Avrupayı 
bir hastalık halinde sarmalarına ka
fi geldi. Çok az sonra Tülipomani 
denen lale hastalığı her memleketi 
ihs.ta etti. 

lstanbul da bu hastalıkla malul· 
dü. Damat İbrahim pafa, Kağıtha· 
nede Sndahat ı\leml~rini renk renk 
lôlelcı- o.r:uıındn yapıyordu. Üçnücü 
Ahmet vaktini ya orada yahut Çıra· 
ğan bahçelerinde fakat muhakkak 
lale bahçeleri arasında geçiriyordu. 

Lale yalnız saray bahçelerine 
hasredilmiyordu. Hemen her evde 
renk renk lale bulunduruluyordu. 
Btt yüzden lale fiyatları gittikçe artı· 
y~r, yeni ç~şit lale yeti§tirmek için 
ugraıılıyordu. Mahbup adı verilen 
bir hile soğanı bin kuruta ıahlıyor· 
du. En nihayet lc\le soğanına narh 
konmak mecburiyeti hasıl oldu. 

Burada Avrupalı bir lale merak· 
1181 zenginin ba;,ına gelen enteresan 
bir hikayeyi anlatacağım: 

Harlen ~ehrindc lale borsaeı var· 
dı: ~~ra borsası gibi İ§ yapıyordu. 
~ır. gun bura~a u~rayan zengin biri 
Vısru'?,. denılen lale soğanını satın 

almak istedi. 

Lale sarrafı, soğanı almak isti
yen adamın zengin bir adam oldu~u. 
nu görünce satmamak iatediiini ile· 
ri sürdü. 

Zengin: 
- iki ton buidaya mukabil ve· 

rir misiniz) 
Diye ıordu. 
Lile aojanı aahibi cev.sp verdi : 
-Hayır .. 

- Dört ton çavdar daha ilave e· 
diyorum ..• 

- Veremem mösyö .. 
- Dört bq semiz öküz daha .. 

- "Üzülmeyiniz efendim.. Bu 
kadar C§Ya için dünyanın en kıymet 

li soğanını feda edemem. 
- Bütün verdiklerime ;ekiz ta· 

ne de be!li domuz ilave ediyorum. 
- Büyük bir şey değil.. 
- On iki de koyun ..• 
- Gene veremem 
- Üç bin okka §ar~p daha .. 
- T eıekkür ederim .. veremem. 
- Dört ton da bira 
-Veremem. 

- Bin ton peynir daha .• 
. . . . . 

- Bir kat ala elbise ile m de 
gümü§ tas vereceğim .. 

Soğan sahibi gayri memnun mı· 
rıldandı: 

- Peki, verelim. . . ' 
Gene bir zengin Felemenkli. em 

salsiz diye sakladığı laleainin bir berı 
ze~i bulunduğunu duyunca ne yapa· 
caiını §a§ırdı. Doğru o adamın evi· 
ne gitti: 
. . - Efendim, çok kıymetli Wele

tınız vatmrı, ziyaret etmeme mÜIU· 
de eder misiniz) 

Dedi ve müsaadeyi aldıatan IOD• 

ra bahçede kendi çiçeğine benzerintn 
bulunup bulunmadığını tetkik et
meğe ba§ladı. Filhakika vardı. 

- Aman yarabbi. diye J-.ayJm. 
dı. Çünkü kendisi ihtimal vermiyor 
du. 

Sonra: 
- Bu benim lalem .. ~ t.p. 

dı. 
Bahçe sahibi gülümsedi: 
-· Sizin lileniz mi) Ne münase

bet.. Bu lale benim en dejerli We
lerimden biridir. Hatta zannediyo
rum ki, bunun Avrupacla bir eti 
daha yoktur .. 

- Evet, ben de aize öyle tfeiil· 
dir demiyoru~ ya.. Hatta buraya 
ielişim yalnız bu laleyi satın almak 
içindir. 

- Halbuki ben lalemi •tamam. 
- Size elli Fransız altmı veri· 

rım ... 
- rııfiimkün değil . 
- Altmıt··· 

- Hayır, hayır ... 
- Seksen altına bir c:Bı~·iiniz 

var mı) 
- Cevap verdim. Ben Wemi 

satamam. 
- l§te size yüz altın .. 
T om as V crmara adını tafıyan 

bahçe wsa~ibi pazarlık yaparken Ur• 
§ılaıtıgı bır borç yüzünden Weain" 
satmak mecburiyetinde kaldı. 1 

.. Lale meraklısı hemen cebiııden 
~uz ~ltı~ı çıkarıp verdikten eonra 
laleyı elıne Aldı ve derh'I yere çar
par~k parçaladı. Ayaklan ile ez. 
mege baıladı. 

Şimdi aeviniyor ve gülüyordu. 
.. NC§esi yerindeydi. Çünkü lileai 

dunyada ancak bu lale ortadan kalk· 
tıktan sonra eısiz olmuıtu. 

l~te bir lale hMtası. 
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Bir eroin imalathanesi 
meydana çıkarıldı 

Suçlular yakalanarak 
müddeiumumiliğe teslim edildi 

Aksarayda Kürkçübaşt mahalelsin- ı lu itfaiye grubundan Rıza. ve Zehra is
de 31 numarah evde bir eroin imalat. minde bir kadın oturmaktadır • 
hanesi işlediği zabıtayı.. haber veril
miş, işletenler yakalanmıştır. 

Muhafaza ve kaçakçıhk bürosu ta
rafından sulh hakimliğinden arama 
müsaadesi alınmış, evvelki gece ev 
ansızın basılmıştır. Bu ·arama neice. 
sinde evin arka tarafındaki kuyu ci
vaı·ında kurulan tesisat meydana c;ı-

karılmıştır. Evde sucu Mustafa, Beyoğ 

Eroinciler y~alanmış, müddeiumu. 
miliğe verilmiştir. 

Bunlar Beyoğlu polis merkezi san.' 

tral memuru Mustafanın da adını ver

diklerinden Mustafa hakkında da tah

kikata başlanmış, fakat Mustafa sor. 

guya çekildiği bir sırada aptesthaneye 
gitmiş, orada ölmüştür . 

Elektrik Şir!<eti 
mahkemede 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Lazian, başmühendis Jul Gileri, kontrol 
servisi şefi Emil Fisler, fabrika amiri 
~şil Kibiletti, Elektrik şebeke mühen. 
disi Atillo Serpiyeri, şebeke başmühen. 
disi Haşim Alkan ve levazım müdürü 
Sadi Sarfı mahkeme huzurunda sıralan 
mışlardr. 

Avukat Sadettin, Sadi Rrza, Ramiz, 
Kenan Ömer, Hamdi müdafaa vekili ve 
Rıfat Ahmet, Osman Nuri, Nureddin 
gürn:-ük vekili olarak hazır bulunuyor· 
tardı. 

Ev,·ela tiirkçe bilmiyen bir kısım 

suçluların ter~ümanlığtnı yapacak Elek 
trik şirketi umuru hukukiye müdürü 
Mehmet Giz tahlif edildi. 

Okunan dava evrakına göre hüJ, .me
tin ithaline müsaade ettiği 7 50.000 lira. 

• lık malzemenin tamamen Anadolu ya
kasında kullamlması lazımgelirken bun 
lum içinden şimdiye kadar memlekete 
ithal edilmiş olan malzemeden 17 4. 500 
liralık kısmr Anadolu yakasında ve 
3 7000 liralık kısmı da kaçak olarak şeh-

rin muhtelif yerleri ve fabrikada kulla
~tl11?ı!ltı:. Bu hareketin temadi etmesi, 
tahkikat b::Jayınca alelacele söktürül. 
mesi işte suiniyet olduğunu kat'i ola
rak meydana koymuş bulunmaktadır. 

' bünyesini tahrip etmektedir. Ezcüm 
le Kadıköy Su Şirketi eldedir. Elek
trik şirketi gene öyle. Tramvay şirke 
ti için biliyorsunuz bircok mi.icaclele. 
lerden sonra anla§tık. , Bunları affı
nıza mağruren söylüyorum. Bun
lar gördi.iğüm anladığım birer yara
dır. Bunları behemehal tedavi edip 
cumhuriyetin bünyesini tertemiz bu 
lundurmak benim için bir vazifedir. 
ve buna çalışıyorum. Arkadaşım 
Pekerle aramızda geçmiş hiç bir me 
sele yoktur. Her ikimiz de öteden
beri inkılabın en ağır vazifelerini Ü· 

zerine almış ve beraber ça;ışmış ";r. 
kadaşlarız. Tekrar ediyorum. Ken· 
dilerine mahsus hiç bir kastla hiç bir 
söz söylemiş değilim. (Bravo sesle. 
ri, alkışlar) . 

Ali Çetinkayanın bu sözleri Kd;i;: 
köyün (Kad1köy Su sirkeli) nden ve 
lstanbı{lun (Elektrik va tramvay şir. 
kctlerindeıı) yakm bir ::ıamanda tama
mile lturtulaoaklarını anlamak 1dzım
dır. 

ı~t<ın1Jı;ı'1w.ıkmm rıcr gım vtnbir 
sıl."lntı çeTctireır bu şfrkCtlerden 1curtu. 
lacağımız günün pek yakın oldıığuna 
inanmak lü::ımdır. Ali Çctinkayaııııı 

pek çctiıı bir elle idare ettiği Nafia 
siyasetimizin tamamile milli bir ocre
ya.n takip ettiğine, halh."tn menfaatine 
olduğuna inanmalıyız. 

HABER - Akşam post<l!ıo.. 

Sancakta 
Köy muhtarları 
değlştiri liyor 

Yerlerine mandacılar konuyor 
Halep, 27 (Hususi) - Mahalli 

hükumet ve manda memurları 
ve masalihi hassa zabitleri Sancak 
köylüleriyle fazla meşgul olmakta· 
dırlar. Bunlar bilhassa köy muh
tarları üzerinde nafiz olmak gaye
sini takip etmektedirler. Köylerden 
icabında mazbatalar toplamak ihti
malini dü~ündükleri icin muhtarhk
lara kendi adamlarım, yerleştirmeğe 
çalışmaktadırlar. Müsteşarlık me· 1 
murlarına da istedikleri muhtarları 
azletmek salahiyeti verilmiştir. Kar· 
beyaz civarındaki köy muhtarları 
bu suretle azledilmi_şlerdir. Bu mua· 
melenin diğer köylere de tatbikma 
çalışılmaktadır. 

Vindsor dükU 
Haziran içinde evlenecek 

lngilterenin çok yüksek ~ahsiyetle
rinden birinin talebi üzerine Viyanada 
ki İngiliz orta elçisi sabık krul Edvar
dı görerek madam Simpsonla vaki 
olacak izdivaç merasimini 22 mayıs. 
tan, hazirana tehir etmesini rica et
mistir. 

A vnı zamaııda izdivacın Fransada 
d<>ğil A vusturyada yapılması istcnil. 
miştir. 

(Sandey Ekspres) 

Düyunu 
umumiyE: 

Senede bir buçuk 
milyon kazanıyoruz 

Borçlaı·ımızı Fransız frangına 
göre ödeyeceğiz 

Hükumetimiz dainlere dünya yü. 
zünde altına bağlı para kalm:ıdığmı 

göstererek borçlarımızı ancak bugün 
tedavülde bulunan Fra11sız frangile 
ödeyebileceğim izi bildirmişti. 

O zamanda.nberi devam eden mUza-
kPrP.la't'u"' Y\:ı"''Vt\t ipi '"'°'t;n.o,J.'"' .., ...... ~~a,_ 

na dair haberler gelmiştir. Paristeki 
düyunu umumiye meclisi hükumetin 
altına nisbeti ne olursa olsun Fransız 
frangı ile ödemek şeklindeki teklifi. 
mizi kabul etmiştir. 

Bu suretle, devlet bütc;esinde sene
de bir buçuk milyon lira kadar tasar
ruf temin edilmiş olacaktır. 

Su~lu olması lazımgelen şirket umu
mi müdürü Viktor oğlu Hanses Viya
nada ölmüş ve diğerleri 1918 numaralı 
kanunun birinci maddesi ldelaletile ve 
25 inci maddesinin Z inci fıkrası hüküm 
]eri mucibince mahkemeye sevkedilmiş
lerdir. 

Bundan sonra ilk olarak derece iti· 
barile müdürden sonra gelen kısa boylu 
ve beyaz saçlı bir ihtiyar olan Laziamn 
sorgusuna başlandı. 

Beynelmilel ticaret odası erkanı 

Dün tayyare ile 
Suçlu sorulan suallere cevaben §Unla

rı söyl ... ::li: 

"-Ben bu işle alakadar değilim.. Bu 
i§ler fen dairesinin vazifesidir. Malze. 
meyi mağazadan kim almışsa o mes'ul 
olur. Eğer bu işler bana haber verilsey

di müdüre haber verirdim. Nitekim 932 
senesinde yeni kanun çıktığı zaman 
müdürün nazarı dikkatini celbettim ve 
bir tamim yaptık. 935 senesin:le veka
let gümrükten· muafen geçen malze· 
menin diğerlerine karıştmlmamasma 

ldikkat edilmesini bildirdi. Bunu da bir 
tamimle bildirdik.,, 

Bu aralık mesele vazife taksimine in. 
tikal etmi,ti. Hakim Atıf sordu: 

- Sizin bir dahili nizamnameniz var 

mı? 

''- Hayır, yoktur.,, 
- Nasıl olur? Koskoca bir şirketin 

vazife taksimini gösteren bir nizamna
mesi olmaz mı,! 
''- Yoktur efendim! .. 
Bundan sonra Laziyanm istintaktaki 

ifadesi okundu ve müteakiben rr.akam 
iddia tarafından bazı sualler soruldu. 

