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anakkalede bir motör battı, 
li altı kişi bo -- uldu 

ava ik· .. d ,~·••"r~ bozdu 1 gun enberi gene fevkalfı. :e -~-(l'~~IJ 11 
bir !ek·Soğuk fazla olduğu gibi fasılalı 
beri d ılde kar da serpiştiriyor. Dünden 

c r.. - . 
llıc'ıt.-.... uzgar şıddetli bir surette es-
ı.._ ~wır s·· . 
\l\IJırı • uratı saniyede 15 metreyi m~n 
'~ U§tur R"" A • "ara · uzgar bu sabah yıldızla 
b~cl arasından esiyordu 

)tdiun Babah saat yedide~ bu sabah 
~ ~c .kadar karla karışık yağan yağmu 
d 

11'tıfa1 d.. .1. ı,,. 
Urı • ort mı ımctredir. Hararet • 

azanı· "k· d .. lıfıta 1 l ı ercce ıdı. Bu sabah ise 
>-tnıadüsrnü§tÜr. Rasathaneye göre kar 

sı ihtimali kuvvetlidir. İ 

~· Denizlerde fırtına 
da f~Çok vapurlar Karadeniz boğazır,. 
lor ,:;ınanın kesilmesini beklemekte'dj ,. 

• z al 
zc a nız boş gaz vapurları Karaclcn· \ 

},ı Çtlabilrnektedirlcr. :ıa t on üçte transit olarak Köstenceye 
dır arırıata ve Akdenizde de fırtına var gitmek üzere Boğazdan geçerken May. · nu ~ n Çanakkale boğazında feci bir 

1 °1ınu~tur: 
~giliz bandıra'lı v d 

dos önünde Hüseyin reisin Ticareti 
Bahri isimli motörüne çarpmıştır. 

~ an uara vapuru 

8!,• t n a garip bir .kız kaçırma va kası 
(Devamı 2 incide) 

açırılan kızlar 

KŞDkaycet etmecdJfi~'i&:~lril lb>aışka en~ilerine tecavüz eden 
deU~anh ile ikisi b~rden 

evlenmek istiyorlar 
~~ ~ırrna vakalnn, billıabsa Ana- arkada§r Hacer isminde iki genç kızı 
~t '~k sık işitilen hadiselerdendir. beraberce kaçırmış ve hemen ikisine de 

'll~İltik. böylesini şimdiye kadar işit- tecavüz etmiştir. Suçlu ve kızlar bir 
~it d · müddet sonra yakalanmışlar ve müdtle. 

t{)tııru CliJı:aniı. iki kızı birden, gezmeğc 1 iumumi1iğe verilmişlerdir. s,, ~;-~muş gibi, beraberce alıp ka- Kızlardan 17 yaşında Fatma ile arka-
lı ' lıı:ıs· . 
d '°q: ını de berbat etmiştir. Daha- dası Hacer, Mehmetten davacı olmadık 
'lia"ac1 ~zlann ikisi de bu delikanlıdan la~r. emrivakii kabul ederek beraberce 
qıl ~lınadrklannı söylemişlerdir. geçinmek için onun karısı olmağa razı 
~ l:t~dia Ylesini duymuş mu)"dunuz. olduklarını söylemişlerdir. Fakat kanun 
~ ~Uııcı c l3artında Kurucaşilenin Ova böyle bir ortaklığa müsaade etmediği 
b~ ~a,~d cereyan etmiştir. Bu köyde için mesele onların istediği şe~ilde hal-

lt dcliit a Mehmet Tiryakioğlu adın:3a ledilemiyccektir. Adliye tahkikata de. 
~ anlı, nişanlısı Fatma ile onun vam etmektedir. 

'•• •••• ;: ••• =: •• :-------------.--------------l . . ................................................................................................ . 
'1_san Dersler·imiz 

ı E:ıu ün : Fransızca 
1 ~~arın : lngilizce 
i litr ~ltııze lisan dersleri için abone olacaklar acele etmelidirler. 
! D~~tçen gün kendileri için bir zarardır. · 
lQllgfİda bir yabancı dil bilmiyen adam yarım adam sayılır. 
1 il Haber okuyucuları arasından tanı 

1 10000 
1 Bu111~işt ti san derslerini tak ip e<I° ~·or 

k~rnrİ~ ibir kısmından aldığı-nız mektuplarda metodumuzun mü
~.\atRYetinden bahsedilerek bize te~ekkür olunmaktadır. 
\iltiirUn' b.u teşebbüve teşeklt'..ir toplamak için değil, memleket 

~t fardaİ bır hizmette bu!unab.lmek dü;üncesiyle girişti. Kendileri· 
"il'. 

1 olabildiğimizi işitmek bizim için eşsiz bir sevinç kaynağı-

::~~eı-iınize daha ba.şlıyamamış olanlara tavsiye ederiz: Bir an 
l\i~ehatıeet~eden lır-'men istediğinız deı se başlayınız. Eksik nüshaları 

i bu ~ bas~td~n temin edebilirsiniz. Fransızcanın UçUncli dersini ye-
· ..... ~ d\ ~l"lnnk mecburiyetinde bulunduğumuzu bir kaç gün içinde 

~ .... '!!r olacağını bildirmeyi fay .alı buluyoruz. .............................................................................................. 

ı s 111 e t ı n ö n ü 
Cen evreye gidiyor 

"lngilterenin Fransa ile bir safa geçerek 
Türkiyeye karşı cephe almasına 

imkan ve ihtimal yoktur. ,, 

ey ıaniye hAdiselerinde 
Türk şehit düştü 

Ankarada şayi olduğuna göre 
Başvekil İsmet İnönü, Milletler Ce-
miyetinin 21 kanunusanideki toplan· 
tısına bizzat iştirak etmek için Ce
nevreye gitmek iizere Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Araşla birlikte bu 
akşam Ankaradan şehrimize hare· 
ket edecektir. 

Ankarada cok kuvvetli olarak 
deveran eden bu şayia tahakkuk etti
ği takdirde, Başvekil ismet lnönü
n ün Cenevrede Türk tezini bizzat 
İ7ah edeceği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, Fransız başvekili 
Blum da Sancak meselesi ile doğru· 

•• uç 

dan doğruya kendisinin meşgul olaca 
ğını ilan ettiğine bakılırsa, hariciye 
vekilleriyle birlikte iki başvekil bu 
ince işin dostça halledilebilmesine 
gayret edeceklerdir. 

(Devamı 6 uıctda) 
Başvckilimi::: lJOu.tn zaferinden dönii~fr. M1Jlc J:arşılanmıştı, Ceneı•rel}c gıt 1ıe

