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ispanyada arbin bitmesi 
Bitler' in elinde ! 

<dl Dy@ır lkn : 183Dır Dngnon~ ml\JJitcelfilaıs~oso 

"Almanya asilere yan'dımını esse 
üç hafta bi e dayanamaz 

İspanya asileri Malaganın köylerine 
kadar yakla§mışlardır. 

Alikante civannda asiler, bir ccpha. 
nelik bombardıman etmiş ve cephane 
dolu bir şilep batırmışlarıdır. 

Paristen gelen bir habere göre Ma-
laganın E stepona mmtakasmdaki son 
muharebelerde hükumetçilerin zayiatı 
2000 ölü ve 5000 yaralıyı bulmu~tur. 

Madrit cephesinde 
Madrit cephesine gelince, piyade a

teşleri dün, sabaha kadar devam et. 
miştir. Fakat sabahleyin başlayan şid
detli bir yağmur dolayısile muharipler 
atcıi kesmeğe mecbur olmuşlardır. 

Saat dörtten sonra top sesleri gittik
çe seyrekleşmişti. 

Hiiktimet Valansiyadan 
taşınmıyor 

Şimdi Valansiya şehrir..de bulunan 
Madrit hükümeti azasının Valansiyadan 
çekileceği haberi tekzip edilmektedir. 
Bilakis reisicumhur Azanamn Valansi. 
yaya gelerek uzun bir müddet kalacağr 
söylenmektedir. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Dniversıt:e rek
törüne açık name 

" Gazetecilik derslerimizi 
vermekte devam ediyoruz ,, 

Yazan : Nizamettin Nazif 

Franko 

M.atlrid, faş-ist isı.JGnııul.an evvel bötJlcsakin ve mi~terih bir şehirdi, şi.mdi ise .• 

Evlenme mcraklı,sı lngiliz muhtelif karılaril.e beraber 

2 nci sayfamızda . ... -..--...................... . --····-···-······=! 
Slvasta bütün köylerle irtibat keslldi, 

Samsun treni karlara saplandı 
,.. 

~ . 
~ ,.. ., (YaZ"tSl 6 tnCufa) 

~~" Ilı iniler için "Harp 
flda ları,, hazırlandı ! 

Başvekil 
Ankaraya bu akşam 

dönüyor 
Şehrimizde bulunan Başvekil dün Pe· 

rapalas oteline giderek bir müddettenbe 
ri rahatsız bulunan Maliye vekili Fuat 
Ağralıyı ziyaret etmiş ve kcndisile ya. 
l".ım saat kadar görüşmüştür. Bundan 
sonra Dolmabahçe sarayına dönmüştür. 

Ankaraya bu akşamki trenle dönmesi 
muhtemeıdir. 

Elektrik şirketi 

müdürü öldü 

"' .... , ~ 
• f 

Sıvas kal' lar altında (Yazısı 6 tncıda) 
.~ Son dahlkada g~en bir habere göre~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

elektrik ve tramvay şirketleri umumi 
direktörü Mansens tedavi için gittiği 

Viyanada bu sabah ölmüştür. 

Bu sabahki posta ile gelen Dcyli He- ' 
rald gazetesinin hariciye başmuharriri 
Alman hava nazırı General Göringin 
İtalyada Musolini ile bir ihtilaf mevzuu 
üzerinde kanuştuğunu yazıyor, ve diyor 
ki: 

• • 
ımış 

~ <®~üD lhlc§lyc§lU~t 
i>~""r d gc r Vallas•ın en güzel ve en veni romanı 

"General Göringin Romayr ziyareti 
ve Musolini ile iki saat kadar göıüşme. 
si esas itibarile Almanyadan İtalyaya 

bir ihtar mahiyetindedir. Almanya, ge
neral FrankonuQ. ispanyadaki mücade
lesi neticesinde elde edilecek " ganaim., 
den aslan payının kendisine tahsis olun. 
masmr iimit ediyor. 

Hitler, Almanyanın İspanyol asileri
ne İtalyanlardan daha fazla yardımda 
bulunduğu kanaatindedir. Ve bu haki
kat. kafi derecede ehemmiyetle Musoli. 
ni veya Franko tarafından anlaşılma
mış bulunuyor.,, 

Deyli Herald bundan sonra Franko
nun italyaya, Kadiz ile Balear adalan 
arasında hava servisleri yapmak imtiya. 
zı vermesinin Berlinde uyandırdığı a
kislere gelerek şunu yazmaktadır.: 

"-......: ......... ~.ş m e günü H A B E R' de başlıyor 
··········································~·········································--···..-·································J-9 ............................ . 

"Evvelce bir Alman kumpanyasına 
Burgos ile Lizbon arasında tayyare se

(Dcoomı 6 1ncıd4) 
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IMatbuatkanununun 

.. n·vers· 
açık 

e rekt ... rüne 
nanıe ! 

Gazetecilik derslerimizi vermekte devam ediyoruz 
[Haber (ild11m ki. Universite Rek-) sayfasında büyük harflerle şu mühim 
WrU bir ga.ootenin nasıl y~ya'bi- haberi veriyordu: 
l«eğini tıa.!ıl oeğcnilebilecci}ini Bay RUşdil Aras hareketinden e~e: 
etüde karar vermiş. muharririm.ize: "Sancak meselcsını 
Beyhude zahmet! Ccnevreden bekleyiniz'' dedi. Hay ya-
Zira bunu on günde, on yılda de· şıyasın be Enis! Hakika.~n sen de, 
ğil ViUün mr hayat ıu..""?mluğunca muharriri~ ~e ~u. gazet:Cilik san'atı~
clahi an'lamağa imkcin yoktur. Zi-' da yekta ımışsınız dogrusu. Ne mu
ra bir gazetenin halk tarafından hlm ( !) bir ip ucu kopara.bilmişsiniz 
'bcğenili§i kanacrin tam dcvastn- Rüştü Aras'truı. 
dan dah4 derinlerde saklı mr sır- Yahu! Fransızlar buna veritc de La 
dır. Ama re7dörün lnı mevzuu e- Palisse derler. Aras dese de demese de, 
tüd etmek istemesi etüd etmek ı sen yazsan da yazmasan da elbette 
istemmn.esinderı elbette evladır. Türkiyeli Cenevreden bir haber bekli-
Binaena1eıJh 1m i§ln bir miltchas- yecek ! 
""" mfatiyw kmıdi8ini irşada lil- Bir coğrafya hatası 
~m gl)rdilm.1 Etem izzet-Tevfik Rüştü Aras bu 

Ey benim saygıdeğer Bayım Ce- gUn A vnıpa'nm yolunda bulunuyor. 
mllt - Yanılmıyorsam Ara.s bir gUn ev-

Guete sahipleri, kendi gazetelerini 1 vel de lstanbuldaydı. Türkiyeyi Avnı
karilere nasıl beğendirebildiklerini sa- padan saymıyor musun? 
mrlar bilir misiniz? Ahfeşin hoşuna gidecek 
Bakın ben size anla.tayım: bir hftdlse 

Yunus Nadi sanır ki; 
Bapıakalelerini herkes okur ve bir 

gUn başmaka.le yazmıyacak olursa 
Cumhuriyet mahvolur. 
~et Asım sanır ki; 
Kurun'un muvaffakıyet sırrı "her 

yerde Uç kuruşa" satıla.bilmesindedir. 
&Azım Şinasi sanır ki; 
Milrekkebin Alil.smı ve kağıdın par

Jağmı kullanır ve Hilil.li, haftada bir 
gUn, Enis Tahsin hafta.da. altı gUn 
tahrir mUdUrlUğü ya.parlar ve her gün 
muntazaman ayni saatlerde ma.tbaayn 
gelip ayni saatlerde matbaadan çıkar
larsa "A.lqjam" ı okutmak mUmkUn o
lur. Ve bu ylizdendir ki her hafta Cc
nevreyc Uç mektup ve beş telgraf gön· 
dererek "Necmeddin Sa.dık" a daima 
en pahalı milrekkep kullandığını te
mine lUzum glSrür. 

Etem İzzet sanır ki; 
Burhan Cevad bir gUn hastalansa 

Açık söz'Un hali yaman olur. 
Ve hayret eder: 
Şu Knradavut na.sıl oluyor _da şu 

Rasim Özgen'i bir ka.~ık suda boğmu
yor diye. 

Ekrem Uşa.klıgil; 
Son posta'nm on altı sayfa çıktığı 

giinlerde muharrirlerinin topunu bir· 
den ku11Juna dizmeye karar verir aınn, 
biraz hesaptan anladığı içn defteri ke· 
birinin zimmet tarafına bir katlifun 

Avustralyalı bir palavracı vardır. 

BUyUk kaşif diye geçinir. Adı Vilkins
dir. Ben "bu adamın uçurduğu balon
lara. kulak asmamak lflzımdır. En dün
ya gıı.retecilcri ! Bu adamın hUviyeti 
ve hali §Öyledir" şeklinde bir yazı ya
zıp dostlarımdan birinin neşrettiği bir 
sabah gazetesine verdim. DUn bir de 
ne göreyim? Benim yaz.ımın tepesine 
nasıl bir serlevha koysalar beğeniı'Si-
niz: 

Bm.JMlmileZ bir palavracı 
Nizamcddin Na::if, dünya gaz.ete

r·ni tenvir ediyor! 
Filvaki bunun altında bir Uc;Uncü 

serlevha daha var ama, o kısım kUMik 
harflerle dizili bulunduğu için ilk ba
kışta beynelmilel palavracı olarak gö
ze vuran Vilkins değil, Nizameddin 
Nazif oluyor. Tabii makale okununca 
iş anla.ş1lıybr ama, ya. knriin makaleyi 
okumrya.cağı tutarlıa ? ? ! ! 

Hele bazı dostlnrın bu serlevhayı 

görünce mutlaka bıyık altından gül-
mek ve; 

- İntakı Hak ..• 
Diye mırıldanmak cüretini göster

miş olabileceklerini de dü§ündükçe 
doğrusu Haber'dc bombardıman cdil
m ;ş bir Muhiddin Birgen'e döndüm. 

Dilerim, başınakalelerin Muhiddin 
Birgcn'fn ba.şmakalelerine dönsün ey 
Benice! 

Nizamettin Nazif 

tadili istenen 
maddeleri 

Basın Kurumu 
bir kanun 

başkanı meclise 
teklifi yaptı 

Matbuat kanununun dört maddesi
nin değiştirilmesi hak.kında Giresun 
mebusu Hakkı Tarık Us tarafından 
Büyük Millet Meclisine bir teklif ya
pılmıştır. Giresun mebusu ve İstanbul 
Basın Kurumu ~kanmm kanunda 
yapılmnsmı istediği değişiklik şunlar
dır: 

1) Kanun, is batı caiz olmıyan ha
karet ve sövme davalarında zabıtlarla 
şikiıyetnemalerin hulasatan dahi neş
rini ya.sak etmiştir. Halbuki bu mad
denin esbabı muc1besi davaya sebep o
lan sözün, muhakeme vooUesile taze
lenip tekrar tekrar yazılmasına ma
hal vermemekten ibaret olduğu için, 
yazılışına göre, zaten tatbiki kabil ol
mıyan bu maddenin (sövme veya ya
pılan isnadın isbatı kabul edilmemiş 
baka.ret davala.rma ait yazılarda da-ı 
vayı mucip olan sözler hulasatan da 
olsa neşredilemez) suretinde değişti- ( 
rilmesi teklif olunmaktadır. 

ma~nna müsaade edebilir. Bu halde de 
dava edilen tarafa taalluk eden yazı 
ve resimler davacıya ta.allf.tk edenler
den daha fazla ve daha gösterişli ola-
maz). 

3) Değişme teklüinin üçüncüsü ce
vap hakkına aittir. Kanun cevap hak
kını memurlardan ba.5kaları için mut
lak bırakmıştır diyenler vardır; bu 
telakkiye göre herhangi bir kimse bir 
gazete veya mecmua yazısında kendi
sine telmih edildiğini zannettirerek, 
eğer yazılan iki sütunluk bir makale 
ise, dört sütunluk bir cevabın basılma-
sını istiyebilir. Eğer o yazı kendisini 
methetse bile ... Benim daha fazla met
holunmak ha.kktmdır diyebilir! Hakkı 
Tarık Us, buna karşı diyor ki: (Ceva
bın, kanun teyidile derci mecburiyeti
nin kabulü vatandaşın ancak şeref ve 
haysiyetini esirgemek maksadile olup 
böyle bir şai·be taşımıyan neşriyat 

üzerine bir gazete veya mecmuanın 
cevap addiyle kendisine gelecek her 
türlü yazıyı basmaya mecbur tutul
ması, yalnız vazifesine müteallik fiil
lerden dolayı olan neşriyata cevap 
vermek hakkı olan bir memurdan da-
ha büyük bir ha.kka malik sayılması 
demek olur ve sütunlarını faydalı ya
zılarla doldurması esas davası olan 
bir gazete veya mecmuayı evham ve 
haya.latm doğurabileceği abes neşri • 
yat He zararlandırma.k ve bunu da. is
temeksizin kanun himayesine koymak 
manasını al1r). 

Bunun için gazete veya mecmuada 
çıkan yazıda, cevap veren kimsenin 
bir fiiline dokunur ve bir hakaret ve 
sövme davası açılmasını mıUstelzlın o
ha.bil lr biır Y1>ır ;y() lı lıon .,, • llU11§ C'!r'a p• 

ln.rm, yine müddeiumumilere gösteri
lecek ve onların takdirile neşrinden 

imtina edilebileceğinin de kanun mad
desine konulması teklif olunmuştur. 

4) Dördüncü değişiklik teklifi Mat
buat davalarının muhakemesinde ehli 
vukuf raporu ahnmasmm usul olma
sıdır. İki taraftan biri da vaay sebep o
lan hadiseyi bir de ehlivukufun tahlil 
ve tetkikinden geçirmek isterse mah· 
keme bu talebi kabul etmeli, karan-
nı ondan sonra vermelidir. 
Hakkı Tank Us'un teklifi muhtelit 

18 tkincikanun ~ 
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"Pek muhterem üstad!" diye 
1\ot· 

eden bir kariim (adını bilditJXlelt ]IO' 

funda bulunmamıııs), ya.zılar~.,,
şuna gittiğini söyledikten sont3· şıt· 
nim de sinirlerime dokunan bazı 
ler var" diyor. ~· 

1 - 1936, 1937 yerine 936, ~3~· 
mesine itiraz ediyor. "Halbukı Jı~· 
ler 1936, 1937 yazar ve bunu }.~ 
mak lsterlerrc 36,37 yazarlar~)._. 
biz bu hatalarımızı daha ne k 
pa.cağız ?' diyor. f'P!. 

Bizim bu hususta Frenklere~ 
mız muhakkak ]Azım mı? tta!, ytP 
l 400 senelerine "quatro cento ' et' 
"dört yUz", 1900 senelerine "n°'~ ~ 
to" yani "dokuz yUz, diyorlar f!' f 
yiğitin bir yoğurt yiyişi olduğU t)f 
her milletin de seneleri bir Y~şJ 
bilir. ' _.;i. 