Vakit geciktiğinden ıduru§maya öğle
den sonra devam edilmesine karar veril 
di. 

imtiyazlara 
veda , 

( Baştaraf ı 1 incide) 

itimadı, liderlerimin itimadı benim 
•• • .J • , • b .iI. k· •) d :.:::~nr.:~~ omuY.:ya Ve u § ... er e 
mukavelelerine riayet etmezlerse 
onları dn almaya çalışacağım. Bunu 
bir vazife biliyorum. (Bravo ıı~sleri. 
alkışlar). Çünkü bunlar milletin 

şehrimize geldiler 
Bugün Park otelde 60 kişilik 

bir ziyafet veriliyor 

Şohrimize gelen beynelmilel licaret erkanı 

Beynelmilel ticaret odası birinci 
reisi Holandalı Fentener Van Vlins
siyen ile oda umumi katibi Alec 

W. Barbey ve orada İngiliz mi.itehas 
sıs Oven Janes, Alman mütehass:s 
Gerhard Ricdbcrg dün saat 16,30 
da bir tayyare ile şehrimize gelmiş
lerdir. 

iktisat vekaleti namma iç Tica · 
ret umum müdi.iri.i Mümtaz, Bey
nemilel Ticaret Odası komitesi reirıi 
Mithat Nemli ve komite umumi ka· 
tibi Galib Bahtiyarla Ticaret odası 

erkanı, Türk ve ecnebi ı:razctrciler 
tarafmdan karşılanmı~lardır. Misa
firler bur<ldan otomobillerle lstanbu. 
la gelerek Perapalasa misafir edil
mişlerdir. 

Heyet şerefine diin ak:am komi. 
tc reisi J\1ithat Nemli evinde bir zi-

yafet vermiştir. 
Heyet azalan bu sabah şehri 

serbest o!arak gezmişlerdir. Saat 
yarımda Parkotel<le 60 kişilik bir zi
yafet verilmiştir. 

28 NİSAN - 193'1 -
Patates Kaptan 

(Ba:t tarafı 1 incide) vazgeçiremedi. Ve ihtiyar deniz kurdu 
David Con olan bu gemici kimdir? Con patates yüklü şilebile İspan~a 

Bunu kısaca anlatalım: sularını muhafaza eden yirmi devletııı 
Bugün 65 yaşlarında olan Con, daha gemilerini kandırmağa muvaffak oldu. 

on bir yaşında iken gemiciliğe heves 18 nisan gecesi Con, Bayon istikaıne· 
etmiş ve ailesinin ısrarlarına rağmen tine gitmek üzere müsaade alarak \i!llan 

evinden kac;arak bir balıkçının gemi. dan hareket etti. Ve yedi saatlik bir 
sine tayfa olarak girmiş ve harbi umu- e 

yolculuktan sonra, birdenbire istikaı!I 
miye kadar mütemadiyen seyahat ede 
rek dünyayı tam yirmi defa dolaşmış- tini :ieği~tirerek Bilbaoya müteveccibe" 
tır. Harbı umumide Brezilyadan !ngil- yol aldı. Bir hayli gittikten sonra. nıe,_ 
tereye kereste taşıyan bir geminin hur İngiliz kruvazörü '"Hood.,dan bir 
kaptanlığında bulunuyordu. dikkat işareti aldı ve kısa bir müddet 
Con'u, ne denizaltı gemıleri, ne torpi- sonra Franko filosunun en büyük harP 

tolar, ne de tayyareler korkutmuş ve gemisi olan "Almirante Cervara,. n 11 

o, hic;bir şeye aldrrmayarak mütemadi kendisine doğru geldiğini ve ate§ et•i· 

bir tehlike ve sergüşezt içinde, bütnn ğini gördü. Ve mermi geminin tam-~ 
harbı umumi müddetince Amerikavla yanına düştü. Fakat bu anda "Ho' 1 •• 
İng'ltere arasında gidip gelmiştir. Ni- da göründü ve İspanyol gemisile ara'a• 
hayet yaşı ilerlemiş ve buna kızile ka.. rmda bir muhavere cereyan et'İ· 
rısmın ısrarı inzimam edince Con 
elem ve teessürle denizciliği bırakarak 
deniz kenarında küçük bir ev yaptır
mış ve istirahate çekilmiştir. 

Fakat yarım asırlık bir ömrü deniz
de geqen bir gemicinin denize hasret 
kalmamasına imlrfm var mıdır? 

Bütün günlerini deniz kc!larında 

geçiren ve orada demirJiyen gemileri 
içini çekerek seyreden Con tekrar de. 
nize dönmeğe k:ırar vermiş.. Fakat 

nasıl? .. Biriktirdiği par:ılarla ev ve 
bahçe satın almıştır, gemi nlmasına 

imkan yok başka gemilerin kaptanlığı 
na ise almazlar. Çünkü yaşı müsait 
değil, tayfa olarak istihdam edilmc~·e 
gclınce, bunu da gayet tabii olarak 
nefsine yediremiyor .. 

Zavallı Can işte böylece düşü11ürken 
onun cesaretini duyan ve o sırada ts. 
panyaya erzak getirebilecek liyakatlı 

bir gemici arayan İspanyadan şöyle 
bir teklif alıyor: 

- Eğer, abluka altında bulunan Bil 
baoya bir şilep dolusu patates götürür 
seniz size 2000 İngiliz lirası verile
cektir. 

Con, kendisini ablokayı yapan yirmi 
yedi devletle karşı karşıya getiren müt 
hi~ sergüzeşte işte böylece atrlmış ve 
''"~ ......... ll!lıo,.. ,_ .... 1 ..... .,. __ .. -..- :ı••• ...... 

mıştı. 

Fırtınalı bir havada yapılan beş gün-
lük bir seyahatten sonra, Con Bilbao 
nun on mil açığında bulunuyordu. 

Tam bu sırada, bir İngiliz harp ~e 
misi, bütün süratile ona doğru ,gelerek 
emir verdi: 

- Durun! 
Con duı:ıdu. 

- Şilebinizde telsiz var mı? 
Con kızdı: 

l 
,,./ 

- Milyonerin yatı mı zannetiniz be .. 
nim şilebimi? Telsiz, melsiz yok bende. 

- Şu halde derhal Sen • Jan dö · Lüz 
limanına dönün. Sizi oraya kadar teşyi 

edeceğiz. Lazım gelen izahat ta size o
rada verilecektir. 

Fena halde kızan Con bu emre itaat 
etmek mecburiyetinde ı/al-dı ve orada 
ademi müdahale ablokasını hayretle öğ. 
rendi. 

Bu sırada. limandaki İngiliz deniz bü 
rolarında ı-ayanr hayret bir sahne vu
kubuldu. Genç bir den:z mütehassısı, 

Cona, bu seyahatin bir çılgınhk olduğu

nu ve bir torpile çarpacağını ve sırf 

kendi iyiliği için yolundan çevirdikleri
ni söyleyince, Con fena halde kızarak 
şu cevabı verdi: 
~ Bana bak delikanlı ben l:~yle alay 

ve şakalardan hoşlanmam. Ben senin 
yaşın kadar dcvricllem seyahati yap. 

tım. Denizin ne olduğunu bili_rinı. İs· 
panyol harp gemilerine gelince 1 Mek· 

tebe gidecek vakit bulamadım ama sizin 

meşhur İspanyol ~emilcrinin ne olduğu 
nu da bilirim. O çoktanberi1ir deniz 

altında bulunmaktadır. O zamanlar ona 

namağJCıp Armada derlerdi ve sırf bu 

namağlup Arınada için, benim vatanda 

şım olan iyi kalpli cesur Amiral Drakei 

Plymanth rıhtımında kaydırak oynar 

ken rahatsız ettiler. Bu sizin meşhur 

namağlUp Armada cidden o kariar na. 

mağlfıp idi k Drake birkaç gemi ve tay 

fayla onu oldu~u gibi denizin dibine 

gönderdi. Artık sizin mektepte okudu

ğunuz ic:panyol ~emiled tarihe karıştı, 

"Hood., kumandanı İspanyol kara sula• 
rt haricinde olan şilebe ateş etmeme:i· 
ni, İspanyol gemisinden taleb etti. 

iki harp gemisi arasında muhavere 
cereyan ederken deniz kurdu Coıı hlç 

vakit kaybetmc:··li ve istikametini b:raı 
değiştirerek bütün hızıyla oradan uzak· 

laştı. 

Birkaç s<ıatlik heyecanlı bir firardan 
sonra, sabaha karşı, Con • papates Bil· 
bao önlerine gelmeğe muvaffak ohnuj 

tu. 

Orada kend!sini, ispanya hükumetine 
mensup bir harp gemisi karşıladı ve ih 

tiyar Con, sahile toplanan Bilbao baJ'·ı· 
nm çılgın tezahüratı ve alkışları arasın• 

da limana yanaştı ve karaya çıktığı za. 
man etrafmı alan İspanyollara p~k hak· 

lı olarak, memleketler fethetmiş .muzaf 
fer bir kumandan gururile şöyle dedi; 

- Frankoırnn adamları beıu öyle ko· 
lay kolay yolum:lan alıkoyacaklarını 

zannetmekle hataya düşmüş oldular .. 
Eh! .. Şimdi artık sayemde biraz patates 
yiyerek karnınızı doyurunuz. DÔymaz

sanız gene getiririm! 

Hitler- Musolini 
muıa a ı 

(Ba:t tarafı 1 incide) 

riciye nazırı Bek, "Romanya ile as· 
keri sahada fV birliği yapmağa karar 
vermiş olduğunu,. söylemiştir. 

Haziranın sekizinde Lehistan 
cumhurreisi Bükreşi ziyaret edecek. 
kral Karol de müteakiben Varşova• 
ya gidecektir. 
Blomberg 9 mayısta Romaya 

gidiyor 
Roma: 27 (A.A.) - İtalyan impara• 

torluğunun yıldönümü olan 9 mayısta 

Alman harbiye bakanı mareşal Von 
Blombctğ ·resmen Romayı ziyaret ede

cektir. 

ArkadaşUe 
yakaladığı 

Karısını öldüren 
Tramvay ~irketi otobüs ~otörü 

1 seııe 11 aya 
nıalıhünı olilu 

Geçen sene haziranmm 29 unda Te. 

pebaşındaki evinde karısı Naciyeyi ar· 
kadaşı Yunusla münasebetsiz bir şekil

de gören ve karısını öldüren arkadaşını 

da yaralayan tramny şirketi otobüa 

şoförlerinden izzet Çakıra ait karar 
dün verilmiştir. 

Davacı Yunus davacı yerint" gelme• . 
mişti. Karar okundu. Reis Refik. aza 

1 

Cihat ve Abdurrahmaıı Ş~ref; ''ittifak. 

delikmlı !.. 1 
İ§te o r;nndenberi bir c;o'' gülünç - 1 

la., suçlu Çakır İzzeti 18 sene ağır hap· 

se mahküm ederek, bu müddeti önce 

sekizde bir, sonra da Uçte bir nisbttin· 

de indirmişlerdir. Bu suretle 18 sene 

den tenzilen önce 2 sene 3 aya ind'rilen 

ceza. sonra da 1 s~ne 6 aya indirilerek; 

Yunusu öldürmcğe tam davranıruştan 

da 1 O sene ağır hapis cezası kesilmiş. bu 

müddet de önce sekizde bir tenzille 1 

sene, 3 aya, sonra üçte bir tenzille 1 O a. 

va katlar azaltılm•-;tır. En sonunr!a da 

her iki ceza birleştirilıniş, ikinci ecza 
müddetinin yarr~ı birin:.i ceza mi.:edeti· 

nin yarısma katılarak. mahkfünire i:ı 

son yekunu 1 sene, ı 1 ay olarck kalr..11ş 

tır. 

faci:ı.lar g:t~i:ie arttı fakat hiç bir kuv- ı 
vet ihtiyar Conu ablokayı yarmaktan 



2S Nf.SAN - 1937 
azı 

''Milletler ceınıyetı,, 
ıstatnstı ki eri ne· göre 

Hayat bahalılığı 
.. . 01 3 ) ve Yugoslav· 

Hayat ancak Turkıyede ( o t Avrupada 
yada (o/o 4) nisbetinde ucuzlamıttlr. Hl al yamak ta dır • 

b. d h paha ı af her giln ır parça a a Kanadada ( rc 14 -) 
Milletler Cemiyeti umumi katipliği- tinde <% 9 ->. 

26 
-), tsviçrede <% 

nin ne§rettiği "aylık statistik bülteni,, Holandada. .\?rtinde (% 39 -) azal. 
sınai faaliyetin ve hayat bahalılığının 35 -) v~ ~~.11 hariç olmak Ur.ere, bil. 
bir hayli artmı§ olduğunu göstermek- ~ı"tır. Fılıs ;nketler, in§aat sanayii 
tedir. tlin bu mem19~ daki aeviyelerinin çok 

hususunda 1936 daki sınai istihsalat, 1935 se. 
nesine nisbeten ~o 15 ve 1929 senesi. 
ne nisbeten de % 11 fazladır. 

Cihan sınai istihsalatı • Sovyet 
Rusya hariç - 1936 da 1929 dakine 

nisbeten vasati % 4 azdır. Fakat 1936 
senes inin kiınunuevvelinde bu senenin 

vasati istihsalatını % 4 geçmiştir. Av. 
rupada sınai faaliyet umumiyet itiba. 
rile şimali Amerikadakine nisbeten 
daha fazlaydı. 

1936 da Yunanistan hariç olmak 
üzere ekonomik mikyasları malum 

olan diğer bütün memleketlerde 
sınai faaliyet 1935 senesine nisbeten 
artmıştır. Bu fazlalık, bilhassa Sovyet 

Rusyada ( % 30 dan fazla), Macaris
tanda <% 18), Amerikada Vir 16,5), 

Çekoslovakyada ( ı;c 15), A~manyada 

\'e Estonyada aşğı yukrı % 13) pek 
bariuiir. 

Kanada, Norveç ve İngilteredc, 
fazlalık aşağı yukarı 3- 10; Lehistan, 
Ho!anda, İsveç ve Belçikada tahminen 

t;C 8,5 ; Finlandiya, Avusturya ve Ja

ponyada % 6.5; Şili ve Fransada tah
minen &o 5 dir. 

Paraların kıymetten dü§ürülmesini 
ta.kip eden aylarda, (teşrinievv~l 
1936 • kinunuaani 1937) sınai faalı. 
~=et, bundan evvelki senenin aynı dev-

r ' 3 8 ve resine ni!beten. Fransada ı <' • 
liol:mda da % 26,4 yük&E'lmiştir. 