si ihtimali kat'ileştiği takdirdP- 1Ja lay zaferilc döneceği rmılıa/.'kaktır. 
~~~~~~~~--~~-

~He ktırn 11< ŞDırkeil:DI Atman gazeteleri hücum edıyorıar: 
M Yı d lYı ır d'Jı 

Hansens lspanyol Fasına 
Kaçmoğa mı 

teşebbüs etti ? 
Bir kaçakçılık işinden dolayı elek· 

trik şirketi direktörü Hansen ile, şir· 
ketin ileri gelen bazı memurları hak
kında takibat yapıldığı mahimdur. 
Duyduğumuza nazaran bu hadise 

ortaya ~ıktığı sıralarda şirket direk· 
törü Hansen derhal Avrupaya gitmek 
iı:;temiş ve pasaportuna vize almak 
üzere Emniyet müdürlüğüne müracaat 
etmiştir. 

Emniyet müdürlüğü ise kendisinden 
maliyece ılişiği olmadığına dair bir ve
sika istemiştir. Hanscn tarafından bu 
vesika polise verildiği zaman, vaziyeti 
nazan dikkate alınarak kendisine Na
fia komiserliği ta.rafındı:.n da bir vesi
ka getirmesi icap ettiği bildirilmiştir. 

Şirket direktörü bu vaziyet karşı
( Oevamı 2 iııci.de) 

Başpehlivan 

Tekirdağh 
Hüseyin 

Parise gidiyor Asiler Madriti almaijn mımaffcık olur7arsrı şch1'i lm halde bulacaklarf 
- Yazısı spor sayfamızda - .wliıılkvıııv (Yazı.s-ı 6 mcıda) 

91: lJalJ lbmhiın oğlu dört buç-u1: yaşıncl.a Rıthi E.?yıcı - !~,;: llııfı::. .4.hm~t to

rııııu bfr uııçıık yaşıncla A.y1uw - 100: 'Bay A Ti f;;ivcnç kP::ı iiç ycı)11ıda Ka<lri

yı• - 28: Bay İzzet oğlu iki yaşııulll A tılii 1 
Kupon: 55 Çocuklarmızm m11Ba 
bakamıza tıtırak edebilmeleri tçln 

bu ltuponlann toplanması ıazrmdlr. 



HABER - AkşP.m posla.!r 

r b .. h ana cevap 
Fransayı, henUz, ne dostlarımızdan dışarda bıraktık, ne de onu 

düşman sa.yan bir vaziyet takındık. Yalnız şunu yaptık: Acı söyledik, 
onun savsaklama siyasetine tahammi.ilümüz olmadığını haykırdık. Fa
kat o, karşısında kuvvetli deliJlerle hakkını müdafaa eder gördüğü dev
leti, eze1i savsaklama s iyasetinin afyonu ile kendisinden geçirmeğe çalış
tı. Böylelikle, Türkiye davasını takip etmiyecek, sinirleri yumuşatan ve 

Yozg tta· haksızlığa 
uğrayan muallim er 

D .. n parti grupunda Maarif 
Vekili izahat verdi 

yaldızlı cümleler kullanan Fransa - haksız olduğu halde - dünyaya 
~ık bir alınla çıkmış olacaktı. 

Vakta ki umduğunu bulamadı, istediğini yapamadı, karşısındaki 

d~vletin haysiyet ve izzeti nefsini ayaklan altmd~ çiğnetmiyecek bir 
devlet olduğunu anladı. lşte o zaman, elinde katan yogane silahım kul
lanmağa ba~l:ıdı. Kopan yaygara şu: 

"Türkiye e!:'ki Osmanlı imparatorluğunu yeniden kurmağa çah~ı-

yor. ,, 
Acaba buna kendilerinden başka zoraki inan~caklar bulunacak mı? 
Dilimizde bir atalar sözü vardır: 
Sinek küçük bile olsa mide bulandırır, derler. Ama her eeyden öne~ 

sineğin bulunması icap eder. 
Çok şükür ki, bugün T üridyenin, Cumhuriyet rejimini benimsediği 

gündenberi, canı bahasına elde ettiği ve Loznnın çizdiği hudutlarından 
bir adım arkasına bile bakmadığına, midesi bulandırılmak istcnil<>n 
dostlarımızı işhat edecek bir vaziyette bulunuyoruz. 

Gene bu mideleri bulandırılmak istenen dostlarımızdır, ki bizi eski 
dostumuz Fransızlardan çok daha iyi tanım.nlctadırlar. 

Türkiyenin eski Osmanlı imparatorluğunu yeniden kurmak blöfüne 
beş kıta üzerinde ancak Fransa topraklarında ncf es alanlar inanır gö
rUııeceklerdir. Şunu saklayamayacağız, böyle menfi propagandalar düş-
man süngülerinin parladığı ülkelerden gelebilir. Fransızlar elbette 

Ankara: 12 (A.A.) - C. H. Partisi 
Kamutay grupu bugün 12-1-937 
Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncanın 

başkanlığında toplandı. 

1 - Yozgat saylavı Emin Draman, 
Kamutay parti grupu başkanlığğına ver 
diği bir sual takririnde: Yozgat vilaye. 

ti ilkokul öğretmenlerinden bir kısmının 
mahalli idarece hizmetlerine nihayet ve
rildiği ve bu yüzden bazı mekteplerde 
tedrisatın durduğu ve bu öğretmenlerin 
haksızlığa uğra:dıkları ifadesile vaki ~i
k§yetleri üzerine kültür bakanlığının 

y.ıptırdığını işittikleri tahkikatın ne ne
tice verdiği ve bu usulsüz hareket vaki 
ise müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığı ve bundan sonra bu gibi halle
rin vukua gelmemesi için bakanlrğın ne 
gibi tedbir aldığı hakkında kültür ba
kanlığının parti grupunu tenvir etmesi. 
ni istemekte idi. 

Kültür Bakanı bu suallere birer birer 
ve bütün tafsilatı ile cevap vermiş ve 
filhakika Yozgat ilinde bazı uygunsuz
luklar olduğunu ve bunlann da onbe, 
öğretmenin acizleri dolayısile mahallin
ce tekaüde sevkedilmek istenildiğini ve 
fakat bakanlıkça gösterilen sebepler ka. 
fi g';)rülmediğinden tekaUt muamelesi 

kabul edilmiyerek bu öğretmenlerin baş 
ka illerde daha bir sene tecrübe edilmek 
üzere vazife başında bulunduklarını 

maaşlarının müemmen olduğunu tedri· 
satın mevcut okullarda durmadığını an

cak il bütçesinin darlığı dolayısile ba?:ı 
okulların halen faal olmadıklarını bu O

kulların da faaliyete geçmeleri çareleri
ne teevssül olunduğunu ve müsebbiple
rinden birinin vekalet emrine alındığını 
ve diğerleri hakkında kanuni tahkikata 
tevessül edilmi~ olduğunu diğer vilay~t 
lerde bu ve mümasili hadise olmadığını 
söylemiştir. Neticede verilen izahat ge. 
rek sual sahibince gerek umumi heyetçe 
kafi görülmüştiir. 

2 - Bundan sonra hariciye vekili Dr. 
Aras siyasi vaziyet hakkında malfımat 
vermiştir. Buna nazaran vaziyette kay· 
dolunmaya değer müsbet veya menfi 
bir tebeddül olmadığı anlaşılıyordu. 

3 - Memurin kanununun tadili hak
kında C. H. P. grupu komisyonunun 
hazırladığı rapor ve projenin esas pren 

sipleri etrafında bir çok hatiplerin ve 
hükumetin izahatı dinlendikten sonra 
bu projenin bir teklifi kanuni halinde 
kamutaya sunulmasına karar verilmiş. 
tir. 

bu bühtan rUz33.rının Türkiyenin bozmn.mnğa calıı;tığı eski bir dostluğu, 
baş döndüren bir uçurum kenarına eilrüklemckten başka bir Reye yara
mayacağını takdir edecek kadar hassastırlar . 

bi lzvest· anı 
Alman a 
dev et eri e 

Hasnun Rasih TANAY 

.. 
ma 1 

• c 
rasimi b 

Rahmetli son daki 

N • 
rı e 

ze m 

t•m 
Moskova, 12 (A.A.) -Tass A

jnnat'~ldin:s-oi': 

Alman fa, izmin in Avrupanm ce· 
nubu şarkisine yayılmasını mevzuu 
bahseden bir m akalesinde, lzvestia 
gazetesi diyor ki : 

•• Almanyaya koloniler verilmesi 
hakkındaki taleplerini her an şiddet- 1

1 

lendiren Alman faşistleri, ayni za
manda, Avrupada b!lhnssa şarki Av 
rupada bir metbu devletler sistemi 

t a 
• r ? • 

k e tlerinin, kendi ekonomilerinin in-
... , .. J _. ' 

l.igafı itibdı;yJ,,e, Almnn piyc:ısasiyle 
münasebetlerde bulunmak hususun· 
daki mecburiyetlerinden Almanya, 
siyasal maksa tlar için de istifade et
mektedir. işte bunun içindir ki Al
man fo'.:iz.minin Avrupa cenubu şar 
kisindeki ekonomik yayılması sulhu 
i11!31 eden bir hadise teşkil etmekte
dir. Bu hal, sulhun idamesiyle ala
! ad"r olan devletleri, Avrupanm bu 
kısmındn harbi h:ızırlıynnlara karşı 
mukavemet etmeğe sevketmelidir.,, 

kurmak istemektedir. 'ı 
F nşiot harp unsurlarının siyaseti, 

her ~yden evvel Avrupa cenubu şar- ------.-k---ş·-.. 
1
--k--

kisinde bulunan kollektif emniyet e 
sisteminin düğümlerinden birini çöz-1 m .. du·· ru·· 
meğe matuftur. Bu düğüm bozul·ı 
madıkça ve bilhassa küçük antant yı-
kılmadıkca ezeli düsmanı olan Fran- (Bcuıtarafı 1 incide) i 
sa ile har?, Almanya için imkansız sınds. Nafia komiserliğine müracaat 
dır· 1 etmiş, komiser ise böyle bir müsaadeyi 

Almanya manevralarında lngilte- ı Ankaraya sornrndan veremiyeceğini 
reyi de unutmamaktadır. Eski Alman sC.~lemiştir · 
empeıyalizıninin yakın ve orta şark- 1 Bu hususta Ankaraya ynzılıp sorul
ta hakimiyet hususundaki hayalleri duğu sıralarda ise, k~akçılık mcsele
foşist Almanyada da yaşamaktadır. si hakkındaki evrak tckamlil ederek 
halyan - Habeş harbi ve Akdenizdc Ankaradan !stanbula gelmiş Ye rnüd
İngiliz vaziyetinin zafo düşmesi mü· deiurnumilik tarafından i!:!e el kon-

nasebetiyle bu hayaller çok aktüel muştur. 
bir hal almıştır. Müddeiumumi bir taro.ftan adli taki-

Avrupa cenubu şarkisini ve ya- batı ilerletirken, diğer taraftan da, bu 
km sark memleketlerini bir ekono-• işle alakadar bu!unanlnnn, muhakeme 
mik üs ve Alman taarruzunun tecem 1 neticesine kadar memleket dı'.,;ına cık
:mü yeri yapmak hususundaki arzu, 1 ma~alnr~ı t<>min içi~, polis müdilrlüğU 
Almonyanm dünyanın bu kısmmda ı ne ıç .. lerı~d" Ha~~cnın a: bulunan ~~z~ 1 
sarfettiği hummalı faaliyeti intac 7-:v~m .'' ~c \'C'rılmnmcsı icnp etlieını 
etmektedir. Avrupa cenubu şarkisi bıldırmı~tır · 
memleketlerinin ekonomik gelirlerini Bu vazıyet karşısında elektrik sir-
k_end.isin: mal ede~ Alman fa- k eti d·rektörü C:87"u:1o.çar Leyahate çık- ı 
şızmı bılhassa askerı bakımdan e- maktan v.azgeçmıştır !.. 
hemmiyeti haiz olan ekonomik saha- 1 
lara büyük bir ehemmiyet atfetmek-· ınzıtlil 'tı:mıııtıt"lltı:ıııııııııı ııııaıır111ııııııı :ıı:•ııırıııın1ı llını 
tedir. 

Almany.ı, ticaret firmaları mü-
messilleri ve ticaret adamları kıyafe- Gaze!emizin altı yaşına bns-
tine soktuğu muazzam bir faşist ajan rn::ısı dolnyısiyle birçok okuyu· 
lan ordusunu bu memleketlere sev- culnnmız mektup ve tclcfonln 
l·etmektedir. tebriklerini bildirmek suretiyle 

Fransanm Avrupa cenubu şarkisi HABER'e karşı bir teveccüh 
müttefikleriyle münasebetleriden he· eseri göstermişler, bizi müte~ek-
men hemen hiç bir ekonomik esasın kir bmıkmışlardır. Bu okuyucu-
mevcut olmaması Balkanlarda Al- lanmızo. ve lstnnbuldaki gaze-
man nüfuzunun artmasını tevlit e· teler arasında bizi tebrik etmek 
den ba~lıca sebeplerden biridir.,, nezaketini 

fzvestiya makalesini şöyle bitirl refikimize 
mektedir: ederiz. 

.. t "K gos eren urun,. 
bilh~!!ıa teşekkür 

.. Avrupa cenubu §arkisi memle- mıttı..ırlflllmtnıumıııııııııuıtıınıııııtllH!lftıımıııııtllltttqııııılllflfl 

Ata ürk'ün adını 
ala ında 
andı 

Meclis ikinci reisi Nuri Conkerin öksüz sayıyor. Şef ne zaman gelecek? 
cenazesi bugün büyük merasimle kal- Sonra ölümle pençeleşen bir sesle ila-
dırılacaktır. ve etmiştir: 

Cenaze Nümune hasta.hanesinden - Ölmeye niyetim yok. Fakat ölüm 
alınacak ve Hacı bayr:ım ca.miine gö- beni alır götür'ı.i'"SC ne yapalım gideriz. 
türülccektir. Namazı kılındıktruı son-
ra tabut top araba.sına konulacak, ce-
naze alayı An:ıfartalar caddesini taki
ben Ulus meydanına varacaktır. 

Burada Atati.irk heykeli önünde bir 

Müteakiben bir bardak su içmiş: 

- Bu en son suyumdur, demiştir. 
Nuri Conkcrit! oğullarından Orhan, 

ve Mahmut babalarının yanında bulun-

dakika durulduktan sonra meclise gi- muşlardır. Alm:ı.nyacln bulunan zevcesi 
den cadde taltip edilecektir. ekspresten inince kocasının bir saat 

Meclis önünde de bir do.kikn durul- evvel haynta gözlerini ka:rıadığını ~
duktan sonra tabutu cenaze otomobili
ne konacak; Cebecideki ~chitliğe götli
rUlerelt gömillecektir. 

Son dakikaları 
Nuri Conkerin son nefesinde Ata.tür

kün adını anmıştır. 
Başbakan İsmet lnönU kendisini zi

yaret ettikten sonra giderken: 
- Gidiyorum. B 'r diyeceğin var mı? 

diye sormuştur. 
Conk bayırı lrahrnmanı şöyle cevap 

vermiştir: 

- Atatürke hürmctlerirni yazarsın. 
!nsn.n Atatürkten ayrı olursa kendisini 

renmiştir . 

Conker ailesinin teşekkUrü 

Nuri C.onkerin hastalığı ve nihayet 
ölümü münasebet He sevdiklerinden, a.r
lmdaşlarınuan, dostlarından ve her ta

raftan gösteriler. muhabbet ve teselli
den dolayı en derin ~Ukran duyguları-

mızın arzına muhterem ~rn.~tcnizin l:l
vassutunu rica ederiz . 

Refikası Büyük o~lıı 

Nedime Orharı 

Hern.cıircsi 

D i r r{yc 

(Baştarafı 1 incide) 1 surette kar yağmaktadır. Yalova ve Mu 
Miisademe çok şidd~t~~ oi~~ş, motö: d:ınya yol::ırile diğer bütün kazalarcı 

:ierhal b1tmI~t!r. Motorun ıçındc bir- giden yollar kapanmıştır. Nafia müdür
çok yolcu olduğu s:>ylcnmcktetl ir. D c-

1 
lüfrii Yalova ve Mudanya yollarını aç

ni:r.den altı ceset <'Jl:arılmış, on l;;şi de 
mak için kamyonlarla amele çıkarmıştır. 

gümrük mtörü ile İngiliz gc:nisi tarafrn B d un senel .1 b • u·· 1 k 
K . ursa a uz cruen en oy e tı} 

d ı: n kurtarılmıştır. :oızeann so:ırn n<lli. . ... 1 • t' goru memıs ı r. 
ye tahkikata baçla'11ıg. vapur serbest J 

bırakılmış, yalnız t üvari nezaret altma ,Artvin de domuzlar köylere indi 
1 

alınmıştır. j 
Anadoluda kış 

Anadoludan gelen haberlere göre bir 
çok yerler karlar a!tınddır. Yirmi dört 
saattenberi fasılasız bir surette Konya. 
ya da kar yağmaktc:ıdır. Şimendifer gü· 
zergahı haricinde mün:ıkalat tamamen 
kesilmiştir. 

Knramanın Kökçe köyü hayvan ağıl

larına kurt sürüleri hücum ederek ağıl. 
daki h:ıyvanl:ınn lir kısmım boğmuşlar 

ve geri kalan hayvanları önlerine katc.
rak dağa kovalamışlardır. 

Gene Karamanda bir kadınla bir er
kek tipiden yolli:ırını şaşırarnl: ölmüşler 
dir. Bunlardan erkeği kurtlar parçala. 
mı§, kadın donmuştur. 

Yalova ve Mudanya yolları 
kapandı 

Bursaya tla iki gündenberi fasılasız 

D enizliye de kar yağm:ı.ktadır. Acıpa. 
yam ve Davas yolları l:ardan kapanmış 
tır. 

Artvincle karın fazlalığından domuz

lar köy ve kasab:ılara inmektedirler. 
Borçka knsabasmın yanında yaralı bir 

domuT. bir adamı parçalamış ve birini 
<le yaralamıştır. 

Bu fırsattan istifade edilere!c siirck 
ü.vlan tertip edilmiş. bi: haftada b;.ş 

yüz domuz vurulmuştur. 

İki nehir dondu 
Muşta Karasu ve Murat nehirleri b.ış 

tanbaşa donmuştur. Atla ve araba ile 

buz tabakalan iizerinden karşıdan karşı 
ya geçilmektedir 

Buz tab:ık:ılarının hangi noktasında 

tilki izi görülürse o noktadan geçilmek

tedir Çünkü tilki pek çürük olan buz 
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Gene Taymis gazetesinin Jspa~ t! l'ade 
muhabiri gibi en bitaraf gazetcil,~ de b 
ispanyada şimdi lspanyollar Mff' illin 
daha ziyade Rus1arla Almaıı~~ 13 
ltalyanıa.rın ve diğer ecnevıle11. _ 
harp ctme1~te oldu1darım 'kemdi 'f71C~ Silru 
hıuıatına atfen yazıyor1ar. _ 

11~· 
Muh.arrenı Feyzi Togay , Cıl111 -

riyct, 12.1.931. . -
Muharrir, makalesinin başında fr }i~o 

• ·ıı· 
nıcs gazetesinden de, onun muhabırır· -
den de bahsetmediği için "Gene., }\C ı cake 
mesi "En bitaraf gazeteciler,, e nit~· ~lo 
o halde biri "Gene,, den, biri de ••Gib:. dab 
den sonra iki çiz3i veya iki virgül 1' k~ 
zrm. 

tspanyn'da Ruslnrla Almanl~ F 
İtalyanların harp ettiği doğru olabil!~ 'kıirJ 
fakat hiç şüphesiz ki İspanyollar dıı. ~ ~· ?na · 
pışıyor. O halde "İspanyada şimdi 1~ ?'aJıı 
panyollar değil, daha ziyade nus! bıt 
1 d 1 d W d W•1a• belk•• ··!il' \t n. •• ,, eme.:: ogru cgı ır; ı. e nı 
panyollarla beraber,, veya " İspanf<>' lr~ı 
lar kndar Ruslar .. da,, denebilirdi. '/)

1
' ll 

ten B. M. F. Togay'ın cümlesinde ' 
5 

panyollar değil., yerlne "İspanyoıııırı' 
değil., demek lazım 

" .. Gazeteciler .. }{endi rneşhudatl~ 
atfen yazıyorlar.,, Burada da ''Meşlı 
datlar ma,, demek Hizım. Belki JJlır 
harrir bunun ~irldn olm:ıstndan ~ 
kinmi9tir: öyle ise ba.~ka bir çare b' ( 
saydı. Mesela: " .. Gözleri ile gördUkle 
ic;in .. ,, diyebilirdi. 

B. Zekeriya Gökaytacm Hicran ~ 
bahı a.dlı bir 13iir kitabını gördÜIIl· f· 
aair "yeni,, bir vezin icat etmiş: Şiiflt' 
ri hece vezni ile imiş ama "Açıl: llce; 
ler açık hecelerin ve kapalı heccl 
kapalı hecelerin nltına sırasile,, ge 
yormuş. Düpedüz aruzdan f ar1't ~ r-<ı.1 
her mısrada, hece Yczninde olduğıı ~ \ı:ı, 
bi, durak yerleri bulunması imi§. şı 
leri okudum, durakları pek görcıtr ıı.._.cı 

.... ~ ln 
dim. Fakat duraklar varsa bile bu ~ nı-

za, mucidinin teklif ettiği gibi •• ~~ ~ ~;J 
Jıecc "'ezni,, demek doğru olmaz; 0 • • 

olsa "Duraklı aruz,. diyebiliriz. 

"' • * 
lngiliz e<lebiyatile pek yak"11ıdl111 t 

gili, değerli bir kalem," Andrc N" 
rois,, son günlerde ycn:i bir 171l'$ 
ortaya att1. Bira:: "Sokrat,, ı aı d• 
bir diyaloğ çcşnisilc l:endi so~ 
T~endi cevap tıcriyor. f!lılckı S.l 
Gezgin, K1mın, 12.1.931 

(' 

İkinci cümletleki "Andıran,,, h tı 
"~ lntnn manasında kullanılmııı ise d• 

raz,. a lüzum yoktur. "Benziyen .• 

mekse bir dialoğ, Sokrat'ı değil, n~c$~ 
"Sokrat'ıııkilcri.. a.ndınr. "Dialog·· 
Tiirkçede "Konu5ma, karı::ılıklı söı S 

~ ~~ . b 
leme., manasında kull~nmağa h1~ 
lüzum yok; ancak "İki (veya d 

1
• 

çok) kimsenin konuşmasını, mun:ılt' 
şasmı anlatan eser, manasında şl~ 

, biliriz; hiç şüphesiz Hakkı Süha. Ol 
gin de o m3.llada kullanmış. F'~ 
meşhur dialoğlar Sokrat'm değıl, 

latun'undur. Ha!tkı Süha Gczciin, ~~ U 
drc M.aurois'nm dialoğunclan bah!: fi' 
ken: "Kendi sorup kendi cevap ,e ~ 
yor,, diyor; öyle ise o dialoğ ne ~~ 3 
rat'ı andırır, ne de Eflatun'un~1\ it 
benzer; "Mızraklı ilmi - hal,. gibi (1. 

~, 
şey olsa gerek. '·0~~nisile,,, "Tnrzı1l 
yerine kullanılmış. 

"İlgili., kelimesini "nlukadar ol9~ 
alaka besliyen., manasında J:;ullnı:lfll ~ 
pek iyi değil. O kelimeyi "Alfı.kası 01 f 

müteallik,. manasında kulla."lsak d f. 
iyi ederiz; çünkü ilk duyulueta iıl~ıı., 
o hissi veriyor. Hakkı Süha Gez~i!l, 

"' kullandığı manada ise: "İlgi gö~tc· 

ilgi besliyen,, diyebiliriz. 

AH~ 
., 

sathına basmaz, buz tabakasına eo/'i; 

kulağını koyar. dinler, eğer altınd:ıf1 ~" 
§ırıltışı işitmezse o zaman buz tab'I 
sının üzerinden gerermis. 

:ı ~ ~ 

2 gün evvel böyle tilki izine uy:ır:ıl< Jİ 
tabakası üzerinden geçmek istiye11 ~ 

lidin arabasr nehrin ortasında bu~. t~ 
kasının krnlm::ısı üzerine nehire dili ,~ 
tür. Halit kendisini sağlam tarr.!• 

mı§, fakat iki öküzü ile araba nelıİ' & 

tarı tarafından sürüklenmi§tir. 



- l<asket. y ı· caketin· er ı kumaşından avcı 
lalan. ~ an~ıran bir caket. Külot pan-

"b: rab ngınce ıse· "ı"zm new·ı ı tnı kUl " e. gı se, ço-
. d 0tlln ·· U 1 W a Yeınenid us . ne çekiyor. Ayağına 

karpin bi . e~ potme, çapulaya ve is-
ı>" cırnı 1... t· w 

1ıı. olVivor ).t as ıge kadar her şeyi 
Uit Fakat b Odalar bunlardır. 
~s! kılıkların ~· aynı zamanda, eski milli 

. ıc- tı\a.ıyaı 1 aybolması demektir. Ro-
ı · ı ara ı sJs:' l'alııardan an. skocyahlara Baviye-
•1" lıktanvaııı~ahcyalılnra, Efzemlcrden 
.o} "'e nıınta ta kadar birçok memleket 

) lık\rını kaların ahalisi. kendi hoı:; kı
'V 1'3unl lllUhafaza etmif}lerdir 
1" ar ·· · 
' · ~ bir n4: goze revnak verir. O havza-
~ "'"zeıı·w·a· aıy ~i bil h ıgı ır. Ecnebi dr.·,,let reis-

e alkı wbe tada rag te sevk için. arada 
~kt"r·ı 0

1 Şekillerde giyinerek resimler 
~ r er B' i ö ~Yhek t ··. . ız m nderlerde, mesclii 
ta~sta ipını çirkin görmediklerini 

rı tec...ıkl ı;ıes k "''' c anlatmı81ardır. 
!" alkınc ·h· 1 ·le .. 1• a, zı ın erde büt\in kıva-
ı. • n dew· . . . 
~ıakk· gışnıesı ıcap ettiği g:bi bir 
~11

1 ~~ıl olduğu anla51hyor. Bazı 
~kı B Pler, lstnnbula gelince "Ne 
&'ibi ~Yi u:anın halkı da artık herkes 
8~kla· nıyor! lin1buki eskiden abani 
1• r c'"bb 
"l' ne. •. u eler, feraceler, yaşmak-
kı-.... lYiYdi ı dn .... ı hodb" 1· ~- . .. "· ·ı~k . .,, ,_..,,,, t ın ıgını gos-

lı~ t· "'ilı. 
"" ' ıı !)<"\' l' c ·~1 bir ~lt~r ıler, lc'll'T''U'nile beynclmi-

gc ~aYlUnihı. '1 ve ~ıile girdikten sonra 
·ı ~ ~~ltın~ :bedıyen mahaıu kılıklarda 
tl j '1:t .. - ..._, T ır.tcmem'zde Claud F 

.. n l' cıu • e arere 
ş··" "1tlltrı,. "Ünce olur. 

;!t' <ı.vc! c;ık~-da -~svir ettiğim kasketli, 
t~ 1"1 \... 

1
• külotlu ve çizmeli köylü, 

1~~ l1~~tik b!r~ı;.\r köylüdür. Bu, iyi ve 
. ol· lllukenun"ı· l.tır. Halkımızın gusto 
' • "

1Yer sı~akiyle k ıne _delalet eder. O, asil 
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•• 131 

oe 
,, rft 

~o 
ogr• ( 

ÖZ S 

bi~b 
1 d~ 

:ı.J.1' 

şl' 

Ol 

esi daha ~~etm altına neler giyil
~;§lir z sluba muvafık olduğunu 
"tıi• • anı 

:ır. tı.nın icaba.tını kavra· 

1( altnt d''" 1 !ara ~;~er ~raf~ da, mahalli kı
~~or 'h l'ağbet edılmemesi insanı 

· vnut 
k •Yat mamalı ki, bu, yalnız bir 
"Q ı. ıneseıes· d .:ı w. • 

1 l(llık1 
1 e uegildır. N c de olsa 

.ı eaıı:ı,,,;~rın etrafında kurulmuş bir 
'41?' .111 vard V 1• O da mahvolmakta-

1~ 11.ltt_ile b. • 
h 

1 
~'in ır kere de Balkan festival-

h a ll ~ıt ı~betile Yazmıştım: Bu ma
~ll! 1t<ilarıa ba 

ti~1.lllenı.1 k • zı alaylarımız olursa, 
l'a.t ~ llıab e etın sinesinden doğmuş 
o1ııı'%1 le Voln:ıaz, hem de halk, bu kı-1 
auı~ rkedılıncsi icap eden bir §eY 

ı da atilar. 

fV:J NOl 

~ 
ı.' ııa .. ~ z hırsız 
· ~.,~nk 1 1llanın dördün
.~,.ert atına tu·manırken 

sor tih ~akalandı 
ttilC~ 3 7 l\ <\nt{İrd K 

r kat lltrıaı-aı e urumlu sokağında 
1 s\lt~~ a\l b~ apartmanın dördüncü 

z.ıll0 \l .. 1}'lc c krusundan tırmanmak 
h\li \l~Cti ;'kan Şakir isminde biri 

l'r\ahk a alanmış, cürmü meş-
~ fi· em · ıııtl · }' h 1<; bir :s•ne verilmiştir. 

1 ol ( <lflae l'll!hyk"calamıyan hırsız altı 
d 

1 lf t' .....::"'"" n1muştur. 
ill~ıır. \1 al 
,,.i >aş0for Aı· ~Utı yaralandı 
·- , ııı.ı 13 ının 'd 
tc:-' ~°'ıı- C~Httıı. 1 

arcsindeki kömür kam 
"•d §tan ~tı: ıın Çık geçerken tramvay de· 

b~ •tıtcttc yan Vatrnan Sadıka carpmış, 
0ğitı hastaatalarnıştır. Vatm;n Sadık 

nc .. i .. ne k1Idmlmıştır. 

as --------a Y zunden 
lınıt Cinav t 