2 - H~metpenah, Haşmetli ye>~ 
·este "Majeste" dense bile Sa MaJ ,il 

nilmesini doğnı bulmuyor. Ha~~~ 
Fakat "Majestesi, Majeste:erı dl 
bileceğini söylüyor ki o doğTU .; 
Mesela "Majestesi Rene", ·~l ,,,. 
ri kral ve kralire" hiç de iyı ?.~~ 

3 - Ecnebt ismi hasların, tüt rP 
imla kaidelerine göre . ·azılınası1lıı."' 
arız. Yerden göğe kadar hak10 

Ben de, şimdiye kadar, bun~ 
çok çene yorup çok mUrckkeb . pi 
tim. Pek dinliyen olmadı ... ıta.d1~şı:f 
ledikçe "ismi hasların" nasıl ~~ ~ 
ğmı anlamak da zorlaşıyor. c;oı İ'JJ/ 
niyeti yerine bir "kulak medetl~ 
teessüs ediyor. O yerleştikteıı ıc / 
imlanın ehemmiyeti kalmıyacJ tlıl 
talR.ffuz chemmivetli olacak. vı 
fena mı olacak? Bence değil ... ~ 

Bir giLn lnı memlekete üd ~ 
geldi. ÔrUcil olduklarını söY ~ ~ 
Dünyadd hiç görülmemif rı 
bir k"tlrna§ dol:umak istiyor~ 
Tan'ın Çocuk mecmuası, 17. ~ 
Dem~k ki o adamlar "örlic~ 

dokumacı, çulha imiş. örUcU, ~~~ 
yırtıklarını tamir edene denir.~ 
lıı.r. ıı.anlrQ lc~lim~~'Lt.-1 

Masalda Türkiye'den değil, ~ 
yel bir memleketten baheedil1,... p 
halde: "bu memlekete" deınel< d~ 
ru değil; "o memlekete" dcrnel< ıı 

Tan gazetesi çocuklara ~ 
adamların "tercilmel hal" l~JI 
öğretiyor. Bu hafta sıra 1A 
teur'e gelmlı:ı: -1', 

lnsanıarı k"tu!ıtrmıak gibi~ 
bir hastalık ve lJlAmden ·-.ıl ,,., , 
adamın kim olduğunu bP 
niz, çocu.klar1 . fİ· 

ke.ydettirmek istemez. 
Ve ortağı Selim Ragıp: 
.. _ Canrm Ekrem şu gazeteyi on al- o IMl g n O~e ıre 

Am<eırHB<a noe 
Pastör. ôleli yüz scr.C1Jı g~U~ 

"Korkunç bir hastalık ve ~~ " 
encümenin müzakeresine verilmiştir. kurtaran ... ", temiz bir ifade degl! ~ 

mUdafna edilebilir. Fakat ı:.,oıı 'ftP 
teur 1895 te ölmü.~tür; o hal~ I 
verdiği malftmat 1996 da d 0 

2) Bir gamte veya mecmua aleyhi
ne bir dava açılırsa o gazete ve mec
mua açılan dava muhakemesini yaza
madığı gibi kanundaki ibareye göre 
(müşteki de yazdıramaz). Değişiklik 
teklüinin biri de bu nokta Ü?.erinde
dir. Giresun ıneb'usu, (müştekt yazdı
ramaz) demek (müşteki yazamaz) de
mek olmadığı gibi, yazdıramaz §ekli 
tezvire qe müsait olduğundan, bunun 
(milşteki de nc~edemez) suretinde 
değiştirilmesini istemektedir ve bun
dan başka, aleyhine dava açılan gaze
te o yerde tek ıbir gazete ise veya bir 
yerde çıkan iki gazete biribirinin aley
hinde dava açmışlarsa? ... Bu vaziyet
te (muhakemenin cereyanından halka 
hnb_er vcre:çek ortada bir vasıta kal· 
ma.tnı§ olacağı gibi herhangi b1r şahıs 
veya. bir gıı.zcte Sa.dece böyle bir dava 
açma.le suretue de muhakemelerin a
lcniliğini bütün yurt ölçüsünce geniş. 
leten ve belki de hakikati halka bildi
ren bir ağızı kanun elile kapatmak ko
laylığı bulunmuş olur.) İşte bunun i
çin Hakkı Tank Us şu teklifi yapı

yor: (Dava edilen, davanın açıldığı 

yerde tek çıkan bir g82.Cte veya mec
mua :ise veya. davada. iki ta.rafı gazele 
voya mecmua mes'ulleri teşkil ediyor
sa Cumhuriyet müddeiumumisi mu -
hakemcnin cereyanına ait mali.imatın 
birisinde veya her ikisinde de yazıl-

Feci bir tren kazası 
tı sayfa çıkaralnn ! " a ır <al s o Dıl <dl a 

dedikçe Lokman ruhu koklamakla Y • b • • kt • dA 
iktifa eder. enı ır 1 ısa 1 

Ahmed Eminle zekeri ya; 1 ? 
Bir sabah gazetesinin neden dolayı an a Ş m a m 1 • 

satılmadığını ve nasıl satılabileceğini 
bir tütlU kestirememektedirler. Ve b!

İngiliz: ticaret nazırı Ranıi.menin A· 
merikayı ziyareti tUrlU şekillerde tefsir 

Üç amele lokomotif 
atında öldü 

cak. Acelesi yok ya! ~ 

VlYl~csDavyad1 

Hırvatlarla ri çıkıp da; 
.,_ Yahu! gunu, §UllU, §unu yapsa-

ruza!" 

edilmektedir. Bu ziyaretin bir İngiliz - Sekı·z k·ış·ı de 
Amerikan anlaşmasına müncer olacağı 

kanaati mevcut olduğu gibi ticaret nazı Mamurede iiç kişinin ölümü ve sekiz 
yar ah anlaşma ., 

Nllıayet mUmkd 1 
olmak üzere 111•. o~ 

Diyecek oldu mu? 
"Onu da tccrilbe ettik onu da. .. " 
Der gibi ba§ sallayıp hazin hazin 

gülmektedirler. 
Ha.san Rasim ise; 

rının hususi bir vazife ile gönderildiği . 
kişinin ağır yaralanmasıyle neticelenen de ileri süriilmektedir. 

Seyahatin borçlar ve beynelmilel pa- feci bir tren kazası olmuştur. 
ra istikrazı meselelerile de alakadar ol. Hadise bir lokomotif virajı döner-

Ahfeş "Haber" için bir 
meğe kalkıştı mı hemen 
basmakta, ve; 

duğu söylenmektedir. ken "Sinyal., vermeyişi neticesi olarak fikir ver- . 
Ticaret ckcperleri, İngiliz - Amerı- bir amele vagonuna çarpması neticeside 

kahkahayı kan ticaret muahedesinin M. Hull'Un olmuştur. Makinist derhal tevkif edilmiş 
mütekabiliyet siyasetinin en yüksek tir. Kaza şöyle olınuşt~r: "- lşim sa..nn kalsaydı, halim du

man olurdu!" diye bağırmaktadır. 
• • • 

noktası olacağını kaydetmekte ve bir d 
Yarbaşı istasyonun a çalışan ame

Fransız - Amerikan ticzret muahedesi 
le üç taraflı bir para anlaşmasının mev· leden 11 ki,i vagonetle gündeliklerini al 

O halde "- Bir gazeteyi karie satı- cudiyeti odalyısile böyle bir muahede. mak için yola çıkmışlar ve Mamure is· 

taayonuna girerken birdenbire bir lo· 
komotifte kargıla§mışlardır. Aradaki me
safe az olduğundan makinist lokomotifi 
durduramamıt ve vagona çarparak §id 
ıdetli bir gürültü ile parçalamıştır. 

Parçalanan vagonctte bulunan ame· 
le çavu§u ile ameleden iki kişi lokomoti· 
fin tekerlekleri arasında ölmüşlerdir. Di
ğer sekiz kiti de daha çarp·şmadan ev
vel kenllilerini yolun kenarına atabil
diklerinden ölmemi~.ler, fakat ağır su
rette yaralanmışlardrı. 

Yugoslav başvekili StoY~ ; 
in Hırvat fırkası reisiyle t ~·; 
mülakat yaptığını dün yaZJll~(;' 
müllikattan hükumet taraftBJ'~ ..i 
bin olmakla beraber Sırp J1l r:, 

k _.J:rlef• 
neticeden şiiphe etme teuı ef! 
vat liderinin şimdiye kadar ~ç ~ 
risalelerden Belgrada karşı h dıf· 
niyeti olmadığı anlaşılmak~ ,ıiiJJ 

naldırmak için ne yapmalıdır?" §ek- nin gümrük manialarile beynelmilel tak ----

linde sorulacak bir suale verilecek ce· yidatı yıkacağını ve cihan ekonomisinin Leh. sta n - Lı· t va n ya 
vap şudur: istikrarını temin edeceğini ilave etmek· 

"Evvelfı. gazeteyi qıkannalıdır" · tedirler. 

Zira gazete, gazetecinin de eseri de-ı h d d d h A d • 
Macekin baş olduğu k0~ 

lisyonu~un noktai nazarı ~. 
şartlarda hi.ilasa edilmekte~~rİ,it~ 

K . . t dılıı fi".. anunuesasının ? . Je ~ 
ğildir. Onu, eline alan halk, ynzdıkla- - U U un a a ıse çı 
rını beğenen veya yazclıltlarmdan iğ- A m er ı ka da çocuk tı merküz hükumeti teşkılı, ette f,, 

şekli meselesini kat'i bir s\J~lt11i~ 
için serbest ve gizli reyle se~ .. "et renen efk:m umum;ye yapar ve yru;a- katilinin hüviyeti 

tır! 

Gördün yn. e<'krrim, bu he.c-:. a kita- an 1aŞ11d1 
ba gelir bir iı; C!e~l. ki Üniversitede 
bir fakülte ve o fakiiltede b1r kalıp 

yapıp Uç yılda b·r elli nltmı~ r,:ızeteci 
dlSkebıtcsin. Vazje<; bu SC\'d3.dnn ea
ntm! 

Rektör ! Gel de ıslah et! 
DUn Enis Tahsin, gazetesinin ilk 

Los Ange1os, 18 (A. A.) - Tacoma
da.ki parmak izlc~riyle cinayet mahal
lindeki izler mukayese edilerek Char
lcs 11nttson'un katilinin hüviyeti tcs
bit edilmit;tir. 

Katilin Los Angelos civarında bir 
yere saklandığı zannedilmektedir. 

Lehistan - Litvanya hududunda 
beklenmedik bir hadise çıkmı§tır. 

Litvanyadan resmen bildirildiğine gö 
re saat 16 ya ıdoğru tüfek ve mitral
yözlerle mücehhez Leh hudut muhafız
larından mürek!:ep bir grup, hudut işa. 
retini yerinden kaldırarak Litvanya a
razisi dahiline götürmüşlerdir. 

Litvanya hudut muhafızlarının pro· 
testolarına rağmen Lehliler, hudut işa. 

reti yamnda harbe amade bir vaziyet essisler meclisinin içtimaa oP 

a1mı§1ardı. ' 
mesi. "~ ı.: Yanresmi Lehistan gazetesi olan Ga· 1 ki · StOı v 1\ açek'in şu iste erı dl 

zeta Polskaya nazaran ise Litvanyc:\ viç'e bildirmiş ve Başbakan:tbİ~ 
hudut Mdiscsine hudut işaretinde nö· le bir programı derhal it 
bet değiştirmekte olan Leh hudut mu. zorlukları ve lüzumu olatı 1'İtJI!': 
hafızları üzerine on sekiz el siHih atmış lar için derpiş ettiği hal şe fl1 

k d. . . h • 1-ASl olan Litvanyah bir polis memuru sebe· en ısıne ıza etmış o m-

biyet vermi§tir. meldir. 



İstanbul mebusluğu için dün yapılan 
intihapta Parti namzedi olan Ziraat 
müsteşarı Atıf Baynıdmn ittifakla se
çildiği anlaşılmıştır. 

rçerlje : 1 
• Aynkka'bıcıtar,., senelcrdenbcri muvatfa 

kiyetıe yürüt' '.!eri aynltkabıcılıır koopera 
ti.inin gelecek aym 19 unda heyeti umumi 1 

ycsl yapılacalrtır. Ayakkabıcılar kooperatifi 
önQmUzdckl sene lllcbaharda ucuz keten a 

7,23 

v.ı...ı Sabi, 0vı. 

nezdinde İsviçreyi temsile memur edildiğin 1 
den ltlmatnameslnl vermek üzere dün Bulsa 1 
rtstana gltml~tlr. 

• Al na sergisine gidecek tablo ve Balr 
e3Crlerl götUren heyetimiz dUn hareket et 1 
mtııtır. 

• Manıtaturncılar ccmlyctlnln yıllık top 
lantısı dUn yapılmıştır. 

* Maarif vekAletl ilk, orta ve llee program 
larınll havacılığa müteallik dersler koymağa 
karar vermiştir. 

• İzmir halkevl umumi toplantısı yapılmı§ 
ve vnll Fazlı GU!eç bir nutuk söylemiştir. 

* İktisat vekdtetı mtlll kredi mUesser-cle 
rile bir an'aııma yaparak halk bankasma ser 
maye temin edee<>k ve banka faaliyete geçe 
cekUr. 

• Ankarada kurutacak pilot mekteblnln 
inşaatına ilkbaharda bn§lanacaktır. 

• Belediye çöplük ittihaz etmeğe karar 

verdiği K~ıtbanf' civarındaki ta,, ocağını 
da mUnastp glSrmemlştır. Bunun için ~ehlr 

den çok uz.ak bir çöplük aranmaktndrr. 
• DUn sabah B. P lııtmll İtalyan bandıralı 

§\lep Çanakal<le boğazından geçerken Har 
mıı.nka:,•a mevkllnde hllŞtankara etmlşUr. 

Deşarı '~ 

• Belçika büktlmetl mahrukat buhranıl 

:~andilll rasn thane
sine yeni binalar 

ilave edl :e<•ek 

* n=n aı (ğ a m n n fa <dl on 
~aı~!Q>ô 

Abidin Davm- il.stadımız, K1u'lüs 
miiflil.<riiniin lngiliz tahlcik hetJetine 
söylodikl.erinı ele alm1.,. Yazısını §Öy
le bitiriyor: 

Aradan 20 yıl ve iş işten geçtikten 
sonra b'le olsa, Türklerin, Arablan 
pek iyi idare ve mes'ud ettikleri ha

kikatini Arab 2.ğızlarmdan işitmek, 
Türklilk nam ve hesabına, elbette çok 

boşa gidecek bir ~eydir. Kudüs Müt
tisi hazretler·nin bn söz1erini. dilimi
u de girmiş olan bir arabca cümle ile 
kar§ılryorurn: 

- Haza rnin fadli RabbL 

* ~<O c l!JJ ~ QJI ifil lYI 

«:aı m ne ~o rr aı ika ın 
lka<dlon 

Ak.Janıct, sUtunu.nda, bir zabıta vc:ı
k-asından -içtimai bir yaram1.:::a doku
nuycr. Hadise ~ıı: 

Bir kadm hizmetçiliğe girmek i.ste
mf-1, r.ocuğu. var diye almamt§lar. O 
da hem kendisini, hem çocuğu cıçl1k
tan h."Urtarnuık için, yavruStmu Fatih 
oamiinin bir penrercsi içine bırok1p 

da, 'J.vır,xırkcıt yal.;,a[fınmt§. Akşamcı so 
ruyor: 

Türk kadını dn mecburi olarak iş 
hayatına girdi. Çocuğa kim bakacak? 

İçtimai yaroım teşkilatımız.da bu 

derdin de çaresini aramalıyız. Bahu
sus nüfusu arttırmak, devletin en 
baş siyasetidir. Anaları çalışan, çalış-
mıya mecbur olan, yahut • acıklı ma

cerasını yukarda anlattığımız • AY§e 
gibi, küçücük yavrusu, bir saadet de

ğil, açlık amili olan, sefalet kaygusu 
en derin §Cfkat duygularını boğacak 

kadar karanlıklaşan kadmlarm çocuk
larını devlet almalı, beslemeli, büyüt. 
melidir. 

Şirke i Hayriye 
ga\'rete geldi 

Yeni projeler 
hnzır r: mnğa koyuldu 

Boğaz.içinin canlandırılması için 
Şirketi Hayriye öniimüzdeki bahar. 
dan evvel biiyük bir programla işe 
başlama~a karar vermiştir. Bunun 
için yeni bir pilim hazırlanmıştır . 

Şirketi l Iayriye, bilet ücretlerin • 
de yeniden tenzilat yapmak imkanı
m bulmuştur. iskeleler arasındaki üc 
retler de indirilecektir. Aynca yaz
lık, kışlık karneler ve ailelere mah-

karşısmda kömUr it.haline karşı konulmu~ sus abonman biletleri ihdas edile • 
olan t.ı:ıhdl<latı kaldırmıııtır. cektir. 