19aa da, birçok )nemleketlerde, sı-

nat faaliyet, 1929 senesinin en faal 
devresinden daha fazlaydı. 

Sanayi faaliyetinde fn~i!af 
. Sın t faaliyetin, 1929 danberı , t 300 

a d .. "l em arttığı Sovyct Rusya a goru en • 

1 . . kı' c::af bir tarafa bırakılırsa, sa sız ın '::/ ! 
l'k b' az. en yüksek seviye, % 65 1 ır d.l 

lahkla Japonya tarafınc!:.ın elde c ı . 
' yla Yuna-miştir. Bundan sonra sır~ , . ? 

nis~an ('İl: 47.48), Finlandıya ( ı r 4t), 
~:ı; D imarka, İsveç ( ~ 31-36)' n-
• . • an R an 
g!lt~re, Norveç. Macaristan, om · 

ya, Estonya ( r;. 23.~0) ve Almanya 
<% l0-14) gelmektedirler. 

Amcrikada, 1929 daki vasati, 1936 
. kinunuevvelinde tekrar elde 

sed~les~ ve ya.but biraz f a.zlalaşmıştır. 
e ı m § • • rf da 

- 1937 kinunusanısı za ın • 
Fakat grevler neticesinde istihsalit teller ve 
b' ikta.r azalmıştır • 
ır m inin BOn a.xlannda ve 
1936 aen.~ kinunusa.nisinde, sınat 

1937 ~nesının 

dununda idiler. .. .. 
. aranın kıymetten duşu-

!svıçrede, p (teşrinievvel 
"l 'nden sonra, 

ru mesı . 1937) bariz bir iş 
1936 _ kinunusanı .. . . 

h reketi baş gostermıştır. 
nlanması a . 

ca d .zaJma devam etmış, fa. 
Holanda a a 

1 tı ('/( 4 -) Fransada, 
k t yavaş amı§ · , . . 

a t rihlerde ~( 12 nısbetın. azalma aynı a 
reydi. 

Hayat bahalıhğı 
tl rin ekeerisinde, hayat 

Memleke e .. 
• artmak istidadını goster. 

bahalılıgt 
. So on iki ay esnasında, ha-

mektedır.l 
1 

ğın (milli paralara göre) 
yat baha ı ı ı . . • ,., 

. R anya ve Fılıstınde ( ,o 
bılhassa om (rl - l3) Şili de ( CO 
15 5). Fransada t<t ' ' 

' ' . • • Estonyada ( ~~ 11) 
12) Lıtvan~ada 'e 

• . . ç· . de ( r~ 10,4) artmıştır. 
ve Hındı ını ı . 

. Japonya, Çin, Macarıstan, 
Lchıstan, y ni Zelanda ve 

Yunanistan, İtalya, e ~ , 
. d hayat bahahlıgı ~' 10 - % 

tsvıçre e, 
5 arasında artmıştır • . . 

c:'. 5 arasında hafıf bır ar-
r:( 2 5 - ı r • Be 
ı ' t ya Peru, Dans.zıg, l. 

tış da, Le on ' 'ka İngiltere 
çika, Norveç, Am.crı ' .... lm .. ' 

e tsıanôa da goru uş. Avustralya v 

tür. b h 11 w p 
d b Şka. hayat a a ı ıgı or 

Bunan a d tlt. 15 . 
k '.zd ~ 2 ,.e Kanada a ıc , nıste ı e ,, 

betlerinde artmı§tn'· 
Hayat bahalıhğında nisbi bir istik. 

rar (yani % ı den aşağı tahavüllcr) 

Hindistanda, Danimarkada, cenubi 

Afrikada, Finlandiya.da, Çekoslovak

yada, Almanyada. Holandada, İlveçte, 
Arjantinde, Avusturyada, Mısırda ve 
Bulgaristanda. görülmüştür • 

Hayat ancak Türkiyede (takriben 

% 3) ve Yugoslavyada (takriben % 
4) ucuzlamıştır. 

Başvekilim ize 
Demir ve çelik fabrikaları 

mil messilleri 

eır plaka 
takdim ettiler 

Dün Baıvekilimiz bmet İnönü tnıi 
r büyük elçiıi ile Bra11erd firması mü 
:esaillerini kabul etmiştir. Bu kabul eı· 

nda Brasaerd tirketi müdürü bmet na11 
fnönüne Karabük Fabrikalarının t~mel 
atma meruimi hatırası olarak demır ve 
çelikten ya~ıl~ıJ ;kabartma bir levha 
takdim etmııtır. daki vasatiye nazaran 

i~ihsatat ;:29""~kosıovakyada % 5-s. Parls seraf si 24 
Kanada , Y- Belçikada. • % 11.13 ,., 
Holandada ~c 8, ,., 18-20 ve mayısta a"J IJyor 

. Lehistanda ı 0 ~ 
Avusturya \e . betlerinden aşa.· Pariı: 27 (A.A.) - Baıvekil, dahili. 
Fransada rc 28, nıs · d 

bakanı ve sergi komiıerı araaın a ya· 
~ıydı ye · · · · 24 a 
e; • .. d ılan toplantıda Parıı serı111nın m -

inşaat sanaynn e .. d k. Pısta reiıicumhur tarafından açılması. . . t sanayıın e ı Y S 
Buna muka.bıl, ınşaa. ·nki kadar .. larak kararlaıtrrılmııtır. ergı 

canlanma sınai faalıyetı ~:::a 025 mayısta açık bulundurulacak· 
kuvvetli olmamıştır. . 

... bir sevıye. tır. 
Aınerikada • çok aşagı w n ba· H • • 

den ba.§lamış olmasın~ r~gıneu fazla. -ırak arıcıye 
tiz bir fazlalık görül muştur. ~ bina· • f t 
lık ikametgih olarak ~uıı~nı ~aıarda Nazırına · zıya .e. 
larda % 60, 21ınai ve tıcarı bı 

h muz Ataturk, 
da % 70 dir. k Jcul· Reisicum uru 1 k timizi ziya-

Almanyada, ikametgah olara d'gwer d" at 17 dememe e A ·1 
l t ~ 50 ve ı un sa h . 'ye nazırı sı 
~nılan binaların ar ışı . ' • ~ 40 dır. ret e~en l~~kkler~~~c~ bir çay ziyafeti 
hınaalrın artı~ı ise takrıben / . şerefıne k~ş 

Çekoslovakyada bu artı~ takrıben vermişletdır. d 
% 50 dir Buna ragwmen, bütün me~: k'l 1 met lnönü de kar eş 

· · ı rını Başve 1 • f e dün A-leketJer, henüz 1929 da.ki sevıye e · · nazırı tere ın 
b Irak hanc~~be d bir öğle ziyafeti Ulamamıışlardır. adolu klu un e 

F'' 1 +) tsveçte n . 
( C' ınlandiyada <_f"f red3 ( ~ 2 4 + ) vermiştır. 10 30 da rak sefa-
. , o 13 + ) ve !ngılte e , r ' t. Bu gece saabt"ır s·u'·vare verilecek
ı~at sanayii yükselmelere devam ~ . reti tarafından 
~ "• 1929 un en yüksek seviyesını 
li'irıu . . ed c.' 60 !s- tir. leket nazırı cuma şa. 

IClndıya ve !ngilter e i" ' Dost' mem hrimize gelecek-
~te de " 40 nfsbetfnde geçmiştir. . baht Ankaradan ~e firin burada ne 

lntaat sa.nayli faaliyeti 1936 senesı tir. Muhtere~ J:dli dejildir. 

HABER - J\J'rm pott.ur 

Vail - Hllseyln Cahil 
Dava tahitlerin dinlenmesi 

safhasında 
htanbul valiıi ile muharrir Hüıeyin 

Cahit araarndaki karıılıklı hakaret da. 
v11ına dün İzmitte devam edilmi§tir. 

Celıe açılınca tehrimizde fünlenilen 
Necmeddin Kocataşın ifadesi okunmuı, 
bundan ıonra belediye avukatı tunları 
ıöylemiıtir: 

"Belediye namına tetkikat yaptmyo
ruz. Biriken para yazııının Hüseyin 
Cahit tarafından yazıldığını isbat etmek 
istiyoruz. Geçen celsede valinin ıahidi 
dinlenmitti. Bugün ıde amme ıahidi ola 
rak Akıam gazetesinden Kazım Şinaai, 
Fevzi, Akşam ıermürettibi İzzet, müret 
tip Şevket, 1h;an, idare memur~ ~a.zı
mın da şahit olarak dinlenmcsını rıca 

ederim .. ,, 
Hüseyin Cahit de §Öyle cevap ver-

mişti: 
••- Şahitler hakkında değil , phadet 

hakkında söyliyeceklcrim var. Her cel. 
scde bir ıahit ıdinleniyor. Şimdi de yeni 
bir usul ve yeni bir çığır açarak mahke~ 
meyi uzatmak istiyorlar. Korkan":' kı 
bu gidişle H intten, Çinden de şahıtler 
getirecekler ve arzuları hasıl olarak mu 
hakeme senelerce uzayacaktı~. . . 

Matbuat kanununda phıt d.~Y: bir 

k B davalar ıüratle gorulme şey yo tur. u . 
lidir. İf avukatların eline geçtıkten son-

b d a mukabil davada avukat-ra u uy urm . 
lık hünerleri görülmeye başla~ı ve ış.ler 

b .. d .ı 1 Bu şahit hi.ınerlerıne u yuz en uza..ı. 
'h ı·m Ben mutazarrır oluyo. nı ayet vere ı . 

rum.,, .. 1 k d 
B 1 d. katı gene ıoz a ara e-e e ıye avu 

miştir ki: 
"Burada adalet vardır. Mahkeme bu-

. b t karar verdi. Bu fırsat da nun ıs a ına . 
b. d.. .. E t laıımgelirıe Hıntten ve ıze uıtu. ve . 
Çi.nden, hatta Çinmaçinden de tahıt ge-

tireceğiz ... ,. . . 
Akıam gazetesinin vckıh de ıunları 

ıöylemiıtir: 

"Bu davada Akpm gazeteıi Harbi 
umumide Belçikanın vaziyetindedir. 
Naııl ki Almanya Franaayı mahvetmek 
için Belçikayı çiğnemİ§ geçmiısc Muhid 

din Uıtündağ da Hüıeyin Cahidi mah. 
kum ettirmek için Akıam aleyhine da
va açmııtır. istanbul belediye reisinin 
hedefi Akşam gazetesi değil, Hüıeyin 
Cahittir. Aksi varit obaydı evvelbeev· 

vel ıazete eleyhine dava ikame ederdi. 
Belediye vekilinin dediği gibi eğer 

Çinmaçinden de ıahitler getirilecekse 
yarın Bağdattan da ıahit ikame etmek, 
Boenoı Ayreı konıoloıunu, Vaıington 

sefirini de ,ahit olarak göstermek müm
kün olacaktır. Bu ıekille kanunlar de. 
giıecek ve fakat Vali • Hüseyin Cahit 
davaaı bir türlü bitmiyecektir.,. 
amme ıahidi ol~rak göıterilenlerin ıs. 

Neticede Belediye tarafından hukuku 
tanbulda ikinci ceza mahkemesinde din 
lenmesine karar verilmi§tir. 

Muhakeme 18 mayıs aalı gününe bı
rakılmıttır. 

Bir Fransız gazetesi 
TUrklln yüksek ve emsalsiz 
yaradılışmdan bahsediyor 
Pariı 27 (A.A.) - Anadolu ajansı- ı 

nın huıusi muhabiri bildiriyor: 
Temps gazetesi, yazdığı bir malljalede 

Türkiye büyük elçisi Suat Davazm Ça· 
nakkale muhariplerile meçhul uker a
bidesi önünde yapıl.an merasimde bulun ~ 
masını civanmert bır hareket ıaymakta, 
Türkün yüksek ve emsalsiz yaradılııını 

1 
göıteren bir takım harp menkibeleri nak 
lederek demektedir ki: 
"- Türkler ve Franıızlar harbin er. 

geç atlatılan bir buhran olduğunu ve 
bunun karıılrklı sevgi ve saygıyı azalt· J 
maması gerektiğini anı.tmıılardır., • 

Harici ticaretimiz 1 

tki aylık harici ticaretimizde on be~ , 
milyon küıur liralık lehimize bir fark 
vardır. 

Bu ka'dar büyük bir fark şimdiye ka
dar görülmemiştir. Bu da, ticaret muva 
zenemizin ne kadar lehimizde ve düz· 
gün bir §ekilde gittiğini gösteren en 
büyük misaldir. 

7 

iki defa beraberlikle nihayetlenen 

Mülkiye - Ziraat 
enstitüsü 

Maçını nihayet Mülkiyeliler 
kazandı 

Ankara 25 (Hususi muhabiri- yeliler ise gene tiddetli hücumlara 
mizden) - Adliye vekili Şükrü Sa- başladılar. 40 mcı dakikada mülkiye 
raçoğlunun koyduğu kupa için An- sağaçığı Taci takımının üçüncü golü 
kara yüksek mektepler arasında ya- nü de yaptı. Ve müsabaka da böy· 
pılmakta olan futbol turnuvası bu ~ lece 3 - O mülkiyenin galebesiyle 
hafta nihayetlendi. nihayetlenmiş oldu. 

iki defa üstüste berabere kalan Müsabakadan sonra sporcu ve• 
Mülkiye ve Ziraat enstitüsü mek· kil Şükrü Saraçoğlu sahaya gelerek 
tepleri hakem Saimin idaresnide kar. kupayı mülkiye kaptanına verdi. 
ııla§tılar ve Mülkiyeliler rakiplerini Z. 
sıfıra karşı üç golle mağlup ettiler. Yunanistan haberleri : 

llk devre rüzgarı arkalarına a· 
lan mülkiyeliler hiicuma başladılar. 
Mütevazin geçen ilk dakikalardan 
8onra 30 pastan Ziraatçiler aleyhine 
bir frikik cezası verildi. 