Çı ~ı· al>ctnınd 4; e 
L ınin a Ze 
"'ttılan . l-'anınd Yrek cnddesinde ah. 
!~~· btr a Çırak ş··k .. ·ı Ar 

'4lt. ttıaaa .. .. u ru ı e ı, 
~et• Yuzunden kavga etmiş-

halr ıccdc /\ı· 
t U1td ı, Ş .. k .. .. 1t. \' en tchı-k u ruyu bıçakla sağ 
~ a~l ı eli ., 1rııllıııt.ı J Cerrah uUrette yaralanmış-

l\ Pa~a hastanesine kaL 

Piyango 
talihli eri 

Hüseyh ~ah~ t al ey
ine açılan bir dava 
Muharrir Hüseyin Cahit bir mecmua 

da neşrettiği makaleler arasında eski 
mebuslardan Sait hoca adında birisinin 
de ismini yazmıştır. 

Sait hocanın veresesi olduklarını id
dia eden birkaç kişi Elaziz asliye .mah· 
kemesine müracaat ederek Hüseyin Ca
hid:n Sait hocaya hakarette bulunduğun 
dan bahisle dava açmışlardır. Dün birin 
ci asliye ceza mahkemesinde Hüseyin 
Cahit istinabe suretile dinlenmiş, mev. 
zuubahs Sait ho:anın birinci meclisi me 
busanda bulunan Sait hoca olduğunu. 

Eliizizli Sait hoca ile alakası bulunma· 
dığını söylemiştir. İstinabe evrakı Ela· 
ziz mahkemesine f:'Önderilecektir. 

Belediye parasızllktan şikayetçi 

Vali "yo ar daha a 
bozuJab·lir,, • 

ıyor 
Vali ve belediye reisi dün gazetecile. 

re §Unları söylemiştir: 

"- Prost İstanbulun planını hazırla
makla mC§guldür. Plan hakkında yazı

lan yazıların hepsi tahminden ibarettir. 
PJcinın ikmali için daha çok zaman la. 
zımdır. 

Sokak kaldırımlarının bozuk ve tami
re muhtaç olduğu doğrudur. Belediye· 
de bunu inkar eden de yoktur. Ve vazi. 

yet gittikçe daha fena bir şekil alacak
tır. Fakat bu herşeyden evvel bir para 
meselesidir. Belediye bütçesini tetkik 
ederseniz ancak bugünkü işleri ayakta 
tutabilecek vaziyette olduğunu anlarsı

nız. Bugünkü bütçe ile ancak hastanele. 
rin tahsisatını, borçlarımızı masarifi 
daimemizi karşıhyabiliyoruz. Bununla i 
bercıber gene mümkün olanı yapmayıt 

çalışmaktayız.,, 

Güzel ve parlak projeler 

Esnafa ce eyetleri 
asıl ya dı __ _ e ce 

Esnaf cemiyetleri varidatından ayrı
lan yüzde 25 !erle esnafa ne şekilde yar 
dım edileceğini tesbit etmek üzere tet.. 
kikat yapan heyet mesaisini sona erdir
miştir. 

Yardım şu şekillerde olacaktır: 

5 - Esnafın cenazeleri yardımla kal. 
dırılacak. 

Müracaat bürosunda bir avukatla bir 
daktilo bulunacaktır. Burada istidalar 
hazırlanacak, müşavereler yapılacak es
naf tenvir ed:Iecektir. 

Bundan başka esnaf davalarını takip 

(Q) n~aı fi'i) @<§! <e~ n ~aa 
t o lfl1 ca ll'il lYı ~ lYI m 

"Ktırım,, d.a Ahmet Muhip, D;van 
edcb:yatı ve mensuplarım tcııkit edcıı 
bir ya::ı yazmıştır. Tenki<l;nin bir ye
riııcle diyor ki: 

Ben bunları aöylemekle insafsızlık 

etmiyorum. Fuzuliyi, Baki'yi, Nedimi 
ve Şeyh Galibi, onları pek miiptezeke 

müdafaa edenier kadar ve belki de 
daha güzel ve isabetli seçerek, okur ve 

zevk duyarım .. Ama işte o kadar. Yok
sa onları bir Koethe ile, bir Homer'le 
veya bir Şekspirle mukayese etmek işi-

me gelmez. Keşke edebilseydim. O za. 
man ne k:ıda.r göğslim kabarırdı, Ö\'Ü

n ürdüm. Dört gözlü Avrupalıların, bu 

cdcb"yatımızı araştırmamış ve ondan 
bir ~eyler bulmıı.~ olduklarını da snn. 
marn. Böyle olsaydı, bugün o, Avrupa

da büyük edebiyatlar arasında sayılır
dı. Böyle bir iddiala bulunanlar varsa 
onlar, ne bileyim, mesela Hotantoda 
sa! ~iir ar~tıran Avrupalıyı tanımıyor 
demektir. 

~ 
00Ça.l0 mason Daır 

'ttalşo m 000 

"Tan,, da. B. Felek Şair Eşrefin me· 
::ıar ta.1ıımı çalınma.en had.iscsini. eltJ 
alarak §öyle yazıyor: 

Sağlığında: 

1 - Müra::aat bürosu kurulacak 
2 - Esnaf dispanserleri açılacak. 
3 - Esnaf çocukları parasız okutu

lacak. 

için a~rıca ucuz: avukatlar tedarik edi· ı "Gözlcrim ebnayı aclcm.den o rütbe yıldı 
le:ektır. . 1d.m1 

Esnaf dispanserlerinden bu sene birin istemem ben fatiha, tek ~ma.sınlar 
4 - Ucuz yıkanma yerleri yapılacak. cisi açılacaktır. Her dispanserde iki dok taşımı/ 

adam değirmen· Lası k fahrihalarının 
tor, iki hemşire ve bir ebe bulunacaktır. 

Burada esnaf ayakta tedavi olunacak, Diyen şairin me1.ar ta.5mı çaldılar. 
dispansere kadar gelemiyen esnaf veya Ne diyebiliriz! Şair bu hadiseyi hayatın 

paı·çalandı 
Balıkesirin Küpeler nahiyesine 

bnğlı Çif tlikdere köyü yakınındaki 
su değirmeninde feci bir kaza olmuş
tur. Değirmenci İsmail çavuş, her 
nasılsa tık~an su y'ôlunu açmak is · 
terken biriken sular birdenbire yüri.i
müş ve adamcağızı sürükleyerek de
ğirmenin ~iiratle dönen çarklan ara
sına atmıştır. lsmail saçuşun kafası 
parçalanmış, vücudu ezilerek param-

kapanma meselesi 
Ticaret odası lastik.fabrikalarının ta

tili faaliyet etme meselesini tetkike baş. ( 
lamıştır. 

Açıkta kalan lastik fabrikaları ame
lclcrinden bir grup muhtelif makamlara 
başvurmuşlardır. Yeni vaziyette yalnız 

lastik sanayii değil, ayakkabı sanayii de 
ayni derecede mutazarrır olacağı iddia
sile mesele daha ziyade ehemmiyetli 
gösterilmektedir. 

parça olmuştur. ----·------------

Sinemalarda 

Pulsuz ilan 
Dağıtanlar hakkında 

takibat yapılacak 
Bazı sinemalarda, sırf belediye ve 

damga resminden kurtulmak için mec
mua ismi altında neşrettikleri bir takım 
ilanları on kuruş mukabilinde seyircile
re dağıtmakta oldukları alaka-dar daire.' 
lerin nazarı dikakti celp etmi§. yapılan 
bir teftiş neticesinde keyfiyet bir zabıt
la tesbit edilmiştir. 

Bunun üzerine gene belediye defter
darlığa mürac:ıat etmiş, belediyenin bun 
lar hakkında takibatta bulunacağını 
bildirerek maliyenin bu hususta noktai 
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GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Sovyet Rusyada harp bUtçesı iki misli 

çoğaltılıyor. 

naza rm ı sormuş tur. Defterdarlık verdi. -=.::.::.::.=-=-===============:--=-==::::::-::_=-=-= 
ği cevapta, sinemacıların böyle mecmu
a ismi altında pulsuz pro;:ram dağıtma
larından •dolayı haklarında kanuni takL 

çeri de 

• Bir çok ldmselcri dolandırmaktan iki 
sene yedi o.yo. mo.hkO.m olan Mahmut Saim 
hakkındaki temyiz kararına uyulmu,, dUn 
yc.nlden yapılan muhakemesinde asllye Uc;:Un 
cU ceza makyeri eski kararında ısrar etmiş 

tir. 
* Bu sabahtan itibaren francala on be, 

buçuk kunıştan satılacaktır. 
• !;:; dairesi altmcı Adana mıntakası mU 

fcttlşllğllno lktisat vekAleti hava. ticaret şu 
bcsl mUdUrU Azmi ta)1n edilmiştir. 

* Buğday fiyatları son iki gUn içinde kilo 
da on p:ıra kadar yUl•sclmişUr. YUksC'llşin 

başlıca sebebi, Urfa ve . arltl Anadoludakl 
fazla lcış dolayıs1lc mevnrtdatm azalmış ol 
maaıdr. 

batta bulunmasının doğru olacağım ve 
keyfiyetin hazine avukatlan11a veril.diği
ni bildirmiştir. 

lanmıştır. Hukuk faltUltcstnln birinci sınıfın 
da bulunan talebelerden birçoğu iktisat ra 
kUltcslne geçmeye bıı~lamışlardır. 

ı:ı Ttlrkiye tıb encümeni bugUn saat 18 de 
Ca~aloğlunda Etıbba odasında top.anacak 
tır. 

• İngiliz ve Avusturya talebe birliklerin 
den Uç grup yaz tatilinde TUrkiyeye gelecek 

lerd!r. Talebeler motosiklet ve 
seyahat edeceklerdir. 

• İstanbul emva.!I metrilke eski 
İsmail Hnkkı Ankarada ölmUştilr. 

otobUsle 

mUdilı"U 

• Muallimlere verilmekte o:an aile bilgisi 

kontcranslannm sonuncusu bugün l{adıköy 

ortamcltt.eblinde \'eritecektir. 
• Edebiyat fnktiltcs!ndcn 30 kişll!k bir 

grup pazar günU Uludağa gidecektir. Kafile 
ay sonuna kadar Ulud::ığda kalacaktır. 

Dış rı la. 

ailelerine doktor gönderilecektir. Doğa. 
cak esnaf çocuklarının ilk çamaşırları 

verilecektir. 
Her sene esnaf çocuklarından ilk tah

silini bitirenler arasında bir müsabaka 
imtihanı yapılacak, birinci ve ikinci ge
lenler cemiyetler tarafından okutulacak. 
tır. Ayrıca her lisede en fazb çalışan 
iki esnaf çocuğuna kitap ve ders levazı· 
mı verilecektir. 

Her evden 

Avda 10 kuruş 
Tayyare tanesi 

topJanacıık 
Hava Kurumu teşkilatmi geniş

letmek ve yeni vari ·~' temin etmek 
için kaza kurumları yeni tedbirleri 
bulına!~tadır. Bu arada Fatih kaza-
sında bir tonlnntı yapılmış. her ev
den ayda on kuruş hava tehlikesi a
idntı alınmasına karar verilmiştir. Bu 
para maha11e mümessilleri vasıtasiy-

'plannc:aktır. 

Köınur çarpması 

da görmüş ve nazmctmi~. Eğer vukuat 
onu tasdik ettiyse, bundan Eşrefin ru
hu mahzuz olsa gerektir. 

Buraya kadar iyi. Lakin anlayama
dığım nokta da E.~refin me.zax taşının 
neye yarayabileccğidir! 

Yahu! Bu hırsızlık da bir derin fen
dir. Çocuk çalmaktan mezar ta.sı çal
maya kadar dereceleri var. Çalman taş 
pırlanta olsaydı kim bilir ne kadar tc
lfı.~ edilirdi. Amma E~refin mezar taşı? 
Büyük kasnvctc değmez değil mi? 

~ 

ostan~lYID m@@Iaıso 
ık al©! o liil 

çD~m~D®rrD 
"Cumhuriyet,, de Abidin Daoor ya.

zıyor: 

Dün, Taksimde gördüğüm bir kadın, 
!stanbuln yaraşan bir moda icat etmiş, 
konçları diz kapaklarına yükselen kah-

ve rengi çizmeler giymişti. Uzaktan 
bu çizmelerin lastik mi yoksa deri mi 

olduğunu pek farkedemedim amma. İs
tanbul içi~ neden yapılırsa yapılsın. 

çizmeden iyi kundura modası "ı~rnaz. 
Bizim sok:ı.l:lar nerede o incecik zarif 

Hasır iskelesine bağlı Ham idin motö· iskarpinler nerede? ' ' 
ründe tayfa Zonguldak'ı Mustafa ısııı- ı 
mak üzere ba~altına girmiş, kömür çarp J-!.. 

mış. mangal üzerine düşerek muhtelif ~ ~ 0 ~ C ~ ~ D lQ) D 0 M ® 1}t 
yerleri ~anmıştır. Mustafa Cerrahpaşa mca: rn'lf~'ltn R 
hastanesıne kal<lırılmıştır. 

llni tarn!mdan kabul edileceklerdir. 
• trnndakl bliyllk dcmlryolıı inşa.alt şimal 

kısmında bir ayn lrndnr bitecek ,.e demlryolu 
To.hrana varacaktır. 1 

* İtalyan propaganda nıızm A:flyerl Pıırl 
se gitmiştir. 1 

• Troçkl Meksilta.ya vnrmış ve yerleşmiş 

tir. Gelişi dolayısile hiçbir nümayiş olmamış 
tır. 

• Macar bl\Şvek!ll ile Avusturya başvekili 

arasında bir mUltlka.t yapılmıştır. 
~ İngiltere bahriyesinde bir c:ı.sus ;ebekesl 

1 
meyda.na. çıltarılmışbr. Harp ~emil erinin in 

1 
§llSı arasmda tnhrlbat yapmak ve bazı ecne' 
hnm edilen ~1rml memur hakkında poll5 

ham edlJc:ı yirmJ memur hakkında polis 
ve ser.1stc zabitler birkaç ayda.nbcrl tnhld 

kat yapmaktadırlar. ı 
* Amerlkada otomobil tabrikalarmda çıkmı~ 

"At:ıl\ Söz .. rle Kara Davııd (Nicıı
mcddin Na:'/) m-ıthtclif oazcte mu1ıar
rir1erinin ! az !arından parça1.ar a'lıırak 
onlara mı 7.YiteZedc bıtlımııyor. 

Ahmet Em!n - Davamızın geçirdiği 
safhalar .. 

- Bunlar malum.. farifet g~irecew 
ği safhaları kestinne:,te. 

S:ı.lahnd:lin Güngör - Adeni muha
sara ettiğimiz .,.ünlerde .. 

- B lirim. Sen Çarşıkapıda Sulh 
kıraathanesinde aznif oyn"r ve yeni
lince de kahYe paralarını Yermemek 
için mızık~ılık ederdin. 

Fransa arazisinde 

Bir Sov et 
c hur!.ye!i 

* Rektör Cemli tnrn!ından her yıl talebe 
ye verilmekte o'an :yıllık çaylardan birincisi 
bu gUn snat 17 de Tıp fakuttesin!n son sınıfı 
na verilecektir. 

• İktisat .CnkUltcsinde talebe kaydına ~ 

olan grev yUz;Unden çıı.rpıı,;malar olmu~. polis 
• Alman hava nnnn general Görlng ile 1 ve grevcller blrlb!rlcrlne ate~ açm11

1 
her iki 

karısı busun Romaya gidecekler ve Muso .l tara!twı )'&ralan&nlar olınu:ıtur. 1 

Alman ga?.etelcrine akseden bir ha
bere göre, Fransanın cenubunda 1spaıı 
ya hududuna yakın olan Perjignan 
şehri merkez olmak üzere b ir Sovyet 
cumhuriyeti kurulacaktır • 
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ikiz kardeşlerin ı !.~ ~ --"" &1'.7'.·llL\.'Jilcr---

faydala 1 

J Asileri024 ta}ryaresfni 

ronşit 
liaçların tesirleri Rusyada bunlar Şehrimizde soğuk algınlıklarının en 

çoğu "Bronşit,, dediğimiz göğüs nez
nesiyle neticelenir. Bronşit esas itiba
riyle nefes boruların:n iltihablanması

dır ve ciğer nesiclerini geniş mikyasta 

düşüren tayyareci 
Yaralanınca sırrını ele ve di 

kadın olduğu anlaşıldı . üzerinde tecrübe ediliyor İspanya hüku- Gilmor adlı genç bir ta:yyart#ı 
meti emrinde çah lh.hsetmeğe ve bu delikanlnı~ ). 
şarak asi kuvvetle ramanlığım pek mübaiagah b!1' 
rin yi~n:1i dört tay- j te methetmeğe başladılar. .J 
yaresını yere dü - Bu ölümlerden korkmaz. feY': 
şüren, yılmaz pi dan bile yılmaz tayyaresinin sJtıı/. 
lot meğerse bir tayyareye karşı tek başına nası~ 
kadınmış. Geçen ettiğini ve bunlardan dördünü". 
haf tn Madrit civa- içinde düşürdükten sonra ikisilJl İ 
rında iki tayyare- yere indirdiğini, İspanYQl gatCt 
ye karşı olan bir ilk sayıb.lannda aniatmIŞlardı·. İ 
hava harbinde al Şimdiya kadar bu esrarenS"ı,, 
dığı makineli tÜ· kanlı as'.lerin Z4 tayyaresini 1 
fek yarası netice - müs, ve birçok cephane de~ 
sinde bu pilotun demiryollarını tahrip etmiş 
hüviyeti meydana maktachr. ~ 
çıkmıştır. T ayyarecinin esrarı Madrit ~ 

Moskovadan yazılıyor: 

Şimdiye kadar ikizler, halkı eğlen

dirmek için 'Sahnede; polis hafiyeleriyle 
parmak iri mütebassıslarım şaşırtma~ 

Size çok yazıkj 
olmuş .. 

Üskürdan ( C. C.) imzasjyle 
aldığımız bir mektupta ezcümle deni
liyor ki: 

''Yirmi iki yaşındayım. İki sene
denberi bir gençle sevişiyorduk. O, 
daha mektepte okuyordu. Bu müddet 
içinde çalıştım, çabaladım, her türlü 
ihtiyacını temin ettim. Bundan başka 
ona biriktirmiş olduğum 70 liramı da 
ödünç verdim. Mektebi bitirip ma
aşa gecince iade edecekti. Üstelik 
onun tatlı sözlerine kapılmış, her şe
yimi ona feda etmiş bulunuyorum. 
Vazifeye tayin edilir edilmez evlene
cektik. Şimdi mektebi bitirdi ve ma
aşa geçince iade edecekti. Üstelik 
du. Bütün yalvarmalarım boşa git
ti. lşittim ki Vefada ba§ka bir kxzla 
nişanlanmıştır. Benim için tavassut 
eden bir arkadasrma da, beni hala 
sevdiğini ve niş~lısmın bir foyasını 
görürse ayrılıp benimle evleneceğini 
söylemiş. İğfal edilmiş, bütün saa
det ümitleri mahvolmuş bir halele or
tada kaldım. Çok rica ederim söyle
yiniz : Ne yapayım ve nereye baş vu
rayım?., 

CeTırumız: 

Size çok yazık olmuş. Bu gencin 
kendisine ~österdiğiniz ölçüsüz iti
rnad« hiç de layık olmadığı anlaşılr
yor. İşlediğiniz hata, sizin gibi düşü
nen bütün genç kızlara ibret dersi o
lacak kadar acı bir akıbet doğurmuş·ı 
tur. Daha fazla vakit geçirmeden 
bir avukata baş vurunuz ve meseleyi 
bütün tafsi1atiyle anlatır&lmz kanun 
yollariylc ne yapılabileceğini öğrene
bilirsiniz. 

Bu gencin, nişanlısı hakkında 
söylediği sözlerden onu da sevmedi
ği anlaşılıyor. Belki bu kızcağız da 
sizin akıbetinize namzet bulunuyor. 
Eğer maceranızı anlatarak bu kızı 
ikaz edebilirseniz onu bir hataya düs-
mckten korumuş olursunuz. . 

Kendinize hakim olunur. Dahn 
gençsiniz. Hayattan, saadetten Ütni
dinizi kesmeyiniz. Günün birinde si
zi daha iyi anlıyacak bir hayat arka
daşına rastlamayac:ığmızt kimse iddi
a edc:.1cz. 

Açık konuşma 

Krlıçali::lcn (H.S.) imzasile mektup 
yaz::ı n okuyucumuza: 

Güçlükle okuyabildiğimiz mektubu -
nuzu arzunuzu yerine getirmek için 
neşrct;niyoruz. Size yapabileceğimiz 

tavsiye ~udur: Mademki sevişiyornunuz 
onu::ıla hemen evlenmeğe tc~ebbüs edi
niz. Eğer sizi hakikaten seviyorsa bu 
teklifinizi r.ıemnuniyctle kabul edecek. 
tir. Kabul etmezse sizin için kcr.dinize 
başka bir hrıy at arkadaşı seçmekten gay 

1 

ri yapılacak ~ey yoktur. 

dükkanlarda nazarı dikkati celbcdecek 
elbiseler için modellik hizmetlerinde ve 
veraset nazariyelerini tecrübe için Iaho
ra tuvarlarda kullanılmışlardır. 

Şimdi ise tam manasiyle yepyeni b:r 
tecrübe sahası bulunmuştur. Sovyet 
Rusya doktorları yeni bulunan iJasların 
tecrübeleri için ikizlerin çok kıymetli 

birer vas:ta olduklarını keşfetmişlerdir. 

Kilinik1erde bedenen ve aklen büsbütün 
ayn yapıda olan münferit eşhas yerine 
tamamiyle biribirinin ayni olan ikizler 
tecrübe için çok elverişli görünmekte • 
dir. 

Doktorluğun başhca güçlüklernden 
birisi de insanların tastamam biribirine 
benzememekte olmaları idi. Mesela ayn: 
miktarda bir ilaç muhtelif şahıslar üs
tünde ayrı ayn tesir etmektedir. Adi 
bir kinin tertibi üç yahut dört buğday 
tanesidir. Birçok insanlar üzerinde bu 
miktar istenilen tabii tesir yapar. Fakat 
doktorlar bazı kimseleri de keşfetmişler
dir ki ilacın bunlar üstünde bir tesir ya
pa bilmesi için miktardan on beş 

hatta yirmi defa daha fazla olması lazım
dır. Bunun da sebeplerinden bazısı, bu 
ilaçlara karşı kullana kullana bir alış· 

kanlık peyda edilmiş olmasıdır. Hatta 
azar azar almak şartiyle en öldürücü sa
nılan zehirlere karşı bile vücutta bir 
muafiyet olmaktadır. Ananelerin söyle
diklerine bakıhrsa: Eskiden şark hü
kümdarian zehirle yapılacak suikast 
lara karşı kendilerini korumak için azar 
azar zehir yutmak suretiyle vücutlarını 
alıştmrla rdı. 

Fakat mesele bundan ibaret değildir. 
Bazı insanlarda ilaçlara karşı diğerlerine 
benzemiyen bir hassasiyet vardır. Birisi
ne iyi gelen bir ilaç bir ba~.kasmda kötü 
tesirler yapmaktadır. İşte bu da yeni bir 
ilaç tecrübe etmek İlitiycn doktorları bir 
çok güslüklcrle karşılaştırıyor. 

Moskovad:ı Jencoloji enstitüsü dok
torlarından profesör G. V. Sobolev, ilaç 
tecriJöesi işlerinde, ikiz kardeşleri kuL 
lanmak suretiyle bu müşktilatı yenebile
ceğini düşünmüştür. 

ze<lelemez. 
Bununla beraber bronşide tutulan 

ins:.n!arda bu iltihabın ciğer nesiclerine 
de sirayet ederek zatiirrie, enfilöenza ' 
ve saire gibi kötü neticeler doğurması 

tehlikesi de vardır. 
İşte bu sebepten dolayıdır ki, insan 

umumi sıhhatine çok dikkat etmeli ve 
en küçük b:r emare karşısında hemen 
tedbirler alınmalıdır. 

Göğüs nezlelerinin her türlüsünde 
ilk emare, öksürüktür. Göğüs nezleleri 
ekseriya son baharla kış aylarında hava-t 
lar serinleyince başgösterir; fakat bunu 1 
kendi vücutlarında tedavi ettirmeyip de 
müzminleştirenler kış yaz bütün sene 
öksürürler. 

Bu öksürük balgamsız ve kupkuru o

labilir; göğsün ortasında öksürürken 
bir acr duyulur ve çok rahatsızlık verir. 
Yahut fazla balgam ifraz ettirici yaş bir 

öksürüktür. Yaş öksürüklerde nefes bo·ı 
rulan temizleninceye kadar soluk almak 
da güçtür. 

Bron~.i.din diğer emareleri göğüs ağ
rıları, kırgınlık duygulan, soluk almada 
güçlük, lxığazda kaşıntı ve kuraklıkt:Ir. 
Bu halde iken insan kendini çok çabuk 

Kadın pilot larında üç düşman tayyaresiylc:~ 
bundan senelerce ederken aldığı yara üzerine hB 
evvel F ransaya neye kaldmlmnsiyle rneydnnıı 

Mis Jilmor hicret ederek ora- m ·-
ya yerlC§miş bir İskoç ailesinin kızı Hastahaned:! kendisini gÖ 
Mis Marcia Gilmor· dur. koşan yerli ve ecnebi gazcteC 

Mis Gilmor F ransada istikbali cok şunları söylemiştir: t 
parlak bir tayyareci sayılmakta idi; ··- Kadın olduğum anle~ 
geçen haziran ayında birdenbire tay- için artık beni harp sahcı.sma s0; 
yarecilik muhitlerinden kayboluver ~iyeceklerinrlf>n koı·k~y?.ru~J:: 
mişti. Hiç bir işe yaramaz, hizmetten üU şey yap- rlnrsa, buy ... k 
ç.ıkanlmış bir askeri tayyare ile orta- uğrıyaca•{ım, bu harp ha)'B 
dan sır olduktan sonra kendisine dair ~11 mükemmel he}:-c.anı oldu. ef 

Bronşit emareleri hissedilir edilmez, hiç bir şey İ§iti1memişti. Yapılan dünyanın en krymetli hazine! 
hem.en yatağa girmeli ve birkaç gün hiç bütün araştırmalar neticesiz ka1dığm lcğistirmem.,. ı 

üşütür. 

d rYı..-. k · · dan kendisinin bir kazaya kurban git- Yapılan tnhkikata göre bil., 
rşanya ~UJJ.yara ıstırahat etmelidir. 

1 
1 SıJ 

tlk yapılacak iş, sırta on beşerden otuz 1 tiğine karar verilmiş ve ailesi ele sev· <hP ~:~::ıny:ı.ya r · ·· türmüş oldtt ~ 
vantuz çekmektir. Vantuzlar çekildikten gili kızlarının ölmüş olduğuna inan- askeri tayyare, Fransız hüküf11. 

mlş1ardı. :·afmdan s2 t:lm:.;: ~• · .7 e ta't,·yare)~ 
sonra bot tentürdiyot sürmeli, bunun üs- _ J 1l 
tüne kızdırJmış bir havlu konmalıdır. Kızın kaybolmasından birkaç gün tm alan lsnanvo] hiikumeti dt· 
ıo 1 h t ·ı· hl d k k sonra İspanya matbuatı Fransadan Gilmoru da pilotluk vazifesiyle vo a mı ı ı amur a sı sı içilmeli- , 

dir. Doktor kendilerine yeni iltihak eden Marsel ic etmişti. ......./. 
__________ __:.,.._ ___ __:_____ 33 doğ\1mlulor fJJ~ 

... ! ,•O 
ayeneye Çl!grı '·' Bekar Evliler 

idONA GOY A - PlZELLEA • 
GABAROCHE

MADELEINE GUlTfY 
Sonsuz nqe ve kahkaha. Fransızca 

Pek yakında liC~K 
sinemasında 

• 1 ~ " - 1 :!\,. 'i "(. .. .;.. ·-~ .... ~h .: ~~ . : 

Eminönü askerlik şubesündclf\~ 
333 Doğumluların iik yokn!.~İ 

başlanmış olduğundan Eminonii. 
ve Balmköy mıntıkalarında ikaıilel 
taşra şubelerine mensup 333 rcıot. 
yabancı erlerin 15-1-937 :ptfi 
gününden itibaren hergün Sulta" 
tc Dikilitaş karşısındaki yabancı 
nü askerlik şubesine nüfus cüııfa Biyolojistler, yani hayat bilgisi mü

tehassısları, ikizlerin tohum almış bir 
tek yumurta höcresinde vücut bulduk- ~ 
lannı ve bu höcrenin gelişme seyrine 

f ~. •••• _.;,i..;:J .:...._,."i ~. ı t. •. . ' • 1 t. 

Varın 
akşam SARAY 

gelmeleri ilAn olunur. 

sinemasında Davet 
geçmeden evvel ikiye bölündüğünü. 
sanmaktadırlar. Binaenaleyh bunların 
içi dı_şı ve her uzuvlan tamamı tamamr
na biribirine benzemelidir. 

Profesör Sobolev tevarüs meselesini 
tetkik etmek için hayli zamandır Rus -
yada ikiz kardeşleri toplamakta idi. Şim-
di bu ikizler üstünde muhtelf ilaçlann 
aksülamelleri tetkik olunmaktadır. 

Yarın öbür gün muhtelif ilacların 