* Fransanın Berlln sefiri Fraruruva Ponııe 
ile zevcesi Alman hariciye nazın Von Nöy Şirketi Hayriye seferlerini Akayla 
rat ile dlp:omatlar şerefine bir ziyafet ver birleştirecek ve ayni biletle her iki 
rntşUr. idarenin vapurlarında seyahat müm-

• İngiliz tayyare gemisi Furlansda bir yan kün olacaktır. 
gın çıkmıştır. Yangının sebebi hakkında tah ----------------
klkat yapılmaktauır. 1 

• ltalyadıı. bulunan Alman bava na 
zm Göringtn kurt avı için oubnt ortaıarmda 
Lcblstana gideceği bildirilmektedir, 

• Belçika ta.şistleri reisinin İtalyanın To 
rlno radyosunda bir nııtuk daha söyllyeceltl 
nl haber alan Belçika hUkClmet1 İtalyaya pro 
testo g1.ndcrmıııur. Bundan evvelki protesto 
ya cevap verilnıcml;ıtl. 

• Yunanlstandll açılan içtimai yardım 

Balta ile ayagıoı 
yaraladı 

Beykozda Yalıköyünde ekmekçi ba
yırıntla oturan kunduracı 32 yaşında 
Haydar dün odun keserken baltayı sağ 
ayağına düşünnü~, ağır surette yarala
narak hastaneye kaldınlmıştır. 

mektebinde derslere baııta.nmıştır. ----------------

• Letonya. Çekosıovakya ':e Lehlstanda E 1 ek t r 1 k cer ey a n 11 e ••• 
"Avrupada Almnn milli mUsalcmet cemlye., 
ti., namı altında birer cemiyet kurulmu§tur. 

• Betçlkada bUyUk bir sl!Ah kaçakçılığı 

meydana çıkarılmıştır. 
• tnglllz hava zabltlt>rlnden mürekkep bir 

heyet tetklknt için Atmanyaya gelmiştir. 
' • Çinde Koblcn civarında tect bir şlmendJ 

fer kıızaııı olmuştur. YUzden fa:ı:la ölü ve ya 
ralı vardır. Ha.sar pek bUyUktür. 

Beykozda Yahköyünde oturan amele 
Resül dün evinin damını aktarmak üze. 
re duvara yakın elektrik direğine çık
mıı. bu sırada cereyana kapılarak yere 
düşmüştür. ResUJ ba~rndan ağır surette 
varalanmıı, Cerrahpaşa hastanesine kal 
dmlmıştır. 



t:J()zell!k Dokto 
• 

verıvo:r: 

BAVA N LA R Gaaetemıze. ·-utızelUk doktoru" adresi 

qe hakikt veya mUstear ad.larmızla sora 
c~ suallerin cava.plarını bu aUtunda \ıulurıunuz. Bu cevaplan- Parlste anlqnuş bulun 
cluğumuz gtızclllk mUesşcsest \'ermektedir. GUr:elllğinlzi no!csan bırakan kusurlarınızı bize 
}n:::mız. 

- 74 - 1 
Pangaltıcla lff et imzaaiyle sonılu

yor: 
Boy 1,62, kilo 53, bel 79, boyun 

33, göğüs 91, baldır 50, bacak ltileği 
50 ya§ 23 kalça 91. 

lki senedir evliyim. Evlenmeden 
evvel 62 kilo idim. Bugün 53 kiloda. 
yun. Bütün itinalamna rağmen naza 
n dikakte değer bir kilo alamıyorum. 
Kilo almam için lutfen bir ~are bildir
menizi dilerim. 

Cevap: 
Vücudunuza göre zayıf olduğu

nuz pek belli. Fakat zayıflık muhak 
kak hastalılc demek değildir. Kilo al· 
mak için gıdanıza intizam vermeniz, 
bol istirahat ve uyku liı.zımdır. Şif· 
manlatıcı ilaç almaktan çekininiz. 
ilaç almaktansa, tabii bir surette şif· 
manlamak çok daha sıhhidir. Sabah 
kahvaltılanmza bir meyve ile başla· 
ym. Şimdi portakal mevsimindeyiz. 
Sıhhat için portakal kadar faydalı bir 
meyve bulmak güçtür Meyveden 
sonra hafif kaynatılmı§ rafadan taze 
bir yumurta, tereyağı ve reçel çok iyi 

ve sıhhi bir kahvaltıdır. Çay ve kah· 
ve içmeyiniz. Bunun yerine bol süt 
kullanmız. Eğer yalnız süt içemiyor· 
sanız: kakao karı,tırahilirsiniz. 

Hamur ifi yemekler de §i§manla
tıcıdır. Faket bütün bunlardan evvel 
niçin kilo alamamakta olduğunuzun 
sebeplerini anlamak laıımdır. Bunun 
için de kendinizi evvela bir dahiliye 
doktoruna iyice muayene ettirmek· 
ten çok fayda görürsünüz. 

-75-
Fatihte Kızta~mdan Ülker imza· 

siyle ıonıluyor: 
Ellerim soğuk havalarda bile dur

madan terlemekteclir. Hele sıcak bir 
odaya ,udim mi 1anki şakır - şakır 
akaca1anq gibi vıcık vıcık ter içinde 
kalırlar. Ne yapa yun? 

"' * • 
Bu tedavisi güç bir iştir. Yapabi

leceğiniz biricik çare yanınızda da· 
ima kolonya bulundurarak bunu da
ima avu~Janntza serpmektir. Avuç· 
lara sık sık Talk pudrası sürmek d<> 
faydalıdır. 

J{apah zorf usullyle eksiltme HAnı: 

Nafıa VekAletinden 
1 - Eksilt.'lleye konulan iı: Diy arbekir istasyon tesisatından olan is · 

tuyon • Urfa kapw arumdaki yolun İnfaabdır. 
Kctif bedeli 81021 liradır. 

2 - Bu İ§e ait evrak tunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık i~leri genel prtnameti. 
D - F cnni prtname. 

E - Keıif hiilila cetveli. 
F - Proje. 
İatiyenler bu evrakı 405 kurut bedel mukabilinde Şose ve köprüler 

reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/ 1/ 937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nafia 

Vekaletinde Şose ve köprüler rci.6ği eksiltme komisyonu odasında kapa

lı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 5301 lira 05 kunqluk mu· 

vakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik veaikuı ibraz etmesi lizımdrr. lstek
Jilcrin teklif mektuplamu üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde venneleri muktazidir . 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2273,, ( 85) 

_,.,, 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağnlara karşı 
t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen ffi mar· 
dikkat ediniz. 

Biz~ forun'i.ız.fizQ. 
Ccz.vap Vcı:t1<ılim. ... 

Ona itimat 
teıkin ediniz 
KadıköyiWı.den Fethi tfftZGSiylc aldı

yımtz bif' mektupta deniyor ki: 
"23 yqıncla.yım. M&kine stajyeri o

larak çalıı:sıyorum. Yakında yüksek bir 
maa.tıa ~ksı otacağrm. Dört,~ ay
danberi on be.~ yaşında bir kızla tanış
nu§ ve ni§a!llanmış bulunuyorum. O 
da bu sene orta okulu bitiriyor. Beni 
o kadnr çok seviyor ki, sevgi daha şinı 
diden kıskançlıklar doğuruyor. Yoldn 
giderken veya bir gazinoda otunırken 
gözilm herhangi bir kadının gözüne tn· 
kılacak olsa. bundan derhal sinirleni· 
yor, bı~mlaşryor, ağlıyor, olmıyacak 
işler yapıyor. Biribirimizi çok sevdiği· 
mlzo göre, bu kızın kıskançlığını n9..9ıl 
goçirmeJiyim? Evlenmemize üç dört Sl' 

ne gibi ~un bir zaman varken bu ha· 
lin bir gün beni bıktıracağmdan korku 
yorum. Ne yapayım?,, 

CEVABIMJZ: 
Nişnnlınızm sizi kıskanması r..evri· 

sinden ileri geliyor. Ona daima itimat 
telkin edecek ha.re.ketlerde bulununuz. 
Hele umumi yerlerde gözlerinizi hiçbir 
kadının gözlerine takmayımz. Ona ma· 
kul ve jnsaflı olmasını da münasip §C· 

killcrdc anlatırsanız kıskançlığı yava§ 
yavaş azalacaktır. Onu ciddiyetinize 
inandrrdrğmrz gUn siz de bu UzUntü
den kurtulmuş olacaksınız. Maamafih, 
kıskannıa.k bilhassa bir kız için pek ta
biidir. Bundan i.irkmeyiniz ve sabredi· 
niz. Zamanla ve ~ebatla her 5eY yoluna 
girer. 

Kocanız sizden 
ayrılmak l~tlyor 

(Bctlxıht Nermin.) im.oo..Tile mektup 
9öndcrcn okııyucu.mıLZa: 

Bir gelin, on kişilik ev halkının bü· 
tUn hizmetlerini yapmağa mecbur de· 
ğildir. Bilhassa bildirdiğiniz gıöi, ara
da geçimaizlik de olursa, bu hal bir ne
vi i§kence demektir. Verdiğiniz tafsi· 
Jlttan bbim anladığımız pdur: Koca
DD sizden aynlmak istiyor veyahut 
kendisini ayrılma.ğa. me<:bur eden çok 

CASiNO DE PARlS'nin aiyab krah 

AL JOl ... SON 
En son ve en güzel temsili 

KCÇCK ŞARKICI 
Pek yakında ~AIKARVA sinemaBılld' 

Sahne arkadaşı ? ? ? • • • . ? 
Yllbaşı piyangosunda 

kazanamıyanlara 
MUJDE 

1$UBAT 

mühim bir sebep vardır. Böyle bir ni- _ ~ 
yeti olmasa size bu i3kenceyi çektir- Sab' yeri Piyango bayilerile Ye ni Postahane karşısında ~ · 
mekte ısrar etmemesi icap eder. Bira- nmclaki Cemiyetin ilin itleri bürosudur. (107) 
dam ne kadar u.yıf iradeli, her söyle- ------------------------~ 
nene inanır, herkese uyar olursa olsun, 
iki senelik kansından kolay kolay ay
rılamaz. Mademki ayrılmağa razı olu
yor, o halde bunu bizzat arzu ediyor 
demektir. Eğer yudığınız gibi karıı· 
hkh anlaşıp mahkemeye müracaat e . 
dE>.rseruz orada içinde bulunduğunuz 
vaziyeti bütün tef errüatiyle anlatma . 
mzı ve kocanızdan ayrılmak i!tcmodi
ğinizi söylemenizi tavsiye ederiz. HA· 
kimin bu husustaki takdir salihiyeti 
çok geniştir. Elbette sizin de kocanız· 
Ja baş başa ya..~a.rnanIZJ temin edecek 
blr fornıUI bulunacaktır. Bununla be· 
raber, mahkemeden evvel iyi bir avu
katla konu&manız ve Vaziyetinizi açtk· 
ca anlatmanız çok faydalıdır. 

Şikayetler, temenniler 

sınemararda 

110 kuruşa 
El IUloı almağa 

herkes 
mecbur nıudur? 
Unkapanında Yavuzsinan mahal

lesinde Eski zaman aokağmcla 13 
numarada Mehmet Kadri imzasiyle 
aldığımız bir mektupta deniyor ki: 

KASAOA 
SAKLADl~IN1% 

DAllA 
KURU 
BiR 

ç~ŞM[ 
VA Zİ Y 'TtN DE Dil 

ONU rAİZI_[ 
OANl{AYA·VERIMJZ 

. ~ususi S'A~TlA~IMliı 
SOQUNUZ 

Ziraat Vekiletin.de11: 

"'Geçen akşam ailemle beraber 
Beyoğlu sinemalarından birine git
miştim. içeri girdiğimiz zaman film 
göaterilmeğe başlaJruf tı. Karşımıza 
bir bayan çıktı. Önümüze dü§Üp bizi 
locamıza kadar götürdü. Sonra bize 
mecmua gibi bir şey uzattı. "lüzumu 
yok., dedim. Ne cevap verse beğenir- Vekalete bağlı Erenköy fidanlığında yetittirilen atılı kö~il .1f 
siniz: rika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aıııız köklü~etiS' - Bir buçuk lira verip buraya ge-
liyorsunuz da on kuruş da bize ver· heri on paradan ve İstanbul Ziraat mektebi ve Maniaa 
miyorsunuz. Ama çingenesiniz! ma fidanbklarmda yetittirilen a111ız köklü Amerika asma fi~ 

Deyip locanın kap~~ı suratımıza de onar paradan fidanlıklarda aat ılmaktadır. lıteklilerin d·J" 
çarpar gibi kapayıp gıtti. Hemen ar doğruya adı geçen müessese müdürlüklerine müracaatları 1 

kasından gidip ki§ede oturan bayana (SS) (240) 
~ikayet ettim. Fakat aldıran olmadı. nur. 

Bu ne demektir~ Sinemaya giden -=====================================:::::::;;.-"", 
herkes iki yapraklı bir el ilanına on betmcnizi rica ederim.,. ! bine müessesesinde dah• 
kuruı vermeğe neden mecbur olsun? Biz bu mektuba fozla bir 2!CY ili·{' ve nazik bayanlar çalrftıtrt' 
Alakadarlımn nazan dikkitlerini cel- ve etmiyeceğiz. Yalnız sinema sahi· siye edeceğiz! 
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13 sene evvel bugün 
Atatih·k lzmitte henüz kurulma~ış o an 

Halk Fırkasının proRramını izah etti 
rıo-___ _ Geçen sene bugün 

Meşhur edip Hudyord l\ipling öldü 10,-----ı~...r.'\ 

o-----

Gene kondüktör yaklaştığı için, kız, 
o.sa.biyetle: 

- Durdurun ... ineceğim! ... - dedi. 
Zil çaldı. Tramvay durdu. Kadın i

nerken, zabit: 
- Siz hiç de terbiyeli bir adama ben 

zcmiyorsunuz.. Sokak ortasında bir 
kadına böyle sataşmak nerede görül
müş ... - diye çıkıgmıya başlayınca, 

Blom, bu ecf er, memnuniyetle ona dön 
dü: 

- Oh ne ala... Aramızda lnkırd1 
mevzuu açıldı ... Ben de zaten bu fırsa-
tı bekliyordum ... Çünkü fena halde ca-
nım sıkılıyordu! - dedi. - Evet, terbi
yesizlik ... Değil mi ya ... Ben de sizin· 
le hemfikirim! .. Sokak ortasında kadı
na satamnak olmaz. .. Bu, kanunlara da 
muı;ayi~dir ... Eğer şimdi dUcllo yasak 
edilmemiş olsaydı mutın.ka beni carp1ş 
mnğn aavct eder, tcpcıertıiniz, değil 
mi? - .... 

Zabit, bu kadar mUruı.sebctsiz bir 
mecra alan muhn vereye devam etmek 
istemedi. Ba.eını öte yı:ı.na çevirdi. 

Bu sef cr tramvay durdu. 

.so_ 
40 .3p ____ _ 

20 ___ _ 

1923 yılı 18 ikincikanun günil Ata- ,· 
tlirk lzmitte kurmak tasavvurunda bu
lunduğu 'Halk Fırkası,. nm esaslarını 

aanlatmış, bir gün sonra da. İstanbul ~a- 1 zetecilerini daha sonra 1zmır gazetecılc
rini kabul ederek Türk millet 'nin kalkın 
ması için al nrnası lfizım gelen tedbirleri 
söylemişti. Bu tarihi günün bugün on 
üçüncü yılıdır. Büyük Şefin bu söyle
diklerini .. Türk Tarihi,, nden iktibas edi- ~ 
yoruz: 

"Bizim milletimizin efradı, istisnasız, 
çnlı§nıağa isteklidir. Falıat ıarfolunan 
mesaiden azami istifode, tatbik olunan u- 1 
ıul ile mütenasiptir. Mes~i mütcfen-itt l 
ihtiyaçianru ve mazidclıi zar:ırlannı tnt. 1 
min ve telafi cdobiiccck en makul pl'<lg· 
raıru teshil ctmeğc mecburuz. Progrnm 
bütün milletçe tatbik olunmnhclır. Bu an 
cak siyasi bir teşekkül ile mümkün olur. 

"İ§te bu hakikatin istilzam ve it:barı 1 
üzerinedir ki, bütün sınıflan yekdiğcrine 
aynlmaz surette lüzumlu olan, çünkü 
menfaatleri de yekdiğerinden tehalüf ey
lemeyen halkımızın müşterek ve umumi 
menfaat ve şaadetlerini temin için Halk 
Fırluı.sı namı altında bir fırka t~kili ta
savvur edilmchtedir. Fakat milli mak
satlardan ziyade talısi menfaatler esasına 
müstenit siyasi te§ekküllerden ve bu te
§ekküllerin iğfalinden, müsndemelerin
den dofmuş znrarlarm htıla cezasını çclı
mektc olan milleti nyr.i mahiyette bir ta
kım bisut iıtiga!Jcre sevkctmek kadar 
büyük günah yoktur. 