Bu atışı yapan merkez muavin 
Orhan güzel bir ıütle takımına ilk 
sayıyı kazandırdı ve ilk kısım baıka. 
ca sayı kaydedilmeden nihayetlendi. 

İkinci devrede Ziraatçiler rüzga· 
rı lehlerine almış olmalarına rağmen 
on be§inci daikkadan sonra mülkiye 
nin üstünlüğü göze çarpıyordu. 

Nitekim yirmi be§inci dakikada 
gene frikikten Orhan ikinci golü de 
attı. 

Vaziyetlerini kurtarabilecek mü 
him bir fırsatı otuz bqinci dakikada 
yakalıyan ziraat enstitüsü takımı 
bundan istifade edemedi; mülkiye 
aleyhine verilen penaltı kalecinin 
ellerinde kaldı. 

Bu tehlikeyi ıavu§turan mülki-

Orta AYrupa kupası 

Tenis 
maçlarında 

ltalyanlar kazandı 
Romanyada yapılan Orta Avru· 

pa tenis kupası maçlarında İtalyan 
tenisçilerinden Palmiyeri Avusturya 

lıPunçek'i 6-2, 5-7, 6.4; Çekoslovak 
Mikeçi de 6-4. 7.5, 6·2 mağlup ede
rek şampiyonluğu kazanmıştır. 

Çift müsabakalarda da; gene ltal 
yanlardan Toranto ve Kurintavale 
birinci olmuşlardır. 

Pek yakmda HABER'de .. - - -
Meşhur 
odalıklar 

Kimi bir devletin batmuma 
irimi milyonlarca inaanm aç 
kalmuma, kimi eflike ıer 
çekmit sarayların yapılması· 
na sebep olmut meıhur oda· 
)ıklar ... 
Billur bir kahkahanm, ya. 
nalda ducak arasında yeri iyi 
intihap edilmit mini mini bir 
karabenin, albn benekli 
İpekli bir tülden falvann şef. 
f afhğı içinde röze vuran lav· 
rak bir enc:Lıtmrn, santur ve 
dümbelek seslerine iyi uyan 
davudi bir aea ve oynak bir 
belkemiğinin ka~a maloldu. 
ğunu bilir miıiniz? 

Yunan 
milli takımı 

Bu sene kimlerle 
karşılaşıyor ?I 

Yunan futbol federasyonu bu ıen• 
yapacağı milli maçların listesini neıret
miıtir. 

Yapılan programa göre: Yunan mil• 
li futbol takımı ilk maçını 14 mayısta 
Mm takım ile yapacak, ı 6 mayısta da 
fskenderiye kanıık takrmilc çarpıp. 
taktır. Bir ay kadar sonra Ankaraya 
gidecek olan Yunanlılar 6 haziran tari
hinde Türk ekibile bir müsabaka yapa• 
caktır. 

Temmuz ayında da Atinada Yunaniı 
tan· İtalya; Sofyada da Yunanistan -
Bulgaristan müsabakaları yapılacaktır. 

Yunan milli takımının me~hur mer. 
kez muhacimi Humis geçen sene Ro
manyadaki bir turne esnasında bir kıza 

8tıK olduğu için Bilkreıte kalaralt Ve
nüı klübüne dahil olmuıtu. 

Yunan federasyonu bu sene J'Apaca· 
ğıru yukarıda yazdığımız mühim kar§ı. 
la§malarla Balkan kupası maçla. ı için 
Humisi Atinaya davet etmiıtir. 

Aris takımı 
KudUste galip geltlt 

Filistinde bir turne yapmakta ~ 
lan Atinanın Aris takımı Kudi'ıt 
muhtelitiyle yaptığı maçı 2 - O k.ıı 
"Zanmıştır. 

Yunanistamn 
Galatasaray • Feneri 

Olemplyakos rakibi 
Panatfnalkosu 
mağlQp etti 

Yunaniıtanın Galataaaray ve Feneri 
olan '()lempiyakos - Panatinaikos klüp 
]eri taraftarlarının heyecanla bekledik. 
leri müsabakalarını geçen hafta yapm119 
]ardır. 

Vozos bu çetin mii5abakanın yegane 
golünü güzel bir kafa vuru§İlc ka} ::le 
muvaffak olarak Olempiyakosun salebe 
sini temin etmiştir. 

Yunan futbol 
takımları 

Turneye çıkıyor 
Yunanistanın Etinikos ve Apef· 

lon futbol kliipleri bir, iki ay sonra 
Balkanlarda bir turneye çıkacaklar
dır. 

Apollon takımı İstanbul ve ya• 
hut lzmire gitmek için Türk klüple· 
rine müracaat edecektir. Muharrir yedi dinden, yetmit iki 

milletin tarihinden yaptığı anket· 
le aize a11rlann en müdebdep de. 
korlar içinde Yaıanmıt olan aık 

Fethl
• ve ihtiraamı anlatmayı vaadet-

mektedir. 

Londra llçllncllsll Meşhur 

Etinikos ise, Romanya klüple· 
riyle Bükre§ ve Köstencede iki§er 
miisabaka yapmak üzere konturatı 
imzalamıştır. 

Atletizm 
oldu odalıklar 

Londrada Vempley ıtadımla İngiliz 1 
- İskoçya ve İrlanda üniveraiteleri ara Va lk 1 ın da 
ıında yapılan müsabakaya iştirak e::ıen j Gazetem nzde 
Fethi sırıkla yüksek atlamada üçüncülü ..... ____________ ., 

iü kazanmıttır1 

Yunanistanda yapılmakta olan atle. 
tizm müsabakaları mevsim henüz baJlat 
mı§ olmasına rağmen çok iyi netice) 
vermektedir. 

Son müsabakalarda Lckatças sırıkl 
yüksek atlamada 3,60 ı aımıı, Sillaa da 
diski 49 metreye atabilmittir. te.rtnıda, P'ransa ve Belçikada ( ~ 7 kadar kalacaiI 
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Yazanlar: ı c;~tertoıı - 2 Sayera - 3 Agnta KrlaU - f. Vlls Kiro!ta - ~. Vaytçllrc; 
6 Henrf Ved - 7. C. O. H. ve M ~QI - 8 Milvard Kenncdl - 9. Con Royd - 10 Ronald 
Almok& - ıı. Edt;ar Jcpaon - 12. Klemans Dan - ıs. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 26 -

- Ne de çabuk? 
Tarihi macera ve aşk romanı - !!19 -

Bizim matmazelin bilmem ki nesi var? j 
Adamcağızı elinin isine almış istediği 

yere kuzu gibi sürüklüyor. Zaten iri ya 
rı adamlar hep böyle zayıf kadınların 
esiri olurlar Bana kalırsa, ben matma
zelin neresi güzel, bir türlü bulamıyo· 

rum. I 
- Boşuna zahmet etmeyiniz artık. 

Rac gazetecileri geri göndermek is. 
tedi, fakat, sonra dünyada her mahlu
kun faydalı tarafları olacağrnr düşüne
rek içeriye alınmalarını söyledi. 

Gazeteciler içeri girdiler. Birisi çevik 
gözlüklü, yüzünün üst kısmı güneşte~ 
yanmış bir gençti. Öteki somurtkan idi, 
elinde fotoğraf makinesi taşıyordu. Rac 
sodu: 

Valde sultan ·kızına ders veriyordu · Namus, 
anane, bunlar, l)alk içindir ... Biz as[:zadelere 

gelir~ c ~ : ·sak Borj·yr lJra ... 
Bu sabah evlendiler bile. 

Kadın az kalsın düşüp bayılacaktı: 
- Ne? dedi, imkanı yok. Tevekkeli 

değil, muavin içerde garip havadis ala. 
cağımızdan falan bahsediyordu. Olur 
§ey değil. Evlendiler demek? Vakia 
matmazelin böyle bir iş yapmış olma
sına şaşmıyorum ama, nasıl oldu da 
mister Holland ona uydu. Size demedim 
mi onu isteı3iği yere sürüklüyor diye. 

- Mister Holland matmazele çok 
mu a~ıkl 

- Aşık olmasına aşık, bunda ıüphe 
yok. Fakat ne kadar 11Urecek, burasını 
söyliyemem. Matmazele gelince, o pek 
aşık falan görünmüyordu. Hoş bunu da 
kimseden saklamıyordu. Eğer amiral 
sağ olsaydı, kat'iyyen böyle bir şeye 
müsaade etmezdi. Fakat böyle öbür öl
mez evlenmeleri, daha cenazesi soğuma 
dan!! .. 

Müfettiı gene düşünmefe başladı. 

E-ğer yantıı hatırlamıyorsa İnğilterede 

evlenme müsaadesi alabilmek için e~ 
az bir glin beklemek lbrm:iır. Bu itibar 
la, matmazel Fitzgerald ile mister Hol
landı, evlenmiı olmalarından suçlu tut
mak acele bir iş olabilir. Evlenebildik
lerine göre, demek, hunu daha evvel. 
den kararlaştırmışlar ve müsaadesini 
almıılardr. Müfettiş düşüncelerini ma
dam Emeriye anlattı. Kadın: 

- Ne çıkar, dedi, kararlarını değişti
riverirlerdi, sonra evlenirlerdi. Aceleleri 
ne? Hem şimdi düşünüyorum da, tevek
keli değil. Mister Holland dün akşam~ 
mirali görmek istiyordu! 'Herhalde bir 
çıkarı vardı. 

- Evet. Vinmuttan telefon etti de
ğil mi? 

- Evet. Telefonu ben açtrm. Müsta
cel amirali görmek isteıdiğini ıöyledi. 

Kendisinin matmazel ile beraber papa
zın evine gittiğini, saat on bire kadar 
kalacaklarını söyledim. Halbuki ne bile 
yi:n, o akşam erken geldiler. Hatta ben, 
bu kadar müstacel olduğuna göre mis. 
ter Hollanda, papazın evine gidebilece
ğini de söyledim. Fakat o lüzumu ol
madığını, belki de sonl.1Q geleceğini ~öy
ledi. 

- Gel.tdi mi? 
- Bilmiyorum. Herhalde duymadım. 

Uykum da a~ırdır. Hem az iş mi görü. 
·yorum. Emeri ortalığı temizliyor ama 
üst tarafı bütün iş bende. Emeri iyi bir 
kız, fakat matmaze1in işini görmekten 
başını kaşıyacak vakti yok. Ben guya 
ahçı diye buraya alındım. Lakin, mat
mazel yemeğini bile yatakta yer, bir 
iğneye el sürmez, benim de nihayet iki 
elim var. 

- Ama ne eller! .. Janbonun tadından 
belli. 

- Buraya· geldiğim zaman, amirale 
yanıma bir k,ız daha vermesini söyledim. 
Ev eski. Mutfak geniş ve temizlemesi• 
mütkiil. Zavallı amiralden şikayetim 

yok ama, pek o kadar vakti hali yerin
de değildi. Matmazel ona bu bakımdan 
yardım edebilirdi ama, hiç oralı olmu. 
yordu. Parasını acaba nereye sadedi. 
yordu? Bunlar benim işim ldeğil ama, 
insan düşünmekten kendini alamıyor 

doğru~IU. Bütün parasını tuvalete sarfe
dlyordu. Ama ~iyinmesini bilse bari_?j 
Eski eda hizmetçisi öyle şikayet edı· 
yordu ki. 

- Hani §U genç Fransız kızı mı? 
- Nerenin genç kızı 11 .. Şimdi hepsi 

genç kız ya! Fakat doğrusu fena kadın 
değil:li. Hem mükemmclingilizce konu
şuyordu. Fakat bir hizmetçinin hanımı 
ile o kadar sıkı fıkı olmasını sevmem 
doğrusu. Kaç defa, matmazelin, on;ı, 
amiral kızgın olduğu zamanlar gözile 
işaretler yaptığını gördüm. Bence ha. 
mm hanımlığını bilmeli, hizmetçi de 
hizmetçiliğini. Ne o? kapı çalındı. Al
iah vere: ee Emeri gidip ay~11. 

Emeri kapıyı açmıştı. Gelai, ve mü-

fetti'e: 
- tki gazeteci gelmiş, dedi, sizi gör-

mek istiyorlar. -

- Ey delikanlılar, cinayeti nasıl ha
ber aldınız bakayım? 

Gazeteci güldü: 

1 
- İyi havadis değil mi? Bizim gaze. 

tede çıkmayan hadiseler olmamış de
mektir. Bu itibarla, herhangi bir hadise 
olur olmaz, derhal gazetemiz yazar. Ne
var ne yok? 

Rac gazetecilere, nasıl olsa başka 
yerlerden öğrenebilecekleri mallımatı 
verdi. Gazeteci teşekkür etti ve: 

- Mister Rac. dcıcli, şimdi müsaade 
cdinizde sizin kayıkhanede bir resmini
zi çıkaralım. Bir elinizle amiralin sanda. 
hnı da işaret ederseniz mükemmel olur. 

Müfettiş gazetede resminin çıkacağı
na memnun olmu1tu. Ne de olsa guru
ru okşanacaktı. Fotoğraf alındıktan son 
ra gazeteci: 

- Şimdi, dedi, müsaalde edenıeniz 
biraz da matmazel Fitzgerald ile görü- ı 

şelim. ı 
- Buna müsaade edemem, çünkü bu. 

rada değil. ./ 
Rac biraz düşündükten sonra: 

(lJcvatrıı uar) 

Geçen kııonlann hülasaıı • 
Ben, s7roym cnfril:111~rı için~ T.-anş. \ 
m?ıŞ b:r M.dım:.~u~ı Jı.o.ııc1ıdeyim, 
şimdi, Kösem Bultanla kızıııın r:ğ. 

wnce nıcclisinde uuluııı.ıyorıım. Pa
dişah, lıenı§İrcsini eniştesi Hasaıı 
paşa4'm nyırclığı i çin kadın n•atcnı 
içindedir. Kö8cm valide onu avun. 