~ 1 

ayn ayn tiplerdeki insanlar üstünde ] 
ne gibi aksülameller yaptığı bir liste ha- , 
linde ne~redilecekt.ir. 

Memleketimizde 
tütün satışları 

Fransız rejisi tarafından açılan 
münakasa neticelenmis, ve muhte
lif firmalar tarafından . bu müessese
ye 300 bin kilo Snmsun, Bafra, İzmir 
tiitünleri satılmıştır. Satışlar yüzde , 
35 k.redi, yüzde 65 takas suretiyle) 
yapllmı~tlr. 

Diğer taraftan Polonya reıısı mü 
d tirleri de sehrimize aelmişlerdir· . "' 
500 bin kilo tütün alacaklardır. 

Viena opereti haftası başlıyo!" 

MAGDA SCBNEIDER 
PAUL HORBIGER ve WO~F ALLBACH REITY 

BEBEKLER PERiSi 

lstanbul Müddeiumumiliğinctel': 
İst<ınbula geldiği anlaşılan 1'0~, 
mahkemesi azasından Nazımııı • 
mcmuriyetimi~c mürac:ıat etrneS~ 

( Dle Puppenfee) 0 
Meşhur ve muvaffakıyetli operet filmi fi 

m:e. ~ 
TDRK iNKILA~~ 

nda teral&i hamleleri. rJi 
tarihimizin şanlı sayfalarıı1' 

gösteren milli film. 

B~ filmdeki ~a.~ döndürücü. ':alsler, şen şarkrl~r, ~uhteş~ haletler ve f 1 
Vıyananm butun kaharelennın hayab emsalsız hır güzellikte gözleri- ı 

ıniz önünde canlanacaktır. ı 
Biletler bugünden itibaren gişemizde sablmaktadu. 

' i .. ~ ... .... . .. .. ~: . r . 4 , J· _. ,\ ~ • • • 

------====------------ ---__:_ ____ . --~ 
... . : . .... ~·: ~: • 

Anne, aile reisi, ilim adamı, gene kızı, çocuk .•. Acaba hangisi? Dünyanın en l=üçük beş y!ldızı 

EŞiZLE '. 1 
Fransızca sözlü DOKTORUN MUCiZESi filminde görmek zevkinden ttendbini mahrum edebi6(· 

akşam SAKARYA sinemasınd8 
itG:WZı:tiZBlm!~B Cidden tabjatin bir garabesi ve sinemanın bir harikasıdır. ~ 

Möki Afrikada havdutlar pesinde 
\3A1'1A TEVDİ ETf(~iJ'l(Z 

YAz.i fiLER\ YAPT•M. PLAN 
l ,'1 RLA H tR~\'Z\ ELE GE· 

· ~ tRt>i"' 13v f~ lER\ Bt-
T\.Rt> İ>ı'\ . 
9İN.BA· · 
.ş'"" .~. 

f:\IET ~AL\NAt4 PlANLARn~~ 
TA k E.N Ot 5 i ... · EITi6iN .. Hı.
MET MEMLEl<E\. ~E!>.&\ g,NA 
.____,,~ ÇOK BO~VK TvR.'"

ScN\ "TESR\K 
f ·. EDE'Rll"\•" . 

PLA~H .. AR\ 8\JLDın1 
\-\ 'R~ \ Z.' t> A YA t< A.· 



Mukadder 
•• 

ıcu. gun 
n· .. çülc bir kasabanın doktoruydum.

1 b ır~un beni eıraftan Kartal zade Mitat 
eyın ev' 

dcbur ıne çağırdılar .. Ne aksi, ne men-
d adaındı elleetaoinçzğşetaointaoin 
cbur ada d 

huaetr .. ın 1 allah rahmet eylesin ... Nu-
çiye ığı ıle töhret almı§tı. Köylüye, iş
ri b' hattı U§aklanna etmediği eziyctle-

ıraJcınadı. 

~~rııı çoktandır ölmü§, Mitat bey 
tar c kıziyle beraber kalmıştı. Tek. 

e.ıa.~nevle~m::ni§ti. Böyle bir baba, 
IOJ-'-- ~ duşkun olur. Fakat, sağdan 

'"4111 ] 'f Yrrtı §ı ıyorum ki, Kartal zade, ayni 
rin cı muameleyi, au çiçeği kadar na. 

rii •e nazik kızı Zeynebe ıde reva gö. 
>'orınu S ğ dzıa §.. a a bakma, sola bakma, 

Ilı&. rı ç~~ma, pencerenin önünde dolaş. 
· liu as.. b" · t' d k' d v • Citai .. , ır ıs ıp at ı egmeyın 
n ... 

ıtitat b . . 
lılf}'o eyın evıne ilk defa olarak gi. 

rduın Kend·s· b · k ·· ·· d ır.rı · ı ı enı apının onun e 
fitti ılaaı. Yüzü gözü, boğulmuş gibi 

·Nazikane gülümsemeğe uğra§arak: 
le;- ~erime, düştü de ötesi berisi ör. 

tndı ! .. dedi. 

ili-: \1a}ı vah .. Geçmiş olsun .. Kendisi
löreyim. 

- Buyurun. 

a!:ii bir od~ .k~pıs~nı~ önüne kadar 
lehe~· . Kendısı ıçerı gırmedi. Bunun 
tadan 1 ılk önce anlayamadımsa da son. 
J>tJr f~rkına vat'dım ki, Meğer kıziylc 
}'o dargınmı§, yilz yüze gelmek istemi. 

rınu1. 

~~· temiz bir yatak .. Uzerinde on 
il bir orı. altı yaşlarında kadar pek sevim
.._ •• kızcağız yatıyordu. Yüzü gözü be. 
in~deydi. Kotunda epeyce esaslr bir 

ı.bibr~· olmuşt~. ~yni zamanda zabıta 
bir ıgı yaptpıgım ıçin, bunun müthi~ 
~Yak vneticesi olduğunu derhal an. 
Oldu: Agzımdan çıkan sözler şunlar 

lıa)'le~n evl:.tdım ... Seni kim döğdii 
liasta 

Pıyz g" llın gözleri korkuyla açıldı. Ka 
ostc döfdii 1 • rerek hem ''sus!,, hem de "o 

y .. " ışareti yaptı. 
Ukse]c sesle foe : 

bu;: llöğmekten, cöğülmekten değil .. 
.•lıoı <'fcnd!m 1. - dedi. 

aıu~ Y:ı .. Peki kızım .. Sebebi her ne 
ttda . olsun ehemmiyeti yok .. Ben seni 

\'ı ede · d ~ yım e ..... _ dedim 
1'tt:ı. erhemler, uğu§turmalar, tedavi 

dı ve hayli müddet sürdü. 

ilen ~rta1 zade , benim muamelem • 
~ ed0§?ut k~ldı. Anlaşıl:ın boş boğaz
~ erını, münasebetli münasebetsiz, 
~ ~r ıoranrn, sonra da ötede beride 
~ • 0dular çıkarınm sanmıştı. Halbu .. 
1lıt~11ıcır~~ine muvafık bir ıekilde sus
lı\ J>t u ~ordüğü için, benimle ahbap. 

Yda etti. 
........ 13 • • 

cyım 1 • dedi. • Kızın var mı? 
......., Yok efendim. 

dird~ bŞükrct allaha ki yok .. Aksi tak -
......., aşına birçok bela açılırdt. 

... 
ı~ '; İlk tahminin doğruydu, bey .. Bi. 
' eyncbin yaraları hep kötektendi .. 
),... lttım o k"' -· N :'QI? B na otegı.. asıl atmıya • 
~~· acağına bakmadan şırfrntıhğa 
ta dcı .. '.6:vvelcc kendisine bir kadın ho
tehc ı:. Veriyordu. Zira, Zeynebi mek. 
h· gonde · · ır •e · rmemıştım. Fakat hocanın t· :r Yler ··-ıae,,. o~retemez oldug-unu anladım. 
~ .rl b'. ~ "h ıtırm·ş fakir bir çocuk vardı . 
1 <-.ıur 'd 0 ıayd şı ! onu tuttum .. Hay tutmaz 

111. 

t\irı ~-<ıtcrı kırmızı olan yiizü gözü büsbü. 
oı:ıı:n 

rıyordu. 

t~ı.:~a: tutmaz ols::ydtm .. - diye bo. 
tatı ÇıJta gıbj yutkundu .• Bizim km baş 
~e•eıc ~ış .. Kendini ona sevdirtmiş .. 
~iı e!

1
1 Çaktım .. Herifi koğdum. Krz: 

rt\, ence -· · d~ llıı> .. egız, Baba .. ., dıye tuttur • 
h 'd'. _ s" deli misin sen, be Zeyneb? • 
'lirsit erı ki eşraf krzıs:n, bu ne idüğü 

"crd· e 'lcrir m. . . b > C t ı: ••y.. ıyım senı en ... ., evap 
•terse b"uksek nıek~ep mezunu!,, 'dedi. 

''llıı lttün k.. .. h l . l' · ~llea· utup nnc erı yutmuı ol • 
7tıı°..._~• ırı 1 kim? Ben ona bakanm .. 
.~" e~cp rnedrcse mezunu ne ipten 

4~~~ bi rtulmuslar var. Hem aylık 
~ tıfr r ofJanı damat diye almak .. 
.. ~\ lcı resin .... Bu makul sözlerime 
~ .. ~ fte. deıe beğenirsiniz: ''baba 

tımdi beni ona vermiyor 

sun. B:r şey söyliyemem .. Çünkü veaa. 
yetin altındayım. Lakin kanuni yaıa ge. 
lince, ben kendiliğimden vannm.,, 
Gördün mü cevabı? .. tıte bunun üzerine 
aldım ayağımın altına piçi 1 .. Bir dayak, 
bir dayak! .. O senin gördüğün hale ge
tirdim ... 

"Nasıl ? muvafık değil mi? iyi yap. 
madım mı?,, manasında gözlerini göz. 
!erimin içine dikti 

"- Pek Rana .. pek müstesna! - di. 
yecek değilim a ... ,, 

Lafı çevirmek için: 
- Bu arada kerime hanımın dersleri 

yanm kaldı .. O da baı1ka bir acınacak 

mevzu 1 • dedim. 
- Evet .. Lise mezunu ve emniyete 

seza bir tek kimse yok .. Mesela zatiali. 
niz gibi akil, fazd, kamil.. 

"Kamil,, yani yaılı başlı .. 
Bu eve girip çıktığım sırada, Zeyne

bi kendi kızım gibi sevmeğe ba§lamıı -
tım. 

Dedim ki: 
- Beyim .. Eğer muvafık görüyorsa - ' 

ruz, maalmemnuniye ben ders verebirim. 
Mutabık kaldık ve derse batladık. 
Kızcağızın dertli, düşünceli hali 

son derece rikkatimi okıuyordu. Eski 
muallimi, babasının dayağı falan derken, 
aramızdan bütün perdeler sıyrıldı. tç. 
li dıth ahbap obduk. Hurıidi nasıl saf 
ve sarsılmaz bir aı1kla sevdiğini bana an. 
!atıyordu. 

- Evet, onun bir haberini atmak ... 
Bunun için nemi feda etmezdim ... diyor 
du. - Babam, kendisini fena halde tah. 
kir etti .. Bunun için pek üzülmli§tür ... 
Acaba benden de nefret etınedi mi? 

Güze'! gözleri, iri yaı damlalariyle 
doluyordu. 

Nihayet dedim ki: 
- Kızım.. Hissiyatının ulviliğini an

ladım. Onun için, meraklanma.. Size 
yardımda bulunacağım. Kendisinden 
haber ıttiririm ... 

Ellerime sarıldı. Yüzüme minnetle 
baktı: 

- Ah, doktor ... Ulüvvü cenabmıza 

payan yok .. Bunu yapar mısınız?.. Bir 
haber .. Bir tek haber ... Ve benden ona 
selam .. "Kendisini unutmadım .. Mukad. 
ıder günü bekliyorum .. Mezara kadar o
nun aşkını taşıyacağım . ., İ§te bunları 

kendisine söyleyiniz .. Yahut söyletiniz .. 
Ricam, bundan ibarettir. 

- Merak etme, sen kızım ... 
(Yann bitecek) 

Nakleden: (Hatice Süreya) 

~ikAyetler, temennile! 
Dsküdarıııar 

Aydan aya 
Elektrik parası 

vermek istiyorlar 
Usküdardan Abdurrahman Ölçer im

zasiyle aldığımız bir mektupta elektrik 
ıirketinden §öyle bir §ikayet yapılmakta
dır:: 

"Üsküdara elektrik gcldiğindenberi, 
şirket sarfiyat bedellerini her ay mun· 
tazaman tahsil ediyordu. Halbuki epey 
zamand:r tahsilat iki ayda bir yapılma
ğa başlandı. Fakir ve işçi olan Üskü
dar halkının ekserisine iki aylığı birden 
vermek çok güç geliyor. Bunun için çok 
müşkülat çekiyoruz. Elektrik şirketi 
herhalde az memur kullanmak gayretiy
le bu usulli koymuştur. Fakat böylelikle 
her ay yaptığı tahsilat makbuzlanna ya
pıştırdxğı pulu bu defa iki ayda sarfed~ 
rek hazineyi de zarara uğratmı§ olmu
yor mu? Hem bu noktanın ve hem de 
halkın çektiği müşkülatın nazan dikka
te alınarak tahsilatın gene eskisi gibi, 
aydan aya yap lmasını istiyoruz... 1 

U sküdarhların bu dileklerini alm-ı 
darların ehemmiyetle tetkik ederek hali 
kı müşkülattan ve hazineyi de zarardan 
kurtarmalannı bekliyoruz. 

Amelenin teşekkürü 
Kuruçeşmede inhisarlar idaresi ile 

İş bankası tarafından yeni teşkil edilen 
tütün l'mited şirketi amelesinden Seyri 
imzasiyle aldığımız bir mektupta depo-J 
nun müdlirU Bay Hakkıya ameleye kar-

1 
p gösterdiği bUyllk alaka ve çalıtmala·ı 
rmdan dolayı tetekkür edilmektedir. 

ıroın Toın amca 
sevgn o nsn li'i1 n 

r9)e!KOO~©)ır 

d~ 
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Basıldıiı qer (YAKIT) matbaaaı 

HABER'ln 
GUzelllk Do toru 
Kuoonu: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

1404 sene evvel bugün 

Atmeydanında Nika ihtilali oldu 
Belizer otuz bin kişiyi "ıhçtan geçirerek 
tarihe "Olfller kapısı ... nı yadlgAr hıra" tı 

Dlknınıca MalfllmlYlt ©'.Jaı ko~aırak 
30,000 kDşft maırnvetmnş't!:O 

532 yılı 13 ikincikanun günü, tamı 
1404 sene evvel bugün, lstanbul ana 1 
baba günü idi. "Kan gövdeyi götü-I 
rüyor,, darbi meselinin hükmü kal
mamıştı, çünkü kan gövdeleri götü -
rüyordu. 

Tarihin Nika ihtilali diye adlan -
dırdığı bu ihtilal imparator Jüstinen 
aleyhine kurulmu§tU. 

Saraylar, hamamlar yanıyor ve 
insanlar biribirlerini boğazlıyorlar. 
Otuz bin kişinin ölümü ile netilenen 
çarpışmayı uzun uzadıya anlatmak -
tansa birkaç satırla gözönünde canlan 
dmnayı yerinde buluyorum. "zuhur 
eden Nika ihtilali üzerine at meydanı
nı muhasara etmiş olan Balzer 40, -
000 asiyi öyle dehşet engiz bir suret
te katliam etmi§ ve ölülerin adedi o 
derece büyük bir miktara - 30 bin -
baliğ olmuş idi ki bunların hemen o
rada ve bir kapının ba§ında defne 
karar verilmi~ ve bu sebeple işbu ka
pıya Nekra namı, yani "ölüler kapı
sı., ismi verilmiş idi.,, 

• • • 
At meydanında ikinci Mahmut 

2'.atnanında da buna benzer bir kat -
liam görüyoruz. Padişah Yeniçeri
lerin hareketlerinden gazaba gelerek 
onları itlafa karar vermiş ve donan -
ma efradının yardımı ile meydanı mu 
hasara ederek bir günde tam otuz bin 
kisi mahvedilmişti. 

-At meydanı, tarihin her devresin· 

de kanlıdır. En büyük debdebeleri 
gören meydan yukandn ''erdiğimiz 
gibi sayısız facialara sahne olmU§ • 
tur. 

• • • 
Meydan 196 yılında imparator 
Septin Sever tarafından kurul • 

muştu. İmparator isyan ettikleri için 
şehrin dörtte üçünü harebeye çevir
mekle ceza tertip ettikten sonra bura· 
smı imar etti· Bu imparatordan sonra 
Jü$tinyen meydanı daha ziyade ge. 
niE?lctcrek güzelleştirdi. 

Heykeller diktirdi, kendisinin o· 
tunr:ısı için bir taht yaptırdı. Bun
lan sonra en büyük şenlikler burada: 
yaoıimağa başlandı. İşte bu ıenlir 
lcrde İmparator halkın galeyanın • 
dan kendisini korumak için tertibat 
da ilave ettirmi§ti. 

Koşularda 100,000 den ziyade 
seyirci meydanı doldururdu. At mey· 
dam (Hipodrom) un hakimi lmpa· 
ratordan ziyade frrkalardı. Sağ taraf 
mailerin, sol taraf yeşillerin idi. iki 
fırka sık sık karşılaşır ve sayısız in
san kanı akardı. 

Muazzam At meydanmm, altm 
gümüş boy boy heykelleri tezyinat· 
lan ile toprağa gömüldükten sonra 
da kan aktı. Kazanlar kaldmldı. Kel
leler uçuruldu. Bugün, toprağın ke
miremediği eserler meydana çıkıyor. 
Fakat akan kanlarla t~prak beslendi. 

(~~alih müha'r.e6ele'r.i 
1 C) 1 $ - 1 C) 1 6 

Yazanlar: İngiliz ordusu bava zabitlerinden Kenneth ı 
Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thoma.s 

- 70 - Dilimiı.e çeviren: A. E. 

Sonrada meydanda duran tayyarele
rin üstüıt:leki mavi - kırmızı - beyaz 
yuvarlaktan gördü. Düşmüş olduğu ha· 
t:ıyı anladı. Tekrar havalanmak istedi; 

fakat it itten geçmitti· 
Bir zırhlı otomobil onun yolu üstü. 

ne dikildi. Pfalz müsademe etmemek i· 
çin yerde bir takla attı, biz de pilotı1 
esir ettik. 

Bu bir postacı idi. Acaba çantasında 
sadece hususi mektuplar ını var.dı? h:ı
yır, daha iyisini ele geçirdik. İstasyon. 
dnki Türk umumi karargahından res
mi evrak getiriyordu. Posta çantasının 
muhteviyatı bir şey isbat ediyordu: 
Türk ve Alman yüksek kumanda heyet
ltri ordularının ba§ına gelenleri bilmL 
yordu! 

TA yY ARELERIN ROLO 
Arkadaşım sözünü burada kesti. Filig 

tin harp sahasında tayyare kuvvetinin 
ne ihmal edilmez bir silah olduğunu 
kendi kendime dü!!ün':lüm. Tarihte birin 
ci defadır ki iki ordu muharebe ve bom
ba tayyareleri tarafından tamamiyle im
ha edilmişti. 

Bu, 1918 eylUlünde oluyordu. iki 
Türk ordusu, kendi kara ordulanndan 
kilometrelerce uzaklarda harekat yapan 
Britanya tayyareleri tarafından imha 
cı:lilmişlerdi. 

Bu tayyareler bundan on sekiz sene 
evvel dokuz mil uzunluğunda bir vadi 
yolunu ölüm yatağına çevirdi ve istik. 
bal harpleri için çok manalı bir i§aret 
verdi. 

Arabistan çöllerinin tacsız kralı Lc,

ransın ve Ross Smit'in aziz arkada§t. 
Avusturalya tayyarecilerinden "harp 
ku§U .. lakabını hem de hakkiyle kazan
ını§ L. W. Sutherland bu harplerin b:ı. 
ıından sonuna kadar iştirak etmiı bir 
tayyarecidir. Burada onun da bana an· 
latmt§ olduğu birkaç sözü yazmaktan 
kendimi alamadım: 

"'Yüreğimde müthiş bir tiksinti duy
öum; öldürmekten çılgına döndüm. Ha. 
yattan ve insanlıktan nefret ettim. Çün
kü soğuk kan'ılıkla ve fenni bir suret
te yapılan korkunç bir katliama ilet 

olmaktaydım. 

Harekat için eyliıl ı 9 sabahı tayini e. 
dilmişti. Binlerce kişilik kıtalarla her 
türlü techizat ve mal:cme Şeria mmta
kasından Yafa ve Ramleye taşınarak 
zentinlikler içinde gizlenmi§ti· 

Süvarimizin hala orada bulunmakta 
olduğuna dair Türkler kandırmak için 
Şeri vadisinde traktörler tarafından çe· 
kilen tırmıklar havaya toz bulutları kal
dırıyordu. 

Tayyare filosu kumandanı miralay 
R. Williams bizim oynıyacağımız rolil 
zah etti. Kar§ımda oturan Olive Lee 
sırıtarak: 

- İ§te çifte namlulu tüfeğim için fır 
sat! .. 

Diye söylendi. Numan ise kızak ile
tünde ta§ıdığı dinamit yUkünü tekrar 
tecrübe edip edemiyeceğini düşünmeğe 
koyuldu. Bu pilot bir demiryolu köprü
slinü tahrip için bir çok teı1ebbüsler yap. 
mıştı. 

Nihayet 120 kilo dinamit taşıyacak 

tahta:lan bir kızak tasarlamxş ve bunu 
tayyarenin kuyruk kısmına bağlamıştı. 
Bu ağır infilak kütlesi tayyareden ap· 
ğıya bırakılınca fitillerde ateşleniyordu. 
Tonkin de el bombalarile kendine mah
sus müthiş bir tertibat yapmııtı. 

,,. 1(. 1(. 

Sabahın saat dördünde havalandık. 
Mükemmel bir sabahtı. Tüfeklcrimis 
saniyenin bindebiri nisbetinde bir doi!. 
rulukla i§liyordu. Sabahın beş buçuğun· 
da bir randevumuz vardı. Afuleyi bom· 
bar:iıman edecek olan filo ile buluı1acak 
tık. Buluştuk ve vazife~erimizi yaptık. 

Demiryolu istasyonu, tayyare mer. 
kezi, techizat anbarlan ve depoya ben
ziyen her gey havaya uçuruldu. Sonra 
tekrar cephane yüklemek için Ramleye 
döndük. 

Hiç vakit geçirmeden ikinci seferimi· 
ze yollandık. Onlan Şaron mıntakasın. 
da bulduk. Evvela bir süvari kolu ark.ı· 
smdan da tekerlekli bir nakliye kolu; 
Tulukerim Uzerine ricat ediyorlardı. 

Bunlar aşağı yukarı 2500 ki§i ile 500 
kadar araba vardı. (Devamı wr) 
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smet lnönü 
Cenevreye gidiyor 

l<ahire radyo istasyonu 

(Ba§ tarafı 1 incide) ı 
Sancak meselesi etrafında beya

natta bulunan Hariciye Vekili T ev
fik Rüştii Aras "Bugiinki.i vaziyetin, 
Türkiye için meşkukiyet vaziyeti 
olduğunu, Fransa başvekili F ranscı 
hariciyesinin projesiyle Türk projesi 
arasında mukayese yapmakla meş
gul bulunduğunu ve kendisinin son 
teklifine intizar edildiğini., söylemiş
tir. 

Tevfik Rüştiinün Fransa 
menbalanna verilen beyanatı 

Pa.ri~. 1 3 (Radyo) - Sancak ih
tilafı hususundaki müzakerelere dün 
de devam edilmiştir. 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Rüştü Aras kendisiyle görüşen ecne
bi matbuat mümessillerine müzake
reler hakkında fazla izahat vermek 
istememiş, yalnız Türkiyenin meşku
kiyet içinde bulunduğunu ve Fransa
nın mukabil tekliflerini beklediğini 
bildirmiştir. 

Türlciyenin son teklifinden, ihtila
hn ancak Cemiyeti J.'\kvam toplantr 
smda müzakere ve '1alledileceği an
laşılmaktadır. Diğer taraftan haber 
alındığına göre Rüştü Aras Parise uğ 
ramadan doğru Cenevreye gidecek 
ve Dcllosla ancak orada fikir teati
sinde bulunacaktır. 

Bir İngiliz gazetesinin 
şayanı dikkat yazısı 

İngiltercnin en çok satan ve nü
fuzlu ~zetelerinden Sunday Express 
l5knderun - Antakya meselesi et
rafında bir başmakale yazmıştır. 

Sancak işinde Fransız matbuatı
nın lngiliz efkan umumiyesini elde 
etme€c çalışmasına dair bu İngiliz 
g32X!wel diyor ki : 

"Fransızlar, !:as meselesinde sü
klınetlerini muhafaza ediyorlar. 
TürlJe:-le ihtilaf üzere oldukları İs
kenderun - Antakya ve havalisi me 
ecle.cıinde de ayni sükun ve aklıselimi 
gösteriyor. 

Fransız başvekili M. Blum takdi
re Liyıldır. Kendisi, sabur ve salim 
düşünceli bir devlet adamı ... 

Fakat Fransız gazetelerini ayni 
sırretle takdir etmeğe imkan yoktur. 
Zira, F rnnsız gazeteleri İskenderun 
ig::te ln~iltereyi de kanşhnnak ümi
dini besliyorlar· 

lNGtL TERENiN FRANSA ll..E 
BiR SAFA GEÇEREK TORK1YE
YE KAitSI CEPHE ALMASINA 

miştir. Müşahitlerin Belanda bulun
dukları binanın civarında kesif bir 
kütle toplanmış: 

"-Yaşasın Atatürk! Yaşasın 
müstakil Hatay!,, diye bağırmıştır. 

Diğer tezahurat 
Halep 12 (Hususi) - Kanunusani

nin 10 uncu günü öğleden sonra. bita
raf müşahitler heyeti ansızın Reyhani
yeye gitmiştir. Heyetin geleceği ancak 
10 dakika evvel haber alınmasına rağ
men kesif bir TUrk halkı tarafından 

karşılanmıştır. Heyetin geleceğini 

Türklerden gizliyen mahalli hükumet. 
sancak hudutları haricinde Hanm ve 
civarından 300 kadar Arap topla.tarak 
Reyhaniyeye ~\·ketmiş bulunuyordu. 
Bunlar: 

"- Yaşasın Suriye!,, diye bağırtıl· 
mışla.rdır. 

Nahiye müdürünün delaletile Arap
lardan 3 k4Jilik bir heyet müşahitler 

tarafından kabul edilmiştir. Arap he
yeti müşahitlerin yanından çıkınca 
Araplar e11erindeki sopa ve tabanca
larla T~rk halkına hücum etmişlerdir. 
Hükumet milisleri de buna i.5tirak 
ederek süngü tııknuşlar ve Türk hal
kına hücum etmişlerdir. Türk halkı 
süngü ile dağılmamış: 

"- Biz istiklalimizi istiyoruz!,, di
ye bağırmışlardır. Milis kumandanı 

Türklere ateş etmek emrini vermiş
tir. Bu hadisede Türklerden 3 kişinin 
öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirili
yor. Reyhaniyede müşahitleri ziyaret 
eden Türk heyetleri kadın erkek ve 
Çerkezlerden mürekkptir. Müşahitlr 

heyeti Türklere: 
"- Siz Türk değilsiniz!., diye hitap 

etmiş, onlar da: 
"- Biz tama.men Türküz: hiçbir 

farkımız yoktur., diye cevap vermiş
lerdir. 

5.000 Türk köylüsü ay yıldızlı 
bayraklarla sokaklardan geçti 

Antakya 12 (A.A.) - Havas a.jan
smm husu.c;i muhabiri bildiriyor: 

Kahire Radyo istasyonuna dair birkaç resim: 
1: - Kahire ~hri merkezinde bulunan stüdyo dairesi. 2: - Rnclyonun clirc'rlörü ·~·"\t .~":rm. - 3: Rn~ 

da ezan okuyanlardan Şeyh Mehmet R;fat - 5: Mısırın tanmmı~ lcemancr'"nnd:ın S4:mi s~vn -6: Kahire alil 
yosunda plakla nefrİyat kısmı - 7: Mısır radyosunda bir udi - Yukarıda köşede Sudanlı bir meddah. 

TUrkler bugün büyük bir mukabil --------__;.----=---------------------------
nümayiş tertip ettiler. Kamyonlarla nm mutasarrıfı Hacı İbrahim Etem c a m d a n ı b 
dağlardan indirdikleri 5000 köylü Mısır ulemasına müracaat ederek şap- . 
Tüİ'k ay yıldızlarla. sokaklardan geçti- ı 
ıer. Dün köylerine avdet edemem.iş ka giymekte dince bir mahzur olup ol- Ta yya e c· L. n d b . e c r . c be 1 er 
dağlı Araplar bugün hüklimet vasıta- madığmı sormuştur. Ahiren kendile- 1 1 er 1 
sile köylerine iade edilmişlerdir. Çar- rinden gelen fetva şeklinde bir cevap- m Üs bet ne . c ve r d ,· 
şılar kapalıdır. Yalnız ahalinin iaşe- ta şapka giymekte dince hiçbir mah
sine hizmet eden birkaç dükkan a.c;:ık-

tır. 

Şapka lehinde çıkan fetva ! 
Halep 12 (Hususi) - Eski İskende-

zur olmadığı bildirilmiştir. Halepte 

çıkan ''Vahdet,, gazetesi bu fetvanın 

Ara.pca. tam metnini neşretınektedir. 

Meşhur Amerikan tayyarecisi j 
Lindbergin gene mC§hur ve Nobel tıp 1 
mükafatını kazanmıs doktor Aleksi 

~ 1 