" ..... ismi fırlm olan halk teşeZ.:.külün
den maksat, millet evladından bir kısmı· 
na, ahali aınıflnnndan bazılarına diğer 

evlat ve ımıAarın znranna temin etmek 
değildir. Belki bunlardan ayn ve ha· 
riç olmayıp, hnlk namı altında bulunan 
umum milleti müıterek ve müttehit bir 
surette, müşterek ve umumi hakiki re
fnha isal için faaliyete getirmektir. 

" ... Artık bu milleti esir ve bu mem
leketi müıtamcre veya malikane yaplll4\k 

hevesinde bulunnnlıınn ne b:iyülı gaflet
te oldult!nn anl:ı.ş.lır. Mcrnlcl:ctin hnkiki 
emel \'C ihtiyaç anna tannmen mutabık 
bir sulh y<ıprn:ık im!.fını M!!ı !olduktan 
sonra, Il'UlZi zayiatını az ~'lcla sürat 
ve emniyetle telufi etmek mecburiyetin
deyiz. Ililhassa iktısat ve irfan muaiain· 
de çok büyük azim ve gayret lazımdır. 

Bu mesniyi esaslı umdclere istinat ettir. 
mek ve doğnı istiknmetlerde mütevnli kı 
labilmck için bütün milletin gayretini a
henktar ve müsmir lalmak mrucsadiyle 
sulhtnn sonra Halk Fırkası namı albndn 
aiy~si bir te§eklıüle lüzum olduğu kana
ntindeyim. Bence bizim milletimiz yek. 
diğerinden çok kuvvetli menfaatler takip 
edecek ve bu itibarla yekdiğeri ile mÜ· 
cndclc halinde bulunagelen muhtelif 
menfaatlere aynlmı§ değildir. 

Binaenaleyh Halk Fırk.ısı mesaisini 
bütün sımflann haldnnnr, terakki ve saa· 
det vasrtnlannı temine hasredebilir. 

J{ipling öldii 
Geçen sene bugün, bütün ajanslar ve 

Anadolu Ajansı bütlin dünyaya şu habe
ri yaydılar: 

Londra, 18 (A.A.) - Rudyard Kip
ling gece Midleseks hastahanelerinin bi
rinde ölmü~tür. 

Ölümüne sebep olan buhran pazarte
si gecesi vaki olmuş ve ertesi sabah, has
tanın mideı;inde ameliyat yapmak 15..zun 
gelmişti. 

Mide ülserinden muztarip bulunan 
Kipling 45 saattenberidir hemen tama
miyle bitkin bir halde idi ve arada s·ra
cla, kısa bir müddet için, kendine geliyor
du. 

• • • 
Bir sene evvel, geçen sene bugün Po

lon Kipling hakkında bizde de birçok 
yazılar yazıldı. En meşhur eserlerinin 
ormanın kitabı, cesur kaptanlar, en meş
hur şiir kitabı "Eğer., olduğu yazıldı. 

B'z burada bu meşhur edibin ölümünün 
birinci yıl dönU.-nüne işaret ediyoruz. 

!kinci bir şişman adam içeri girdi. 
Fa.kat bu, birincisi gibi ciddi ve ağır
ba..~lı değil ... Yüzünün, gözünUn içi par
lıyor ... Gayet ton ton, hoıJ bir şey .. 

(~~alih smüha'le6ele'ıi 
~ 1 CJ 1 4' - 1 C) 1 ft -~ 
\ Blom, hemen ona doğru bir adım at

tr. Bir eliyle adn.mın f: ... ı.plcasını başın. 
dan çıkararak, öteki eliyle saçlarını ka 
nştınnıya b:ı.'.}ladı: 

I 

~ 
Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth 
Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 

- 7J - Dilimize çeviren: A. E. 
- Aman, ne gUr, ne kıvırcık, ne yu. .. 

Karşımızda düşmanın bir mus:ah.I 
mll§ak saçlar bunlar böyle .. Bayıldım , kem mevkii daha vardı. Kavkap cıva· 
bayıldım vallahi... rmda iki bin piyadesile birkaç makineli 

Yeni yolcu, hiç hiddet alaiıni göster- so 
------ tüfeği vardı. 

medi. Bilakis, ayni güzel tebessUmü Ayni zamanda cepheden ve cenahtan 
ile gülilmsiyerck: · h k T" ki 

çok şiddetli b.r ücum yaptı . ur :-
1 - Evet ... Ötedcnbcri söylerler .. An- 1 rin ekserisi, kendilerini kurtarıp esır 

nemin de saçları güzeldi... Baba.mm- düşmemek için bir çare buldu; bir kıs. 
kiler, bUyilk babamınkilcr ve kardeşle- mı da esir oldu. 
rirninkiler hi" de dökülmemiştir .. Aile-

"' Dünyanın en eski §Chri olan Şamm 
ce biz böyleyiz... minareleri görUndü. Yahucliye iilkesi-

Fakat deminki muhavereden sinirle- nin yapışkan çamurlarından, çölün yakı 
nen zabit hi\lft. kendini yenememişti. cı kumlarından sonra bu manzara ger-
Müdahalc etmekten nefsini alıkoya • çekten güzeldi. Duvarlar beyazdı: balı. 
madı. Yeni yolcuya çıkıştı: çeler yeşildi, fakat göğe yükselmekte o-

- Siz ne biçim insansınız? İnsan, lan sütun sütun dumanlar manzarayı 
böyle, tahkire mukabele etmez mi? De ı ı kapıyordu. Orasını cehennem ateşleri 
mek ki, başınızdan gapkanızı çıkarıp ----- ---- ------- kavurm:ıkt:ıydı. Şehir on iki yerinden 
saçlanruzı kn.rı§tırmnlo.nru hoş görü - alevler içinde idi. 

yor ve sorulan mtinasebetsiz suallere Girebilirdik, fakat giremedik. Şam 
gUlUmslyerek cevap veriyorsunuz ... O- H A B E R Suriyede idi hemen hemen kamilen a. 
lur vurdum duymazlık değil! A K 5 A M p o s T A s ı raptı. Allenby de buraya ilk girmek ,e. I 

Güzel s:ı.çlr adam, tebessümilnü hala iDARE e:vı refini Loranı;a bırakmak istiyordu. B:ı-
muhafaza ederek zabite döndü: lstanbul Ankara Caddesi nun imkiim olmadı: ilk önce biz girmek 

- Efendim, ne yapalım... Bizim Posta kutusu ı lstanbul 214 mecburiyetinde kaldık. 
Telgrar acıresı: ıstc:ınouı HABER b ~ 

mesleğimiz icabı böyleyiz ... Ben, akliye Yazı ısıerı teıotonu . 2:ıH72 Tiirklerle Almıınlar şehri oşaltmaea 
1 

hastanesinin hnsta bakıcılnnndanım... idare ve tıôn : 2.ı:ı10 hazırlanıyorlnrdı. Fakat hiç de ace1e 
Bir mU.~rirnizi görünce daha uzaktan etmiyorlardı. Bizim bu kadar r.abuk gele 
tanırım ... Onlara hillm ve şefkatle mu- AUONE ŞAr~ l'LARI bileceğimizi dü .. ünemedikleii için, İ§lcri 

r urı ·~' F.~nc/ıı 
amele etmek üzere bize emir verilmiş- scnc•ık 1400 Kr 2700 KT, ni rahat rahnt yap·yorlarclı. Cok v~ı:=t 
tir ... Biz de bu r"ibi şeylere alrı;tık... ~ :~::~ !~ :: ':~g .. kaybetmeleri, kendilerine epey pahalı. 

Blom, bu sözleri duyar duymaz, et- ' •vıık '
50 

" 
300 

" ya mal oldu. Türk memurları, aske:i 
rafına Urkek Urlre1c baktı. Esr~rt anla- kağıtlarım sandıklara sok'lr::-1;: bir trene 
şılan bir kaba.hntlinin korkaklığı ile, bindiler. Bu tren nğız a v ıza dolr-JU"'t•' 
hemen tramvaydan atladı. Arkasına bi Vagona giremiyenler araba, otomobil 

1 
Suhıbi ve Neşrıvat Müdürü: 1 

le bakmadan koo:ıa koım kactı. Yan so- ne buldularsa atl.,dı ar. 
- Hasan Rasim Us kl · .. l kakla.rdan birinde kayboldu. - İsveç Ancak bunlar hıızırh anm gorur cen 1 

Basıldıtı qr.r (VAKl7J matb.ıası · 'k ..3 h k kl d k mbı.hçısı Hasse Z<ıtterström'un hiki- biz gıttı çe ua a ço ya aşıyor u · ı 
yesi). Birdenbire var hızlarile ve karmakarışık 

Ha.tice Süreyya bir halde kaçmağa başladılar. 

Tren yola ~ıktı; otomobiller gaza 
baı;tılar. Geriye kalanlar da atların ve 
develerin sırtına bindi. Bütün bu kütle 
Ab:ına boğazına doğru yürüdü. Boğa
zın içinden }\cm şose hem de demiryolu 
geçiyordu. Henüz oraya varamnmrş ol
duğumuzu sanıyorlardı. 

Operatörlerin tahrip etmelerine mey. 
dan bırakmadan evvel Alman telsiz tel
graf istasyonunu ele geçirmek istedik. 
Geç kalmıştık. Almanbr buraya icap e
den kunclakları !:oymuşlardı. Gloçc~ter 
alayının çocukları istasyona doğru ko. 
şarlarken onlar da fitillere dokunuvcr
diler ve telsiz telgraf istasyonu bir du
man kütlesi halinde havaya fırladı. 

O gece ömrümüzün en büylik atış 
şenliklerini gördük. Türkler Şam şeh
rinin hemen eteklerinde harbi birkaç 
sene daha uzntabilecek kadar cephana 
depo etmişlerdi. Bu cephanelfülere ateş 
verdiler. 

* :(. ,,. 
O kadar hızlı hareket etm;stik ki, 

irtib1tımız bütün fırkolımmızla kaybol. 
mu;ttu. 

Yilzb:ışı Dray polis tc~kiliitmı yap-
mak için elinde beyaz bir bayrakla şeh
re r;itm'§ti. Ordumuzdan oraya ilk d
renin kendisi olduğunu sanıyordu. Gi
rerken Anzaklardan bir livanın ken:li
sinden b'rkaç saat evvel oraya varımı 
o1duklarını gördü. 

(Dcı•'lmt 1·ar) 

HASE 'in 
GUzelllk Do' toru 
Kunnnu ~ 
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~ ancak ta bir küstahı 
(Baştara/ı 1 inetde) 

bidesine kurşun atmak suretiyle haka· 
et etm"şlerdir. Taşnaklar mahalli hüku
net ve Fransızlar tarafmdan gördükle
ri teıvik üzerine bu hareketi yapmışlar
lır. Maksatları Türkleri tahrik ederek 

yeni hadiseler çıkarmaktır. 1 

Türk halkı ta~naklar tarafından ya
rıdan tecavüzü bitaraf müşahitlere şi-

·-~yet etmişlerdir. ı 
Tevkiner 

Diğer taraftan Türklerin tevkifi de
vam ediyor. Reyhaniyede tevk:f edilen 

Türklerin miktan 12 ye varmışt· r. Da· 
ha birçok kimselerin tevkifleri için a
raştırmalar yapılmaktadır. Fakat tevkif 
edilenlere yaprlan müthiş tazyikler yü
zünden aranılanlan ele geçirmek müm 
kün olamamaktadır. 

tarından mürekkep bir grup da Fransız 
memurlarının teşvikiyle Kürtdağının 

Sarıncık köyüne gelerek köylülerden 
giydikleri şapkaların başlar ndan çıkard 
masmı istemişlerd: r. Umranlı köyüne 
gelen müfreze, köylünün başındaki şap
kaları zorla alarak yırtmışlar, diğer köy
lüler buna mümanaat etmi§Ier, şapkala-

1 rıru vermemişlerdir. 

Sanncık köyünde bu yüzden mürit 
!erle köyliiler arasında kavgalar olmuş. 

müritlerden biri hafif, diğeri ağır olmak 
üzere iki k'şi yaralanmıştır. Bu köy hal
kı dahi şapkalarını başlar ndan çıkarma-

mışlardır. 1 

ispanya isyanı 
(B<l§ tarafı 1 incide) 

Valansiyada Rorta Coeli sarayı reisi
cumhur için hazırlanmıştır. 

İtalyan takviye kıtaları 
Sözüne inanılır bir İngiliz müşahidin 

"aclesine göre, kuvvetli bir İtalyan gö
ıüllü mi· :rezesi kanunusaninin 12 inci 

:ıkşamı Kadizde karaya çıkmıştır. İsim
siz ve bayraksız bir vapurdan 4000 İtal 

yanın karaya çıktığnıı gören b , müşa- ı' 
'1it , Sevil!a, J esez ve Kadizıtl. bulunan 

Vatani partisi kuramadılar 
İskenderunda ermenilerden, ortodokı. 

!ardan, katoliklerden ve Alevilerden 

mürekkep olmak üze:e bir Vatani par
tisi şubesi açmak için mutasarrıf tara· 
fından teşebbüslere girişilmiştir. Fakat 
mutasarrıfın emekleri bo~ çıkmıştır. ı 

Ayni günde üç jandarma ve bir tah
sildar Dervişan köyüne gelerek vc-rgı 
bakayasının derhal verilmesini tebliğ 

etmişlerdir. Ayni zamanda şapka giy
medikleri takdirde borçlarının tecil edi· 
leceği bildirilmişse de köylüler gene 
şapka'annı çıkarmamışlardır. Zeytune 1 
ve Carıncık köyleri Hacı Hallan ve o- ~ ........ .,,_ 

Türkler uzaklaştırılıyor 
Kmkhan jandarma zabiti Cemil 1 

1 
Türk olduğu için vazifesinden alınm·§ 

ve Halebe sevkedilmiştir. 

Medent Fransanın şapka 
diişmanlığı 

Şapka aleyhine Fransızlar tarafın

dan Sancakta ve Suriyede açılımı olan 
mücadele devam etmektedir. Son zaman 
Jarda bu mücadele Kürtdağı mıntakasın 1 

da tek~tif etmrştir. Kanunusaninin on 1 

beşinci günü muhtelif jandarma müfre

zeleri Kürt dağında U mranlı, Zeytme ve 
Dervişan köylerine ve Nakşi müritlerin. 
den Ali Galibin oğlu Mehmetle arkadaş 

ğullanna aittir. Dervi~an köyüne gelen · 
müfreze köylülere şapkalarını çıkar- 1 

madıklar ıtakdirde vesikalı silahlarının 

da toplanacağını bildirmi§tir. 

Hariciye Vekilimiz sofyadan 
geçerken 

Hatay meselesinin görüşülmesind~ 

Cenevrede bulunacak olan Hariciye ve-
kili Doktor Tevfik Tüştü Arasın riyase
tindeki heyetimiz dün Sofyadan geç-

miştir. 

Heyetimizin Sofyadan geçişi müna
sebetiyle Sof ya garında başta başvekil 1 

Köse !vanof olmak üzere dış bakanlığı I 
protokol şefi, hükiimet erk1lnu Türkiye 
elçisi ve elçilik memurları, Yunan ve 

1 

Yugoslav elç:lcri ve daha bazı şahsiyet- ! 
ter hazır bulunmuşlar ve Tevfik Rüştü 
Arası selamlamr~lard·s. 