,duruyor. 
• • • 

Genç kadın, ağlıyordu: 
- Ne istedi, ne istedi benden ... 
- Kızım, evladım... Senden değil, 

benden istedi... Benimle mücadele e· 
diyor .. Benim iktidarımı kırmak isti
yor. Ben onun iradesini sormadan, 
aramatlan sizi evlendirmişim... • 

- Öyle meı::'uttum ki... Bostancıla. 
rını yolladı ... Beni. kocamın sarayın. 
dan çatır çatır kopartıp buralara ge. 
tirdi. Ben ne yapacağım?. İsterim, is
terim ... Onu isterim. Bana onu hiçbir 
erkek unutturamaz ... 

Kösem sultanın gözleri daldı: 
- Hiçbir erkek mi? ... - diye mırıl. 

dandı. 

- Evet. hiç, hiçbir erkek ... Bilmez. 
sin onu ... Ne insandı o .. 

-Ve coşkunlukla an1a' ıp kocasını 

methüsena etmeğe girişti. 
'Nihayet, yıne hıçkırıklar içinde: 

- Biliyorum, ağabeyim öyle inat. 

çıdır ki, bizi biribirimize asla kavuş
turmıyacaktır... Ve ben, onun hicra. ı 

nından verem olacağım ... öleceğim ..• 
Bu derdime hiçbir deva yoktur. 

- Kızım ... Ben de anney1m ... Bende 

de evlatlarımı sevroek hissi vardır ... 
Her şeye, her feye. rağmen ... Vnlde ı 
sultanlığıma rağmen bu bende vardır. 
Ağlayıp da yüreğimi parça parça et

me ... Sana ben bir deva bulacağım ... 

Öy'e bir deva ki Hasanı unutacaksın. 
Onu bir daha aramıyacaksrn ... 

Kız, safiyane baktı. 

- Anne! ... Bu kabil mi? 

- Kabil kızıın ... 
- Nasıl? .. 

- Onun agkını, silecek bir kuwet 
varall'. 

- Onun aşkı, ne tatlı ... 
Kösem sultan, manalı manalı: 

- Bilirim. 
- Ne de~ek istiyorsun? .. 

~~~~~~~--~~~------~~~~~--~~~~----------------~--....:... -~~~-----

yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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Tarzanın karısını kaçıran asi 
genıiciler nıaynıunların ve parsın 
dişleri arasında can veriyorlardı 

~ri gemisinin azgın gemicileri 
1..--uranlıkta karşılarmda bayağı kendi· 
leri gibi adamlar görmeği beklerken 
T arzanın kocaman ve korkunç may
munlarını, çirkin bir deve benziyen 
maymun kralı Akut' un ağzından fır
lamış gibi duran ke~kin dişlerini gÖ· 
rünce şaşırıp kalmışlar ve ne yapa• 
caklarını bilemiyerek duralamışlar
dı 

Akutun maymunlan derin derin 
homurdanarak, a~ızlarmdan kö -
pükler akıtarak heriflerin üstlerine 
atılmışlardı. Azgın gemiciler değil 
en yiğit insanlar bile bu saldırış ö
nünde duramazdı. Heriflerden el 
lerinde tabanca olan birkaçı, nişan 
almağa vakit bulmaksızın üç dört 
kur§un sıkabildiler. Sonra hepsi bir 
yana kaçmağa, canlarını kurtarmak 
için sokulacak bir delik aramağa baş
ladılar. Bir takımı merdivenlerden 
yuvarlana yuvarlana tekrar aşağıya 
indiler, bir takımı baş ve kıç taraf· 
lara dağıldılar, birçokları da gemi
nin çarmıhlarına tırmanarak direk
lerde birer bucak bulmak yolunu tut
tular. Ancak kocaman maymunlar 
<-;armıhlara ve direklere tırmanmak 
işinde ;gemicilerden daha usta idiler. 
Maymunlardan her biri bir çarmıha 
atıldı ve şaşılaçak bir hızla gemicile· 
.ri kovalamağa başladılar. Her biri 
yarım dakikada kovaladığı ava yeti
şiyor, demir gibi sağlam, bıcnk g:
bi keskin tırnaklı elleriyle ~emicinin 
bacağrndnn yakalayıp direkten aşa
ğıya atıyordu. Bazıları da çnrmıh· 
larm iistiinde ayak üsti.i kalkarak, 
iki elleriyle küçiik çocuk gibi tuttuk
ları sı;rmicilerin gırtlaklarına, şah 
damarlarına dişlerini ge irip pnrçalr 
yorlardı. f\1aymunlarm yakalcıdığı 
Remicilerin pek kes!<in ve acı cığlık
lan Ju.rgun denizin Üsiiinü, rüzgar• 
sız havayı dolduruyor, biraz ötede
ki ıssız adanın dik yarlarında, derin 
ormanlarında çınlıyordu. 

T &rzı:m gemiye girer girmez ka-

mıı C eyni aramak için merdivenler- Şita onun parçalanmış l!larımsı, 
den kamaralara koşmuştu. Güver esmer ve sert etini bir kurabye imiş 
tede canavarların istedikleri gibi kan gibi kolayca ve istekle yiyordu. 
dökmelerine, insan parçalamalarına Kinkayt vapurunun ikinci kap -
engd olacak kimse kalmamı§tı. On- tanı Şnay.derin Ceyne saldırdığını 
lar da bu fırsatı elden kaçırm;\mağa görmüştük. Herif Ceyni yere di.i-
çalışıyorlardı. şürerek elindeki tabancayı çekip al-

Bu kan ve ölüm fırtınasınm i• mağa ancak vakit bulm~ştu ki: Ka· 
-.:nde Pars Şita da gemiye bağlı san- maranın kapısı açılıverdi ve içeriye 
daldan güverteye fırladığı vakit, ö. uzun boylu, yarı çıplak, dev gibi 
nünde maymunların direkten attığı, bir adam f{irdi. 
can çeki§en bir adam gövdesi gör- T arzandan başkası olmıyan bu a-
dü. Attığı bir pençe ile lC§ haline dam, kamaraya yıldırım gibi sürat· 
gelmit bu gövdede kendi azgın iıta· li gqz attıktan sonra hiç gürültü et-
hını uyandıracak. kmıtıracak bir mcksizin ileri, iırladı ve ~ene o anda 
deprenme göremeyince a lev saçan Şnayder boğazının çelik parmaklar 
büyük gözlerini dört yanına gezdir - arasında sıkıldığını duydu. 
di ve tam o sırada, güverteye çıka· Alçak herif boğazını sıkanın kim 
rak vaziyeti gördükten sonra kendi olduğunu an lamak için güçliikle ar· 
kamarasına kaçmaya ça1ışan Çinli kasn a dönüp de maymunların oğlu 
Kay Şenk, göziine ilişti. T arzanın ateı :saçan gözleriyle karşı· 

Canlı ve oynak av işte orada idi! laşmca, gövdı;sinden buz gibi bir 
Şita yiirek dondurucu bir haykı- titreme geçti. 

rışla bu avın iistüne sıçradı. Bunu Çelik parmaklar Kinkayt vapu -
gören Çinlinin boğl\zından da hemen ru ikinci ~aptanının boih\Zinın cev 
o kadar yiiksek bir korku feryadı resinde ölüm ~emberi gibi gittikçe 
yükseldi. sıkışıyordu. 

Çinli bu korkunun verdi~i il'!a- Şimdi herif haykırmağa rahşı • 
nılmaz bir kuvvetle koşarak kama· y_or, acı v~ korku içinde yalvarmağa 
rasmın eşiğine vardı. Kendini içe- ujraşıyor, ancak daralan, kopacak 
ri attı ve hızla kapıyı, korkunç hay- gibi sıkılan boğazından sese benzer 
vanın yGzüne kapamak istedi . Fa- hiç bir ~rY çıkmıyordu. 
kat rok geç kalmıştı. Şitanrn aihr Soluk almak, kenc1

·- · kurtar -
Rövdesi, demir kafası kapıya bir ı.ıak için çılğın gibi uğraşırken göz. 
gülle gibi vurunca, kapı parça - leri yutaklrmndan fırlamış ve pek 
landı, Pcırs da kamaraya girdi. c-irkin bir hal almıştı. 

Çinli Kan Scnk can korkusunun · T arzan parmaklarını biisbiitün 
ve en işkenceli bir ölümiin \'erdiP,i sıktı. Ve pnrmakların araşındaki bo-
son uğraşma ile kamaranın yiikııek yun biikiildii, bir kemik çıtırd ·ı 
yatağına çıkmış, orada arkasını ;~: tilcti ve K:nkayt ikincisinin ~öv -
geminin yan tahtalarına dayamış ol- c!eı;İ ' ;°i'nS'Z kaldt. 
duğu halde bir çılgın gibi haykırı - T:ırzan iki sar.iye sonra arka • 
yordu. · '.'lı•ıdı: .:.:eyn ile Afrikalı kız olduğu 

Azgın Pars pek tetik bir sıçra· ! halde geminin güv,..rtesine çıktı. 
yışia Çiniiııin Lulundu~u ya~ağa ç•!.- '[ T<.ıt7.<ın !!;H·•erteye., yold11şlarm& yar
mıştı. Boğuk iniltiler, yarım hay· r! 11 etnwk için r ıkmıştı: oraya va
kırışlar, kmlan kemik. parçalanan . np da çevresrne §Öyle bakıncrı gij,..., 
taze et sesleri, homurtulara· karı§ · vertedeki sava1ın artık bitmiş oldu- ı 
tı. · · · ğun u anladı. ( Dımamı var) 1 

Anne, ktiçük sultanın saçlarını Ok§ı 
yarak : 

- Benim saf kızım ... 

Kö:.;em sultan. pad:~ahın hem5iresi 
ııin e1lerini avuçlaının içine aldı. Ma. 
iyetindc'(ilere : 

- Siz bizi dinLmeyinI ... _ emrin 
verdi. 

Fakat, bu ne gar'p emirdi ki, huı 
run hiıliı meclisteydi. 

Valde sutlan, kulağımızın Oirer tı 

kacı mı var sanıyordu. Herhalde b 
emir. sarayın garip an'anelerinde 
biriydi. Bir remizdi: maiyeti hesa!: 

ka'mamak, adaı:n sırasl" ... '-·"mama 
"Dinı~meyin!" dey'nce ,· 'm •y~ 

ce1c "Un\ltun! .. devinc t" ı.m' l!larak 

yüzüne bir mikap takılınca tanınmı 
ya cak ... 

Fakat, doğrusu, ben o kadar tar 
görmii§ su a yhlardan olmad:ğni'.ı için 
anneyle kmn konuştuklan kulağım 
güzel güzel çalındı. Hayretle dinle 
dim: 

- Ah. benim . saf kızın)... Biliyor 
sun ki, kaptan Hasan paşayla be 
söylendim . ., Yani, aramızda bazı ~ 
münasebetleri olduğu rivayet edıld' 
Ben, seni ona verdim. Padişaha bunla 

n söylemişler ... Şimdi, bütün b; nlnrı 
bırak ... Onu unutmanı istersen Siın .. 
ağa, evet Silnbül ağa,, en birinci 1illç· 
tır. 

-Anne! 

- Evet kızım ..• Ben de böyle untıt 
tuın Hasan paşayı ... Doğrusu bu! 

- AnnP.! .RPnim hA.v&a.la.nı b&r 
lafları almaz. .. Bana bunları nasıl ao 
lüyorsun .. Senin kanın kimbilir ne 
zuk bir pınardan geliyor ... Benimse .. 

- Sus, sus .. Böyle yüksekten at· 
ma. .. 

- Ahlak, fazilet, an'ane, namus ... 
Evladını blr aşığına peşkeş çektiğini 
itiraf ediyorsun... Ah, Hasan ... Ha • 
san! .. Zavallı kocacığım. Ve §İmdi de, 
yeni 5.şıkınla beni tedavi mi edecek
sin... Anne, ahlak ... 

Kösem sultan, mahut şen kahkaha. 
!arından birini attı: 

- Ahlak, fazilet, an'ane, namus ... 
Bunlar halkın zaptü raptı için maned 
baskılardır, kızım ... Bunları een de 
yuttun? ... Halbuki bizler için, o mev. 
zubahs olamaz. Bir hükilmdann h~r 
sözU nasıl kanunsa. her hareketi de 
örf, adet, kanun. ,görenektir ... Batka. 
!arı için haram ve memnu olan "eyl~r 
bizim için değildir •.. Bir ferd birini 
keyfi için öldürtürse cinayet i§lemiıt 
olur. Biz bunu yaparsak mübahtır. O
nun gibi, ahad için en büyük namus. 
suzluğu teşkil eden ~eyler. bizlere ca. 
izdir ... Vah yavrum :vah ... Bunları h!
la bilmiyor muydun? .. 

-Anne! Anne! ... Ben, her ıseye rağ 
men, saf yaşadım. İnsanlığı asilzade· 
liğe tercih ettim ... Midem basit. ııh. 
hi yemeklerden hoslanır, ruhum da ba. 
sil ve tabii hnllerden. ı. Beni ifsat eL 
me, bozma .. . 

- Kızım ... Sana yaktf;lıramıyorum. 
Bak, ıstırap çekiyorsun. Seni seviyo • 
rum .. Tedavi etmek istiyorum ... 

- İşitilmemiş ~ey .. Bir anne, kızı. 
na böyle şeyler söylesin .. Bir aile için. 
de bu! ... 

- Cahil .. Borjiya ailesini işitmedin 
mi? Onların maceralarını bilmiyor 
musun? ... Onlarda, ahlak, anane. na· 
mus, fazilet knygusu var mıymı~? 

Söylediğim gibi ya;şamılşar ... Kendi 
kanunlarını kendileri yaparak ... Hay· 
di, haydi. Bırak şu kabakça fikirleri. .. 
Ne demekmi~ o? .. Yüzünü yaklqtn' 
tüssijye ... 

-Nedir o? 

- Itrı <Isf ahanf... En ,güt.el ean.r. 
Başın dönecek .. Ve bir an cennette ya. 
şıyacaksm ... 

• - - 1 
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P.ARDAYANIN oCLU n: ________ ~,;::..::.:.:.:.~~:::-:::::--
kol belirdi iki kol yekdiferine dojru 

Ca}··a kadar burada beklemektir, _dedi. . d .. 1 k" .. 
yürüyor u, oy e ı, Bertiynin evi önun· 

- Jyj ama, ben, Kriyon, Sulh, Sansı de bulunan askerler iki kuvvet ara. 
ve hatta kralın bile Partdayam, dilrüst-

k J'k sında kaldılar. 
lu .. k ve dog-ruluğun timsali olara te a • 

d Pardayanla Yiğit Jan, iki grupu he· 
ki ettiklerini müteaddit defalar . ~Y: men görmüşlerdi. Bir saniye biribirleri· 
d Dog~ rusu bu asil adamı, ken<lısını 

um. · ne baktılar. ikisi ıde gülümııilyorlard1. 
bir haydut gibi muhafaza etmek suretı· Fakat bu tebessüm herhalde mütbi§ ve 

le tahkir edemem. korkunç olacaktr, ~ünkü ikisi de içlerin· 
_ Şu halde çekilir gibi yapar ve as- den biri birlerini takdir ettiler. V e-..ayni 

kerlerinizi kötenin arkasına sa~larsın~z. zamanda, ayni düşüncenin tesirile, hiç 
Oradan herşeyi görebilir ~e ıcabını a acele etmeden, ağır ağır basamakları i. 
müdahale edersiniz. nerek aşağıda durdular. 

Praslen Ona Yan gözle bakarak omuz· f'f ··1 k Jan ha ı çe gu ere : 
tarını silkti ve sonra Pardayana yakJa. - Galiba garnizondaki biltiin kıtaat 

k · burada biribirlerinc randevu vemıitler. şara · d d. kralın 
M" " dö Pardayan, e 1

• Paridayan hiçbir ıey söylemedi. De-
-: .. 

0
;: burada beklediğinize ve rin bir düşünceye dalmış gibiydi ve dü-

emrı uze w• 'ze SÖZ veriyor mu&U· şw" ıürken, CO§kun çehresinde bir harp 
onu teşyi edecegını 

ve zafer ifadesi okunan gence, §efkat 
nuz? w b~r tavırla cevap dolu '01'r nazarla baktı. Pardayan ınagrur ıı 

Praslen, Pardayarun sözüne itimat 
verdi: k. beni ta· ·· Id - u gören ve 

M.. ö Praslen, maldem l k. ederek çekilmek uzere o ug . 
- osy u bilmeniz icap ede: ı hiddetinden köpüren Fu~e ~e, ~u ye~ı 

nryorsunuz şun .. temek bayalıgını . ı't . birdenbire gordu. Şuphesız 
hkbir zaman Y. alan saloy '-ekledı·g~ı·mizi ve ::tske erı . t •murlarıydı Tesa.dü-

~ k uı bunlar emnıye m.. ' d .•. 
göstermem. Sıze, r -~ .. söyledim ve d' . tam vaktinde gönder ıgı 

• decegımızı fün ken ısıne • k 
kendisini teşyı e A • • d c ]ardan istifa!de etmege a. 

d rl·m kı· bu kafıdır, bu yar ım ı hı 1 zanne e d" sırf bu maksatla, ı ı a· 
t] eg- ilerek: rar ver ı ve _ .. ··du" 

Praslen hürrne e .. ö ! Şu dımlarla süvariye doğru yuru - . . l 
- Filhakika bu ~afi:r~~=~e ~ana Suvari amirane bir sesle bagırdı. 

halde sizi yalnız ıra ıyb · defa daha _ Dur ı.. Geçilmez! . 
yaptırılan gaftan d?layı ır 

1 
bu emre itaat ettı. Fa· 

· h edıyorum· Fuke us uca, . · 1 • 
affmızr istır aın ~ 1 mı- . •antmı•tt, çılgın bır ıevınç e • 

k b la ve lanet ~ kat sesı • ~ b 
Deldi ve Fu eye e ~ d .. nau ve J darına kumandanı!.. Onu ana 

rıldanarak adamlarına dogru o - an 
Tanrı gönderiyor l . # 

emir verdi: ~ Luvra !.. . .. lendi ve yüksek sesle 1lave 
- Haydi bakalım, dogru ttik· Dıye soy 

- a· kabahat e tt" • Z t dan rıktıguruz e ı. d'· N" ·, a en ora ~ 1 . den ka. . . · mösyö o ovı. "' .._. d- :-ak ses enn Siz mısınız 
~~~ .,_ erra ., r t nore - . ap vermeden evvel yavaş 