~~~·~~ro~.,,-1---------h--A--d-.---ı---.-
Frttnsa Hariciye Nazın span ya a ıse erı 

Cenevreye gidiyor 

Karrel yardımiyle icat etmiş olduğu 
camdan sun 'i kalp; tıp araştırmaları 
için hudutsuz imkanlar açmıştır. 

Mihaniki mükemmeliyetini Lirıd
berge medyun olan cam kalp, hayvan 
ve yahut insanlardan çıkarılan uzvi-ı 
yetleri yaşatabilmektedir. Yani insan l 
vücudundan çıkarılan bir ciğer hu 1 
kalp vasıtasiyle yaşatılmaktadır. 

Meseleyi kısmen hallctmi;?ti. fŞ. 
kat mihani1d bir kalbe ihtiyacı vardı• 
işte o ı:ııralarda makine işlerinde h' 
rikulilde istidadı olnn Lindberg ort# 
ya çıktr ve dol· tor Karrelin lnbora# 
var asistanı oldu. 

·ı~ Atlas Okvanusunu tek bnşına '; 

Paris, 13 (Hususi) - Fransız 
hariciye nazın Delbos Cenevreye gi
decek Türkiye hariciye vekiline ora· 
da mülaki olacaktır. 

Sancak meselesinde Milletler Ce
miyetinin mazbata muharrirliğini ya
pan Sancller de kendileriyle Cenevre
~ bulu~acaktu. 

Sovyet Büyük Elçisinin 
göriişmeleri 

Paris, 13 {Hususi) - Fransız 
hariciye nazırı Delbos Sovyet Rusya 
nm Paris büyük elçisini kabul etmiş
tir. 

Miişahit heyeti Milletler 
Cemiyetine telgraf çekti 
Antakya, 13 {Hususi) - Bita-

:rnf müsahit heyeti, Antakyada . ce
reyı:n eden müsademeler hakkında 
Mi119tf ... r Cemiyetine telgraf çekilmiş 
tir. Mi~qahitlerin raporu, mandalar 
komisyonuna havale edilmiştir. 

lsl·enderund;)ki lngi)iz komolosu 
Antnkyaya giderek müşahitlerle ko
nuşmu;ıtur. 

S2rly~ komiseri Parise gidiyor 
ı .... tvkya, 13 (Hususi) - Suri

ye fevkalade komiseri Kont dö Mar
tel, bu nym ortasında Ankara yolu 
ile ve F rnnsanın Türkiye büyi.ik clçi-ı 
si ile görüşti.ikten sonra onunla bir
likte PMise gidecektir. 

" Yaşasın Atatürk ! " 
M ü;-iliitler Aktepeye e1ttikleri 

7""-"~'1 kendisine Il'cbus süsü veri
lm ~~unut ve arl~aclaşlariy!e göri.iş
müşlerdir. Bunların Fmnsızlarrn ar-' 
zu ettiği gibi görüştüğiinü gören halk 
mü§<lhitlerden ayrıca mülakat iste-! 

Paris: 13 (A.A.) - Siyasi müşahit
ler dün Fransanın Berlin sefiri François 
Poncet ile hariciye nazın Delbo arasın

daki görüşmeleri nikbinane bir suTette 
tefsir etmektedirler. 

Fransanın Sancaktaki ataşemiliteri 
yüzbaşı Luiset'in bundan böyle İspan. 

yol Fasını serbestçe ziyaret edebilmesi 
keyfiyeti, huzur ve sükunu daha ziyade 
arttırmış ve gayri tabii hiçbir şey gfü
memiştir. 

Fransa ile Almanya arasındaki diğer 
muallak meselelerin kaffesinin şimdiki 

sükun arttığı takdirde tetkik edilebilece 
ği ümit edilmektedir. 

Alman gazetelerinin 
Fransaya hücumu 

Berlin; 12 ( A.A.) - Havas ajansının 
muhabirinden: 

Pazartesi akşamı çıkan gazeteler Al· 

man istihbarat bürosu tarafından gece 

gönderilen telgrafları istismar etmekte 
ve merkezi Perpignanda olmak üzere 

bir Sovyet devleti kurulacağı hakkında. 

ki haberlere hususi bir ehemmiyet at· 
fetmektedir. Fransız erkanı harbiyesi-

nin İspanyol Fası isin planlar hazırla. 

makta olduğu hıı.kkındaki haber de ata
b. uyandırmı~tır. 

Matbuat, Fransız hazırlıklarmclan ve 

"müstemleke haydutluklarmdan.. bah
setmektedir. 

Fransız hükumetinin general Franko. 
, a bir ll'tımatom gondereceği resmi b:r 
:nenb::ıdan bildirilmektedir. 

Bcrliner BoC'rser Zeitung gazetesi <li· 
yor ki: 

"Bütün bunlar Fransanın İspanyol 

Fasını ele geçirmek iste-diğini gösteri
yor,, 

Diğer gazeteler B. Blumun bir kaplan 
hamlesi yapmak istediğini söylemekte. 
dirler. Angrif "Blum böyle bir hamleye 
cesaret edecek mi?., sualini soruyor ve 

ilk tabında neşrettiği mutedil bir maka

lede Almanyarun imparator Vithelmin 

hatalanna düşmiyeceğini ileri sürüyor 
ve bu gazete diyor ki: 

"Agadir hadisesi harpten evvelki Al· 

manyanın tesadüfe bırakrlan siyaseti. 

nin bir misalidir, nasyonal sosyalist 

Almanya kimseye Hitlerin yeni bir kap· 

lan hamlesinden bahsetmek frrsatını ver 
miyecektir. 

Fakat bu makale Angrifin ikinci ta
bından çıkarılmıştır. 

l\falagamn bombardımanı 

Cebelüttarık: 13 (A.A.) -Asilerin 

ellerindeki iki kruvazörün pazarte6i 

günü Malagayı bombardıman etmeleri 

neticesinde 300 kişi ölmüş ve binden 
fazla adam yaralanmıştır. 

Cephede vaziyet 
Avila 12 (A.A.) - Havas ajansı mu. 

ha birinden: 

Pazartesi günü Madrit cephesinde 

sükun hüküm sürmÜ§tÜr. Asi!er taar

ruzlarına devam etmemi§lerdir. Asiler, 

elde edilmiş mevzileri tahkim ve müstak 

bel harekatı ihzarla iktifa etmişlerdir. 

Bazı kimseler, hükfımetçiler payitahtı 

terketmek kararları asilerin hareketleri 

ni batileştirmeğe sevketmiş olduğu mii 

taleasında bulunmaktatlırlar 

Şimdiye kadar canlı hayvanların aza-. 
!arından ancak küçük miktarlarda ·ve 
bi.iyük masraflnrla çıkarılabilen gud
de ifrazları, yeni icat sayesinde sun 'j 
bir surette yaşatılmakta olan uzuv-1 
lardan büyük mikyaslarda çıkarılabi 
lecektir. 

Seker hastalan tednvisine mah
sus "insulin,. ile, çaresi bulunamamış 
diğer birçok hastalıklar için luzım o
lan malzeme hu cam kalp vasıtasiy
le şimdi kolayca ve ucuzca istihsal e
dilebilecektir. 

Kalp hastalıkları meselesi de bu alet 
vasıtasiyle laborntuvarlnrda tetkik o
hmacaktır. 

icadın hikfıyesi, tababetin roman· 
lanndnn biridir: 

Tayyareci miralay Lindberg Ka
nadada Külek şehrinde ölmek üzere 
bulunan tayyareci Floyd Senette, za
türrieye karşı bir serum götürürken 
doktor Karrelle tanışmıştı. Doktor 
Karrel labor<ıtuvarmda piliçlerin kal· 
bini besleyici bir vasıta ile yaı:ıatmak 
§Öhretini kazanmış bir zattı. 191 2 
senesinde henüz ölmüş bir pilicin sı
cak kalbini çıkarmıştı· Bu kalp hala 
çarpmaktadır. 

Doktor Karrel bu işi daha ileriye 
götiirmek istiyordu. Vücudun muh
telif uzuvlarım hiç durmaksızın ifra-
7at yapmaları için canlı tutnbilmenin , 
imkunlarmı bulmak istiyordu. ' 

uçmuş olan hilyiik pilot tam beı; se". 
Rokf,.11°r enstiti'siinde ıı;izli rizli çıı 
lıştı. Sonra da diinya. büyi.ik wS' 
yarec:inil'\, tıbbi cıraştmnalara ko)-ıı~ 
muş bir alim olc.lupunu işitti: fo\:ll 
yanı ~ı işin hikayesi gene gizli ttl' 

tuldu. 
T ayyarecinin esrarla kaplı foal'.• 

yeli ha1~hndC\ iki sene c1aha hiç ~~ 
söz süylcnmedi ve 11eçen1erde büyıJ 
haber birdenbire ilan edildi. uııt 
herg mesf'leyi halletmişti: Yapı111c 
olduğu cam alet. canlı bir uvzuiyet~ 
tıpkı hakiki bir kalp CYibi kan yah11 

da 1""\nın yerini tutabilecek malzert'le 
veriyordu. 

Bu alette kan cereyanının haf'i 
ket kuvvetini tazyik edilmiş sllf'I 
bir hava sistemi temin etmektedit: 
8 ·ı 'k l . . iif11 

u cı mz mı rop arın gırmesıne rrı 
olmak için hiç hava sızmryacak dere: 
cede kapahdrr. Sun'i kalp hiç bir a. 
şmma ve eskime izleri gösternıek51' 
zin muntazaman işlemektedir. . 

Şimdi de insan uzuvları bu yef'I' 
alette tecrübe edilmektedir. Tıp di.if'I' 
yası için bu sayede hudutsuz ara~ur' 
ma ve tecrübe sahası açılmış bu)uııı.J' 
yor. 
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l'ürkiye başpehlivanı 
Tekirdağlı Hüseyill 

.. zakında Parise g ·diyor 
en gittikten sonra meydan okuya
cagına Dinarlı şimdi gelsin de 

1.. karşıma çıksın!,, 
İ-iiis ~kiye baş pehlivanı Tekirdağlı Taksimdeki gi.ircşler devam ederken 
J:lchl~Yın, §ercf madalyasını ve baş- Dinarlının Selanikt~n geldiğini ve 
tkıe~~h~ kemerini aldıktan sonra Sirkeci otellerinden birinde saklı ol-

li~· etı~c gitmişti. cluğunu da işitmiştim. Ben işte İstan-
İstanbUseyın pehlivan iki gün evvel 
disirıi ula_ dönmüştür. Dün gece ken 
İndikl ~ırkccide, memleketlilerinin 
Yası <:~otelde gördüm. Şeref madal-

gogsu·· .. .. f d Çarp· nun sag tara ın a göze 
::.otdu. Şöy~e konuştuk: 
_ ~O§ geldın Heseyin pehlivan. 

1 
_Boş ~ulduk, dedi. . 

oula l ~ karda, kışta ne dıye İstan-
ge dın) 

· -P hı· idman e ıvanın yazı, kışı olmaz .. 
~Ulüb·· Yflpmıya geldim. Galatasaray 
8.tıniu ~de Çoban Mehmetle, Sam· 
iırn <::·· hınetle, Adnanla çalı.:ıaca
~~':1'1lYlc böyle bir ay kadar kala 

- Sonra~ I 
~ca-=- Sonra Anadoluda seyahate cı· 
.. gJın. J,_· d d .d ~ grrn. B ... ,~ır e e ı man yapaca-
"1raa .. u arada giireşmek istiyen 0 -

Bureşeceğim. 
ntrn;- llk~aharda Himayei Etfol na
RirCcc'kY~l~ güreşler yapıhc.-kmış 

mısın? 1 
~k Tabii.. Şimdiden idmanlara! 
darı Yışıın sırf o güreşler icindir. On
lu}~nra ağustosta lstanbuld, ı gene 
9"!111!f:'1,,.c bns pch'ivı:ınlı~ kl'nıb.-ma· 