Göringin Ronıa 
seyahati 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
ferleri imtiyazı verilmiş ve Almanya 
hükumeti bütün hava irntiyazlanrun 
kendinden yana geleceğine zahip olmuş 
tu. Bu itibarla, Hitlerle Musolininin sa
mimiyet cephesi ardında keskin bir ikti
sadi rekabet mevcuttur.,, 

Musolininin beyanab 
BerlUı 18 (Hususi) - Musolini Al

manca Voelkischer Beobachter gazete-

sine beyanatta bulunmuı ve demiştir ki: 
"İngiltere ile İtalya arasında aktedi

len Akdeniz anlaşması Avrupa sulbü 
için mühim bir vesika teşkil eder. İngi

liz ltalyan anlaşmasının Almanya ile 
İtalya arasmda dostluğa tesir etmiş ol_ 

duğuna dair rivayetler, tamamen yanlış 
hükümlere müstenittir. İngiliz - İtal-

yan anlaşması ş:ddetle arzu edilmekte 
olan İtalyan - Alman blokuna asla ha
lel vermez. Bu anlaşma, Roma ile Ber
linin Avrupa sulhünU muhafaza yolun-

da besledikleri arzunun tabii ve mantiki 
bir inkişafıdır.,, 

İtalyan başvekili beyanatını şöyle bi
tirmiştir: 

"Hala Avrupa birleşik devletleri ku
rulacağına inananlar var. Fakat kültü
rümüzü ve mevcudiyetimizi tehdit eden 
yegane tehlikenin Bolşeviklik olduğu 

bilindikten sonra bunun yerine bir nevi 1 
Avrupa fikri kaim oluyor. Dcmokrasikr 
bilerek veya bilmiyerek Bolşevizmin 

muavin mikrop temeli olan birer fesat 
ocağı haline gelmişlerdir. 

Demokrasiler bir grup teşkil ediyor
lar. Biz de başka bir grup teşkil ettik . ., 

Cst üste 
alan 

yedi karı 
adanı 

Bugünkü p~tayla ge"Um Pari8 -{ 
Soir'd<m: 1 

Birkaç defa evlenen erkeklere, hiç 
§Üphe yoktur ki çok rasla.nır. Karısın

dan ayrılmadan diğer bir kadmla e:v
lenen sergiizeştçilere ise sık sık tesa
düf etmek kabildir. Bu sergüze.,tçiler 1 
ekseriya menfaat dolayısiyle böyle ha 

reket ederler. Evlendiği kadının para
sım dolandırdıktan sonra kaçan ve di
ğer bir av peşinde koşan sergüzcştçi
lere ait bu maceralar da sık sık guete 
sütunlarında yer bulur. 

Fakat bu defa bahsedeceğimiz scr
gil7.eşt bunların hiçbirisine benzemez. 
Bu maceranın kahramanı olan İngiliz 
John Ainsvorth Christien, ~eri zaaf 
lara yeni bir iptila ilave etmiştir: 

Sırf, düğün merasimine karşı olan 
iptil5.sını tatmin etmek için evlenmek! 

Londra nğırceza mahkemesinin 20 
sene ağır hapse mahkum ettiği bu a
dam, sırf Mendelsonun meşhur "Dü -

ğün marşı" nı dinliyerek orgların na v 

mesi arasında gaşyolmak iptilası yü
zündeh tam yedi defa evlenmiş ve me 
"asimin üzerin1e bıraktığı tesir "CC'~;ı 

~en sonra kansından kac-arn 1; 

' ·ıırbw ~r p~iPrlen k '"' '"l""r' 'ur. 

dir. Zaten onun istediği de bu değildi. 
Fakat bu yedi düğün merasiminin 

hepsi de tantanalı bir şekilde icra e

dilmiş ve her def asında "düğün mar
şı" yla orgun nağmeleri saatlerce ça
lınmıştır. 

Fakat Londra mahkemesi, merasim 
ve musikiden zevkalmaktan başka hiç 
bir kabahati olmıyan bu 40 yaşında 

adamı, yirmi sene kürek cezasına mah
kum etmiş ve bazan, musiki ve mera-

simden fazla h~lanmanın da en müt
hiş cinayetler ika etmek kadar tehli -

keli olduğunu göstermiştir. 
John Ainsvorta gelince, bu evlenme 

1 
merasimi ve musiki düşkünü olan a -
dam hapisten çıktığı zaman 60 yaşın- ' 

da olacağından, kilise orglarının ken
d I şerefine "düğün marşı" nı çalacağı

nı artık ümit edemez. Buna rağmen. 

beşeri zaaflara kumar ve içki gibi bir 
iptila ilave ettiğini düşünerek (müte-

.=~~~ .. :~:~:~~~:.~~:-~~~-i-1·~-~~-·······-• 1 . . . . . . . . 
~ HABER ~ 
~ lstanbu un en çok satılan ha/ 
~ ı~iki a !c m gazetesidir. ilanla • . . 
rmı HABER'e verenler kare-~ 

" . . ' . 
lJ.l Vıi\Atl" yaptt(jı tetkik7eri anlataıı 

lngiliz mütehassıs 

ttalyarı1 ınn ve Fashlann İspanyol as
kerlerinden daha kalabalık olduğunu 
bildirmektedir. 

Harp daha ne kadar sürebilir? 
lngilterenin beynelmilel şöhreti haiz 

biyolojistlerinden J. B. S. Haldane, ze. 
birli gazlar hakkında İspanyol hükume
tini, geniş mikyasta tenvir ettikten son 
ra tekrar lngiltereye dönmüş ve Deyli 
Herald gazetesine şu beyanatı vermiş

tir: 
''Madritteki faaliyetim hakkında çok 

şey söyliyemem. Çünkü söyliyeceğim 

herhangi şeyin asilere yarıyacağından 
korkarım. Söyliyebileceğim yegane şey 
şudur: Maıdrit müdafilerinden bazıların 
da gaz maskeleri vardır. Ve bu gaz 
maskeleri pek fena değildir. 

Madritte vaziyet memnuniyet verici. 
dir. Halk, tam manasile hükumetten 
yanadır. hükumete müzaheret ediyor. 

- Muharebenin ne kadar süreceğini 
tahmin ediyorsunuz? 

- Bu mesele, Hitlere taalluk eder. 
Bitler silahlı adamlarını İspanyaya gön
derdiği müddetçe harp uzar. Hitler ol
masa, Franko üç haftadan fazla dayana_ 
maz. Bundan başka, eğer hükumet 
muhtaç olduğu sitahların hepsini ithal 
edebilse, Franko üç hafta dahi dayana
maz. 

Hükumet kuvvetleri İtalyanlardan 
korkmıyor. Fakat Almanyadan 200.oo;:ı 
yardımcı gelirse mesele çok başkalaşır. 

Madritte hakiki kıtlık olduğuna dair 
havadisler yalandır. Sovyet Rusya, bü
yük miktarda yiyecek gönderiyor.,, 

Amerikada 
700 mahpus 

Yemeklerin fen alığı yüzünden 

isyan etti 
150 s i kaçtı 

Guelf: Ontario 18 (A.A.) - Geçen 
gece bura hapishanesinde 700 mahpus 
ile gardiyanlar arasında ciddi arbedeler 
olmuştur. 

Hapishaneden kaçmağa muvaffak o· 
lan mahpusların 150 kadar olduğu tah
min edilmektedir. 

Birçok mahpuslar ve gatıdiyanlar ya_ 
ralanmışlardır. 

Bir an gelmiş, mahpuslar hapishane 
binalanna hakim olmuşlar ve gardiyan
larla müstahdemini direktörün bürosu 
na çekilmeğe mecbur etmişlerdir. Bu. 
nun üzerine mahpuslar, bütün ışıkları 
söndürmüşler, pencereleri kırmışlar, mo 
bilyeleri ateşe vermişler, kırk bin İngi
liz lirası kadar tahmin olunan hasar ika 
etmişler ve hapishanenin kapılarından 
birini açmağa muvaffak olmuşlardır. 
Birçok mahpuslar, bu kapıdan fırlayıp 
kac:mı~lardır. Diğer mahpuslar, gardi
yan 1ar1a mücadelelerine devam etmişler 
dir. Fakat itfaiye efra:dı ile çarcabuk 
·'lka m"halline gelen müsellah polislcr-
• .. n v<>rdrn ?;ören ~ardiyanlar. asi mah

ıı;!arı yat1~tırm<ı ~'1 ve yatakhanelerine 
l-ına~a muvaffak olmuşlardır. Gerek kruıuni gerc'cse gayrilrn ·· 

bir surette evlendiği kadınlar ona 
maddt hiçbir fayda U>min etmemişler· 

i derler. i j . . : "'-··········-··················-·········· .. ·•····· ..... 
isyan, yemeklerin fenalığı hakkında

ki şikayetlerden çıkmıştır. 

ı s ikir.::ikanun - .,2!!1 

28 köyl 
dondu 

•• 

Birkaç gündür karlı ve fırtınalı 
Jevam eden hava bugün nisbeten aç
rnıştrr. Y eşilköy rasat merkezinin ver 
diği malumata göre bugün hava müte
havvil olacak ve sıcaklık artacaktır. 

Kar yağması ihtimali yoktur. 
Fırtına, tipi ve kar memleketimizin 

birçok yerlerinde devam etmektedir. 
Karadenizde f rtına biraz sakinleşmiştir. 
Kıştan en çok müteessir olan mıntaka- j 
run orta Anadolu olduğu analşılmakta-
dır. Orta Anadoluda kar yağışı el'an : 
devam etmektedir. Srvas ve havalisine 
altı gündenberi kar yağmaktadır. Bü 
tün yollar kapanmıştır. Umraniye nahij 
ycsinde tipiye tutulan iki köylü dona-
rak ölmüştür. 1 

Malatyada hava biraz krrlımıştn. 1 Şeker buhranı yüzünden ~kerin kilosu 
45 kuruşa çıkmıştır. 

kar bütün şiddetiyle devaııı 
ğuk sıfırın altında 30 a kadat 

tür. . . d 
Yağan kar şehir harıcıJl 

metre arasındadır. Daha faı1' 
ler vardır. Devam eden 50 

ve fazla yağan kardan kÖY Y~ 
tibat kes'lmiştir. Köylü şeb• lı 
mektedir. Yola çdcan bazı 
donduğu söyleniyorsa da da~ 
araştırma yapılamamıştır. Ç 
ta fazla kar vard·r. Sivasa b' 
çayır kamununun Akçahaf1 
üç kişi gaiptir. 

Çok fazla yağan karlardal' 
Zara yollan kapanmıştır. ~ 
ni altı gün Sıvasa geırnef1ll 
gün evvel açılmıştır. Bir 
Belde karlara saplanmıştır· 
!anlara imdat treni vasrtas:yJe 
zeytin, peynir gönderilmiştir· 
denberi gelmiyen İstanbul tr 
iki gün evvel işlemeğe başla 

Buru civannda ve İnegölde kar de
vam etmektedir. Mudanya ve Bursayı 
Yalovaya bağlıyan yollar kapanmıştır. i 

Fakılı civarında kış kar ve son had --------- -
dini bulmuştur. Dobrica köyünden al- D r ş a 
tı kişi merkepler:yle birlikte, Goreli ve • 
Devecipınar köylerinden birer kişi, Kış- Parf s seyahat•" 
la köyünden dört ve İncesu ile Topuz D içi O VBZ'"eçll 
mevkilerinden dört kişi ile sekiz mer- "" kt 
kep Sofular köyünden iki deveci ile se- ı Alman Iktisat nazın do 
kiz köylü donmuştur. Bu suretle yalnız m, Fransa ile ticaret muah 
bu haval!de 26 kişi donmuştur. 1 zakere etmek üzere Parite, 

Emed kasabasını kurtlar tehdit et ceği haberi ajanslarla V _..I 
mektedir. Burdurla Antalya arasında Halbuki birkaç gün e~ 
münakalat kesilmi;.tir. Şahtm Parise gideceği ha 

Sıvas ve civar·nda çok şiddetli bir hakikat olarak ilan edihn 
kış hüküm sürmektedir; soğuk, fırtına Bu sabahki posta ile gel~ 

G ürb ü z v e Güzel 
eç;@«: {Y) !}( 

~~l\Jısaı~all~amo~ 

Fot.o P: 

Mii<t'11 • ,., '"'a 43 numara i1e i.ştirak 
eden Ba!ı Yor'li 0[/lu on ya§'tndtı 

TAKİ DEL!BAŞ 

1 
Kupon. 55 Çocuklarmrzm mtısa 
bakamıza iştirak edebilmeleri lc;ln 

bu 'kuponların topıanmuı IA:mndrr. 

gazetelerinden Daily Herıu": 
se' eplerini, vaziyetin in 
birlikte izah etmektedir. 

.. Alman milli ıktisat rıatJ1' 
aht, Berlindeki F ransı:z: 

Parise gelemiyeceğini ve 
le 193 7 Paris sergisinde ~ 
Alman paviyonunun tef11 
kendi eliyle atamıyacağını 

ti~ ·1 
Bu ıtarara yegane aını 

yet şu olsa gerektir. Alınşıı · 
sızlar muhtelif noktalar üt 
kandil etmişler ve F ransıı: 
le cevap almışlardır: 
-Eğer Almanya, 

faza edeceğine dair siyasi_,,,, 
te kat'i bir teminat verrnev: 
Şahtın müzakerelerde bul~çb' 
zere Parise gelmesinden hl f 
da çıkmaz. Çi.inkü Alf1l311 

fından böyle bir teminatı~, 
!'li, herhangi ekonomik P1 

dalı olması için hayati bir •f. 
Doktor Şaht siyasi rnah1 ,'I. 

hangi bir taahhütte bulunf11. 
hiyetinin kendisine ve_rilf11

1 ~ 
c;ok iyi biliyordu. Parıs~ 
nihai surette reddetmesintfl 
budur. 

Madam Simpsonun sabık kO 
sı bir hakaret davası açtı 

_A 

Mr. Simpwn ve dava ettiği. Mrs Saterland 

İngiliz gazetelerinde okunduğuna gö
re Madam Simpsonun sabık kocası 
Ernest Simpson, tanınmış İngiliz su
baylarından kolonel Artur Saderlend'in 
kansı aleyhine bir iftira davası 

açmıştır. 

Anlaşıldığına göre, dava bir öğle ye
meğinde Ma:dam Sadorlendin, Madam 
Simpsonun kocası aleyhine açtığı boşan 

ma davasına müteallik bir t ~dl 
lunduğu rivayetinden ~ı~ııı' eiiJ! 

Geçen senenin teşrınıe~it 
dam Simpson lehine olarak e<l~ 
ran veril~ıişti. Müdafaa rt> 
talak davası İspsvis (ingilt~11uıı' 
mesindc verilmişti. Kararın '1 
nisan ayında tahakkuk ede'e 
mizin malUmudur. 



klübünde I<asımpaşa 
Dün çok güzel güreş 

~"""'•ıa ~~sabakalan yapıldı 
Cdiıll'li§ olan .. 1uhu -tarafından tertip 66 Kilo: Birinci Ahmet, ikinci Hik-
~atij solan gureş müsabakaları dün met, üçüncü Eşref, 
0ııiinde ._ unda ve büyük bir kalabalık 

()liın ~ .. ptldı. 72 Kilo: Birinci Saim, ikinci Ahmet, 

gUrcı ~~at §arnpiyonu YaşaT milli üçüncü Nesim. 
llltı hakeın~11'.11zdan Mustafa ile •Kena. 79 Kilo: birinci Rızzik, ikinci Meh. 
ÇoJt heye ğı altında yapılan güreşler met. 

A• n .... tanlı ve guz·· el olmu .. tur. · · 'k. · 1 ~--o nef :s 87 Kılo: Birinci Şinası, ı ıncı sma-
.. S5 Jtiı • . ':eler şunlardır: il, 
ı.ı,... 0 • Bırıncf ı:-~ 
:rl.lncu :a . ~in, ikinci Hamdi, 
61 • aYrı. 

,, kılo. bi . 
galiplere o-

tarafından SUncu tb~h· nnci Basri, ikinci izzet, ü-

~ madalyeler takılmıştrr. 

Müsabakalardan sonra 

limpiyat §ampiyonu Yaşar 

Kıvmetll 
JJI g~reşçimiz 
ersınli Ahmet 
~l'l'le .. -

1 ava mı 
9iC1ıvor? 

'l'Qt~ 
\>ctJi ıı:ınu 
tın bi: tı g\1re§ taknnmm en kuv. 
rıc da ba}'r~ olan; Berlin olimpiyatla
).ı Çc.kt trne~rnızı ilk defa şeref direği
ti;rsııı}j Ah rn~vaffakiyetini gösteren 
•ı) Cceğini b ltıedın Yakında Amerikaya 
S~ oJ.ud u:abah çıkan (Spor Post.:ı. 