labal.ık olduğu anlaşıla: ve s~~~ :sker Süvarı cev . ]er verdi ve derhal meşa· 
fit.ikametinden gelen ır d "zu"k· ı;csle bazr. eınAırk ı· ·ıstikametten gelen 

k"cesinl e ~o k ldr s 
Arbr _ Sek sokağının °~ da leler ya 1 

• • • aptı ve sokak on ikiye 
d soka~ tan ı ııeyı Y 

c:ı 

"' ,., 

ı.: 
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ceksiniz ki, yanına birçok adamlaı ala· 
rak sizi tevkife gelecek. · 

- Öyle mi zannediyorsunuz? 
Pardayan bunları söylerken, Luvr İs· 

tikametindeki dar sokaktan, kendilerine I 
doğru koşan adanılan işaret etti. , 

Filhakika, Fuke, krahn eve girdiği 

sırada, ken:Jisine gelmişti. Daha ilk na· 
zarda, kendisine müthiş darbeyi indi. 
ren adamın silüetini gördü. Daha evvel 
görmemiş olduğu Pardayana gelince, 
onu da diğerinin arkadaşı zannetti. 

Fukede bir casus ruhu vardı. Zaten 
başka türlü de olamazdı. Yerinden kı· 
mıldamadı ve can kulagile dinlemeğe 

başladr. Küfrettiği gencin, kralı orada 
b:::klemeğe karar verdiğini anlayınca 

çılgırı bir sevinç duydu ve kararını 

verdi. Gizlice Luvra koşacak imdat ça
ğıracak ve bir taşla iki kuş vuracaktı: 
Yani, hem kendisini tahkir ve harap c. 
den scfildcn intikam alacak, hem de 
krala büyük bir hizmette bulunacaktı. 

Fuke, karanlıktan ve Parcla.yanla Ja.· 
nın dikkatsizliğinden istifade ederek, 
gözükmeden, sürünerek uzaklaşmağa 

muvaffak oldu. Artık görülmesine im
kan olmadığını da anlayınca doğruldu 
ve bütün hızıyla Luvra ko§tu. 

Müracaat ctt:ği zabit, yüzbaşı Pras. 
lendi. Kra.lın srrdaştnın daha ilk sözle
rinden, Praslen, kralrn gözüne girecek 
bir fırsat bulrnu~ olduğunu anladı ve 
hiç vakit kaybetmeden, yanına en cesur 
on iki askerini alarak, Fukeyle beraber 
vaka mahalline ko§mağa başladı. Parda
yanm, Jana gösterdiği adamlar işte bu 
askerlerdi. Ve Pardaya11 ddikanlıyı 

gözucuyla tetkik ederek: 

- işte bir hadise ki, dedi. majesteye 
vermiş olduğunuz sö zden caymanıza 

sebebiyet verecek. 

Jan samimi bir hayretle sordu: 
- Niçin mösyö? 

Parclayan ayni ta.vırla cevap veıdl: 
- Zannederim ki artık burada kala. 

mıyacaksınız. Oıı lara mukavemet gös
termek, hayli gü'i bir meseledir. En aşa
ğı on dört kişidirler. 

- Öyleyse çok yanlı§ bir zanna ka. 
pılmışsınız !.. Bin kişi olsalar bile yerim
den krmılda.mam. Belki beni öldürürler 
- pek belli olmaz ya - fakat sözüm· 

l - ela !:-ulun. den dönmek namussuz ugun 

mam. 
Pardayan garip bir tavırla: 
_Affedersiniz, dedi, öyle düşünü-

ordum ki hayata kıymet vermek için 
~azı sebepleriniz mev;uttur. Demek ki 
yanılmışım. Artık bundan bahsetmiye. 
lim. 

Y iğit Jaıı ürperdi ve Bertiyin evine 
ıstırap dolu bir nazar atfetti. Fakat bu 
yıldmm kadar ani ve seri oldu. Çehre· 
si, biran evvelki azimkar ifadeyi aldı ve 
ayni sert ve hatta hiddetli bir sesle: 

- Ya siz kendiniz, mösyö, zannede· 
rim burada kalacak değilsiniz! .. Hiç 
kimseye biT vaatte bulunma.dımz. Ken. 

dinizi lckckmekten korkmıyarak çeki· 
!ip gidebilirsiniz. 

Bu defa da Pardayan soğuk bi,· tavır 
takındı ve delikanlının sözlerini taklit 
ederek: 

- Zannmızda yamlıyorsunuz !.. Ben 
de çekilip gitmekle namussuzluk etmiş 
olurum. 

BirJn, yiğit Jan onun yalm:ı: kendisi· 
ne yardıın etmek üzere orada kaldığrnı 
anlar gibi oldu ve gururu isyan etti. 
Tamir edilmesi imkansız bazı sözler 
söylemek üzereydi. Fakat farkında ol. 

madığı halde içinde uyuyan alicenabhk 
heniiz doğmağa başlayan meçhül bir 
hakkaniyet. güzellik ve incelik hisleri , 
bu suretle hareket etmenin, bu meçhul 

adamın alicenabhğını fena anlamış ola-
tUler. Ayni zama~ a, yan d. ~er bir kol da ayn ~ • 
önünde bir süvarı bulunan~~~ıg~_:=.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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cağını .kendisine anlatacaktı. Ve niha
yet gururu; ona, &Öyliyeccği fena bir 
sözün, .kendisinden ldaha faile olan bu 
adamın nazarında kendisini bir hayli kü 
sülteceğini fısıldadı ve :Jan tam zama. 
mnda .susmasını bildi. 

Pardayan, onun i_çinden ge_çen şeyleri 
anlanuş gibi ilave etti: 

- Zaten ben de, bütün kralların Jev
kinde .a'tldettiğim birisine burada kala
cağıma söz verdi~. 

Bu sözlerden ziyade, bunların söyle. 
ni§ tarzına hayret eden Jan ıordu: 

- Kime? 
Pardayan şaşırtıcı bir sadelikle cevap 

verdi: 
- Kendi kendime 1 
Bu aralık yüzbaşı Praslen]e askerle

ri, har.eketsiz duran iki adama yana1-
mışlan.:lı. 

Nihayet intikam alacağını düşünerek 
büyük bir sevin~ duyan Fuke, aişlerini 
gıcırdatarak bağırdı: 

- İşte ... Bunlar! 

Pras1cn, Fukenin sözlerinden, iki 'ba. 
yağı haydutla karşılaşacağını anlamış

tı. Bu iki haydudun, kendilerini büyük 
bir soğuk kanlılık ve sükunetle bekle
diklerini görünce biraz bay.ret etti. Fa. 
kat uzun uzadıya muhakeme yürütme
ğc lüzum görmeden, sakin ve amirane 
bir sesle askerlere bağuldı; 

- Yakalayın §U herifleri, 
O zamana kadar hareketsiz duran i

ki ıadam, sanki yalnız bu emri bekliyor. 
]armış gibi, .gecenin -karanlı,ğl i9-inde 
parlayan uzun kılııtlannı ayni zamanda 
çektiler. ve gene o anda eok tıakin bir 
8ea ba&miı: 

- ıHi_ç de terbiyeli değihiiniz mösyö 
Praslcn. 

Yakalamak emrini aldıkları iki ada
mın ani bir gurette kılı& ~ckmclcrJ ilze
.rine, askuler tereddüt "sin'dc durakla. 

ml§lardı. Bu tereddüt 1:ayet kısa sürdü 
ve onlar da kılı&lannı çekerek hücum 
ctmeğe hazırlandtlar. Fakat :bu meç
bQl adamın kendisine ıamirane bir :tavır
la hitap etmesi ve bilhassa itmini ile 
bilmesi Praııleni son derece hayrete dil
şürmü!! olacaktı ki, bir işaretle .askerle. 
ri :durdurdu ve daha mülayim bir sesle 
sordu: 

- Siz kimsiniz mösyö? 
- Şövalye dö Pardayan. 
Praslen boğuk bir 11esle bajırdı: 
- Mösyö dö Pardayan! Ebki elçi .. 

değil mi? 

Praslen, Fukeye doğru aöndü ve ya
vaş sesle, onu azarlamağa başladı: 

- Deli misiniz, mösyö Fuke? .. Luv
ra koşarak geldiniz :ve beni kime karşı 
harektte sevkettiniz? Majestenin en .sa
dık l:iostlarından birisine karşı. 1Kıalın, 
herkesin fevkinde addettiği asil bir in. 
6anı tahkir etmeme sebebiyet verdiniz l 
Bana yaptırdığımz bu gafı, affc.:ıtmiyece
ğim ve zannediyorum iki kral da bunu 
afretmiyccektir. 

Fuke dehşetle ürperdi. Şüphesiz, kra 
lın Pardayandan mütca1ddit defalar -si
tayi§le bahsettiğini duymuştu ve bu ha
tasını, kralın pek pahalıya maledeceği. 

ni biliyordu. Fakat Fuke 'kurnaz bir a
damdı. Derhal kendisini topladı baskın 
çılcmak suretile meseleyi ba1lctmeğe ça-
1ı§arak: 

- Ne oluyorsunuz mösyö PıaElcn? .• 
Henüz tanımak §Crefine nail olamadı

fım muhterem ve asil §Övaiy.e dö Par. 
day;andan size .kim bahsetti. Ben sa dete 
yanındaki adamdan bahsettim. Yakalan 
ması jcap eden odur. 

Vl 
Fuke b-J sözleri. Pardayanın duyabi

leceği bir §Ckilde 6Öylcmişti. 
Praslen mırıldandı: 

< 
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- .Hakiakten, onlar 1ki G<işi ı .. 
Pr:aslen Par.dayana ıdof ru dönerdt 

nar.ikanc bir tavırla §apkasını çıkardı 
ve: 

- Mösyö dö Pardayan, t1cdi. affınızı 
istirham ederim, 6Özlerim bir yanflma 
cscriy.di. Eğer kiminle ıgörüşmek şerefi· 
ne ınaıl Olduğumu görmüş olsa:rdlm. 
şüphesiz, gayri ihtiyari yaptığım bu ka
bahat vukubulmry.acaktı. 

