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parlak bir . şekilde ~arşıla11dı 

Pa,.is konuşmaları Hatay davarri.iZ . etrafındaki 
son pürüzlü noktaları da ortadan kaldıracaktır t f>tri ________ _, 

aa"'et i 5:. ~ ~Husu~t) - Başvekil · 
barnn nonu tle refakatindeki ıcvab 
Sttirj ~lan tren şimdi buraya reldi. 
'Pran::•ı Suat Davaz, heyeti 
ııuy0rd hududunda karşılamış bulu· 

ı u. 
nön- . 

~ckaıcru ıstasyonda Fransız baş. 
bir Çok'• hariciye nazırı, ve daha 
1'Grk Fransız hükümet ricali, 
Parıak&c~~rct e~kanı tarafından pek 

Ba ır. ~ekılde karşılandı. 
trend Ş\'~kıl beşuş bir çehre ile 
&iı ben 1ndi. Son derece mütehas
ı. ulun d :"'!Itri Yor u. Karşılamıya ge-
~ bir" ayrı aı·n ellerini 'Sıkarak 
Ve F Yolculuk yapbğtm söyledi. 
~u~u rtnsıı topraklaunda bulun. 
hultınJu dakikada çok memnun 

B Utunu illve etti 
b· aş"ek·ı ı · llku01 

1 smct loönü Fransız 

ı 

Ftr.ciadan a% cvvtl Hirulenbıırı balonu havada 

(Yazısı 2 inci ıagjamı:da) 

Fransız kabinesi 
itimad reyi aldı 

a 

~clldifee~inin ınisafiridirler. Başvekil 
tn bu/~e tahsis edilen Pari5in 
~rinde u . otelindeki hususi daire
•onra 8hır müddet iatirahattan 
llıtn ı· aşvckil Leon Blumu res• 

'"' ıyarct etti 
""ra0 • f 5!~şcn:ı': Başvekili ile çok samimi 

Vekil bir kaç gUn sonra 
Ankaraya dönecek 

Maliye Vekili Fuat Ağ'rah bu 
sabah Ankaradan şehrimize gel· 
miş, Haydarpaşa istasyonunda ls
tanbııl Maliye erkanile dostları 
tarafından karşılanmı~tır. 

Blum söylediği bir nutukta 
işçileri vazifeye davet etti 

'lonG r Yapıldı. Blum ismet 
li Şer f" Yafcu • e '?e muazzam bir ö~le . 
~ltıasi \Jcrdı. Ziyafette Paris dip
nıaıar ,:ıuhitine mensup a-üzide 

Is ardı, 
);'r illet 1 - _ 
f ansız • nonu öğleden sonra , 
1ııd11n k rcbısicumhuru Löbrön tara-

811 0~ uı edilecektir. • · 
~· ... un :ı.. __ 
j) ı, ~.. ~·"'" akşam gazete· 
~i~ ~Vckılimiz ismet lnönünüri 
~ lleldig-· • - _ bt Ve re . •nı buyuk serlevhalar· 

r ve,~ırnklerle iyi bir lisanla ha· 
"' e lcd' • r oahck' ır . er. 

111~•teu ti l~mct 1nönünün, Parisi 
~andır rnulııtte çok iyi bir tesir 

h rnışlır 
h rar· · 

t e ıs RÖ -
llııııiyet ruşm~lerine hususi bir 

" liata alfedılme:ktedir. 
.. ro· Y dava • 
d·· Jcl"rirı p . ı:nız etrafındakı son 
ı~•ccc~i arısı ziyaretinde halle· 

a ~lun~ı~akdkak nazarile muta-
'"en .a ır. 

'-lif cvredek· 
tıı l.n 1 aşk 1 murahhas hey'eti-
111 littcşıırı ~1 olan Hariciye ~iyasi 
11 da bu _uman Menemenci oğ .. 
~aktır. nıuzakerelerde hazır bulu· 

"~======= 
-ı 

Makineye 
41. Verirken 
lJ Qdrid 

~ 0"'-biırdıman 
dildi .. 

Parİ.t• l>ügülc lh hüınii kahal gr>rın baİaekilimi• Jımet lnönii 

Vekil burada bir kaç gün kala
rak istirahat edecektir. 

Balayını 
Vindsor Dükii 

'""'""""'"""''"'""'""i'SPiin·ya·~·h·ar'ii'i"'"'""'""'""'"~'"""" Af r~ka da . 
Geçırecekmış 

4 bin çocuk nihayet ölüm-1
saadet v;disi gölü _ 

d k t · 1 k sahilinde bir köşk . _ 
en ur arı aca kiralandı : 

Anarşistler ~ Milislerin· yardımi 
i/e· geni bir şeh:ir zaptetfiler 

........ 

BAŞVEKİL MECLiSTE ALKIŞLANDI 

• 

Franştz b11~vıkili Leon Blum bir nutuk soglerktn 

(Yarısı 2 İnci sayfamızda) 

1 
Amerikada 

Haıtaltaneu geralılar maceral•rını anıatıgor 
- razlSI 2 ,,., •aıfamıztla -

400 genç kızı zabıta sabaha 
kadar. kur.taramadı 

200 genç talebe tevkif edildi 
· (Yazısı 2 nci sa!damı:::da) 

• ~-Montr6 konferansı bu. 
M•~am Sim!'son~n •n s·o~. alınmış ;. sabah ı• mzaland 1 

r.sıml•rınden IJırı 
(Ye.ıuı 2 inci :ıoy/Jmıtıl ı) (Yau~ı 2 flıci ıagfamutla) 
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Silihları tahdit için çıka 
rılan kitap niçin beyaz? 

Diinyada 6ilahlanma o hale geldi 
ki hal biraz daha böyle giderse in -
sanlar çıplakWdannı ancak ıskar
taya çık2rılmış dretnoUann hur
da kaplamalarile örtebilecek, tank
l:ırda ikamet edecek; bclki de mo
dem .k::ıdınlar dumansız barutla 
pudralanacaklardır! Bütün dünya, 
milletlerin silaha verdiği paraların 
görülmemiş bir dchşdte olduğunu 
bar bar bağınyorlar. 
Eğer insanlar şu silaha verdiği 

parayı :salaha verseydiler dünya 
<:ennete döne:-, hatta eski şchircmi· 
nimiz Ope::ıtör General Cemilin 
plfınlarını bile tatbik edebilirdi!! 

Bugün eğer şu silahlar yenir ~y
ler de olsaydı bütün insanlar tok
luktan bizzat silah gibi paUarlardı!> 

işin dehşet veren garipliği şura
da: 

Milletlerin siliıh masrafı (Harp 
masrafı) değil midir? Bugün vazi. 
yet o hale geldi ki, harpten kor ~ 
k ::ın dünya cihan harbi oluyormuş 
gibi harp masrafları yapmaktadır! 
Dernek ki, bugün bir milletin rul
hu satın alması kadar pahalı bir 
şey yoktur ! 

Hatta biz insanlar, kendi kendi
mize bile, adeta harp mamıfı ola
rak harcanacak ihtiyat bozukluk -
lar nazarilc bakıyorsak hatn etmiş 
olmayız! .. 

Dünkü ajanslarda çok hazin bir 
haber var: 

Dünya sulhu için bu kadar uğra· 
şan İngiltere (Silahları tahdit et
mek imkanı bulunabilecek mi?) di· 
ye bir beyaz kitap neşrediyor. Be
yaz kitap mı? Bu kitap haltı beyaz 
mı? 1çi bomboş olduğu için mi aca
ba beyaz? 

Bugün şu dünyada silahları tah
dit imkanını arastıran bir kitabın 
d:ı bembeyaz olmasına h iç hayret 
etmemelidir. 

Zira o kitabı manda yutalı çok -
tnn!! .. 

Havai asabiyet! 

Muhtcıem arkada!;ımız Peyami 
Snfa dün müthiş bir asabiyetle ha
vaya hücum ediyor. (Nedir bu?) 
redifli güzel bir yazısında diyor 
]ar ki: 

• Nedir bu havanın hali? Nedir 
bu kurşuni bulutlar? nedir bu hır
sız gıbi ufukların üstünden atlıya
rak bahar ortasında baskın yapan 
karakış? Nedir bu en tetikte ve u
yanık vücutları gafil avlıyan va -
kitsiz soğuklar? Nedir bu en ağır 
kederler gibi ruhun ta diplerine 
ynğnn ve her dnnilası değdiği yeri 
oyan sivri yağmur? Nedir bu, nedir 
bu? ... > 

Sevgili muharririn kendisine ba
tan sivri yağmurlardan bu kadar 
belagatle bahsedip de (Nedir bu?) 
diye sonnnsı, zannımızca, yine 
memleket menfaati için olsa gere~-

tir, :Nedir bu? kinayelere bakılırsa: 
llava kurumu menlaatine çok gü
zel kinayelerle yapllmış bir h.ıva 
hücumu propagandası! 

Yine düiıkü gazetelere .rasathane
miz müdürü Bay Fatin ise .şunları 
söylüyor: 

•Havalarda hiç bir gayri tabülik 
yoktur. Bu sene mabsUli yıldır 
Devamlı yağmurlar berekete işa -
rettir. Çiftçi de vaziyetten son de
rece memnundur!.• 

işte edebiyatla fennin !arkı!! 

* 
Festlva•, m~s•

hn frenkçesi m2? 

Gazetelerde son günlerde çok ga
rip bir haber görüyoruz: 1stanbula 
seyyahlar dolacakmış, oteller, to
kan talar harıl hnrıl hazırlanıyor -
!armış. İstanbul artık eğlenceye baş
lıyacakmış! 

Buna \1stanbu1un 40 gün 40 gece 
eğlenceleri) diyorlar!. 

Tevekkeli değil: Zabar milli bir 
masal!!. 

* Tar lh bir teker 
rUrden ibaret! 

Tarih, hakikat. bir tekerrürden 
ibaret! Baksanız ı: Biz.im İzmırin 
meşhur siyahi arslanı Besim de 
antrenörü bulunduğu atletizmimizi 
bu sıkışmış halinde bırakıp ansızın 
ve habersizce Londraya gitmiş! 

Spor Kurumu bu haberi alınca At
letizm Federasyonundan bu nagf-

hani :,eyahat hakkında malumat is
temiş, rnıntaka izin vermemiş ol
duğunu bildirmiş. Bu mevsimsiz 
seyahat Umumi Merkez mehafüin~ 

de asabıyet uyandırmış! 
Siy'lhilerin bu tali beıızeyişle -

rindl-ki gariplik olmaz şey! Demek 
o da atletizmi yüzüstüne bırakarak 
Londrayı boylndı!_ Olmaz şey! Da
hası var: 
Meşhur Necaşi gümüş takımları

nı satılığa çıkarmıştı ya. Baksanız 
a, Besimin arkasından da kalay ta
kımları mezada çıkarılmış!! 

* 
Mutlu bir haberi 

Belediyemiz iç yağlannı eritmek 
suretile yağ çıkaran yerleri gözden 
geçirerek tesbit etmiye ve kontole 
karar vermiş. Biz bu karara pek se
vindik. Şundan dolayı ki, demek, 
Belediye bundan böyle biz gazete 
muharr~rlerini de gözden geçire • 
cek! Neden mi? 

Bizlerin de yağ kepazeliklerini 
yaza yaza her gün içimizin yağı eri· 
miyor mu?! 

,_mımrMllttM11H1t_...,,.,1111 .. nıınıı1tıuınnttU11111ıııııı-111m111-1P1""'""-YNMHlll1Ull•un111u11ınrnuıtt 

Amerikada 
2000 talebe 

Pansiyonu baslı 
Paris 8 ( Hususi ) - Bııra R'll• 

zctclerine Nev Y orkdan bildirildi. 
kina göre, Amerikada birleşik hü· 
kO.metlerin Maıac;uzet şehrinde 
2000 üniversite talebesi, geçen ge
ce şehrin meyhane, birahane ve 
b:ırlımnda içip adamakıllı sarhoş 
olmuşlar ve etrafa saldırmağa bat
lamı~ !ardır. 

Nihayet gece yarısından sonra 
şehrin haricinde 400 genç kız ta
lebesi bulunan bir kızlar pansiyo
nuııu işgal etmeğe ve burada 
beraberlerinde götürecekleri lçkf. 
lc.rle kızlarla cR"lcnmeği kararlaştır• 
mı şiar. 

Bu karar fü:erinc, 2000 aırın 
ve sarhoş erkek Üniversite tale
besi dogruca gitmişler, şehir bari• 
cinde bu kızlar pansiyonunun kapı .. 
lnrmı zorla kırarak içeriye girmiş
lerdir. 

Pansiyonun f dare heyeti, kene 
disine gelince ve polis çağırıncaya 
kadar üniversiteliler genç kızlarla 
istedikleri gibi içip cğlenmeğe baş
lnmışlr.r. 

Gtomobillerle gelen zabıta kuv
vetlerine de üniversiteliler, mfida
hale etmişler ve sabaha kadar 
pansiyonu ellerinde tutmuşlardır. 

Polisle çarpışma esnasında pek 
çok üni\'crs:leli yaralanmıştır. Tnn 

J Montrö 
Konferansı 

Montrö, 8 (Hususi) - Montrö 
konferansı umumi heyeti bu sa -
bah saat onda İsviçre Cumhur rel· 
si Motta'nın başkanlığında veda 
toplantısını yaptL 

Kapitülasyonlar konferansı işi

ni bitirdiği ve bütün noktalarda 
cvelce itilaf hasıl olduğu için bu 
sabahki toplantıda hazırlanan mu
kavelename merasimle imzalandı. 

Motta, bir nutuk vererek yeni ve 
müstokil Mısır hükt'.imetini tebrik 
etti ve Mısırlılara yeni hayatların· 
da saadet diledi. Mısır Başvekili ve 
heyet reisi Nahhas paşa bu nutka 
uzun ve heyecanlı bir nutukla ce
vap verdi ve alkışlandı. İngiltere 
murahhası da kısa ve fakat özlü bir 
nutuk söyledi ve heyeti rnurahha-

salar arasında mütekabil nutuk .. 
lar teati edildikten sonra konfe • 
ransa nihayet verildi. 

Yeni mukavelenameye göre Mı· 
sırda kapitülasyonlar derhal kal • 
dırılmakta fakat mahkemeler için 
12 yıllık bir intikal devresi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

yeri ağırmağa başladıfü zaman ni .. 
havet, üniversiteliler genç kızlar 
pansiyonunu tutuşturarak temelle
rini yakmışlardır. 200 ki~i tevkif 
edilmiştir. 

Balon 
Faciasında 
Kasit yok 

Nevyork, Hususi) - Hinden -
burg isimli Alınan kabili sevk ba -
lanunun müthif :infilakı etrafında 
tahkikat devam etmektedir. Son 
rakamlar, 33 ölü kaydroiyor. Fakat, 
infilakta bir suikast olduğu söyle
niyor. Halbuki, Amerikalılar, cba
lonun gayri kabili iştial Helium ga
zile dolourulması lazım gellirken, 
müvellidülma ile doldurulmuş ol
duğunu ve b11 gazın kolaylıkla iş
tial edebileceğinic • söylüyorlar. 
Helium gazı tabii olarak yalnız A
merika ve Kanadada istihsal edil
~ktedir. Suru Heliunı ise, çok pa· 
halıya mal olmaktadır. Almanya, 
Helium gazı satın alınahileeek dö
viz çıkarılmasını menetmiştir. Bu 
itibarla, Almanları.o iktisadi gay -
retkeşlikh?rine kurban gittikleri 
jddia ediliyor. 

VAKA YI GÖRENLER NE 
SÖYLİYORLAR? 

Vakayı görenler ise. infilakta bir 
gayri tabiilik olduğunu iddia edi -
yorlar. Çünkü btrinci büyük infi· 
15ktan sonra. irili ufakh daha bir -
kaç infilAk olmuştur. Kazadan üç 
saat sonra da yine üç şemalı bir in· 
ffüık duyulmuştur Lakehurst, tay
yare meydanı müdürü balonun bir 
wikasde kurban gittiğıni ima eder 
tarzda bazı beyanatta bulunmuş -
'ur. 

Balonun kQmutanı Doktor E'k· 
ner bir qok defalar imzasız tehdit 
mektubu aldığını. \'e bu mektuplar
da Lakehurst tayyare meydanına 

inmemesi tavsiye edildiğini söyle· 
miştir. 

Balonun bütün m~vcudu 97 ki • 
şi idi . 
ELEKTRİK KONTAK YAPMIŞ 
Pansten gelen son haberlere na

zarıın ise, balonun geçirdiği kaza 
ve facianın hakiki sebeplen anla
şılmış gibidir. Pek bozuk bir hava
da yol alan balonun madeni aksa
mında gittikçe fazlalaşan bir elek
trik birikmesi hasıl olmuştur. Ve 
yere elli metre yaklaşıldığı zaman 
ıslak kabloların toprağa atılmasile, 

müsbet ve menfi elektrikler hasıl 
olmuş ve kablolar kontak yapmış. 
çabu kabili iştial olan müvellidüJ -
ma gazı ateş almıştır. 

trGURSUZ MEYDAN 
Lakehurst 8 (A. A.} - Lakehurst 

tayyare meydanının garajında sı-

ralanmış olan Jiindenburg kabili • 
sevk balonun infilakı kurbanları -
nın cesedleri önünden, geçen ak· 
şam bu yolcuların bütün dostları 

geçmişlerdir . 
Gec<ı radyo istasyonları facia hak

kında tafsilat vermişlerdir. Yol
ları tıkamaları ve hasta ve sıh· 
ht imdat arabalarile itfaiye a -
rabalarına yol veı'?Mleri için spea-
kerler otomobilcllerden Lakehurs
ta gitmemelerini rica etmişlerdir. 