Por ll u · 
~cıı;ı; ostası Ah 
.. ı;ı Bcrb rnedin Amerikada ya-
••e lıaı est ·· 
i,.;,. cı geı..... gureşlerde amatörlüğü-
~ .. , h '"1Yccc ~ · 
,.,_ktaa>'ıtJı b" gı Ve bunun mclllleket 
.....,_ . ıt sey h 
>anıı ıse de. a at olacağım yaz. 

A. dığı rnuh' atkadasrrnızm bunda 
illetik d akkaktır. 

a rn"" 
U•nbakalarda amtör k:il 

Beşik taşın genç 
kalecisi 

Ankara ya 
gidiyor 

Beşiktaş klübünün genç ve istidatlı 

kaleclsi Hayati Ankarada yerleşeceği 
için İstanbuldaki klübünden ayrılmış· 
tır. 

mağa imkan yoktur. Mersinli Ahmet şa 
yet gidecek olursa orada karşılapcağı 
pehlivanların hepsi profesyoneldirler. 
Binaenaleyh Mersinli de profesyonel 
olmağa mahkumdur. 

Milli takımımızda canlı oyunu ve se
vimli harekatile muvaffakiyetler kaza
nan herkese kendisini sevdiren Ahmet 
profesyonel olunca milli güreş takımı. 
mız çok büyük ve yeri müşkülatla dol
durulabilecek bir rüknünü kaybetmit 
olacaktır. 

Mersinli Ahmet olimpiyatlardan dön 
düğü esnada bizimle konuşurken, şim

di meydana çıkan Amerika işini anlat. 
mt§ ve Berlindeki büyük muvaffakiye
tine rağmen kendisinin ihmal edildiğin
-den acr acı şikayette bulunmuştu. 

Bu yüzden hiç istemediği profesyo. 
nelliği kabule mecbur kalacağım da ila
ve etmişti. Biz o zaman bu işi ortaya 
çıkarmamıştık, fakat bugün Spor posta 
sındaki yazıyı okuduktan sonra Ahmet 
gibi bir sporcumuzu niçin kaybetmek 
üzere olduğumuzu açıkça yazmayı fay
dalı bulduk. 

Federasyonun Ahmedi milli takımı. 
mızdan uzaklaştırmamak için ne yap
mak la?.ımsa yapacağını ümit ederiz. 

s mu, ragbi mi ? 

l'~ 
bi t;~, .. 
t~ "l ,.~ 

fo1C&ıı 'ıı 9öat~ 'NC'Vyorkta ~Iadison Sqııare Garden'dc yapılan bir ra{J
fl ~J.- tıo7c a,..,,_ Yor. bir ·oq,. -~ V(;)l 

~ ~'lc-,..z"I". 
1 
Atneril:aMar, bu spora 7,·ar~ı olaıı -::!laflarırıı her fırsat-llet' ı!!._ıtnıt-ııl· ~tc b-ıc rağbi 1.WÇ11Hl.r• da öyle o/;,ıı•;ı 1ıc 01111rwHlar biri

''Qlbı~t •kırkı 8aldtrdıkları;ıdan poli.s m ii.<lllhcıle etmek rnecburi
t1'. 

Kızlar bile nasıl çalışıyorlar ?. 
Kış, bu sporcu kızlar için bile atletik\ 

sporların sonu demek deği~dir. Kızlar 

yaz müsabakaları için atletler sınıfında 

lzmirde 
Lik maçları 

Dün İzmirde yapılan lik maçlarında; 
Bornova Karşıyakayı 2-0. Altınordu 
Bocayı 4-0, İzmirspor Egcsporu 4--2, 
Altay da Demirsporu 2-0 yenmişler
dir. 

Senenin 365 güoil 
yüzen kız 

Sıhhati için yüzen kızların 1937 yı1• 
dızhğına bu ay Amerikada Mis Bctty 
Villaims seçilmiştir. Mis Betti sene
nin 365 gününde her sabah denizde 
banyosunu yapan güzel ve çok sıhhatli 
bir kızdır. 

hazırlanmaktadırlar. Yukarda gördüğü-' nik jimnasyonunun 17 yaşındaki"küçük 
nüz genç İngiliz kızı, Londra politek., sınıflar .. atlama şampiyonu Mis Coys 

Kinçen'dir 

Gayrifedere er 

l>ün yej!ane futbol karşılaşması 

' 
u uş 

Arnavulköy 
Arasında oldu. Kurtuluş 4- 3 

Ku 

g lip geldi 
Dün sabah Şere,f stadında gayri' 

federelerin lik maçlarına devam edil
miş, Kurtuluşla Arnavutköy arasm· I 
da oynanan bu oyunu Peralı Vlastar
dis idare etmiştir. 

Maç karşılıklı hücumlarla başla
mış, fakat dnkikalar ilerledikçe Kur· 
tuluşun üsti.inliiği.i altına girmiştir. 

Onuncu dakikada arkadan aldığı 
bir pası sıkı bir şütle gole tahvil eden 
T anaş Kurtuluşa ilk golünü kazan· 
dmnı tır. Bu golden biraz sonra Ar· 
navutköylüler de Muzaffer vasıta
siyle beraberliği temin etmişlerse de 
otuzuncu dakikada Kurtuluş gene 
T anaşın ayağiyle ikinci, iki üç dakika 
sonra da Polyenidis tarafından üçün 
cü gollerini atmışlardır. 

ita ya 
Avus ur a 
l'en ıs maçları 

yapılıyor 
Avusturya ve İtalya tenis takımları. 

nın Mi15nodaki kapalı kortlarda yapıl

ma:.ı takarrür etmiştir. 

Pin pong 
Oünyo şampiyonluk

ları Viyanııda 
yapı acak 

Dünya ping pong şampiyonluğu mü· 

sabakalarının §Ubatın ilk haftasında Vi-

Birinci devre 3 - 1 Kurtuluşun 
lehine bitmiştir. 

ikinci devrede Arnavutköylüler 
daha muntazam ve gayretli çahşttkla. 
rı görülmüştür. Nitekim onuncu da.. 
kikada vaziyet 3 - 2 olmuştur. Bun• 
dan sonra AmavutköyHiler rakip ku· 
lübü sıkı~tırdı, fakat bir ti.irlü gol çı· 
karamamasiy]e oyuna devam eder
ken Kurtuluşlu Tanaş takımı hesabı
na dördünci.i sayıyı da kaydetmiştir. 
Macm son dakikalarında Arnavut
köylü Muzaffer de üçüncü golü yap 
mış, oyun bu suretle 4 - 3 Kurtulu· 
şun galebesiyle bitmiştir. 

Bu miisabakadan evvel ayni k~ 
lüplerin B takınılan maçını da Kur'" 
tuluş 2 - O kazanmıştır. 

Avusturya 
Fransa 

\1Hli latnları maçında 
Avuslurvahlar nasıl • 

bir takım 
· çıl<aracak tar 

Fransa - Avusturya futbol maçına 

Avusturya takımının, ne §ekildc çıkaca .. 

ğı henüz bilinmemekle beraber; Plat. 

zer, Schmans, Şesta. Nansh. Adamek, 

Wagner, Zischek. Riegler, Starok, Sin

delar, Bican, Viertiden mürekkep olaca

ğı ve Pcharek, Urbanek. Yogi ve Han. 

neman'nın da ıhtiyat oyuncu olarak se

yahate iştirak edeceği rivayet edilmek-

Yapllacak yeni yanad:. yapılması kararlaştırılmıştır. • tedir. • 

stadlar için Mustakbel ı akıble ılk . tanışma 
·r. S. K. lzmire beş 
hin lira g·ünderdi ı 
Ankaradan bildirildiğine göre Türk 

Spor kurumu memleketin muhtelif yer. 
!erinde spor mahalleri vücuda get;rmek 
üzere yardımlarda bulunmaktadır. 

Umum: merkez; İzmire beş J:.in. Ay
dına da iki bin lira göndermiştir. 

İzmirde Karşıyakada bir stad yapıla 
cakır. Denizlide bir atıcılık poligonu 
yapılmıştır. 

İstanbulda Mecidiyeköyünde lıi;yük 

bir stadyum inşası takarrür etmisfr. 

Spor Postastna 
oi uyunuz 

Bugilnkü sayısında, tanınmış sporcu 
Nüzhet Abbas da yazma•<' bn.,lndı. Tiir 
kiyenin ve dünyanın bütün 
ketleri.. 

spor hare.
1 

'1Ur profesyonel İngiliz tcnisçic'I 
~rry. Fil:idelfiyada müstakbel rakib. 

ile bir öğle yemeği esnasında tanışmış. 
Ortadaki zat Davis kupası komitesi 

azasından biridir. 
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" • 
mır 

s 
sar,, ın he ecanh 
rgüzeş leri 

Ertesi gün öğle namazından .sonra Ayasofyarı 
f ze e a rlldda top kandili altında b luşmak 

SeUin k taraflarına J!idiltp düşmanın 
mühim a ve asker yüklü nakllyeler lnl 

a v aman n daha oıuvafık oıecoğı düşünüldü 
Lakin geminin Türk zabitleri 

düşmanın belki de kendilerini gör -
tmeyip sırf bir tesadüf eseri olarak 
fleşin ile göriiştüklerini ileriye süre -
rek geriye dönülmemesini, nncak 
bir ihtiyat tedbiri ohı.rak süratin art
tmlmasmı teklif ettiler. Fon "Fiks,, 
mütevazi fakat cesur Ti.irk d~nizci
lerinin bu metin vaziyetleri karşısın 1 
da fazla ısrar edem'edi ve tehlike a -
nmda hakiki cesaretle gösterişe da -
yanan fuzuli tefahürün aratımdaki 1 
derin fark def işte bu suretle anlaçıl
mış oldu. 

Fon "Fiks.. bir iki gün evveline 
gelinceye kad:ır Alman deniz mefa -
hirinden atıp tutarak bahsettiği bu 
sessiz fakat hakiki kıymetlerini an -
cak şimdi anlamıya başladığı Türk 
denizcileri önünde her halde utan -
mış olmalı ki "Demirhisar., yolunu! 
arttırıp rotasında devam ederken· 
yanmdnki Tiirk zabitlerine döndü 
ve: 

- Böyle yılmaz ve ölüme bu ka 
dar 3CSsizce bırşı duran arkadaşların 
beraberinde bulunduğumdan dalayı 
memnunum!.. yolunda bir şeyler 
kekeledi. 

Lakin aksi bir tesadüf eseri ola -
rak .. Demirhisar,. yolunu arttırmak 
için fayrap edince bacalardan kıvıl -
cımlar ve hafif bir kızıllık vükselme -
ğe başlamış torpitobotun -kumanda 
köprüsünde bulunanlann endişeleri 
heyecanlan son haddine varmıştı. Be 
Teket versin ki düsman muhripleri bo 
ğazm kıyılara yakın karanlığa gö -
müli.i sulnnnda süzülen, .. Dcmi.rhi -
sar,, ı görememişlerdi. 

yen gemiler vardı ama gene ihtiyat -
la hareket edilmesi muvafık olacak
tı. 

Bu itibarla gÜnC§in batmasına 
kadar "Longozı, un cenup tarafın ·ı 
da oldukça mahfuz bir koyda bek· 
lemeğe karar verildi ve "Demirhi -
sar,, o rünii koyda geçirmek ıçın 
iskandil ede ede sahile sokuldu. Kii
ciimencik torpitobotun uzaktan gö· 
;ülmcmcsi iı:in mümkün olduğu ka -
dnr kıyıya ynklnşmak icap ediyordu 
Bu esnada manevra esnasında "De
mirhisar,, da kumandayı Fon "Me -
lentin,. iominde bir Alman zabiti ele 
almı~tı. Bu Fon "Melen tin., "Peyk' 
Şevket,, torpito bovazörüne memur 
edilmiskcn akın esnasında "Demir 
hisar,. -da bulunmak arzusunu izhar 
etmiş ve gönüllü olarak torpitoya gel 
misti. Lakin bu Alman deniz zabiti 
ırktaşı Fon "Fiks,. gibi kendisini ve 
bilgisini dev aynasında gören tatlı 
su getnicilerinden olmalı ki kuman
dayı ele alır olmaz "Demirhisar,, bir 
felaket geçirdi ve geminin kayalara 
bindirerek parça parça olmasına ra
mak kaldı. Bereket versin ki torpi· 
tobotun baı; tarafında, demir rrgadı 
yanında durmakta obn Türk zabiti 
kayalık sığmaklığn girildiğini gö -
rüncc bulunduğu yerden kaptar.ı 
mevkiine: 

(Dcııamı var) 

Geçen tefrikaların hUHl.sası: 
Hasıın, nalı hrlstlyan olıın annealnin 

TUrkler aleyhinde casusluk ettiğini keş 
!ııtmJl}Ur. Bu kndm, Hıı.sanm babasının 
da ida.mms sebebiyet ve~Ur. İhbar 
için kaptan pnııayo. mUro.caat ediyor. 
Rcddolununcıı., saraya sol:ulmak tqeb 
bUsUndc bulunuyor. Kendlslnl te~his e 
den bir haremağasile mUnasebct peyda 
ediyor. 

Dönüp baktı: 
Tanımadığı bir haremağası ... 
- Casusun oğlu! .. 

1 - .... 
- Sen, casusun oğlusun ... Seni tanı

dım! 

Yarabbi! Burada da mı? ... Bu muhit
tede mi onu tc§hls etmişlerdi? ... Fakat 
nasıl oluyordu bu?... Hiç görmediği 
hnremnğası onu nasıl ta.nımıetı. 

Hasan: 
- Sen kimsin? ... Benden ne istiyor

sun? - diye, yakasını haremağa.sınm 
elinden kurtarmak istedL 

- Asıl sen söyle .. Sen kimsin? .. Bu
ralarda ne arıyorsun? Gene kimi ca -
suslıyacaktın ? ... Dün, annen tebdili kı
yafet etmişti... Onu kaçırdım.. Fakat 
işte seni yakaladım ... Sen de tebdili kı
yafet etmişsin. 

-A.nnemmi? ... .. . • 
- Evet, annen ya. .. Tebdili kıyafet 

etmişti. 
- Sen onu nereden tanıyorsun? 
- O, bu dünyanın en §Cytan kadını· 

dır. 

- Ah, ağa hazretleri... Ben de o fi-

Anbsılan boğaz methalinde mutat 
karakoll:mnı yapan muhriplerin za
bitleri o nkşam ya Viskiyi fazla ka
çırmışlar ve yahut da heybetli ve a
zametli filoları karşısmc:L."l pek aciz 
telakki ettikleri Türkün böyle bir 
cüretkarane teşebbüse girişebilece -
ğini 7annetmiyerek fazla teyakku7 
ve ihtiynda lüzum görmerr.i~lerdi. 

Kapıla ra dikka t edi n . L o k a ntada 

ı-ı~r ne olursa olsun "Demirhisar,. 
bu heyec:nnlr dakikaları, bu sinir mu
bıvemeti imtihanını muvnffakıyetle 
atlattı ve İmrozla Sivri Adnbrın si -
malinden geçerek Bozca ndaya doğ -
ru yo~ vermek üzere cenuba dümen 
kırdı. 

TABiAT A. DA CARPISMAK - -LAZIM! ... 

"'Demirhisar,. Bozca adaya yak -
laştığı sırada bardaktan boşanırca -
ama bir yağmur ba.-,lamış ve geminin 
baş tarafı bile kesafetli bir su perde 
si nltmda görünmez olmuştu. 

Hay aksi şeytan!.. Gayeye bu 
kadar yaklaşılmış olduğu bir sırada 
şu yapmur gemide herkesin canını 
sıkmıştı. Bu tufan asa yağmur
dan başka vaktin bir hayli gecikmiş 
olması da nazc.n dikkate alınarak 
Bozca adadaki düşman gemilerine 
yapılacak hücumdan vaz geçilmiş 
idi. 

Yağmurun dinmesi beklenerek 
kaybedilecek vakit telafi edilmesi 
mümkün olamıyacak derecede kıy
metli idi. Sonra da yağmur dinme· 
mi§, bilakis şiddetini arttırmıştı. 

"Demirhisar,. Bozca adaya çok 
az bir muvaf fokıyet ihtimaliyle sal
dmnaktan ise SelU.nik taraflarına gi
dilip düşmanın mühimmat ve asker 
yüklü nakliyelerini avlamanın daha 
muvafık olacağı.diişünüldü ve bu -
na knrar verildi. Rota Selanik isti
kametine tebdil edildi. 