-:Pardayan da ~arif bir e1imla mu'ka. 
lıele ederek cevap veııôi: 

- Mösyö Praslen, ben de zaten bir 
yanlışlık eseri olduğunu bıliyordum ve 
bunun için kaba mukabclemden dolayı 
benim af di1cmem rtazım. 

i1d adam, !:anki Luvrun merasim sa
lonundalarmış gibi, biribirlerini müba· 
lağa1ı bir ~arafctle tekrar selamlıyara'lt 
anlaşamamazlığın bertaraf edilfüğini · 
göstermek istediler. 

'Bunun üzerine Praslcn: 
- Mösyö, dedi, bitim işimiı arkada

mızladır. 

Yiğit Jan cevap ~erecekti. Pardayan 
ona vakit brrakmadı. Ayni .zamanda 
hafif bir dirsek dar besile ona: "işi bana 
bırakın!,, defü. 

- Benim arkadaşımla ne ~§İniz ~ar? 
- Sadece benimle beraber ~el· 

mesini rica edeceğim. 

Pardayan soğıik bir tavırla: 
- Bunun im'lranı yok, mösyö, ıdcôi. 
-Al .. 'Niçin? 
- Çünkü bc!l ve arkaaaşım, burada 

Majesteyi bekliyoruz .. Emir böyledir 
mösyö .P.ra:iltn. 1{üz.bagı olan gizin, bu 
sözkrin kıymetini herl;cstcn ılaha iy:i 
takdir etmeni% lazım. 

P.raslen şaskın bir vaziyette: 
- Tabi .. a'.abi, .dedi. :Fak?t kralı 

nisin bcklelliğinizi o&cırunnma mü:aade 1 
eder misiniz? 

- 0nu Luvra kadar tcı.:yi ve muha
fara oetmek için. 

Pardayan büytik bir e.Il\niy~tJe konu· 
şuyordu. 0,nun ~öhrtt ve a.1ı1aklnı bilen 
rPraslen bu sözler.jen as1a şüJ>hC etme· 
di ve nıhayet Paraayanın tlo ru F.öyle. 
diği de meydandadır. 'Bu t;n\.ı1tale.me
!cr devam ederken yüzbaşı gitgide Fu· 
keye rclaha fada kn:ıyordu. o da bunun 
farkındaydı. Diğer taraftan da, rakibini 
elinden kagrracağmı hissediyordu. 4.Par
dayanı tevkif etmeği -Oüşünmüyordu. 
Esasen, ıPraslcnin, kralın ·timat :ve mu. 
.hallbetini kaz:anmıı oları !bir a&lmı tev
kif ten imtina edeceğini pekala b1liyo~ 
du • .Binaenaleyh vakit a.~m«k, P.ras
lcnlc askerleri kralın sıkışma .ka(lar .o. 
rada bckletmeğe .karar v~rdi v~ yüzba
şıyı kenara çekerek yavaş sesle: 

- Dikka:t cdirl, m&yö, drli. ::Knilın 
dostu o11'1akla beraber sarayda gOr.mcdi 
itim mösyö -Oö .P.ardayandan ~ÜJlhe et· 
miyorum; .fakat, ııiı:e yemin ededm Jd, 
onun yanını:laki adam, kralı tchdh et-

mek ıccsar.ctinde ıbulunan w.c '.beni bu 
gördüğünüz aziyctt sokan oadamdırA 
Ve şunu da ilav.e edeyim ki, ıbu ıadam 

beni tanıyordu :çünkü. iamimi ıic söy1e. 
mişti, A~ni zamanda .kralı da otanımıt 
ve onu en .müthiş ölümlerle tehdit ıet
mişti. Görtiy,or .mınunw: mcsuliy.diniz 

ne kadar ağırdı. :Bana .gelince,,, mn va
zifemi o/a_pmış bulunuyonım. u~r ne 
olursa olsun kral bana ~uliy,ct yük
letmi ycccktir. 

.Praslcn müthi_ bir can ııkınti6ile: 
- Yarabbim ! .. .ne :rapmah acaba? 
lJjye roır:ıldandı ~e i,9indc.n ili ve etti: 
- Beni, .bu aptalca &crgiizcşt ·sine 

atan herif.in Tanrı belasını versin. 
Fuh.""C, ~üzba§lnın tereddüt ;isinde ohu.. 

lunduğunu brkedincc.: 
- Y.apılacak ycga!lc JCf, kral--;ıkın-
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RADYO 
t8T~'BUL: 

1!,SO pllkla danı musıKıaı, 19 Çocuk eırlr 
pme kurumu namına kon.tera.na, Dr. Ali 
"1Ja'Ü• 19•30 llandoli.n orkeetruı Berk ve 
ark&dt.§ları, 20 Nezihe ve arkada.§ı~n tara1m 
daıı Türk musikisi ve halk ıarkıları, 20.30 

ömtr Rıza. ta.rafından a.rapça söylev, 20,45 
Bimezı Şen \'e arkada~lart tarafından Tllrk 
muatkitt ve halk §arkıları, saııt ayan, 21,15 
orkeatra, 22,115 ajans ve bona haberleri, 

" 8 ertut tünün programı, 22,30 ıa.n. bayBD 
Kayda tara.tından 23 son. 
\fi ANA: ' 

l~.20 muıiki, 19 sanat hayatı, karışık ya 
ym, konuıma. 20,35 Viyana ~arkılArı, 21,10 
etıerı.eeli konaer, 22,SO ha.ft&n.m makale~. 
h&~rler, hava \•eaaire, 23,25 musiki, 24,35 
IO?l ha~rler. 

P.l:ŞTJ;: 

l&,M piyano konseri, 18,315 konferans, 19, 
mi aaıon o:k111trur, 20,36 Ayda. operuı, 21, 
26 rra.moton, 21,46 §arkılar, 22,45 habe?'ler, 
hava, 24,06 fralLllIZc& ve İtalyanca haberler, 
24.15 dl.ftı pltklan, 1,10 son haberler. 
Btlm~Ş: 

1~.0.5 konıer, 20,06 konferaruı, gramofon, 
konlera.n.e, 21,315 Keman konseri, şan konseri 
22,~l'i hava, haberler, ıpor, 22,50 gece kon 
Hrt, 2S.SO transızc& ve almanca haberler, 24 
ıo.n hıtbnler. 

lıOPfDRA: 

ı q,n.5 ~ocukların zamanı, 19,05 Apqlann 
or' r. :tra~ı. hafit muııikl, 19,45 tiyatro haber 
len ,·esl.ire, 20,315 koro konseri, 21,05 orke!it 
rt k~n.!erl. 21,45 konuşma, 22,05 Holanda 

dans orkeatrası, 22.M konuema. haberler, ve 
aalre, 23,30 dana orke.struı, 24,35 haberler 
vuaire. 
llO:M.A: 

1~.20 oda muaiklal, 18,155 haberler, tıilrler 
nııaıre, 19,65 etteııceli muııikl, 20,10 kantık 
Y•Ym. 21,415 eflenceli musiki, 22,015 opera 
Y1.Ynıı, lıtirahaUerde ıı:onuıtma, haberler ve 
Hire, en ıonra hava. 

6 etçi eczahaneler 
Bu akf&lll ~hrln muh~lll ııemtlerinde 
aö~ olan ,.neler ıuntardır: 

EmtnönUndfl' (Salih Necati), Beyazıtta 

(Hayd.ar), KOçtıkpa.zarda (Hık.met Cemil), 
Eyüpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde 
(N!zr.n 'sadık), Karagtlmrükte (Sua.tı, Sa 
matyad& (Rıdvan), Şehzadebaşmda (Üniver 
aite). Aknrayda (Ziya Nuri), Fenerde_ (VI 
tali ı, Alemdarda (Ali Rıza), Bakırköyde 

(Merkez), 
B!yo~hı clhetindektıer: 
btıkı•ı r l'! ı1dt".~inde (A. Cevatl, Boııtıı.nbs --- -
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Bakir delikanlı 
Kronştat bahriyelileri 

1 saray entrikaları. Llnı: 

kanunu 

1 Tarzan kaçıyor 

1 Denizde tayan 

1 BUlbUller öterken. 

ka 
t pat ve Pata.fon alrkte 

ve tıd yavrucuk 

1 
Programını blldlrmeml§tir 

1 
pepo. KUçük lord 

1 
Gizli izdivaç, LUI lltitçil. 

I Slngapur polltast. Altın 
toplayan kızlar. 1938 AU. 
na Balkan ollmplyatıan 

1 l{ac;ak eevdalılar. HUcuın 

tııosu 

SA1-TAK : 
(J:ııkl, J ııtoTJ'•) 
uUM uB.fYf;T ' 

Garp 11Uvarilerl. Madam 
oubarrl 
çan Sf'rııerilerl. Pranga 
mabkOınlan 

~ .. 
ISTANBUL ·-

pe.t ve Pata.fon 
gre.1 eğleniyor. Sallhad 
dini E]yyübl ve Ehllıı&Up 
muharebeleri 

ı Ba.ğdat bWbülU. Kim öl• 

dilrdU 

1 Hazreti tııanm hayatı. 
Kadınlar gölU 

ALEMDAB 1 Esrarengtz tayyare (24 

laınml 

l[EllALB&f 1 I,tblebici Horhor ağa 
(tUrkçe ıozlU). 13 nun.ara 
Jı caııuı 

KADIKOY 
1 M,artnella 

OSKUCAR 
RALll 1 BUtUn ail,zellert ıever!ın 

BAKIRKOY 
HILTIV ADI ı Provam mı bildirmemi§tlr 

ıımd& (Garihl. GaJata~a.Topçular caddt'llinde 
(Hidayet), Tak.!imde (Kemal RebW), Kurtu 

1 t& rGalopulo), Maçkada. (M:ııçka), Kasını 
u~ ik •da (Vaıt!), Hasköyde CBarbut) , ~il 
pa~o 
ta§t& (Nail Halit) , Sanye~de (Omlan). 

üskUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ü.skıldarda Çarşıboyyunda (Ömer KenBD) 

Kadıköyde Söği.it!Uçeşmede !Armım HuWlli) 
BtıyUkadııda <Halk!, Heybelide (Tana~)· ----------

• • 1 
EvET cıcıM · ~~ 

Buc;ÜN 'i 
'JÜıÜNÜıOE 

PERLODENT oi~ MAcunu 

BİR CA'ZİSE VAR: 

.. 
SAYE 5 İN OED\R • 

HftlkAye 

Hortlayan 
araba 

(Baıtarah 5 ncideJ 
Artık gözlerim bu yarı karanlığa 

alı.şıruştı. Etrafıma baktım. Sağdaki 
soldaki adamlar da bana öyle bakı • 
yorlardı. Onların da öyle renkleri uç. 
muş, dudakları büzülmüştü. Yalnız 
hepsinin gözleri canlıydı ve cam gıbi 
parlıyordu. 

Yanımdakine tekrar dikkatle bir na 
zar attım. Ve o anda aman allahım, 
ne gördüm. ne gördüm, biliyor .muım. 
nuz? Bu gördiiğümU na.:ııl tarıf ede. 

yim? 
Bunlar ölüydüler. Yaşamıyan adam 

lardı. Aralarında yaşıyan ylnaız ben
dim. Tefessüh eden cesetlere mahsus 
bir fosfor ı~ıltısı yüzlerinden fışkın
yordu. Elbiseleri toprak içinde p~rça 
parçaydı. Elleri çoktan gömülmüş ö. 
lülerin ellerine benziyordu. Yalnız 
gözleri, 0 müthiş gözleri canlıydı. 

Ve bana hain hain. tehditkfü ve 
müthiş bir ifadeyle bakıyorlardı. 

Acı bir feryatla: 
_ İmdad! • diye bağırdım. 
Kapıya doğru kO§tum. Onu açmağa 

çabalıyordum. Tam o esnada, karan. 
Irk bulutlar arasında mehtap bir an r. 
şıldadı. 1şaret direğini gördüm. Kırık 
parmaklığın önündeydik. O anda ara
ba sallandı. Tıpkı da' -,ya tutımuş 
bir vapur gibi... Sonra müthis bir sar
sıntı ile ortalık karanlıklara boğuldu. 
Ezilir gibi bir sey. Ve karanlık. 

Aradan seneler geçmiş 7..annetmiş_ 

tim. Gözümü aı;tığım zaman karımı 
baş ucumda buldum. Aramızda cere • 
yan eden muhaverelerden bahsetmi • 
yeceğim. Yalnız o sevinc:le göz yaşlan 
dökerek bana şunları f!nlattt! 

Uçuruma düşmüşüm. Tam o mahut 
yerde. Ve ölUmden kurtulmam bir 
harika olmuş, oraya far..al kar yağ • 
mış. Kayaların tepesini örtmü~. Ben 
de yumuşak bir yere saplanr· -ı 

Sabaha karşı iki c:oban m ' .,.._ 
timi farketmişler, en yakm 11 .ıdad 

noktasına götürmüşler. Kolum kırıl -
mı~ başım yarıtlannnş. Cebimdeki ka. 
ğıtlardan kim olduğumu öğrenmişler, 
karıma haber verilmis. Gençliğimden 
ve bE>ynimin sağlam oluşundan ölüm 
felaketini atlatmışım. 

Karnna başımdan geçen mes~leyi 
anlatmadım. Beni tedavi eden doktora 
söyledim. Fakat o ateşin verdiği bir 
heıeyan olduğunu. iddia etti\ Uzun u. 
zun münakaşa ettık. Fakat neticede 
kavgaya tutuşacağımızı anlayarak bu 
husmıta bahsi fa.zla uzatmamağa ka. • 
rar verdik. 

Şimdi bu satırlan okuyanlar iste. 
diklerine hüküm versinler. Fakat ben 
iyice biliyorum ki hortlak arabanın 
içine ginni1', ve onunla yirmi sene ev. 
vel bir yolculuk yapmıştım. Buna e-
minim. 

