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ismet f 8'1ünün Kamutayda Beyanatı 
''Ufukta bizi sureti hususiyede tehdid edecek bir tehlike görmi
)'oruz. Göremediğimiz bir tehlike varsa ondan da korkmuyoruz!,, . . .............................................................................................. . 

''icap ederse Türk milletinin ka- • • • 
dm ve erkek bir tek adam gibi Tayyarecılerımız gece 
şalı/andığını görmek beşeriyet için harekitı yaptılar 
muazzam bir hadise olacaktır,, 1 

sene evvelin .. 
daha tecrÜQe

liyiz , sinirlerimiz 
daha sağlam, gözü-

Atatürk tatbikat sahasını teşrif 
ederek harekah takip buyurdular 
fstanbul, 28 (A.A.) - Harp akademisi tarafından 

yapılan ve 28 Mayıs sabahı başlayan tümen tatbikab 
esnasında bilhassa tayyarecilerin gece harekahnı 
takip etmek Üzere Reisicumhur Atatürk 28 Mayıs 
saat 24 de tatbikat sahasını teşrif etmişler ve hare
kah takibe başlamışlardır. müz daha pektir! ,, 

ismet in önü " Bu sözlerim 
vatandaşlarıma vazifelerine 
ve işlerine huzur ve emni
yet içinde çalışmalan için 

lngiliz Dıı İtleri Bakanı M. Eden 

lngiliz - İtalyan 
Münasebatında 
Düzelme · 

Lehistan - Yugoslavya 
konuşmaları bitti 

Belgrad siyasi mahafili Leh Dış Bakanının 
Yugoslavyayı Alman - Leh kombinezonu lehine 

kazanmak için çahşbğını temin ediyorlar 
lıınet İnönü Kamutay künü.ünde 

bir teminatbr ,, diyor 

ii:llkara, 28 (A.A.) - Kamutay • b~gün. Abdüllı~'!l .~en~a~ın b~k~lı
ieL <l~ Yaptığı toplantıda 1936 bütçesının miızakeresını bıtırmıştır. Bu muna· 

uc:tle aöz alan Başbakan ismet İnönü af&iıdaki beyanatta ~UftlıN usolİnİ~İr Jııgili.z gazete- Belıırad, 28 (AA) - Havaa ajan-

B~BAKANIN BEYANATI 
Arkadaşlar 

. Devlet hiz~etlerinin tatbik olunacakları sayhayi gösteren bütçe müzake .. k 80na ermwtir. Vekil arkadaşların günlerdenheri bu hizmetler üzerinde ne
t Yapıldığını ve neler yapılması düşünüldüğünü izah etmeye çalı~tılar. 

l ·Bütçe tertibi esasen zor bir istir. Bir milletin sayı~ız ihtiyaçlarını 0 sene 
p~ın doğru bir sıraya koymak ~asında çok dikkat ve hatta meharet isteyen 
ır Irıarifettir. 

kıd~azırlanmakta olan bütçenin en iyibir bütçe olduğunu söyleyecek kadar 

• b buJ k ıından: Sine eyanatta UDUr en B. Stoyadinoviç, B. Beck.'in ıercfin• 

"Türkiye ve YunanistanJa bir ııaıe ziyafeti vermiştir. 
• B. Beck'in ziyareti hakkında mütalea-

dostluk mısaklarına hurmet lar serdeden resmi mahafil, Leh nazınnın 
etmek kararındayızf ,, dedi Yugoslavya'yı Al~an • Leh kombi~~:ıo~u 

lehine kazanmak ıçın çalışmakta ve iki mıl-
Londra, 28 (A.A.) - Daily Tel- Jet arasında daha sıkı münaıebctler teaİIİ• 

graf gazetesinin muhabiri ile bir ko· ne gayret eylemekte olduğunu beyan et· 
nuşma yapan Musolini ezcümle tunları mektedirler. 
söylemiştir: .. Beck bu sabah naib prena Paul tara• 

Zecri tedbirlerin nihayetlenmesi ile fından kabul olunmuştur. Prenı Paul, ıalı deo.ı·ı· F k . . .. ksek ve verimli çalısmanızla, yardımınızla 
.._ ı:. ım. a at sızın yu • 
b. ey dana getirilen bu bütçe iyi r J 
h~r bütçe addolunabilir. Devlet Başbakanın 

İtalya, memnun devletler sırasına da.. ,Beck' e beyaz kartal nişanının birincıı rüt• 
(Devamı 10 uncu •aylamrzda) besini vermiştir. B. Beck prenı Paul tara• 

fından verilen öğle ziyafetinde hazır bu
lunmuş ve öğleden sonra Bayan Beck ile 
birlikte Valde kraliçenin huzuruna kabul 
edilmiştir. Bundan sonra B. Beck, B. Sto• 

c~~~U~rini takip ederken istinat beyanatından hülasalar 
ar gıllliz ana temelleri kısaca BOTÇE: Meydana getirdiğimiz eser 
tetınek İstiyorum. hakiki manaıiyle tam ve mütevazin 

'(!:" bir bütçedir. 
~j BÜTÇE iKTİSADi VAZİYET: Bir sene ıon· 
a ıa milli iktisadi noktai nazardan 

t Unlardan birincisi, bütçenin daha kudretli bir halde bulunuyo-
ller haid S e mütevazin olmasıdır. ruz. 

enelerde b • k'b . w. • HARiCİ SiYASET: Biz sulhun ııağ-
bu n en ta l ettıgınız ve lam Ye devamJı olmasının, milletler 

lıllk~ene de büyük meclisin ta• arasında elbirliğini hakikt ve sa· 

lu .. d ~k ettirmekte hassas bu· mimt taraftarıyız. Bu hususta bize 
•• Ugu b k düıecek vazifeyi ifada dikkatli 

fa,.d~• u esas bizim için ço 
' cut ld k bulunduk. 

faydalı 0

1 
u, Ve ilerde de ÇO MİLLİ MÜDAFAA: Müdafaa vasıta· 

tirdi... . O acakbr. Meydana ge- lanmızı en yeni silahlanma fenninin 

talh gtınız eser, hakiki minasiyle en yeni icatlariy]e techiz etmekte-
'-4 \re iz. Bunu bütün milletin bu kürsü-

Dö ~iitevazin bir bütçedir. ~en benim ağzım.dan işitmesini .:ırzu 
Vız MÜVAZENEsı d · Her tedbirden evvel Türk 

:---._... e erım. T" k milletinin müda· /\ k vatanının ve ur 
L t adacı} b" d k d ' ilahından ve kendi llÜt.. , ar, ılhassa son seneler e faasmı en 1 s . 

! 
lttı dünyA•n- . d" v. 'kt di t iradesinden beklıyoruz. 

ar .. -uuı geçır ıgı ı ısa şar . v 

t. Yll:z:ünd .. si kadar mühim olan dıger 
llıt a.-.1 en meydana çıkan ve bütçe muvazene k l"' · 

·••l d ·· . . k bütçede ve gere ma ı sıya· 
l'asetirn.' oı,rız ınüvazenesi vardır. Bız, gere . k . · k ka· 
)ıth b lı:z:de döviz müvazenesini ciddi bir surette temın ehtme ~çbı~ çol"',_ 

.. '1 '1n .. · bu sene ususı ır a a.Ka 
~Osterdi UYoruz. Bu hususta bütçe encume?ıl . d.. . üvazenesi nok-
ta· · H .. b' . .. d. B tedbır erın ovız m 

ı naz ususı ır tedbır goster ı. u . . d • · e inanı-
l'rıı~ " arından daha sağ1am, daha emin bir vazıyet temın e ecegın J ardır. 
· ~ADİ VAZİYE1 
i l ArkadasI b.. - .. . "vazenesiyle beraber dev1et 
~ erind • ar, utçe müvazenesi, ve dovız mu f ·kl · · · her 

e tak· d h ne sar ettı erımızın, 
•ene her h ıp ettiğimiz diğer bir nokta a er se A k bu sayededir 
~i bir s alde istihsa1i arttıracak surett~ olmasıdır. d h n~:d,retli bir halde 

ulunuyo:ne sonr~ milli, iktısadi noktaı nazar~an a e~r im esas mese1eler 
~. lstıhsali arttırmak noktasmdan ışaret g 

(Deoamı 10 uncu ıaylanııda) 

Perier bankası 
İflas etti! (Devamı 10 uncu ıaylamızda) Leh Dış Bakanı M. Beek 

Bankanın müdürü ''KAN KONUŞMAZ f 
dolandırıcılıktan hapse • ' ' 

mahkum o1du 
Perier Bankası Türk karileri için ya- Orhan Selimin ilk romanı için Nazım 

bancı değildir. Belediyenin bu banka H• k tJ b• •• ı"" k t 
vasıtasiyle büyük bir istikraz aktettiği 1 me e ır mu a a 
hatırlardadır. İşte, Fransada ve Türki- Yazan: Naci Sadullah 
yede maruf olan hu banka dolandırıcı- ------------
lık ve hileli iflastan dolayı zannaltın- Nazım Hikmetin, ((Portreler» adında-
dadır. ki kitabında «Ürham Selim» başlıkh bir 

(Devamı 10 uncu sayfamızda) şiir vardır. Bu şiir şöyle başlar; 
Benim sıska, 

Konyaereğlisinde 
Yaman bir hırsız 
Yakalandı 

Sen 

benim cıhz, 

benim 7.a.valh çocuğum Orhan Sellin! 

benim 
ne gözüm, 

ne kolum, 

Ereğli: Konyada (Hususi) - Tüc- Sen 

cardan Emin Soylunun dükkanına hır- benim, 

ne kafamsın; 

sız girdiğini ve kasayı kırdığını, 6 bin bir kurşun balyası gib sıska sırtına bindiğim 
lira aşırdığını telgrafla bildirmiştim. ve alnmuı teriyle geçindiğim 

Bu hırsızlık şöyle olmuştur : ilk 

Emin Soylunun mağazası arkasın- ve son adamsın! 
daki duvar delinmiş, buradan tavan Böylece ejcy uzayan bu şiir şöyle biter: 
arasına girilmiş, tavan tahtaları makap Yalnız wıutnıa bir şeyi 

ve keski ile kesilerek dükkanın içine yorulur da 

inilmistir. 
Ma~azada 500 kilo ağırlıgında bir 

kasa vardır. Hırsız bu kasayı arka ta .. 
( Deoamı l O uncu ıaylamı*1a) 

ayağın kayarsa eğer 

seni herkesten önce ben 
taşlarım 

(Deoamı 10 uncu •aylamu.da) 

Nfı~ıııı ı l ıı-. ıııel 

Kan Konuşmaz! 
Yarından itibaren «Son Posta,. 
sütunlarında okuyacaksınız • 
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r Her -, Resimli Makale a Kuduza 
-~ S&zün Kısası 

En büyük 
Ve en acı 
Hakikat . -
B 

ütçe münasebetiyle Büyük Millet 

Mccl~inde cereyan eden müzakere-

} b . k üh" ı"m memleket meselelerinin er, ır ço m 
açılıp konuşulmasına, ve bazı hakikatların 
öğrenilmesine vesile teşkil etti. 

Bu meseleler iç.inde bizi en ziyade a· 

)akadu edeni Maarif Vekili Saffet Arıka

nm ortaya attıiı rakamlaıdır. 

Bu rakamlardan öğreniyoruz ki, mem
lekette ilk talı.il çağında 1,850,000 çocuk 

vardır. Buna karşı şehir, kasaba ve köyler
de mektebe ancak 65 8 bin çocuk devam 

etmektedir. Demek ki çocuklanmızın üçte 

ikisi okumuyor. 
Bu bir. 

* llk mekteplere devam eden 658 bi:ı 

çocuğun 3 70 hini köy mekteplerinde, 31 O 
bini şehir mekteplerindedir. Köylerimizin 

nüfusu, umumi nüfusumuzun yüzde 75 i o
larak kabul edmrae. Şehir mekteplerinde 

bulunan çocuklann yüzde 75, köylerde 

yüzde 2 5 dir. 

Filhakika Türkiyede 39 bin köy var
dır. Bunlardan yalnız 5000 köyde mektep 
vardır. 34 bin köy mektepsizdir. Yani hiç 
olmazsa 34 bin ilk mektep hocasına ihtiyaç 

vardır. 

Bu iki.1 

*' 
Cumhuriyet ilan edildiği zaman orta 

mekteplerde 9600 talebe vardı. Bugün bu 
talebenin miktan 63 bini bulmuştur. 

Fakat buna karfllık o vakit 1900 mek· 

Kuduz tehlikeli bir bastalıkhJ'. Bize hastalığı nakleden kö

peie karşı derhal tedbir alırız. Bu suretle onun zararının önü

ne geçmeie çalıfınz, kuduz köpeği bulursak öldürürüz. 

Cemiye~te de kudm köpeiin rolünü gören imanlar vard1r. 

Bunlar ya İnsanın hayatına, YJl namus ve ıerefine musallat olan 

ahlaksızlar, dejenereler, ıuçlulardır. 

Nasıl kuduza karp müdafaa tertibah •lmıpak, cemiyet 
bunlara kllfJI da kencliııini korumak için lizım gelen tertibah 

almııhr. Onlan ceza, hapis, vesair bir takım yollarla zaranız 
bir bale cetinneğe çalııır. 

Fak.at baz.ı zararlı mahluklar vardır ki, kuduz köpek gıni 
kendi.sini meydana vermez. Gizliden sizliye, el albndan çaJı
fll' • Yaptığı zararın farkına vanlmaz. Fakat yapbkları tabn'"bat 
daha büyük, dab tehlikeli olur. 

Kuduzdan bir dereceye kadar konmabilininiz, fakat bu 
tehlikeli unsurlardan kurtulmak daha cilçtiir. 

Bunlara karp daiına gözünüz açık ba lun1Dlm. 

(söz A RAS INDA ) 
Eczacı kalf alığından 
lngiltere müstemlikat 
nezaretine I 

··-----------------------« 
HERGüN BiR FIKRA 

Sü/lülük hasreti 

Ermel • T1l 1 

Genç ve dinç Türkiye cumhuriy~ 
tinde, medeniyet vadisinde ati"' 

lan her ileri adımın hız aldığı Kamu
tay kürsüsünde, ağzı fodla kokan bi( 
zihniyet, davanın mahiyetini kavra • 
yamamış acemi bir müddeiumumi he
yecaniyle, medeniyetin aleyhinde atef 
püskürerek, on üç yılda elde ettiğimi2 
nimetlerin milli hudutlar haricine atıl• 
masını istedi. 

insanların, insan gibi yaşamalarınl 
temine medar olan bu medeni nimet • 
ler, şüphesiz ki o medrese zihniyetini.il 
dar çerçevesine sığamaz. Eğer sığmı« 
olsaydı, bu memleket ve bu millet, altl 
yüz bu kadar y\,l, yerinde saymaz, ileri 
gitmek ıçın cumhuriyet güneşinilf 
doğmasını ve medreselere sığınmıf 
muzır bir muhafazakarlığın yıkılmasınl 
beklemezdi. 

Guya iktısadi endişelere dayanıyoll 
gibi görünen bu süflülük hasreti, üzerf 
yaldızlı, fakat içi zehir dolu bir hap gİ• 
bidir . 

Bu hapı, Türkiyede, şifai hassaladt 
na inanıp da yutacak kalmamıştır. O clı 
hetten korkumuz yoktur. Medeniyet• 
ve onun getirdiği rahata, huzura, köı 
layhğa, temizliğe alı~ insan hiç kiın• 
senin telkini ile bedeviyete avdet eddl 
mezl 

Yalnız esefimizi mucip olan, meddi 
ni bir küt]enin en tabii, en basit ihtf
yaçlarını lüksten ayırt edemiyecek iJ. 
rü.mcekli bir zihniyetin en yüce btl 

tep hocası vardı. Bugün hoca miktarı an- Son günlerde İS• 
cak2100 dür. Talebe miktarı 1 misli arttı- tifa ederek Bald
iına göre, daha hiç olmazsa 45,000 orta vini müşkül vazi
mektep hoca11na ihtiyaç vardır. yette bırakan Jngıl· 

tere müstemlekat 

Tecrübeli ka ptan 
Eskiden, padi§ahlann rükubuna 

mahsus bir (İstanbul) vapuru büma -
yunu vardı. Bu yandan çarldı gemi, 
Beıiktaı önlerinde mütemadiyen de -
mirli durur, senede bir defa ya kunıl • 
dar, ya kımıldamazdı. 

Bir .rece nat tam 
üçte, Eden tatb uy-

mahfilde yer buluşudur. Bid'atı sey'j.. 
e .. bir zamanlar, ıohalann elinde. rasf 
gele basılan bir kara damga olmuştu

kusunda uyurken, 
bu··yu··k Bu damga her yeniliği turfa gösteriyorc aazeteler 

zavallı saf müminleri rahattan, huzur• den biri, Cenevre-Bu üç .. 

* Halbuki muallim mektepler!ııin 

ve diğer mekiteplerin her se· 
ne yetiştirdifi muaJlim miktarı ancak dört 
bet yüz kişidir. Bu rakamla ihtiyacımız o· 
lan miktarı doldurmak için yarım aıır bek
lemek )i.zımdır. 

Bu dört .• 

* 

nazın J.H.Thomas 
gayet garip bir in- 1 

sanmış. Dokuz ya- ' 
ıında eczacı kalfa
lığı etmiş, oradan 
bir koltukçuya çı
rak olmuş. On bir yaşında lokomotifleri 
yıkarmış, sonra ıoför olmuş. Makinist, ve 
amele teşkilatı katibi umumiliği yapmış. 

Oradan meb'us ve nazır olmuş, 

Bir ııün Thomas beşinci J orjun karı· 

sının hasta olduğunu duymuş, pek merak
lanmış ve doğru saraya ııiderek krala: 

- Kannız nasıl} diye ıormuş. 

Bunun süvarisi C... Bey isminde pa
lavracı bir zatı Denizciliği sıfır mer • 
tebeıinde olduğu halde, kendini bir 
transatlantik kaptanı kadar mahir gÖ• 
rür ve herkese de öyle göstennek İster
di. 

Bir gün, vapur lzmit körfezinde bir 
deneme seferi yapıyordu. C... kaptan 
yanına bir iki de misafir abnqtı. 

Gemi körfezde aeyrederkea, kaptan 
da bermutat, misafirlerine karp 7'ik -
sekten atarak, öğünüyordu: 

den. mahiyetini dan, sür'atten, kolaylıktan, temizlik"' 
pek iyi anlamadığı ten. hasılı medeniyetten tahzir ediyor"' 
bir telgraf almıı. du. 
ve telefonu açarak, Medreselerle beraber bu damganın 
Eden'i uyandırıp i- da yok olduğunu zannetmiştik. Meğe( 
ubat istemit. na- kimlerin elinde, nerelerde sığınmış 1. 

zik bir insan olan Eden lhını olan izahatı Fakat ne de olsa, müzminleşmiş biıJ 

vermekte kusur etmemiı. fakat ertesi SÜ· illetin tesirini kaybeden mikrobu gibi, 
nü de gazeteciden sureti hususiyede ti}ta- bunun içtimai bünyemize zarar ver " 
yet edince: mek ihtimali kalmamıftll. 

2:-.. i'h~ Gazeteci: 

- Eden'in fiklyete hallı yok demif, 

Bu rakamlan okuduktan aenra ıimd;ye 
kadar hiç birimizin maarif meselesini kav
ramadıiımızı anladım. ve teferrüata a
it meseleler üzerinde duruşumuza üzül
düm. 

Kral bu merasimsiz ıirişe, içten gelen 
Görülüyor ki maarif meselesi bizde he- laübaliliğe memnun olarak. kendisini taltif 

nüz muallim ve mektep meselesi halinde- etmiş imiş. 

- ~ diyordu, bu körfezin her ta• 
rafını cebimin içi eibi bilirim. Nereler
de kayalık, sığlık varsa hepsini noktası 
noktasına tayin ederim •• 

Tam bu sırada, (İstanbul) -..apuru, 
gıcırdıya gıcırdıya sürtünerek bir Jumı. 
luğun üzerine yulayıverince, C... kap
tan, biç istifini bozmakıızm : 

memleket işlerinde rahatsız olmak ve e

dilmek yoktur. Eden vaz:ileaini yapmııtır. 

• • • Biliyor Musanıız ? 
dir. Daha terbiye sistemi. nazariye, im
tihan, kalabalık 11nıf, kitap vesaiİe gibi 
meselele~ onuncu derecede ehemmiyeti o
lan, ve ana meseleyi falletmiş olan ileri 
memleketler için mevzuubahsolması lazım 
gelen meselelerdir. 

Biz daha maarif meselesinin ana hat
ları üzerindeyiz ve her §eyden evvel bu acı 
hakikatla.n gözönünde bulundurarak mu· 
hakeme yürütmeie mecburuz. 

--------- .. ----· .... 
Özlü sözler 

Kadınların cehennemi ihtiyarlıktır. 
La Rocbefoucauld 

Kadının kalbi, hisleri içine almadan ak· 
ıettiren bir aynadır. 

Fransız ata aözü 

Aldanmak Te ailamak kadınlann ver-
gisidir. Cbaucer 

••• 
A merikan benk•l•r1nd•kl 

• • hlp•lz paralar 
Nevyork bankalarında sahipsiz olarnk 

50 milyon dolar senelerdenberi yatmakta
dır. Bunların sahipleri bir türlü bulunama
maktadır. 

Ancak Amerikan kanunlarına nazaran 
bu paralar' otuz sene geçmeden devlete in
tikal edemiyeceği cihetle fimdilik hiç bir 
gey yapmağa da imkan yoktur. 

* .... 
Berlln de kaç •ok ak var? 

Berlin, sür'atle genişleyen ve büyüyen 
§ehirlerden biridir. 150 sene evvel Alman
yanın payitahtında 140 hin insan varken 

bugün bu miktar dört milyona çıkmıştır. 
Belediye yaptığı son bir planda, yalnız 

Berlin şehrinin içinde tamam 8000 ıokağın 

- Nah! ffte buruı uğlı.ktır J dedi. ·- . Büyük PetrcJ 
Devrinden kalan 
Bir bomba 

\ \ 1 I 

Azalt şeolırinde 
yapılan bazı hafri
yat esnasında 100 
kilo kadar ağırlı

ğında patlamamış 

eski biT bomba bu
lunmuştur. 

240 yıl toprak 

M ahkOm 

İspanyada boğa hail milli ıpor

dur. Güreşçiler, halkın nazannda zafer 

kazanmış generallardan daha yüksek mev

ki sahibidirler. Geçenlerde Mekaikadan 

ispanyaya gelen bir boğa aüreşçisine mü

saade verdi diye, lspanyol boğa güreoçile

ri isyan etmişlerdir. lçleıinden bir tanesi, 

biz «boynuzlu ve kudurmut hayvanlan ye

re ıereriz. Masa batıılda oturan idareciler-

den mi korkacağın demiş. Demi, amma 

bu sözü üzerine de doğru hapishaneyi boy

lamış. Hapishane müdürü kendisini dell· 
ğe attığı zaman ona fU ihtarda bulunmuı: 

- Sözünü aohbetin.i bilmek te en aıa· 

alt1nda yatan bu ğı lioğa ile gürqmek kadar zordur. I 
bomba, 1696 da 

Azak ıehrindeki da Büyük Petro askerleri tarafından kul-
Dünyada cennet ve cehennem kadın mevcut olduğunu tesbit etmiştir. Türk istihkamlannın muhasarası esnasın- lanıJmış olan bir bomba ÜIÜf. 

kelimesindedir. Seume c:::==:~~:::::=:=::;:::;:::;:::;::;:::=:::~::::~::::;:::;:::;::::;:::;:::;::;:::;:::=:=:::=::::=:;:::;::::;:::;:::;::;:::=:;:::=:::;:::;::;::::=::;:::~ 

Her kadın güzel olmağı iyi olmağa ter- ı 
cih eder. Alman ata IÖZÜ 

Kadınların hisleri erkeklerin anlıyamı

'yacağı bir i.lemio mahsulüdür. 
Josel Coarad 

Kadınların göz yaşından daha çabuk 
kuruyan bir şey yoktur. 

Fransız ata IÖZ:Ü 

Kadın camdan yapılmıştır. 
Cervan~es 

En son medeni olacak mahluk kadındır. 
Mendith 

İ ST E R İNAN İSTER İNANMA! 
Ciresonda çıkan «Yetil Gireaon» g8%eteıinde «Orijinal bir 

Birlik,, bqbğı altında bir yuı okuduk. Bu yazıda Tireboluda 
tetekkül ebnİf olan «Muallimler ve Memurlar» Birliğinden 
bahsediliyor. <ılnci» imzasiyle yazıyı yazan zat bir alqam bu 
birliğe gidiyor ve ııördüklerini fÖyle anlatıyor: 

<ıGirdiiim odada menıleketin inanılmayacak ıahsi.,.etlerini 
poker masaları batında cöriiyorum.. Kalbim sızlayarak bey· 
nimden vurulmuıa dön«ek &alona giriyorum. Edebi, ah1iki 
veya içtimai bir konferanş dinleyebileceğim ümidiyle girdiğim 

-Oçpot. 
- Peki ıördüm. 
-Nen var? 
- Aa döpeıı, 

- Benimki üç dam. 
- Bende fôl var. 

bu salonda ne kadar yazık ki iatemiye iatemiye: 
-Bop. 

!STER iNAN 

Sesleri duyuyorum. Demek bu irfan ocaiı da böyle her gece 
bu kötü .eslere makes oluyor ve memleketin her bakımdan 
yükselmesinde birinci derecede rolü olacak maarifçilerin yu
vası, bir sefahat hayabna yataklık vazifesi ıörüyor ! 