Sabahleyin ortalık ağarırken "De
mirhisar,. "Aynaroz,, önlerine yak
laşmış bulunuyordu. Gündüzleri bu 
sularda dola mak tehlikeliydi. Fran
sızlarm kullandıkları torpitobotlar 
arasında "Demir hisar,, a çok benzi -

şeytanlar v ar .. Kaçmaıanna 
meydan v ermey in ı 

"Buradan kaçmalc için akhma bir ça· ı 
re geldi. lll< önce sükut. Sonra kiığıtb 
l:onuşalım. Bizimle ~şeul oluyorlar.,, 

Muavin kalemini çıkardı. Kağıt par. 
çasının arkasına şu kelimeleri yazclt: 

''Elektrik cereyanı içimle bulunduğu 
muzu unutnuyalım. Etra!'ım1zı cinler 
5nı-ın.ı§ .. Fakat, ben hiç mcn::k ebniyo
rum .. Ostat ynmnda mernk ve endişenin 
manası yoktur!., 

Götenberg bıyık altından gülümsedi. 
ve kuğıt üstünde cevap verdi: 

"Oçüncü pencerenin demir parmak
lığı yak. ~adcee kalın bir camla örtül. 
nr..iş. Ş:.ı yerdeki lmhn tahta parçasını 
pencereye vuralım.. Camı kr:-ah:n.. Ve 
pencereden aşa(İıya ntlıynlım.,, 

Muavin, kağıt par~:ısı üzerinde yazı
lacak bir yer kalmadığım görünce, ya
vaşça kulağına iğildi: 

- Pencereden atlars:ık, nereye dü. 
şeceğiz? 

- Merak etıne .. Çok yüksek değil . 
Ancak beş metre. Düşeceğimiz yer de 
lokanta salonunun çatısıdır. Oradan 
kapıdaki nöbetçilere seslenebiliriz. 

- Fena olmaz. Bunu ben kırk yıl 
düşünsem bulıımazdım, üstadım 1 Ye:-
dcki tahtaya sarılayım mı? 

- Acele etme! Bu işi de ben yapac11-
ğım. Senin bazuların zayıftır. Pencereye 
çok kuvvetli bir darbe indirmek lbım. 

Götenberg birdenbire yerdeki kalın 

tahtıı parçasını eline aldı. Bütün kuvve. 
tile pencereye snldırdı. 

Götenberg o kadar kuvvetli vurmuş
tu ki, cam ve çerçeveler parçalanmakla 
beraber, çatının eskimiş tahtaları bile 
yarılmıştı. 

Bu hamle şeytanın bile hatınna gele
mezdi. 

Pencere açlrrr açılmaz, sarsıntının şid 
detinden bütün cletkrik telleri kopmuş 
olacak ki, art1k ne demir parmaklıklar..Ja 
n e de kap1da cereyan dan eser kalmamış 

tr. Faakt, kapıdan geriye dönmek tehli. 
keli olacaktı. Götenberg muavnine: r 

- Haydi hemen atla 1 
Diye seslendi. Polis muavini pencere· 

den uzandı ve tereddütsüz atladı. Genç 
polis hafiyesinin arkasından Götenberg 
de yetişti. 

Şimdi ikisi de lokantanın büyük ça
tısı üstUnde duruyordu. 

Götenberg o güne kadar çok yüksele 
yerlerden atladığı için, bu atlama oyu. 
nunda hiçbir güçlük çekmemişti. F:ıkat 
muavini, düştüğü yerden kolay kolay 

kalkamamıştı. 

Götenberg damın üstünden koştu . 
Saçakların ken:ırından iğildi .. Lokanta· 
mn ana kapısı önünde dolaşan iki resmi 

polise seslendi: 1 
- Heyy .. Bana bak. Çabuk buraya 

bir merdiven uzatın. Ve kapılara dikk-at 
edin. Lokantada şeytanlar var .. Sakın 
onların kaçmalarına meydan vermeyin ı 

Kapıda duran memurlar birdenbire 

şagaladılar 

Bunlardan biri çatıya merdiven uza
tırken, diğer memurlar 'tlc:ı kapıya top. 
}anmışlardı. 

Götenberg c:atıda bacaklarından zede
lenen arkadaşım kucakladı. 

- Yüksek atlamalarda muvaffak ol
man için, daha yüz çuval patates yeme. 
lisin ! 

Diye mınldanarak merdivenden aş:ı· 
ğrya koyuverdi. Götenberg l:apıya in~r 
inmez telefonla müdüriyetten yardım 
istemişti. 

Kempinski lokantası biraz sonra bü
yük bir zabtıa kuvveti tc:ırafmdan atlam 
nkılh sarılmıştı. 

Polis kuwetleri ilk Önce kollara ay
rılarak binanın bütün merdivenlerini tut 
tular. Götenberg tavan arasına çıkan 

yollardaki bütün elektrik enstlasyonla
rını tah:-ip etmişti. Artık lokar.,tamn hiç 
bir köşesine elektrik cereyanı vermek 
imkanı kalmamıştı. 

kirdeyim .... Fısasen buraya gelişimin 
maksadı, annemin casusluğunu habor 
vermektir. 

Hnremağası, Hasanın yüzüne şüphe 
li şüpheli baktı. 

- Annene, birçok sefer, şehrin öte
sinde berisinde raslamışımdır. Her se
ferinde gizlice takip etmek istedim. Fa 
kat bir kolaymı bulup sIVUJtı, gitti. 
Bir seferinde, yanında sen vardın .. 
Yan yana yürüyor, konu.~uyordunuz .... 
Sen ona boymu. "Anneciğim! anneci
ğim!" diyordun. Aranız gayet iyi idi. 
O zaman hiç de şikayet edeceğe ben
zemiyordun ... Ve işte §eklin şemailin 
aklımda kaldı. Eskiden gayet temiz gi 
yinirkcn bugünkü halin dilenci gibi. 
Her halde tebdHi kıyafet etmişsin ... 

- Değil. .• Vallahi değil. Gel şu ca
miin içine ğirelim. Bir tarafta otura
lım dıı sa.na bUtün maceramı anlata -
yım ... 

Haremn.ğasınm Nesim ağanın ta ken
disi olduğunu anlamakta karilcrimiz 
gUçlilk çekmemişlerdir. Demin. sara -
ym dış kapısının önünde biriken ağa
lar arasında tesadilfen o da vardı. Ha
sanı teşhis ettiği için, kalabalıktan ay
rılmı§, onun takibine koyulmuştu. Kal 
binde ihtiraslar, yükselmek ankla.rı da
imi surette yanıp söndüğü için, bu ma
cerayı cidden alllkalı buldu. ~nsen A
li reis macerasını da işitmişti. 

Fakat, zihninde şu endişeler dol~ı
yordu: 

"- Ya bu sırada benim marifetle
rim de meydana çıkarsa?,, 

........................................................ . . 
! Yazaın: : . . . . 
: l skandar F. Sortot l J : . . 
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~ ....................................................... ·. 

Tavan arasına çıkan polisler ş:mJi 
serbestçe her tarafı tutabi!iyorlardı. Ve 

nihayet ilk hapsedildikleri yere geldik
leri zaman, yanınclaki odanın tahta böl. 

me duvarından müthiş bir yaylım ateşi· 
le kar~ılaştılar. 

Burada iki memurdan biri göğsünd~r 
hafifçe, diğeri de sağ kolunclan ağırca 

yaralanmıştı .. Diğerleri tuğ;a duvarları 
siper alarak ate~e ateşle mukabeleye 
başlamışlardı. 

Lokantanın tavan arası harp cephe
sini andmyordu. Polislerin yağdırdığı 

kurşunlar tahta bölmeyi k:ılbur gibi de. 
lilc detik yapmıştı. 

Götenberg bir ar.ılık: 

- Kur§unlan bitmiş olmalı. Mukabe

le etmiyorlar artık. 

Diye söylenerek yava' yava~ bu hlivi
yeti meçhôl muhariplerin sığındıkları 

yere sokulmak istedi. Fakat, birden 

bomba gibi pntlayan b!r rovelver kurşu. 
nu nz kaldı canına kıyacaktı .. Göten· 

bcrg yere eğilcli ve kur~un kulağının 
dibinden vızlıynrak geçti. 

Bu, onların, muhakkak ki son kur. 

şunuydu.. Götenberg ve arkndaş!arr 

birden t r.hta duvara atıldılar.. Kul'§un

dan delik de~ik olan tLıhta bölmenin yı
kılması güç ve uzun olmadı. 

Ve içeriye girdikleri zaman yede 
bir genç kadınla iki erkeğin kanlar içb. 

de yattığını sördüler. Kadın göğsündeTl 

vurulmuştu. Erkeklerin ilcisi de yıır:ı.. 

lıydılar. 

Bunlardan birisinin doktor Şmit, di

ğerinin de lokanta patronu olduğu anl~
şrlmıştı. 

Fakat, yerde cansız yatan kadın ac:ı
ba kimdi? 

(Devamı var) 

Fakat: :Jll 
"- Bu adam ifşaatta bulut. 

. vası iyice aklına koymuş. Benun .. 11~ 
olmasa bile ba.cıka bir yollıı. bU~e) 
sokulıı.cnk. Bari ben istifade 
Hem de böylelikle tehlikeyi bC 
etmiş olurum.,, t 

O dn, Hn.sana, annesiyle naSıl 
tığını anlattı. Diyordu ki: 

- Peki, sa.rayda büytiklerdeıı f 
bu meseleyi münasi~e o.çayıın· ııe 
arkası kötU çıktırSa... MeseJ!, ttı' 
mUsve;ddelik kağıtları annene sa 
anlaşılırsa? 

Hasan teminat verdi: . nJ<i1 ııı 
- Bunun imkaru yok... Çil ·dC 

veddelik ka&rıtlar filan bizlrn e\ bllr. 

ha.faza edilmemektedir. AnneJll bif 
n kurcaladıktan ve içlerinde 
olmadığını aıılo.dıktan sonra ) ğı 
hepsini yakm~tır. Sa.na yıı.pUj • 
tekliften bu anla.sıhyor. Bu \ııı 
onu tatmin edememiştir. OnU~ # 
ğcr sana evrakı sattığını idd18 d~ 
bile kendisini yakaJattığındııJ1 ı.ıt· 
iftirada bulunuyor fikri hftsıl ol 
na gelince, ben bu konuştuld 
dan ilerde asla bahsetmem. . 

1 doğruya sana müracaat ettiğiJI\ t 
de beni saraya tanıtmayı vaade 
söylerim... Jı 

İki adam bu suretle mutnb~ 
tan sonra, bifibirlerinden e.)1'l ot' 
Ertesi gUn, öğle namn.zmda.n sO 
yasofya camiinin top kandilini.il 
da bulu§acaklnrdı... JI'. 

Hasan, rahat bir nefes ald1• ~ 
annesinin anneliğini, ona karŞ1 

diği evlii.tlık hislerini tamaıni.yle?' 
mtı5tu. Baba ta.rafı, din ve ınılli 
rafı kendisinde galebe etmişti. ~ 

"- Bundan sonraki f elaketlj f 
sun önilne geçmeli ... Bak, bu) #' 
tasıca kadın. sarayın bile içine ,-el' 
muş, oradan bile esrar çalmaE~iıe c.ı'J 
mi~ .. Bu akrep, benim anneD'l tl" 
kafası ezilmelidir. Böylelikle.. 0t • 
babıı.mm namusu da temizienı~~o~ 
la beraber idam edilen diğer bl Jıl("' 
larm da aileleri temize çıknrlfll" 
mazsa ... " ııı~ 

Böyle dl\şUnerek. nklına, çoeıı~~ 
kadn!jı Harun geldi. Onun ~da. Jl ~ 
Ali Reisin mniyotir.de oldugu 1~1Jl1; 
but maccrn.yı müteakip idaın c ~~ 

O da bütün bir muhit tarafJJ1 t> 
netleme oldıığu için, muhitini :;:1 
miş, uzak b"r mahalleye t~Ş ıc ol~ 
Ann~ilc ve kız ko.rdcşile birlik 
ruyorl:ı.rdı. 

Hasan: e'~ 
"-Bari bu geceyi onların~/ 

geçireyim:" diye dü~ünerck tttf 
Edinıekapıyo. doı;'TU yolu tıı ~ 

Harunun evine varıp da k!ıpı)"J~;I 
çalmaz, i~crde bliyük bir telM e ur/ 
görüldü. Biri erkek, ikisi kadıtlı 
kek başı, cumbndı:ı.n uuındı: ..J 

- mm o? 1'-'. 
- Ben ... Hasan ... Ne var kOt 

Açın .. 

üç eski ahbap, kapıyı aqtıl~~ ~ 
- Öyle korktuk, öyle korl< f1 ~-P 

diyorlardı. Bizint gibi insanlll sV.~ )f 
için aramazlar, mutlnkn bir ~~~itil ti 
ha verdik diye düşündük .. çw;o. 
p1mı-:.1 çn.lan yo!<tur .. Meğer, ge ~ 
den" biriynıili··· 

0 
,P 

Hn.sanın bUtiln gergin asııbl 
gev6C(li : ti, 

- Hayır, ben sizden değiJiJll·~ ti 
lim, dc;;.ilim .. Daha doğrusu s tı 
den değilı:ıiniz.. Siz, tama.ıniyle ~ 
nahsmız ... Ailenizin namusun~~~ 
çıkarmak, benim vazifemdir· 
rak etmeyin .. 

- Peki, mücrim kim ·: 1711- .Jr 
Mu. · ·? Be ft .. .,cııt• 1" - crım mı . . n, ......... 1Jı1 , 

Üç ev sahibi, "çıldırdı nıı .; 
san?" diye biribirlerinin ~~~ ~ 
tılar. Delikanlı, arkadaşı HBJ ~ J 
nuna sarıldı. Başını onun 011111 ,r 
yıyarak hilngür hUngUr ağı:;) 

(~ 
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FA USTA 
! !aya 

fırsatı ru hayret bir temaşa seyretmek 
nı bul l<. ınuş olacaksınız. 

lt raı aynı .. 
en, ses· C\llnleyi Faustaya söyler-

lc hu d 
1 

Fa ustayı titretmişti. Aynı cüm 
l<'akat cfa Pardayanı da titretebilirdi. 
·· Parda . Oğrcnd• w. Yan meseleyı Servantesten 

ıgı •. 
bu ses tçın hu cümlenin manası ve 

_ '-•onu hayrete düşürmedi: 
uın· 

turtan d Jestcnin bana bahşettikleri lü-
le saya olayı çok teşekkür ederim. Böy-

. nı h 
btahtuın k ayret . bir temaşadan tabii 
•aadcnj . ~lınak ıstemem. Şimdilik mü

- :azı rıca edeceğim. 
d·· uyutun m.. .. M . . o ~av osyo.. a1este Hanrı 
• arın tal 1 • . Ustaıc· ep enne gelınce, bu hu-
llız obu·ı· te~.abtını size bildireceğim .. Yal 

r gunk .. 
)rtl ve u temaşayı sakın unutma-
zcı bir muhakkak gelin .. Güzel çok gü

l>atda manzara göreceksiniz. 
'cl~rrıı Yan mutat zarif eğilişile kralı 

ayarak . 
- ,,. cevap verdı. l vnutrna . . 

e tc,..,. rna ımkan mı var Sir, böy-..... §a .. 
Oltır. gorınek insana bir defa nasip 

'le b ...__ Unları .. 1 . 
~ıı: •dnnı soy edıkten sonra yine 

l<'Uipi ~r~ dı§anya doğru yürüdü. 
at da n ~ır 1§areti üzerine, Barba - Ro
ltralın ;:. asından yürümeğe başladı. 
dtırdu .,, ilnden geçerken bir saniye 
dhllcdi: c kulağına fısıldanan şu emri 

tU -lU Onu herkes· .. .. d k nç bir . ın onun e epaze et, 
d be.,, ctı "azıyete sok, fakat öldürme. 
1k~a sseu adam Pardayanı takiben 

Çıkark ..... l{ en mınldanryordu: 
:e llıan~lrn aklına hazan böyle garip 
uo ... ,z ! 

htıınd eyler gelir 1 Halbuki onu 
:~ ne g~n Yakalayarak tavuk boğazlar 
ı.~ tel d zcı temizlerdim. Halbuki sim-
uır c onu .. 1.. ~ 

Carc b gu unç vaziyete sokacak 
''"ba ;~.bııkalım? .. 
~ ~ Ja dışarıya cıktıktan sonra, .. nı ~ 

a kalktı ve koridora çıkan 

diğer bir kapıyı arahyar<ıK gizlice dı

şarısını seyretmeğe başla :lı. 