Gün doğarken askerler blll an· 
kaz arasında ara~tırmalar yapmak· 
Ja :meşgul idiler. Duman yüksel
mekte devam etmektedir • . 

Tahkik koml.&yonu derhal işe 
başlamıştır. Kıza mı:ıhallini kor • 
don altımı alan askerler, müteceı • 
sirlerin balonun enkazına yaklaş -
malarına mani olmaktadırlar. 

Balonun enkazı yam yassı ol • 
muştur. Yalnız kmlnuş olan per -
vanc yanmış demir ve aleminyum 
yığınlarının arasından yükselmek
tedir. 

Kumanda mevkiinin son bakiyesi 

*Silolar için bir ücret tarrifesi 
tebit edilecektir. Bunun için Ti -
caret Odası hazırlıklar yapmak -
tadır. * Denizyollarımn Tophane nh
tımı üzerindeki atelyesi, oraya çir
kinlik verdiği için başka ytte nak
ledilmektedir. * Floryanın 1936 yılı imar pro
gramı mucibince yapılması lizım
gelen i§ler önümüzdeki hafta so • 
Jlunda tamamlanmaktadır. * Cerr.ahpaşa hastahanesine i -
Jive edila-ek paviyonun projeleri 
Sıhhat Vekaletince tasdik edilmış
tir. İnşaata ay başı başlanacaktır. * Hindistanın eski Bombay va
lisi Hind eşrafından Hamid Ah ile 
eşi şerife dün şehrimize gelmişler -
dir. * Hava istasyonlarında birer 
yolcu salonu kurulmast kararlaş

tırılmıştır. * Şehrimizde müskirat satan 
yerlerin mıntakalarının genişletil
mesi ve açık l:nlma saatlerinin u -
zatılmas1 için yeni bir proje hazır -
lanmıştır. * İktısad VeltSleti sınai mül
kiyet hakkında bugünün ihtiyaçla· 
rına uygun yeni bir kanu projesi 
hazırlamıştır. * Hulmlt Fakültesinin tekrat' üç 
seneye indirileceği hakkındaki .ha

berleri Maarif Vekaleti tekzip et -
me1ctedir. 

--- ~- -- ~- - - -· ::z::rn 
olan madeni masa ve iskemleler de 
göze çarpmaktadır. 

Yalculann üç gün i~inde seya -
hat ettikleri teknenin yerine şim
di sıcaktan bükülmüş pencere çer
çeveleri görülmektedir. 

D. Ekner ile Hindenburgun za • 
bitleri şimdiye kadar bir kaç kere 
Lakehurst sahasını beğenmedik -
!erini söylemişlerdi. Cklecek sene
den itibaren balonun başka bii
mcydanda yere inmesi kararlaştı
rıJmıştı. 

Lnkehurst civarındaki sahil, şid
düli cereyanlara maruz bulundu -
ğu ve ekseriya bir sis tabakasile 
örtülü olduğu için bu havalide sık 
sık kazalar vukubulmaktadır. 

4 nisan ·933 te Akron ismindeki 
kabilisevk pnlonu da bu civarda 
denize düşmüş ve bu kaza netice -
sinde 75 kişi ölmüştü. 

9 eylül 1934 tarihinde Morrocas
tle vapuru, burada yanmış ve yol
cularından 132 kişi ölmüş idi. 

24 sonkanun 1935 te de gene bu
rada Mohawak vapuru batmış ve 
45 kişi boğulmuş idi. 
RADYODA İZAHAT VERİLDi 
Berlin, 8 (A. A.) - Zeppelin kum
panyası reisi Dr. Hugo Elcner, rad
yoda Lakehurst faciası hakkında 

tafsilat vermiştir. 
Ekenr, bidayette bir an bir kun

dakçılık hüdisesi karf181nda bu -
lunduğunu zannetmiş ise de şimdi 
Amerika hükumetinin mükemmel 
olan teşkiHH ve servisleri sayesin
de bu ihtimali tamamile uzaklaş • 
tırmak tazım geldiği kanaatinde bu· 
lunduğunu beyan ederek şunları 
ilSve etmiştir: 

cDaha ziyade ahvali havaiyeye 
isnad edilebilecek olari bazı elek -
trik hAdiselerinin bu faclada bir 
rol oynadığına ihtimal verilebilir.• 

tinde olduğunu söyliyerek ziraat -
çilerin borçlarının yeniden tetki -
ki, ihtiyarlara maaş tahsisi ve zi
raatçilerin manız kalabilecekleri 
felaketlere karşı tedbirler alınması 
g;bi hususntın bu meyanda bulun
duJ:ıunu ilave eylem~-tir. 

Bliım, hükiımetin yeni masraf -
lara girmek istemediğini ve bu iti
barla halle cephesine mensup bazı 
:zümreler tarafından teklif edildiiii 
veçhile nafıa işlerine 10 milyar tah
sisat veremiycceğini kavdetmiştir. 
Bununla beraber Başvekil 1937 se
nesi içinde nafıa işleri için 8 mil· 
yar sarfodileceğini ilave etmiştir. 

Leon BHım, vergilerin daha §.di-
lilne bir şekilde taksimi ve suiisti
mallerin izalesi için yeniden bazı 
mali tedbirler ittihaz edileceğini ha
ber vermiş ve bu tedbiiler sayesin~ 
de tahsisatın artncağını ve yaşlı işçi 

!ere maaş tahsisi işinin kolaylaşa -
cağını ümid ettiğini söylemiştir. 

londra, 8 ( Hususi ) - Ol!yli 
Telgrarın bildirdi.tine göre, Afri .. 
itada lniiüz müatem1ckelerinden 
Keniya'da. bir evio, Vindsor Dükü 
namına kiralanması için mü:ı:ak~re· 
ye girifilmiıtir. Ev, •Saadet vadLc;i., 
denilen rüıe1 bir sölün aabilinde 
bulunuyormuş. 

Ev, evveli 6 ıy için kiralana
cak, billhare de sabo alınacaktır. 
Satnk lııgiltere kralı Edvar<! bura. 
ya, velihathta zamanında gelip gi
dermiş. Dük, bir muddet burada 
da .J~yacakt.ır. 

Sabık kra~ şimdi, Fransada 
sevgili&! ile beraberdir. Bulunduk
lara şehirde daha ne kadar kala
cakları belli detildir. izdivaç güo
lerinin çok yolunta~-mış olduğu mu· 
hak kaktır. 

--------------------------------------------------------------.,..----------~ 
ı __ sa_ba_h _ve_ak_şa_m _b_aş_m~, a_rr_irle_ri_ne_y_az_ıy_orı_ar__.? 

Cumhuriyet 

Mıa1rın milll zaferinden 
duyduftumuz zevk 

lsviçredeki Montrö şehrinin Şark 
memleketleri için uğurlu bir yer 
olduğuna şüphe kalmadı. 

1936 yazında Möntröde toplanan 
bir konferans, Türkiyenin büyük 
bir hakkını, silahlarından tecrid 
edilmiş olan Boğazların tahkımi 

hakkını tanıdı; 1937 baharında yi· 
n ayni Montröde toplannn başka 
bir konferans da, kardeş Mısırı ka
pitülasyonlar denilen belMan kur
tardı. 

Kapitülasyonların bir mll'letin 
boynuna takılmış ne feci bir ecN'
bi boyunduruğu olduğunu biz. pek 
jyJ biJdlğimiz için, Mısırlı kard,,~-

lcrimizi, bunları ilgaya muvaffar 
olduklarından dolayı candan teb
rik ederiz .. 

Aksam 

Başmakalesi yoktu ~. 

Kurun 

DUnya siyasas na toplu 
bir bakı' 

Son haftanın beynelmilel siyııst 
hadıselcri yeniden dünya millcUc· 

rinin gözlerini üç büyük ~hir U· 
zerine topladı: Londra, Roma, Tok· 
yo. Londrada İngJiz kralının taç 
giyme töreni hazırlanıyor. Her 

memleketten ayni zamanda yüksek 
selfıhiyet ve mevki sahibi olan dev
let ndamlnrmın başkanhklan al -
tında olarak I..ondr:ıya h e>yetler gl-

kele, i ar sn.da cerey n edecek o
lan hususi t m ~!arı m rnk ediyor. 

rık Söz 

I3 l "' '. r 

Son Posta 

Yeni Milli MUdafaa 
tahsisatı 

Bıı<ım k'eıı;i •·oktur. 

r 
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MUHAREBE r-Haık _Fiıozc:tu -
1 - Ünün meselesi: Ad d . k h b . dıvor kı = ·-

-- • •• •• •• • 8 a ÇIÇe mU are eSI Bay (Prost) a 

Gazı koprusune ınecek yolla- daha geniş olacak .ıı;~:k~~.;~{.~~~;;::b.~:ni~~~ 
ra yarım mı·ıyon L..arcanacak --·~ Şehre borularla tifo dağttılıyordu. 

111 Muharebeden sonra, çiçek hayra- d!~i~~k!~~riç~c:~~si~n~~~~!Y: 

Prost yeni tetkikler yapıyor mı yapılacak, eğlenilecek ~~:Bi~a.!k~ı.nnıuzrbeı'srmhnı'lml .... ·:ıi:~n ckdu··~~ıl·.esbinı·ri 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti J Büyükada'da her yıl yapılan (çi- •• .._., "'' 

~apkapıd an Be yoğ/ una çıkacak asfalt cadden in ıarı ~a;;~~!~~ar~~; yaz hazırlık · ~ık ;;Y;;:,:ı> :;"~~;~: :;:,~~;;:;:: ~~~:~~
1

h~;a~ü~:1:ı~~'.,ıoı'::~~~n~ 
lS f •k f • h •• k I l k d { d Hazirandan itibaren her ayın caktır. Bu iki eğlence bu yıl tama· kalbelrniştir! İstnnbulda~ Tifoyu, 

Guzj !prü~'!!eı"kı" b' u .. vu'"k~enluz at i o ara tayin e i me i ;a~~~a~~ ~n:~~~in~=k~~=,~::n~e~ :~: 1:Jyk~k":.y:_;~s~~ryşaep~~~:kv: ~~d;~~~la~eı~:~~::h~!:~:~~,u~i~~~ 
... ,, • lu yolu böyle değıldır. Bu yolun Koprü mahallinde ynpıl:ın son· r .... ı deı R:nış cadde ineceği ve bu cad- nereden geçıp nerede nihayet bu- daj ameliyesi raporlarını Alman • Boğaza kadar gidilmek üzere muh- tır. acak ölümü tamamilc yok elme-

arıı:r~ köprlınün her iki başında Jacaoı noktası henu-z hallcdı'lr.n1r-. telif vapurlarla (mehtap alemleri) Ayrıca muhtelif gecelerde, Bü • nln ne basit, ne az masraflı V<! 
l .. c-·k b .. - ya'ya gôtüren Beledıyenin kopril· e k .. '"k b' h la,.~." • ıncydal"J<ırda niha,.·et bu- · · y · 

1 
yapılacaktır. yükada'da iskele meydanından n uçu ır immct olduğuna 

'""" ,, mışhr. enı yo un şimdiki Meyyıt ler n'u' h"ndısi Bay Galip te, '-'akın- · 1 htıss"'1 Yazılmıştı. Şehircilik müte- yoku~undan çıkartılıp Şışhanede ' "" 
1 

k . B o1 
0 

Temmuz ayı içinde Heybelideki başlayarak tepede (Luna Park)· ınanma1ıyız. r .... ı .. ı Prost, yanında Beledh·enin da şchrımize gc ece tır. ay a- pHiJda '-'Üzme ve ma .. ·o müsabaka· civarında bitmek üzere eğlenceli Tifo stanbuln Tcrkos gölünden 
"•• <ıd ,, nihayet bulması fıkri pek doğru d b d · o1 ,, h '"b ı 

d
" .. bcra·nıları oldug·u halele ı"kı" gu··n- lip. Alman)a' a, u son aJ rapor· l B' ... k d 'd d k fener alayları ve '-'ukarı çamlıkta ayvan gu re eri karışan çeşme -
,.,, görülmemektcdır. Daha ziyade bu h k.. arı, uyu a a a a mer ep ve ,, ı d l"ğ k "':·k ı bu mcu"lc ne m"c:gul ol _ ları hakkında mute assıs oprü - k k 1 balolar da tertip edilecektir. er C'n, a am arışan sulardan, la-

··ı~ t d "°>: yolun Tozkoparan yolu ile birle~- l . 1 M ayı yarışları yapı acaktır. - nl b t l d b 
d~ .. 1

a ır. Köp:ünün her iki başın- cük•rin fıklf erını a mıştır. üte- Halk Spor klübü tarafından da gaı ı os an ar an aşka hiç bır 
... , tirilmesi mevzubahslir. Her sene mevsim baloları ver· l!nı,.dı_azır!anmıştır. Prost, bu pro- hassıs kopruculcrin fik1rlcrine gö- Ada'da büyük klüplerle spor mü- yerden gelmez. Y upılacak iki i~ kal-
..... ıy .. 

1 
Gerek Azapkapı - Beyoğlu gerek miye en müsaıt yer olan Büyüka· b rnıştır· 

da .. h _~ rnar Müdürlüğü tarafın- ı e, koprunun esnslı inşaatına der- sa aknlan yapılacaktır. · 
·• ""' 

1 
Unkapanı • Şehzade yolları şehcın da'daki Yat Klüp bu kıs kapanmış· }7asımpaşa d · · hl foler ~ır anmıştır. Prost, bu pro- hal gırışılccektır. ~ Adalar Belediyesi; büyük cadde- .... cresını, seyya arın 

Yaı:ı U7.erınde bazı değişiklikler en geniş yollnrından biri olacak, Kopru başları, Avrupadaki en tır. Balo ve muhtelif eğlenceler lerdeki boyasız evlerin temiz ve bile imreneceği bir me'\:.re dııre<;i 
h-.ı1~ış ve dün de bu proJ·e'l·ı ma- asfalt döşenecek, bunun için mey· tertip edilmesi içm buradan da is- güzel bir manzara göstermesi için ynpmak mühim bir iş değıldir. 
~ lhd o1 d 1 ı b b t dtt . b modern koprülerin başlarındaki B 1 lJ .. ı. e tatbik ıçın Azapkapı "~ an ar a era er am ort yüz in tıfade edilmesi ve kiralanması dü- yeni mevsime kadar boyanmasını astan ardaki kuyulnrı ise (sep-
''"' p 

1
. d meydanlardan daha mükemmel t'k) l l h ı· k lb k 13u cı anında ctıidler yapmıştır. ırn sar!c ileccktir. Yalnız her iki şi.inülmektcdir. sahiplerine bildirmiştir. 1 

myu ar a ıne a et.m<.- b r 
it .tetkıklcr csnasu

1
da her iki meydana dikilecek heykeller ile şekilde geniş ve müzeyyen olacak· '"""'"'""""'""""'"'"""'""""""'"""""'""'"'''"""""''"'""'"""'"'""1111111111111111ııınımıııı1111uııııııııımınmu.•u111 ilaç \'e iki tlç kazn1a, üç be~ boru 

huJdan için yapılacak ic;timEıkin yapıl<teak dığer tezyinala ait mas- tır. Meydanların tezyinatı için ay. ua .... la" ecnebı· Otobu··sler meselesidir. 
l3 Ull<ırı ayrılmıştır. raflar bu yekundan hariçtir. rıca projeler vücude getınlecek, fl.j Düşünülmelidir ki, bir himmetle 
tınJan b 

1 
1 · .. b k 1 [ / • s k k İstanbulda en rezil hastalık ohm Yoğı aş ~a Aznpkapıdaıı Be- Gazi köprüsü inşaatı, dığer ta - JU projelcı· ıçm musa a a ar açı· ŞÇl• er m l l l ontrol 

lif.! Una çıkacak yolun güzergaht raCtan devam etmektedir. Kazık • lacaktır. tifo acı himmc•tsjzlık tarıhine b-

• ~~('~gul olunmuştur. Unkapanı Iarm çakılmnlarındnn bazı netice- Gazi kdprüsli ve köprünün baş- Çalıştırılıyor Altına alındı rışacaktır. 
&ı y Zade yolunun güzergahı aşa- lcr elde edılmıştir. Son olarak, 28 lcırından açılncak yeni yollar, şeh- Mutlaka bir ccnebid n d~g cni-

Ukarı tnk ·· tm' b" . llp emniyet getirilmek isteııilıvor-
Ycttect · '° nrrur e ış ır vazı- metre derinlığınde kazıklara ihti- rin ana hcıttı mesabesinde olaccık- -·-

apı U S a ar1nın r O 0 • f en nı ve bostnnlnrımızı nasıl med ni-s .. ır. Fak t Azapkapı • Beyoğ- •aç olduğu ;ıntaşılmıştır. tır . Y t 1 bl Üç t bU 1 d sa Kasımpaşa deresini ne yapacağı. 