~ 1.-ıııurıı f.ichn,ct 

1,... tı ola 
~~~k ... Bu niiisabakalarda 937 ! 

~lftı.'"anhğını gene muhnkkak a-

ta D':"' Sen T k. d ~ · "k ~ ltıa I e ır a31na gıttı ten son 
· N~ d 1 ~1ehmP-t meydan okumuş 

ı ......_ Crsın) 

ne" Onll . . . ... 1 d o· l 
t' lı.tk. d ııııttım. ı'e ense ınar ı 
~ a an meydan okuyor. Bizim 

l'1ı,. 1 Sooo 1 r a 
&çi l't:'rı y kazanç . ~ . 

l' bibı~a «orunu tu rd ı 
;llıl, l\.vnın en büyük iki tenis şampi-

' ' •:!il 1 •ı • 

Tarkiyc ba§ 7ıehlıvanı Tekirdağlı 
mıscyin 

bula gene geldim. Kendi~ine her zn· 
man olduöu gibi meydan okuyorum. 

Bileklerine, ve vücuduna güve
niyorsa çıksın karşıma l Ona arkadan 
meydan okumayı bir göstereyim. 
Ben pehlivanım ve tam bir sporcu
yum. Kendime güveniyor, bütün 
Türkjye pehlivanlarına meydan oku· 
yorum. Benimle giireşmek istiyen 1 
olursa buradayım, hazırm1. 

Dinarlı gibi bana meydan oku
yan Mülayimin boyunun ölçüsünii 
verdim. O tnraftan rahatım. Şimdi 
bir Dinarlı kaldı meydanda .. · 

Kara Ali de rakibimdir. Fakat o 
cok sporcu bir pehlivandır. Onunla 
da fırsat düşerse karşılaşacağım. An
kara güreşlerinde bu fırsat olacaktır 
7.annederim. Afyonlu Süleymanm da 
'1abire c-.alıştığmı duyuyorum. Bunlar 
dan cidden memnunum. Çi.inkü orta
ya yeni rakipler çıkıyor. Güreşçiler 
ne kadar çoğalırsa bu hem bizim he
sabımıza, hem de memleket hesabına 
bir kazonctır. 

- T e'kirdağında i.iç ay kadar ra
hatcttin değil mi? 

- Evet ... Biraz dinlendim Fa.

1 
kat gene az çok idman yaptım. Bil
hassa ço k koştum. Bununla nefes 
kabiliYr.-timi arttırdnr. 

- K:Jnn nnsıl ! Ziyafetlerden falan 
forkett i mi"> 

- Eskisi gibi 105 kiloyum. Yani 
ne artt•m, ne ekqildim .. • 

Hiiseyin idmanlarına başlamak 
\jzere otelden çıktı. Yolda ayrılırken 
şöyle diyordu: 

- Parislf•ki giireşlere de gitmek 
ifltivonım. Y nlnrz rica ederim İyi yaz. 
Er ~eydam burada. Dinarlıyı bekli· 
yorum. 

Y. Ragıp 01\TEN 

~ araa111~tr~Jyalı Vinesle !ngilız Per-
l. ~ltni l'\evyorkta yapılan maçtan 
~~ aıtu8~ ve Pl!rry'nin bütün tahmin- I 
. "<.llı.t~t1 1. eı:ler<'V. rnkibini yendiğini 
Ş· .... 

bu 1rtıdi ..• 
~a l'll~ bı:gı·enı~ c:.ruz lo, I\:rry yalnız 
f~lttıarn1~ muvaffakıyet kazanmakla 
~ ~Otı.~ı ·• ayni tamanda bütün pro-
~llıı k~Porcuıar arnsmda \;nzanr r<'

'tı llhaıti~ıştır. 
ıq ~ta 3.70~ ~e~hur tenisçi bu bir tek 
~Us it t h ıngı!iz lirası almıştır. Ya-

':iu.r lira ~ına bizim rıaratnızla 6000 

det ~111 ıı~~ 
\>~~a ~Y~neı olan ?errv bir müd 
u~ ~it er kad!l k"lT"'..,;-a karar 
~~ 1 ltb~ ~ede vnı:ı:ıti 20.000 iıı"'İliz I 

""'-1" '""lla .. . 
~:,> btt ~ Cat:,ını umit etmekted\r . 

''1e]•;ı-c~~tn sonra •·1 numaralı!' 
lakabını almıştır. 

TlJP..A M1, Y ı\ZI MI? 
- C,r' ·, -.:r'iın; yiizü 

1."-0yıın mu, yuksa ltrka Ü8tii m ~; dii.~e, .. j 
cck! .• 

Olimpiyat buz üstünde hokey ikincısi -Maıırnaso~ 
MlYllhrt<ellO'ltO®ır a •• 

Amerikan takımı 
Romanyanın C. F. R. takımına1 

karşı Fenerbahçe . Galatasaray, Be
şiktaş ve Güneş gibi en sağlam dört 
klübümüz hiç sebep yokken ikişer 
ikişer muhtelit olarak çıktılar, ilk 
maçı 4 • 1 kaybettikten sonra ikinci 
oyunu ancak beraberlik ile başanna

Avrupada bir turne yapacak 

ğa muvaffak oldular. 
Bu yağmurlu mevsimde kendi lik 

maçla11mızı doğru d\iri.ist tamam· 
lıyamazken iistt:lik bir de ecnebi ma· 
çını araya sokmak hiç şüphesiz ki 
çok yanlıştı. 

Haydi C. F. R. ile başka tarihler 
üzerinde anlaşma yapılamadı ve 
naç.ar bu tarihler kabul edildi diye· 
!im. Fakat ya takımlarrmızı şöyle ku· 
şa benzetip muhtelit diye ortaya çı
karmağa ne buyrulur. 

Şimdiye kadar yiizlerce ve binler 
ce defa tecrübe olunan ve hiç bir za
man klUp takımları kadar randman 
veremiyen muhtelitleri C. F. R. nin 
karşısına dikmekte mana ne idi. 

Bcrlin o1inıpiyat1amıda Macar lngHiz tak1mile Jlacar ekibinin 
miisabaka.sımlan bir görüniiş 

Lik maçlarının başındanberi be · 
raber oynıya oynıya oldukça anlaş· 
mış olan takımları biribirlerine ka· 
rıştırıp sahaya çorba gibi onbirler 
çıkarmanın hikmetine bir türlü akıl 
erdiremedik .. 

Macların hasılat yapması ciheti 
düşi.inüİmiiş olsaydı hiç şüphesiz ge· 
ne kliip takımlarım oynatmak icap 
ederdi . 

Çünkü birçok klüpçü seyirciler 
muhtelit takı!'n maclarm(hn z:evk a
lamazlar. Nitekim bu maçlarda Tak
sim stadı adeta bom boştu. 

C. F. R. ye karşı ilk maçta çıka • 
rılan Galatasaray . Beşiktaş muhte· 
liti Hüsnü, Şeref, Eşref, Nuri gibi en 
~i.ivenilir dört Ref,iktaşlıdan mahrum 
bulunduğu için sahaya çok KÔvvetsiz 
olarak çıktı ve hiç bir anlaşma kabi
liyeti gösteremeden 4-1 yenildi. 

Yalnız bir Beşiktaş veya yalnız 
başına bir Galatasaray takımı oyna· 
tılsaydı daha iyi bir netice almak 
yüzde doksan gibi büyük bir ihti • 
mal ile mümkiin olacaktı. Bu yapıla· 
madığı için biitün ümitler Fener - Gü 
neş muhtelitine bağlandı. 

Fakat ne çare ki bu iki klüp de 
ortaya derli toplu bir takım çıkar· 
mak kudretini gösteremediler. 

Hatta bir aralık Güneş klübiyle 
stadyom araşında mekik dokumağa 
başlıyan idareciler 8 takım oyuncu
larına bile muhtaç vaziyete düştü -
ler .. 

Ilittabi bu şekilde toparlanan bir 
takımdan galibiyet beklenemezdi. 
Her ne kadar tesadüf bize yaradiyse 
de Rumenler tesadüfün aksiliğini 
kuvvetleriyle pek iyi tamir ettiler. 

Ttesadilfen 2-0 galip vaziyete 
geçmiş olan muhtelit oyun bittiği za. 
man gene bir tesadüf eseri olarak 
mağlubiyetten kurtulmuştu. 

Yabancılarla sık sık temas yap· 
mak muhakkak ki futbolümüz icin 
çok hayırlıdır. Fakat bn temaslar iÇin 
münasip bir zaman bulmak ve mü· 
nasip bir şekil kararlaştırmak şartiy· 

1936 kı~ olimpiyatlarında dünya 
ikinciliğini kazanarak buz hokeyinde 
dünyanın en kuvvetli üç. milletinden 
biri olduğunu gösteren Amerikalılar! 
Avrupanın muhtelif merkezlerinde 
maçlar yapmak ve nihayet şubat or
talarında Londrada icra edilecek olan 
dünya şampiyonluğuna girmek için 
yola cıkmak üzeredir. Gecen sene 
şampfyonluğu talisizlik ve ~fak bir 
farkla elinden kacıran Amerikalılar 
bu sene fırsattan istifade için son de
rece çalışmışlardır. Bu defaki şam· 
piyonluk unvanını memleketlerine 
beraber götiireceklerine emin görün
mektedirler. 

Avrupada ismini herkese tanıttı
ran ve şimdiye kadar bütün diinyada 
ender yetişen hokeycilerinden biri o" 
lan meşhur Smith de gene Amerika 
takımında merkez muhacim olarak 
bulunmaktadır· Son olitnpiyatlarda 
Am~rikalıların sürati, birliği, mer
kez muhacim Smith'in şüt kabiliyeti 

B u z üstünde 
hokey 

Saint - Moritz 
Kembriçl mağtôp 

etti 
Sen Moriste yapılan Kembriç -

Sen Moris buz üstünde hokey maçı 
Kembriç takımının altıya karşı iki ile 
mağlubiyetlerile nihayetlenmiştir. 

lsveç Ski takımı 
Dünya şampiyon
luğuna g i ri y or 
lsveç ski federasyonu 11-18 şu

batta Chanonixde yapılacak olan 
di.inya ski şampiyonluğuna iştirake 
karar vermi tir. İsvecliler 50 ve 1 ( 
kilometre mukavcme

0

t yarışlariy: 
1 OX4 kilometre bayrak yarışına, al 
lamaya ve bir de 7.ikzak ini~ mi.isaba
kasma gireceklerdir. 

İsveç takımı altı kayakçıdan mü· 
rekkep olup girdikleri biiti.in miisa· 
bakalarda birincilikleri si.ipi.irecek 
kuvvettedir. 

le . Yoksa böyle gelişi güzel takım- --------------
ları muhtelit diye ortaya atmak fut -
boliın memlekette esasen azalan sem 
patisini baltalamak, ve memleket 
dısında da Türklerin bu sporu bece
remediklerini ilan etmekten ibaret 
kalır. 

OSMAN KAVRAK 
---~-

Şaz· Tezcan 
Güne~ ~IUhünp 

i n ti sa p et t · 
Beykoz klübüniin sabık kaleci i ve 

muktedir hakemlerimizden Şazi Tezcnn 
eski klübünden ayrılarak Güneş k' ·,:j. 

ne intisap etmiştir. 

Akınsı>orun h on J rt!"il 

---

- .. 
Klübümüzün senelik kongresi 16 ikini ·.,. 

cikanun 193 / cumartesi günü saat 19 d3 I ·• -1 
klüp merkezinde toplnnnc~ktır. ı 

Biitün Akıns mrl ',~ 1 "" Z ! tin \ c 

saatte klülıc gclmelcrı ch1.:nımiyetle ilan J 
oluırnr. lKı§ .'lporu y<.ıpan bi.r kmiımn ltı1w.<ıftürii 

ve takımın sertliği bütün milletleri 
yıldırmış hatta dünyaya meydan O· 

kuyan Almanlara da güzel bir ders 
vermi~ti. Binaenaleyh hemen he
men ayni kadroyu muhafaza eden 
takımın bu ~eneki ziyareti çok biiyük 
alaka ile bekleniyor. 

Amerikalılar ilk ~avaşlarmı Bel""" 
linde yapacaklardır. Fakat Berlinin 
seçme takımı ile karşılaşmıyacaklar-
drr. Bunun sebebi Alman takımının 
Almanya şampiyonası için ayni ta• 

rihte, yani şubatın 1 ve 2 sinde seya· 
hatte bulunacağıdır. Bundan maada 
Almanların en iyi oyunculan da bir 
Kanadalı antrenörün nezareti altında 
Kreffeld'de dünya snmpiyonluğu için 
hazırlr.nmaktadır. Bunun icin Ame
rikalılara knrşı çıkacak tak.ımın Al· 

manyoda bulunan bir iki Kanadalı ile 
birkaç Hamburglu oyuncudan teşek· 
kül edeceği söyleniyor. 

Suat Erler 

Kış talebe 
olimpiya la rı 
ıs mille t işti rak 

edecel< 
Şubatın birinden beşine kadar 

Zella • See'de icra edilecek olan kış 
talebe olimpiyatlarına iştirak için 
·imdiye kadnr 13 millet kaydolun· 
muştur· Bu on üç milletten A"us· 
turya, Fransa, ltalya, Yugoslovya ve 
Lehistan büti.in mfüıabakalara yani 
ski, panitaj, buz üzerinde koşu, ho· 
key ve bob yarışlarına yazılmışlardır. 
Macaristan ile Çekoslo,•akva bob ya· 

rışlarııı <in maadasına istirak edecek· 
lerdir. Almanya yalnız ;ki ve hokeye, 
F enlandiya ile Litvanya ski ve si.irat 
koşusuna, İsYiçre de yalnız ski ile 
bob yanşına ııireceklerdir. 

Bir olimpiyat 
şamp~ onu 
Prt.ınstJS old u 

Spor ıni.itead.!it defalar içtimai 
mevkiler iizerinde miiessir olduğunu 
göstcrıni11tir. Bıı sefer de olimpiyat-
larda kadınlar arasında 200 metre 
kurb"ö- ln.ma ~:'\mpiyonu olan Japon 
vüzucü 1 :i leks ~ foe!· -ıta ka~"li··etinin 
..... ftun ı ol.'n Jnpnn pret's!;ı :nden 
Hyoto ilt> f>\ !enerek prenses r !muş
tur. 

Korferans 
Günce; klübiln:len: 

16-1-937 tarihine tcsadiif eden 
önümüz:i ~:i cumc:ırtesi günü saat 18,30 
da Bay Hıfzı Tevfik tarafından Edcfü. 
yat hakkında bir konferans verilecektir. 
Aza ve dostlarımızın bu toplantıya şeref 
katmalarını dileriz. 
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En vap ası 
? • di i 

Geminin kıymetli hamuleslnden maada 
kasasında bir hayh elmas ve pırlanta 
gibi kıymettar tıış ar da hulunmuştu. 

Yaşmakh kadın, dükkanın bir . kapısından giriP 
öteki den çıktı. Kendis·ni takip eden harenı 

ağasına mü hiş bir oyun oynadı 
Ya.§ma.kh kad.ın yılan görmüş ve bu Halbuki bana çok mal lazım .. 

soğuk hayvanın gözleriyle büyülen- - Ne yapayım bacı, ötekileri yakı-

Bı·r mu"ddet sonra da "Enor.ı·s, 1 l l d · ..ı_ k d miş ta\>şan gibi olduğu yerde k:ıldı. yarlar .. Çünkü onlarda. esrar va.rmış ... 
w ıa mrşısın a zıvanawm çı ryor u. 

- Tanıdın mı? Sade bunlar kalıyor, ben de veriyorum. merasim mahsusa ile Türkiye Büyük Yaşını başını almış bir adam olan 
Evet - Artık bilemem .. Bana çok kfı.ğıt Millet Meclisi hükumetinin bahriye "Cerci., nin Sakızın küçük bir kö - - ... 

sine reamen ithal ediliyor ve vapura yündeki evceği de sık sık rüyasına - Ben de seni tanıdım, Nesim ağa.. lılznn. Vermedin, ben de gelmiyorum .. 
"Trabzon., ismi konulmuş bulunu _ girmektedir. Evet, bu adam, Nesim ağa idi. Biraz Eğer yakılacakları "ben sonra yaka.-
yordu. evvel, o da, Bcşirden ayrılmış, pazar rnn !" diye a.lıkoyabilseydin, iyi olur-Esaretin yetmiş ikinci günü bar -

(!_ 'bık "Enosı's,. "eyahut "Trab- ba "C · k d" l kayığına binmiş, İstanbul tarafına ge- du. Fakat bu işi beceremedin .. 
.:Ja • orcı., artı unyayı görmez o • 

zon,. bugün el'an Türk donanması muştu. Ne yapıp yapacak bu esaret çiyordu. Pazar kayıklarından birincisi - Peki ama, bu senin kılığın kıya.-
maiyetinde kömür gemisi vazifesi hayatından kurtulacak, Sakızdaki ni kaçırdığı için buna. binmiş, kayık feti nedir böyle .. Eskiden kötü, yama.-
görmektedir. portakal ağaçlariyle süsHi evceği- doluncaya kadar beklemek mecburiye- lı bir ferace giyerdin. Eskicilik eder • 

GlZU DEFİNE ne bir an evvel kavuşacaktı. tinde kalmıştı. Yaşmaklı ka.dına, o ka- din .. Şimdi bayağı konak sahibi hanım 
"Novorosisk., den lstanbula gi· Lakin Türklerin elinden nasıl d:ır hayretle ve alakayla bakıyordu gibi bir şey olmuşsun ... 

derken mini mini iki Tiirk teknesi kurtulmalı~. ki, bu, alelade bir tanırnağa benzemi- Yaşmaklı gülerek: 
tarafından, sinema harikalarım göl· K::ıçmak !.. Evet ama nasıl ve ne- yordu. - Eski kağıtların ticaretinden zer-
gede bırakacak, bir cesaret ve atıl- reye L - Sen beni tanımışsın bir şey değil. I gin olmuş değilim her halde ... Buna e-
ganlıkla zaptedilmiş olan "Enosis,, T rabzondan demir üstünde ya· ÇUnkü ben her z:ı.manki kıyafetimde- min ol.. Amcamın oğln öldü .. Mirasına 
in hikayesi burada bitmiş olmuyor. tan bir Ti.irk gembotundan nasıl yiın .. Fakat benim seni tanımam me - kondum ... 

Meğer bu gemiden Türkün hiç kaçılır?.. sele .. Çünkü cidden tanınmaz kılıkta- - Demek artık müsveddelik eski ka-
umulmadık bir surette daha müste· Türklere yalvcınp yakararak onla- sın!. ğıtları istemiyorsun ... 
fit olması mukaddermi~. bakınız na- rı acmdımuık istese!.. Bun da im- Kadın, yalvarır gibi bir essle: - Söylediğim tar1..da yn.parsan, eski 
sıl: kan göremiyordu. Düşman kendi- - Sus alla.h rızasiçün... Yava.s ko- L~imi ba.~kasma bıraktım .. Ona haber 

Yunan gemicilerinin, esir 8ıfati- lerine fena muamele etmiyordu a- nuş ! • demek mecburiyetinde kaldı. vereyim - dedi. 
le. "Preveze,, ganbotuna nakledil- ma onların kendisine acıyıp salıvere- Esasen, harcmnğası hızlı konuşmu - Nesim, diı;;lerini gıcırdattı: 
ıneleri üzerinden iki buçuk ay kadar ceklerini de pek aklı almıyordu. yordu. - Ah, iblis! Ben senin ne mendebur 
bir zaman geçmişti. Barba .. Corci .. Yunanlı tayfanın Fakat bu se!er adeta kulak kulağa oldUb'1lllu biliyorum ama, ne bileyim 

"Enosis,. in tevkif ve zaptına ig müstehzi bakışları, kalbi yuhaları a- muhavereye giriştiler. ki bir kere seninle beraber çalışmış 
tirak etmiş olan her bahriye zabit ve rasında hergün angaryeden angarye- Nesim: bulundum!. dedi. Senin maksadın eski 
neferimize Türkiye Büyük Millet ye ko~nrken bunları düşünüyor, - Çoktandır, eski kağıtları almıya kağıtların okkayla ticaretini yapmak 
Meclisi hükumeti müsavaten üçer kendi kedine bir selamet çaresi , bir gelmiyorsun... değil.. Vez.ir katiplerinin yazdıkları 
yüz lira nakdi mükafat dağıtmak su· kurtulu~ yolu arayıp duruyordu. - Sen söylediğim gibi yapmıyorsun mektuplan müsveddelerinden okumak 
retiyle kendilerini taltif etmişti. Çün· (Devamı var) ki ... Yırtık pırtık §eyleri veriyorsun... istiyorsun. .. Bunu anlıyorum, fakat c-
kü geminin kıymetli hamulesinden ---------------------------------------------
maada kasasında bir hayli elmas ve 
pırlanta gibi kıymettar taşlar da bu
lunmuştu. 

Harp vesaiti namına her §eyin 
rncfK l bulunduğu O Sıralarda 

memcl edilmiyen bu servetin bü
yük bir yardımı olmuş ve 
1:ıymett::ır taşlar satılarak top ve tü
fek mermisi şeklinde cephede Yu· 
nnnlılara her gün iade edilmeğe baş· 
la::mıştı. 

"Eno~is .. in esir zabitan ve tay
fcsı ice esiri harp olarak "Preveze,, 
r.ambotumuzda bulunuyorlardı. Esa
sen çok ağır bir şey olan harp esaret 
hayatı bahriyede büsbütün sıkcı ve 
zahmetlidir. Çünkü bahriyeli denİ7.· 
lerin mavi enginlerine alışmıştır. O, 
ciğerlerini Okyanusların temiz ve saf 
havasiyle şişirir. Günlerce hazan haf 
tafor::ı süren seferlerde gökle deniz. 
den başka bir ey görmez ama kendi
ni o engin denizlere nisbetle mini 
mini teknesinde ucsuz bucaksız bir 
hürriyetle başıboş ;.e serbest görme
ğe alı~mıştır. 

Yunan tayfası da esiri harp ola
rak "Preveze,. ganbotumuza nakle
dildikten sonra bu merareti yakından 
hissetmeğe başlamıştı . 

"Praveze., deki Yunan e8irleri 
esaret hayatlarının daha yirminci gü
nü istikballerini pek karanlık gör 
meğe b;::.şlamışlar, bir ay sonra de· 
rin bir yeise kapılmışlar, ikinci ayın
da ise canlarından bezmislerdi. Va
kıa Tiirk alicenaptır; esire hakaret 
etmez ve ona acır nmJ ne de olsa 
esirdir. 

İngilizlerin ellerine düsen Al
man üscrası, Almanlara teslim olan 
Fransızlar, Ruslann esir ettikleri 
Türkler ayni bczginliri. 1'is.,ctmediler 
mi? .. 

"Prevcze,, gc:ımbotundald Yu
nanlı esirler arasında bulunan bil . 
hassa ser tayfa Sakızlı "Corci., pek 
bitkin bir haldedir. "Eno::ıis,. de i-ı 
ken küfür ede ede kullandığı Yunan
lı miirettebJt ile simdi omuz omuza 
angaryeye gitmesi l:cn2isinin pek 
::ığrına gitmektedir. 

size 
ne 

Kalbimi, şerefimi, istikbalimi 
verdim. Benden daha 

istiyorsunuz ? 
Götenbcrg: 
- O halde bu aclamı y:ıkalamak, izi. 

ni bulmak tazım. 
Diyordu. 
Almanyanın bütün yabancı sınırların- ! 

daki komiserliklere lokanta sahibinin 
hilviyeti ve eşklHi hakkında malCımat 

verilmişti. 

Götenberg yalnız bu adamı aratmak!a 
kalmamıştı. Ayni zamanda Hansın t:ı
kip ettiği doktor Şmit ve madam Ro. 
zenthal dahi zabıtayı i§gal eden §Üphel'. 
tipler arasında bulunuyordu. 

Ancak bunlar hakkında yüzbaşı Ştan-
ke ile Hanstan ba§ka m:ılfimat veren 
kimse yoktu. 

Z:ıb:tayı birkaç kere imzasız veya im 
zalı mektuplarla şaşırtmak istiyen bu 
iki şahıs <:caba hakikatte birer casus
muydubr? 

Götenberg bu esrarın düğüm nokta. 
larını çözmcğe azmetmişti. O gün diva· 
nıharpten çıkar çıkmaz; doğruca Kemp 
inski lo!cantasına gitti. 

Lokanta kapalıydı ve zabitanın neza. 
reti altında bulunuyordu. 

Hans bir gün polis hafiyesine lokan
tanın üstündeki odalardan bahsetmişti. 
Götenberg yanma muavinini aldı. Lo· 
kantanın üst katındaki odalarda tetki. 
kat yapmağa b:şladı. Sıra ile bütün o
dalıırı dolaştı .. Oda kapılarının topuzla
rında, cam kenarlarında ne kadar par
ma izi bulduysa hepsinin kopyelerini 
a~dı. N:hayct doktor Şmitin odasına gi:-ı 
d:. 

yolada yatmıyorsunuz sanıyorum 1 
Götenberg gülümsedi: 
- Kadının yattığı karyolanın başı 

ucundaki etajerin üstünde iki rorr.an 
buldum. 

- Olabilir .. Belki roman merakltsıy. 
dr! 

- Faka~, bu kitapl~r in~lizce .. 
- Ne dıyorsunuz, usta:i.. ingilizce-

mi? 

Götenberg elindeki kitapları yerine 
bıraktı. Doktor Şmitin yattığı karyo· 
lanın yanına sokuldu. Her tarafını göz. 
den gesirdi. Yatağın altına baktı: 

- İ~te birkaç gazete .. 

- Olabilir .. Belki gazete meraklısıy-
dı! 

- Fakat, bu gazetelerin hepsi de al
manc~ .. 

- Doktor Şmitin bir Yahudi olması 
muhtemeldir. 

- Hem de İngilizce roman okuyan 
kadına satılmış bir adam. 

- Bunu nerden anladınız? 