IS T E; kedi;;:;;;; :;•er -1-Y'CI IHr haloHal! •• I 
Tek başına düşünen kadın kötü şeyler 

;işünür. Plublilius Synu ~-----------------------------------------------------------' 

1 - Türkiyede kahvehane kaç tarihin" 
de, hangi padişah tarafından, nerede açıl• 
mııtır} 

2 - Rus edibi Dostoyevıkinin türkçu 
ye çevrÜmiı başlıca iki eseri hangisidir) 

3 - La Paz şehri hangi devletin payi 
tahtıdır} 

4 - Türk amirallanndan Turgut reİ' 
lıansi harpte ölmüştür) 

5 - Çarlık Ruıyasında erkeklerin sa 
kalını ve bıyığını kestirerek halkı asrilef 
tirmek istiyen hangi Çardır} 

6 - Türkiyede güzel sanatlar akad~ 
misini kuran zat kimdir) 

(Cenpl.n y..,..). 

* Dünkü suallerin cevaplan: 

1 - Y edilrule zindanlannda Y eniçe " 
riler tarafından boğulan Osmanlı padişab4 
lanndan Genç Oamandn. 

2 - Japon kadınJarJ aynlanru güze~ 
lettirmek için daha küçük yaıtan bir cefY 

dere içine koyarlar. Senelerce cendere içİJY 
de kalan ayakların parmaklan birbiriıı• 
girer ve ayak azami şekilde küçülür. Kii
çük ayak Japonyada makbuldür. 

3 - Kanuni Süleyman Macaristan "I• 

Avusturyaya yaptığı bir seferde Szegcditl 
önünde ölmüştür. 

4 - Habeşistandan ordusunu bıTaka -
rak kaçan İmparator Haile Selalie 1 891 Ji .... 
Hanarda doğmuştur. Ras Magounen 1 

oğludur. 

5 - Venüs hakkında resim yapan ret' 
samlar şunlardır: 

Cranach, Velasquez, Caband, Titiel1• 
Lorenzodi Credi, Boticelli, F. Bouehel'• 
Van Oych, ilh .. ilh ..• 



Kudüste 
yeniden 

çarpışmalar 
şiddetlendi 

Ordumuz 
Daima hazırdır 
Milli Müdafaa Vekilinin 

kamutayda beyanab 

Ankara, 27 (Hususi) - Kamutay-

da Milli Müdafaa bütçesi görüşülür • 
d' Londra, 28 (A.A.) - Kudüsten bil- umumi grev ilan etmw bulunuyorlar. ken Vekili General Kazım Özalp bc-
h '.~ldiğine göre, geçen gece Kudüsto ye· Jurnale d'İtalia gazetesi bugünkü yanatta bulunmuş ve ezcümle demiştir 
~ en çarpıımalar olmuıtur. Araplar şe• baş yazısında, İtalyanlann Filistinde ki : 

Şarki Erdun Arplan da harekete geçtiler. lngilizler 
Filistinde ağlahcı gaz kuJJanacaklar 

l r civarında bir sanatoryoma atef etmiş· para saçtıklarına dair (Taymis) in ileri «Bizden İstediklerinizi tamamen ya· 
•rdir. P l' d h 1 • h 11' 1 

tn' 
0 

ıs er a vak a ma a ıne ge - sürdüg-ü iddialara cevap veriyorlar ve pacağımızıa emin olabilirsiniz. Ordu-ıı Ve bun .. . k b' .. d 
olmuştur. un uzerıne sı 1 ır musa eme İtalyanın Filistin ile alakadar olmıya • muz vazifesini ifaya her zaman kadir 

\' f rak Habeş işleriyle meşgul olduğunu ve yüksek meclisin itimadına her za -
tul k:ı:~~ı~.olis müteaddit hücumlara ma- anlattıktan sonra «Arap • Yahudi düş· man layık, onun emirlerine daima ha· 

fil' · manlıg-1 Yahudilerin Filistine muhace· zırdır.» h ıstınin timalinde, Yahudi tarlaları· 1 · 
ın Ve f'd ı retı' ı'le baıılamıııtlr. Filistin hadise erı· Milli müdafaa kara bütçesi lu ı an ıklarının tahribine devam o· T T f 

d'n~aktadır. Geçen gece yalnız bir Yahu· nin menşe'i İngiliz siyasetidr. ngliz 46.314.500 hava bütçesi 7.909.470 
~· ç~ftliğnide beı bine yakın ağaç kesil- gazeteleri bunları anlar ve Sin~or ~u- deni( bütçesi 5.761.780, askeri fab-

ııtır. solinin Dey1i Telgrafa söyledıkJ~rıne rikalar bütçesi 3.065.270 ve harita 
tcdi~Udüs, 28 (A.A.) - Bu akşam neş· dikkat ederlerse isabet ederler.» dıyor. umum müdürlüğü bütçesi de 745.170 
~ L: en resmi bir tebliğe göre, . Filistinde- Kudüs, 28 (A.A.) - Asker ve PO· lira olarak kabul edilmiştir. 
l.t arı~ıldıklıırın önüne geçmek üzere ağ· lis kuvvetleri vaziyete hakim bulun • 

ıcı gaz istimalı' muhtmeldı'r, kA · l 
maktadır. Kudüste sü un tamamıy e 

B . Arap Liderleri teessüs etmiş olduğundan polis me • 
len h erlın, 28 (Hususi) - Kudüsten ge· murları çelik miğferlerini çıkararak 
tind aberlere göre Filistinin Arap liderlet · l d' 

en k '- lıer aünkü serpoşlarını giymış er ır. iurı ırx;.ı zabıtanın nezareti altında bu- 0 1 
tnaktadır Geçen gece bazı şahıslar demir .yo u~u 
1{0111 2.8 (H üç defa bozmıya teşebbüs etmışlerdır. le ... h a, ususi) - Buraya ge· k d k 

.. ab ) t 9 Nisandan bugüne a ar vu u E:rd er ere göre T urisina ve Şarki 
1 ta"ıendeki Arap kabileleri Filistin A· bulan kargaşalıklardan bir Avru~ ~ 

11 arın k o"Jmü!l ,yedisi polis, ikisi asker, sekızı et"" k a Yardım etmek üzere hare et '\" l 
.. ,e tedir sivil olmak üzere 17 Avrupalı yara an· 

du~uhnlar iırki Erden Emiri Şerif Ab- mıştır. Bundan başka 20 Yahudi ve iki 
ter a. a Vaziyetlerini bildirerek fngil • Arap ölm~ ve 182 Arap olmak üzere 
~t ıle rnücadeleye hazır olduklarını yerlilerden 321 kişi yaralanmıştır. 
fn ;t111ışlardır. Şarki Erden halkı !J6D Arap ve 275 Yahudi yakalanmıf • 

ıı tereye karşı protesto olmak üzere tır. 
--~~~~---------...-·------------~---=--

Yunan kralı ı " Askeri bir 
Atinaya dönüyor İsti/ti _,, __ 

Lehistan 
Baştan başa 
Silahlanıyor 

Varşova 28 (A.A.) - Nazırlar Mec· 
lisi Cumurreisinin salahiyetlerini genişle

.ten, ona milli müdafaa meselelerine dair 
kararnameler imza etme1' selahiyetini ve· 
ren bir kanun layihası kabul etmiıtir. Mil
İi müdafaaya müteallik bütün meseleler, 
Leh efkarı umumiyesini son derece meş· 
gul etmekte ve fevkalade alakalarını cel· 
beylernektedir. Muhtelif nezaretkr me
murları ile küçük zabitler harp sanayii 
fabrikaları amelesi devlete mitralyözler, 
tüfekler teklif etmekte, muayYen ıaatler· 

de meccanen çalııımalc teklifinde bulun· 
maktadırlar. 

Kauçuklu mamulat fabrikalarından bi-

Konuşma 

Henri de Regnier 
Nurullab ATAÇ 

Henri de Regnier'nin öldüiünü duyun· 
ca içimde bir burkulma biuettim. Gerçı 

yıllardanberi kitaplarını açtıiım yoktu; fa· 
kat bir zamanlar onu en iyi Pirlerden. 
en iyi romancılardan biri diye tanırdım. 

Bizde onu sevenler çoktur. Ahmet Haşim 
onun tesirinde kaldığını itiraf eder, kitap
çıda tesadüfen onun eserini bulmamıı ol
sa, tuttuğu yolun aklına bile gelmiyeceii· 
ni söylerdi. Türkiyeye Symbolisma Albert 
Samain'in, Henri de Regnier'nin eserleri 
ile girmiştir. Yahya Kemal de Jean Mo
reaıs'ı tanıttı ama onun asıl sevdiii More· 
&s, Symbolisma' dan sonraki, o cereyana 
karşı koyan şiirdir. 

Albert Samain zavallı bir adamdır; bu 
gün onun şiirlerini gülmeden okuyabilen
lere hayret ediyoruz. Henri de Regnier on• 
dan çok üstün olmakla beraber yine bü
yük bir pir değildir. Fakat bilmem nasıl 

anlatayım? Symbolismayı anlamak, hiç 
olmazsa anladığımızı vehmetmek için son 
derece faydalı, hatta zaruri bir pirdir. E-

Sayfa 3 

E 
Avusturyada n .:!er oluyor? 

A vusturyadan gelen haberler bir kaç 

noktayı apaçık gösteriyor: 

Avusturyada bugünkü rejimin mesne
di olan parti hiç olmazsa iki parçaya ay• 
rılmıııtır. Bunların biri Başvekil ve Doktor 
Şuşnigin, diğeri yakın zamana kadar baş
vekillik muavini olan prens Starhember· 
gin riyaseti altındadır. 

Başvekil Şuşnig partisinin bütün kuv
vetlerini kendi emri altında toplamak is
leyerek diktatörlüğünü ilan etmiı. hatta 
Starhemberg' in kumandası altındaki 

Haymvehr teşkilatını da kendi kumandası 
altındaki vatan cephesine kattığını söyle· 
miı. fakat çok geçmeden vaziyet bamba,. 
ka bir mahiyet almıştır. 

Çünkü Haymvehr, prens Starhemberııe 
sadakat göstermek noktası üzerinde ısrar 

ettikten başka hükümete karıı muhalefet 
siyaseti tutacağını, yani silahtan tecrid e

dilmeğe razı olmıyacağını da göstermiı-seri kolaydır; bunun için gençler onu ça· 
bucak sever. Fakat bu kolaylık, okuyana tir. 

gayet ince hisler sezdiği, bir takım karııık 
şeyleri anladığı hulyasını, bu emsalsiz bul
ynyı bahşeder. Böylece Verlaine'i, Mallar-

me' yj okumağa sevkeder. Fakat o tiirlerl 
bir dereceye kadar olsun anlayarak oku

yanlar Henri de Regnier' nin onların tilmi· 
zi sayılmış olmasına şaşarlar. Aralarında 

hiç bir benzerlik yoktur. Henri de Reıni
er Symbolistlerle düşüp kalkmı~ Mallar
me'nin salı nk ııamları evinde uzun uzun 
anlattığı söylenilen nazariyelerini dinlemit. 
fakat kendi zannının da hilafına olarak 
onların tesirine kapılmamıı. onları belki 
de anlamamıştır. Zaten Symboliııtlerlo 
dostluğunu hiç bir zaman kesmemekle be
raber onları sevmiyenler, onlara gülenler· 
le de çabucak dost oluvermiıtir. Theodo
re de \Vyzewa Bu Lehli Fransız muharri· 
rinin adının imlasında belki yanılıyorum) 
öldüğü zaman M. Rene Doumic onu met· 
heden yazısında: aBir vakitler Mallanne
nin şiirlerini anladığını iddia ederdi; sonra· 
dan çok şükür bu gibi çocukluklan bırak· 

Bu yüzden Avusturyada mühim bir ta• 
lum hadiseler vukuu bekleniyor. 

Bugünkü hükumeti tutan fırka ve tcı
.kilatın bu buhranı geçirdiği sırada Avus· 
turyadaki Nazilerin de faaliyete ıeçtik· 

leri bildirilmektedir. 
Hakikatta bugün Avusturya halkının 

liçte biri hükumetçe gayri meşru faaliyet· 
ler arasında sayılan Naziliğe mensuptur
lar. Bunların maksadı Almanya ile birlet
mektir. Şimdiki hükumet gerçi bunlann 
teşkilatını dağıtmış ve bunlar içinde kı
tnıldayanlara karşı son derece ıiddetle 
davranmıştır, fakat bunların temsil ettik• 
leri cereyanın ölmediği ara sıra vukubulaq 
mühim hadiselerden anlaşılıyor. 

Bir kaç gün evvel prens Starhember
ıin köşküne vukubulan taarruz da bunu 
isbat etmektedir. 

l<raı deniz askerleri talim
gihını teftiş edecek 

Vehip paşa Habeşistan 
seferinin zafer değil, istila 

olduğunu söylüyor Ar t de . ~na, 28 (Hususi) yonyen 

kr~ı~ındeki adalardan dönmekte olan Kahire, 28 (A.A.) - Halihazırda 
t&Jtsl karşılamak üzere başbakan Me- lskenderiyede oturmakta olan Vehip 

dec ~8 .bugün bir torpido ile Porosa gi· paşa, hava ajansı muhabirine fU beya
t ... ı· e tır. Kral Porosda deniz askerleri natta bulunmu!ltur. .. 1111 "h '\" 
•as) g~ nı teftiş ettikten sonra Metak- Filistine imparatorun yanına git • 

rinin on bin gaz maskesi ve bir ziraat rna• 
kineleri fabrikasının da mitralyözlere mah
suı yüz pui teklif etmiı olduğu haber a-
lınmı;tır. 

Alman cevabı 
Berlin, 28 {A.A.) - Siyasi maha· 

fil, Alman hükumetinin İngiliz ıualna· 
mesine cevap vermek için Leon Blum 
kabinesinin tC§ekkülünü beklemesi 

tııı gibi bir şeyler söylemişti. Mecmuasının 
( Revue des dem: Mondea ) uzun zaman
dan beri muntazam muharrirlerinden ve 
kendisinin bacanağı olan Henri de Resni· 
er için de belki buna yakın bir hüküm ve· 
recektir. Haksız da olmaz. çünkü Henri de 
Regnier'nin Mallarme muhabbeti gerçek· 
ten bir gençlik hatası ve yahut gençliiin· 
den sonra kaybettiği bir «hidayet» (sra· 
ce) olmuştur. 

Fakat Avusturyadaki ayrılıklar bu ka• 
darla kalmıyor. Avusturyada yine halkın 
llçte biri Sosyalisttir ve bunlar da bugün• 
kü hükumete düşmandırlar. Fakat bunla
rın da teşkilatı ortadan kaldırılmıı bulu
nuyor ve bunlar da hükumeti yıkmak için 
fırsat kolluyorlar. 

Birbirine bu derece zıd ayrılıklar için• 
de yüzen A vusturyanın er ıeç keskin bir 
buhran ile karrılaşması ve bu buhranın 
Avrupada büyük bir gaileye yol açman 
her dakika beklenebilir. 

Çünkü A vusturyanın mukadderatı 
Fransa, Almanya ve İtalyadan bagka kü
çük jtiJaf devletlerile de son derece alaka
dardır. Bu yüzden bu mukadderat üzerin
de rol oynayacak her hadise bütün Avru• 
payı ayaklandırır. 

a bıtlikte Atinaya dünecektir. mek niyetinde idim. Fakat imparato· 
A .Mart isyanı inahkUmları run fngiltereye gitmek tasavvurunda 

hn tına, 28 (Hususi) - 1 Mart is - olduğunu öğrenince bu plandan vaz
tile ın~a rnahkum olan ve cezaları te- geçtim. Neçasi, kaçtığı zaman ben 
hah U~rayan mahkumlara umumi af Ogaden cephesinde idim. Orada vazi
kQ~edıl111esine dair kanun layihasi hü- yet hiç te ümidsiz degildi, çünkü bir 
Veril et. t~rafından dün teşrii meclise çok çarpışmalarda tali Habeş silfihla-

l11ıştır • rına gülmüş idi. Neçasinin Adisababa-

Ri~t , . dan ayrıldığını öğrenince Mısıra hare-
rop un Londra seyahatı ket ettim. 

ehemmiyetle karşılamyor Habeşliler.in inhiza~a uğramaları • 
'h londra 28 (H .. ) Al nın sebeplen ne oldugu yolunda soru· 
•ıın f • ususı - manya· b 
1 evkalade f' . V R'b t p'un lan bir suale, Vehip paşa şu ceva ı ver-ngilt se ırı on ı en ro 
lo ... derede eski bahriye nazırı Lord m~tir. . 
b ., 0 nd Bu inhizamın başlıca sebeplerı, da· İ.iy;:k b~rryye misafir olarak gelmesi 
<I " hildeki ihanetler olmuştur. ı. ~o ~r mahiyet kazanmağa başla- Habeş silahlarının f tal yan silahları· 
ttı\ıh,, r~~ng Post gazetesinin diplomat ·ı 

«ttı nın dununda olması da inhizamın amı • ta n-'· rı tarafından verilen maluma-
<! ı:.Ore V R }erinden biri olmuştur. evfetı . on ibentrop Garbi Avrupa b f · hakı'katte 

ıerı Vehip paşa, u za erın 
llıası l h. arasında bir pakt imzalan • cıaskeri bir zafer olmayıp» askeri bir 

l\~~ f~i~~!~~ir. Lord Londonderry de istila olduğunu, zira iki tarıfn silah • 

b on ltb ır . ları arasında pek büyük bir. fark bulun· İt ~. 1 entrop İngiliz kabinesinde 1 k 
sn-ıın k duğunu söylemiş ve netıce o ara 

~il old .. endi düşüncesine mütema· . paratorun memleketten çıkması 
Qilter Ugunu nazarı dikkate alarak in- mm · ı id' 
h eye . . . mutlak bir zaruret halim a mı~ rn e en-ın-ı. gıtrnış ve bu suretle ziyaretı 
~ demiştir. _______ _ 

T ~huın ıslAh istasyonları Manisalıların hava kurumuna 
b rınk yardımları QQkan] .. ara, 28 (Hususi) - Ziraat 
l'onlar/gı rnevcut tohum islah istas • Manisa, 28 (A.A.) - Bugün halk-
n nı Ço.. l . . d yapılan büyük bir toplantıda, U sene k ga tınağa karar vermiştır. evın e 

1
.. .. d 

l\çılacak eten, kendir istasyonları da halkımız bütün mahsu attan . yuz he 
tır. 'k' . . hava kurumuna vermeyı taa • 

·---- ı ısını Çeko 1 ---- hüt etmiştir. s ovakya Cumhur Reisi _:_-----
P .. BUkreşe gidiyor Pariste grev 

Çe rag, ')8 ( . 28 (A.A.) - Paris mıntaka· 
k ... A A ) P Parıs, .. f b 'k 1 Oslo k . . - ragerpresse, b' k maden sanayıı a rı a a-ha~· va Ya h . . B . sında ır ço b'l 
~ırand,,. s·· cuın ur reısı enesın d b'lhasa tayyare ve otomo ı 

t'tıa .... ukr d R rın a ve ı l 
nya k eşe giderek ora a o· . .. sseselerinde ame e grev 

Na·b ra)ı C 1 1 ın~aatı mue l'k h f ı ip aro ile Yugos avya ·• . . Amele kırk saat ı a ta 
be rens PauI . 1 k l h ilan etmıştır. . . . k d' 1 

r ver111 k e mti a i o acağını a· .. .. tatbikını ısteme te ır er. 
e tedir, usulunun 

muhtemel olduğunu beyan etmektedir. 
Çünkü Almanya, dolayısile Fransaya 
da cevap vermek istemektedir. 

Kelimelere tatlı bir ahenk vermesini 
bilirdi. 

Ahmet Haşim bir ıiirinde: 
Ne kadar gamlı bu akıam vakti. 
Gülüşün benzemiyor mutada 

Bu bakımdan Avusturya hadiseleri bü
tün Avrupada me .. akla takip olunacak 
mahiyet almıştır. 

Bu mahafiJ, Fon Ribbentropun ya
kında Londraya gideceğini ilave et • 

mektedir. 

Hitler deniz 
M anevralarznda 
Berlin, 28 {Hususi) - Almnaya 

devlet şefi Her Hitler bugün Baltık 
denizinde manevralar yapan Alman 
deniz kuvvetlerini ziyaret etti ve. 21 

endahtiyle karşılandı. Her Hıtler 
top l d · ·1 · Kil limanında ölen A ':"an .. enızcı erı 
namına yapılan abidenın kuşat res • 
minde de hazır bulunacaktır. 

Yeni lngiliz Müstemlekat 
nazırı tayin edildi 

Londra, 26 (Hususi) - Bir kaç gün 
.. . ·r den müstemlekat Nazın M. once ıstı a e . . . 
T rl.nc Mister Ormsı l..igor tayın 
omasın ye 
1 t r Mister Ormıi Ligor 1 9 1 O dan o unmuş u · 

b . A azasında bulunuyor. Kendisi en vam 
. d' k dar muhtelif nezaretlerin müs-
şım ıye a .. • 

l - apmı• mwıtemlekat nazırlı-
teşar ıgını Y ... . . . 
_ d d "Ynİ vazifeyı deruhte ctmııhr. 
gın a a T 

* * 
Der; işte H. de Regnier'nin ıiirlerinin 

dekoru. Bilmem o iki mısradaki hüzünlü 
zevki duyuyor musunuz? Regnier'nin ti· 
irlerinde şaşaalı akşam ve saray dekorla
rı, geçmi;ı zaman hasreti arasında öyle bir 
nikbinlik ve öyle bir hüzün bulunur. Biz 
gençken bunları pek severdik; Regnier'nin 

Bir hırsız on bir sene hapse 
mahkum oldu 

bir çok mısraları hala hatırımdadır. B11&ü· Bir kaç senedenberi lstanbulun 
nün gençleri de acaba hoılanıyor mu? muhtelif semtlerindeki ev, apartıman 
Aııktnn, tatlı bir melalden bahseden fi· ve garajlardan bir çok eşya çalan ve 
irden hangi devrin gençler ho,lanmaz ki? hırsızlıktan 1 O dan fazla sabıkası bu· 

Romanlarında, hikayelerinde de yine lunan Gebzeli Celalin duruşması dün 
o meziyetler veya o kusurlar vardır. Bun· bitmiştir. 

)ardan zannederim hiç biri Türkçeye ter· Celal, Nişan taşı, Pangaltı, Taksim, 
cüme edilmedi, herhalde kitap halinde Ya}yıcık ve daha bir çok yerlerdeki ev, 
çıkmadı. Halbuki La Double Maitreaae, apartıman, garaj ve kahveleri soymuf 
la Pecberesse, les Amants Sinaulien ne ve nihayet bı,ından 4 ay evvel Gebze • 
tntlı okunan şeylerdir. Biri üzenip te onlan 

de çaldığı e!lyalarla birlikte cürmü • dilimize çevirse hem kendi eilenir, Lem T 

de okuyanlar bayağı olmıyan bir zevkle meşhut halinde yakalanmıştı. ] 
vakit geçirmiş olurlar. Romancı Henri de Mahkeme bu yaman hırsızın l se· 
Regnier, hele yukarda saydıiım iki roman ne 8 ay hapse konulmasına ve bu ka· 
ve bir hikaye gibi on yedinci. on sekizin· dar müddet te emniyeti umumiye ne· 
ci asırlardan bahseden Regnier, pir Reg- zareti altında bulundurulmasına ka • 
nierden daha kıymetlidir. rar vermiştir 

iki 
--~~.....;--------~~--~-
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Balkan deniz 

eksperleri 
Dün toplantılarına devam 
ettiler, şereflerine ziyafet 

verildi 
Balkan iktısat konseyi eksperleri, 

Ticaret Odasında kendilerine tahsis e
dilen salonda dün ikinci toplantılarını 
yapmışlardır. Komisyon Balkan de
niz nakliyat işleri hakkında eksik olan 
bazı tedbirler ittihaz edecek ve verile
cek kararlar iktısat konseyincede mu
vafık görüldüğü takdirde Balkan hü • 
kametlerine bildirilecektir. Şehrimiz -

deki toplantılar daha beş gün devam e-ı 
decektir. Dünkü toplantı hafi olmuş ve 
aaat 6 ya kadar devam etmiştir. 

Dün Türk murahhasları tarafından 
diier azalara Perapalasta bir öğle ye
meği verilmiıf ve bunda vali namına 
vali muavini Hüdai, Ticaret Odası ka
tibi umumlıi ve şehrimiz iktısadi da • 
freler tefleri hazır bulunmuştur. Yarın 
Günef klübünde misafirlere bir çay 
verilecek ve pazar günü de misafirler 
)'alovaya götürüleceklerdir. 
, 

· Müstahdemin şubesindeki 
tahkikat 

Belediye müstahdemin ~ubesinde 
yapılan yolsuzluk tahkikatı nihayete 
ermittir. Müfettifler son olarak alaka
dar memurlann malumatlarına müra
caat etmiştir. 

Mali senebatının yaklaşmasi müna

eebetiyle teftif heyeti bu hususta ra -
porunu en kısa bir zamanda ikmal e
derek makama arzedecek. Bu suretle 
Haziranda müstahdemin şubesinin a· 
kibeti belli olacaktır. istifa eden müs, 
tahdemin tubesi mildtirü Refi~in ye
rine henüz kimin tayin edileceği belli 

Cleiiklir. 

Bir günde 1 O kaza 
Beyazıt Vemecilerde Bakkal Salih oğ

lu O.man kucaiında 3 yaıındaki Güzide 
adlı çocuiuyla beraber Beyazıt meydanın
da seçerken toför Salibin idaresindeki 
2S&S numaralı otomobilin altında kalmıı· 
br. Çocuia bir teY olmamıı. Osman vücu· 
clunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
*Neft ıendikata ait 775 numaralı otomo

bil Bomonti tramvay tevakkuf mahallin
!f•n seçerken Vahraın kızı Edvaya çup• 
mııbr. Yaralı haıtaneye kaldırılmııtır. 