1 r k ec ı• de de bı•r yolcu 1 ~Ulfanahmet mUracaatı menedildi le~tireccğini Bnv Prost'a sprunu..:! 
,.,~ &nebi işçılerın kuçük san'atler· Belediye memurları, otobüscü • Halk filozofu 

S ı ' de çalıştırılması bir kanunla ya· !eri sıkı bir kontrol albnn almış • "'""'"""''"'"'"""''"""'""'"""'"""'"""' "'"'""'"'"' 

a onu yaptırı hyor S an at mektebi ::.~r~:~~m~~~~ ~::~~~;ö~:~k::~~'. 1::~~~:~1~.:. ':~ro.z~:~7nde~n Denizyolları umumi ita . ~ d ---- -- -.----- Genişletiliyor çin ecnebi tabıiyctınde bulunan resmin tahsiline ehemmiyet ve • heyeti toplanıyor 
Zll an an sonra znşaafa baş/a-ı -·- bazı kimseıenn çalıştınımakta ol· rılmektedir. Dcnizyoll:ırının gecen seneki b.-

k 
I duğu hakkında Türk işçılcri tara- Muhtelif belediye tenbihleri hi- lünçosunu tctk1k etmekte olan hc-

nUCQ lahsı·sal ayrıldı Yeni b_ ina ar m e_k tebe lafına hareket eden otobüs sahip- yet işini bitirmirtir. Hc•-et bu -

S
" . ' ılhak edild-ı fından şikayetler olmuştur. Bu hu- ~ ·' Urk 1 !erinden derhal ellerindeki ruh - günlerde bazı formnlitelcrı de ik-

ıye sahilleri dahilinde se - ı b". l . d . t h . t k i sus tetkık edı ecck, bu gib1lere rnst-fe u çesın e yenı a sısa ayırma ·• Sullanahmettekl stanbul mın • k satiyelcr geri alınmaktadır. Son bir rna· ı .ndernk Ankarava ;:ı'do..nektı'r. r eden ı 
1 

lanırsa cezalandırılaca tır. "' '"' ,, ~ .... 
tıı ~h \•apur arm yo cuları- tadır. Salonun inc:asından , sonra b 1 h :t" re k ıı takası San'at mektc inin genişle • - • ·- ay zarfında mu ıtelif atlara işli· Bundan sonra bu ay sonlarına doi{-
bir çı armak için Sirkecide Sirkeci tarafına yanaşacak vapur· b- l d .. ·· ·· b A ı.s!olcu salonu yapılması karar- tılmesı için mektebin civarındaki Ankara yen oto us er en uçunun u se - ru nkarada Denizyolları umumi 
~~1.ı ıştır. Gümrük ve liman işlet· ların yolcuları şehre bu salondan allı parça evin hazıne namına ıs- beplerl~ vesikaları istirdat edil - heyeti senelik toplantısını yapacak 
d tarafından yapılan tetkikler- çıkacaklardır. Ayrıca salonun iki tllnlak edılmesine karar veril • T F miştir. ve bilançoyu tasdik edecektir. 
e Sirk tarafına düşen ve şimdı kırtasıye I' apUTU Her ne sebeple olursa olsun bir - ---

ı-...:-d;: .ec .. i __ deki eski Gümrük Baş· mıştı Bu 6 parça emlak hazine na-~ .. rı . ambarıarı halinde kuııanı1an sa . dera işten medenen otobüsıcrin Muamele v r · • l'i~1· u~u binasının bu i:e elve- mına istımlak edılmış \'e tapuya Tamı·r edı·l' Jı· e gısı tıı .. ı Oldugu görülmüştür. Bu bina- lonlar da boşaltılarak antrepo ha· 1. • Uı tekrar işlemesine izin verilmemek- Nasıl olacak 
.. , alt ı· · 'l kt. H ·k· t d·ı·ı raptcdilme ine başlanmıştır. tedı'r. 

tadil ~lonu yeııidcn t:ımir ve ıne getırı ec: . ır er ı ı a ı a __ istnnbuldan giden s•ınavi heyC'ti 
Anknradn alükadar Vekillerle mü
him temaslar yapmaütadırlar. He
yet İkltsad Vekıli Cel51 Bayaıı 7.i
yarcti E-snasında bilhassa muamele 

Sala edllecek ve güzel bir yolcu temmuz ayı ıçındc tamamldnrnı~ MeJcte p ıdaresi burada iş atöl - Bu 19 için 70 bin llra 
llıtıu haline sokulacaktır. olacaktır. yclerı. ambarlar, mutfak yaparak harcandı 

lat .rı.a?n yapılacnk inşaat ve tadi- Yeni bütçe tatbikatına başlanır mektebi tevsi edccektır. Denizyolları idaresinin iki ay • 
-..... .... ~1 ıçin liman i§letmcsi haziran başlanmaz, in~aat ta hıışlayacaktır. Bundan başka mektep dahilinde danberi Kasımpaşadaki fabrika ha-

"'"•"•h Ge~i;;ı;;·;; .......................... s~·ç·· .. ;;;;,~··............................... :~·~~~;~~r~~:. ·~~~:ı:ı:;," :V~~r;~ 
vuzlarında tamır edilmekte ola'n 
Ankara vapuru dün Haliçten çık
mıştır. Vapur. 70 bın lira sarfile tan satın alınmıştır. 

lg , ~ f • T ı · l • ---· yeni denecek şekilde esaslı bir ta· aJ e l 1. a ım erı mirden geçırilmi!ftir. Gerek maki· 

~iizgün değil Başladı Yarın 
••rnıara uygun elblse TUrkkutu Ramide çaht· Re gİÔ.m 
s giyilecek maO• ba,ıadı v l k 

lı.tı\ on zamanlarda gemi adamları- Başlangıcı Oniversıte meydanın- 1. apı aca 
lı.if deniz nizamlarına uymıyan ü- dn yapılmış olan Türkkuşu planör 
dtrorrnnıar giydikleri görülmekte· uçuşları, muvazene ve ru le talim· 
hil~ s~ arada bazı mürettebatın lcri ikmal edıldiğırıden, sıçrama u-,.l Zabıtan veya süvari üniior- çuşlarınn başlanın ıştır. Çalışma 
~~c . dolaştıkları anlaşılmıştır. sahası, fıçrama uçuşlarına en mü-
l'etı t~carct direktörlüğü bu vazi- sait ye rolan lfamiyc nakledilmiş-
ler hdogru bulmadığından bu gibi- tir. Türkkuşu talebeleri bugün saat 
t~ akkında takibat yapmıya ka- 15 te yeni sıçrama talimlerini vi· 
n Vermiştir. layet ve belediye, parti, Hava Ku-

4tı Undan sonra bütün deniz adam- rumu, Türk kuşu erkanile gazete· 

- -
EyUpte belediye te9k11At1 

1 
kuruluyor 

Yeni Eyüp kazasında belediye 

teşkilatı vücude getirilmesi için 

9Mayıs Pazar günü, İstanbulun bü-

tün kazalarında reyi8ma müracaat 

edilecektir. Halkın rey atması sa· 

bah saat dokuzda başlıyacak, ak • ~ sınırı ''C rütbelerine göre el- ciler huzurunda yapmıya başla • 
~re1c"'c şapka giyeceklerdir. Aksi mışlardır. Talimler devam etmek - şam saat on sekize kadar sürecek · 
' e~tc bulunanlar için idari ce- tedir. Muhtelif muvaffakıyetli sıc;- tir. Rey sndıklarının bulunacağı 

nelerle kazanlarında ve gerekse 
güverte ve kamaralarında yenı ta· 
dılat ve değışiklıkler yapılmıştır. 

Birinci ve dığer mevkil~rin eski 

mefruşatı da yenılenmıştır. Dün 
tecrübeleri yapılan Ankara vapu· 
runun ~ür'atinde bir buçuk mil ka-

dar bir fazlalık görülmüşdür. Va
pur bugünlerde Karadcnız sefer
lerine b<ışlıyacaktır. 

........ -
lbni Sina için ihtifal 

1307 n:nesinde vefat eden Türk 
hekimi ibnı Sınanın 900 üncü ö

lüm yı?dönümü munasebetile 21 
Haziran Pazartesi günü için Türk 
tarih encümeni tarafından bır ıh· 
tifal programı hazırlanmaktadır. 'rilccektir. rnmalar yapılmaktadır. yerler t~spit edilmiştir. 

.,,... ! ====----
~e!'t roman: 61 

Sen de seveceksin! 
'..\ , lların rengi?. 

·~ b~n al bir ata, ben de kır bir 
' 

1tlntiştik. 
~ ltı~nirn sırtımda resmi ünifor· 

' ı vardı?. 
tvet, 

'Va sen" 
~~ '~n Ehr.. 'b" b. b"' •uııt>.,.. nm gı 1 ır şeye u -

"'1Uştü ..... l ın. 
, ~um fırtınası ne vakit çıktı?. 

gledcıı sonra.' ....... o~ ... 
, h

0 Zlerimize kum doldu mu? 
<UQldu ' . 

titıı; .. ~ndan sonra artık hiç biri bi· 
"<l g" 

'l-1 orrnedik mi?. 
il Yır. 

'· lJ 
11-ı~İt· Yanıncıya kadar beni gör -

•• tn'? ....... ı .. 
Cönıed· 'ç ım. 

-.ı.. . adırına ant'" "ld'"ğ" da "'llı,.,.,. . C'I~ uru u un a m 
· · -ı ldi?. 

Etem izzet Benice 

- Sakallı idi. Hem de siyah u

zun sakalı vardı. Üzerime hücum 

ettiği vakit slkalı diken diken ol· 
muş ve üdela tersine dönmüştü. 

Salih: 
- Hıhhhh ... 

Diyerek te!.kiklerini bitirdi ga • 
liba ki, 

- Dur bir tnbirnameye baka -
yım .. 

Dedi, lambayı aldı, kitabını al· 
mıya gitti.. 

O kitabını almıya giderken ben 
de tekrar kararan odada gözlerimi 
kara bahtımın enginliğine dikerek 

gördüğüm hakiki rüyayı hatırlıyo· 
rum. 

Bizim evde imişim.Halil Necip de 
karşımda. beni görmlye gelmiş. Na
ciyeye anlattıklarını bun da anla· 
tıyor. Anlatışında büyük sanatkar-

ların mimikleri var. Kızarıyor, bo
zarıyor, morarıyor, gözlerinden yaş-

lar geliyor. Ona uzun uzun bakı • 
yor: 

- Bu nasıl aşk böyle.. hayatta 

görülebilecek şey değil. Olsa olsa 

kitapla rastgelinebilecek bir aşk 

hikayesi ve aşık. 
Diyorum. Sonra, onunla konuşu

yorum: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Bir aşk neyi isterse ben de onu 

istiyorum. 
Diye cevap veriyor. 

- Aşk bir çok şeyler ister! 
Diye mırıldanıyorum. Onda um -

rnadığım bir cüret buluyorum: 
- İşte ben de o çok şeyleri isti· 

yorum ya? diyor, ilave ediyor: 

- Ben çok kuvvetli ve çok ihti
raslı bir aşıkım. Size bütün hüviye-

tinizle sahip olmak istiyorum. 
- Fakat, buna imkan yok .. 

-Neden? 
- Çünkü ben evliyim. ve .. bir 

bafka erkeğin malıyım! 

Diyorum. Gülüyor. Gülüşünde 

yüz derilerinin manasını behimi -

yetten alan bir geriliş var. 

- Kocat\ızı sevmediğinizi bili-
yorum .. 

Diyor, devam ediyor: 

--Si'tln bomboş bir kalbiniz var.O 

b~şluğu ancak ben doldurabilirim. 

Benim kuvvetli kollarım arasında 
sıkılacak bedeniniz, kalbinizin iste-

diği \'e aradığı rahatlığı size vere· 
cektir. 

Zaaf duyduğumu hissediyorum, 
kendi kendime: 

- Bu teşhisten korkuyorum! 
Diyor ve bir korunma tedbiri o

larak: 
- Asla buna rnuvaff ak olamı ~ 

yacaksınız! 

Diyorum. 
- Muvaffak olacağım. Beheme-

hal. Bunun aksi olamaz. Sizin ınu
kadd~ratınızda benim aşkıma esir 

olmanın bütün hatları var. Bundan 
kurtulamıyacaksınız. 

Diye cevap veriyor ve uzun u· 
zun anlatıyor: 

- Genç bir erkeğim. Yüksek tah· 

vergi ·i matrahlaıının d<.'ğiştirilmc

sini ve iptidai maddel"rden vergi 
Bu talep vergi mıktarını azalta-

Be yoğ/unun 
Kadastrosu 
Bitiriliyor 

-- - cak bir şekilde olmadığı gıbi salı~ 
Merkez nahiyesinde Uç alınmasını istemişlerdir. 

mahalle kaldı kıymeti üzerine dn tesir ) pacak 

Beyoğlu Kadastro mıntaka mü • gibi d~ğil~ir. . 
dürlüğü çalışmalara devam etmek- H nu?. bır karar \'enim miştir. 

tedir. Beyoğlu merkez nahiyesin- r 
de 5 Eylül 935 senesinde başlana- Birimizin derdi ""' rak 1 Mayıs 937 tarihine kadar ta-
til günleri hariç olmak üzere 400 

gün zarfında 9 mahallede 174 ada, 

3710 parselin muamelesi ynpılmış
tır. 

Bundan başka 5 mnhallede 1934 
parselin hukuki \'e fenni muame -
leleri ikmill edilmiş. ve Beyoğlu 
sicil muhafızlığına devredilmiştir. 

Merkez nahiyesi lrndastrosu, 
Tomtom, Şahkulu, Firuzağa ma • 
hallelerınin kadastroları yapılarak 

ıkmiil t dılmiş olacaktır. 

sılim vRr. Çirkin değilim. Bir ka
dır.ı t&tmin edebilirim. 
Bunları söylerken yiizüne dik -

katle bakıyorum : 
- Hnkikaten çirkin değil. Bi -

lakis gürel. Esmer güzeli, kıvır 
kıvır siyah saçları, uzun siyah kir

pikleri, ruha akan iri siyah gözle· 
ri var. 

Diyorum. O, devam ediyor: 
- Sizi seviyorum. Sizin de se -

vilmiye ihtiyacınız var. Kocanız 
sizi nsla tatmin edemez ve edemi
yecektir de. Bense size istediğiniz 
saadeti derhal verebilecek bir hu

susiyet içinde bulunuyorum. Bu ı 

vaziyette elbette ki siz de beni se
veceksiniz. 

- Rica ederim, susunuz. 
Dıyorum. O: I 
- Hayır. Beni susmıya değil, 

söylemiye teşvik ediniz. O kadar 
çok :;byliyeyim ki, hem içim bo -

şalsın, hem kulaklarınız benim se· 
simdeki aşk ifadcsile dolsun! 

Diyor. Bakıyorum olacak gibi 
değıl. 

(Devamı tıar) 

Hep İ ffi İZ İ n derdi 
Adaya son v apur 

çok k üçük 
Akay ilk bah:ır tarifesini tat

bik etmeğc başladı. Yeni tari. 
fede adalara köprüden kalkan 
son vapur, sllat 19,45 dedir. 
Halbuki dükkanlar saat 19 da 
kapanı} or. Bir çok İş güç sahip
leri de evlerinin ihliyacını aldık· 
taa sonra, ancak bu v;ıpu•a ye. 
lişebiliyorlar. Esasen bu vapt.r, 
son ı;e[cr olduğundan, her kes 
buna yetişmeğe mecburdor. Bi
naenaleyh, vapur çok knlahalık 
oluyor. Aksi gihi, akay idııre

sinin bu sefere tahcıis etliği \'ll• 

pur, küçük b'.r şeydir. Hatta, 
baıan da yandan çarklı eski va
purlardan biri bu sef cri l apı· 

yor. Mü;.teri çok olduğu:ıdan, 

lıir çok yolcull'r •}'akta kalı)·or
lar. İzdiham oluyor. 

Son se!ere yerıi \'C biı}·ük 

bir vapur tah\İs cdi mcsi mut. 
laka lhımdır. Ha~buki, saat 18,30 
sef eriııi büyük bir vnpur yapıror. 
F.ıkat bu 18,30 $eferi çok kafa • 
balık olmuyor. Çünkü, bundr:ın 
)'arım sanl evvel, 18 \'ttpuru 

vardır. 
Ş"kAyet edilen bir nokta 

da şudur: 
Son :seferde, bilet gi~elerin

den yalnız biri açık bu unduru. 
Juyor. Bütün yolcular, bu lir 
tek eişeden bilet almağa mecbur 
kalıyor. Halbuki, kapalı gişeler 
var .. Biri daha açılsa olmaz mı? 

Bıı noktaları Akay müdürü
nün dikkat ıöıüne koyuyoruz. 
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ingiliz ve Amerika·n filôl8rınırl l ı"www · m H 1 KAY E - --ı 
iş birliği tahakkuk ediyor 1 

-

1
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lngiltere para borçlarını uzun 
müzake r elere 

vô.delerle ödemek için 
girişti. 

BüyDk Britanya tehlike günlerinde Amerika 
tarafından iaşesin i de temine meğe çahşıyor 

Akd,.rıi• d • Fransız filos11nun !On manevralanncla alınmış iir r•sim 

U mumi Harpten kalan büyi.ik rüzlü bir mesele bırakmamak eme-
meseleler vardır ki bunların i- . lindedirler. 

çindc hiıla bir neticeye bağlana - Öyle görünüyor ki bugünkü dün-
mam1ş olanlar da göze Ç\\rpar: $ıı ya vaziyeti bu iki Anglosakson 
borçlar mesefesi gibi. Avrupa dev
letleri, yani İngiltere ve Fransa gi
bi galip devletler harp esnasında l 
Amerikadan borç paralar aldıbr. 

Bu paraların bir kısmı ödeniyor -
du. Fakat sonra diinyanın hali 
dcgiştı, biliyorsunuz. Öyle bir ta
kım zorluklar çıktı ki, paralarını 
borca verenler alacaklarını aln -
maz oldu. Borçlular da bir şey ve

remiycccklcrini ilim ettiler. Bun - 1 
ların yer yer türlü türlü misalle
rini gorduk değil mi? Fransa da 
Amerikaya olan borçlarını, Amc- \ 
rikalılarm istediği gibi, veremiye
ceğiz, fakat kendisinin verebilece
ği kadarını ancak öclcyebileceğini 
söylemişti. İngiltere de borçlar 
meselesinin bir neticeye bağlana -
rak yükiin hafiflemesi lfızım gel
diği fikrindedir. Fakat bu de·1-
1ctler borçlarını vermemek değil, 
bugünkü şeraite göre hafifletcre',. 
ödemek lazım geldiği fikrindeı:h

ler. 
Hulasa Avrupa ile Amerika ara

sında bu mesele vakit vakit ken
disinden çok bahsedilir bir şey o
lur. Bazan da meselenin hfı.d oldu
ğu zamanlar vardır. 