Götenberg gazetelerden birinin kena. 
rma kurşun kalemle karalanmış olan şu 
satır1arı okudu: 

" ... Kalbimi, mc,.-ki!mi, Şercfuni, istik
balimi s~e verdim. Benden daha ne isti
yorsunuz?,, 

İşte bir satır daha: 

"- Beni ne zrun.ına knc!nr avutacal:. 
s1nrz, meleğim?,, 

Götenb:!rg: 

- İşte §imdi p::rmaf;ımı 
zerine koydum. 

Diye bağırdı. 

yara:-ıın ü-

Bir diğer g;:ızetenin ':cnarında <la şu 
sözler yazılıydı: 

........................................................ . . 
: ı·azaın: : . . . . 
: lakender F. Serte11l : . . . . : - sa - : c : ···················· .................................... . 

rinde duruyoruz. Hakiki casus, kadın

dır. Doktor Şmit adını tnşıyan adam, 

bu kadm ta:afmdan manen ve maddeten 
s;ıtm alınmış bir vatansızdır. 

- Çok güzel söy:eclin ! Bir insan, ne 

kadar kötü ruhlu yarıdılmış olsa, kendi 
vatanına karşı bu fenalığı yapamaz, 

- Evet, üstadım! Bunu ancak, bu 
vatanla alfik<:sı olmayan bir Yahudi Yl-1 
pabiHr. Zaten Yahudi olmas~y'Jı, Kemp 

inski lokantasında himaye görebilir 
miydi? 

- Şu halde lo~anta sahibi ile ingi:iı: 
casusuna yataklık ve rehberlik y<ıpan 

cfoktor Şmiti bir a:-aua aramalıyız. 
- Neden? .. 

Nasıl olsa, bizce meshfıl bir yerele ge
ne birleşmişlerdir. 

- Acaba k:ıdın da halfi onlarla bi:. 
tikte mi geziyor? 

- Buna şimdiden evet ve:,•:ı h:ıy:r di
yemem. Hele şu p•rmak izlerini mü

düriyete götüreli:n. Tetkik edelim. Kat'i 
hükmümüzü ondan sonra veririz. 

Polis müdiiriyeti fotoğrafhanesin. 
de karanlık ociada bir taraftan parmak 

izlerini banyo ediyorfo.r, tliğer taraftan 

da "meçhı'.il casuı:l<ır dosyası •. ndaki par 

mak izlerile bunları karşılaştırıyorlar:!?. 

Götenberg kendi kendine söyleniyor
du: 

- Bu lokantanın ~arsonları demek ki 
bilmiyerek patronlarının fenalığına alet 

olmuşl <?r. Çünkü bunlar sadece para pe
şinde ko;;an bir tLıkım zavallı adamlar. 

!imden bir E'.CY gelmiyor ... Vaktiyle ıt 
selenin farkında değildim... snnııı ~ 
cuz ucuz verdim .. Şimdi de en tebl J;f 
li evrakı bedavaya yakın bir fiıı.tln . 
p:ıtmak istiyorsun ama, yağma yo~ i$ 

- Onlar nasıl Jfilurdı ... Sus .. J3ell 
gibi sütü temiz bir müslUman kadJ!" 

- Müslüman olmakla inso.n }ls! · 
olmaz mı?. Kim bilir hangi veziri il 

sususun .. Kimbilir hangi kubbe • 
bo 

. .-c ,O ~ 
vezirinin ynuna kemend geçıw ~ ~ 

uğraşıyorsun... ~ ~ 
Yaı.maklı kadın, Nesimin avue ;:-. ... "' .,. ,. 

bir iki altın sıkıştırdı: ~ ~ 

- Sus... Allah mı seversen ~ ~ ~. 
şey konuş .. Nereden çattım sana b ~ 2 

c1' ~ ~ rada ... Hem kendinin hem bizirn .. .,. 
mıza susadın agliba... ~ !. 

- O .... Cömertleşm.işsin ma,şn.llsJI ~ a 
Bu minval üzere konuşarak . .tst~ ~ ~ 

bul tarafına çıktılar .. Ya.51llaklı k~ . ~ 
ayrılırken, haremağasına: ~ 

- Benden sana zarar gelnıes.· ~ ! 
gene eskisi gibi söylediklerimi yllP .~ 

- Ama, eski fiata olmaz .. 
• I 

- Peki, canım... Bir yerine ik1 

ririz... Sen yabancı değilsin ... 
Ya.5maldı kadın, Nesim ağadııll 1 

rılaı. Oradki diikkfinlardnn birine {' 
dl. Nesim: 

- Şunu takip edeyim .. Kim old1 

nu, nerede oturduğunu öğrencyiJll 
diyerek, oradaki sebillerden biriJlİl' 
kasma gizlendi. 

Bir hayli zaman bekledi: ı 
- Garip acy ... Alışverl. i nckı:ı_# 

zun sürdü! - diye saklandığı yerdt 
kıp dükkanın içine baktı. 

Orada hiçbir müşterinin bul~ 
ğını, mal sahibinin topları sararıılC 
lara yerleştirdiğini gördü ve ha)'J'C

1 

dip içeri girdi. 

- selamünaleyküm usta.! 
- Buyurun, ağa.. . ~ 
- Buraya demin mı:.vi fcrncc11 

kadın girmişti. Ne oldu? 

- Çıktı, gitti . 
- Nereden yahu? 

··ıt 
- Nah i~tc, 6U kapıdan girdi, 0 

kapıdan ç:ıktı. Dükkfırumızın iki uırf' 
kapı.sı .vardır. Bir i~i nr~ın beZ ~ 
Dcdı kı "bir harem ag:ısı beni soJil.I· 

mı.file burada beklemesin. Yerine d 
sün. Ben onu bulurum! diye kend s 

.. ı · O h w l"c noy cyın .. ,, nrcm n.ga.sı sen c .. 
sın galiba .... 

Nesim, b:ı. .. -nı önüne cö-di : 
- E•·ct .. lknim .. - dedi . 

1... 1 .. l t eti \.OS :os çı tıp r:ıraya avdc 
ken: 

- Ifan b:ı.r:ı yutturdu .. Bu ne~ 
tan r.cy .. -diye mırıldandı . 

• $ o 

Yn-;maltlı kadın, dül~anm öteltİ 
pısındruı çıktıktan sonra, :ı.cele 1 

yüri.idü. G~ne deminki sahile ~ 
Om.dan iki çifte b'r sandala. atlı) 
Haliç tarafını i~arct etti ve: 

- Ç~l~ ! - emrini verdi . 

(Devamı~ 

mekteb'nde okumuş olacak .. 

- Ne var, üstat? Yeni bir ~c) 
keşfettiniz? jjJ: 

- Evet .. Evet .. Hem de çok rr: 
bi: keşif. 

Polis hafiyesinin zeki ve mütc' 
muavini, hocasının yanına sokulıdı.I! 

1
• 

'L'T • 1 • . .. . d"si!\ . ..ı - nangı parma : ızı uzcrın "' ıJ' 

- Doktor Şmitin kansının. f Yummlı tayfa, kendilerini bir za·I 
t:ialm koyu istipdo.dı elinde ezerek ı 
çalıştıran ser tayfanın şimdi kendi -
)eriyle mfüınvi bir esir muamelesi 
görmesını fırsat bellemişler, ken -
disine metelik bile vermez olmuşlar -
dı. Hatta bazım barba" Corci,. ile 
alay bile ediyorlardı. Beriki de bu 

Od•mın clel:triğini yaktı. Snğda solcal 
birer karyola duruyordu. Götcnberg mu 
avinine sordu: 

1 

- Bu odada doktor Şmit kansile bir
jlkte yatıyormuş, değil mi? 

- Evet. Garsonlar da H<!nsın sözleri. 
ni tekrarladılar. Bu odada b!rkaç ay 

"- Beni nldatmadığınıza inans:un, 
size daha foydalr olmağa ç.nlışncat;ım ! 
Ne olur, bir eecc olııun l:ollarrmda yat
s.anız ! .. ,, 

dır. Asıl siyasi kurtlar kendilerini dai· 

ma ikinci pliinda sakiamağa muvaffak 
olmuşlar. 

azizim, bu kadın yaman bir casıı5• 
Parmak izlerinin hepsi sun'i .. 

yatmışlar .. 
- O halde buna hemen hükmedeb:

liriz ki, o kadın. doktor Şmitin karısı 
değildi. 

- Niçin .. ? Siz de, karıkoca bir kar· 

Götenbergin muavini sevinçle g:ı_ 
zeteleri eline aldı: 

- Hakkınız var. Tam yaranın üze-

Götcnberg bu sırada, lokantanın oca 

larında bulduğu parmak izi kopycler:

ni develope ederken, birdenbire hayret. 
le bağırdı: 

- Bu kadın, muhakkak gizli bir casus 

- Ne diyorsunuz, sun'i mi? 'İ 

- Evet. Bu çizgilerin hepsi sıl~iı4' 
Elinde daima parmak izli deri el 

kullanıyor. 
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lınız, çünkü Jiraldıınm çingene okluğu
nu tabii bilmiyorsunuz. 

- Bundan ne çıkar?. 
- Nasıl ne çıkar? Ya engizisyon?. 

1 
- Canım bu işte engizisyonun ne a. 

akası var ki .. 

- Azizim! görüyorum ki ispanyada 
i~Up bitenlerden hiç haberiniz yok!.. 
ıraldanrn çingene olması ne demektir 

b~liyor musunuz? Bu demektir ki engi
;ısyon istediği anda onu yakalıyarak en 
eci, en tüyler ürpertici işkencelerle öl-

dUreb 'J' • ı ır .. Bunu şimdiye kadar yapma-
:ışsa o da Jiraldaya adeta pereştis e
den Sevil halkının isyanından korkusu

ur. 

- Fakat prens çingene değil ya! 
rı· - Evet ama bir dinsiz le evlenirse ay 
,,

1 Cezaya çarpılır, yani ateşte diri diri 
.rakılrr. 

)' \7 e sanki ezberlemiş gibi şu engizis. 
on kanununu okumağa başladı: 

.. - Bir dinsizle münasebete giren, O· 

.. u ev· d 
lai} ın e saklayan veya ihbar etmiyen .. 
)'a \'eya avam olsun, mukaddes ofis~ 
d tdırndan kaçınan herkes, dinsizlik ka 
ar bu "k b' !\' Yu ır cinayet işlemiş sayılıp ay 
ı Ceza 

inı Ya çarpılrr; ateş, gene ateş 1 Da-
rın~ ateş l .. İşte engizisyonun kanunla

an bir kısmı. 
-s· Şu A. ıze bir şey söyliyeyim mi, azizim., 

lı:aıa ilahın belası engizisyonun ortadan 
tıa hırıırnası icap ettiği fikri zihnimi fe. 
lı:uç~de kurcalamağa başladı!.. Sizi:ı 
1\e ~ Prense gelince; biraz onun işleri
lıllil Urnurnu sokmak arzusuna taham
•aı1ı ederniyeceğim .. Aksi takdirde za_ 
tır. ı Çocuk ateşin içinden çıkmıyacak 

Set\' •c h antes perestişle Parıdayana baktı 
eyccanla: 

tqı""":' Ne cesaret yarabbimi Don Kişo~ 
ıycte geçiyor. 

- Canım bırakın şu Don Kişotu 1 
Her işe ne diye onu kanştınyorsunuz? 
İyisi mi şu zavallı prensin hayatından 
bahsedin .. Onu iyice tanıdığınız anlaşı· 
lıyor. 

- Bu çok acı ve feci bir hikayedir 
şövalye: 

- Bundan şüphe etmiyorum dostum! 
Şimdilik çok şükür vaktimiz var .. Şarap 
da bol .. Hem epey konuşuruz. 

Servantes kimsenin duymadığından 
iyice emin olmak için tekrar etrafına 
bakındı, sonra Pardayanın kulağına doğ 
ru eğilerek anlatmağa başladı: 

- Evvela şunu biliniz ki şövalye, bu 
İ§e uzaktan yakından karışan herkes en 
feci işkencelerle öldürüldü .. Bu hikaye. 
yi bilenler ve bunu bildiklerini göster
mek tedbirsizliğinde bulunanlar esrar .. 
engiz bir şekilde ortadan kayboldular. 

-O halde biz de ayni akibete uğra-
mamak için bunu bildiğimizi kimseye 
gösteremeyiz. 

Bu esnada. bir erkekle bir kadın ya
vaşça taraçaya gidiler. 

Erkekğin şapkası iyice öne doğru 

iğilmiş olduğundan yüzü iyice gözüb. 
müyordu. Kadın da iyice sarılmış oldu

ğu mantosu içinde yüzünü gizliyordu. 
Elele vererek içeriye giren bu çift, 

birer gölge gibi masaların arasından g~
çerek yan karanlık içinde bulunan bir 
köşeye oturdular: Bunlar, hiç şüphesiz, 
yalnız kalmak istiyen sevgililerdi. 

Kadınla erkek henüz masa başına o.. 
turmuşlardı ki kendilerini takip eden •ii· 
ğer bir erkek nazarı d:kkati celbetme
meğe çalışarak gizlice içeriye girdi ve 

onların yakınında bulunan bir masaya 
kuruldu. iki masanın ortasında büyük.. 
çe bjr portakal ağacı bulunduğu içi!l 
bu adam, iki sevgiliyi gözetlemekte hig 
de güçlük çekmiyordu. 

- Gene Don Kişot gibi konuşuyor· 

aunuzl 
Pardayan bu cümleyi galiba iyice du 

yamamış olacak ki devam etti: 

- Biliyorum, ben de biliyorum ki 
bu mücadele esnasında hayatım tehlike 
ye girecektir. Fakat siz de takdir edersi 
niz ki milyonlarca insanın selameti mev 
zuu bahsolan bir işte benim hayatım bir 
hiçtir 1 

- Yarabbim, işte Don Kişota layık 

bir düşün::e. 

Pardayan bir müddet önüne baktı ve 
de:in bir düşünceye ldalmış olduğunu 

görünce omuzlarını silkti: 

- Eğer hakikaten öyleyse, ismini 
mütemadiyen tekrar ettiğiniz arkadaşı. 
nız Don Kişotun deli olduğuna şüphe 

yoktur . --- Deli mi? Kim bilir belki de! .. Evet. 
B:ına verdiğiniz bu fikri nazarı itibara 
alacağım .. Deli?. Bunu sonra tetkik e
derim! .. 

Ve uykudan uyandırılmış gibi birden 
bire ayağa kalkarak kendisine hayretle 
bakan Pardayanın önünde eğil::li ve: 

- Fakat herhalde, dedi, bu hak:ka
ten iyi bir adamdır .. İyi ve cesur .. Bu. 
nun için size bir teklifte bulunmama 

müsaade edin: Kadehlerimizi, büyük ve 
asil ~övalye Don Kişot dö Manşın şere
fine kaldıralım. 

Pardayan şen bir kahkaha att: 
Bu asil ~övalyeyi tanımamakla bera-

ber. teklifinizi bütün kalbimle kabııl 
ediyorum. 

Servantes büyük bir heyecanla kade
hini kaldırarak bağırıdı: 

- Don Kişotun zafer ve şerefine. 
- Arkadaşınız Don Kişotun layemut 

kalması şerefine 1 
Kadehler tokuştu ve Serrantes te§ek

kür makamında elini göğsüne götürdü. 

Pardayan muhabebtle arkadaşına bak· 
tı ve kendi kendine söylendi 

- Şu şairler hakikaten biraz deli a.. 
damlardır. 

Ve derhal ilave etti: 
- Adam sende, başkalarına ta§ at

mak bana mı düştü? 

-XI-

DON SEZAR VE JIRALD.A 

Adet olduğu veçhile kadehleri bir ne
feste boşalttıktan sonra karşı kaI'l~Ya 
oturdular. 

Servantes mes'ut bir adam tavrile 
Pardayana baktı 

- Şövalye, dedi, size, elimden gelen 
her yardımda buluna:ağmu söylemeğc 
lüzum yoktur. değil mi?. 

- Çok teşekkür ederim dostum, bu 
yardımınıza fazlasile ihtiy:ıcım olacak. 
tır . 

Ve iki ~rkadaş samimiyetle el sıkıştı• 
lar. 

Bu sırada taraça yeniden dolmağa 

başlamı~tı. Birr;ok silahşorlar haşhaşa 

vererek hiddetle konuşuyorlardı.: 

içlerinden birisi ~öyle söylüyordu: 
- Farkında msnnız? .. Sevil birkaç 

gündenberi adeta mezarlık halini aldı. 
ötekisi cevap verdi: 

- Hakikaten öyle .. ölü bir şehir-4 
Nerede o eski eğlenceler, nerede o boğa 
güreşleri? .. Hiçbir şey kalmadı! 

- Boğa güreşçisi Don Sezar Sierra
daki inzivasına çekildikten sonra Sevilitı 
tadı mı kalır? 

Jiralda da bir yerlere kayboldu. Bıa 
kadın olmadıkça şehir bomboş kalıyor. 

- Bereket versin ki sevgili krahmız 
geldi.. Birkaç gün içinde her ıey ıcne 
eski vaziyetine ıirer, 
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- Çok §tikür nihayet rahat nefes 
alabileceğiz. 

- Kral, yahudi ve Araplara karşı mü 
kemmel bir sürek avı hazırlıyor.. Bize 
de iyi iş çıktı .. Düşün bir kere, mesela 
kıpkırmın nehirler içinde kayık safası 
ne güzel olur! ... 

- Ya kızartılacak kebaplara ne der. 
sin? .. 

- Oh! .• Nihayet jiraldanın o güzel 
tebessümünü gene göreceğiz. 

·Don Sezar kuduz boğalarile gene bize 
heyecanlı dakikalar yaşatacak. 

- Ya bu hercümerç :r,inde y:ıpaC<l· 
ğmuz servete ne denin iz?. 

- Kralla maiyeti bir şey bırakırsa! 
- Amma yaptınız ha! .. Kralla diğer 

büyüklerimizin i§tihalan ne .kadar bU
yük olursa olsun, bu kadar zengin Ya. 
hudi1erin servetini bitiremezler ya! .. El· 
bet bize de kalacak. 

Bütün bu sözler, sık sık atılan kahka· 
balar ve masaya inen yumruklar arasın. 

da söyleniyordu. Bu adamlar katliama 
hazırlanıyor ~e bunu herkese göstermek 
istiyorlardı. 

Mü~yi duyan :Rard2yan arkada
§lna döndü: 

- Öyle anlaşılıyor ki bu ehlisalip se
feri de diğerleri gibi, sırf, soygunculuk 
jçin yapılıyor, ve bunda kraldan tutun 

en küçüğe kadar herkes cebini doldur. 
mağa _çahşıyor. Bu gibi seferlere verilen 
aini ve mukaddes mabiyct maskcde"l 
başka bir şey değildir. 

Scrvantes omuzlarını silkti: 
- Zaten her zaman böyle değil mi? 
- Şu bahsettikleri boğa güreşçisi ::le 

tim?. 
- Don Sezar 1.. Başka ismi yok, Çiin 

kü ne annesini, ne de babasmı tanır. 

Ona sadece El Torero dener. Knılın 
ismi nasıl sık sık "Söylenirse bu boğa gfi· 

reşçiıinin ismi de öyle tekrar edilir .• 
El Torero ismi herkesin ağzında dola
şır. Bu adam EndülUslülerin nazarındn 
dünyanın yeg~ne boğa gUrcşçisi ve kral 
dan sonra en büyük adamıdır.. Bu a. 
dam boğa güre ine herkes gibi at üze
rinde ve çelik ceketle değil, bilakis yaya 
ve en hafif ipekli ve saten elbiselerini 
giyerek çıkar. Elinde incecik bir kılıç
tan başka hiçbir silah bulunmaz. 

! in en dikkate değer tarafı, El To. 
reronun boğaları öldürmemesidir. Bu 
adam en mUthi~ ve kızgın boğaların iki 

boynuzu arasına talalan ipekli bir kor· 
delayı kılıcile çıkanr ve orada bulunan 
en gfü:el kadının ayaklan önüne koyar. 

Bu cesur genci siz de görünce çok tak
dir ede:eksiniz. 

Fakat Par:fayan oralı değildi, hep ilk 
dü~üncesile meşguldü: 

- Demek ki kral paraya o kadar su. 
samış ki bir haydut çetesinin baş::ıda 

katliam yapmağa tene::zül ccliyor. 

- IIayır dostum!.. Para meselesi, 
dinsizlcr.i doğru yola sevketmek ve l:at
liam yapm~k b:ıbancden başl:a bir şey 

değildir. Eğer mesele bundan ibaret kal 
saydı, kral bu işi nazır ve generallerine 
bırakırdı. Hayır dostum! .. Hayır! .. Bü
tün bunlar hakiki mnksaidı maskelemek 

için ortaya atıhm bahanelerdir .. Asıl 

maksadı kralla ba'i cng1zitörden bar.lta 
bilen yoktur .. Fak.:t bu makszdı niha. 
yet b:n de n:11nm:ığa muv;ıffok oldum. 

- Esasen ben de işin içinde başka 
bir mal:s:ıt olmn:;ı icnp ettif;ini tahmin 
etmiştim .. Fn!:at si:: bzn1 ı-=.Lbütün me· 
rak:ı dilsürdünüz! .. Yoksa tng1ltC1'e Y.ra
liçcsi ~:J:.,bet !zp:ınya:;'1 tehdit mi cdi. 
yor?.. Böyle bir ~ey vnrsa k:-:ıl Hanrir.in 
i~!cri blr hayli yoluna r;ircr. 

- Bo una eramayın ~ö..-~lyc . aklınıza 

gdmez ! .. ninlcree m:::;um in~~nm h::m· 

e .. 
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nı akttacnk olnn bu sefer .. Bir tek insa· • 
na kat'§ı yapıhyort 

- Beni fena halde meraka düşürü. 

yorsunuz dostum .. "Bu kudurmuş bir sı. 
ikastçı midır? .. Yoksa çok mühim bir 
şahsiyet mi? .. 

- Hayır!.. Bu adam tahminen yirmi 
iki yaşınd , i&mi ve serveti olmayan bir 
gençtir .. Bu adamı hayatını tehlikeye 

koymak suretile kazandığı paraları fa
kirlere dağıtarak. kendisi sefil bir ha
yat sürüyor. Bu genç kanlı meydana 
çıkm~dığı zamanlar Sierradaki dnğlara 

çekilerek sırf zevki için boğalan terbi. 
ye ediyor. Görliyorsıınuz ki bu zannetti 
ğiniz flibi miihim bir şahsiyet değildir. 

- lııraz cvve1 heyecanlı bir lisanla 
bahsetmiş olduğunuz boğa giireşçi!:i ! 
değil mi? .. 

- Ta kendisi şövalye. 

- Onu göndüğüm ::aman seveceğimi 
ve takdir edcce[;imi söylemekte hak· 
lımışsınız dostum .. Bu genç asil ve rr.t'j 

bur bir aileye mi mensuptur? 1 
Serva:ıtes ctr:ıfına iyice bal:tıkta:ı 

sonra Parday:ının yanımı oturdu ve l:u
lağma eğilerek: 

- Bu genç, bundan yirmi iki sene 
evvel ltatledilmiş olan veliaht Don Kar. 
losun oğludur. 

- I~ral Filipin torunu? .. Yani .§İmdi-
1:i vcliahtin yerinde o;ması icap eden 
genç. 

Servantes b:ışile tasdik etti. 
Pardayan hayret ve nefretle mırıldan 

dı: 

- Demelc, hakimi mutlak o1an. elin
ıde ordul:ıt' bulunan 1rra1, fal:ir ve cimse. 
siz torununa kz!"!ı rnua:ı:ıam ve hl"' 1ı 
bit ~efor htmr1ıyor. Bu İ§tC muh:ıkknk 
ki bir tile fe-::i::ı~ı 5trrı mcvcutt::r. 

- Eğ~r prens - ona ııramızda. \a
)•ıl: olduğu bu fomi vercbilh-iz - eğer 

prens meseleyi anlarsa ve isterse .. Boğa 
güreşçisi sıfatile 'kendisine perestiJ eden 
bütün Endülüs biranda, onun tarafına 

geçer ve İspanyada iki taraf arasında 

kanlı bir muhareb başlar .. Şimdi anlı· 
yor musunuz dostum? .. Birl:aç Arap ve 
Yahudiye karşı yapılacak olan bu sefer 

esnasında, prens te çenber içine alına

cak ve o kargaşalık esnasında katledile• 
ccktir. Sonra onun Yahudi ve Araplar 

tarafından ö!dürüldiiğü söylene::ek ve 
böylece halkın dinsizlere karşı nefret ve 
galeyanı tt.hrik edilecektir. Bir taşla iki 
kuş vuracaklar!.. 

- Ya prenr. o bi: şeyden ~üphelenr.li 
yor mu? 

-Za\•allırun hiçbir şeyden haberi 
yok ki ... 

- Fakat siz onu, mademki iy.i tanı• 
yorsunuz .. 

- Hiç bir şeye yaramaz ki! .. Evvel! 
prens kim olduğunu inbat etmesi lazıtn 

dır ki, bu ancak krlm itirafı ile olur .. 
Sonra zaten hakikati bilse de kral oıınak 
isteme::! .. 

Pardayan hayretler i~indc kalarak 
sordu: 

- Ni~in? 

- Prens samıte f'}ıl;, hürriyet ve irı-

z:vadan ho .. ı_mın bir ~d;:ıı:ndn. Bundııtı 
lı:ışl::ı Jir~l:hy1 ~·ıı;ınc:ı sever. 

- Şu cU.in prens h.ak:katcn hoıu01• 
gitme~e be l:ıdı .• Fwt madem Jiralda· 
yı bu derece seviyor onunla ne diy.e e<I .. 

lenm:yor? 
- Z t~n QllU!l istedi{,i de bu. f J;:ıt 

Jiraldn nedcn"e iGpany ... d:ın aynim 1' 
istemiyor. 

- Öyieyce buroda evlen inler .. orı• 
lımn izdinçıarını takdis edece!: pap:ıt: 
yok de n ral .. 

- Do:ıtuo, böyle 11öykmekte. ıhaiclt 