..., 

.Siz de böyle 
Düşünmüyor musunuz 7 

J 

Kayık otomobil dellldlr. Denizin 
~rtasında da 11•r•J bulunamaz 

B ir okuyucumuz vilayet tarafından 

geçenlerde verilmiı olna bir kara
rın pek güçlükle tatbik. edilebilece-
ği düşünc~indedir. 

Diyor ki: 
«Bir kaç gün evvel yazdınız, vilayet 

plakaları mühürsüz olan her türlü 
deniz vasıtalarının ıeyrü ıeferine 

müsaade etmiyecektir, dediniz. 
Deniz vasıtalannın inzibat altına alın

masına bir diyeceiim yok, bu va
ııtalan kullananlann ehliyetnameye 
bağlanmalarına da bir ıey diyemem. 

Ancak mavna ve aandal gibi deniz va
ııtalarında tıpkı otomobil, kamyon 
motosikletlerde olduiu ıekilde nu
mara pllkalarının mühürlü kalmala
rını istemek doiru olamaz. 

Zira mavna ve sandal otomobile ben· 
zemez. denizin ortuında garaj yok· 
tur, bunların emniyetli bir yere çe· 
kilmelerini temin etmek kabil değil
dir, muhakkak deniz kenarında bir 
kumsala çekilecek ve baıı boı, bıra
kılacaklardır. Bu takdirde iıe mü· 
hürlü plakanın çalınmasına veya bir 
haşan çocuk tarafından koparılma· 
ıına mani olacak çare yoktur. 

Bunun haricinde deniz vasıtalarının 

muayene ve kontrolü için mutlaka 
lstanbula getirilmelerini istemeyi de 
ııkınta verecek bir emir olarak te· 
lakki ediyorum. Fil'hakika küçük 
bir aandalın mesel& Kavaklardan ls
tanbula cetirilmeaindeki güçlüğü ıiz 
de tasavvur edebilirainiz. » 

Okuyucumuz haklıdır, bize göre mav
na ve eandallann belediye ve polis 
bakımından inzibat altına alınma

ları için mühürlü pllka yerine ba, 
taraflarına uzaktan cörünecelt te· 
kilde yazı ile aabit numara koymalı, 
muayenelerini de her ıemtte muay
yen bir günde, ıeyyar memurlar ta
rafından yaptırmalıdır, diyoruz. 

Şiz de böyle 
Düpnmügor musunuz 7 

1 

- Mevlldl Nebevi -

1 
1 Haziran 936 Pazartesi günü 

Rebiülevvelin 11 ine müsadif ol
makla aktamı (Salı gecesi) Mev-
lidi Nebevt olduğu llln olunur. 

Üniversitede lisan 
imtihanları * Y edikuleden Akıaraya gelmekte olan 

71J sayılı Vatman Feyzinin idaresindeki 
tramvaydan atlamak iateyen Salamon ad· Talebelerin yüzde 75 i imti
ı. yolcu müvueneeini kaybederek düşmüı. hanlarda muvaffak olamadı 
ricudunun muhtelif yerlerinden yar~lan· 
mııtır. 

* Beyoilunda kumbaracı yokuıunda 
Yıldmm apartımanında oturan Remzi oğ
lu Omıan taraça~a oynarken 2 metre yük
Mklikten yere diiferek baıından yaralan• 
Dllfbr. Yaralı çocuk Beyoilu zükur hasta
n .. ine kaldınlmııtır. 

* Büyükderede Kalafat yerine :ranaf
nıakta olan kum yüklü motörün tayfaların
dan aalih oilu lılim iakeleye halat athiı 
ıarada ayağı halatların araaında kalarak 
lurılmııtır. Yaralı derhal has aneye kaldı· 
nlmııtır. 

* Fındılı:hda Molla bayırında oturan 
Ali oflu Halil cami arlı:aıında top oynar· 
ken dütmüt. aai lı:olu kııllmııtı'r, yaralı 
çocuk haıtaneye lı:.aldırılrnıştır. 

* Galatada Hendek solı:ağında oturan 
14 yaşında Mustafa ayakları çıplak olarak 
gezerken ayağını bir cam tehlikeli surette 
kesmiıtir. Fazla kan kaybetmesi yüzünden 
baygın bir halde Beyoğlu Zükür hastane· 
sine kaldırılmıştır. * Bebek Amerikan Kolleji talebesin· 

• den Taksimde Sıraservilerde oturan Yor· 
gi evinde sabah jimnastiği yaparlı:en düş

müş bacağı kırılmıştır. Yorgi Sen Jorj has
tanesine kaldırılmıştır. 

* Beşiktaşta Yıldız caddeııinde <>tu· 

ran miralay mütekaidi Şerifin oğlu 18 ya-
11nda Nejad raftan tabak alırken müvaze· 
nesini lı:aybederck odadaki çini sobanın Ü· 
zerine düşmliş, sağ kolundan ve vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağır surette va
•alanmıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine k. 1-
Jırılmı tır. * Modada Moda caddesinde kundıı-

Dün lıtanbul üniveraitesinin bütün fa· 
kültelerinde imtihanlara başlanmııtır. İm· 
tihanlar haziran nihayetine kadar bitiril· 
miı olacaktır. 

Lisan imtihanlannın neticeai talebele· 
re bildirilmiıtir. Bildirilen bu neticeye gö
re imtihana giren talebelerin maalesef 
yüzde 75 • 80 .ni imtihanlarda muvaff•I\ 
olamanuılarcbr. Alakadarlara göre bu 
muvaffakiyetaizliğin ıebebi tunlardır: 

1 - Talebelerin hemen ekıeriıi lise-
den lisan bakımından pek zayıf olarak 
ıelmektedirler. 

2 - Ecnebi lisan muallimlerinden ma
alesef iıtenilen istifade temin edilememek· 
tedir. 

3 - Talebeler bu derae pek az illaka 
göstermektedirler. 

Tahrir komisyonları çahşmıya 
başlıyorlar 

Haziranda faaliyete baş]ayacak o
lan arazi tahrir komiayonu azalarına 
dün tebliğat yapılmıştır. Komisyonlar 
pazartesi gününden itibaren çalışmıya 
başlayacaklardır. 

:-l gruptan müteşekkil olan bu ko • 
misyonların ne tarzda çalışacakları 
hazırlanmakta olan bir raporla kendi
lerine bildirilecektir. -~,_..-..... ........., ________ _ 
racılık eden Vahram dükltanında çalıştığı 

sırada elinden kayan kunduracı bıçağı ile 
bileğini derince kcsmi§tir. Yarası derin ol
duğu ve damarı kesildiği için çok itan kay
betmi,, hnstaneye götürülmü§tÜr. 

Telef on ·işlerinde 
ıslahat 

Muhabere ücretleri beş 
kuruşa indirilecek 

MEKTUPLARI 
icra ve iflas kanununun bir maddesi etrafında münaka~ 

Alyon Kor muhasebesi veuıedarı Bay Naz· 
mi şahsına ait bir meselede icra ve iflas ka· 
nununun eksik tatbik edildiği zannındadır. 

- Diyor ki: 

bu 165 lira maaşın dörtte bliln1 kesmesi lA 4 
zım gelirdi. Hnlbukl, ayda on lira. kesme~ 
iktifa etti, daha fazla para kesmenin allık# 
darın vaziyetini bozacağı düşüncesini se~ 
olıı.rak gösterdi. Nazarı dikkati cclbctme~ 
rica ederlm.ıı 

* * * 

Telefon Şirketinin devletçe satın a- •Benim Lüleburgazda bir zatta 419 - 935 
lmması Telefon Şirketi umumi heyeti numaralı dosya ile noterden musaddak se

netle alacaklıyım. Bu alacağı dört yıldanbe
tarafından tasdik ve kabul edildiği için rı tahsil edemlyorum. Nihayet Afyon tcra 
· k f "l Bizim bu mektuptan anladığınuza •öre 114 şır et ı en oldug-u gibi hukukan da dairesine müracaatla maaşının dörtte biri - .. ra dairesi kesmeyi alakadarın a Ii maaşı O' 

devletin malı olmuştur. Bunun için nin haczine karar verdlrcllm. Bu zaptın mıı.- lan 55 lira üzerinden yapmış, zammi)atı ~ 
şirket muamelatında şimdi bir takım aşı aslisi 55 liradır, maazam almakta oldu - tarafa bırakmış, belki de kanunu bu şeklll" 
d - · 'kl.kl ğu para da (165) lira tutmaktadır. Bu vazı- anlamı tır, hareketi amirleri tarafından .,.-
egışı ı er ve islahat yapılacak, bu a- yete göre Lüleburgaz icra dairesi icra ve it- lış cörüldüğü takdirde tabii tashih edilece~ 

rada tesisat kuvvelendirilip genişletile- ırıs kanununun 83 üncü maddesi muc.ibiııcc tir. 

cek, halka ve abonelere kolaylıklar •• •••••••••••••• • •••• • •• ••••••• •••••••••••••••••.,.•••••••••• .. 

· gösterilecektir. Mühim bir tavsiye Adapazan 
Bu arada muhabere tesisi, nakil, ye- TÜRK Tı.CARET BANKASI Kuı tiiyünüa kilom 75 kurutlur. 

ni abone kaydı ücretleri de yarı yarıya Kuı tüyü :rubk 100 kuruıtur. 
ucuzlablacaktır. ISTANBUL ŞUBESi Hayatta çok yaşamak ve rahat uyu-

Muhabere ücretlerinin bef kuruşa mak isterseniz bllt1ln Avrupa milletleri 
kadar indirilmesi için tetkikat yapıl • nin kullandığı .kuşttıytınden yapılmış 
maktadır. Bu mümkü nolursa oto - yatak, yorgan, yasbklan kullanınız. 

ı Haziran 1936 tarihinden itibaren 

BAHÇEKAPIDAı TAŞ HANDA 
KuştllyU yataklarda yatanlar hayat-

rnatik telefon kulübeleri tesis edilecek lannda katiyyen hiçblr hastalık gör-
ve bunlara konulacak makinelere beş mezler. Kuştny1l yastıklar kışın sıcak 
kuru~ atılınca istenilen numara ile ko- yazın serindir. Fiyatlar ümidinizin 

Yeni dairesinde muamele yapacağınJ 
ve bu tarihten sonra gişelerinin iş'arl 
ahara kadar saat (9) dan (15) e kadaf 
BlLA lNKIT A açık bulunacağını mtıW 
terem müşterilerine nan eder. 

Y fevkinde çok ucuzdur. Fabrikası ve 
nuşulabilecektir • satış deposu: Çakınakçılarda San-

F akat ~imdi piyasada biri bronz, dalycciler sok~nda Ömer Bali oğlu 
diğeri nikel iki çeşit beş kurufluk var- Kuş tnyn Fabrikasıdır. Tel: 23027. 

Satış yerleri: Ankarada Sllm"3r Bank Telef on : DirektorlOk: 22971 
Hesabı cart ve senedat ş. 22042 
Muhasebe, ticaret ve istihb. 23623 

dır. Yerli Mallar Pazarı. hmirde: Hisarö-
Bronz beş kuruşluklar zamanla te - nünde yorgancı Muharrem usta Mah

davülden kaldırılacaktır. Fakat o za- tumlan. 
--~~~~~~~~~~~ 

mana kadar otomatlarda kullanılması , İstanbul asliye ! ci hukuk mahkeme • 
İcap etmektedir. Nikel beş kuruşlukla .sinden: rile ikametgahının meçhuliyette kalmıı ?J. 
bronzlar arasında kıt'a farkı da var • Davacı Karlo Holaa oğlu tarafından masına binaen Andon hakkında Hanen 4f. 
dır. müddeialeyh ııizi mahtumlan ıirketi ile vetiye tebliğ ettirilmesine ve bir ay mU~ 

Beyoğlunda Aynalı Pasajda 19 numaralı det tayinine ve duru§manın 1 /7 / 936 ça'
Andonun aleyhbae açılan iıtihkak dava· pmba saat 13,30 a bırakılmasına mnhJrJ! 
aından dolayı mUddeialeyblerden Ando· mece karar verilmiş olduğundan yuka~~ 
nun gösterilen adresine çıkanlan davetiye göıterilen gün ve saatte müddeialeyhle~ 
üzerine kendisin.in Yunaniıtana citmesi den Andonun mahkemede hazır bulun~ 
sebebiyle davetiyenln tebliğ olunamadığı ıı ve aksi takdirde kanuni muamelenin 

Bunun için otomatlarda iki ayrı pa
ta kıt'asına göre mi, yoksa tek para 
kıt'asına göre mi tesisat yapılması icap 
ettiği tetkik edilmektedir. Bu hususta 
kat'i karar verildikten sonra otomat • 

ların tesisin ebaşlanacaktır. anlaşılmasına ve Andonun Yunaniatanda- yabında yapılacağı mallımu olmak ü:ı 
Yeniden tesis, yıllık abone, telefon ki adresinin de ııliıterilmemiş olmaıı itiba- illn olunur. (23325) 

nak~ ~usde~~irmek ücretleri de•-------------------------------
yan yanya ucuzlatılacaktır. 

Eyüp dispanseri başka yere 
kaldırılacak 

Saraçhane ba§ında bulunan lstanbul 
42 inci mektebin Beyazıt mıntakasına 
nakledilmesi kararla~tırılmışiır. Bu 
nakle sebep Beyazıt mıntakasındaki 
mekteplere olan tehacümü önlemek • 
tir. 

Eyüp 36 ıncı ilk mektebin pek 
yakınında Verem Mücadele Cemiyeti 
tarafından kurulan dispanserden tale
belere mikrop geçmesi ihtimali nazan 
dikkati celbetmiş ve Maarif Müdürlü
ğü Sıhhiye Müdürlüğüne müracaat e

derek buna bir çarei hal bulunmasını 
bildirmittir. · 

Sıhhat Direktörlüğü, maarifin bu 
talebini haklı görmÜf ve dispanserin 
başka bir tarafa nakli için münasip bir 
bina aramağa başlamıştır. 

Prens Andiriya lstanbulda 
Yunan kralının amcaaı Prens Andi

riya dün tehrimize gelmittir, Prens 
Avusturalyalı bir milyarderin yatı ile 
ıeyahat etmektedir. 

Sipahi Ocağından ı 
31 Mayıs ve 7 Haziran 936 tarihlerinde yapılacak Atlı Mani müsabakala:rl 

bazı esbab dolayısile tehir edilmiştir. Müsabakaların yapılacağı günler bar 
kaca uan edilecektir. 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları J 
Taksitle sahlık aparhmari 

Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito: Lir• 
c 10 Beyoğlun'da Bedreddin Mahallesinde Orta 

Şimal Sokağında 5, 7 No. lı on bir daireyi 

m&ftemil Apaıtıman 

4000 

Tafsilib yukarda yazılı Aparhman bedelinin birinci taksiti peşİll 
ve geri kalan iç tak.iti % 9 1/2 faize tabi olmak üzere üç senede 
ve üç müsa'Yi kumda ve fU suretle tamamı dört müsavi taksitte 

ödenmek prtile kapalı zarfla artbrmağa konulmuttur. İhale 10 Ha• 
ziran 1936 tarihine tesadfif eden Çartamba günü saat onda Şuı,e. 
mizde yapılacakbr. l.teklilerin Şubemize müracaatla tahsilAt ve bit 
lira mukabilinde birer tarfııame alarak yazılı hfikibnler dairesinde 
teklif mektuplanm o giin saat ona kadar Şubemize vermeleri (358) 

1 iatanbul Beledlw••I lllnl•rı 1 .___ ______ . 
Kadıköyiinln lbrabim aia malMJJeainde Koçu yolunda ve 126/ 1 N .,.... 

kalarm bulundulu enzidedeld aPı açık kuyunun bpattınlarak sahibi bal' 
lunan Ounana teblipt ic:ruı iktiza eylemekte iaede Oımanın Somada bO 

Nöbetçi 
Eczaneler 

t lUDJDUı ceryaa muameleden anla.tıhmt Ye bu sebeple teblipt icra ediledl' 
mİf olduğundan sünlük ıazetels Ue keyfiyet kanunu mahauaaıma tevfikd 
tebligat makamına bim olmak üzere ilin olunur. (8.) (2951) 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler fUDlardır: 
İstanbul cihetindelı:i)er: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (E
ıat}. Bakır köyünde: {lstepan). Beya
zıtta: {Asador Vahram). Eminönün -
de: (Beşir Kemal, Cevat). Fenerde: 

(Arif). Karagümrükte: (Kemal). Kü
çükpazarda: (Necati). Samatyada: 
(Erofilos). Şehremininde: (Nazım). 

Şehzade başında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (lsmet). Hasköyde: (Halk). 
Kasımpaoada: (Merkez}. Sarıyerde: 

(Nuri). Şişlide: (Halk). Taltaimde: 
(Taksim, Beyoğlu}. 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Söğütlüçe1Şmede: 

(Osman Hulusi). Muvalckithanede: 
(Saadet}. imrahorda: <lmrahor). 

* * 1 Galatada Yenizenıin aokaimcla49-51 No. lu binanm balmnatzbk y~ 
den harap olmut ve cephesinin muhtelif kısımlan tehlikeli ıurette çatla ııı 
mıttır. ltbu mahzuru 48 saat zarfında izale etmek ic:abeder. Aksi tak~ 
yeni yapı ve yollar kanunun 44 cü maddesi tatbik edilecek olduğu teb 
makamma kaim olmak üzere ilin olunur. (8) (2953) --------------------------------

Açık 

Belediye 
Arthrma ile Satış 

Sular İdaresinden : 
Fiat Marka Otomobil 

F ord Kamyonet 

Delahey Kamyonet 

509 Modeli 4 silindirli 1 

931 " 4 " 1 
"Hurda,, 1 

adet 
,, 

" Fiat 
ı 

2 

3 

" 1 ,, 
Y ukanda tafsilitı verilen otomobil, kamyonlar açık artt,· m• 
ile satılığa çıkarılmıştır. 
istekliler satış şartnamesini idarenin Taksim Merkezin ekİ 
Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
Açık arttırma 8/Haziran/9J6 Pazartesi günü saat 15 de lca"" 
renin F eriköy fabrikumda yapılacaktır. 4C 2944 » 
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MEMLEKET HABERLER/ 

Anadoluda İdman Şenlikleri 

Memlekette talebe 
gençlik hareketleri 

ve 

Bu yıl idman 'fenlikleri bütün Türkiyede ayni pnde yapıldı. Biaa, Balıkesir, Bursa, Akfehir, fzmit, Gazian
tep, Urfa, Mardin muhabirlerimm ıönderdikleri mektuplarda tenliklerin büyük bir intizam ve muvaffakiyetle ba
rrıldığını bildirmektedirler. Yine bütün Anadoludaki muhabirlerimiz yapılan Tayyare Şehitleri ihtifalinin tafsi
datını veriyorlar, sütunlanmız miiaait olmadıiı için ıaaale.ef bunlan ayrı ayrı dercedebilmek imkAnlarını bulama
J ılc. Neşrettiğimiz resimlerden 1 n 4 numaralılan l~itte. 2 • Gaziantepte, 8 - Bursada, 5 - Balıkesirde yapı
~ idman şenliklerinden birer ..f.hayı göetermektedir. 

l ·••·•••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••·••••••• 

-, - -

" --------
lzmirde planörcülük hevesi 

lzmir 24 (Hueuat)-Türk. ku§U klübünün yetine devam etmektedir. Mektep tatille
lzmirde aördüifl )'iibek alika. Türk Ha· ri eanaaında talebe aayımmn ~ yUzil buJa. 
va Kurumuna İmıirdeki tetki.IAtını ıenlt· cağı muhakkak addedilmektedir. 
lctmeai hususunda cesaret vermiıtir. Türk * 
kuıu ıahaaında eabab ve U,.m ameli Zehirli gn hücumlanna Ul'fl lzm.irde 
derslere devam eden talebe uyıaı 82 dir. 1ıereken tertibat aLnmııtır. Kızılay cemi • 

yeti daha §İmdiden tehirde imdat mmta
kalan meydana ıetinnit: her mıntakacla 
bir imdat heyeti faaliyete ıeçmittlr. im • 
dat heyetlerinin başında doktorlar vanhr. 

Bunlar arasında a1b ıenç kız. liee talebesi 
\'e ilk mektep muallimidlrler. Denizli, Ay
dın ve Muiladan da Türk kutu klübüne 
fazla müracaat vardır. 

Jzmirdeki Türk ku§U kllibü. tanınmı~ 
Bu heyetler, fevkalade zamanlarda desa 

hal ıaz maskelerini takarak nzife .,..._ 
tayyarccilerimizden Vecihinin murakabe- kopcaklardır. itfaiye tefkillbnda da icap 
si altında, iki öiretmen tarafından faali - eden hazırlıklar yapılmaktadır. 

.~kıu~te j Zonguldak amele j lhmaı edilmiı 
•a.ari/ • • "" • b Kasabalarımızdan 
li11rek•tl•rl bır)ıgınde ısla at Alaca 

Balıkesirde atış talimleri 
ltfakilip (Husuıi) - Burada fit ilk Ek • b k bX. t •k t Alaca (Husuai) - Çorumu Yoz· di1!:1•::.irı!u'!ı~e -P:~~kt•=~=ı~:::,~:ıe ba;:::::a=lar~:n yılta~~n 
~ ul Ve bir de orta mektep vardır. Bu onomı a an 5• enSJ a gada bağlayan şa.enin eUi beıfinci kilo- vardır. Her haha cumartesi aünleri öile- olacakların aayıa.ı çok yühektir. Yalnız li· 
lte~kteplerde altı yüz altmış altı er - yapb ve ~aaş!an _yanyanya metresinde dümdüz bir sahaya kurul- den sonra. pazar afinleri de eabahleyin po- se ve öiretmcn okulundan 90 talebe me-

on
ve kı_z. okumaktadır. ~ 1nd1rd1 mıuı olan Alaca kasabaaı üç dört se _ ligonda müteh ..... Iar tarafından gençlere zun olacaktır. Balıkesir mulıteliti lzmir ta· 

ı ld - f .,. atıf talimleri yapbnlmaktadır. 
bilrni Yı on~e. okumanın ne .. o u~nu Zonguldak (Husuai) - dct~aat_ Ve- ne evvel Hüseynabat adiyle anılmak • kımlarile karşılaşmak üzere eitnıiftir. 
le rn Yen İskılıp kızları bugun sevınç- kaleli, amele birliğinin bu yılkı butçe- ta idi. Mekteplerde imtihnlar haziran baf -

1( ekteplerine koşmaktadırlar. sinde mühim değişiklikler yapmlftır. Burası ihmale uğramış bir kaza 
bc.tk a:za dahilindeki bu okullardan Veklletçe tadil edilen bütçeye aıöre a- merkezidir. Belediye bir aralık kasa -
''"t a da köylerimizde iki yatılı, üç de mele birlig· inin ve birliie bağlı deniz '~ ısı banın güzelleşmesi için bir hayli ça-l k· . 2: tanı devreli bet mektep vardu. itıçileri teşkilAtmın memur kadrosu bir 
8 ılıpt k' T fi d b" k lışmış, belediye akaretleri, muntazam 
ku,..ı e ı muallim sayısı da otuz do- hayli daraltılmi§, masra ar an ır ıs- b" . ld k .. 1 b" k ...YUr ır gazıno ve o u ça guze ır par 

İ!ay~t h' . d le tal be mıBkwdlmıştbaır b bir kısım memurluk- yaptırılmış, fakat bu faaliyet birden -
rn na ıyesın e ee sen e un an Ş • • • b" d 

e\'cudu olan yatılı okulun önümüz· lann ücretleri de indirilmışbr. ~O lı- ıre u~Uıftur. • • 

Ceyhanda elektrik 
ve köprü yapılacak 

Mimar Yansen şehrin 
Maketini hazırlıyor 

deki Yılda talebe adedi "'z elli e ıka- ra ücretli idare amirliği ücre~i 1:->0 ye, Şimdıye kadar beg ve bagcılı~tan 
tıL.cak ve t I be . "dayu Y:-~ı . 250 lira ücretli deniz ifçilerı memuru mahrum olan Alcada bu sene bagcı • 
bı '- a e nın ı re ve ~erı . 150 1· •. . d t B d b C h (H • e~teb" ah" . • •. mah .. retİ 150 ye indirilmlf. ıra uc- lık hevesı e uyanmış ır. ura a u- ey an ususı) - Son günlerde 
• il ın n ıyede yetıştırecegı - uc .•. 1 ~o ı· .. t h k b h r . ·ı 
u erle tem· ed'I k ., be t!_' retli hukuk mütavirlıgı, :> ıra ucre • gün er es oş ve 8 1 arazı yemyeşı kazada hummalı bir faaliyet görülmek-

h· ın 1 ece ' taıe ve1111me . ı··· 80 r .. etli . . _1- • • k .. 
ıç rnasr f . . k . li muhasip muavın ıgı , ıra ucr bağ halıne getırmca. ıçın var uvvetını tedir. Şehrin imar planını çizdirmek i-
t. a ettırmıyece tır .. · I"'"" 50 ed' 

E '-~itilip mektep him ye . heyeti elli cü~n ~uamı·ela6tı muaardvın ı'!:.n;.~l~rı sarfetmekt ır. çin getirilen mimar y anaen tetkikatını 
ll~ır ... a şer lıra ucret ı « » y ım b" . . h . k h l 

lneltt ~~Uga aıcak öğle yemeği .ver .. katiplikleri kaldmlmıttır. Mantardan zehirlenenler ıtırmıf ve şe rın ma etini azır amış-
0 

c ır. De . . .1 . k drosundan maaş a· · tır. Şehrin her tarafında inpat yapıl-
ç l .. J nız ıfÇI erı a . d" Sındırgı (Hususi) - Aktaş köyün- k d 

}'~ L y~ once skilipte elli beşi kız, üç lan bazı memurların ela maaşlan ın ı- d Abd 11 h kızı Ülker ile og"lu Ah- ma ta ır. 
veşı d k k l it ·· ·· .. 1 tah "l"'t • lann en u 

8 

&ltrn
1 

cer e 0 ma uzere uç yuz rilmittir. Ezcüm e mı 8 .~gız - met, Himmet oğlu Ali, Hatice zehirli Belediye elektrik teaisatı yaptırmak 
~ !. talebe varken bugün bu miktar daki mutemetleri.n ~ld~ldan ucretler de mantar yiyerek zehirlenmişler ve öl - için uğraşmaktadır. Cereyan istihaalin
İçin;u:z altmıta çıkarılmıttır ki üç aene yar ıyanya indirılmıftı~. . kaldırılan müşlerdir. Dursunbey kazasının Me- de Ce}'han nehrinden istifade edile • 
)or e bu nisbet bir miıli artmlf olu • Amele birliği, vazıfeeı zariıtan mahallesinde de Akif, Emine cektir. Cadde intaatına da faaliyetle 

ı~ . lzmit Vilayet meclisi 
rnıt (H ·> v·ıa .. rnecı. . usuıı - ı yet umumı 

b ıaa topl la . dirm' u il\'' antı rını nıhayete er lf, 
tına b~naaebctle vilayet meclisi azala-

ır de .. · f ·ı . . .. ıya et verı mıftır. 