1 Bütün pürüzlü meselele·l 
1 rin hepsi de halledileceklı 

memleketini biribirinc daha ziya- leri gelen devlet adamlarilc görü-
de bağlıyor. İngiltere, burçlarını şen murahhas Avrupada yapılacak 
ôdemektc devdm edecek, fakat bun- şu veya bu teşebbüsün neye vara-
ların uzun vadelere bağl(lnması la- cağım tetkik etmektedir. 
zım geldiğini ileri sürüyor. Er geç İngiltere ile Amerika arasınfa 
bu yolda bir itilafa varılacaktır. biiyük ve devamlı bir anlaşma mev-

Amerika Reisicumhuru, dünya - zubahs olurken, iki devletin doıı'in-
da sulhün yerleşmesi için bir şey· malan arasında bir teşriki mesAi 
ler düşünüyor. Ancak her şey - lazım olduğu da düşünülüyor.Öyle 
den evvel İngiltere ile Amerika ki, bunu kağıda yazarak imzala -
anlaştıjı takdirde bunun kabil o- mak suretile değil, fak~t filen yap-
labileceğini her iki taraf da sak- mış olacaklardır. -
lamıyor. İngilterenin en ziyade ehemmi -

Harp borçları meselesi İngilte • yet verdığı ıki noktanın şu olduğunu 
renin istediği gibi halledilirse, iki görüyoruz· Nevit Çemberlııyn ile 
memleket arasında ileriye doğru Norman Davıs arasında son gün -
çok sağlam bir adım atılmış ola - Jerde yapılan mülakatı haber ve-
caktır. renler ingilterenin Bahrimuhi~i 

İngiltere Maliye Nazın Nevil Atlasideki emniyetinı düşündiı -
Çemberlayn - ki Baldvin, gelecek ğümi soyluyorlar. Yani eğer Av -
ay çekilince başvekalete geleceği rupada bir gün bir harp olursa İn-
muhakkak sayılıyor - ile Norman giltere, Bahrimuhiti Atlasi cıhe-
Davis arasında son zamanlarda ya- tinden, yani Amerıka tarafından 
pılan bir muliıkattan bahsedıli - hem emin olmak istiyor, hem de 

yor. kel)disı bır Avrupa harbıle meş -
Norman Davis kımdir? Dunya - gulken Amerika tarafınfütn iaşe-

daki şeker istihsalatı için topla - sinin temın cdilmcsinı bcklıyor. 
nan konferans vesılesıle Avrupa- Amerika bu teminatı verecek o-
ya gelmiş Amerıkalı murahhas. lursa, İngiltere ile Amerıka ilerı~i 
Fakat 'bu murahhasın ayrıca va - için dünya yüzünde pek ınühinı bir 
zifeleri olduğu çok geçmeden an- rol oynamıya hazırlanmış olacak -

laşıldı. Amerıka Reisicumhuru Ruz
velt bu murahhas vasıtasilc Av
rupada tetkikat yaptırmaktadır. 1-

lardır. Zaten ıstıkbale matuf olan 
tasavvurlarını şimdıden ve fili bir 

(Deoamt 6 ınci sayıada) 

A h met Nuri; eski ve kudretli bir 
artistt i.. Başına gelen bir hadise 

onu yıllarca sevdiği bu m<:sleğin -
den ayırmış, istikbalini darmada -
ğınık etmişti. 

Onun bu haline acıyan meşhur 
sahne artisti Vedat Halit düştüğü 
girdaptan kurtararak yanına uşak 
aldı. 

Bununla beraber Ahmet Nuri 
mütemadiyen velinimeti ve efen -
disi olan Vedat Halidi kıskanır, o
nun eriştiği şöhrete gıpta ederdi. 

Vedat Halit çalıştığı tiyatroya 
gittıği zaman, arkasından Ahmet 
Nuri söylenmiye başlardı: 

- Bu herifin sanatkarlığını be
ğE'nen hakiki artist bulunur mu a
caba? .. En dehşetli oyunlarına bile 
iki kuruş vermeyi çok göriirüm! .. 

Bfr gün, efendisi işine gitmişti. 
O, soba başında sigara içiyor, ken
disini sahneden ayıran taliine la
netler yağdırıyordu. Birdenbire ya
nına hizmetçilerden biri gelerek, 
evin bahçesinde kendisini bir adam 
beklediğfni söyledi. 

Ahmet Nuri sigarasını sobaya a
tarak bahçeye çıktı. Havuzun öni'ın
de üstü başı perişan birisi duruyor
du. Onu görür görmez tanıdı. Ya
nına yaklaşıp, sert bir sesle sor -
du: 

- Ne istiyorsun? 
Fena kıyafetli adam Ahmet 

Nurinin yiilüne hiddetli hiddetli 
baktı: 

- Senden bu kabalığı beklemez
dim doğrusu, ne çabuk eski arka
daşlığımızı unuttun. Hey gidi gün. 
ler hey. Benim buraya niçin geldi
ğimi biliyor musun?! Para .. para 
için geldim. Çok dardayım!.. 

-Sana bir şey veremem .. Sana 
ge9-enlerde de söylemiştim zanne -
dersem! .. beni taciz etme! .. 

- Beraber hapishanede yattığı -
mızı unutma, bunları senin patro
nuna açmadım .. sana acıdım .. yok
sa seni çoktan kapı dışarı ederdi. 
Sen de dışarıda iş bulmaz, fena yol
lara düşersin ve soluğu hapishane
de alırsın. 

Ahmet Nuri, bu şantajcı ve yiiz
. süz herife öyle iÇ('rledı ki, az k:ll
sın onu kaldırıp havuzun içınc ata
caktı Fakat bunu yapamayıp bu 

- Aclcamdan g(;ol!. Jf' 
.Ahr.1~t Nuri, esk i hapishane ~ 

kadaşmı pa~ronunun odasına ~ır 
türdü. Ona bir yer göı;tNdikteıı 
ra: 

11
,,, 

- Şuracıkta otur, sana patrol'.lııır.ı 
Vedat ifalidi çağııayım, isted1

•• 

ona söyl~.. ,, , 
Se-seri adam b;r şcylN korı1• 

mak istedi. Fakat sonr:ı vazg~ 
Yüzünde hayret ve dehşet ı 
belirdi. Bcl:!eınektcn başka Ç) 

bulamadı. d~ 
Ahmet Nuri or~dan rıkıııca. . ') ·rt 

ru efendisinin yatak odasına gı .. 
Dolabı açarak içinden takma ~ d 
1 \\ıır arla makyaj kutusunu çı r"~ 

Sonra aynanm karşısına geÇe Al· 
.. .. k . ba~l!t yuzune ma yaJ yapmıya '},~· 

Bu hususta çok mehareti oıan ~· 
met Nuri bir kaç dakika içinde~~ e 
resini tıpkı efendisi Vedat Jlıı 
benzetmişti. )C, 

Bu işi muvaffakiyetlc becetd
1 ~· 

ten s?nra, efendisinin g9rdro~ı.l~p 
açtı. Içinden şık bir elbise ~ıJ\BJıCf 
giydi. Gözüne Ve<lat Hali<il0 .. .,, , 

zaman taktığı altın çerçeveli g~'' 
lüğü yerleştirdi. BöylcJikle uı·diı: 
mile meşhur artist Vedat »311 

ikinci bir kopyesi olmuştu. 11 
Eline kalın ve lüks püroııır:r 

birisini alarak, ağır adımlarla ot 
seri adamın bulunduğu yazılı!! 
odasına girdi. o~ 

Serseri kılıklı anam, karşısıll bİ' 
şık elbiseli kibar bir zat görürıce 
raz şaşırır gibi oldu. .. eli~· 
Kıbar zat, serserinin yüzunc 

katlı dikkatlı bakarak: . te' 

- Uşağımdan beni görmek 
15,s 

diğinili öğrendim. Diye sor~eJ1' 
serseri adamın hayreti arttı .. 

dini toparlıyarak: .. ,,~s 
S'ZI JP 

- Evet sayın bay .. dedi. 1 ol" 
etmiye geldim. Sadık bir uşal< dİ 

T d ti 
rak kullandığınız Ahmet ~ıı dC • 
bir sabıkalıdan başka bir ş:Y bi·e 
ğildir. Onu himaye etmcnıı, ıeP' 
bile malınızı ve hatta canınııJ 
likeye atmak demektir. ..ııJıt1 

Odada büyük bir sessizlik }ıı.J ğlıı9 
sürüyordu. Patronunun ~ı~ıelıı:ı 
girmiş olan Ahmet Nuri hıd red 

·st ' zor tutuyordu. Meşhur artı •C 9, .. 

HaJidin sesini taklit ederek, .. , 
D~oamı 6 ır.ı saı·f ~ " 3U(} metre df'l·fnlfte rn~cek muknt·emel'e 11aprltnr$ n/tm hi• lnq;/iz dertizıllı J!•miıi ~erseriye bağırdı: 

~!!!'!!'!~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!"'!"!!""!!'!'!!!!!!'!!"!~~~!!"!!'"'-imi!-~~.!!!!~!!.~~~~.~, 

Şimdi yine borçlar meselesinden 
bahsedildiğini görüyoruz. İngiltc -
re ile Amerika kendi aralarında p:i · , 

BU .. y l1 k Harpte - Yavuz, Midilli ile karşılaş - nuba doğru ro~a verdı ... Ertesi gün meşgul oldu. Hamidiyenin jşi çok Gözcüler ufuklarda Jiarı'\id 1~,o~· 
y mak.. İstanbul Boğazı önünde ikı Ti.ırk olduğu için telsizden şu haber kar- rırıyorlar .. henüz m.cydanlard~ı:ı)cl 

Korktukları başlarına gelmişti. kruvazörü kahpelık eden düşma - deş gemiye bildırildi:· Ortalık biraz daha ağardı.~ 

Tu .. rk Ba h r'ıyel ı' lerı' Fakat Yavuz yoktu .. Mıdilli işte kar- nın mayın tarlasına diişmemek içln - Yarın sabah Sinop açıklarında Hamidiyc geldi. )tJf.• 
şılarında durmadan ateş yağdırı - gayet dıkkatlc Boğaza doğru llerlı- buluşuruz. Sahi1c 30 mil kadar uz:.ıkUı ıJı'' 

1 d 
•• v yordu. Hamidiye kardeş daha ce- yordu.. Mıdilli beyaz köpükler salıvere- Şimdi şark sahillerine doğı'~tl ' 

Nası og OştO ler surane ilerliyor ve Rus muhrıpleri- Kanunusani 24. rek Sınoba doğru ilerlerken Ha - nacağız. Rus gemilerinin bıl" s;c 
nın iızerine atılıyordu.. Boğazda epeyce zaman istirahat mıdiye hala rr.ayin gemıleri ile lerde Anadolu sahillerini 5~ıJı1 ' 

•111ıııuııııınuıuıı111111ııııııııtııııııuıuuı111ıııııııuıııııııııııttıııııııııın1111-1•11ıınııuııııııııttuıı1111111111111111111ııuıııuııııuıııııııt1ııııı 

Tefrika No. 38 Yazan: Zeki Cemal 
Projektör karanlığın içinden öy

le bir hızla ilerledi ki, sükütun içi
ne saklanmış olan dört düşman tor
pido muhribi birdenbire karşımıza 
çıkıverdıler .. ve sanki bize canlı 

birer hedef gibi boylarını gösteri
verdiler. 
Artık aranan bulunmuştu .. boy 

ölçüşecek düşman karşıda .. 
Asker canla başla bataryaların 

başında emir bekliyorlar .. 
- Ateş .. 

Projektör bütün aydınlığı ile tor
p ido muhdplerini yaklaştırıyor .• 

Midilli ile Hamidiye de bundan is
t ifade ediyorlardı. 

- Ateş .. 
Midillinin baş t aretlerinden ve 

Hamidıyeden gürleyerek fırlayan 

mermiler karanlık 1çınde proJek -
törün izmi takıp ederek torpıdola-

rın üzerıne yağmıya başladı .. 
Ruslar .. neye uğradıklarını anlı· 

yamamışlardı. 

iki Türk gemisinin birden Üzer
lerine ateş y.ığdırması hepsini bır
den şaşırtmıştı .. 

Kendi sahillerinde rahat rahat 
gezecekler ve emniyet tertibatını 

idare edeceklerdi.. amma.. böyle 

hiç ümit edilmiyen bir gece yarısı 

karşılarına düşmanın çıkacağı akla 
gelmezdi ki.. 

Rus muhriplerini en ziyade kor- ı 
kutan hadise şu olmuştu .• 

Torpido rnuhripleri bu vaziyet ettik. Biraz Karadeniz havası al - meşguldü. ziyaret ettikleri söyleniyor·~ 
karşısında yapacakları işi derhal mak istiyoruz Harp zamanında ten- Mayin gemileri mayin tarlası - ]arla karşılaşa bilirsek ne a~a .. p )~, 
iJan etmek. bel tenbel oturmak Turk gemisine nın vaziyetini kamikn tesbit et - Saatler ilerliyor. Biz de sırı~eri'ı' 

- Firar... yakışmaz.. mişler ve Y.avaş yavaş. birer birer kınlarından Sam:ıuna doğru J 
Yiğıtin 10 şartından 9 u kaçmak Allah duamızı kabul etti, 24 ka- mayinleri de pafüıtmıya başlamış - yoruz... )(ıl' 

biıi de fırar etmek imiş .. işte kah· nunusani sabahı Midillınin kahra- lardı .. Fakat Ruslar da hiç rahat Bataryada idim. Birdenbire 
raman? Rus torpidoları da bunu manian büyük bir neş'e içinde de- vermiyorlar. Gece yarısı yine gele- mandanın emri duyuldu: 
kabul ederek Türk yumruğu karşı- miri aldılar. Sahıldeki halatları° çöz- - rck Ö!r kaç mayin atıp gıdiyorlar- _Harbe ıu:zır ol.. 
sında firar etmekten başka halas düler .. kapaklan kapadılar.. dı.. H 1 

. b 1 - ayır o a.. ıdt·· 
çaresı u amamışlardı. Koyu siyah dumanlar Boğazın J:Iamidiye de kazasız belasız Ka- Hnbcr derhal gemide yaYl 

10 dakika kadar süren ateş yağ - güze1likleri içinde uzayıp gider - radenizin enginliklerine doğru dal- - Ruslnr geliyor.. ,.r 
muru netıcesınde diışman sağa ve ken biz de Büyükderc önünde ya- dı d idifl'l· ' · Biraz sonra güverte e . vl 
sola dağılarak ortadan kayboldu. vaş yavaş çapraz yollarla ilerli - KARADENİZDE MÜTHİŞ BİR k d k. " ·ıerifl1 '~· anıız a ·ı duşman gemı . . 

0
reJ • 

Esasen karanlık içinde projektörle yorduk. Bunun sebebi mallım. Bo- YARIŞ vaş yavaş daha iyi görebılJ1 111 ı 
top erıdahtı da çok zor oluyordu. ğaz kamilen mayın ile örtülmüştü. Ka·nunusanı· 25. D k buWııt' aki alar ilerledikçe f 
Düşman kaçınca Midilli ve Ha- İvicaçlı yolları da bilmek bir me- Karadenizde soğuk bir kış gecesi dedi de artıyordu .• 

rni~iye arasındaki anlaşmadan son- sele idi. Vardiyadaki postalar koca kolluk _ _Ay... _,ı,JCİ ır 
ra Midılli ayrıldı. Şimal sahilini ta- Boğazdan çıkınca ikinci teh1ikeli lara rağmen üşüyorlar. Tan yeri On dakika sonra bıtı:n~ 
kip ederek İstanbula doğru ilerledi. mmtaka başladı. Biz ilerledik . Ha- yeni ağarmıya başladı. :(uk g~mi ile dolmu~tu. vof} 

Hamidiye de bizden ayrılarak ce- midiye de mayin gemiler ile b iraz . Sert bir r üzgar esiyor. ( Deva'ffl' 



KuşlCJrın insanlara öğ-1 
retl~ği dersler 

Muhakkak ki lag.11areciliğin bugünkü tekamü
lünde kuşların Üzerinde 

JJapılan tetkikler çok işe yaradı 

Bir güvercinle tayyare arasında 
saatlarca devam eden bir yarış 

~.,...... _____ ..,....._ ... 

,_ 

$;~d· 
• 

1 10Y!Jareler hfr zamankinden daha büqıik bir emniyet irinJ• uçuyorlar 

1 ~sanlara uçm<ıyı öğreten, ha - biliyet vardır ki, o da, kanatlarını 
dQıı k<ıda uçma fikrini ilk telkin e- simetrik olmayan bir şekılde ken-
~ıını Uşlardır. Şu hepimizin bildi - dine doğru çekıp toplayabilme -

in ı ku~lar.. . sidir. Bu suretle, virajları çok da-
~ ı:~tılar, ilk defa, uçmak fikrini ~a kolaylıkla alıyor. Her halde 
C1Jik f~a~ aldılar ... Nitekim, deniz- bu hareketleri yapmak bize nasip 
tl\\i§t ıkrıne de balıklar örnek ol- olmayacaktır. 