-SON
Mütercimi; Hatice Siireyya 

1 
Istanbul Levazım Amirliği Sa.
tmalma Komisyonu ilanları -
Sirkeci Demirkaprda Vekalet mua-

yene heyeti binasının tamiratı 30-4. 
937 cuma günü saat 15 de Tophanede 
Satınalma komisyonunda. pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Keş:.f bedeli 
198 lira 8 kuruştur . 
Teminatı 29 lira 71 kuruştur. ŞarL 

namesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin bcllj san tte komisyona gelme. 
leri. (t:l5) (23681 
------

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

86 mcı alayın müteahidinden alın. 
mış olduğu 351 kilo koyun etine mu. 
kabil verilmiş olan 951045, 951057, 
951098 üç kıt'a ayniyat tesellüm mak
buzu zıyaa uğradığı müteahhidinin 
33. cü tümene müracaatından anlaşıl
mıştır. Mtiteahhidin matlubu ödenmek 
üzere zayiinden yenisi Yerileceğinden 
eski mazbataların hiikmü kalmadığı 

ve bulanların İstanbul Komutanhğı 

Daire Mildiriyetine teslim etmeleri 
il!n olunur. (2199) 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
L ON D R A Birahanesinde 

Telefon: 40227 

Türkiye Zirast Bankasından: 
Münhal bir silo şefliği için Ankara ve 1stan1.>ulda bir müasbaka imtihanı 

açılacaktır. Taliplerin aşağıdaki şeraitihaiz bulunmaları 18.zımdır. 
1 - Türk olmak, 
2 - Hiçbir vec;:hile mahkUm.iyeti olmamak, 
3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya sanat mektebinden mezun 

olmak, 

4 - Otuz yaşından aşağı Vfl ~lliden yukarı olmamıık, 

5 - Vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve huta. 
lıklıırla. malfıl olmamak. 

6 - Buhar ve elektrik makinelerinde ihtisası olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şartları haiz olup aynı zamanda. silo, fab.. 

rika, değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare etmiş olanlar ve Ziraat 
mühendis diplomasını haiz olup da makinecilikte ihtisası olanlar tercih edilir. 

Kazanana mesleki bilgisine ve imtihanda göstereceği muvaffakiyet dere
cesine göre 150-175 lira ücret verilecektir. 

İmtihan buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliyatından 
olacak ve 10.5.937 tarihine müsadif pazartesi günü ya.pılacaktu. (2376) 

lstanbul GUmrUğil Baş mUdUrlUnQ'nden: 
Gümrük satışından: B. J .. markalı otuz sandıkta ve kanun! 3116 kilo 

ağırlığında ve 624. lira değerindeki gün lUk Galata satış an barımızda 3-5.937 
aünti saat 14 de şartnamesi . mucibince açık artırma ile satılacak6r. İstekliler
den unvan tezkeresi ve 47 lira teminat akçesi aranacağı ilan olunur. (2353) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Ölçülerin muayenesi hakkında IU1oı 
ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 senesi ikincik.t " 

nun ayı içinde kaydedilmit ve sahiplerine müracaat kağıdr verilmiş olan ölçUle • 
rin 937 senelik muayeneleri 1-5-937 gününde ba§lıyacaktır. • 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 
ı - 1935 ilk veya ıenelik muayene damgasını taıryan bütün ölçüler. 
ı - Senelik muayene damga.11 ıilinmiı veya okunamıyacak kadar bozul • 

muı bilQmum ölçüler. 
3 - Sahipleri tarafından ayarından veya damgaırndan §Üphe edilen ölçü • 

ler. 
ölçü sahiplerinin mü;kUlata maruz kalmamalan ve itlerini çabuk ya~tır • 

maları için ellerindeki müracaat kağıdında yazılı olan liç maddeye çok dikkat 

etmeleri lazımdır. 
Aıatıda yazılı günlerde ayar memurları, mrntakaları içindeki semtlerde öl· 

çilleri muayene edeceklerdir. 

Eminönü Gurub Merkeıi 

1/ 5/ 937 den 31 / 8/ 937 gününe kadar Beya:ı:ıt nahiyeıinde 

Beyoğlu Gurub 

15/ 5/ 937 den 22/ 5/ 937 gününe kadar 
4/ 5/ 937 .. 1/ 6/ 937 ,. .. 
2/ 6/ 937 ,, 9/ 6/937 .. .. 

Merkezi 

Beyoflu kaymakamlığında 
Pangaltrda 
Haaköyde 

10/ 6/ 937 ,, 26/ 6/ 937 ,. ., Beşiktaş .. 
28 6/ 937 .. 7 /7 / 937 .. .. 

8/ 7 / 937 ,, 24/7 /937 " .. 
26/ 7/ 937 ti 5/ 8/ 937 .. .. 

6/ 8/ 937 .. . 31/8/937 " .. 

Fatih Gurub 

115/ 937 den 15/ 5/ 937 gününe kadar 
17/ 5/ 937 .. 31/5/ 937 .. tt 

1/ 6/ 937 .. 19/ 6/ 937 tt " 

1/7/ 937 " 
12/ 7 /937 ,, 
21/7/ 937 .. 

2/ 8/ 937 .. 

30/ 6/ 937 tt .. 

9/7/ 937 " " 
9/7 /937 .. .. 

30/ 7/ 937 .. " 
31 / 8/ 937 .. .. 

KADIKÖY GURUB 

1/ 5/937 den 22/ 5/ 937 ye kid:r 
24/ 5/937 .. 29/ 5/ 937 ,, .. 

USKUDAR 
1/ 6/ 937 den 15/ 6/ 937 ye kadar 

16/ 6/ 937 .. 22/ 6/ 937 .. .. 
23/ 6/ 937 " 30/ 6/ 937 •• .. 

BEYKOZ 

1/ 7 /937 den 15/7 / 93 7 ye kadar 

ADALAR 

16/ 7/937 den 21/ 7/ 937 ye kadar 
22/7 / 937 • " 26/ 7 / 93 7 •• ., 
27 / 7/ 937 ,, 29/ 7 / 937 .. ,, 
30/ 7/ 937 " 31 / 7/ 937 .. ,, 

2/ 8/ 937 den 4/ 5/ 937 ye kadar 
5/ 8/ 937 " 9/ 8/ 937 .. ,, 

10/ 8/ 937 .. 12/ 8/ 937 .. 
" 

YALOVA 

13/ 8/ 937 den 18/ 8/ 937 ye kadar 

ŞtLE 
19/ 8/ 937 den 21 / 8/ 937 ye kadar 
23/ Ş 937 .. 24 18/ 937 ., kadar 

20/ 8/ 937 » 31/8/937 .. " 

Arnavutköyde 
Sarıyer 

Yeniköyde 
Beyotlu 

' Merkezi ' 

,, 

Fatih ayar memurlufunda 
Eyüp kaymakamlıfında 
Samatya nahiyesinde 
Bakırköy kaymakamlığında 

Y c~ilköy nahiye.sinde 

Silivri kaymakamlığında 
Çatalca ., 
Fatih ayar memurluğunda 

MERKEZİNDE 

Kadıköy ayar memurlu(unda 
Erenköy nahiyesinde 

Üsküdar kaymakamlığında 
Kısıklı nahiyesinde 
Beylerbeyi " 

Beykoz kaymak~ığmda 

Büyük ada 
Heybeliadı 

Burı~azada 
Kınalıada 

Maltepe belediyesinde 
Kartal .. 
Pendik .. 
Yalova belediyesinde 

Şile belediyeıinde 
Agfa 

Kadıköy Merkez 

,, 
(B.} .(2206). 
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iti Herkes dişlerine meftu 

\" " , • . .. ,. • • - t • C, • , ~ L> • it •-. ~ lt • • ~ , ~ • >, 

Resimli hakiki bir vak'a 

enç e az 
Görünmenin c 

yenı ve kolay usulü 

S:nt 6 da yorucu Saat 6,45 
tı:r mefguliyetten 

de bu Saat 
hayret 

7 de 
bir 

ıayanı 

tenle 
aonra, buruıuk ve 

yeni ve 
"4 te bir,. 
kullandı. 

sihrimiz 
pudrayı genç ve terütaze 

bir Bir mik· ;:orı;un yUzü 
na tisin iğneleri 
cezbettiği gibi cild Bu yeni pudranın 

görünüyordu. 
V'3rdı. 

için ıon derece ya-
:nn derece yapııma pııma hassasına ma-
hnssasıru veren fev- lik gayet ince bir 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmuş
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-kal.ide inceliği adeta pudradır ..... 

yüzünde gayrim~r'idir. En sami
mi dostlarınız bile ıayariı hayret 
teninizin, tabii güzellikten · müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

caktır. Dışarıda, yağmurda ve 
g:ineıte veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
ttüzellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteeııııir olmaz ve 

kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

' liktir. 

yüzde leke ve tabaka teşkil et-

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de ıon derece yapışma hassasım 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihrimiz "4 te bir,, . pudrayı kul-

lanınız. Neticesinden son derece 

m~mnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mü~terisiııdeıı müc~ cseıııize mektup ·aznn

larm mü .. ahedcleri kendiliğinden gcl"n Nı kyınctli delillerılir: 
(Tolmlmı /;rem ı-e pudra/arını kullanmaya ba~ladığın gÜrı· 

d<'nbcri cildim hendi h<'m ı:e pmlrmını buldu) 
B<!ylerbey .... K. cadde~i ..... Mu il 

( Kr,cmlr.rinfr;in bir lıaf tn zarfında cildimde göstermİ§ nTdu-
ğ11 iyi tP.~ird<'n mÜt<?rdlid mcmnmıİj'Ctimi ımn t•e adresimle 
ilcin etmenizi rica <'derim.) 

Bcht>I.· ... /b •. Sn ... Nn. 11 Ra ... 
l\Iektupların ıısrlları clo,yalnrrınrzda saklıdır. 

1 Erkekler datıi ••. 

Guzel ~·e ~a~l.ıım dişlere rnalık olmalıdırlar. 
Çunki. midclerinın sclamet ı, dışlcrinın mukcm· 
mclıycline tabidir. Mukı:mmcl ve uğl.ım dış· 
lerc malik olmak içın mutlaka Oentol dış ı.uyu 
ve macunu kullanrnı1 . P.ııstcur'un tedkılcı fenni-
ye.,; dairesındc i-;tih1:ır cdılen Dcntol dış ~uyu 
ve m;ıcunu !(ayet antiseptık ve ncfı~ kokulu 
olmakl" tutun içcnl~re şayanı tav5iycdır. rur 

OENTOL di$ "uyu ve macunu, dış etlerini 
kuvvcllendırır Ndcsı tadıyr ve dı~leri hüs· 
nu muharu" cttı~• ~ibi dı$1cre parlak bır 
beyazlık verır. Dentol butun purlumorı· 
lerlc eczanelerde satılır. 

on o 
Her ye:~e DANTOL İstcy;n·z. 
Eczanelerle parf ümörilerde ıatılır. 

I Kimyager ~ 

1 Hüsameddin ı 

1 
Tam idrar .t~hlilı 100 kuruştur. Bil-ı 
•ımum tahlılat. Eminönü Emlak ve 

1 
Eytam Bankası karşrc:ında İzT.ct 
Bey Hanı. 

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

-~::r.m~ D r. ---mı 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tok:ıthyan oteli yanınd~ 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: -t08·13 -Cl&llUılliıııııiil 

f ~~~~-~~~~ 
i; Dr. N ilıad l'özge ~· 
ff ı ıncı sın f Cilt ·Frengi ve oıQer ! 
<j Zührevi hastotl<ıar mutetıess·sı '1. <f B•bı6U hyrne Cemtreıı hr•••• Ho. u ~ 

<f:' Pazar ve Pe~;;;;~~~--~şka herglın ı 
lf 15.30 - 21 e kadar hasla!annı kabul ecer ı:ı_ 
<fı Salı gOnlerı parasız <f, 
l~~~ 

ı::::::ı Birinci sınıf Operatör :::::ı:: 

~Or.CAFEH l'AYYARft 
İ; Umumi cerrahi ve siııit', dimağ 5 
n cerrahisi mütebassıs1 ~ 
İİ Paris Tıp F akülteııi S. Asistan• ~ 

ı e: Erkek kadın ameliyatları, dimn:! S .. ~ .. 
f! estetik - "Yüz, meme, karın bu· ~ 

IH ruşukluklnrı,, Nisaiye \'e doğum ~ 
:: mütehassısı :: 

H Muayene; Sabahları u rı r r !.lr. rı n !~ 
:: s den 10 a kadar m (i " b ull ('j :: 
ii öğleden sonra ücretlidir İ! 
:! Beyoğla, Parm:ı.kknpı, Rumeli Han ~i 
ii ....... 1 No. 1 Telefon: 44086 ....... 

1
Ü ········· ....... -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıır::: 
H Deniz Hıı.stancsl <::errabı ~Pfl g 
i: Opcratiir ' 1 
fi Dr. Salah Sun fi 
:: btbt E :: Diş ta H 
ji ()t. Kemal ~un fi 
=i lsUklAI caddPSJ 32:! :: 

~! Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü -,·i .. · ı :ı Tclııfon: 43667 ı: : .......... ~ .............................................. :: ···························································· 

SEZEN 
TE.RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

• 

8n ca.z·p rı:ıdellcr. mevsimlik metını 

ve şık kum:ı"' lnr. tı1•am 
lstanbul Yeni Po~tuhane kar~U11ndtı • 

r:::::::::::::::::::::::ı:::m::::::ı::::::::==-::::::::::: 
=ı :: :: ı: 
iS Çünkü Hergün !i 

liR A O Y O L i N i~ 
n .. · ~. H diş macuniyle iki defa dişlerini r: 
ii fırçalıyor ve onlara ebedi := a ı 

fi haydt, 3Üzellik veriyor. fl 
I! •: •• .................... 1: 
::::::::::e..ıaH 1l•I1 ~ ••1111•1 ıl:: ::::::: ::::: ::::::::::::::::::: 

Daima Radyo/in 

-