· ebl"~ t pmışbr memurlara t ıga ya • Ayşe, Azize yine mantar yiyerek ze- devam ediliyor, hemen her sokak par-

Ak eşil Hareke maçı hirlenmiş. ölmüşlerdir:. .. .. _ .. ke taşlarla döşenmektedir. Şehrin en 
Y AL ·ı t kı- Balıkesir sıhhat mudurlugu halkın mübrem ihtiyaçlarından biri de Ceyhan 

1 · (H si) - & - yeşı a 'kk · b d b k anıt uau d J 'tte zehirli mantarlara dı at etmesı ve u üzerin e İr öprüdür. Bu da göz önü-
il H Le takımı araıın a zmı . . . ·ı· 1 1 y k d Ce mı e ere& .1 l h" t ' mantarları yimemesı ıçın ı an ar yap- ne a anmıştır. a ın a yhanda bir 
la 1 _ 1 Ak _ Yefl e ıne ne ı-

yapı n maç mıştır. köprü yapılacaktır. 
celenmittir. 

- Şe1ı· ~linuu yapacak olan ,....... , 

krokİIİDİ çakartmak için .• , . . . Şehrin resmini tayyare ile bavadan ı Haaan Bey - Yüksekten bakılınca, 
••• J.tanMI• · çekecekmif, Huaa BeJJ Neden acaba? kusurları ıöze ıöriinme& de, oadan olacak! 

Hadiseler 
8f$1SI 

Bahar biterken 
- Mart geçti. nisan ıeçti. mA)'l8 180-

ti. 
- Ya ilkbahar) 
- O da geçrniı olacak amma. ... 

çerken kimseye görünmedi. 

* - Deli var. deli var, ha adam akit-
nı bozdu saçmalıyor. 

- Ne yaptı, ne dedi) 
- ilkbaharda hava acahr, ..... 

kırlara çıkar; dedi. 

* Eskiden eenede dirt mn-. vaftllrc 
timdi günde dört me ..... 'ftrl 

Sabahleyin ilkbahar ol..,or, * 
vakti yaz sıcaiı başlıyor. lktacllJ• ... 
ru sonbahar aeliyor. Gece• bm ... 
kendini göıterİyor. 

* - Hayatımın ilkbaMnm ,.... 
- Yani naul? 
- Bir sün yüzüm pJii;ror, Wr ... 

ailıyorum. 

* Dostumun sırtında ldirklG paltoem, 
elinde kıtlık temsiyeai, ayalmcla fOIOD
lan vardı. Kızgın ııünet altmda hir yall• 

dan buram buram terliTor, bir yudaa 
da prkı söylüyordu: 

uNeyleyim, tedbire takclır ~a)'Or• 

* - Zemheri züref .. •; •.. ...... 
- ilkbaharda, ilkbMu mocla•na 

göre giyinenlere! 

* - Siyasette bir kaftflklık oldu m• 
Cemiyeti Akvama havale ediyorlar •• 
Ya bu tabiattaki karışıklıiı ne yapmalı > 

- Cemiyeti Akvama havale etıaeli> 
- Alay etme canım, bunu Cemiyeti 

Akvam halledebilir mi) 
- Ötekilerini de la.a114•u._. 

bile bile havale edi.ı'o 



6 . Sayfa 

/ngilterede sık sık ortaya çıkan bir mesele 

Evini bırakıp kaçan bir 
kadının değeri nedir? 

Kanun terkedilen kocaya 1500 lira ile 600 lira arasında 
tazıninat istemek hakkını veriyor ve mahkemeler daima 

kaçan kadının k 1ymetini takdire m~cbur kalıyorlor 
İngilterenin boşan -

ma kanunlarına gö -
re, evli bir kadın baş
ka bir erkekle kaçar
sa, zevç nakdi taz -
minat istiyebilir. Bu 
yüzden kocasını bı -
rakıp başka bir er -
kekle kaçan kadının 

değeri meselesi ikide, 
birde o~taya çlkıyor. 
Londrada bu yolda 
görülen davalarda 
~imdiye kadar bu yol• 
da verilen azami taz
minatın { 1500), as • 
gari tazminatın da 
( 600) Türk lirasını 

geçmediği görülmüş -· 
tür. Bununla beraber 
lngiltere hakimleri a· 

rasında kocasını bırakıp kaçan bir kadı • hir zabıta memuru evinde pansiyoner ola
nın hiç bir değeri olmadığına kani olanlar rak ikamet ettiği adamın karısını kaçırmış, 
da vardır. Fakat bunlar da Jngiliz kanunu- mahkeme zabıta memurunu 115 İngiliz li
nun hükmüne boyun eğmek mecburiyetin- rası vermeğe mahkum etmişti. 
de kalıyor ve ister jstemez bir para cezası Halbuki bir ressamın kansını kaçır'an 

hükmü veriyor. bir şoför ancak 75 sterline mahkihıı edil-
Geçenlerde İngilterede böyle bir hadise miş bulunuyordu. 

vuku bulmuş. bir musikişinasın karısı bir 100 İngiliz lirasına mahkum edilenler a
rnektep muallimi ile kaçmıştır. Artist ile rasında, gene bir musahhih ile kaçan bir 
muallim eski arkadaştılar. Günün birinde musahhih karısı, seyyar bir satıcı ile ka • 
muallim, artistin kansı ile tanışmış, bu ta • çan bir bakkal karısı, bir taşçı ile kaçan bir 
nışmadan sonra da mual1imde önüne ge- işçi karısı bulunmaktadır. 
çilmez bir musiki hevesi başlamıştı. Mu • Hüliııa f ngilterede kaçak kadınlar için 
aikişinas arkadaşının arzusunu yerine ge- biçilen değer hakimlerin kanaatine kalmış 
tirmek istediği için muallim eve sık sık ge- bulunmaktadır. 

Jiyor ve çok iyi çalışarak musiki dersleri-
ni ilerletiyordu. Günün birinde muallim Rıhlimda 
ınusikişinasın kansını kaçırdı. 

gemilerin yanaşacağı 
yer 

Musikişinas karısının evine dönmesi için 
her şeyi yapmış, hatta Londradan çekilip 
başka bir yerde birleşmeyi bile teklif et • 
miş, fakat karısını bir türlü ikna edeme • 

rnişti. 

Nihayet iş mahkemeye düşmüş, artist 
karısının kaçırılması mukabilinde 100 İn -
ııiliz lirası tazminat istemişti. Hakimler is· 
tenilen tazminatın musikişinasa ödenmesine 

lı,ükmettiler. 

Fakat bu hadiseyi müteakip ikinci bir 
hadise vuku bulmuş, bir bakkal çıraiının ka 
nsı sokak duvarlarına ilan yapıftıran bir 
adam tarafından kaçırılmıştı. O da ilan
cıdan 100 İngiliz lirası tazminat İstiyordu. 
fakat mahkeme bu adamın yanıldığını ve 
kansının hakikt değerinin daha yüksek 
olduğunu söyliyerek ona 125 İnııiliz lirası 
tazminat verilmesine hükmetti. Halbuki 
bakkal çıraiı karısından pek memnun ol· 
duğunu söylememiş ve mahkemenin ne • 
den dolayı bakkal çırağına 25 sterlin fazla 

Hariçten limanımıza gelen gemiler, 
muhtelif yerlere yanaşmaktadırlar. Li
manda manevra yapmak mecburiye -

tinde buulnan yakın sahil vapurları
nın manevralarını güçleştiren bu va -

ziyetin önüne geçmek üzere Liman i
daresi hariçten gelecek gemilerin mu

ayyen bir yere yanaşmaları hakkında 

bir şekil düşünmü., ve bu hususta bir 

proje hazırlamıştır. 

Kaçma şampiyonu 
Hırsızlık suçiyle yakalanmıış olan 

Cemal oğlu Cemal kendini yakalayan 

polis ve jandarmanın ellerinden kaç· 

mıya muvaffak olmuştu. Geçen gün 

ikinci defa yakalanan Cemal bu sefer 

de vapurla Üsküdar adliyesine sevke

dilirken kaçmak için kendini denizi at

mışsa da tekrar yakalanmış, tedavi e
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" S on Po6ta ,, nın mü6abakası : 

40 Tarihi' Vak'a ve-40 Tarihi Tablo 
Sizi en fazla alakadar eden 

canlandırmakta en çok 
tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak' aları 

muvaffak olan ressam kimdir? 

8- Zevs ile Prens Ganimed 
Güneşin bir yıl içinde devreder gibi gö

ründüğü gök yüzü parçasına burçlar mın· 
takası denilir. Burçlar mıntakası on iki 
kısma ayrılmıştır, ve her bir kısımda bir 
yıldız kümesi bulunur. 

Tabiate, onun ihtişam ve güzelliğini en 
mükemmel bir ıekilde anlıyarak tapmış 

olan Ege kavimleri, on iki burç için de, E
ge memleketlerinin Protohistorique = Ta
rihe başlangıç devirlerinin hadiseleri ile 
dini inanışlarını karıştırarak çok güzel 
menkıbeler yaratmışlardır. 

Briton Riviere'in yukarıdaki nefis tab
losu (Delev) Kadeh burcunun en parlak 
yıldızı olan Canimed yıldızına ait bir men
kıbeyi canlandırıyor. Bir gün Tanrılar Tan
rısı Zevs, kendisine Kevser şarabı sun • 
mak için bir saki aramağa kalktı. Yer yüzü 
ayaklarının altında döne döne Ulu Tanrıya 
her köşesini göstermeğe başladı. 

Frikyada, bugünkü Çanakkale Boğazı • 
nın Anadolu yakasındaki meşhuT Turova 
sitesinin kralının oğlu prens Ganimid F rik
ya dağlarında avlanıyordu. Ulu Tanrı 
Zevs kendisine ıarapdar olarak bu güzel 
prensi seçti ve derhal gökleri sarsan hır sil
kinme ile muhteşem bir kartal şekline gi • 
rerek yer yüzüne indi ve Canimidi kapa· 
rak göklerde, Tanrıların durağı olan O • 
Ümposa çıkardı. Fakat bir müddet sonra 
Ganimide kızdı. Yeni şaraptarını tekrar yer 
yüzüne atmağı kendi şanına ve bu çocu
ğun güzelliğine uygun bulmadı, Ganimidi 
bir yıldız haline koyarak Kadeh burcunun 
diğer yıldızlan arasına kattı. 

Ege mitolojisinin bu menkıbesi, Firik • 
yanın en eski çağlarında, tarihe başlangıç 
devirlerindeki bir hadisenin dini inanı'? .. 
larla karışmasından doğmuştu. Bir Turova 
prensi en eski Lidyalılar tarafından kaçırıl
mış, iki site birbirile cenge tutuşmuş, ne• 
ticede Turova mağlup olmuş ve ilk defa 
olarak harap edilmişti. Sonraları bu vak'a, 
Firikyalılar tarafından prens Ganimid 
menkıbesi oekline sokulmuştu. 

Ressam Briton Riviere, k a rtalda bir 

ğunu hissediyoru%, 
Rep.d Ekrem Koçu 

Not: «kadeh (Delev) burcuna. güne, U kA· 

ulu Tanrının azamet · ve ihtişamını bütiin nunisanide girer, 20 •nbatta. çıkar. Eski lna
canlılığı ile ifade etr:.ıiştir. Prens Ganimid nışlara göre güneş bu burçta iken dolan ka
korkusundan bayılmıştır. Ayaklarının al • dınlar ,en, sevimli, cazibeli, sevgilerinde sa
tında, yer yüzünün derinleşip kayboldu • mlınl olurlarmış; azını sahibi, zevkine dÜIJ· 

KORKUNÇ MACERALAR: 

kün olmakla beraber ciddiyetlerini son dere" 
ce muhafaza ederlermiş, erkekler çalışkallf 

ıekJ, sevimli olurlarmış, 'kolay kolay bir tesl• 

n kapılmazlar, aotukkanlılıklannı mubafa• 

za ederlermiş, sözlerinin eri, samimi ve ciddi 

lmltler.» 

Mezarda doğan çocuk 
• 

yenı Mezar açıldığı zaman 
karnı üştünde uyumakta 

doğmuş bir çocuğun anasının 
olduğu hayretle görülmüştü 

verdiği anlaşılmamıştı. 

İngiliz mahkemelerinin 
biçtiği değer daima ayni 

kaçan kadınlara dildikten sonra hapishaneye götürül • 

değildir. Mesela müştü. 

1308 senesi temmuz ayında Üsküdar
da Nuh kuyusu civarında bir evde oturan 

tekke §ayhlerinden Ruhi dedenin doğur

mak zamanı yakın olan zevcesi Gülsüm 
hanım çok rüzgarlı bir günde evinin bal
konunda çamaşır asmaktayken rüzgarın 

şiddetiyle damdan büyük bir kiremit ko· 
parak başına düşüyor. Kadıncağız aldığı 

yaranın tesiriyle bir iki saat sonra ölüyor. 
Belediye doktoru uı.ulen muayene edip 
defnine ruhsat veriyor. Vak'a akşam saat
lerine tesadüf ettiği için cenaze o gün kal
dırılmayarak ertesi gün öğleden sonra Ka
raca Ahmet mezarlığına defnolunuyor. 

CÖNÜL İSLERİ 
Bir genci s• vigorum 
Fakat maksadını 
Anlamıgoram 

« Y a§ım 1 7. Hayatımı kazanıyorum. 

Şimdiye kadar bir kaç erkekle tanı§tım. 
Fakat hiç birini sevmedim. Şimdi bir 
gençle tanışıyorum. Kendisini çok sevi· 

yorum. O da beni sevdiğini söylüyor. 
Fakat onun sevgisinin ciddiyetine inana
mıyorum. Benimle ne maksatla konu1 • 
tuğunu nasıl anlıya bilirim~ » 

Gülseven 

Bu adaman sevgisinden şüphe etme

niz, sevgisinin samimi olmadığının en •· 
çık delilidir. Candan seven bir ada -
mm sevgisi saridir, karşısındakinin gön
lünde ateıler yakar. Siz seviyorsunuz, 
öyle olduğu halde onun sevgisi sizde 
bir ürperme ve heyecan uyandırmıyor. 
Demek sizi sevmiyor. Maksadmı bile
mem. Fakat size ihtiyatlı bulunmanızı, 

onunla yalnız bafınıza öteye beriye git-
memenizi ve sözlerine 
tavsiye ederim. 

aldanmamanızı 

Ankarada H. M. A.: 
Siz dürüst hareket ebnİpiniz. Kadın 

kendisini kurtarmak için değil, size saf· 
lığınızı anlatmıt olmak ve ayni zaman
da bir skandahn önünü almak için böy• 
le hareket etmit olacak. Ehemmiyet ver· 
meyiniz. Karınız erıeç hakikati anlaı 

ve barlfırsınız. Yalnız o kadından çe • 
kinmeniz ve eski münasebetinizi kesme· 
niz doğru olur. 

* lstanbulda Y. K. G.: 
Kıza, hakkınızda uydurulan rayiafa· 

nn doğru olmadığını isbat etmeniz la
zım. Bunun için de onunla konuşmanız, 
vaziyeti anlatmanız doğru olur. O sizden 
böyle bir teklif bekler: O vakit sizi der· 
hal affeder ve banıırımız. 

* 
Edirnede Müsellim: 
Kızın yqı evlenmeğe müsaitse aile!<İ· 

nin muvafakatini almağa mecbur değil• 
dir. Belediy6de dalı dairesine gidip 
nikih olur ve evleniverirsiniz biter gİ· 
der. 

TEYZE 

O akşam geç saatte Kadıköyündt•r 

,Üsküdardaki evine gelmekte olan Kadıkö> 
belediye memurlarından Ahmet ismindeki 
bir zat mezarlıktan geçerken tesadüfen 
,tam bu yeni kazılmış olan mezarın başın· 
da bir sigara içmek, biraz dinlenmek için 
oturuyor. Kulağına derinden, toprağın al
tından bir inilti geliyor. Buna hiç bir ma
na veremeyen adamcağız birdenbire te-
vehhüm ederek hemen oradan kalkıp u- -
,zaklaşıyor. Ve mahallesindeki kahvehane· hyor. Bulgarlara esir oJduktan sonra tifos retullah) namında bir çocuk yoktur. ôl• 
ye gidip orada bulunanlara vak' ayı oldu- hastalığına tutulup ölüyor. Babası da kah- müş ve defnedilmiı olan annesinden clo' 
, ğu gibi anlatıyor. Kahvede oturanlardan .rından bir sene sonra peşinden gidiyor. ğan Ruhi dededir. Kudretullah ismi bu hŞ• 
0 gün Gülsümün cenazesinde bulunan, ve Bu hadiseyi Üsküdarda Nuh kuyusu ci- diseyi bilenler ve işitenler tarafından sol1• 

·.kadının hamile olduğunu bilen birisi şüp- ,varında pek çok bilenler varmış. Hatta radan ona verilmiş. Maaş tahsisi de do~· 
heye düşerek hemen polis karakoluna ha- vak'a o zaman Sultan Hamidin kulağına rudur fakat Ruhi dede namınadır. Va1''

11 

0

ber veriyor. Toplanıp mezarın başına ge- ,kadar aksetmiş kaydıhayat şartiyle bu ço- Karaca Ahmet mezarlığında değil Sivasliil 
0

lerek toprağı kazdırıp açıyorlar. Henüz ,cuğa ayda yüz elli kuruş tahsis olunmuş. cereyan etmiştir. Şeyh Ruhi dede ora.clafl 
0

doğmuş bir oğlan çocuğun annesinin kar- Hürriyetin ilanından sonra bu maaş kesil- buraya gelmişti. Tahkikatımı daha ziyacle 

nı üstünde kendi elinin bir parmağını em• ,miş. 'derinleştirip işin hakikatını öğrenemedit11' 
:mekte ve uyumakta olduğunu hayretle Bunları bana Merdiven köylü merhum ,Fakat Merdiven köylü merhum İsmail.~. 
görüyorlar. Çocuğu çıkarıp babasına tcs- )smail ağa anlatmıştı. Bir gün bir işim zım- ğanın senelerce Yıldız sarayında Abdl'. .• 
lim ediyorlar. Ruhi dede oğlunun ismmı nında Nuh kuyusu civarında bulunduğum .hamidin avcı başıhğında bulunması, söı~ı 
Kudretullah koyuyor. Çocuk büyüyor. Ye- zaman oralarda bir kaç kişiye sordum. nü, sohbetini bilir ciddi bir adam olr1111

-

.tişiyor gürbüz bir delikanlı oluyor. Balkan °Vak·anın sıhhatini teyit etmekle beraber 
0

onun anlatttkla~ırun hakikat olduğul1' 
muharebesinde Edirne muhasarasında k:.ı- başka türlü anlattılar. Dediler .ki: {Kud- beni ikna etmişti. 
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zamanımızdan da Ü~ yüz yıl kadar evvel yapılmıı bir resmi (Grelot,nan •eyahatname•inden) 

·54 gün süren muhasara şaf a~la neticelenmiş, Bizans İmparator-
luğu tarihe kanşmışb, Son imparator da ölüler araSında idi 

!!zansm son günleri 
4.93 yıl evvel bugün, 'T6rkier lstanbula 
gırrniıılerdi. 145 3 yılının 29 mayıs saba • 
hında Bizans İmparatorluiu artık tarihe in· 
tikal etmişti. letanbuluo ÜZdl'inde Türk 
bayrakları dalgalanıyordu. 
h Biz bu büyük beldeyi harap ve perişan 
~lrnuııtuk. Miladın 1204 yılında ve (ldör· 

duncü haçlı seferi)) adı albnda Avrupanın 
l&tin milletlerinden mürekkep büyük bir 
ordu, Arzı mukaddcate isl&rnlarla cenk • 
lcırnek üzere deniz yoliJe hareket etmiş, 
~a~at Bizanstaki saltanat kavgalarından 
lltıfade etmek için istikametini değiştire· 
rek istanbul yoluna aapmlf. ve §ehri zap
tetıni§ti. Bu suretle lstanbulda bir )itin im· 
J>aratorluğu kurulmuıtu. 120-4 den 1261 
• kadar eli yedi yıl aürmiJı olan )atin isti· 
ı~ ~ . 
aaı lstanbulu mahveden korkunç bir ka· 

llrga olmu~tu. Sekiz asırlık parlak bir ma· 
tinin bu muazzam beldeye yıimış olduğu 
•ervet yağma edilmi.. hattl kiliselerin al
tın Ve gümüı te:ıyinatın .. kiliselerde mah· 
fuz, kıymetli ve mukaddu eşyalara va • 
rıncıya kadar 11~ulmuıtu. Bizansı süsliyen 
•a.nat eserlerinden bir çoiu mahvolmuştu. 
1261 de Mibail Paleologoa'un latinleri fs
~•n._buldan kovduktan sonra yeniden kur-

U&u Bizana imparatorluğu artık eski ser· 
;et kaynaldannı kaybetmİf bulunuyordu. 
l&~rıa rnukabil Bizansı içinden kemiren ah
lı: fesadı ve manasız. aafaataL din müna· 
i~§a.ları devam etmekte idi. Ve Bizans ıon 
b\ a1ırlık hayatında eaki halini hiç bir za· 

Haliç Bizan•lıların elinde kaldık ça muhaaara uzayaca'lttı. Liman zincirlerle lt.apatılmııtı. Bir 6BCe İ· 
inde 61 lt.üçiilı gemi Galata aurları ardında açılan bir yol ile it.aradan yürütiilerek Halice indirildi. 

!iler. Eğer fırsat vermiş olsaydım beni virerek Traky~ vad~leri~i. aıması Bizansı ceklerdi • O günlerde izinsiz geçmek iıli· 
pekala döveceklerdi, fakat henüz kılıcım yıkacak olan hır tehlıke ıda. yen bir Venedik gemisi atılan toplarla der· lln bulamadı. 

blti I ~51 Yılında baba• ikinci Muradın ölü 
• ,ıle tekrar tahta 1ıelen ikinci Mehmet 

.
1 

• • b. ·1Ahım vardı.» Boiazın Rumeli sahilinde yapılan bu hal batmlmıııtı. 
ı e ıyı ır sı a b" . . Ah 1 1 

Çökmek üzere bulunan Bizaıı.aın fethini kale, Türk ordusunun ır ıstı?atga 1 o a - Büyük top al 
•rtı.. .. 
d lik ruıte vi.aıl olmut. yirmi yaıında bır .. t anlı idi. Her §eyden evvel lstanbulu 

· ı "d' Üç köşeli bir arazi caktı. Anadoludan amele ve ınşaat malze· 
güçle!ltıren sur arı ı ı. . k 
.. . • k ı lan 1stanbulu çepçcv· mesi getirildi. Amelden ıev ve gayrete 

rnaJc İstiyordu. 
ed l'ürklerin iki aııra yabn fasılasız devam 
ta en ta2Yfklerile Bizana imparatorluğu her 

uzerıne uru muş 0 

k 1 k"lometrelerce uzunlu • getirmek için Türk kumandanları, ellerin-re uşatan sur ar ı 
.. ll b"r müselles teşkil eder. de kazmalar, toprak kazıyor, taş tagıyor • 
gunı..ıa muazzam ı b · 1 d .. . 
B 

.. il · ·k· d l'ı deniz kenarındadır, lardı. Bu teşebbüs ha erı a ın ıgı vakıt Bi-
raftan ç-•- •. .. A d 1 R 1· u muse esın ı ı ı . . . 

M h·ı· d Halicin Eyüp sahiline zanslılar dehşet ıçınde kalmıştı. Son ım • d·L· 01;muıtu. na o u ve ume ı • 
~I J'" it leh • ur topraklarının ortasında İstanbul 

rı ile . 1 'b .. blil ka ıun.a ve garbında takrı. ~n yuz 
tllnb dar cıvanndan mürekkep ıdı. Is • 
Oakü~un zaptından daha yirmi yıl ev,·el 

l3 ar TUrk hakimiyeti altına girmi~ti. 
rile ~rgondiya dükası Filip lö Bon'un em· 
bir 432· 1433 yılında Arzı Mukaddeste 
h:r seyahat Yapan Betrandon dö la Broki· 
li~e ?1ernJeketine Anadolu yolile ve Bizans 

f rınden d- .. .. J b J f h" . . C.i d 0nmuıtu. atan u et mm an· 
)'ilh rı .e Yapılrnıı olan bu pyanı dikkat se• 

O 
atıni k 1 • 

•küd a eme almıı olan dö la Brokıyer 
tlly.. ara rnuvasaletini ve oradan Gala-

.. Keçi • · ((... 0ın~. fU eatırlarla canlandırıyor: 
tlırj., skudrda Türkler var idi ki mü-

.. e resrn· J 
~Yı I 1 o arak verilmesi icap eden pa· 

• IYorlardı. b. ·k- R k v ·ı k l•Ya • ız ı ı um ayıgı ı e ar• 
Rcçtilı: S B lehirde .:· onra Calataya vardım.. u 

armanı sa ı ın en 
kadar uzanan üçüncüsü, asıl büyük sur 
karadadır. Bu, bugün yer yüzünde eşi kal· 
mamış, orta çağlar askeri mimarisinin bir 

ııaheseridir. 