Tabiatın da bir da
vayı halletmek için 
on binlerce yıl sab
retmiş o 1 d uğun u 

hesaba katmak 
IAzımdır 

Hafif spor tayyarelerile bir ki
§ilik avcı tayyareleri, viraj alma 
hareketini korumak dümeni ile yap
maktadırlar: 

Bu h arekeli yapmak için, kanat 
ucuna do~ru ~·erleştirilmiş olan yan 
dümen kaldırıl~rak tayyare b ir ya. 
na yatı rılıyor. B u hareket esnasın. 
d a irtifa dümeninde yardımı do • 
k unursa da, asıl rol kanatlara d ü· 

şüyor. 

Kus da aynı manevrayı yapmak. 
tadır.~ Yalnız ne var ki o, çok ha
reketli olan kanatlarile hava kuv
vetlerine ıaıım olan tenazürsüz
lüğü ve virajın içine doğru yasla· 

nışı daha çabuk temin etmektedir. 
Ve her an manevrasını kesip kısa 
bilmektedir. Halbuki, tayyareleri-
miz, fevkalade deneaek derecede 
mük<ımmelleşerek si.ıratl~ri art -

tıklan sonra, inşaiyecilerimiz, tay
yareleri aerodinamik bakımdan 
kötüleştirmek mecburiyetinde kal

dılar!. 

Tayyarelere dik iniş k~biliyeti 
vermek lazım geliyordu. Aksi tak
dirde dar sahalara inmenin imka· 
nı kalmıyordu. Bunu temin et • 
mek için, ayrı ayrı yahut bir arada 
olmak üzere, iki çareye baş vur-
mak lazımdı: · ---
Buırıaroa .. liri, kanatların uç -

larına doğru ve arka t arafta olan 
(Devamı 6 net sa9f11Ja) 

İ Ur, 
lkza c:=================================================-

t\i Utıd rnanların insanı, uçma hu-
l'ııı.ıştu a daha mistik hayaller kur
havva r. Melclileri, peygamberleri, 
Q· tJ} ri ı · ittik • e\ ıyayı uçurmuştur. 

lı\itılaş~e d~nyaya ısınan, alışan, ol
tr\:ı 1• n ınsan zekası havada uç-

ın1t: 1 

lıa:ı·a anını daha müsbet bir sa-
~i du;.akletmeyi, uçmayı tecrübe
Cılııt fı~nrn~ştür. Uçuculuk, hava -
1tkitdır r~nın nüvesi, rüşeymi de bu 
lıg1 tı t · lşte bu fıkirdir ki, havacı-

İçti e~elini atmıştır. 
1a:rn,,ll'ıaı iş Ll>lümünün maddal -
ı. " ve · . 
'<I ela ınkışaf etmesi, havacılık-
dcı .ur~eni Yeni şube ve ihtisaslar 
lı tı Piorı~ştur. Bu ihtisas şubeleri -
ta ı bak •Yeler i, her biri kendi ihti-
1l'lde b·ırnından ve rüyet zaviye -

dt>l~rcı ır çok tc.>crib ve müşahe -
v e bul ~ trı\i unrnuşlardır. Bu tecrip 
J...al'latlaŞahedC!Jer neticesindedir ki, 
cırııaş1 ı rın kavisli olması lüzumu 
d kı k:ıştır. Düz bir satıh halin
Satl'tıaıt nat, hcrn ileri harekeli ak -
tat ta h 
t ela k j eın de uçuşun bir ka • 

l
C!di.r. y~ rnasını ternin edememek-
('r· ıne k 1 

ıtıin t uş arın uçuş hareket-
'1tc Ctkik' · . 
lı '-'arıı 1 nctıcesınde şu kana-
cl <ıt Satıh7ıştır ki, ensiz ve uzun ka-
an · arı enl · k t;ı Zıyadc ' ı ve ısa satıhlar-
~ dır. l< uçuşu kolaylaştırmak -
d ltc, h::atıar uzun olduğu nis -

Q-a anı:ı y 1 d .. 
lı l'ısne de an ar an hucumu, 

aııanı ' havanın mukaveme-
Çr,k aktadı s· . 
(' <ıtıdıra r. ılueti bir kuşu 
t-ıı'· bu ~ ~<'kor Pliinörleri de bu 

'i, §<'ki} :ıaeye göre hazırlan -

1 t>ı4n0 1 
a rnış bulunmaktadır. 

Ctj l' Ctin b k 
ıırı.a de vardır · aş a bir hususilik -
ıılt dan içe . · Onların kanatları 
el tctıe de ı-ıye doğru basıktır. Bu 
ı: Satıh ' knnatıara kafi derece-
··1ka sc:rbestl · ~ · 
la.r~ tıı hasıl ıgı temin etmek 
tıt>t,1tı aSJl olrnaktadır. Fakat bu 
t-ıı, ıccsinde e.nemrniyeti, bu teşkil 
~itıdedir emniyetin ziyadeleş -
"-a . 

lay nalların 
t;ı/<ıre, "it .ortası basık olan b ir 
ıııbhrede :kJları • düz satıhlı bir 
ı,"ct ~" daha b"" • k . ·~i4! . Ve Çev· k uyu bır em-
lq.ı:ırn, kuş J d lıkle dönmektedir. 
tlıy n aynı a kanatlarını kıvı -
~~r. 1'-akat ~aksatıa hare~t e

itnkan • uşta, bizim yapma -
olrn ıyan diğer bir ka-

Camdan şapkalar 
Berlinde bazı kadınlar bu moda

yı tamime çalışıgorlar 

Başka memleketlerde cam sanayii o kadar ilerledi ki. 
artık camdan kumaşlar b i le yapılıyor. Bu sene b~zı 
mod~ meraklısı kad ı nlar, gerçi camdan rob gıymeğe 
henüz cesaret edemiyor fakat camdan şapka g l· 
yenlere tesadüf ed i lmeç;ıe başıandl. Yukarda resmi 
görülen kadın Berlınde bu modayı tamime çalışıyor 
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Hıdrellez böyle olur 1 

! 

,. 

1 
1 

--- ----.... 

Istarıbulda bu sene Hıd rellez ya~murlu geçti. Y ıtmurlu, sotuk ve neşesiz... Bununla beraber, ncr Y'ı 
oldutu gibi an'anayi bozmak istemiycnlerden ya~mura rağmen Kağıthaneye gidenler oldu. AvrupJda Hıdrcl. 
lcz diye senenin benimsenmiş muayye n tir günü yok ama, havayı müaait bulan şehirliler her vasıtadan i~li. 
fade ederek, .hemen kırlara açılıyorlar. 

_Sovyetlerde 
:Kabili sevk 
Balon seferleri 

Sovyetler, kendi meffiıeketlerin
.de bu yıl içinde geniş mikyasta ka
bili sevk balon seferlerini açmıya 
ha7.ırlanmaktndırlar. 

Çar Rusyası Umumi Harp i~fode 
hiç bir kabili~e\'k balon imal et -
memişti. İjevsk fabrikalarında ilk 
defa olaı ak girişilen teşebbüsler 
yarıda kalmıştı. 

- İhtilalden <:vvel R usyadn Fraıı
.sız imalatından bir kaç balon var
dı. Bunlar da iyi kullanılamadık -
Jarı için mahvoldular. 

Fakat R usyada balon imaline e
saslı ımrette 1930 senesinde başlan
mıştır. İlk seaC'ler içinde ecnebi 
mütehassıslardan istifade edilmiş
tir. Fakat şimdi Sovyetler ken -
di balonlarım kendi mütehassıs .. 
larına yaptırmaktadırlar. 

Son yapılan k abilisevk balonlar 
tamamile madenidir. Az zaman i
çinde Moskova ile uzak şehirler a
rasında muntazam kabilise\•k ba • 
lon seferlerine başlanacaktır. İlk 
olarak Moskova ile Ural'ın sanayi 
tır.er.kezi olan Sverdlovsk arasın

dak i hava hattı açılacaktır. 
Son seneler içinde Sovyet kabi

lisevk balonları Moskova He Ar -
kanjel, Kief ve K azan arasıncia 
tecrübe uçuşl&rı yapmışlardır. 

c V. 6P adındaki balon 45 saat ha
vada kalmıştır. 

Bilmediğimiz 
Şeyler 
Dünyanın en uzun kanalı Çinde 

Pekin ile Hangçov arasındaki ka
naldır. Uzunluğu 1000 mildir. İnşa
sına, Milattan evvel 5 inci asırda 
başlanmıştır. 

••• 
İnsan, boyuna göre, çekirge ka

dar sıçrayabilseydi, bir h amlede 
sekiz katlı bir binanın tepesine çı· 
kabilirdi. 

insanlarda köpek 
beslemek merakı 

Bazı zenginler vardır ki, sofra
larında besledikleri köpeklere 
hususi hiznıetçiler bile tutuyorlar 
K öpe)< besleme merakı insanla

rın arasında, bilhassa medeni 
memleketlerde o kadar teammüm 
etmiştir ki, hemen hemen köpeği ol
mayan bir ev yoktur. Bilhassa şık 
"ve genç kadınların yanla'rında boy
nu kırmızı veya mavi ipek korde -
lfılı, pırıl pırıl parlıyan beyaz saç
lı fino köpekleri taşımaları adeta bir 
moda olmuştur. 

Bu çeşit köpekleri besliyen ve 
onları bir evlat gibi bakan bir çok 
genç ve güzel zengin kadınlar var
dır ki, bu köpekleri kuş tüyü ya
laklarda yatırır, üstlerine c1tlas yor
ganları çekerler ve her sabah ko

lonya ile karışık ılık su ile ban -
yo e ttirirler. Sabahleyin, bir 
çoklarının hasret çektiği temiz ve 
gıdalı kahvaltılar hazırlarlar. 

••• 
Avrupada ve Amerikada gerek 

ev ve gerek bekçilik için köpek ye
tiştiren müesseseler, hayvan düş
künü kadınlar için zarif, minyon 
köpekler de yetiştiriyor ve bun -
lan fahiş fiatla satıyorlar. 

Köpek besleme merakı bazı zen
ginlerde bir iptila haline gelmiş -
tir. 

Geçenlerde Aınerikada ölen zen
gin bir kadının, köpeğine miras o
larak bıraktığı muazzam servet bü
tün dünya matbuatını günlerce iş
gal etmişti. 

Köpeğini binlerce liraya sigorta 
eden meraklılar da çoktur. Meş -
bur (Rin, tin tin) köpeği yeti~ti
ren Amerikalı san'atki'ır bu köpek 
yü zünden milyoner olmuştur. 

Londrada meşhur bir İngiliz 
lordu, .köpeklerine o kadar düş • 
kün k i, servetinin mühim bir kıs-

mını bunların uğrunda sarfctmek
tedir: 

Bu köpekler, mükellef bir ma -
sa üzerinde, porselen tabaklar için
de yemek ycmektedirh•r. Bunların 
başında üç garson durur, tabak -
larında biten yemekleri rılır, baş· 

kalarım koyarlar ve sair sofra hiz
metlerinde bulunurlar. 

cErl Berd Grotter ıı adında olan 
bu zengin İngiliz, köpeklerini o ka
dar iyi terbiye etmiş ki, sofra -
da yemek yerlerken hiç biri ho-

murdanmaz, başkasının önündeki 
kemiği kapıp gitmez. Bilakis bo
yunlardak i peşkiri, kirletmemiye 
dikkat ederek centilmen lortlar gi
bi kemali iştiha ile yemeklerini yi
yip sofradan kalkarlar. 

On çeşit köpekten mürekkep o
lan bu hayvan sürüsü, cinsleri ay
rı ayrı olduğu halde biribirlerile 
hiç kavga etmezler. 

Lord Eri, arasıra bu köpekler
le sofrada yemek yemesini tercih 
eder. O zaman, köpcklcrıne sanki 
yeni gelmiş misafirler gibi ikram
lar, komplimanlar yapar. 

Fakat bu köpeklerin birisind~n 
ufak bir hata sadir olursa, derhal 
boynuna bir etiket yapıştırılır, hu
susi bir mahzende hapsedilir. Ve 
yaptığı suçun derecesine göre ora
da kalır. 

cLord Erlıı in köpeklerinin sof
rada yemek yeyişlerini görmek i
çin, kendisine gelen misafirleri de 
ayni sofraya oturtur. Bunu bir 
şart olarak evvelce kendilerine söy
ler, istemiyenleri istiskal eder. 

cLord Erelıı çok garip bir adam
dır. Evindeki bütün hizmetçilere 

( ldtft11 ıoıfoyı çeflirlnb ) 



e-SOMTRLGRAF- 8Marı•1937 

KANUNİ SÜLEYMAN 
No.13 Yazan : Nedim Refik ıı 

T f 
Padişahım, dedi kendim büyük bir felakete uğ
radım. Zeocem ölü bulundu, cinagetekurbangitti .. 
Burada yatmakta olan cennetmekln pede rim Sultan Sellmr' 
hanın eceli mev'udUe lrllhall tlzerlne bltmemı, gezalar vardı 

Memleketi~ 
urakta kalmıft•· 
Bir ıüa htanbu\. 
da muvaltak oı .. 
rak o~ lazım 
gelen yadıma te• 
minettikten ıoara 
bu yollardan ıe
çecefinl Clif6adü. 

Babadir Sahip 
Cenk Jstanbala 
s.Mitl nm1n 
ilkbahardı.Fakat 

henüz hanlar 
serio. yatmurla 
idi. O buruma 
da baıka türlü 
buldu: 

- Türklerin 
elinde, dedi kaç 
t6rlü memleket 
var ki bava11, haJ. 
kı biç birlbirioo 
benıemiyor. Sa
cak yerler, aJak 
yerler, ıotuk yer
ler- hepsi var. 

görüşmemiz biraz gecikti. 
Dediğini işittiği zaman, dikkat 

etil, bu ses kendisine yabancı gel
memifti. Gayri ihtiyari: 

- Siz, efendim; dedi, fakirin bu· 
lunduğu gemiye .. 

- Eatajfurullah.. evet.. sizi bize 
kadar ietiren gemiye o gece giden 
(muhibbi) bendim. Yanılmıyorsu
nuz. 

Padişah, misafiri muvakkithane
ye aldı. Son derece mültefit bir 
sesle: 

- Bwada rahatsız olmayız, de
ğil mi? Dedi. Bugün burada, bir 
gün de sarayda görü§ilrüz. Siz
ce müsavi değil mi? 

Gelditi tindeD-
beri padif&h ,.. Oımalı ,.,..,,.411 wd,itfadM 

Bahadır Sahip gördüğü iltifatın 
kendisi için hiç bir şeyle ölçülemi
yeceğini sade, fakat müessir bir li· 
sanla anlattı. Bundan sonra söz, · 
yolculuğa, yollarda çekilen yor • 
gunluklara intikal etti. Fakat bu 
sözler çok kısa sürdü. Çünkü Ba
hadır Sahip uğradığı yerlerde edin
diği malumattan o kadar mem • 
nundu ki, yolculuğun yorgunluğu 
artık gözünde pek küçülmüştü. 
Genç padif&h kendisine anlatılan 
şeyleri büyük bir dikkat ve lez • 
zetle dinliyordu. Misafir, gördük • rafından kabul edilmeyi düşünen alınca kalktı, dıprı çıktL Bahadır 

Bahadır Sahip bir ariza yazarak Sahip Cenk, attan inmif, az sonra 
Racanın Sulta:ı Selime hitaben ya· karplqacat& padiptı tarafından 
zılmış mektubunu Sultan s;tley • nasıl kabul edilecelfni düfünmek· 
mana göndermiş. onun tarafından ten kendini aıamıyordu. Fakat bu 

lerini anlattıkça Sultan Süley • 
man ona çolı: yerinde bir takım su
aller soruyor, bir ,eyi iyice anla· 
madan diler bir mevzua geçilme
sini istemiyordu. kabul edilmeyi rica etmifti. sırada kendis;ne dolru aıır, fakat 
Bahadır Sahip Cenk, Hindista· 

nın Malabar sahillerinden baş~ 
yarak İltanbula kadar süren uzun 
seyahatinin en mühim safhalannı 

İstanbul önüne uıaklardan bir dinç 
gemi geldiğini Sültan Süleyman da adımlarla ilerlemekte olan genç 
öğrenmiş. Bahndır Sahibin mek· bir adamın pek selis bir farisi ile 
tubu da getirilince, o da bil' an ev- ve gülerek: 
vel bu Httli misafiri görmeyi me- - Hot geldiniz, sizinle bu ikincl anlattı. (Devamı """) 

rak etmi§tL Fakat bu merakını 11 -••1111""1-"'·-·----------------•ı 
genç padişah, taşka bir surette tat- lnailiz ve Ame- Okuyucularla 
min etmeyi .ifışündü. Bir gece bu a· Bas başa 
gemiye gider~k yeni gelen. misa - rı·kan filolan 
firi bulundu'" yerde ,c;rmek! A a ~ • r 