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ıstanbul ~oka ıarın a 

B. köpeğin 24 a 
S I "i't .,, 61 A L A lf. 

t TA:1,13UL: 
ıs,30 PIAkJ 

ranıı: (Suat ~ dans musikisi. 19,30 konfe S.\HA V 

"e llrkll()°"lnr ervış tar:ıfmdan) 20 Ne1Jhe/ 
haJk §llrkıl 1 tarafından TUrk musiklsi Ye ruırn 
ao saat an, 20,30 Ttlrk muıılki he,·ett "l \tEl.Y.K 

ayan k " ' M , t habcrıerı . • or estra, 22 aj:ına ve borsıı ı ı•En 
I>' • \e cr~ı gU u -; \il \JU"A 

Akla SOiolar 
23 

n n programı, 22,30 fll.IH:t 
\·tl'A.NA. • son. 

18 • ~UMEtc 
. ıo rnubtftııt Lr \ lanatı.~- " musiki parçaları JD bir ·\ '" i' .• \tc 

b ''<Wl Ziyaret ıo 1 ' r \:'il 
ava ha'-- • • 6 konu"malar saat • ""rl r "' ' ' tc!pıertn 'l.n.rne ' pro~am hıı.berlcrl, 20,25 mck 

2f,35 b '"'- anı, 20,40 konser, 22 55 mus!kl :;;m 
lltn aucrler, ' ~\itil 

l,lN: 

ıs,os tram • .. snı 
kotı.u...... 0 on, 10,0S şan ve musiki 20 05 ••· 

~ ... a 20 20 ' ' 1 20,50 ~ • gramofonln operet parçalan 
lerııı Un nklslerl, haberler 21 20 mille; 'ŞTOR l" ,\ 

BEYOC.LU 
ı Halk opereti: Eski hamam 

eskl tas 
Yılmayan adam 

ı Zlgteld yıldızlar kralı 
Çocuk hırsızları 
Zigfeld y:ıldızlar kralı 
Ave Marta 

ı Bcynzıı kızlar mektebi 
YUrUyen ölU 
Güzeller resmi gcı;idi ve 
iki yavrucuk 
Mazurka 

ı Kleop:ıtra ve En 
tehlike 
Altın zincir ve 
uçurumu 

bUytlk 

ÖIUm 

Mohlkanlarm sonu ve 

05 lıazaınanı, 21,50 opera ""ll'"~ı Cnmile 23 Şarlo mask~ll bnloda . 
Programını blldirmtml§tir ki Ve d' ""rler, Dpor, 23,35 eğlenceli musl <Tl\Jl'H \'El 1 vıı hn""- " .,. ' ... ' , 1 l 

lltrn \:~~;a'ıırı, . l S T A N B U L 
ıs.os ı:ın ı FEH,\11 rxıd bl Türk genci 

19,35 l!aJts gene orkestrası, 19,05 konferans, 1 ..,.,... e r · 
opera Ya oton konsert, 1955 konuşma, 20,35' l\lll.l.I İnsnn avcıları 
rı, 23 40 

Ynıı, istlraluı.Ucree ha.ftnnm haberle ntı..Aı. : Yeşil domino ve Malclr 

Onunla Sultanhamarnında kar§ılaş· 

tık. Kulaklarını dikmiş, nereye gid ' =-· 
ğini, hangi sokağa sapacağını tayinde 
müteredditti. 

Yanından süratle bir otomobil geçti. 
Klaksonun sesinıden korktu. Birkaç a. 
dım geri fırladı. Küçük bir manifatura· 
cı dükkanının önüne kadar çekildi. 

- Baylar, bayanlar, ucuz eponjlan
mız, margizetlerimiz, brısmalarımız .. di • 
ye haykıran orta boylu, kıranta adamın 
sözleri yanda kaldı. 

Sağ ayağını ileri savurdu. Küt burun 
lu ayakkabısının ucu hayvanın karnına 
isabet etti. Darbenin şiddetile havlay;ı
cak oldu. Kendisini sağdaki işportacı

nın önünde buBu. 
- Hoşt hoşt! Ulan kuduz mu nedir? 

sözünü savuran işportacı da kovaladı. 
Şaşırdı. Bir tekme de ondan .. 

Nihayet gerilere çekildikten sonra 
havlamaya vakit buldu: 

- Hav, hav. havv ... havvvv .. 
Ve !~Cıızb:ı.nd, tıı.kmıı, 24,05 it.o.lyanca kaçakçı. 
s:, ı.ıo h cıı haberkr, 24,lo çingene orkestra! \1~Ui ı Karısı ve Dalctllosu, Suva 
llUıuı nbcrlcr. r!ler kralr 

"' Jf. 1(. 

Mahmutpaşaya çıkan kadınlar açık
tan gidiyor. Arada bir arkalarına bak:p 
ha:ivanın peıılerine takılıp takılmadığını 
kontro1 ediyorlardı. 

1 
l!:Ş: .\l.EMnı\R ı Yeşil d?mnlno ve Bltınl 

l s.o5 gramor 10 ven ıstırnp 
9,15 mu on, .05 sant, hava, havadis. " 

21 2~ Bikill konferans, 21 05 konu,.ma KE:\1,\1.nE'' ı Slltı.h başm:ı ve Kızıl alev 
'" NYan • " • lan k'ln ° kon ert, 21,5j konuıımıı.. 22.ıı: 

teee k serı, 22,35 ı:aat, hava haberler 22 50 
·nıı • ' · berter erı, 23,50 !ransızcn ve almanca l:a 1 IL\l.E 

l>.\.nt~~4• son haberler, 

USKl.JCAR 
: H~mefüı vali 

BAKIRKÖY 

Çakmakçılar yokuşun':ian inen beyaz 
sarı renkli ve irice boylu bu köpek Sul· 
tanhamamında sağlı, sollu hakaret gö· 

!?0,05 MILTtl' Ani : A~k hUzUnleri as hav gramofon, 20,20 piyano konseri, :w. 
rünce Y enicamie inen yolu gözüne 

~ PrndJ.s, 2l,35 hava, t"Tamoton, 22,05 tu 
22 a~ opagandası, harici haberler konU"ffiO. 

' " xnu.;ı , " ~ lı.ıncrı kili piyes, 23,35 oda musikisi, 24, MlLJ.1 
~ka haberleri, 21,50 haberler, hava.l 

Lirn 

30 
1000 

50 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
30 

soo 
30 
30 
50 

soo 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
50 
30 

100 
30 

500 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

soo 
100 

50 
50 

500 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

soo 
30 

soo 
so 
30 
so 
so 
30 
30 
30 
30 
30 
so 
so 

soo 
~o 
~o 
~n 

No. 

182 
382 
441 
488 
534 
562 
565 
602 
687 
772 
797 
875 
973 

8128 
142 
159 
330 
356 
430 
522 
526 
571 
773 
830 

9083 
144 
277 
360 
571 
616 
617 
634 
744 
7i0 
907 
922 
961 
99r; 

10024 
27 
72 

120 
25Q 
452 
472 
567 
570 
666 
669 
675 
743 
782 
848 
85Q 
871 
918 

11150 
155 
1R6 
l9Q2 
245 
381 
397 
409 
653 
6'i7 
823 

1201'i 
21 

112 
261 
349 
412 
629 
829 

1 ·vıı;1 

Lirn 

30 
100 

30 
50 
50 
50 

200 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
100 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
so 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
50 

100 
50 

500 
50 
50 
ŞO 

500 
500 
50 
50 
50 
30 

100 
zo 
50 
30 
50 

200 
ı;nn 

No. 

193 
195 
242 
251 
253 
460 
503 
568 
614 
667 
847 

14016 
ıs 
25 

103 
164 
216 
299 
410 
431 
507 
516 
523 
619 
664 
i45 
774 
804 
823 
825 
830 

15009 
95 

176 
252 
365 
532 
538 
717 
872 
937 

16269 
278 
507 
559 
627 
786 
822 
823 

1709~ 

96 
120 
159 
359 
421 
42.'i 
458 
516 
740 
779 
780 
792 
836 
892 
984 

18,0Qfi 
175 
249 
290 
425 
4Z7 
617 
637 
747 
767 
R.li7 

Lirn 

50 
50 
30 
30 

200 
30 
50 
30 

200 
50 

10000 
50 
30 

100 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
500 

50 
100 

50 
500 

30 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 

500 
50 

500 
50 
50 
30 

1on 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
~n 

kestirdi. Kuyruğunu kısarak tin, tin 

BALAT 
ı Voronzencrtn esran ve 

Kara odanın esrarı · 

yürümeye başladı.İstanbulun en kalaba. 
lık bir semtinde bu köpeğin ne yapa::a· 
ğrnı merak ettim ve peşine takıldım. 

No. 

919 
971 

19037 
149 
431 
462 
584 
621 
730 
792 
961 

20083 
103 
107 
197 
200 
234 
233 
318 
404 
465 
489 
575 
591 
802 
1373 
932 
939 

21012 
97 

134 
142 
ıscı 

388 
475 
491 
617 
623 
549 
785 
919 
983 
997 

22004 
92 

111 
131 
285 
355 
373 
408 
434 
467 
573 
918 
935 
976 
992 

23066 
104 
1 67 
2.53 
268 
292 
301 
306 
344 
347 
404 
481 
576 
664 
686 
743 
752 
R<:\Q 

Lira 

30 
50 
30 
50 
40 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
30 

500 
30 

500 
30 
50 

500 
50 

200 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

200 
50 
50 
30 
50 

200 
1000 

100 
200 

30 
100 
200 
30 
50 
30 

500 
100 

30 
500 

31) 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

1 C!O 
30 
30 

,ı;nn 

No. 

902 
24133 

215 
221 
272 
283 
367 
455 
481 
565 
613 
642 
644 
661 
778 
819 
832 

25106 
158 
177 
273 
357 
385 
431 
512 
553 
587 
591 
597 
783 
801 
813 
835 
85R 
899 
988 

26011 
207 
242 
247 
276 
368 
387 
400 
431 
444 
491 
521 
6fir; 
668 
689 
770 
774 
876 

27129 
170 
17 r; 
498 
518 
681 
757 
775 
778 
887 
896 
938 
953 

28081 
221i 
412 
479 

, 490 
605 
641 
655 
838 

Lira 

50 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
30 
50 

500 
100 

50 
100 

30 
50 
50 

200 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
100 
50 
30 
50 

100 
500 

30 
50 

12000 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
50 

200 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 

45000 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

3000 
30 
50 

No. 

877 
950 

29112 
141 
231 
273 
266 
333 
383 
390 
442 
902 
918 
995 

30010 
82 

100 
369 
376 
449 
503 
739 
834 
83.'i 

31018 
23 
59 

152 
397 
414 
706 
780 
799 
903 

32266 
300 
321 
333 
337 
38.'i 
431 
6153 
823 
840 
842 
870 

33167 
258 
270 
329 
336 
395 
47R 
531 
541 
643 
644 
675 
780 
800 
946 

3400~ 
152 
ısr; 

384 
416 
474 
fıCl8 

7f'6 
5q9 
967 

35138 
172 
218 
219 

Lira 

50 
30 

100 
100 

30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

500 
500 

30 
30 
50 

100 
500 
500 
100 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
50 

ıoo 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
ıoo 

30 
30 
30 
lO 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

500 
30 

100 

No. 

222 
233 
244 
303 
321 
332 
425 
468 
605 
702 
761 
862 
974 

26079 
164 
181 
269 
304 
435 
676 
695 
807 
810 

37042 
46 

110 
120 
140 
149 
166 
171 
223 
224 
308 
417 
433 
480 
517 
546 
670 
766 
827 
840 
877 
917 
948 

38048 
167 
220 
308 
431 
436 
450 
54/l 
677 
690 
71.'i 
739 
756 
774 
91.5 
919 
956 

39308 
315 
353 
437 
467 
656 
675 
751i 
790 
826 

Lira 

30 
50 

500 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
50 

200 
30 
50 
50 
30 
30 

200 
50 
30 

500 
30 
50 
30 

500 
50 
50 
30 

500 
30 
50 
30 

500 
30 

500 
100 

. 30 
500 

50 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 

500 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
100 

30 
30 
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Yolun sol kenarından yürüyordu. Ö· 

nünde ilerliyen şişman bir kadının elin. 
deki paketi kokladı. Kendisine yaraya
cak bir şey yoktu, geçti. 

Bir dükkancı, artık bir suyu sokağa 
döktü, hayvanın tam başına rastgelmiş
ti, bundan da ürktü, muntazam ve mut
tarit adımlan ahengini kaybeder gibi 
oldu, çabuk düzeldi. 
Ağzı açık, dili dışarda gidiyordu. 

Aşağıdan gelen bir arabanın önünnden 
kaçamadı, az daha çiğneniyordu. Araba
cının kuvvetli bir küfürü ile haykırma. 
sı sayesinde tekerlekler altında can 
vermekten kurtuldu. 

:tş bankası hizasını, Yenicami kemeri
ni ~unun, bunun bacaklarına surune, 
sürüne geçti. Yenicamiin merdivenleri 
önünde bir müddet duraladı. 

Sonra sağ tarafa geçerek meydana 
çıktı. Aradığı yeri bulamamasından mü
tevellit bir şaşkınlık içerisinde idi. 

Burası daha kalabalıktı. Tramvay yo
lundan karşıya geçecekti. Fakat tram· 
vay gürültüleri ve çan sesleri buna 
mani oldu. Gene sol tarafa dönerek ve 
kuyruğunu kaldırarak birden Bahkpa· 
zarına doğru hızlaştı. Pastırma, sucuk 
kokularını almış olacaktr? Bir pastır. 

macı dükkfinrmn önündeki çuvalı kok· 
)ayacak oldu, kovuldu. Fırının önüne 
gitti. fcerden çıkan bir miişteri: 

- Ilo~t diye ürküttü. 
Sağlı, sollu dükkanlardan burnuna 

gelen kokular tesirini göstermiş, kur· 
ruğunu sağa, &ola sallıyordu. 

Beyaz elbiseli bir yağcıdan iitifat dL 
lenecek oldu. Kovuldu. 

Kimse bir §ey vermiyordu. 
ti erledi, balıkçıların arasına girdi. 

' Yere akan balrk kokulu suları kokladı 
Kafasını Balık tepsilerine doğru uzat
tr. Handiyse burnunun üstüne koca ve 

keskin bir bıcak inecekti.Balıkhane so· 
kağına girdi. Bir araba yolu kesmişti. 
Geçemedi. Bir müddet duraladı. Geçe
mct:li. Gelip geçenlerin çokluğundan 

yaya kaldırıma çıkıp öteye geçemedi. 
ı Tekrar döndü. 

Maydunoz ve limon satan ço:uğun 

elbisesini, amele elbiseli birisinin panta· 
lonunu kok'adı. 

Bir dükkanın öniinde duran kü~ük 
kediyi gördü, yaklaştı, bu ona havladı. 
O buna tısladı. 

Kedi içeri kaçtı, peşinden koşacak 

oldu, ellerinde limon sepetleri eğlence 

arayan çocuklar b3{;rrdılar, çağırdılar. 

Bu hareketi önlecliler. 
Dili dışarda yoluna devam etti. Şiır.rli 

sabırsrzl:!şmrştı. Yerdeki zeytinleri kok
lıyarak, burnunu taşlar ar<lsnıd::ki ımln. 
:·a sokarak ilerliyordu. 

rinde lıir ıskara bulunan küçük saç man 
galın etrafında dört dönüyordu. 

Bekledi, döndü, dolaştı. Nefis koku· 
larrn yayıldığı bu yerden de neden son· 
ra ümidini kesti. Gene yollandı. 

Keresteci, sebzeci, zahireci dükk~n. 
tarının sıralandığı sokaktan geçti. 

Unkapanına gelmişti. Sola, yukarıya 
doğru saptı. 

Birden yan so!::aklardan iki tane hem· 
cinsi peyda oldu. Koklaştılar. Sonra 
hep birlikte ba~ka bir yan sokağa sap
tılar. 

Bu sokl!klar1.la kısmetleri vardı. Ka. 
prların önlerine ekmek artıkları, kemik
ler dökülmüştü. Kafaiarr yerde her bul 
dukları kemikleri sıyırdılar, kemirdiler. 
Mahalleleri sağlı, sollu dolaştılar. 

Bir mahallede adetleri üsten beşe 
çıktı. Karınları doyan evvelkilerle son
rakiler oynaşmaya başladılar ve bir a. 
ra hepsi birden yokuş yukarı hızla atıl· 
dılar. Yokuşun b:J.~mJa ufak bir köpek 
görmüşlerdi. Dört ayaklıların peşinden 
koşacak kuvvet benim bacaklarımda 
yoktu. Naçar geri döndüm. 

Yclda Ragıp öNEN 

7' I Y A T R O /, A il 

iEPEBAŞI 

Dram kısmı 
SURTCn: 

Son haft.o.dır 

fl'ran .. 11 rıyntro .. und:ı 
Operet lmımı 

J,t."KS HAYAT 
Son hnftndır 

SATILIK ARSA 
Kabataş Fatma hatun mahal!e"i Bey· 

tülmalcı sokak No. 52 deki arım satı. 
lıktrr. Havası gayet dar denize b:ıkar 

ve kibar bir semttir. Büyüklüğü 1000 
arşın 600 metdir. 

Talip olanlar şu adrese müracaat et. 
sinler: Tophane Karabaş caddesi No. 
37 Bizim berber Vahap Özkan. 

Satılmayaca!• eşya. k, 
ralannmıyacak ev, apar· 
tıman yoktur! Ancak yo· 
tunu bilmeli: 

i\ B E R 
GAZErESININ 

1\UÇU K LANLAHI 
Çabuk ve iyi satmak 

kiral:ı.mnk için en emin. 
en ucuz ve en kolay vas:
tndır. 

20 kelimeye kadar be~ 
defo.si 

Böylece Kerestecilere kadar geldi. 
Sebze halinin önündeki pırasa, lahııa 100 
kabukl:ınm kokladı. Seyyar blr köfte· C<u;-u ştur 
ciye yaklaştı. Ayakta köfte atıştıran ...:::::ı:::ıA:;:ıB 1.1? l:> O AZ~; . ıDS I 
müşteri merhametli tbvrandı. Bir lokma ~ "' - 1~ 1C1 

ekmek attı. Bir hamlede yuttu. Bunu 
birkaç lokma daha takip edince kendi
sini doyurmaya çalışan adam kızdı. O 
da bir: 

- Hoşt! savurdu. 
Şimdi, buradan ayrılamıyordu. tlze. 

lstanbulda en çok satı· 
lan hakiki akşam gazete
sidir. 
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Hepinizin her "On gazetelerde okuduğu 

ALGOPAN 
Cripe, Nezle ve aoğuk algınlığına romatizmaya, adale, ve bel 
ağnlanna ka111 pek müessir bfeleri her eczahanede bulunur. 

Siz de daiına A L G O P A N 1 tercih ediniz. 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

ff'A1111R-A ... •pwllill 

Kimyager 

Hüsameddin 
ram idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
.ımum tahlilıt. Eminönü Emllk •e 
Eytam Bankıaı karşısında izzet 

Bev Ha"'· 

l3 tıdneı"khun - 1937 

latanbul Beyoi)u ve Y eniköy daireleri. 

TÜRK ANONiM GAZ 
ŞiRKETiNDEN: 

Şirket kendi makbuzu olmakamn memur ve İfçilere hiç bir 
•n:··-·=··=00

- ....................... ::=::1111111:1111 ıuretle para vermemelerini sayın miifterilerinden diler. 

!.
:l•l!lo••••m•• ••e• 

0

r
0000

A•o••H:H•dnk•u•~r·0-r••r•a-b ma n Ugl '!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!= "' ff -r- 1937 senesi hüviyet varakaları gı·i renktedir. 

il DERMAN 1 
5i Muayenehanesi - Eminönilnde • 

. Iİ V ALDE HANI içinde No. 21 n 
:a::m:=:::m ..... 11111:•2 ııı•ııımaııııııııw 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasaean 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lüelide Tayyare apartımanlarm· 
da daire 2 numara a de hastalan 

nı kabul eder. CumartE"~ı gilnleri 1 • 

den 20 ye kadar muayene paras1ı· 
dır. 

SEZEN 
T- RZIHANESI 

Sahibi: Ihsan Yavuz Suen 

NEDEN 8AZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FUIK WAllYOI 

Mt>şbur bir sinemacı: 
hu1tUn Hollvud'da 

Muhammen ilk temi- ş k gl · nlerı ı yıne n ya,nız klAslk güzellik 
tutan nat ter ZiSidir kil t t · -:mau olan alit ve edevat 4044 303,30 8 ye e mı yor 

Yukanda muhammen bede& JU11i olan allt ve edevat~ ekailtmeye En cazip modeller, mevsimlik metin diyor ve ilave ediyor: '"Zamanımızda .....,.,,Ufbn'. Listeleri ve prtnameleri levazon müdürlüiünde görülebilir. ve şık kumaşlar. sinema stüdyolarında kllsik güzellik 
lstanbul Yeni Postahane lcıartıaında günde 8 "'olar ve zeki 100 dolar kıy" 

otn taravetınl vikfiye edebilirler 
yana üniversiesi profesörü 
Steaj tarafından keşif ve gen( 

Jet-idiler 2490 No. h kanunda yazdı veaika ve lıizalarmda ıöaterilen ilk te- Letafet hanında .t N o. mettedir. Güzel yüzler ise, zekAdan ve 
mimt makbuz veya mektubiyle beraber 14-1-937 pel'felllbe günü aaat gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 

vanlardan istıhsal edilen cildi 

14 te daimi encümende buhmmahdırlar. (8.) (3837) ı.---·---------.ı dolar kıymetindedir. 
ilkbahar Selleri 

cl ve gençleştirici Biocel cevbert 

di pembe rengindeki Tokaloa k 
de mevcuttur. Gece yatmazdan 

. 
• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmişfr 

4. cü keşide 11 Şubat 937 dedır. 
·· iik ikramiya: 50.ftQft ~iradır. 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyef er le 
cıo oco ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

... 

- -

Sinema artistlerin~ yakıcı Ye kuv 
BUyilk Rua edJbi lvan TUrgeni· vetli projektörleri altında çalışırken 

cv'in çok me§hur bir romanıdll". onların ytlzlerinı çabuk 901durarak 
Fiyatı: 75 kuruştur. sertleştiren ve buruşturan bu projP.k· 

L 1 Z A törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
Bu da ayni muharririn bir roma. düzeltmek ve gU.zelleştirmek tc;in gü• 

mdır. Bu romu negroluııduğu za.. ıellik müesseselerinde bUtUn servetle-
man bUtlln RWly&yı ağlatmıştı. rtni feda ediyorlardı. P'akat. bug1ln ... 
Her ikisi de Samlı.ade Süreyya'nm Rer yıldız, kendi kenıiine tevessül ede-
~ntU ffı~lyle d.Q.imlll QI!- ~ii butt bir tedbir sayesinde ciltleri• 

kul!andıkta. ıir uyurken cfl 
besler ve gen~eşttrir. Buruşulıhl 

ve çizgiler silinir Bu sayede ber 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş 
le11meğe muvaffak olabilir. GUnd 
rt ise f y11 ğsr,. l bevaz rengindckı 
lon kremt kullandıkta bntOn sf 
benleri jl'iderir. ve açık mesamatı 
ttT Vf" cUdi be:varlahP trir 

1 
riJM ve "'®" "~ Yao•,. tercUtne 

ı 
ltWllyab arumra iJrı;Dlftir. Bunları 
mutlaka aluuz ve okuyuna 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dorsl 
La f amtlle Durand 

Resim :2 

-t 

• 

... 

1 - Lea viaiteurs: (misafirler). 2 - M. Legris: (MöayiS Ugri). 
3 - Mme Legris: (Madam Lögri) . .f - Georges (Jorj). 5 - Co
lette: (Ko"let). 6 - La bonne: (hizmetç; kıadın). 7 - La porte: 
(kapt). 8 - M. Durand~ (Mösyö Dümn). 9 - Mme Durand: (Ma
dam Düran). 10 - Le garçon: (Erkek çocuk). 11 - La fllle: (bz). 
12, 13 - Le cousin: (amca veya dayı, tey~ veya hala l)OCU.ğu.). 14 -
La main: (el). 15 - Les grands parents: (dede -ve ttine), 