B. t 'rı0n onu muhasara ede· 
ızansın zap ı ı,. • 

cek ordunun bu surları yıkacak büyük top• 

1 ·ıe .. ehri denizden kuşatarak imdat ve ar ı , ,.. . b" 
erzak almasına mani. olacak kuvvetlı ır 
donanmaya sahip olm_ası lazımdı. . . 

Her şeyden evvel lstanbulu almak ıstı· 
.k. . Mehmet Bizansın planını daima yen ı ıncı • .. 

.. .. .. ··nde bulunduruyor, kuvvctlerını gozu onu 
pu plana göre hazırlıyordu . 

J t bul limanına gelince, İstanbul tara· 
san b" . 

fı ·ı Galata arasında gerilmiş olan ır zın· 
1 e d'k"I . k cir ile kapatılmıştı. Zincir suya ı ı mış n· 

zıkla~a istinat ediyordu. Ziw:ir boyunca 

da gemiler dizilmişti. 
Ytıtin· hukGrnet sürenler şehrin eksen • 
h 

1 
te "·1 B .... k sen ~tın-ıJa § 1 eden Ceneviz tüccarlarıdır. ogaz 8 

tiicca r Ve Yahudiler de sakindir. Bu hır =j ;.:.,b_l_m_u_h_a_s~a-r-a-sı-h-azırlığının iik ese-

hisarı 

~ebet;e:ie:i ~lup TTürklerle pek sıkı müna· . ;t~n z~esen Rumelihisan oldu. Şehrin 
lflltiy.. ar ır. ürkler burada o derece rı oga · I b" k · d t 

.. :ıo; aah·b muhasarasından evvc • ır erza ve ım ~ 

ICııir ellerindı idkirler ki, eğer bir hıristiyan 1 1 Karadeniz boğazını kapamak la· 
tırsa en açıp buraya sığınacak o • yo u 0 an . . w d k 

1 Ve lÜrkl - . . d Yarını mil gıbı bogazın en ar no ~ 
derse esirin . ;r .adam gonderıp onu ıster· zım ~· Güzelcehisar (Anadoluhit:arı) 

ardan R ıa esı lazım gelirmiş... Üskiı • ıaskın a ~:da yeni bir kalenin inşasına baş· 
?ıirn -,..., kUrnkayığına bindiğim zamnn, be· ın arşıs f el 
h'· ı ur old .. k landı. Biznns imparatorluğunun zaa ı o e· 

U:rlllet . ugumu zannedip pek ço d "d" kı' daha ikinci Muradın zama • 
C ettıler T .. k b b. rece e ı ı • . .. 

enevi:ı: .. . opraga aya a ıp ta ır d ktedilcn bir muahede ıle, Turk or· 

YAZAN: 
Reşat Ekrem Koçu 

parator Konstanıin D~agazes §BŞlrmış, pa· 

yitahtının tepesinde bır kale yapılmasının 
muahedelere uygun olmadığını hatırlatmak 
üzere ikinci Mehmede bir sefaret heyeti 
yollamıştı, Bizans bu hey· eti nazigane ka
bul etti, Bizans civarına yapılan bu hisarın 
imparator ile beraber müııt.ı:rek düpnanla
rı olan Rodos, Venedik ve Katalonyalı 
korsanlara karşı qlduğunu söyledi. Bizans 
murahhasları ısrar ederek hisar inıaatınm 
durdurulmasını ve yapılan kısmın yıktı • 
rılmasını isteyince, ikinci Mehmet birden· 

bire parladı: 
_ İmparatorluğun surlar dışındaki bii-

tün toprakları benim malikanemdir, ora
larda istediğimi yaparım 1 dedi. 

Murahhaslar Diznnsa döndüler. 

Boğazkesen hisan ile Karadeniz boğazı 
tutulmuştu. lstanbulun zaptına hazırlanan 
Türklerin ikinci büyilk işi Bizans surlarını 
yıkacak olan topları dökmek oldu. Sarıca 
Bey gibi Türk topçu üstadları ve mühen· 
disleri Edirnede geceli gündüzlü çalıgıyor· 
lardı. Bu sırada ikinci Mehmede Urban ~· 
dında bir Macar mültecisi 1ıetirdiler. Bu a
damın top dökmekte büyük mahareti var
dı. imparatorun hizmetinde iken bir maa~ 
yüzünden Türklere kaçmııtı. Urban, müm
kün olduğu kadar büyük çapta bir top 
yapmağa memur edildi. Urban üç ay çalı-

§arak büyük bir top yaptı. nŞahi» adı ve• 
rilen bu topun namlusunun çevresi dokuz 
ayak, kıt'ası üç ayak idi. Edirnede ilk tec
rübeleri yapılırken kimsenin korkmaması 
için tellallar bağırmıştı. Ve o kadar müt • 
hiş bir şekilde gürliyerek patlamıgtı ki sesi 
otuz mil uzaklıktan işitilmiş idi. Attığı gül
le bir mil uzağa düşmüştü. Güllesi 1200 
okka ağırlığında idi. Edirneden 1453 şu
batı sonlarında yola çıkarılan bu top alt
m~. bir rivayete göre de yüz elli çift öküz 
ile çekilerek Bizans önüne ancak iki ayda 
getirilebilmişti. Nakline 10,000 ki§i ile Ka· 
raca Bey memur olmuıtu. 

yolda devrilmesine mani olmak için 
iki yanından 200 kigi tutuyordu. iki yüz 
yol amelesi önden gidiyor, elli dülger ve 
köprücü ustalnrı da hazır bulunuyordu. 
Fakat ıurasını kaydetmek J&zımdır ki Bi • 
zans aurlannı ezen tek başına Urbanın to· 
pu olmamıgtır. Bizans ıurları, Türk ordu· 
sunun sahip olduğu bir çok kuvvetli top • 
Iarın mÜ§terek kudreti önünde ezilmigtir. 

lstanbulun muhasarası 
Etrafına kumandanlan ve mütehassı • 

lan toplrımııı olan ıkinci Mehmet, fstan • 
bul muhasarasını, kendi elile çizdiği bir 
harita üzerinde haz.ırlıyordu. Muvaffnkı • 
yetli hücumlara en müsait olan yerler, ba
taryaların yerleştirileceği en mükemmel 
mevzile,. • iedik açılacak ve lağım ka • 
zılacak noktalar bu harita üzerinde tesbit 
ediliyordu. Bir taraftan Edirnede toplar 
dökülür iken, diğer taraftan Gelibolu ter· 
sanelerinde amiral Balta oğlunun ne:ıı:arcti 

altında Türk donanmasınn yeni gemiler iln
ve ediliyordu. Türk donanması üç kürekli 
yüz gemi ile muhtelif şekillerde yüz otuz 
gemiden mürekkep bir kudret olmu§tu. 

Bütün hazırlıklar bittikten sonra 
200,000 ki§i olarak tahmin edilen munz· 
zam Türk ordusu Jstanbula doğru hareket 
etti. 2 Nisan 1435 de, Türk ordusu Bi 
zans surlarının kartısınn gelerek şehri 

muhasaraya hazırlanırken, Türk donan
ması da deniz cihetindeki surların ÖnÜl"C 
ielmiı bulunuyordu. Bizanslıları derın bir 
yeis kaplamı§, İmparator Konstantin Bizans 
büyükleri ve İstanbulda bulunnn ecnebi 
muhnriplerin ileri gelenleri ile müdafaa 

(Devamı 11 inci sayfamızda) 

tiince be t~ccarını sormağa gittiğimi gö • dnın a a Ed"ırneye gitmek üzere boğazın 
:te d nını bı"r h · · J v ··.. uslınun rı ile . ırıstıyan o dııgumu og • 1 v r, v k 1 bu noktasınn geçmesini kabu etmegc mec· 
1111lla d·· e il e kapısında duran hayvn• 
..ı 0 ndü'".. b 1 tu 'IUrn, b d gurn vakit orada iki Rum bul· ur 0 muş · 

en en f ] b Türk ordularının lstanbulun arkasını çe· 

Yapısında beş bin amelenin çalıştığı hi
sar dört ay içinde 15 42 yılı ağustosunda 
tamamlandı. Kalenin mimarı Muslihiddin 
Ağa idi. Jkisi yüksekte, karada, birisi de 
sahilde olmak üzere üç büyük kuleden ve 
bu kuleleri birbirine bağlıyan kuvvetli ve 
büyük duvarlardan mürekkeptir. Adına 
(!Boğazkesen ı denildi. İçine Firuz Ağa is
mindeki bir kumandanın emrinde dört yüz 
muhafız yerleştirildi. Boğazdan geçen ge
miler hisarı selamlıyacaklar, kumandanın· 
dan izin alacaklar ve müruriye resmi vere • 

Muhasarada kullanılmak üzere Edirnede yapılan en büyük top 
yüz elli öküz tarafından çekilerek 10,000 muhafız.la yola çıkarılmış, 

iki ayda l•tanbul önlerine gelmiıti. 
az a ir ıey koparmak iste· 
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.. 1arıhıte1rika ,, r..o. s1 ) AZAN: KADiRCAN Katlı gelmediler 

Pertev Paş~ o tarafa baktı. Düşman mıldanabiliyorlardı. Uluç Ali paşanın Son Postanın Tefrikası: 51 Yazan: Osman Cemal 

gemilerinin aralarından kayarak gelen gemileri büyük bir düzen ve çabukluk- Kadın tıpkı bir tuluat kumpanya - verdikten sonra Hasan ona boynunun 
gemiyi tanıdı. ıa manevra yaptıkları halde düşman Müsabakalar ilan edilen sında aşıkına cilve yapan fettan bir ka- sol tarafındaki bir yara yerini göster ~ 

Mahmut reis Barbaros Hayreddin gemileri amiraJlarınm kumandasını tarihlerde yapılamıyacak dm gibi yalandan Hasanın çenesını di: 
Paşanın oğlu Hasan Paşanın oğlu idi. I hemen anlamamışlardı. Bunun için okşıyarak: - Bu nedir bu, eskiden sende böy-
Genç kaptan düşman safları arasında seyrek düşmüşler, hatta altı yedi tane- Dün şehrimize geleceklerini haber - Emret efendim, emret beyim, em· Je şey yoktu? 
tek b~ına kaldığını anlayınca hemen Jsi pek geride kalmıştı. verdiğimiz Fenlandiya güreş takımı, ret paşam, emret sultanım, emret ca- - Bıçak yarası? 
dümene geçmiş, şaşılacak bir ustalıkla Jan Andre Dorya kürekçileri kır - anlaşılmayan bir sebepten dolayı, bek- nımın içi. - Kim yaptı, onu da mı Dağıstan· 
dümeni kullanarak ve bir yılan gibi baçlatarak, bütün hızile ilerliyordu. lenen vapurdan çıkmamışlardır. - Ben hayal' mi görüyorum, ne o- lı kocan yaptı? 
kıvrılarak Pertev Paşaya doğru geli - Uluç Ali paşa onun önünü kesemi- f enlandiya güreş takımı kat'i hare- luyorum bu gece? - Hayır, onu Samsunda yaptılar. 
yordu. yeceğini anlamıştı. ketini bildirmediği için evvelce ilan e- - Sen bu gece fazla kaçırmışsın, - Allah Aallah! 

Mahmut reis iki tarafına ok v~ kur- - Yaman koşuyor!... dilen tarihlerde müsabaka yapmak şeşi beş görüyorsun. Hasanım, benim - O daha bir şey mi, sağ kolunu aç-
şun yağdırrıyor, toplarile ateş ediyor Diye gülümsedi ve gözlerinde bir mümkün olamıyacaktır. sarı papam 1 tı bir yara,sol baldırını açtı bir yara, 
ve kendisini sıkıştırmak istiyen düş- alev parıltısı ile: bmire davet - Mediha sen misin? göğsünü açtı başka bir yara yeri gös .. 
mana göz açtırmıyordu. - Mademki önünü kesemiyeceğim, İstanbula gelecek olan F enlandiya Kadın ayni komik tavırla: terdi. 

- Heeey! .. Buraya bak~ .. Yoldaş - varsın gitsin, ben de merkeze yükleni- güreş takımı lzmire davet edilmiştir. - Benim, kör müsün? Hasan, bunları görünce: 
1 r Takım, İzmir Kültür parkında yapıla- M d"h M d'h M d"h ar··· rım. - e 1 a .. · e ı a. · · e ı a... - Şu halde, dedi, Mediha yarından 

Pertev Paşanın yanındaki iriyarı ve Dedi. cak merasimde bulunacaktır. - Ayol, benim adımla tesbih mi tezi yok, pılını pırtını topla, İstanbula 
cesur asker Mahmut reisin gemısıne Zaten kaptan Ali paşanın galeaslar _B11 .erlakıin olimpiyadına iştirak 1

ededcek çekeceksin, ne oluyorsun? dönelim, seninle orada temiz bir aile 
doğru böyle haykırmıştı. arasından geçerken gördüğü zararı, mı 1• t m için bir mahz!-1r 0 ma ığı Otur, ~öyle de konuşalım f yuvası kuralım! 

Pertev Paşa çok kan kaybetmis,, du"sman ·· · l ld d takdırde F en1andiyalılar lzmire gön - Hasan, büsbütün kendinden geçe-. uzerıne çı gınca sa mşını a d .1 ki d' - Buna imkan yokl 
kendinden geçmek üzereydi. görmüştü. Her halde 0 tarafa yardım erı ece er ır. rek kadının kolundan tuttu: _ Neden? 

Mahmut reisin Yeniçerileri bu sesi etmek gerekti. ltalyan bokso··ru·· uenı'ldı' , ı ' - Mediha, kalk, haydi, ı'(iurma, ka-
1 - !Nedeni var mı ayol, benim pe -duydular ve Paşa ile yanındaki askeri N k 

98 
A D·· k . çalım, bu pis yerlerden, kaçalım, lhay-

Hl·ç ı"stı"fı"nı' b d l d evyor ( A) un s,imde dolaşan bugu··n yanın düzine .. güverteye aldılar. ozma ı ve yo una e - ' - · · - a - d' l b l d v l t b l d v 
d . b 91 k'l 100 v lıv dak' 1 a avu unu, ogru san u a, og- den fazla belalım varl Mahmut reis kargaşalıktan çıkmış - vam e ıyormuş gi i yaptı. şam • 1 0 gram agu gın ı :ru annemin amca beyin yanına .. Hay· 

tı. Fakat artık hemen hemen tek başına Venedik filosu alabildiğine hızlanı- ~:7ıci L:roy Hayn~s, sabık büt~n s~ - di gidelim, haydi ... Aygır Fatmayı da - Etme! 
kalmıştı. Ali Paşanın gemisinde sal . yordu. w ar dunya şampıyonu olan 1-0 kılo bulalım ... Sen artık onun kızt. .. ol... - Gözüm kör olsun ki hat Nalı, bir 
lanan haçlı bayrağı ve Don Janın ge - Uluç Ali paşa kendi arkasındaki ge- agırhğındaki İtalyan Primo Camerayı Zehra ne oldu ... Biliyor musun? .. Me- tanesi Konya'dan benimle beraber bu--
misinin direğindeki kesik başı gördü. miye emir verdi: dövmüştür. Carnera sağ bacağındaki diha ... (Kadının yanaklarını oksıya _ ıraya geldi, dün gece onlarda onunla 

_ Bitti!. .. Artık yapılacak bir şey - Dosdoğru gitf bir kramptan dolayı dokuzuncu ravnt- rak) benim küçücük minimini 'kiş _ beraberdik, sabahleyin sen uyurken 
kalmadı... Kendisi sancağa döndü. Provasını ta ringi terketmiştir. miri Mediham... ' ' buraya da gelmişti. İzbandut gibi bir 

Diye hınçlı bir sesle mırıldandı ve şimale çevirerek filosunun ön tara - Karagümrük sahası maçları Kadın, onu iterek: ıherif ... Yar~n, öbür gÜn ötekiler d~ 
gemisinin provasını açıklara çevird~. fmda olan otuz kadar gemiye de ayni Emin'' .. H Ik . de - Ey, sen bu akşam sapıtmıssın ı burada oldugumu haber alınca hep bı~ 

V 'k' d'W y d"k k d onu a ev:m n: ş· di '-ad · · d ' rer birer onlar da buraya dam1arlar. enyero ı ı ve ıger üç ene ı ge· uman ayı işaretledi. Bu otuz kadar E . . f da Kar .. "k ım ye a;. ar ışı, sa e onun sar • 
. d b' T k l k vımız tara ın n agumru h I w • kıs k .. lm kJ , mısi e ırer ür gemisini e e geçir- geminin ar asında olan diğer gemilere d d l . . os uguna venp ıs gu e e sey- - Mediha onlar ıstanbula pek ge .. 

l d F k b al k l sta ın a yapı makta olan gayrıfedere d. d' _L •• k d d miş er i. · a at u üç g erin as er eri ise hep birden sancağa dönerek arka- kl .. l . .. .. 1 re en ıre.ıdor a ma sor u: lemezler ı 
Yarı yarıya kmlmakla beraber kuman- d 1 1 · · bild' d' K d up er §Clmpıyonasın pazar gunu oy- - Demek bizim Hasanla eskiden ı1 b 1 _:ı ~ ·ı h · d' sın an ge me erını ır ı. en i ge- nanacak üçüncü hafta maçları progra- - ııstan u a 'O.Cgl , ce ennemın ı .. 
danları olan Jirolano Venyero, Battis- misini şimale, düşman merkez filosu _ d tanışıyorsunuz! bine bile gelirler· sen beni bıraklar al· 

k T mı şu ur : E ,f b 1d ' ~ ta Benedetti ve Fransis o Buano ürk nun sağ ucunda olan Malta filosunun l M·· b kalar k . . B - vet, ııstan u an tanışırız am· tında mı öldürtmek istiyorsun} 
kılıç veya kurşunları altmda can ver - üstüne sürdü. S . -K usa} a omıserı ay ma, o eskiden bu kadar sulu değildi. An ld ... 

amı araye ı H - nen ne o ur miş bulunuyorlardı. • asan· 
P l G f k Jan Andre Dorya hala cenuba dogv - 2 - Saat 14 de Alemdar - Bozkurt, Med. iha .. 1.. M d' - Annem de Dağistanın havasile 

apa gemi erinden ri ona, ara 3 S (l6 4_) B wl H - , ne :soyuyorsun, e ı - . d" . ~'- ıb' 
ru sarkmakta devam ediyor ve: - aat , ::> : eyog u alk - h be l Juk t . ~· ,geçmeme ı,, glttIJLten ır sene sonra Yusufun gemisine rampa etmiş, bu . a, n ıne su u yapım şımaı sa -

Türk kaptanını öldürdükten sonra ge- - Yolunu kestim .. . Artık bizi çe- evı - Valdespor. nal orada kıkırdadı. 
miyi ele geçirmişti. Başka bir gemi Ro- virmesi şöyle dursun, ben onu çevire - Takımlar Karagümrük klübünde so- _Daha ne yapacak.sın ayol, lhan • - Annene kıkırdadı demeğe naııl 
dos beyinin gemisini yenmiş; Şövalye ceğim!... yunacaklardır. Saat 17 de Karagüm • dise boğazıma sa.nlacak.sml dilin varıyor Mediha} 
Metello Crasyolo ise tersane emini Diye düşündü. rük takımı bir ekzersiz maçı yapacak- Tekrar hdınuı !koluna yapıştı : - Affedersin, rullları dikti! diye .. 
Mustafa beyin gemisini zaptetmişti. Lakin Uluç Ali paşanın manevrası- lardır. -Haydi Mediha yürü gidelim, yü- cCktim. 

Harbin b~lamasmdan iki saat son- nı görüne~ aklı başına geldi. 1rül • - Tıüü sana J'\1ediha, bunlar ııaııl 
T .. ki . k f"l d b Halbukı çok geç kalmıstı. Merkez Denı'z tı"caret mektebı" N ....:.1 .... _u. ..: __ ... h .. ra ur erın mer ez ı osu a ya at- fi .1 k d' fil d, b" "k b' - ereye .s~gız, u.uuu aneye soz? 

mış, yahut düşman eline geçmiş bu - bı oslı ke eni 
1 osuEnarası~da kaluyu ır Deniz Ticaret Mektebinde yetişen 1 ·mi~ -Ey, sen de benim gibi bunca yıl 

ı d oş u açı mıştı. gerı e an ge~ d . ·ı . . . dah mal.. lı 1 A t be b' . 1- -''-l' . k ·t d'' •. k lkm l unuyor u, .1 . d d w k b' h ld 'd' Ul enızcı erımızın a umat o a - - nnem e 'lmlCa y ızı ~.a. ı · ipsız sapsız ta ımı.e usup a ış o .. 

* mı erı e agını ır a e ı ı. uç k . . .1 1 . . . Ik v k .. l 1 • • a· d "-- ' · ·b· b .. 1 
Al. d k' b b l v b" k h ra yetıştırı me erı ıçm tısat e a e- yor sa idın, sım ı sen e oenım gı 1 oy e 

ı ara a ı u oş uga ır asırga ı - . b k b w l d d'l" · · d k d, 
·ı · d. M it .. 1 l · · .. .. tı u me te n program arın a ta ı at - Hele sen git, sımdi yenne yat a onusur un 1 

zı e gır ı, a a şova ye ermın ustune w • • ' • 

ld d yapmaga karar vennıştır. Bu esas da- yarın gideriz{ 
-21-

sa ır ı. h·ı· d 1 k . izd bul ı 
ı ın e mem e etıın e unan ec • - Söz mü} Gece tiyatroda iğne atılsa düfCCCk f şte bir deniz kurdu ... * 

Eğer donanma kumandanlığı Uluç 
Ali paşanın elinde olaydı bu korkunç 
ve çılgınca harp ya hiç olmazdı, yahut 
bambaşka bir şekilde yapılırdı. Çünkü 
o pek çok Önce ve Lepantoda kurulan 
harp meclisinde bu felaketi haber ver
mşiti. İşin sonunu bildiği için de her 
zaman olduğu gibi tedbirli ve ustalıklı 
davranacaktı. 

Uluç Ali paşa kırk yıldanberi Malta
lılarla döğüşüyordu. Onları hem çok 
iyi tanıyor hem de sonsuz bir hınç du
yuyordu. 

Türk levent gemileri bir atmaca sü
rüsünden farksızdı. 

Malta amrialı ve Mesina başpapazı 
Cüstinyani'nin gemisi hemen göze çar
pıyordu. Uluç Ali paşa yedi gemisi ile 

D.. u h k d birlikte onun üstüne saldırdı. Fakat bu 
uşmanın sag cena uman anı 

1
. w . 

J A d D k d. f'l v saldırış kaptan A ı paşanın yaptıgı gı-
an n re orya en ı ı osunun sag b" l b - b ~ d w•ld' 

h d l G il . . ı çı gınca ve ogaz ogaza egı ı. 
cena ucun a yer a mı~tı. em ennı Ul Al" k · 

v . uç ı paşa top ve ursun menzı-
de merkeze dogru borda nızamında o· 

1
. 

1
. 

1 
· h f. d 

. . . . ıne ge ır ge mez er tara ın an ve 
larak dızmıstı Kumandasında, ellı altı M l . . . .. · d -

I d 
· a ta gemısının guvertesme ogru a-

ga er var ı. d'l · · · · d" . . . teş e ı mesı ıçın emır ver ı. 
Uluç Alı paşa da aynı şekılde saf al- B' k . 1 · · b ·· 

O d k. kad ·ı . ır te ışaret e yırmı eş top ve yuz-
mıstı. a otuz se ız ırga ı e yır· .. . .. 

·' .. k l' k d di d lerce tufek bırden patladı. Yuzlerce ok 
mı uç a ıteye uman a e yor u. . w . . w 

UI Al. T·· k k f"l bır sagnak halınde ve bır bulut yıgını 
uç ı ~ ur mer ez ı osu - 'b' d . ..1 1. k d" .. 
h ·· l 1 da gı ı enıze go ge ıyere uşman uze-nun enuz ga eas arın arasın n ge - . f l d 

k d .. l ka la ada .. rıne ıra. ı. çer en ve uşman a rşı şm n on-
ce sarsıldığını görmüştü. Bu iş tıpkı o
nun beklediği gibi olmuştu. Kaptan 
paşaya harbe girerken ve son defa söy
lediği manevrayı kendisi yapmaya ka~ 
rar vermişti. 

Önce gemilerindeki bütün sancak 
·ve flamaları indirtti. Böylelikle amiral 
gemilerinin düşman tarafından hemen 
tanınmasına imkan bırakmaclı. 

Sonra kendisi en öne geçerek cenu
ba doğru sarktı. 

Jan Andre Dorya bu manevrayı kar
şıdan görünce: 

- Bizi çevirmek istiyor! ..• 
Diye homurdandı. Ayni zamanda 

kendi gemisini de cenuba çevirerek ile-
ri sürdii. 

Galeaslar yerlerinden güçlükle kı • 

Beyaz dumanlar ve alevler arasında 
yalın kılıç ve yarı çıplak Türk denizci
leri rampa için hazır bulunuyorlardı. 