Padişah. Ht!Mflstandan ,eten mi· / 4 ...... , .. ,.....,, e a,,aa 
safire haber ı(>ndererek, bir g~. takım ba~langıcı görülmüyor de • '7' h .,, 
kendi itimat ettiği adamlarından ğildir. .l a ,, 
btrtstııl gönde~ecelini bildrlmiş ve Milletler arasında iktisadi tah- E' -'ı·ımemelıı· 
daha sonra da bir vakit tayin et· didl tesıihat bahsi de böyle dejil U ı 
mifti ki bu da Babadır aahibin ıe- midir? İktisat! anlqmıya i§tirlk Akıarcıyda Yuıuf pcıp, Kazga • 
misine bir kayıkçı ile yolcusunun etmek istiyecek diğer devletler de nt Sadi m4hallai Cami 10kak 7 ,..... 
geldikleri alqımıdı. Padiph ile mi· vardır. Hatti Amerika böyle bir m4TClh evde otvrn Zeki Ul•P' • 
safir itte ilk defa böyle IÖl"Üf • hatve atarsa kendisi de konfe • nar imzalı obJtUcumu.ı göndeT • 
milflerdl. ransa iftirik edeceğini Hitler de di{)i uzun mektubunda, hula.aten 

v .. vuz Sultan Selim namma yap- pçenlerde söyledi. Lakin iktisatll diyor ki: 
tınlan cami artık bibnif bulunu- aıılapnıya gelecek olan devletlere 1stanbulun .Aksaray semtinde 
yordu. Vakit vakit Sultan Sü • evveli. siyasi vaziyeUerini düzel- Murat-Pap camii bir kaç senedir 
leyman oraya ıdlerek, inpabn ne terek ileride her haagl bir ihti • tamamen güzellllinl kaybetmif bu· 
kadar ilerlediğıne bakıyor, sonra llf çıkaracak metıeleleri daha ev· lunmaktadır. 
camiin bulundulu tepeden 1atanbu· vel hal etmeleri teklif edilecektir. Eskaf idareli elden geldiği ka
la, uzaklara takarak vakıt geçir· Bu ile gayet filmullüdilr. İl vara dar bu camii tamir ettirmektedir. 
diji oluyordu. vara Cemiyeti Akvama varacak, Fakat her nedeMe cami avlUIU ba-

0 sabah d:ı gelmiş, daha evvel Cenevredeki beynelmilel müeae- lnmuzlıktan Adeta bir yangın ye-
Bahadır Sa~i oraya çatırtmıştı. aenin, son bir fki senedir sarsıl • rine d6nmiiştür. İki sene evvel müt-
Padişahm maiytrtinde, kendisinden m11 olan mevkilni tamir cihetine hiş karlı klfda her 'tlr•fta servi 
aynlmıyan bir kaç kişiden bafka lfdilecektir. Zaten Almanıaya tek· huarab vuku buldup libl Mu • 
kalabalık yoktu. Onlann bulun • rar Cemiyeti Akvama girmeli kaç rat pap camü mezarlılmclaki bü· 
mau da hiç b•.r meraslnı "Ve tefrlfat defa teklif edildi! )'ilk bir 1ervi atacı fiddetll eten 
demek delildi. Padlph beyaz bir Cemiyeti Akvama girmif de çık· riqinn tealrile yıkılmıfta. Bi • 
ata bi~iş. ma.tyetindeldler de ken· mlf, yahut çıJanadıklan halde çoc Wıara bu alaç diler ataçlar pbl 
dinisi takip e~nıifti. Sabahleyin er- aykırı vaziyetler almıt olan dev • parçalanmak suretile ortadan kal· 
kenden fehrin haricine çıkDUf, do- letlere tekrar müracaat edile!'ek dırılmıftı. geçen 1ene mezlulr ca· 
lapnq sonra öaNsının mec:lfun bu- Cenevreye gelmeleri ve Cemiyeti miin avlusunda kahvecilik etmek· 
Jundup y.re gelmişti. Akvam misakının milesslr olacak te olan birili büyük dalı et satırı l· 

Camlln dışında 0 zaman mu • surette tatbikinde ciddi birer imll le parçalamakta idi. Fakat kendi· 
nk.kithane ofmtık üzere yapılan oDaıan istenecektir. Bu nokta· sine dikkatli bakıfımdan suçunu an· 
'afak bir binanın içinde istirahat 1ar bbul edildikten ve her dev· hyarak ameli1atım ikmil edemeden 
etmekte olan Sultan Silleyınan, letln Cenevreye gelmesi temin e • çekilip gitmlftL Vaziyeti Evkaf l· 
bekl~li mlMfirin geldiflnl haber dildikten IOlll'a, diğer pek mühim daresine mektupla bildinni§tim, 

18 inci asırda İqilizlerin giydik· 
leri elbiseleri giydirir, kendisi de 
o devrin askeri kumandanları gibi 
elbiseler giyer, hazan o kılıkla bil· 
yük bahçesinde köpeklere ve u • 
pklarına askeri geçit resimleri yap
tırır. 

Bazan köpeklerini çifter çifter 
önüne katarak, Londranın sokak· 
lanm ıeııer. 

Bu köpeklerin her birisinin bir 
kaç kat, çefit çetit elbilelerl, ken
dilerine mahsus ayakkabıları var
dır. 

Ayni zamanda bu köpeklerin hu
susi berberi, aşçılan, banyolarını 
yapmak için hizmetçileri vardır. 

••• 
Ehli hayvanların içinde zekisı 

"ft sadakatile tnt>şhur olan köpek
lerin, insanlara ~k faydası oldu
lıı ma10mdur. Fakat onlara hu de
ne. dl.~ olmak her hücle bir 
De9t dellllktlr 

olan bir noktaya gelecektir ki, bu fikAyetlm nazarı itibara abnmamıt
tahdidi tealihattır. Fabt tahdidi ti. Eter ınevzubahia fik&yetlm na· 
teslihat projolerinden ıimdiye ka· zarı dıkkate alımnlf olsa idi kah· 
dar bir teY çıkmadı. Habeflstanın vec!inin geçen tıı yarınna kadar 
akıbeti de harbin kanun harici i· tahribettttt bhn dal bir ay evvel 
1'n edllmif ol1DU1 önünü almıya tamamen ortadan kalkmayacaktı. 
kift olmadılını gösterdi. Şimdiki Şimdi gene bu ataca bir bekçi 
halde daha kim bilir kaç sene tah· de mUNllat olmut eliler dallan kes
didi teslihat sözleri nazariyatta miftir.Evlme &elirken gece bekçi· 
kalmıya mahkUmdur! .. Çünkü İn- ye rutladım, servi ataçlarmm kim· 
giltere diğer devletlerin rekabeti ler tarafından kesildillnl SOl'dum; 
karşısında hepsinden ileri geçerek bekçi bana cevaben kendisinin kes--
silahlanma yoluna tekrar girmi§ • dilini söyledi; belki fimdi lnkir e. 
tir. Bu ise kolay kolay duracak bit' decektir. Şimdi di!filnüyorum, ma· 
yarış deiiJdir. Fakat görülüyor ki, halleyl beklemeğe memur edilen 
İngiltere bir taraftan siWılanır • bekçi bu atacı acaba ne diye tah-
kftl, diğer taraftan da bir Avupa rip etti?• 
harbi çıktığı halde Amerika donan- SON TELGRAF - [Bu oku.yu-
masının k~nd!slne yardımım te • cutnuzun mektubunu ehnınıi!lft
minf çok hesaplı buluyor. Netice, le evkaf idarerinin dikkat gö.riine 
İngiltere büyük bir harbin her tilr· koyvyonu. Okuvucumuz, biz.?, 
lU akıbetlerini dilfilnilyor. Harbe mezk4r cami atılmunda ağaçlan 
mlni olmak için iae biltiln reb • yapalaft tahribata elit iki de /otol
betlerl kıracak kadar kuvveUen • Nf ,oUaılf(ır. H4cfiıenm m.uhaJc.. 
mele emeHndedlr. kak ol4u1ttnu zannecffuoruz.] 

( .. __ H_IK_A_YE ___ I ,~- Eski lstanbul batekhanelerı: 

iki San'atkar K U M AR •• 
._ _ _____ ____ Yazan~ M. s. ÇAPAN 

< 4 uucıi ıoy/a"1Ara tifCHI"') ikinci luaım _ &S -
ni onun gibi sık, sık gözlüğünü oy-
natarak kar~ııık verdi: "Hezırledıjım kiğıtları çektik, yan 

- Boşuna zahmet etmişsin, ben d UttUk. Bunun sebebi ,u idi: k• 
bunları biliyorum, uşağım Ahmet klA ti& 
Nuri bana hepsini itiraf etmiştf. I batlarsak, ona yarayan "' 
Bunları söy lemekle ondan para ko- elimde 6ulunanl&rl kapak yapacakt l 
parmıya muvaffak olamayınca ba
na gel<iin, değil mi? .. Defol kar - · 
şundan, yokla, şimdi zabıtaya te· 
lefon eder, çıktığın hapishaneye 
tekrar döndü~rüm, 

Serseri adam, kızgın ve nevmit 
bir haJde ev- sahibinin gösterdiği 
kapıdan öyle bir çıkış çıktı ki.. 

••• 
Aradan bir müddet geçmişti. 
O gece Ahmet Nuri tiyatroya git

miye hazırlanan Vedat Halidin gi· 
yinmesinc yardım ediyordu. 

Birdenbire aklına hapishane ar .. 
kadaşı serseriye yaptığı muvaf!a '
kiyetli oyun geldi ve adeta gurur
lanır gibi oldu. 

Yüzünde bir şeyler okuyan Ve-
dad Halid, ona dönerek: 1 

- Ahmet Nuri, dedi. Bir dl\ha 
sahneye dönmek istiyor musun? Se
nin roller.ini görmemiştim, fakat 
geçen gün bir rolüne şahit oldum, 
cidden beğendim .. 

Ahmet Nuri bir şef anlamamış 
gibi duruyordu .. 

Vedat Halid sigarasını yakarak, 
önünde başı eğik bir halde duran 
Ahmet Nurlye tekrar seslendi: 

- Bununla beraber hizmetçileri· 
me söylediğin gibi benJm ayarım-
da bir sanatkar değilsin? 

Ahmet Nurinin yüzü değişti: 

- Anlamıyorum efendim, ne de-
mek iatiyorsunuz? . 

- Hakkın var! Anlatayım; ge • 
çenlerde senin hapishane arkada· 
ım bana geldi. Sen evde yoktun, 
senin için atıp tuttu. Ve mazinden 
bahaettl. Ben de onu kovdum. Er· 
tesi gün sana sanatkirlığımı göster-
mek için bu fırsatı kaçırmadım. Se
nin o serseri arkadqımn kılıfma 
girdim ve .karpna çıktım, sen de o 

zaman benim kılılıma · girm:iftin. 

Beni o kadar muvaffakiyetle tak· 
lit ettin ki, hayrette kaldım. Bu • 
mmıa berner beni tamyamaman, 
ve hapishane arkadqmla ayırt et
memen, sanatklrlıkta benden af&• 

lı oldutunu gösterdL Haydi, sen 
de giyin, beraber ~atroya Jidelim, 
bundan sonra beraber sahneye çı· 

kacalız ••• ........................................................ 
Kuşlann insan-

lara öğrettiği 
dersler 

( S üu:I •ı/•tla .... ) 
kanat takmak. Bu sonuncu tarzda 
biribiri \berine olan iki kanadın dar 
aralılmdan hava cereyanı temin 

eclilebilecek bir surette tertibat a
lınlDlfW'. Bununla elde edilen ne
tice fU olmuttur: 

Hava cereyanı, kanatlarm sathı
na m\lvazl olarak p1mekte ve u-

Ç\lf sin-ati çok azaldılı bir anda 
bile, tehlikeli anaforlar yapmak • 
tadır. 

Bu yardımcı vasıtalar her kufta 
vardır. Onlar bu ftlltalan büyük 
bir ultalıkla .kullanıyorlar. KUf • 
larda daha bir hilner vardır ki, o 
da. durduktan IOIU'a konabilmekte
dir. Bu \lltalılı yalnız otojil'ler ya
pabiliyorlar. 

Tayyare kur:m bir İngiliz, bizim 
karplqmakta oldutumuz zorluk • 
larla vaktilıe tablabn da karp • 
l•fllUf oldutunu .aylemiftir. Ta • 
biat ta bu davayı halledinceye ka· 
dar on binlerce, yüz binlerce yıl 

sabır etmlftlr. Belki, biz de kut • 
lara yetiflriz. Bu davanın teferrüa· 
tında fimdllik epey muvaffak" ol· 
duk. Nitekim plln6rler, bazı ba-
kımlardan kuşlara üatündÜl'ler! Fa
kat ne de, olsa onlardan gene çok 
geriyiz. Şunu da itiraf etmek mec
buriy.tindeyiz ki, canlı bir mah • 
hlkun tabit bır sevkle yapabildi· 
ğinl makinen·'\ yapmasına imkin 
yoktur. Ancak, buna rağmen öğ
remnek durmadan öğrenmek he • 
def ve gayemizdir. 
kapaklarla (d"imenlt>rk-) bir nevi 
hava freni yaprnıtk. Diğeri de, ka- ı 

natların ön tarafına ve üat kısmı
na bqtan baıa ikinci bir yardımcı 

Eo aaA/61 ,.%/onl" •unmıı. iiıl ... refllgwJı1 

Oyun hazan normal, hararetsiz, 
hazan çok hnaretli geçti. Birinci 
seansta ben 25, doktor (K .. ) da 40 
lira kadar kazandık. (C .. ) 10 lira 
kadar zarar etti. Bizim kazandık -
!arımızla, ganyot parası olarak çı· 
kardığımız on Jirayı matmazel Fro
so kaybetti. 

İkinci seansta arkadaşımla ben 
ne kAr, ne de 7.arar ettik. Tapi çık· 
tık bu iıten.. Bu sefer de kaybeden 
matmazel Froso oldu. 

Zavallı kadın hiç poker o,rnaına· 
sını bilmiyor, kiğıdm hakkını ver
miyor, kötü, herbat bir oyun oy· 
nuyordu. kaybettlltçe, mütemadi
yen cüzdanından onluk, yirmi be§-
lik banknotlaı· çıkarıyordu. ... 

Rankontör bir katıt çıkıp da: 
. - Rest! 

Verdill zaman, evvelce Türkçe 
bilmedilini eöyllyen ve bir tekke
lime Türkçe konuımıyan bu tatlı 
su kırması, bir bülbül gibi şakı • 
yor: 

- Görüyorsunuz, diyordu, ben 
de ne fena tali var, hep ~le bü • 
yük üjıtlarla kaybetüm. 

Daha ikinci seans tamamlanma· 
ilan, Mösyö Jan plmiş, muamn 
bir kötesinde bizi seyretti. Dik • 
kat ettim. Gödimü ayırmadan 
benim oyunlarıma dikkat ediyordu. 

Bwe1A Jtvndan "1Pbelendhn. Ken-. 
di kendime dediln ki: 

- Herif galiba bizden fiiphelen
di. Ortak oynadılım•man kupu. 
landı. Şüphelerinin doAnı olup ol
madıtını anlamak için bizi kontrol 
ediyor. Belki de kUrnaz, açık göz 
bir adam, bir hilekarlık yapıp yap
madıtırnızı anlamak istiyor. 

Sonra fikrimi dibelttlm; yine 
kendi kendime dedim ki: 

- Belki oyunlarımın anlamak 
iatlyor. Sıkı mı oynuyoruz, blöf· 
el ınilyb, neyiz, bunlan dıpn • 
dan etQcl ediyor, kareye lfrince, ona 
pe oynıyacak ••• 

Uçinc(l seema bqlatken, bir 
oyuncumuzu clelfttlrdik: 

- Avukat (C .. ) Din yerine M&
yö Jan'ı aldık. 
Kqıtları ~kmeden evvel Jan •. 

dedJ ki! 
- Uç lira kav az. Oyun pey kil· 

ç6k aidlyor. On lira kay oyna.ak 
iyi olur zannederim. , - .. 

Ablclun: 
- Ben oynarım! 
Doktor (K..): 
- Ben de! 
Maımueı Froeo: " .. 

1 

I 

- tkJ •anata da zarar eden be-
nim. BeDd zararımı çıkSJr, 1ll

telik te kazanırım. Baqıun için ben 
de 10 lira kav oynarım. 

Ma.ya Jan dedi ki: 
- Kav 6aerlnde madem ki mu

ta1'ık kaldık. o halele, haydi u . 
lıtları çekelim, yerlerimiz anla • 

işllyecek, trif;)rlük yapacak 
mümareae ve meleke Nhibl 
mlftl amma, kendisine de 
kolay hile bapılamıyacak 
gözü açılmııtı. O şimdi, Hi 
ltağmda boğulan, paraları 

- Enayi pokerci! 
- Gözü kapalı oyuncu! 
Delil, gözü açık bir pokertl 
SeanllD ilk bir çeyrek saati> 

mal geçti. Matmazel 
dakikalar içinde ikinci kavı 
betmif, iiçün~yü de deklare 
ye mecbur olmuştu. Kazanall 
torla bendim. 

Jan'a gelince, o da ikind 
&iJnıiltL Saat iler~ o"
bindeki fiflerin hepmni k• 
Bu sefer cüzdanım çekere" 
giliz banlmotlan çıkarmıya 
ladL _ • ..ı. 

Doktorla bana o kadar 1'W"." 

kıyordu ki, Froeo ile !8!1'!!'-.a. 
dılı paralar, onların &ııenı-;-. 

-kaç dakika bile durmuyor, _~ .-iJI 
bizim önümüze aktarma owr!t 
du. 

Ş.nt1n bu hücumu lr.,l'!DS_..,,... 
tak oynamanm pklinden 
etmiye lüzum kalmadıjı .-.-.. :-- -, 

velce kararlqtmfılımız ~ 
tarafımıza oturan doktor• 
bile vermiyordum. 