Malta gemisinin güvertesindeki şö
valyeler tırpana uğnyan buğdaylar gi
bi bir anda yere serildiler. Bir iki da
kika içinde Malta gemisinin güvertesi 
ve şövalyelerin elbiseleri kan içinde 
kalmıştı. Kürekçilerin de yüzde sekse
ni can vermişlerdi. 

(Arkası var) 

nebi profesörlerden istifade edilmesi _Söz!! yer yoktu. Bütün oyuncular, çalgıcı .. 
düşünülmektedir. M:~tebin ders rproğ- , Geceyi dört arkadaşın bir arada yat- lar, kadın erkek neş'e içinde idiler. He-
ramları tamamen degışe.cek .ve me~tep tı.ğı salaşın odasında sızmakla geçi • 1e direktörün ağzı ku!ak!arına varıyor• 
binası da bu arada genışletılecektır. ren Hasan, ertesi gün Medihadan ma- du. Faka't Hasan çok ne.ş'esiz, çok dur .. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çocuk larda 

Cuma 

(*) 

Kanlı ishal hastalığı 
Muayene odamda: 
Annesi kucağında ağlamaktan sesi kı
sılmı~ rengi sapsarı çocuğunu gôste -

rerek: 
- Artık ölüyor. İshalden harap oldu 
yavrucak doktor. Kurtaramaz mısınız 

diye aon bir ümitle gözüme bakıyor. 

Soruyorum: 
- Sen bu çocuğa ne yedirdin bakayım. 
- Biraz lokum ağzına verdiydim. Ye-
mek te veriyorum. 
İki yaşına henüz giren bir çocuğa ame· 
lini kesmek için lokum yediren anne

ye biraz danldım. 

Evvela au yerine: 
l - Afyon maden suyu. 

2 - Vigantoldan günde yirmi damla. 

3 - Taze elma ezmesi. 
4 - Hafif tuzlu pirinç ve sebze ço:r -
bası yağsız vermesini tenbih ettim. 
Karııına sıcak kepek ile pansuman 

cerasını dinledi. Medihayı o torba sa • gun, çok düşünceli idi. Direktör ak " 
1 kallı, eli kamçılı, rugen çizmeli, uzun samdan 'kendisine üç dört tek yuvar" 
( kalpaklı kocası ıOağistana götürdükten lattığı halde Hasanın ağzını bu akşaın 

sonra onun orada kocasınm elinden bıçaklar açmıyordu. Eğer şimdi işin 
çekmediği kalmamış: herif her gün da- bir oyun bozanlık, bir mızıkçılık, hat
yaktan onun kemik1erini çürütmüş... ta bir namussuzluk sayılmıyacağını 

, Vstelik adamın memlekette üç çocuk - bilse o, çoktan tiyatroyu filan terkeder, 
lu bir karısı daha varmış ... Daha üste- bir kö~de kendi haline ağlar durur -
lik kaynanalar, balc1ızlar, görümceler d.u. \ 
ona neler yapmış, neler... Daha son - Perde açılma zamam yaklaşınca za
ra herifin taassubu Medihaya orada vallı çarnaçar canbaz kızı elbiselerini 
bir dakika göz açtırmamı'? ... Kendisi- giYinip kulis arasında nnmarasma ba
nin !stanbuldan bcı-aber götürdüğü o zırlandı. 
canım udunu bir gün herif kızmış, Me- Sözüm yabana müzik dışarıda an -
dihanın başında parça parça etmiş, 0 trak çalarken Mediha Hasana sokul -
gün udun sapı ile başı bil~ yarılmış... du: 
Bu hale orada iki yıl kadar dayanabi - - Senin çok durguııluğun var üs· 
len Mediha nihayet bir gün oradan bir tünde, bu halle belki falso yaparsın, is· 
delikanlı ile birlikte gizlice Batuma tersen p,ana biraz maden vereyim de 
kaçmış, bir yıl kadar da onunla orada çek 1 
nikahsız yaşadıktan sonra o da kendi- - Maden nedir? 
sinden bıkınca bir gemici ile sevişip bu Kadın ona bir küçük kağıt iç'inde be-
sefer de onunla T rabzoncı gelmiş. .. yaz bir toz uzattı. 
Trabzonda bir gün gemicinin bir dos- - Bu ne? 
tu tarafından çarşı ortasında temiz - Burnuna çek de g(.irürsün ! 
bir dayak yemiş ... Bunun üzerine baş- Hasan anladı ve kızdı : 
ka biri onu alıp Samsuna getirmiş... - Çekil oradan, hen öyle şey iste· 
Samsunda bir yandan o adema met - mem ! 

yaptırdım. Sütü ve yemeği yedirme • reslik yaparken bir yandan da gazino- Perde açıldığı zaman tiyatro fori • 
dim. Çocuk bir haftada iyiliğini ka - l 
zandı. 

( * ) Bu notlan kesip saklaymıı, ya• 

but bir albüm~ yapı,tırıp koUeksİyon 

s-apınız. Sıkıntı zamanınıu]a bu notlar 
bir doktor gibi imdadınn:a vet~ebilir. 

larda çalgıcılığa, hanenddiğe baş a - den sarsılıyordu. 
mı,~ ... Derken en sonra da seyyar tu- Hasan, o haline rağmen şaşmnadaflf 
iuat kumpanyalarına düşüp bu kum - sendelemeden mfitad numnrahırı0' 
panyaların yıldızı (Bedia Nesrin) na - yaptı ; odasına çekilip bir kci~eye bii -
mını almış . .. züldü. 

- Mediha Hasana bütün bu izahatı (Arkası var) 1 
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Londra 
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Çeviren: Nurullah A~aç nasıl doğdu? Yazan: Francis de Miomandre 

1.nsan .hayata gözlerini açtığı zaman te!:~n:n:a;!ng~::!r ~!~!d~:izük~~~:~~ 
SOD POS faDID tefrikası : 34 çeşıt ~eşı~. ~.ayvanl~r, kendine benzi .. def terle kaleme bakılınca hemen ıınlaşı • 

ğumuz suallere, kibarlar aleminin imtiyazi 
olan ihtiyat ve incelikle ve bu hassas mu• 
harririn §Öhretini temin eden muzip nük• 
lelerle cevap verdi. Biz konuşurken, nasıl• 
sa açık kalmııı bir kapıdan renk renk, çe • 
şid çeşid boyunbağılar gözüküyordu; bun• 
lar, menekşe dalı bir çubuk üzerine ııra • 
lanmış (evet, bunları görünce insanın ha• 
tırına böyle mcnekııe dalı ııibi hep esirt 
şeyler geliyor), füsunkar muharririn em• 
rine intizar ediyorlardı. Genç neslin yetif. 
tirdiği üstadlardan biri olan bu büyük mu• 
harrir, :zar af et aleminin de prenıılerindea 

dir. Onun ceket yakalarının eni ve yele • 
ğin ne kadar açık olması hakkındaki aÖZ• 

)eri, bazı muhitlerde son ve kat'i hüküm di
ye karşılanır .•. » 

b I"' k .1 . b l yen bır suru mahluklarla karşılaştı. O- lan delikanlıya: 
Yazan: Rusaell Thomdike nun başıma e a esı mesıne ıe ep 0 

- nun yaşadığı ilk devir en zaruri ihti .. - Buyurun, oturun, monsieur, dedim. 

· lngilterenin en tanınmıı altı z;a· muştum. hl' d yaçlarını düşünmekle geçti. insan bu Oturun, hele bir cigara yalcın. Not alma-
Halbuki bu iddia halis, mu ıs o- d k bıta romancı•• MarKery Allinwton, sıra a acı tıkça karnını doyurmayı, ia hiç lüzum yok; dikkat ettim, not alı • 

Anthony Berkley, Freeman Vill• landırıcılıktı. fırtınalar koptukça bir yerde barınma· nınca inııan istediği, bildiii ıı ibi ıöyliye • 
Groft•, Father Ronald Knox, Do· işin içyüzü şudur: yı, güneş battıkça emniyetli bir yerde miyor. Dinleyin, yeter. Siz bir mülakat fs· 
rothy Sayer•, Ru .. ell Thorndike Ben vaktile bir sıkıntı geçirmiştim. uyumayı dü.şünüyordu. Yalnız hay- tiyorsunuz. değil mi) Ben daha ileri ııidip 
kahramanları meçhul altı zabıta Bunun tafsilatını uzun uzadıya anlat· vandan değil, kendi cinsinden de ıize hayatımı anlatacak, itiraflarda bulu • 
romanı yaz;ıyor ve katillerin keflİ· mağa hacet yok. Çünkü bunların asıl korkmakta idi. nacağım. 
rai lngilterenin en marul z;abıta mü· mesele ile alakası pek mühim de değil- c· d crHayret ediyorsunuz. değil mi) Siz za-
fettifi lıGeorKe Corni•h» e bırakı· dir. Hadise bir cinayetti. Ne yapacağı- ıtgi e yaşadığı muhite alıştı ve rafet hususunda hakem diye tanınmış bir 
•~r/ar. Bun/.,·dan iiçü11ü11 e•ttrl•ri- mı şcwırmıştım. Derhal Skalyona koş- kah bir dişi aslanın yavrulariyle oy • dandy'ye danışmağa geldiniz; öyle bir a· 
nı okudunuz. Poli• mülf'!ttifi de lik· tum ve derdimi anlattım. Skalyon me- naşmasını, kulaşrın uçuşmasını, may- damın ihtiyatlı, ketum, lmacası azametli 
"'"' •fllattı. Şimtll dördii-tıc• .. a. . .. I · d' · d' k' h"'d' munların ağaç tepelerine tırmanışları- bir inııan olması Jıizım ... Gerçi öyle ama 
ı. • seleyı oy e evır ı ve çevır ı ı a ısey- d ]) 
,..,.,.,., Ra•••ll Tlaorntlilcttnln e•erl . . l"'k k 'b' k t l nı ve a ara tutunarak aalJanışlarını, dünyada kimin zaafı yoktur ki) Hem ıizin 
6 / le hıç bır a a am yo muş il ı ur u • k 1 I 
•ı amıştır. . 'd •. k' b' arınca arın a ay alay yuvalarına gi .. çchrcniz, hal ve tavur1arınız bana başka 

uBöylece devam ediyordu. Bunu oku• 
yunca evvela tüylerim ürperdi. Kendim' 
gülünçlük altında ezilmiı hiuettim. Leonor4 
beni teselliye bile çalışmadı. 

. s. ıı eaer bitince gene polis mü/et· dum. Keş.kı. ohn~l.gı. ece)gımedze ıÇ .. ır dişlerini seyre vakit buldu. O da hem- bir delikanlıyı hatırlattı: o delikanlı ... An-
t · avukata gıdıp a um an atsay un. un· . . l . ı t 
~ının katili na•ıl tayin ettiğini ken• . b h"'d' d k t cınsı o an ınsana yaklaşmağa başladı 8 ayım. 
dı ... kü bu zat benı u a ıse en ur ar- b'' 1 · u Yirmi yıl oluyor, o zamanlar müthiş 

agzından dinleyecek•iniz. • . ' .. d·-· k... di t' ve oy ece ınsan tabiatten arkadaşlığı «- Zavallı yavrum, dedi, artık mali .. 
voldun. Sen, düşmanım yok dersin am• 
iıtc varını§. Bakalım sana neler edecelı: • 
lerh> 

mak Jçın goster ıgı ze a ve raye ı ıurctte toy, bir yıg""ın tat1ı hülyalan olan 
ki . k ı m· k l öğrendi. k• Akrabanın bu türlüsünü, Allah aleyhimde Domo esın ı ıcı il ı u • ... • bir insandım. Bu apartımanı yeni tutmuı· 

~mse:e vermesin. Buna akraba değil, Jandı . Onun herhangi bir arzusunu red- Arka~~şlıgın haşlaması ıle oyun oy· tum. Evet, monsieur, size çok garib aelir, 
lt··~hclası demek daha doğru olur. Çün- d tmek bu kılıcın tepeme inmesi de· namak )uzumu da doğdu. Yer yüzün- belki de inanmazsanız, bu evin bu daire· 

S? .ınusallat olmadığı bir şey yoktur. :ekti. de bir arada Y<wayan ne kadar mahluk ıi.nd~. ~a o ... ~a~a~la~ ıimdiki gibi ~en~de 
uL•onore yanılmıı. Ne yap11n) Pari.

Jile.rin kolayca a1danma kabiliyetini, o müt• 
hiıı saflığını hesaba katmamıştı. O coıkun 
satırlann gazetede neşrinden üç sün son.._ 
on iki kadar mektub aldım; bunları ya • 
zan dostların biraz çimdiklemek iıtedijt 

bcJli idi amma hepsi de bunun bir nevi 
u:af cm olduğunu kabul ediyorlardı. B(C 
mcktub da terziden geldi. Üç ıencdir beni 
bedava eiydirip kuşatan terziden: adam
cağız, benimle «hususi ıörüşmek ıerefinf 
nail olmak» istiyordu. 

'.~•n ınüdahaleden korumak istediği- Skalyon bana çattıktan sonra evve- varsa hepsi oyun oynarlar. insanlar, Y~~mı .. bın dcgıl, ılu hın frank verırdım: 
Ilı h " k me musallat oldu. Gerçi vaziye- ilk önce sedef kabuklariyle, taşlarla, çun~u ~ ~aman pencereden bakınca etraf-
~ er şeye, muhakkak pençesini U· la ese . . . b . . ta ıımdıkı manzarayı her yandan kapatan 

tatır ve sizi rahatsız etmek için ne yap- ti iyileştikçe benı tacız etmıyor ve enı ceviz ive fındıkla ve bunlara benzer çirkin, çirkin çimento binalar yok, yabani 

lnaJt ınümkünse yapar. Eviniz, canı· taciz etmekte~ ke?di~.i .~e . ~oş.lanm~· şeye~ e ~:nadılar. . çiçeklerle dolu arsalar vardı. Ev de bo§, 
Ilı~. ına]ı h.. . . . Ih .1 h' yordu Fakat ışlerı kotu gıttunı vazı- lptıdaı ınsanlar bu çeşıt şeylerle oy- bomboştu. 
b. nız, urrıyetınız, e ası ıç . · . O dan k k h .. - . · ·· 

ır "eyı'n• · b d 1. d k t yetım çok fecı oluyordu. n aç- nar en ayntı da ogrendıler ve haya .. «Bır ıabah, o aıık ve parasızlık ııunlc-
rr ızı u a amın e ın en ur a- . 

raına~ J . . ... h b I mak için her şeyi yapıyor, fakat bır tın iç yüzüne akıl erdirmeg· e baoe:ladı .. rimin yoldaşı Leonore, koskoca ve tam-
ınız. fı, gucu ep un ara taar- ,. T k d d b. · ı .. . d 

ru~ d k b . . k t" 1 .. kurtulamıoyrdum. Mesela onun lar. takır yata o amız a ır ıı te uzcrın e u· 
e ere , unları ıstısmar edere ur u . .. .... . k b d b d }' k Ik 'tt'"" · ve hır kaç gun eelmedıgı l I . . yur en en e ura a oturmuştum, ama 

~mak; ve sizi can evinizden vura·ı a lıpdgı ıg~ . d ... . t' · v adresi nsan ar, aşık kemıklerıy]e, zar .. önümdeki masa boyasız, cilasız bir tcYdi; 
rla11::, hayattan umduğunuz bir dakika· sıra ar a evımı Fegkış ırıSykorl e larla, ve kafa taslariyle oynadıktan arkada da, beş yüz liraya aldığım bu Fe • 
ılc h bırakmıyordum. a at a yon nere· k k ·· k ·b· ) uzur ve iatirahatı sizden esirğeye- . •w. • I I ki b I sonra oşma • gureşme gı ı oyun ar· lemcnk halıııı değil, kanadlarıı çıkarılmış 

re.it . ye gıttıgımı ko ayı a u uyor ve ya- l h'b' I k . d -r . 1 1 w 
zevkıne sefahatine dalmaktır. ba k b . dah f l a, ses sa ı ı olduklarını an ayara hır kapı var ı. ı avana ıp e ası mı~ ve doıı-

Silin Üzülme~iz, sıkılmanız, ıstıraptan ~ama sa~ıldı~tan ş a enı d a a~.a kuşlardan daha güzel nağmeler yap • rusu zarafetle sallanan bir de boyunbağı 
kı\rranm b l uzmek ımkanlarını arttırıyor u. ır makla eğlendiler asacaiı sallanıyordu; bunların tuhaf amc· 
kadar t a~ız, una 0manızl onak zed~r~ aralık, ne isterse yapmasını söyleyerek l d h · l 'ht' t rikanca bir ismi var, bir türlü beccrcmiyo-

esır etmez ya nız en mı l t Fak t nsan a a sonra oyun ar ı ıra e • 1 dii .. · ' başımdan atmayı tasar amış ım. a ha I d T b b k rum .•. Ama o zaman ar bu bana, ziynetin 
ŞUnür ve kimi nasıl dolandıracağını, aret edemedim. Çünkü herkesin meye ş a ı. op, uçurtma, e e ve ıon derecesi gibi geliyordu. Zaten evin 

ll~sıl kafese koyacağını tasarlar, ve ~~ikodusuna tahammülüm yoktu. buna benzer bir çok şeyler icat etti ve içinde kıymetli eşya olarak bir bu vardı. 
il anını tatbik ederdi. Cünkü Skalyon beni en korkunç şe- bu oyunlara, eğlencelere zeka eseri <'Bird~nbire Leonore, arkasında bü • 

Herkesi taciz ettikten, herkesin sab- kilde teşhir eder ve bana azami fenalı- olan şekiller verdi. Bu sayede insanın rümcülc taklidi gömleği ile, önümden çıl • 
tı1nı tükettikten sonra bana musallat ğı yapmak için bütün kuvvetile çalı· zekası inkişaf etti. gınca ko§arak'. ~ıldırım ııibi gcçtı'. bir ta-

d
o rn_u,, beni de istismar etmeğe, beni fırdı. insanlar, bir zamanlar çatal biçi - raftan da: cııBın varl Sofada bır adam 
e varl Naeıl girmiı~ » diye bağınyordu. Bo-

ınsafsızça yolmağa haşlamıştı. Skalyonun ağzını kapamak için ıııim- mindeki ağaç dallariyle oynadılar ve yunbajıların te§kil ettiği perde arkasına 
Kendisinde her kusur vardı. diye kadar bütün arzularını yerine ge- bunlarla oynaya oynaya sapanı ket- airdi. 

tilcİçltiyi, kendine acımaya~ak i~er, iç· tirdim. Fakat karanı~n verm~~· ~e fettiler. Uçurtmalarla oyn~yarak bu cıTam vaktinde ıak1anmış. Onun arkası 
Çe bozulur, bozuldukça alemı rahat- isterse yapsın, ne soylerse soylesın, sayede yelkenleri icat ettıler. Daha ııra içeri, taıkın ve resmi bir tavur takın -

:·~ eder, ve küfrederek, gavga ederek, kendisine on para vermiyecektim. Tam sonra, ıııimşeklerle oynadılar ve netice- mış, tıpkı ıize benzer bir delikanlı airdi. 
lt. n. ~n~ı maceralara sürüklenerek hem bu sırada talih yine ona yardım etti. de elektrik kuvvetine hakim oldular. önümde hurmct1e eğilip fÖy)e bir nutka 

•de~rdin. ı, hem kendisine uyanları rezil Çünkü ben, müstakbel karımla karş.ı- insanlar hava dalgalariyle oynadılar başladı: '" ... d d h «- Muhterem üstad. Academie Fran· 
I ~· . . .. laşmış ve ~u adam tarafın an teş ır ve nihayet radyoyu keşfetti1er. çaiııe'in ahlaki ıeviyesi hakkındaki fikrinizi 

J çkıyı nasıl fena ıçerse kumarı da oy· olunmayı goze alamamıştım. . Oyunun insan hayatındaki değeri öğrenebilir miyim) Ben Sc:apareDe illua-
e 0Ynardı. Ben bu kadını görür görmez sevmış, b d .. h. d' tre'den geliyorum. 

1( M" t k u erece mu ım ır. 
it Umarı kazanmak için oynadığından ona derinden bağlanmıştım. us a • --------------- 11Ben, yıkana yıkana rengi atllllf mavi 

a}'bcttikçe küfrü basar, kazananlara bel karıma her şeyimi anlatmıf, yalnız TAK V I M baema pijamamın önünü ilikleyip ciddi • 

~~~eı: olur, onlarla kavga etmek için Skalyon ile alakamı saklamıştım. ~- yetle: 
ucuıa 1 d 'd' Skalyona hır cı- Monsicur, dedim, o kubbenin al· 
d 

ne arayıp bulur, rezaletten korkan nim iradem yo un a ı 1
• MAYIS 

' amla d' · kaptırmııa oldu· tında en aşağı otuz mütereddi var ki bun-ra rastgelirse avuçlarında ne haylı para ye ırmış ve T • 
'Varsa h r . b bol bol yetı• ların da yarısı küçük kızlar peşinde ko • R epsini toplar ve defolup gider. ğum halde ge ırım ana . Rumt sene 

29 
Arabt sene 

lı e~letten ko. kınayan adamlarsa kan- şirdi. Sonra niışanlımın da kendıne 1362 ~ 
}"' ~~ rnücadeleye girişir, sonunda ya göre bir iradı vardı. ttı;;' Resmi sene Mayıs 
0 
uıu gözü yarılmlfl bir halde sokağın Skalyon'dan en çok . ko~ktuğum 24 1!136 16 

lt~·tasında kalır, yahut karakolun bir sıra buydu. Halbuki hürrıyetı~e en 
<>tesinde sızarak sabahlar. sahip olmak istediğim sıra da yı~e buy- CUMA 

pr ••. » 
«Üç çeyrek ıaat bu minval üzere de • 

vam ettim. O delikanlı da yazıyor, hjç dur
madan ya:r.ıyordu: o da benim kadar cid
di idi. Araıııra odada etya bulunmamasına 
9öyle ııöz ucu ile bakıyordu ama onu en 

Y a B d ın beni abdal yerıne ko-
~ 0 k ınaazallah eline bir kadın düşer- du. u a am ' karim tarafından 
ıst adının çekmeğe mahkum olduğu karak soymasının. . . d 

çok alakadar eden hiç fÜphesiz boyunbağı 
SABAH R b • ""J J l.MSAK asacaiı olmuıtu. Mülakat bitince, sanki 

:::;. V. e IU eve S. D. Victor Hugo ile konuşmuı gibi bir heye· 

«Daima bedbin olan Leonore bu ıefe( 
de: 

((-Tamam, dedi, alacağını istiyecek .• 1 
uYinc yanılrmı. uMeşhur müşterime 

dediği adamın karşısında heyecanından tit• 
riyen zavallı terzi, halasının öldüğünift 

kendisine Üç yüz bin frank miras kaldılıo1 
nı, iıini büyütmek istediğini anlattı. Ban-. 
kendisini ahbablarıma tavsiye etmemi 
mukabil yine bedava ıriydirip kuşatmali 

teklif ediyordu. 
«Ben hiç çekingenlik ııöıtermcdim. AY." 

da altı kat elbise ısmarladım. O, sekiz k.t 
yaptı. Buna mulı:abiJ benim o pzeJ elbise
lerle salonlarda, eilence yerlerinde dol .. 
maktan başka bir borcum yoktu. Bütüıa 

ııazeteci arkadaılanm da o aanatkirla t .. 
nııtı, hakkında medihkirane fıkralar yana 
giyindiler, benden de Paria'in en ıık ada • 
mı diye bahsettiler. 

uÜç sene Paris beni pek bayağı buldd 
ama benim dırkam» dayandı ve nihayet 
galebe çaldım. Mondial • Fubion (Dün. 
ya modaları) gazetesi, eıki baımuharrirl 

duc de Basan'ın makalelerini çürütecdi 
makaleler yazmak üzere beni ayda üç bin 
frankla aldı. ihtiyarın gücüne gitmiş, yü • 
reğine indi. Metresi de benim metresim of. 
du; bunun üzerine kıskançlıktan deliy~ 

dönen Lconore, bütün bu hallere aebeb" 
yet veren odur diye, Scqnarelle illuatr« 
müdürüne revolverle hücum etti. Öldüre• 
medi ama bu hal, benim töhretimi temiıa 
etti. Amerika'ya, boyunbağı nuıl bağlamı 
mevzuu üzerinde konferanılar vermeie d .. 
vct olundum. Şimdi zenginim, bildiğim p 
bi yaıanm. Bütün bunlar da iıte o deli • 
kanlının, size bir kardeş gibi benziyen de• 
likanlının aayesinde oldu. Kapıyı açık bu• 
lamayıp da çalsaydı, ben ıüpheııiz 11kılır, 

o eski boyunbağılan kaldırırdım. \t ırapların sonu gelmezdi Kedının ser- anlaşılmasını kat'ıyen ıst~ıyor u) m. 
eti \t · ( Anuıtı nr 

dan araa evvela serveti mahvolur, on-
ltad sonra evi barkı yıkılır, nihayet 

tlin~n sokağa düşer, fakat yine onun 

J-ı·~~ kurtulamazdı. 
ulasa çck·ı .. .. bak 1 

t Tarlbin en büyük batlpJerlu-
ı>emos en -

9 02 7 6 49 cam vardı; tl!'şckkür edip ııitti. iki ıün ıon-
3:j 2 20 f_!4_.ı~::.."' -i-7.""'.:--:;:;-i7,:=::-:-:i~;--..ı_:;::..._ı ra Scagnrelle illuıtre'de koca koca harfler-

Öğle .;...tk_ln_d_i_
1
_Ak __ ş_a_ınl Yatsı 

4 39 8 39 12 - ı 57 ı:.. 

S. D. :::;. U. .:ı. u. S. I D. 
le iıımimi, altında da ıu aatırları okudum: 

•Genç üııtad bizi, mutad nezaketi ile 
karııladı. Arkasında, rengi tayin edi1emi· 
yecek, fakat tabir caizse üılubunun rengi
ne pek uyan bir ev elbilCIİ vardı. Sordu -

11Size sırnmı söyledim: ifp ediline ba• 
na bir zarar gelmesinden korkmam. Çünkq 
ıiz, busün, bunları yazarsanız kimııeyi inan• 
dıramazaınız. Sizi bir mizah muharriri aa• 
yarlar. Ama, kim bilir) Belki bununla İlıe 

~lal'll v kı mez, yuzune ı mab~· 
ad erme yaraşmaz mel'anet ır 

81tldı 
ı . 

rah!t~·bu adam bir müddettenberi ak· 
'Vetfll ~Ye bana sokuldu ve beni mah
etti ege başladı. Bir müddet tahammül 
..... in Ve k d' . . . d' r aka b en ısıne para yetıştır ım. 

t •km t S . . .. Bait d ~ . ış ım. onra vazıyetım mu· 
ona egıldi. Sıra evin eşyasını aşırarak 

Para y t' . - l . . p Verd"· . e ıştırmege ge mıştı. ara 
ıgıme v k d' . bak w .. te L • d e en ısıne tıgıma go-

varı 'J' . 
den f ı ı dursa ... Hayır, dünyada sız-
nafllu enası Yoktur. işi gücü, ırzınızı, 

Alc;u~uzu didiklemekti. 
dam s~ all'l olduğunu söyliyen bu a· 
ti bu afyondu. Ben de demindenbe
liiy0ruadall'lın akrabam olduğunu söy
dar 'll mk. Halbuki bu akrabalık o ka-

za tır k· . il" edefllzd· ı onu keseme musa at 
ta raf 

1
•• k esem e musall5t etmesi her· 

, evııne ll A . • k" Yokt'll F nıusn at etmesıne ım an 
on"' g:.1 ukat budalalı ğım yüzünden 

u er Yüz .. . 'h t 

dendir. vatanının hürriyeti uğuruna ~ı k~-
mıştır Meşhur Plutark .n 

ıu altında yaşa ·.. 1 MU Haydar Rl· 
kaleminden çıkan tercume 
tat tarafından tercüme edllmişUr. ista b l 

. k ı · Dersleri - Ankara ve n u 
~I~ • diğlJ iıntvcrsitelerinde .Recep Peker in ver n -

d sl rinde tutulan talebe notları go.:. 
kılfıp er e · kl 

1 lldıkten sonra Ulus :sasmevınce -cien geç r 
tap hallnde basılmıştır. rlh 

. • 1 Ruhsatl _ Sivas Halkevl, ta , 
Delık•aş ı b kit t übesl neşriyatından olan u :ap 

ede~!Y~aı~ şairlerimizden Ruhsatinln ha!n
say ilrlerlnl ihtiva etmektedir. Guzel 
tı nı ve ş ba11 d k 
bir basla ile basılmış ve kitap n e çı -

mi~~ ADAM - 125 lnl" 11ayısı çıktı. İçinde 
ismall Hakkı, Dr. M. Em T, Dr. İzuttln Şa-

üsnu cırıtlı, Russel ovven, G. H. Pen
dan. ~ Henriot, E. Barteleni yazılan vardır. 
dray, · _ Tilrk muhendlsleri blrllği ta-

T 1\1. B. D 13 ü • d çıknnlan bu mecmuanın ncu 
rııfın nn 

ı ıntlşar etmiştir. 
sayısül. t .. _ İzmlrde çıkan bu edebi, terblyc-

K ur ·· ·· intişar 
l mecmunnın 54 uncu sayısı vi ~osya 

et~~:~NOALARIN HAYATI - Meşhur M 

11 k,111 eseridir. Naci Ecer tarafından 
Metcr ıı ~ ı 
btiyük bir ıtınn ne tercume edllmlşt r. Hay-

ib etler uyandıran tetkiklerle doludur. retler, r 

z 1~ 11 16 10 19 31 21 :0.8 

gostermış ve nı aye o· 

~~~~---'---~~~--------....... --..-.. .... --...... ılıiıilİllİll ..... iliiliıi .. 

tikbalinizi temin edeniniz. .. 
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"KAN KONUŞMAZ!,, lngiliz • ltalyan münasaba
bnda düzelme 

ispatına 'YUlta etmektediT. (a.,t.nfı l İllcİ ~) 
Orbaa Selime söre cRomaa., bütün dahil olacakbr. Akdenizin en küçük 

8eade Mal aUlluQ ıillına kederleri. ne,' eleri. ibtirulan n tend- devletlerinin bile hiç bir tekilde kork-
Mr lelE •llr Hlama laıVle. bütiin bir hayat parçuuu ifade e- mamaları lazımdır. ltalya, Yunanistan 

abwu bntlanal der. ve Türkiye ile dostluk miaaklarına hür-
* * * Orhan Selime söre eri.bat etmek '8te- met etmek kararındadır. ftalyanın Ar· 

Şimdi 1iz. sünlerd.enber_io Son Poata aay- diii tez• bizzat hayatın içinde )'ani realite navutlukta takip ettiği yqine maksat, 
hlannda. Nazım Hikmetin bu ccabz Te de mevcuttur. bu me 1 k t' • t!Lıe.ı· · uhaf · m e e m ıa uumınm m azaaı-
ır.a ... alla evladı• nm adına rutla)'lp durur· Bundan dola)'lclır ki. cKan konupnaz• d 
k,n kendi kendinize aoruyonunuzdur. romana. aadece mücerred bir iddianın e- ırŞ. . diki lar al da ed 

- Acaba Nazım Hikmetin bir lr.uqun debiyat J'olu ile tarifi delildir. . ım pıt . tın ve ~ecrt t • 
balyaaa sibi mka aartma bindiii Te alnuwı - Roman ha)'attan almcfıima ıöre, b~ıt:r ~evam ettikçe İtalya, bır Akde • 
1eri7le ıeçindiii bu cılız delikanh, adına kahrunanlan hayatta ot..lar ıerelr.) nız ıttıfalwun yapılmuma ön ayak ol-
cromanıt denilen koca bir haınuJe,f. aya• - Orhan Selim. Roman kahramanlan- mıyacakbr. 
iı aürçıneden sonuna kadar tqıyabilecelr. aın bepeini tanıdı. Bazalariyle doatluk etti Bununla beraber ltalya milleti kin 
mj) bazılariyle kavgL beslemek iatidaduıda değildir. Çünkü, 

Ben dün. sizin aklınızdan ıeçen 1Ma •· Onlardan kimi buaün ona dGpnandır, 37 ımıf askeri aiWı altına çağırabilir. 
ali. Nazım Hikmetin tl kendiaine aorduın. kimi doat. Ve kimW aaidır, k.iıni.i öldü. Ve bu ıuretle aekiz milyon askerlik 
Nazım Hikmet: Maamafih. Orhan Selim. bütiin bu ta• bir ordu vücuda ıetirebiliriz. Ne Ame

- Hakir.an varl diyor. Ve illve ediyorı nıdaiı inaanlann maceruından Emil Zola rikada ne de Avrupada si ah askerler• 
- Orhan Selim bu aefer, beni a~- kari kuru ve puif bir fotopaf realizmi ya- den mürekk b. rd y uhta d 

~:- k dah iı L!_ ..::L"" al . _L • • ep ır o uya m ç e-
~aue ten a a r uu ,, ... un tına sır- ratm~ aatemıyor. .. T 
aL Ve zannederim ki.kedi olalıdanberi ilk - Romandaki belli b.,Jı kahramanlar 

81 j• I .. b. 
Clefa bir av tutmaya çalıfb. kimlerdir) mparator ugumuzun ecne ı mem-

ltlemeye lr.alluttaiı mevzu bence. &u- - Romanın merkezindeki b'braman. leketlerle olan ticaret münasebetleri 
rinde durulmaya deier bir eahadır. cNuri U.ı .. dır. Bazı edebf7atçılanmız mutedil ve müsamahakar bir hal ça-

- Romanın adı cKan Konupnan... cNuri Uata• )'lo - iaıninin aonundaki aı· resi bulacağız. 
ıonun bu tezi müdafaa)'• kallnpnaam ba- fata bakarak -, romanda cliizwnundan Aclisaba.ba, Habe,iatanm merkezi o-
kdına. kanın konUfhıiunu iddia edenler- fazla entelektüel bulacaklardır. tarak kalacakbr. Libyadaki ordumuz, 
de var) Çünkü cNuri U.ta• lan ha)'atlannda lngiliz harp gemileri çekilince İtalya • 

- cAkibet aürk zade aüm teTet» mi. benim kadar delil. Orhan Selim kadar bi· ya dönecektir. 
J'Oba. bilmiyorum cmi iffet• mi di)'e le tanıyamamıtlardır. Bir fngiliz • ftalyan yakınlatman 
bir aöz vardır. Bu romandaki cGavur Cemal hoca• 1• elzemdir. Ve bunu temin için elimden 

Yani c Kurdun oilu mutlaka kurt o- iae, cBabıili» de tanır, cKöprü alb• da. ld"". kad çalı .. 
lurl B -'L • • k dah '-L:-& --•-· Se....:1 Sef · "d · · ·ı · d ge ıgı ar pcagım. » mif. u ;ıwınıyetı ço a IDILapu et -.ı;ı 1 ... am ı areunan atetÇı en e... M"ll l Ce . • . lılL ed"l ed"k 
• ·--•- b ·· k"" · ul r:ı-L·· . Eti ld .. k d ı te er mıyeti, ıe an ı m ı -tiri~. usun u ruazme aııram. "ıf'&"AU o, semı ta anna o usu a ar . . . . . ed 

Raaiatler, yani ırkçılar için. ırklar, .,.ı. •:rükaek makam aandalyalanna da otur- çe fı?1diki . tekil ıle dev~ .... emez. 
maz duvarlarla birbirlerinden aynlmıılar- muttur. Zecrı tedbırler devam ettırıldıgı tak • 
Cbr. • Kan Konupnaz da. adma Ahmet de· dirde Milletler Cemiyetinde kalmak 

Yine onlarca. her ırkın bütiin fizyolojik nilen bir delikanlı vardır. onun aoqal ba· veya oradan çıkmak meselesi ltalya 
•e piaikolojik vuıflan. damarlannda ta· buı cNuri Uata•, •e kan babua cSeyfi için ehemmiyetli bir tekilde mevzuu 
11daklan kanla tayin olunur. beyefendi» dir. bahsolacaktır. Zecri tedbirlerin niha -

Yine onlarca. her kan ayn bir medeni- Romanın bütiin diiiüınleriıü çözme· yetlendirilmesi ise umumi bir 18lih 
:ret yaratır. mek . ~rakadrub • doğuracak ve A vrupada if birliği ve if 

Onlar yalnız bu kadarla da lr.almaz. Ve mek ıçm barak ta seri kalanlara da aayma- istikraı'mın teeaeüsüne doğru müsait 
aneeell ırk nazariyeciai Güntber der ldı yalım. yollar açacaktır. 

•- Dünyanın her tarafında. ber kavın· Yalnız. aizin pzete. Orhan ~ ro- Lonclnıda Bir Mfilibt 
dto her ırkta. idare eden auuflann. idare manından bahaeclerken. onun tür •e piyea Londra. 28 (A.A.) _ İtalyan Büyük 

...... 
ismet lnönünün kamu

tayda beyanab 
(Bııttanfı l İDci a,fada) 

bir çok mühim olmakla beraber teferrüat 18yılabilecek bir çok kımnlardan 
1arfınazar edeerk. endüatri, ziraat, maadin iflerinde hüliea olunmUfbH. 

Bu prensiplerle idare olunan devletin itiban, dahilde ve hariçte derhal 
kudretleıımekte ve emniyetli bir hale gelmektedir. Bahtiyar olarak eöyle
rim ki, bu neticeyi kendi bayabmızda her aene fazluiyle ihraz etmekteyiz 

MEMLEKETiN MÜDAFAASI 
Arkadaflar, bu sayede temin olunan devletin itibanm memlebtia iPıan 

için ve memleketin mücLıfu11 için bymetlendrimek, bu da takip ettiği
miz esaslı bir siyasettir. Memleketin her aahaunm iman için takip eniiimiz 
yollan arkadaflarım eöylediler. Bu memleketin müdafaam içia per
diğimiz alikaya istinaden aldıiumz ye-ni yeni tedbirleri yeni kanunlarla ta• 
hakkuk ettirecek sahaya koymUf oluyoruz. 

Bütün bu çalıfmalar, dahilde ve ahariçte açık ve esaslı bir eiyuete da
yanmaktadır. Milli aiyaaetimiz eenelerdenberi takip ettiğimiz azami bir milli 

birliği temin eden yolda muvaffakıyet le ilerlemektedir. 

MiLLi BiRLiK 
Arkadaflar, Türk milletinin içerdeki beraberliji, kudreti bundan • be\ 

sene evvelkinden büabütGn befka bir keyfiyettedir. Bundan OD bet aene 
evvel, Atatürkün prensiplerinin ne netice vereceği mal&n olman nvel, 
Türk milletinin gösterdiii itimat, busün Atatürkün memlekette ,.ratmlf 
olduğu büyük varlık ve prensiplerle hakiki ve l8l'lllmaz bir imaa t.line 

ge~~~,i~~~ 
Harici siyasette vekil arbd.,larımız, hüktimetin" noktai nazarını ,&bek 

huzurunuzda izah etti. Biz, ıulhun sağlam ve devamlı olmaamı ve .-.ııer 
arasında elbirliğinin hakiki ve samimi taraftarıyız. Bu husulta biae clitr.ek 
olan vazifeyi ifada dikkatli bulunduk. 

Gene bize düteeek her yardımı ifaya mütehalik olacağız. Bildin clo9tluk· 
lanmıza ve taahhütlerimize kartılıkh riayet etmeyi daima aeveriz. 

Falı.at, biliyor•nas iri, biitiin dinya bqiin bantlan altı _. --' 
wirmif oldaia biiyiilı ilfiwli balaran sibi fimdi de 6ii)'ii 6ir ••~ 
buhranı ig!ndedir. B• 6'ıAran içinden ancalı maele7i ,,_ elu ımı·;Jd 
ile •örmelı amini, iral..mi .aflaın, ~en lıdınf17'1 ..,_ ...U. 
olan milletler oe 6iilin 6. emniyet .aliiin ıelılilıai lwulW. ...,_. 
ciila eclecelıınif sibi dilılıadi, lıaydlı H lttmridılı olan miu.tı. 
eailaın olaralı ~dir. (Braoo ...ı.ri alJntLır) 

MÜDAFAA V ASiT ALARIMIZ 
ll4ilen auuflardan farklı bir bünye tetek• de J'azdıiını aöyledi. Elçisi Grandi buaUn Eden ile uzun bir mil• 
kUlüne aahip olduklanm kabul eylemek Orhan Selimin benden sizli itler sör- lakatta bulunmuftur. Ufukta Türk milletini mreti bUIUliyede tehdit edecek bir tıl' .,ı ... 
lbundar... mediiini bildijiın İGİO. buna falbın. Bu mülakat. aiyul mahafilde ehemmi- ..ın~ 1-..1 __ -%.-- ufuk arb mda-=- 111.-:.. 

Mwla. prp lr.am.Tlerinia rilsfek • Benim IWLHiim Orhan Selim. timdi)re ıretle kaqdanm•ttar. Zira ltalyanlana A· ~ Bir jnepm s&w--.; ....,. .,..• ... 1 _, 
mflannda. aVeatefalyen», cNordib ,ahııt kadar yalnız fıkralar yazmıı bir adamdır. disababa'ya girdiklerindenberi Eden ve bir tehlilce 'ftlM, öyle Mır....,,.._ de ....... JUIU. 
cDinarib kan çoktur. Ve cKan Konupnaz• la. edebi,.ata ilk Grandi aruuıda biç bir söriipne olmamıt- (Bnvo aealeri, ticldetli ff IÜreldi allotlar). 

Halbuki atalı tabakalar, daha ziyade defa burnunu aokuyor. tı. Samldıiana ıöre ltalyan bil)'ük el iai. H• türlü "Aldalana lltiiılde Türk milletinin incleei mH ...... • .... 
cAlpin» ve cBalt» kanını taprlar. T ~enni eylerim ki delikanluun bu iki memleket arwndaki münuebetl:rin lannclwr • • • • 

İçtimai auuflann tetelr.külünü. piaiko- zorlu itele bumu lr.ınlmuml eyilepneai arzuaunu izhar eylemiftir. lliiJalaa oantalannusı en 7e111.uaJalannuı leıunnın M ~ ..... 
lojiaini bile kanla anlatan bu nazariyenin N.a Swln•le Roma 28 (A A ) _ Stef . · • riyl. teclaa etmelrteyis. Bitin miliı.tin 6anll 6a Hı dtl-, 6 ı ı I ı ,,,. 
L---= nf ti . 'L.d ... d • . . anı aıan 
._..., me •• en ua e ett:iii Ü8tÜn • K 1· • dan F 1 -.:ı· 1 . . sundan :.:'-aini ara eti.na.. -Braoo aealari-
duracak delilim. Çünkü cAlman Fqizıli onyaereğ IS1nde vaman sın • ransız ve n11u~ gazet~ er~m ıos-... : • • • 
... ı k ılı" d. ı L ..1.ıt._ ,_, bu b• hı kal J dı ltalyamn hatb hareketı dolayısıyle ız- Her ıetlbırden eorMI. Tirlı ocdanının H Tirlı ınilı.finlıı aıllaf.ı 
,,e r Ç 81» a ıy e Çl&ar~uu .ıutapta Jr rsJZ ya 8D . • • ,. L--~İ • ~ • ~ .__,,,. ( .... ...ı.ri 
mevzu üzerinde kafi derecede durdum. (a.,t.nfa 1 , • ~ izhar etmekte olduklan endifeler dik- anı lıendı ailaltuatlan iM -nu ırcıuaınuen uc ıyoras. 
Bizim Orhan Selim de bu kitabı okwnu1o rafından bir el ai=k bü .. ~ •• iü de kate .tayan görülmektedir. . allıqlar) 
bilbaaaa tu .• ~~nther'den •1d1iım cümlenin kesmi,, bunun için de ·n:U ~ n ve lyı maı~mat. almakta 0 1an .. m~·~~ icap ederse Türk milletinin kadın ve erkek bir tek 
aon kıamı uatunde kafa patlatmat- balı k k il yı P de bu endı,elerın haldı olmadıgı, çunku • • .. • • • 

o biliyor ki. veraset yolu ile seçen va- ;7 d.k erpeten .u. ~mıt~ K~ ltalyanın hasmane hiç bir niyeti bulun· adam gıbı nasıl pdılandığım gormek beferiyet IÇID 
mflar inkar edilmez. Fakat yine biliyor L:~n 1 

ten ;nra ıç°!:,::. hır )ıra madığı beyan edilmektedir, muazzam bir hadise olacakbr. 
ki. veruet yolu ile seçmeyen bir Tuaf ._..t para 1~1fbr. r . .. t.. ~ bu ltalyanm hattı hareketinde bir teca- • • • 
nraa. o da cbe)'DİD muhtevua• , •dütün· paranın 1000 lirasını dutuımUf, bu .. • t' ·· 1 aldan'ITlı• 1 (Bravo wleri, pidetli, ft llinıldi alklflar.) 

kaaad d"k··ı k lann vuz nıye ı goren er, --.,. o ur. T k ·ıw b .. b dan 16 vve1 bir bg Ll..ı • " 
cenin akıta• dır. r. ~ ~. ulien um , içinde ltalya, lngiltere ile olan münaeeba • Arkadaflar, ür_ı_L~1tee:lübefi in~ • daha aen .. eıa:., a&ü ~ (~ 

•Ayni içuhtiınlif~i vfazıyrtl· ~ ~ aoayal mu& L~lmUDmUf, ~yuz rası da yıne kalada tmc:laki gerginliği izale etmeğe muvaf- 1'8fbğı zamandan ~ ~-~larımır en ·~ aagl .. habrla.__w... ~ t.-"'-
prt ar, m te e enn uatünde, - da· &a lftır. f'-L l .. • t tt L ' lar). Bu eözlerim ıçerde vatan'"" a vazııe ermı umıa ..- •--

1 d . b. d L----- • Hu L--- '·-'-tin a& o magı samım eure e arzu etme.-• _ _l!L __ w... .1-.. b. iledir ,, tan..1--1-- • mar aran a aater ar Pata za e «lli&IUlll•ı ... llZID &aNJI ue ciye kadar on ed' B da ltal I . . taki zel fınattan istifade cauenı& yap&&ı.UAT ır ves • Ya ~- yaza. 
ter bir köylü ckamn11 t•paanlar -. a7ftİ tane llpra içtili. bir kutu kibrit yak. t ır. u yan pzete ennm 'p lelerine ve itlerine huzur ft emniyet içinde çalıfmalan için bir tmn'z Hu. 

entelektüel ~elleri .. ya~. blı aörülmüft(ir. Bunladan hıreızın ::ekte oldukları hattı hareketle sabıt• Bu aözlerim dıf8l'I lı.m. Türk milletinin ve Türk devletinin ... mu-
Meaela. Afrikanm aobeiind• sel• maim içinde üç dört aut ça}ıfbğı • hafazaaı ve beynelmilel lleraberliiin korunmuı için ihmal W lllmd 

~lci .bndir bebb~,. Bertin. imwd .. enit~ _Profe- tahmin edilmekte, buna raimen ÇAl'fl .-p • b kası :.n~- ttİ bir kudret olduğunu tebulz ettirmek İGindir. (Şiddetli allatlar)-
.ur en en annm e'VUl e :Vetİftİı'Ülin. L-L-i) b' , ener 8D U UUi e 

Zenci bebek biiytidüifl nkit. ne u-~ erinin. ır teY hiaetmemelerl ve HOKÜMETE tı1MAT 
lan avından, ne bii)'ücillükten. ne ka..- [''>rmemelen hayret uyandınnaktac:hr. (......,. 1 laıcl ..,,_ 
damlanndan, ne de bunlardaa bir..,.... Hınızm yak•lanma11 için bizzat Bu meaele hakkmda Le Jour pze. Bütçe müzakeresinin waunda reyinizi verirken hu reY.fn baklmet ..... bir 
lar. kaymakauı tarafmdan takibat yapıl- tesi ıu malGmab vermektedir: itimat vesilesi olduğunu, ha aene bilbaua kaydetmek istiyorum. L Mn 

Buna mukabil bir Abnaa çocup. bir llllf, hınız da Ulukıflada ,Ualanımt- «Bankayı Perier ile oğlu idare et • mak1&dım, büyük mecllD bütün hadiseler fmtmnda keeln ft ... 
Afrika kabilesinin içinde biiyütüJ.Un. br. mekte idiler. Perier 20 Mart 1936 ta- cleaini canlandırmak için hir veeile vermek, bükGmeti içinde bahmdrtwaal 

Görülecektir ki o da Göte' den , Şiilerden Son bir buçuk ay içinde burada bir rihinde dolandmcalıktan dolayı alb ay aenif hidiaeler içinde tam itim..dınızla yeniden tecbiz etmek için 6nıaıt .... 
riyaziyeden ve Hitlerden biç bir teY anla- kaç hırsızlık vak'uı olmUf, bir dük- hapae mahktiıb olmUfbır. Bu vak'a mektir. Arbdaflanm, bltçe için verec:eiiniz reyler hüldbnet içla Wr....., 
IDl)'acakbr. kin delinerek içinden 150 lira ile bir üzerine ilabarlar artımf ve Perierlerin reyi olduğunu nazan itiara almanız lazundır. (Sürekli allntlu.) • 

Pata zade bir -' muhitinde bü)'ütül- çok ayakkabı, belediyeye ait pzlıa • paralarını iflletan evvel bçırdıklan Bundan aonra reye mlnıcaat eclilmit ve bütçe 305 mevcudun _... ill 
.&n: Daınarlarm~ 0 

• • ..al• <O .... 1 neden pne duvar delmek IUl'etiyle 40 ..bit olmuttur. kabul edilmittir· 
~~a~anabü• .. ::~d~ dütüuhitlnc-ni~ muhl tevam. teneke pz 8f1nfmıt, Ziraat Bankan Bundan batka bir takım kantik, 8afbakan lmıet ln&ıl, tekrar kürsüye gelerek Kamutayın ~ ilimr 
..,.n e ıu ..... m e tayan o unacak- k la la b' L-- l kJAL obil :-1 • • • ilm' ed L ..ı-:..:. w tar. _sa n zor nm11f, ır --,, ev eoyu - __ aaon, otom lfAenne ll'lf lf ve cima tqekkür ere.- ~.. u: • • 

Bir eanaf çocuiu. k .. d muf, bir de bekçi öldürülmüftflr. bu yüzden bir çok kimseler dolandın)- «Büyük Millet Mecliainin kuvvetli iraden. memleketin iW1az ti iÇlll 

1etiftirilain: Yine ıörülec:: ki :::::.~ Bütün vak'aların failleri bulunama· llllfbr. Bundan batka bankalarda de- en kuvvetli mesnettir. Hiktmeti bu euretle tefYik etmek l~ bulu• 
p babuiyle beraber eanafı Te halka bir mıtbr. Yakalanan hırsızın bu vak'ala- po111 olmadığı halde çekler ketide et• nuyoreunuz. Hük&net, bu itimadınıza la>:1k ~~~.ve~ mii
«aüruhu la:vüflihun dan batka bir feY ad- rın da faili olması ihtimali dt,ünül- tiii için Perier balrkmda aynca ihbar- zaheretinize muhtaç olacaktır. Bu kıymetli .... ı.--etmızı tımcliye bdar 

Cletmiyecektir. 1 mekte, bu noktadan da tahkikat yapıl- lar yapılmıftır. olduğu gibi bundan aonra da eairaemiyecek olursanız, arzu ettiiiniz p,i. br 
Ayni muhitle iman araandaki miin~- maktadır. · Bankanın vaziyeti esasen fena bu- f&rllmakta olan itlerin 1tiyen de tabak\uk edeceğinden emin olabilinink-• 

bet bir deiildir. iman. kendisini ibatıa e- • lunmaktaClır. Daha 19'.21 ~nesinde es- .::::::==-==~=---==-======-~-=--=-====-----
d en ~abiatı, muhiti de istihale ettirerek Lehistan • YugoslayYa ki bir kaymakam, Alber Perier aley- ...,.... _.,. altma ..... dairealn- linin on sün ,sarfında cevap ....... ..,-
kendı t~biabnı da deiiftirebilir. (......,. l inci _,,... hinde dolandıncıhk tikiyetinde bulun- d on bet sün müddetle ilanen teblili- brel 

Ve ifte Orhan Selim de bu rikıa üze. yadinoviç ile konupnalanna denın eyle· mut ve mahkeme tarafından da para- enı I . fm..ı-- AL verilnrit ve arzuhalin bir ıua+s I ........ 
rinde durmak · t · · · • . . Mehmet brahım tara U1111 l"'U'aara)' . . . ec1:1-&.. oldd" 18 ıyor. mııtir. lann tadadına karar verilmllfhr. Muay- . H f eli keme dıvanhanesıne talik --. 