Doktorla aramızda kon 

Evveli alepns oymyac~ 
lt yardım eder de kaza~ 
'11! .. Kaybettiiimiz tak~ 
ter maum•ıda açık göz bit 111 
eu, kurnaz bir adam yok"' 
hafiften bir veJler yapnu11r 
kaybetmemek için e1imdeO 
herifi yapacatbm. Ha1b01d 
dilik btl tekle bq vunnıJS 
kalmamıftı. Jalıt, bir _. ~ 
akıyor ve biz mütmıactiyetl 
nıyorduk. • 

Dördüncll seansa yine atol 
damlarla bqladık. ~ 
kave olan yoktu. Yerl~ 
yfn etmek için daha wtatJatl ~ 
m.eden, dest.enin birini e~ 
dım. ltarqtırmak ister ~ 
rak, kupa beyile km> beY 
yana .ko1dum, desteyi yer& 
ken: 

- Haydi çekelim! 
Dedim ve koydum. YetdeO 

beyini çektim. Daima ~ 
tilim kAlldın altındakini A 
sini evvelce kendisine tenbila ~ 
ğim doktor da, karo be)'ini 
masada yine koltujumun 
düft(i. 

pm. 
KAiıtları çektik. Doktorla FrOIO 1.-----------=

ve Jan bqladık oynamıya ••• Oyun 
bqlamadan evvel, daha fit alırken, 
Jan cebinden em liralık bir bank- ''--------------· -'-•• ak .ı-.ıı k" Akfaın nefriyab: 
not .,-ar uvuı ı: Saat 18,30 PJüla d 11nt 111 

- Madem ki 10 lira kav oynu- 19,30 Kadık6y Halke.i 
yoruz. Usuldendir, herkesin 50 pr ) dit 
liralık f'• almuı lbımdır. koaferan (Dit bakı nı eti. 

~ Bedri, 20 fual ıu he'-~ 
Jan'ın hakkı vardı. Poker oy- Omer Rm tarallnclao •-r-= 

narken, kaç lira kav oynanıyorsa, lev, 20.•S fual saz heyeti ,_, 
o mlktann bet millinl çıkarmak, n, 21, ıs orkestra, 2'l. ıs_~ 
o kadar lif almak prttL borsa haberleri ve ert~_w 

Jan'ın tekllft ilzerine biz de öy- prorraau 22,30 pllkla ~ 
le yaptık. Ellişer lira çıkardık, oy- ra ve operet parçaJan. 
namıya bqladık. A YRINKI PR()Glllcl' 

Oyunda doktor (K .. ), benim alt Otae neeriJabr 
tarafıma düşmiiştO. Evvelce ona, c..-•• 12,30 Plakla Tlrk 
pokerin bir çok hilelerini öjretmlf, .,.... 
bir kare ortak oynamanın fay • 12.50 Hawadil, 13.~ _.....,~; 
'daJ.arım anlatlnıftım. Filhakika, .. tri)'9b. 14 1011. 
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"Dağdan vurup getireceğiniz dişi kurdun içini 
tılsımlı samanla dolduracağım •• bunu saraya sa

tacaksınız/ Süleyman bunu 
satın aldıktan Üç giin sonra ölecektir I n 

' ' 

li~rda Kutla- anm•fe plen mqltur ıihir6oz (Tom•ı) FraoarKı grıplr'fl • K•rtl H gl•I• nil Flll•tit•d• • 
fcd6lk .,/~ek w Siil•9'ftanı 611 • • relle la/atından dwfrlrsc lc.endr afırlılıraca altra •l•calctı •• 

k &ueymanın fena halde canı sı- f nu yapacalım. Hatt• hayatını ba- ı essir sihirlerinle yardım edersen, 
ılınıştı. hasına da olaa. seni ölünciye kadar de~t. öldüre • 
Sur klarlını:t yeğenine bu işle da- Yabudiltt saraydan uzaklaştık- ten sonra da unutmıyacağımıza söı 

~~akandan alakadar olacağını söy- tan sonra, yer altı mabetlerınde giz- veriyor ve Yehovanın huzurund11 
'"""'J.. Misafirinden ayrıldıktan son- li toplantılar yaparak Sılaya Yeho- and içiyoruz., 
l'l, itimat ettiği harem ağalarını yadan yardım diledıler. Sihırbaz Tomos Yahudileri hay-
)<tnına çağırdı .. Onlara Silinın bu Sili, Tamarayı -iz bırakmadan- retle dinledikten sonra: 
~ suçu ve parmağı olup olma - öldürmiye muvaffak olursa, ona da- - Bu saltanatı kökunden yıkma 
gını sordu. . ha büyük bir vazife vereceklerdı: yı mı istiyorsunuz? dedi, yoksa sa-

~arern ağalarından hiç birisi Si- Süleymanı ortadan kaldırmak dece İsrail tahtında oturan Sü -
ın aleyhinde söz söyliyemediler. vazıfesi. leymanı mı devirmek istiyorsunuz? 

~kü Sila, bunların hepsini altın- Zaten Kudüs yahudılerinin bü- Yahudilerin ıleri gelenleri ce -
doyurmuş ve kazanmıştL tün ayaklanmaları, ihtıJallleri, de?- vap verdıler: 
llarem ağalarından biri söz aldı: dıkoduları, saraydaki debdebeyi _ Sızin için hangısi daha kolay 

kal- .sua., abidesi yapılacak temiz çekememeleri hep bu ihtırastan ise, onu istıyoruz. Sü leyman tah -
ı. Plı bir kadındır, Mella! Eğer o- doğmuyor muydu? tından diışurülecek olursa, elbette 
~~encide ederseniz, Rab'bı gücen- içımızden bu tahta lfıyık olan bi-
S~iniz .. ! Kudüs Yahudıleri Söleymam tah- rinı seçeccğız. Eğer onun tahtından 

~·uı:yman harem ağasının sözle- tındön devirmek için Mısır buyü- devrılmesilc ıztıraptan kurtulmı -

41• 
1 dıkkatle dinliyordu. Kendı ken- cülerıne bıle baş vurmuşlardı. y acak olursak, o zaman butiın bu 

~ne: - Sur Kr~lmın yeğeni buda· O sırada butun Arabıstanı do - saJtanatm kokilnden yık1lmasına da 

1 
~~n biridir. Silaya göz koymuş laşmıya çıkan Cızelı meşhur si- razıyız. 

~ıba .. Onu benim gözümden dü - hirbaz Tomos, yer altındaki Yahu- - Fakat, o vakit başsız kalrnı~ 
'?ek istiyor. dı mabctlerıni ziyaret ederken, ih- olmaz mısınız? Yurdunuza düş -

l>i~e söylendi. tılalci Yahudiler kendisını bır ak- man kuvvetlerinın akması ihtima-
t Ayni günde, Filistin yahudileri şam yemeğe davet etmış!erdi. lini düşünmüyor musunuz? 
~arayı ortadan kaldırmak için, Tomos Letkikatından miısbet ne· _ Bız 0 7..aman kendımızc çabuk 
-., nın yardımını istemek üzeri? ti~ler alabılm°ek için bu davetı red- baş buluruz Zaten bıze mucı7.eler 
~•ya girmişler ve SıJBya -hiç kım- detmedi. Yer altında hazırlanan yaratacak bır halaskar lazım Bı:ı 
~ e sezdirmeden- şusö:ıleri söy • bır zıyaft!te iştirak etti. Bu ziyafet· böyl~ bir kurtancıyı bekliyoruz 

?niflerdi: 

tin-:- 'ramarayı öldürmekle, Filis • 
~l büyük bir fcliıketten kurtar
~} olacaksın Sila! Süleymamn ha
~ ldığı (Büyük zafer abidesi) n
blllu belki resmin ve heykelin 
lıraı l'lrrııyacak .. fakat, adın ve ha
~~rın bütün bir milletin kal -

Si ebediyen yaşıyacak! 

Sil~ 'il haris bir kadındı .. Gözünü 
~rrıanın tahtına dikmiş, kal -
tiraa, ki sevginin yerini haset ve ih-
~ ._ doldurmuştu. 

alı udilere: 

ten ne Suleymanın, ne de saraya Tomos Yahudilere şöyle bır yol 
mensup bir kimsenin haberi yok- gösterdi: 
tu - Hebron dajından veyahut rli· 

Yahudiler Tomos'a ilk söz olarak jer dağlardan bar kurt vurup geli-
şunları söylemişlerdi: riniz Fakat, b\l kurt muhakkak ~u-

c- Biz, muıtarip insanlarız Bi - rette dişi olmalı ve bir veya bir kaç 
zim ıztırabımızla eğlenir gibi, göğ- yavrusu bulunmaJL SüJeymaua 
sümii.zün üstünde muhteşem bir ııhlr yapmak ve onu tahtından lco-
sQltanat kuran Stlleyman, bütün gü- layca devirebtimek ıçın böyle bir 
ut kızlarımızı sarayına alıyor. Bii kurda ihtiyaç vardır. 
sefalet i~e inlerken, o yıllan mi.§ Yahudiler cevap verdiler: 
mıs kokulu taraplar ~erek, yüz - - Pek ali .. Biz hemen içimizden 
lerce cariyelerin ve yüı elliden faı- bir kaç kişi seçerek bu iş için dağ-
la zevcesinin şen kahkahaları ara- lara göndeririz. Fakat, vuracağımız 
sında yatıyor. Kendisine bu tarzda bu kurdu Kudüse geth'inciye kadar 
yaşamak hakkını k imse vermemiş- siz burada kalacak mısınız? 

1 1 
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MEKTEBE GİTMEK İSTEMİYOR 
Küçük Nejat, o gün mektebe git

mek istemiyordu. Annasi darıldı:. 

- Olmaz dedi, mutlaka gitme
lisin .. 
N~at ığtımıya baıladı: 

- Alme, sen de çok lnaafnınn .. 
Halbuki mekWpte bize, ~tmen, 

mektebe &itmiyen çocuiları ac:ı • 
7ımz, diyor. 

Zengin hasta - Artık benden Ü• 

m idi kesiniz.. 
Baş ucundaWer - Ah .. nasıl o

lur?. Bir ümidimiz sendin .. 

* KOSTÜM İSTİYOR 
Karısı, bir kostüm yaptırmayı 

aklına koymuştu. Kocası alqam e
ve gelince, boynuna sarıldı: 

- Canım kocacığım, dedi, bugün 
ne kadar sevinçliyim bilsen.. · 

- Neden? 
- Kadın kuma§ları ucuzlamış, 

diye gazetede bır havadis okudum .. 
Kocası gülümsedi: 
- Gazetenin her yazdığına inan

mak Hızım gelse .. 

Çocuk - Sızinle oymımıya niçin 
müsaade etmiyorsunuz, teyze? Hal
buki, babam, sızin için daima: .o 
ne eski topaçtın diyor. 

• 
SELMANIN KISMETi 

Selma çırkın kız değildi. Se • 
vimh. etine dolgun. güler yüzlü 
idı Fakat, nedense, bir kısmeti 

çıkmıyordu. 

Bır gün, yine bir bayan gelmişti. 
Oturdu, bir kahve içti. Selmayı u
zun uzun süzdü. Nihayet kalktı. gi
derken: 

- Allah hayırlı kısmet versin, 
dedi. 

- SeJmanın anncsı içini çekti: 
- Amin .. amma .. herkes aizin gı-

bi söyhlyor. 

* - Doğru söyleyiniz bayan, 
kaç yaşındasınız? 

~ lleki. dedi, siz gidiniz.. \'e bir 
b\i ' buraya uğramayınız! ben işi
~ le Yap:ıcağımı b:lir im. İnanınız 
~ ~ran kavmini her tü rlü ı7.tırap
~rtarrnıya söz veriyorum .. Hu-

tir. Biz, (Arzı Mukadeds) in sa - - Evet. Ben on beş yirmi gün da-

- On beş yaşında gelin ol • 
dum. Kocam o zaman yirmi beş 
yaşındaydı. Şimdi kocamın yaşı 
beni aldığı zamankinin iki mis
li .. O hesııpça otuz yaşındayım. 

Jıip?eri, onıın saltanatını yıkmıya ha Kudtiste kalacağım. 
karar verdık. Sen bize eş.Tiz ve mii- (Arkası var) 

Hi.l rıy ı hucrcsındc uyandırdılar. 
._!SU&lar romanı: 11 Dansöz kısa bir zaman içinde sanki 

' n devam eden mevkufluğu esnaSln -X 13 
birdenbire ihtiyarlamıştı. Sekiz ay 

' 
un esrarı da, bir •nsanın bu kadar süratle ih

tiyarlıyabileceği kimsenin aklına 
Q 't azan· Çeviren : gelmezdi. 

~kar Reı M uaMmer A letur Sabahleyin beşte Yüzbaşı Buşar-
....._ t k don Mata Harinin 12 numaralı hile-
~ .\} a at bu aşıklarınız dostlan- çok işinize yarıyacak haberler ge· resine girdi, dansöz karşmnda en 
~ . manya hesabına c:ısuzluk ya- tir,bılırdim. büyük düşmanı saydığı bu adamı 

....._ ~nlard1 değil mi? Mata Harinin iki yiızJü bir casus görür görmez, yüzbaşının kendi ha-
~p ab~lir. Egcr ben zabıtleri in- olcıuğuna şüphe yoktu. İkinci şube yatına mal olacak bir intikam zev· 
lrı~1 etınışsem de, merd ve kibar hesabına casusluk yaptığı hır sıra- kıle hareket ettiğini anlayınca, ken-
lrı% ara rneclup olduğum için, da yakayı ele vermişti. Acaba bu dişini tutamamış ve evvelce kafa-

....... ~ etrni: irndir. kadın hakikatte hangi tarafı alda- sına mürekkep hokkasını fırlattığl 
tılahui \ret, sil.in böyle bir hakkınız tıyordu. mazbata muharririnin bu defa da 
~t k~ amma, bizim de zab itleri - Divanıharbin reisi de , azası da yüzüne tükürmü ştü . 
"ıu.~ ırn..- nin arkadan vurm."'"ın 'l Ş<l;Jırmışlardı. 1''akat, hakikat şaşmı- Sen-Lazar hapishanesinin avlu -

'""ade 
l.taı.. etmemek hakkımı7.dır. yan yolunda yürüyordu. Nıtekim • sunda yüzbaşının fenerleri söni.ık 

~?ıh· liari bu söz karşısında bir- bütün t~reddütlerc rağmen, divanı- otomobili bekliyordu Bütün gece 
, ;e do~ruldu ve r eise dedi ki: h arp casus kadının idamına hüküm yağmur yağmıştı 
~ar~ 8 darn b<na karşı niçin bu verdi. Ertesi sabah Mat~ Hanyi Ven -
~ıı Sil'en~. muamele cd'yor? Eğer I Mata Hari bu kararın karşısında san ormanına götüren otomobil 
~ soylediğini:ı gibi casus birj bocalamıştı. Avukatının boynuna müşkülatla ilerliyordu. 
~ ~· • Fransa hesabına casus- sarıldı: Nihayet ormana vardıla r. Mata 
~ ~~f0r-..ırn. Memleketinize biz- - Nasıl olur? nasıl olur? diyor - Hari, kendisine son kalan rolü -:le 

Yorum. eğer karşıma İngi- du. Böyle bir şey mümkün mü? mükemmel surette oynaıruya ka· 
Çıkmasaydı, size htt halde __ 1_5_il_k_te_..__tn_1_9_17_s_ab_a_h_ı_.;. .. _' _M___;;a_t.;..;.ı _.__r_a_r_v_e~r-m_i_t_i.__,. ukurlarrlan, su biri-

kintilcrinin üze rinden bir kuş ha
iıfliği ile sekerek atlıyordu. 

Manga hazırdı. Mata Hari sıra lle 
müd ... faa vekilini, hemşire Mari 
Perpetü'yü, rahip Darbu'yu kucak· 
ladı. 

Ondan sonra direğe doğru yürü
dü . Direğe vasıl olduğu zaman kısa 
bir kumanda! 

Zuav askerleri nisan aldılar. atec; 
ettiler. Mata Harl sa nki sahnede 
kendisini alkışlıyan seyircile re? se
lam veriyormuş gibi, karşısında ni
şan alan mangaya selam verdi. 

Hemen bütün kurşunlar hr.aefi
ne isabet etmemişti . Ycılnız bir ta· 
nesi casus kadımn kalbini parça -
ladı. 

21 H da kadrod .. n böyle silindi 
KLEMANSO İLE LOİD CORÇ 

ARASINDA DÜELLO 
Mutarekcyi takip eden aylarda 

Parist0 cıhana yem bir nizam ver
mcö üzere hazırlıklara başlanmış -
tı. Tabii bu meyanda muhtelif ca
susluk te~ kıl:itı ağlarını kurdulnr. 
Propagando;ı büroları, gizli matbaa
lar işlerniye başladı. 

Galiı:> milletlerin adedi Ni ·er ·a 

ı_ı,_,,.., __ ,11""-'•m••-'-...,.... ______ j 1 FIKRAL AR 1 Kucaklam ek 

Erkek - Seni her kucakladığım 
vakit, kendimi daha çok genç hıs
aediyorum. 
Kadın - Halbuki, kocam da ak

sini iddia ediyor. .Beni, sen ıht1· 
yarlattın• diyor . 

• 
AY BAŞINDA. 

Hüseyin, ay başını iple çekmişıtt. 
Gidip. Aliden alacajını istıyecek

ti. Uç lira alacağı vanlı. Belkı, al
tı aydır alamıyordu. 

Nihayet Aliye gitti: 
- Şu bizim üç lirayı verebılir

sen iyi olac,;dt. 
Ali suratını asarak: 
- Yahu, dedi, hep ay bqları ~e-

liyorsun. 
- Peki ne zaman geleyim? 
- Ay sonunda.. 
-Neden? 
- O vakit param yok vallahi di-

ye yemin edebilirim. 

Yeni kiracılar - Fakat, bu oda
nın hiç penceresi yok. 

Ev sahibi - Fena mı ef cndim, 

perdeden tasarruf etmiş olursu -
nuz. 

Jf 
HEM İSTİYOR, HEM İSTEMİYOR 

Kılıbıklar kulübü açılmıştı Bay 
Ahmet bu kulübe hem gırmek is

tiyor, herQ. istemiyordu. Karısına 

yaramak içl gırmek iatıyor, arka -
daşlarından utandığı içın girmek 
istemiyordu. 

Bir arkadaşı ona dedi kl: 

-İkisinın ortası, fahri aza olur· 
sun .. 

- Koca günde, hıç bır şey \'U

ramadan dönüyor .• 

- O, himayei hayvanat cemiyeti 
azasındandll'. 

* - Karıcığım, artık bana u • 
nutkan diyemezsin, bak, şem • 
siyemi hiç bir yerde unutma • 
dan getirdim. 

- Ayol. sen sabahleyin şem -
siveni almadan çıkmıştın. 

da dahil olmak üzeıc yırmı ved ıyı 

bulmuştu. Maamafih büyuk devlet· 
ler. küçükleri bertaraf ettiler, hat
ta Belçikayı kendi safları arasın -
dan çıkardılar. Yeşil masanın etra
fına ancak Amerıka, lngıltcre. İ
talya, Japonya ve Fransa murah -
hasları sıralandılar Bu beş büyuk 
devletin gorüş ihtıliıfları ve men -
faatleri beşka başka idı . Bınaena -
leyh bu sefer de mütll>?fıkler ara -
sında t,>etin bır çarpışma başlıya -
cak demekti. 

Bir defa 1talya ile yapılmış an
laşmalar vardı Bu mcmlt'ketin ev
vela bitaraflığını, sonra da a skeri 
yaıdımını kazanmak için, ynnı si
yasi ıstıkamctıni Londra ve P nse 
çevirmesi ıçın İt lyaya mu v [ 
ve basiret.:izce v<?atle rde bul ul
muştu. 

Bir defa İtalyanın Görke ve 'l'ır
yeste üzerındckı hakları t nmmış

tı . Bu vaatlar içmde nele r yoktu?. 
İtalyaya Görice ve Tırye te va -
dedildıği zaman, but ün İstı i mmta
kası ve Avusturya Tirolünün DÜ

yük bir kısmı İtalyaya intikal ede
cek demekti. Hatta Arnavutlu · un 

, ........... NNUJMIUHIHKlllttınııırıııııııoı11uı-ı 

NİŞANLIDAN GELEN 
MEKTUP LAR 

Bayan (hizmetçiye) - Postacı

nın her gün sana iki mektup get ir
diğıni görüyorum. Bunlar nişan • 
hndan mı geliyor? 

Hizmetçi - Evet, efendim. 

~an - Kim senin nişanlın? 

Hızmetçi - Postacı bayan .. 

- Siz Ankarada trenden inince. 
nişanlım sizi karşılayacak.. 

- Fakat nasıl tanıyac:ığım! He
nüz biç görmedim. 

- Kolay .. saçları san değil, si-
1 yahtır. 

* GÜLÜMSEYEN KADIN 
Birahanede tek bir kadın oturu

yor, bira içiyordu. Kim bilir kimi 
bekliyordu. Yanı başındaki masada 
da orta yaşta bir adam ... 

Bu zat boyuna genç ve güzel ka-
dına bakıyor, yutkunuyordu. • 

Nihayet dayanamadı. Kadına dol
ru eğildi ve dedi ki: 

- Siz hep böyle gülümsedikçe,. 
içim açılıyor ve bu gece sizi evi
me davet edeceğim geliyor. 
Kadın kızdı: 

- Siz, dedi, pek cüretkar bir 
adamsınız. 

Erkek cevap verdi: 
- Hayır efendim, bendeniz di:;pr 

çiyim. 

- Köpeğim çok yaman bekçidir. 
evin etrafına kimcsyi yanuştınnaz.. -- Geceleri serbest bırakıyor nııı· 
sun uz? 

- Yok canım.. sonra çalsınlar 
mı? 

• * ASKER GEÇERKEN_ 

Caddeden, önde mızıka, askerler 
geçıyordu. Küçük Adnan, büyük 
bır heyecanla pencereden onları se, 
redıyordu. Annesıne sordu: 

- Anne, öndeki asker mızıka Ç'.a· 
lıyor. Pekı, arkada mızıka çal • ... 

. mıyanlar ne iş yapıyor'! 

• - Aşk hususunda sen karım
dan daha çok meharetlisin. 

- Halbuki arkadaşın Cevdet 
bunun aksini söylüyor. 

* - Kocam sabahlara 
meyhanelerde dolaşıyor. 

- Ayyaş mıdır? 
- Hayır, garsondur. 

kadar 

bazı lımnnları, bazı Yunan adaları, 
hatta hatta İzmir şehri ve hiııter • 
landı ltalyanlara viıdedılmişti. 

Amer ika Cumhur Reisı Vilson 
bu muzakerelerın takip ettiğ,i SC• 

yırdcn tamamıle bıhabercH. Faqt 
etrafmda bir çok entrikaların dô· 
b umüz kerelerin wkip e ttiği se
zince, hiç bir taahhüde gıri~mek is
tE:medı .. M şl ur on dört maddelik 
t khfı ile her milletin ke.ndi hak. 
!arının tanınması yolunda ortaya 
surdüğü teklif hatta ilk önceler bi
raz da ıstıhza ile karşılanmıştı. 

Vı 1 on siyasi pazarlıklardan an
lamıyordu Mağlö.p edilmiş millet -
len :. ~ğı ;> ukarı her bakımdan 

memnun e<i cek olan böyle bır tek· 
l {' m · e ı bıle insana tuhaf 
c;· ru \.1:\ ordu. 

Orl do partiden mümkün mer
tebe fazla kop rabilmek için ne ya
paca mı bılmıyordu. Soninio ise 
daha ıleriy~ gitmışti. Eğer kendi 
memleketine karşı itilaf devletleri 
t nrafmdan yapılan vaatler tutul -
maısa, intihar edeceğini bile ileriye 
sürmüştü. 

Devamı var 
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ELEKTRiK 

' 

ı f Kuvvetli varh klar 

En büyük hızlarinı kendi iç ce\·~ 

herlerinden alırlar. Varlığını iç 
cevherlerinden ala" 

Krem Pertev 

Kendjne bcnzemiyc çalışan müs-

tahzarların daima fevkinde kal-
mıştıı. Bunun da sebebi, baş -

kasını taklide özenmemesinde ve 

yaraltığı kıymetin sahibi kala -

bilmesindedir. 

1 
1 

1 
Dikkat ediniz ki: TAKLİD dai • 

1 ma (benzer) idir, hiç bir vakit 

asıl Cllamaz. 

Taksitle elbiseler 
İstanbul Bahçekapı Borsa ya • 

nında Agopyan Han birinci katta 
4·8 numaralı odalarda aradığın~z 

yerli ve ecnebi kumaşlar hazır ve 
ısmarlama elbiseler. Bir defa zi
yaret kafidir. Telefon 22869 . 

1 

.......................... ! 

1
1 ı Zührevt ve cild hastalıktan ı ı 

ı ö ı 
1 ! or. Hayri mer: • .ı 
ı ô~leden sonra Beyoilu Ağacam• ı ı 

l
ı karşısında No. 133 Te.efon: ı 

- - J ı 43585 ı 

Ax 1979-Safiye 
Yaşlı gözler 

... F~lm1 

Sem. 
~ 

~ 
clinfci~ 

'AX1987 . Mahmut 
ceıaıettln 

Sevda do'u 
Sarı vcrii ~ ii1eııer 

Ax 1986-A YOAA __ x_1_9_s2--o-1-y-ar-b-ekirli ceısı 

Gelemem ben gidemem ben Yüksek minarede 

B · ld t • -ıd- Bahar otur (Keriın) 
enı çı ır ma c~_u_r __ ----------------

AX 1988 AFiTAB AXt984 Orküplü Refik s::n 
Benim tatlı esmerim Ninni Feridedl 

Bahçenizde bir iUI olsam Tokat şarkı~ - ------------------------------------------x 1985- HAMiYET AX 1983- Olyarbekfrll zarif 

Kirpiklerinin gölreai 
Mcter hep sevilenler 

Anama söyle) in 

Çajırdım sesten old 

Son çıkardıtımuı bu eserlerı muhterem halkımızın bir 

defa dinlemelerini tavsiye ederiır. 

Vatandaş ·~ 
- ha&iaı ~ 

. tam,~ 

EMiR .EMiJ2. e 9 e T~cış Bıç<* kuUanmoJJo°" 

Kolay seri ve ekonomiktir ı Me~muası ' • 1 Her muallıme. her mek· 

v. rt Tı B . hu yude cu:a. r~ 
ıe 1 raş ıçagı' çperakcınde eo ~si ı~ t<uru~ 

~.~ ~ 

S A T • E 1 tepliye, her aileye, her 

ı~zımlıdır. 1 köylüye. her kese pek 1 
V b 1 • d . J 1 Bundan faydalı bir e şu e erın e veresıye satı ır. mecmuabulamazşınız. 

F• t 240 k t b J SenC'liği, (12) odedi (60) ku. il 
ıa 1 uruş an aş ar. .mştur. Divanvolu numara 104 1 

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

(slNEKLERI, SiVRiSiNEKLERi, GÜVELERi, PiRELERi, 
1 TAHTAKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÔCEKLERI 

Kamilen yıldırım süratile kökünden imha cyliyen 

FLY • SPRAY 
Nam mayiini kullanınız. Hiç

bir tarafta leke bırakmaz, et· 
·rafa hoş bir koku ~açar. 

cvkalade müessir ve ölcfirü· 
cüdür. Her boy kutularda ve 
:ıyrıca daireler, mezbahalar, 
hastaneler iç.n ÇOK ELVE
Rl~LI 4 ve 19 LlTRELIK 
SAÇ BiDONLARDA SATIL
MAKTADIR. ALL.NU mar· 
kasına dıkkat edini::. Aldan· 
mayınız. Bir tecrübe sizi tat· 
min edecektir. 

SatıŞ yerleri : 

Tütün Gümrük, Yorgi Haralambos- Asmaaltında Çavuşbaşı hanı Bo 
hor Feliba. Aşır efendi caddesinde lstanbul Ecza deposu 

- ~ -

"Taksim gumuşsuyu mahallesinin Cumhuriyet 
·caddesinde 6 No. lı bellavista bahçe ve gazinosu 

Karagümrükte keçeci piri mahallesinin kilise 
sokağında 78 No. h bostan 

Tepeba~ında meşrutiyet caddesinde 15 No. lı 
dükkAn 

Tepebaşında meşrutiyet caddeaindc 8 No. h 
dükkan 

Tepebaşında meşrntiyet caddesinde 10 No. h 
düükkan 

Galatada karaköy caddesinde 7 /10 No.lı dükkan 

,. topçular " 112 11 ,, 

" 
kara köy ,, 

•• " 

14/1 
5/6 

" 
.. 
" 

Fatih k!rmasti mahallesinde 20 No. h telim. 

mei samine medresesi 

Sen&lik rnuham· 

~ ıııeD kirası 

350 26,2S 

84- 6,30 

100 '],50 

180 13,50 

120 9 

1680 126 

840 63 

900 67,50 

144G ıos 

240 18 

222 16,65 
Hoca Hayrettin mahallesinde süpürkeei soka· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· etında 8 N~ h etta~ade medrese~ bahçe~ 
Yukarda semti senelik muhammen kiralıırile ilk teminatları yazılı 

ISMARLAMA ELBİSE 
, YAZ GELDi , BOL ÇEŞiTLi KUMAŞLARDAN 

iki prova ile 22,5 lira 

olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938,939 940 seneleri M11Y1~~ 
sonuna kader ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konr 
muştur. Ş:ırtnameleri Leva7.ım Müdürlüğünde göriıleLilir. . s· 
tekliler hizalarında gösterien ilk teminat makbuz veya mektubılc 
beraber !4·5-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 

KOSTÜMvePARDESÜNOZü 
• • r 

Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel 
çeşitlerine malik bulunan 
Yalnız GALATADA meşhur · 

EKSEL:SYOR 
"BUyUk elbise ticarethaneslnden tedarik ediniz 

Bayanlara mahsus MANTOLARIN enYal 
I 

ve külliyetli mikdarda ÇOCUK 
KOSTÜMLERİ vardır 

Rekabetsiz fiyatlarla yalnız 

- Galata•da EKSELSYOR da bulacaksınız

Üsküdar Bölgesi 
Tahsilat Direktörlüğünden: 

Göıteı>e mahallesinin eski Çukurçe7mc eıı Kadirağa soka~ı'.ld<ı kain 
eski 10-11 yeni 11·11 sayılı ev mutcc;art:fı 1.3 ıbaşı Tahsinin 608 lira 47 
kuruş borcundan dolayı mahalli mezkür .. •i:uredeye vazedilmiştir. 
_ lhalei kat'iycsi 14.5-937 Cuma günü saat 14 de icra kılınaca~ındarı 

talip olanlarır: %7,5 pey akçelerile birlikte KadLköy Kaymakıımlığ-ı Jdare 
Hey'etine müracaetlua. •258s. 

_malıdırlar. (I) (2371) 

Ya~nız J~EK OR terzihanesinde * * * b kir' 
Konservalu\'ar için lüzumu olan 52 tane tek taraflı elektrolit n ıc 

YAPTIRABILIRSINIZ , kalıp ile beherinden beşer tane ki hepsi 260 tane nümune plağı a<~. 
( eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1773 lira bedel tahmin ~:~;el' 
muştur. Listesile şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek .

1 :ıt 
:490 No. lı kanunda yazılı ve.sika ve 132 'lira 98 kuruşluk ilk te.rJl~rıde 
makbu7. veya mektubile beraber 13.5.937 perşembe gunü saat 1 

GALATA: Tram\'ay 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
gundan: 

Galatada İzmirlioğlu han 9 No. 
lı odada oturmakta iken el'an ika
metgahı meçhul bulunan Süley -
man Şevkete. 

Tütün gümrük caddesinde 13 No. 
lı mağazada zahire tüccarı Vasil 
Vasiliyadisc 2/10/35 tarihli ve İs-

1 tanbul 5 ınci noterliğinden tastik
li kontratla on aylık elli liranın 

maa faiz ve resim tediyesine dair 
tanzim edilip adresinize gönderi· 
len ödeme emri bılfı tcbhğ iade e-
dildiğinden işbu tebliğatın bir ay 
müddetle ilanen tebliğıne karar ve
r ilmiştir. Tarihi iliır.dan 30 gün i
çınde bir diyeceğıniz ve itirazınız 
varsa şifahen veya tahriren icra
mıza bıldırmenız itıraz etmediği -
niz takdırde mal beyanında bulun
m:ınız veya parayı vermeniz aksi 
halde beyanda bulunrr.adığınızdan 
dolayı cezai takibatla paramn ve
rilmediğınde cebrı ıcray.a dEvam e
dilcccğı ılar.en teblığ clut.t:ı'. 

l!!Lasyonıı Karşısında 

Yeni neşrıyat, 

KAzım Karabeklr'in yeni 
bir eseri 

.Mütekait General Kazım Karn
bekir yeni bir eser neşretmiştir. 

Bu eserin adı: .Cihan harbine ne
den girdik, nasıl girdık, nasıl ida
re ettik?> dir. Ankara caddesinde 
kırtasiyeci Vahit Akar da tevzi e
dilmektedir. 

* YAKUT YÜZÜK 
Yazan: Mahmud Yesari 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2369) 
1 * 

Keşif bedeli 1636 lira 44 kuruş• ~an Florya plnjındaki yol asfalt~: 
sökülmesi pazıırlığa konulmuştur. Keş!f evrakı \ e şartnamesi l~V·'daP 
Müdürlüğünde görulebilir. istekliler 2490 No. lı kanun::Ja yazıla vesı.i<3 12ı 
başka bayındırlık direktörlüğünden aiacakları Fen ehliyet vesikası ;.9s7 
lira 73 kuruşluk i'k teminat makbuz veya nıektubile beraber ~0·,,5j7) pazıırtc~i günü ~aat 14 de Daimi Encümende ! 'ulun~ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeı• 
Eksiltme ve Artırma Koın!syonunda11: ı• 

1.- l\ferkezimiı binasında müterakim hurda l emir, elbise, )ıalı ya 
makinesı , ... ,.Jektrik süpürgesi ve saire açık arttırma ile s.ltıLıcnktır· . 

2.- ··ak eşyaların keşif bede!i 150 liradır. !(of~ 

Ucuz romanlar serisinin 3 üncü
sünü teşkıl eden 300 sahıfelik Bay 
Mahmud Yesarinin Yakut Yüıük 
romanını okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. • ' 

3.- • ıa 11 l\hyıs 1937 Salı giinü saat 14 de Galatada. de"ı 
~ Mustata f'<:,,ı sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye nıerkeZ11 

Fiyatı :.:5 .!mrustıır. Satıs yeri 
1nkılab Kitabevi. · · 

YUksek iktisat gezisi . 
Ha,·alt<rın f<>na gıtmesi clolayısi- ı 

le 9 Mayıs P< zar eunu Ada ve Bo~ 
ğaza y:;.p1l<0cak grzı Hl Mayıs Pazar 

• ~nüne tehir edılmışttr. 

komisyoııds yapılacaktır. ..ıe'e 
4.- istekliler satılacak eşya ve Ş!lrtnnmclerini görene~ ll 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi levazımına mürac .ı:ıtları. eieri 
5.- Arhrmay2t g-ireceklerin 12 1.ra ınuvakk. t lemınat :rııı / 

şarttır. (2309) ~ 

~------------------------~~--------~ Sahibi ve Umumi neşriy:üı ı<iare eden Ba~muharrır 

E. izzet 
811ıldıQ'ı yer ; Matbaai Ebüzuya 