Yazmak iatediii eaer tezli bir roman· Belarad 28 (A.A.) - Yapmakta ol· .. , hane e itmek Horhor caddeaınde yılDca oca e en ğundan latanbul uliye m•Y.-1 11111 

dır. Fakat bir romandır. Aiar bir ilim duklan ıöriitıneleri bitinnit olan B. Beck yen sun~e, Perıer •= y dg 130 No. lu evde iken ikametslhı belli ol- 93613 aa,.lı doayaaına ilin tarlıiniD 
kitabı değil. O Tii~ecle. metıuti)'etin ve Stoyadinoviç sazetecileri kabul ederek bahanesıy:;:..me~ur l .ıÖoanÔÔo-; ar mıyan kamı Hayriye aleyhine açılan •Y· duutdan itibaren on sün zarfmda 
il&nmdan. cümhuriyetin il&mna kadar reaml tebliii okumuılardar. n~ de 0~ una ' ' ..a:x. :n · ima davumda: Müddeaal.,hin ikamet· verilın• lüzumu teblii yerinde .... ~ 
Konb~ ,..... .... muayyen bir müit Y• a. ~ Polon;ya elçiliiine Terilea bir lı klair se kverDllf ve~~· "'°15er - n HL .. I:.. • buebile ..... Uzuba- re • oluaur. (637) 
araman iGiad• PPllit liis Mdiee,i. ....._ ....-~ eoma Vaqoft7& ha- bdan derhal ~iJm'ftir. ılbuuia m~eti 
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bugün almıştık 
(Ba t f 7 

• • f- ..L ' bulan bir çenber gibi ıehri k.uptıyordu. 
f ara ı ıncı say llQa • • • k d ·· tertihaı 1 k .. h 1. l . k En Qiddeıli hücum bırbırı ar asın an uç 

ı a ma uzere arp mec ıs erı 11 · .. • • ·k 
t\ıyordu. Şehrin müdafaasını bizzat impa- dalga halinde BaTyramkpap derfıetıdıstı ~~Oe~ 
tator Üz . I tinden olmuıtu. op apı tara n an 

erıne a mııtı. w •• •• • d'k 1 
T .. 1- k zunlugunda buyuk hır 1ıe ı açı • 

Urtt ordusu muhasara tertibatını ı!U aya u . . . . 
kir.ilde almııtı: ikinci Mehmet ordugahını mıştı. Şehre buradan gırılellcekdtL Gb~rıd~ a-
« T o 1 J ı· ) yapılmış pranpo ar an ır sıper 

Pllapısın karıısında kurduttu. Sağ ce· e ace e . ..d f" 
nahta A d l 1_ • I h R vardı Surun Eğrikapı tarafındakı mu a ı· 
). na o u asaen, so cena la uıne· · . 1 ı_ 
ı aslı:e · 'L I !eri daha zayıf gördüklen nokta ara ı<.OŞ· 

ıı ou unuyordu .. 
· muılılrdı ki elli kadar yeniçeri kapının mu· 

Zagnos paşa Cenevizlilerin harekatına dafisiz olduğunu hi!llletmişler, derhal alı• 

dhıani olmak için Galata üz.erine memur e· )arak buradan şehre girmişlerdi. Bu elli 
ılrni•f 1 . · lı " 1• stanbul muhasarası, 5 majıs ııa- kahramanı binlerce asker takip etmıştı. 
ahı oün d w k .. h" b" t • T '- '- l . . 1 n ı· ile .. ogar en, mut ış ır top a e'ı Bizanslılar üra asaer erını sur arı • 

İdi. baıladı. Ve tam elli dört gün sürecek çinde görünce, gökyüzüne umumi bir fer· 

~adan yürüyen gemiler 

trıuh~aliç Bizanslıların elinde kaldıkça, 
d sara uzayacaktı. Şehre deniz tarafın· 

an da h'" k l h.k. ol ucum etme için imana a un 

it lllalc lazımdı. Halbuki liman zincir ile 
ca~•tılrnııtı. İkinci Mehmet donanmamn 
ta: •ta •urları ardında açılacak bir yol ile 
it •dan yürütülerek Halice indirilmesine 

arar . 
la \'erdı. Dolma bahçeden Taksim kış· 
sına 

bıelc .. \re oradan Kasımpaşa deresine in-
bu I Uzere tahtadan kızaklı yollar yapıldı. 

n arın u··z . WJ •• ··ı k b" te i . erıne yag ar suru ere ır ge• 

lnıa çılnde 67 tane küçük gemi, öküzler ve 
tild·n ar tarafından çekilerek Halice indi· 

ı. M . 11 ler eı a e er arasında, tabel ve nakkare• 
Çalınarak ·1 · k d ·· ·· ··ı ei k gemı erın ara an yurutu me· 

la~ .. deh§etli olmuştu. lkinci Mehmedin 
ili .. anuvisi Bizaruılı Kritovolos bu sahne· 

foyle t • d" asvır e ıyor: 

far ~· Gemiler yolun üzerine sevkolundu
ta; L ltlarına büyük mertekler ve her iki 

a~ınd d 
•ıkıe an estekler konuldu, halatlaıla 

yat çıkmıştı: Şehir gitti!. .. 
T opkapıdaki Bizans müdafaasının en 

bü ük kahramanlarından Justinyani de a· 

ğıry bir yara almı§, ve buradaki müdafaa 
da kırılmıştı. Jmparator artık tek ba~ına 

kalmıştı. • . 
Jkinci Mehmet, bu umumi hücumu bız· 

zat idare ediyordu: atının üstünde askeri 

teşvik edici emirler veriyordu. 
Müdafaanın durduğunu hiıısedince: 

- Şehir alındı, siperlerde asker kaln~a-
dı, gaziler, peıimden ayrılmayın!.. dıye 
bağırarak atını sürdü. 

Türk bayrağı Bizans surlarının üstün· 

de dalgalanıyordu, gece yarısından sonra 

başlayan hücum günün ilk ışıklarıyl~ ~era· 
ber bir Türk zaferi ile neticelenm11tı. 29 

mayıs sabahı doğan güneş Bizans impara
torluğunu tarihe intikal etmio buldu. Onun 
son hükümdarı Konstantin Dragazes de, 

ölüler arasında yatıyordu. 
Tarihin kendisine ıcfatih» unvanını 

vermiş olduğu ikinci Mehmet, memleketi 

için ölen bu büyük hükümdann ölüsüne la

zım gelen hürmeti gösterdi. 

VENÜS PUDRASI ı 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 
verir. 
VENÜS KREMh 
ile beslenen bir cild dünyanın en ta
ravetli gnzclliğidi.r. 

VENÜS RUJUı 
Kullanan bir dudaktan çıkan her ke
lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. 
Beyoğlunda tanınmış Karıman, N. 
'l'arika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 
Deposu : EVLIY A ZADE NUREDDİN 
EREN, Kimya, Ecza, AJat ve Itri
yat ticarethanesi, ıstanbul-Bahçekapı. 

ADEMi 
iKTiDAR 

K. 1255 Hormolmı 

llİ) 8 bağlanarak müvazeneleri em• 
ler e: •ltına alındı. Dirıek teşkil eden yer· 

~ezal'k k tnir ı ayıı ve urganlarla sarıldı. E-
İpJer "erilince askerler büyük bir hevesle 

lt~~I ve makaralara yapıştılar ve gemileri 
Cerrı·ı"rı Üstünde yürütmeğe başladıfaı. 
tr&ii 1 

er karada da deniz.de olduğu eibi 

Ertesi gün atıyla şehri dola~ ~yasof· ,.. Operatör • Orolog 
yaya ve imparator.un s_ar~yına gıttı .. Saray Dr. Mehmed Ali 
harap bir haldeydı. lkıncı Mehmedın du· 

daklarından fU Ace~ce mısralar dökül.clü: I . idrar yolları 
Perdedarı mi kunet der Talu Kısra ~ ııastruıkları mlHehassısı. KöprObnşı 

ankebent ~ EminönU han Tel: 21916 411 retteh 

Modern Alman san'atı ve 
Alman Tezyin San'atları 

SERGiSi 
lıtanbul'da Fındıklı'da 

Gllzel San'aUar Yüksek Okulunds 
30 Mayıs'dan- 8 Hazıran'a kadar 

~-•açık bulunacakt1r. ---~ 

Çillerin, lekelerin, sivilcelerin ' için yalnız : 

Fazll Çil ilacı 
kullan, çünkü o seni 

gençleştirip, güzelleştirir. 

. 0r. ,;' ~ t:-
~· 
~ 

VEREN 

-

En noş meyva usareıenıe nazır
lan ını~br. Hazmi kolayluştınr. 
Jnkıbazı izale eder. 
Kum temizJiyerek vücuda tazelik 
ve cmılılık bahşeder. 

tNGtLtz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

'-ir t .atı tamamen içlerinde, yelken ve· 
ltar echı.zaıı da yerli yerinde idi. Gemiler 
l'ora~~·çekilirken, guya denizde seyredi
tiireJt 1 kumanda jle yelkenleri açar ve 
lırı çekecekler gibi kürekleri ellerine a-

Bum növbet mi zened der Kal'ai 
Efruiyabl .. 

aTakı Kisra'da örümcek perdedarlık 

,! ______________ _ 
~--------------------------------------------------------------------......:.===....:.::=:; 

ar, " k d d' teltı e umandanları da güverte e ı· 
ÇaJ.ı er etrafında öteye beriye koşarak, ıslık 
lere raJı: ve bağırarak ve kamçı ile kürekçi· 

ltal>t:uraralı: gayrete getirirlerdi. Herhalde 
idile n ve tayfa büyük bir sevinç içinde 

r ..• )) 

Jü lı: 
biıaııa~l donanmasını Haliçte gorunce, 
biıarıa ar dehşet içinde kaldılar. Artık 
Calat ddonanması yok demekti. Derhal 
de b' • ı_an Bizans yakasına dubalar üstün-

. ır ~Öp •• it 
ll~deıı d ru uruldu. Bu suretle şehir de· 
kopr\in· e ıarılmıo oldu. Bir batarye bu 
I ün himayesine memur edildi. 

~ 
Biza 

edell 1 .. ns surları haftalardanberi devam 
"e Pat Urlt toplarının ateşi altında inliyor 
lurıan ~a Parça aarsılıyordu. Bizansta bu· 
c1· '-ene . 1 llıa)l8 vız er, katalanlar, Papanın Kar-

yapıyor. Efrasiyab'ın kal'asında baykuo nö

bet borusunu çalıyor! .. » 
Ve lstanbulun yeniden imarına başlan· 

dı. Fakat artık mermer beyazlıiı ve alım . 
yaldızı olan Bir Bizans yapılmadı • 

Eski seyahatnamelerde.ki 1ıravürlerle 
tanıdığımız geçmiş asırlardaki Türk zevk 

ve ııan'atinin narin İstanbulu yapıldı: 
Ancak içine girdiğimiz zaman bir san• 

at eseriyle karıılaştığlmız, dıŞJndan ıioman 
gövdesiyle bir taı yıiınını hatırlatan Ayn
sofyanın karşısına bir Sü]eymaniye, bir 
Y enicami yükselttik. Öyle bir Süleyman iye 
ki, ne tarafından bakanak bakalım, ada
leleri gerilmiş bir atlet gibidir. Ve içi biri 

gaşyeder. 

Gökyüzünü kurduiumuz narin fstan· 
bula e§ bir zerafetle süsledik: Güvercin 

ve .kumru uçurduk. lıte sreçmİf asırların 
bu Türk lstanbulu içindir ki onun en büyük 

aşıklarından Nedill\: 

İstanbul 

S.N. Adı 

1 Yuef 
2 Bedri 
3 Eyüp 
4 A. Şilkrü 
5 ,, 
6 Körepe Celalyan 
7 Ahmet ve Hamdi 

zade Cafer 
8 Andon Tokatlıya 
9 Pusiyon 

ı O lrrail Zozef ye 
şeriki 

ıt M. Alber 
12 Emin Nur 

Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Otelci 
Gramofoncu 
Tc. Komis. 
Doktor 

Halı Kom& 
Tüc. ,, 

Demir tnc. 
Komisyoncu 
Matbaa 

Tüccar 
T. Komia-
yoncu 

Ticaretgah adresi 

Hocapap Hamam sokak 4 No. 
,, Muradiye 5 t No. 

Emir Nur han 34 No. 
Hocap8f8 Velere han 12 No. 

,, ,, ,, 12 No. 
Emir Horasancıyan Han 14 No. 

,, Velere han 21 No. 

,, Demirkapı 3/2 No. 
,, Nur han No. 27 

Hocapap Reşit Ef. Han 13 

Emir Sanasaryan han 20/21 
,, Nurhan No. 2 

Sene 

932 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" ,, 

Biriuci kazanç V. 
İhbarnamenin 

Cilt Varak 

Vergi 
mikdan 

lira K. 
1 24 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
ı 

1 

1 
1 

27 
29 
31 
32 
33 
36 

39 
40 
42 

43 
47 

38 
696 

1200 
48 

192 
1200 
1500 

720 
1500 

478 

1200 
1500 

40 
00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 
00 
63 

00 
00 

dafaa 
11

' • Giritliler ıehri can ve başla mü· 
bü)Ük ~•Yorlardı. Fakat müdafaanın en 

Bu şehri Stambul ki bi misli ltalıadır 
Bir senıine yekpire Acem mülkii fedadır 
Bir ınberi yekpire Ud bahr arasında 
Barfidl clbantab De tartılsa sezadır. 
Altında mıclır, üstünde midir Cenneti ili 
Elhak ba ne balet ba ne bet abi hayadır". 

13 Şevket Tatlıcı Hocapaıa Muradiye C. 4 ,, 1 48 96 00 
14 Hatice Otelci Karaki HüdavendigAr 23 ,, 1 liO 189 12 rrı ~•hrarn 1 · 1 "eıu ... anı mparator Konstanhn o • 

S· raJı: t • it ':t•naJıı_ a nnparatorun parası yokıu, 
•dar .. rın kalbinde ise insanlık hissi o-

İtrı lönrnü t .. ı_. P•rat ) 1 u aı, en zengin Bizanslıla.r 
raJ or •rın d •rın1 a Y•r ım edecek yerde pa· 

"'•nrn d ~ • an saklıyorlardı. 
111..._ 

>orRUnl lı: ~ uzadıkça her iki tarafta bir 
ht lrnp

11 hıaacdilmeie baılanmııtı. Niha· 
d •rator ilt' erdi. M • ınci Mehmede adam gön· 
en aiır u~asaranın kaldırılması prtiyle 
dirdi; 1 ıu h ıartlanna razı olduğunu bil-
ed·l l'llparat 1 l'lliş I or tarafından para ile elde 
tın ° •n S d a rağ a razam Halil papnın ıııra· 
t'rııı '- men, Sadr "h . . l o._n ]it. . azamın ı anetını an a· 
teldi: ıncı Mehmeıden kısa bir cevap 

Diye terennüm etmiıti. 
th ,.83 üncü Bugün lıtanbulun fe inin "' 

yılını idrak ederken, bu ~:~ bel~e
mizin işgal yıllarında gördul(U feliket gun· 
lerini de unutmamalıyız ve onun ikinci f et· 

hini hatırlamalıyız. 
Asırlarca sonra bu Türk lstanbul en a· 

ğır bir dütman imaline uiramıştı. Zafere 
ulaşan milli bir müacdelenin ıonunda Türk 

"'z parçalarından biri olarak 
vatanının o 

k ı ti Bu mücadeleyi başaran kuv• 
urtarı mış · 

· •- nagvı ve yeni bir Türle devletinin 
vetın aay 

k 
olan Atatürkün Anadoluya ayalı: 

- '( urucusu .. ı·-· 
buı ı • ben J b I ı__ t v ı 9 mayıs günü de, Turlı: ııenç ıgı· 

oenif stan ulu alırım, ya stan· IHIS ıgı . _ .. 
lJ .. . kuvvet, hareket, güzellık ve saaılık gu· 

mu • nın 1 9 .. 
tün·· rnı "c b" - nü olarak kutlulanmaktadır. uncu gu· 
h·· u teıbit •on ır hücumun yapılacagı .. d ' Ilı" bı"r kurtuluş ııavaoının başlan· 

litün ı etmek Ü İk' . M h t nun e mı b- .:urn zere ıncı e me ' 29 uncu gününde de İstanbulun fet• 
ır harp andanlaı;ının iıtirakiyle büyı..ik gıcını, b ·· ı 

~a}' rrıccJisi t 1 d 9 hı"n'ı hatırlatan ilkbaharın u son ııuze a· 
.1 ıa gec . op a ı . Bu tarih 28 - 2 l 1 · 
ı c iL· . csı ıab h . . T "" k tarihinin uğur u gün en sayma· 

lliaı ar a ın alafıranga saat bnı yını, ur 
1' ası ı 
~k orcı::•k tesbi~ edildi. . lıyız. Repd Ekrem Koçu 
...=....... ~ başladıgı yerde nıhayct 

~ .. ?.:·h HORHORE ~~!.ı~=~=:,:!.~ 
erıfla akpma kadar mınon 

tS Tanaf Birahane Hocapaıa Aziziye 185 1 55 240 00 
" 16 İbrahim ,, Karaki Hüdavendigar 51 1 58 432 00 ,, 

17 " " " " 51 " 1 59 36 00 
18 Burhanettİll Lokantacı Hocapqa Muradiye C. 34 1 62 48 00 

K " 19 Hasan ebapçı ,, Hamidiye C. 119 ı 66 14 40 
Lo " 20 Ali kantacı Karaki Hüdavendi"""· 45 1 67 l 9'ı 00 5-.ı " 

21 " " ,, " 45 1 68 22 82 ,. 
22 ,, ,, HocaP8fa Hamidiye C.21 ı 69 36 00 

" 2J Hakkı Lokantacı Hocafap yanguı Ef. çıkma 14No. ,, ] 72 43 20 
24 Muzaffer Müteahhit Hocapqa Kınaoyan ban 32 1 7 4 502 85 

" 25 " " ,, " " 933 1 75 1010 74 
26 ,, " " " " 934 1 76 2540 00 
27 ,, " ,, " " 934 1 77 1140 ()() 
28 Y ako Pinhu T&ccar Em•r Sanasarran han 3 932 11 65 360 00 
29 Hayim Pinhu Komisyon Emir Kfiçük lamail Pqa han il ,, 11 86 360 00 
30 ,, Papen ,, Emir Sanaaaryan han 4 ; ,, 11 91 48Ll 00 
31 Hasan Tütüncü Hocapaf& Aziziye C. 123 933 11 71 lJ 69 
32 Haralambos Bakkal Hocapap Muradiye C. 48 No. ,, IS 85 136 78 
33 Rif at Ankara nakliyat an barı Nur han 36 No. ,, 16 82 480 00 

Hocapaıa Maliye şubesine 932, 933 ve 934 yılı kazanç vergisinden borçlu olup terki ticaret eden 
yukarıda adlan ve eski i~ yerlerile vergi miktarları yazılı bulunan mükelleflerin yaptırılan tahkikntta iş 
yerlerile ikametgAh adresleri meçhul kalması dolayısile vergi ihbarnamelerinin bizzat tebliği n i' mkün 
olamamasından ötürü hukuk usul mahkemeleri kanununun 141 - 144 üncü maddelerine tevfikan ilan yo
lile tebligat ifasına lüzum görülmüt olduğundan yukanda yazılı matruh vergilere bu tarihi ilandan itiba· 
ren 30 gün zarfında itiraz edilmediii takdirde kat'iyet kesbedeceQi tebliğ olunur. (2947) 
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HASAN ZEYTİN -
Zeytinyağı istihsal eden memlPketlerin lıile dünyanın en mükemmel 
yağı olduğu kal'l olarak tasdik edilmiştir, Bu husuta en bUvUk mü
kafat He yOzlerce altın madalye ve zafer nişanlım kıızaıımıştır. Kum, 
böbrek, mesane, taş ve bUtUn idrar yolu rahatsızlıklarına bilhassa 
safra, sanlık ve karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilir. Bütün ye
mekierinizde, tatlılarınızda, salatalarda hatta pilava Hasun zeytinyağı 
kullanınız. HASAN deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOCiLU 

KU_çDk Çiftlik Parkı 
AÇILDI 

Albn yaldızlı köşkleri ve letafetile şöhret bulan bahçemizde her 
akşam memleketimzin en yüksek musiki san'atkiJarı icrayı 

ahenk edecektir, Her Pazar caz var~ır. Telefon: 41992 

MUdlrlret 
~- ... -·--------------·----.---. . ..-_.... __ ..._ 

PBOTEjiN 
Frengi ve Belsoğukluğundan muhafaza eden en mnessir il!çiır. 

GRIPIN 
VUcudOnUzde ağrı, saneı, sızı, 
kırgınlık, Orperme hisseder et

mez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
alınız; rahatsızlığınız hemen geçer 

~ 

GRİPİN 
Baş ve diş ağrılarına, gqpe, so
ğuk algınlığına, ronıııtizmaya 

karşı en tesırli ve hiç zarttrsız 
Hllçtır. 

1000 Liraya 
IATILIK EV 

120 lira getirir. Kadıköyünde Yeldetirmeninde 
Tepe solcatındadır. Mahalle lıelcçııi Şevkiye 

müracaat. (6351 

-·-..... --·- ..... ........_ ·- - ·--
Son Post. Matba••ı 

Ne,riyat Müdürü: Sellin Rqıp 
Sahipleri: A. Ekrem. S. Raıııp, H. Lütfi ---------------------------------------.. 

Harbiyedeki BELVU BAHÇESİ 
Yeni bir idare altında 

SO Mayıs Cumartesi 

ACILIYOR 
Telefon: 49091 

Deniz kızı EFTALYA SADİ we Bestekar BiMEN ŞEN 
Saz heyeti: Keman: Necati Tokyay, Kemençe: Okuyanlar: Ağyazar, Celil, Yahya 

Aleko, Piyano : Y orgi, Cümhüı : Bayanlar : Mahmure Şenses, Nebile, 
Cemal, Klanıet : Ramazan, Kanun : Leyll, Ayda, küçük Muzaffer 
Ahmed 

Selblldl mepu AIHll'JI. de salmemlzde dlnllyecekılnlz. 

• ~.,., .... o• 
"'''" ?.'' ,. .. ..,. - -• .. ) . ""~---... ,................. . 
·---

Güzelliğin Baharı 
DİŞLERDiR 

Siz .de günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ağzınızdaki bahan 

muhafaza ediniz. 

Dişlerin 8bıhayatıdır 

Güzelliği ve yakınlığı itibarile ıehrimizin yegane babçe.i .. 
p A 

30 Mayıs Cumartesi akşamı açıhyor. 
Memleketimizin en yQksek ve maruf artist ye san'atkArlanm 

dinliyeceksiniz. Telefon : 41065 

BAY AN SAFiYE 
Saz heyeti : Artistler: Okuyucular: 

Keman: Cevdet Bayan Muzaffer Bay Yaşar 
Kemençe : Sotiri Bayan DDrdane Bay Hamid 
Piyano : Feyzi Bayan Suzan Solist Mustafa 
Udi: Mısırlı İbrahim Bayan Afitab 
Kia.rnet : Şeref Bayan Fahriye 

Sevlmll aan'•tklr besteklr Tanburl Sallhaddln 

Zihni P••• V•kfl MUtevelllllllnden : 
Zihni paşa camii şerifi vakfından Erenköyünde kain Hatboyu sokağında bir 1111• 

maralı bakkal dükkanı ile İstuyon caddesinde 3 ve 5 numaralı kasap ve kah.
dükkanları on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanlar yüzde yedi 
buçuk pey akçesi ile hergün Erenköyünde mütevelliye ve 1 O haziran çarpmba ~ 
nü saat 14 de Kadıköy Evkaf idaresine muracaatları ilan olunur. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SIYATiK 

Sinirden ileri gelen ağnlan ve 
diğer soğuk algınlıklanndan 
ileri gelen şiddetli ağnları 
TESKiN ve izale eder. 

arayuıa. 

Tarsus Belediye Reisliğinden: 
"300,, lira aylık licretle Belediye Mühendisliği açıkbr. Talip tbıl" 

lann tasdikli diploma 6rneği veair resmi kAğıtlarile beraber 29 .._.. 
ziran 936 gününe kadar Belediyemize miiracaat etmeleri illn ... •· 

-1153. 