Pardayan, arkasından yürüyen koca· 
man bir gölgenin farkında değilmiş gi. 
bi rahat ve sakin adımlarla ilerliyordu. 
Bulunduğu koridor daha ziyade geniş 
bir salonu andırıyordu. 

Burası baştanbaşa. muhafız alayı za
bitleri, teşrifat memurları, saray erk~
nı, odacı ve hademelerle dolu idi. Bazı.. 
lan gruplar halinde, ayakta durarak 
konuşuyor, bazıları da geniş iskemleler 
de oturuyorlardı. Her kapıda mızraklı 
bir muhafız duruyordu. 

Bu garip kıyafetli kalabalık arasında 
tanıdığı üç çehre nazarı dikkatini celp
etti: 

- Vay!.. diye mmldandı. Bu meşhur 
üç yaverin burada ne işi var. Herhalde 
Fausta.yı bekliyorlar. Fakat şu müba· 
rek Büssiyle, Berettinin genç ve mert 
yeğeni nedense meydanda yok. 

Bir kilise sessizliği içinde bulunan bu 
yerde, mermer parkeler üzerinde kaya, 
adımların boğuk gürültüsile, fısıltıd1n 

başka bir ses yoktu. Çünkü, kralın yan. 
daki odada olduğu bilindikten sonra yük 
sek sesle konu~mak bir hayli cesarete 
bağlıydı. 

Her şeyi inceden inceye tetkik et· 
mekten hoşlanmayan Pardayan, az ev-

vel gizli ve sessiz bir faaliyet içinde 
çalkanan kalabahğın üzerine 'derin bir 

sükut çöktüğünü hissetti. İşin asd ga. 
rip tarafı, herkesin olduğu yerde taş 
kesilmiş gibi hareketsiz durmasıydı, öy
le ki, Pardayan sanki heykeller arasında 
dolaşıyordu. 

Bu ani tahavvülün sebebi gayet ba-
sitti. 

Barba Roja. herkesin önünde Parda. 
yanı nasıl gülünç bir vaziyete sokab:ıc
ceğini düşünüyordu. Fakat hkbir sey 
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mesele<le.1 bahöed.liyor .. Yani Fransada 
hiçbir işleri olmayan askerlerinizin he
men geri alınması. 

Kral güldü: 
- Payitahtını bile alamayan Navar 

kralı biz:! karşı ne yapabilir? 
- Hakikaten öyle, bu, kral Haminin 

fazla meşgul olmadığı ehemmiyetsiz bir 
iştir. 

Ve alaycı bir tavırla da devam etti: 
- Ne yaparsınız? Kral tebaalarının 

arzularile ona doğru gelmelerini istiyor. 
Esasen kolay olan bu işi kan dökmek 
surctile halletmek istemiyor. 

Sir, böyle hareketler, zalim ve hissiz 
adamlarin anlamayacaklan bir büyük
lüktür. Fakat sizin gibi bir adam bunu 
takdir etmelidir. 

Kral dudaklarını ısırdı. Fena halde 
kızmış olmasına rağmen, yersiz, yud
suz bir şövalyenin kendisine verdiği bu 
dersi anlamamış gibi göründü. Ve şu 
cevaph iktifa etti: 

- Majeste Hanri dö Nnvarın bu mü 
racaatınr tetkik ederiz .. 

Fakat Pardayan kaçamak cevaplarl:ı 
ikt!fa edecek bir adam değildi. Onun 
için ısrar etti: 

- Fransa kralının nazikane, haklı ve 
kanll'ıi teklifini red mi ediyorsunuz 
Sir? 

Kral mey:lan okur gibi sordu: 
- Farzede'im ki öyle, mösyö? .. 
- Bizde bir darbı mesel vardır ki Sir 

b• -ıun üzerinde biraz düşünmenizi tav
sive ederi:n ! "Kömürcü evinin efendi~i
dir ... 

Kral yerinden doğrularak bağırdı: 
- Yani ne demek istiyorsun.uz? 

- Şunu -demek istiyorum ki, askerle-
rirıiz Javık oldukları muameleyi ırörerek 
Fransadan kovulurlarsa, hayret etme 
yin .. 

- Mösyö! .. İspanya kralını mı tehdıt 
ediyorsunuz? 

- İspanya kralını tehdit etmiyorum.. 
Ona peşinen haber veriyorum. 

O zamana kadar müthi~ bir gayret 
sayesinde soğuk kanlılığını muhafaza 
etmiş olan kral, bu defa tal ,.,,m ede
medi. 

Fakat tam Barba • Rojaya işaret yap
mak üzere ba~ını çevirdiği ve bunun far

kına varmış olan Pardayanrn, kılıcı~• 

sarıldığı bir sırada, Espinoza ilerliyer~k 
sakin ve hatta tatlı bir sesle: 

- Mösyö, dedi, kendi adamlarından 
daima büyük bir sadakat ve merbutiyet 

talep eden kralım, sizin bu derece sadrk 
ve vazifef nas olm:ınızı ancak takdirle 
karşılayabilir. Ve fırsatım buldukça hu 

vazifeşinashğrnızı efendinize bildirecek· 
tir. 

- Hangi efendiden bahsetmek isti· 
yorsun uz mösyö? 

Baş engiz'.tör bu beklemediği su:ıl 

karşısında şa§aladı : 

- Navar kralından bah .. ediyorum. 

- Yani, Fransa kralı mı demek isti-
yorsunuz. 

- öyle olsun .. Fakat majest~ Hanri 
sizin efendiniz değil mi? 

- Filhakika ben Fransa kralının el,.i
siyim. Fakat bunun için kralın benim 
efendim olması icap etmez. 

E spinozayla kral hayretle birbirlerine 
baktılar ve ikisinin de aklından aynı fi
kir geçti. 

- Bu adam deli mi? 
Bu düşiincelerini yüzlerlnıden okuvaıı 

Pardayan müstehziyane gülümsedi. Fa
kat her şeye rağmen, vaziyetin veha
met kesbedebileceğini düşünerek, mü
dahaleye hazır bulunuyordu. 

Nihayet Espinozar, kendisini hayre-
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tinden kurtararak yava~ bir sesle sor
du: 

- Peki kral efendiniz değil de nedir? 
Pardayan eğilerek ciddiyetle cevap 

Yerdi: 
- Kendiailc yakmdan alakadar oldu

fum bir dost. 
Filiple baş engizitön1 gibi, baJlı başı

na bir hikiıniyet ve kuvvetin ifadesi olan 
bu iki şahıs karpamda ıöylenen bu bir 
tek kelimenin muazzam bir kıymeti var
dı. 

Espinoza, zeka ve cesaretle parlayan 
bu çehreye bakarak bu harikulade insa
nı bir defa daha bütün aamimiyetile tak 
dir etti.. Söylemiş olduğu "Dost,. keli-

mesini ide en tabii bir şey &ibi telakki 
etmit olacak ki, Pardayarun önünde eeil
di ve içten gelen bir sesle: 

- Mösyö, halinizden anlıyorum ki, 
&izin kendinizden başka bir efendiniz 
yoktur ve olamaz. Sizin dcstlu~unuz ise 
bir krale bile şeref verecek kadar ..• 

- Bu sözleriniz beni son derece mü
tehassis etti mösyö, çünkü ben de hali 
nizden görüyorum ki, takdirlerinizi esir· 
gemeğc lüzum görmiyorıunuz. 

- Fransa kralı namına yapmış oldu
ğunuz tekliflere gelince, majeste bu ta
leplerinizi reddetmiyor. Fakat siz de 
takdir edersiniz ki böyle mUhim bir me
sele hakkında karar verebllmelc içir. 
meseleyi tetkik etmek lbımdır. 

Fırtınayı dindirdiğine kani olan Espi· 
naza~ yine eski yerine geçerek söıU kra
la bıraktı. Filip de, henüz müzakerelerin 
inkıtaa uğramamaııı icap ettiğini anla
yarak ıoğuk kanlıh~la: 

- Bu mesele hakkında tabii bizim de 
naktai naıarlarıını3 var. 

- l§te asıl bu noktai n~arlar ınüna
b§a edilmelidir. Siı Fran•a tahtını it· 
cat etmefi tahayyül ediyor, ve bunda 

hak kazanmak için Franaız prenseaj Eli· 
nbetle izldivacmızı ileri aüriiyoraunuz .• 
Bu hak Fransa kanunlarına yeni kon· 
muştur ve bu izdivacı takdiı etmek için 
yeni bir kanuna ihtiyaç vardır. Halbuki 
Fransız meclisi hiçbir zaman böyle bir 
kanun çıkaramaz. 

- Nereden biliyorsunuz mösyö? 
Pardayan omuzlarını silkt:: 

- Bunu bilmeyecek ne var ki Sir. tı,ı
te seneler var ki bu hedefe varmak için 
casus ve ajanlarınız avuç dolusu para 

dağıtıyorlar. Bir şeyi elde edcbildinlz 
mi? .. Mütemadiyen meclisin muhalefe 
tile karşılaştınız .. Bu muhalefet ve mu· 
kavemeti hiçbir zaman kıramayacaksı
nız Sir. 

- Ya size Fransa üzerinde, başka bir 
takım haklarımız olmadığını kim söyli· 
yor? 

- Madam Faustanm parşömeni? .• 
Şim:li sırası gelmişken bu pa.-~ömcnden 

bahsedebiliriz!. Bu evrakı ele gcçirirst-· 
niz onu neşredin ! Göreceksiniz ki Pads 

ve Fransa, Hanri dö Navarı dcrhtıl l:rrıl 
olarak tanıyacaklardır. 

Kral hayretle sonlu: 

- Nasıl olu:? 

- Sir, görüyorum ki ajanlarınız, 
Fransa efkarı umumiyesi h;ıl:kındc. şiıc 

yanlış haberler veriyorlar. Fransa bir 
avuç haris ve zalim insanın idaresi al

tında soyulır.aktan ve mahvolma1';tan 
bıkmıştır. Fransa sulh içinde ya§amak. 
rahat etmek istiyor. Bu rahat ve hu.ı:u
ra kavuşmak için Hanri dö Navarı isti-

yor.. Katolikliğe intisap etmese bile .. 
Esasen kral halli mütereddit bulunuyor. 
l3u pariömeni ne~redin, o zaman l:ati · 

yen terCY.ldüt etmiyerek dini arinc gider. 
··e Paris ona kapılarını açtığı gibi bütür 
Fransa da kendisini alkışlayacaktır. 
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- Demek sizce, muvaffak olmamu.ı 
katiyen imkan yoktur, öyle mi? 

- Evet, hiçbir zaman Fransa kralı 

olamayacağınrıa eminim. 
Filiip yavaş ve adeta tatlı bir sesle 

sordu: 
- Niçin? 
- Sir, Fransa ışık ve tıevinç memle· 

ketidir. Doğruluk. hakl:ıınlyet, cesaret. 
iyi kalblilik ve buna benzer biitün me
ziyetler, orada ncf ~ almak gibi bir ih
tiya;tır. Canlı ve yüksek bir ruha malik 
olan bu memleket, asil ve güzel olan her 
şeye açıktır. Yani h;ıyata, ışığa ve hür-

riyete müteallik olan her şey orada yer 
bulur. Bu memlekette hi.\küm sürecek 
Jual bi.itün meziyetleri nefsinde cemet- 1 

meli; güzel, sevimli, alicenap ve cesur 
olmalıdır. 

Filip samimiyetle sordu: 
- Bu kral ben olamaz mıyım? 
Pardayan, hayretle kralın yüzüne 

baktı: 

- Siz mi Sir? .. Na&ıl olur? Sizin her 
bastığınız yerden insan kanına susamış 
meıbahalnr çıkıyor. Her gittiğiniz yere. 

zulüm ve dehşet saçan ve düşüncelere 
hile hükmetmel: iddiasında bulunan en
gizisyoım arkanızdan süriikliyorıaınuz. 

Kendinize bir balcın Slr .. 

Bu ha~nıetli haliniz; en mesut, en şen 
insanların tebessümlerini ı:öndürmeğe 

onları l.:orkutmağa kôfidir. Burada kur
muş olduğunuz zuliim idaresini Fransa
da herkes bilir .. Bu saadet ve ışık istiyen 
güzel memlekete siz ölüm ve zulmetten 
baıka bir §CY götüremezsiniz .. Taşlar, 
kayalr, bütün tabiat yolunuzu kesmek 
için karımıza dikilir. Hayır Sir ! Bütün 
bunfara belki İspanya tahammül edebi
lir, fakat Fransa .. Avla 1 

FiJip di~lerJni gıcırdatarak izzeti nef
ıi kırılmı! bir adam suile: 

- Sirde kaba ve zalim bir samimiyet 
ve a~ık sözlülük var mösyö. 

- Niçin, ben Fransa kralile de ayrıı 
samimiyetle konuştum. Bu ona dokun: 
madı.. Bilakis .. Başka türlü birbirimiı1 

anlamağa imkan yoktur. Çünkü aynı 
şekilde konuşmıyoruz. Fransada da öyle 
olacaktır. Siz tebaalarınızın söyledikle• 
rini. onlar da sizin sözlerinizi anlanıa· 
yac~klardır. Onun için iyisi mi Sir, 
Fransa kralı olm:ıl:tan vazgeçerek oldu· 
ğunuzla iktifa edin. 

Filip garip bir tebessümle gülümsedi: 
- Emin olunuz ki bu sözler beni ol· 

du_k~..a a15k<ıclıır etti, onların üzerinC:e 

epey 'flü§üııeccğim.. Şimdilik bir~oıc 
meziyetlere sahip olan si;;ıe Hiyik oldu· 

ğunu:ı: muamelede bulunmak auusUll"' 
dayım. Yarınki "Mukaddes kurbanlar., 

temaşasında hazır bulunmak ister misi
niz? 

- Çok teşekkür ederim Sir, fakat bl2 
şekilde temaşalar biraz aaabi olan hat" 
ııa~iyetimi tahr!k ediyor. 

Filip sahte bir nezal<etle cevap verdi: 
- Hakikaten üzüldüm .. Çünkü yep• 

ne maksadım sizi, biraz eğlendirmekti· 
Fakat madem ki vahşi tabiatlı olan bil 

fspıınyollan eelendiren bu temaşa. si.zil'\ 

ince Fransız ruhunu tahrik ediyor .• Ne 
yapalım? Yeni boğa güreşlerine kar~ı da , 
aynı nefret ve tiksintiyi duyar mısınız · 

- Ha.yır! Biliikis bu meşhur güretle· 
ri seyretmek beni çok alaka:dar edecek• 
tir. 

Ve kralın gözleri içine iyice bakarak 1 

._. Bana zaten Endülüste çok m~uC' 
bir hoğo güreıçisi bulunduğunu ,öyle
diler. Doğru mu? 

- El Torero? Madem ki onu merale 
ediyorsunuz öbür ıün ya,pacağı güret· 
lerde kendisini aörebiUrıinlı:. Eaıisti111 
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ı Yeşil domino ve Milel' 
kaçakçı. 

ı Karısı ve Daktilosu, Sü•e 
YIYoto onıa koıuıe • ,1 llatt koıısert r, 20,0:; §arkılar, 20, U.E'.\fDAR 

belit er, 21,20 Pro ' 20,ao C1lnUn aldsıcr.ı, KF.~L\LUE\' ı 
rller kralı 
Programını blldlrmeml§tlr 
Kleopatrn ve Kanunsuz 
memleket I', 'Par ve Pagnnda Yayını, 23,05 ha 

to""'- ııa!re, 23,35 gece mualkisl 
•1.u.IL\: ' KADI KOY 
'lA llALE ı HaşmeUI vali 
~ o 21,aa 0rt korıaert 2 5 K lJ IJ A P 
~Yea, 22,ııo ~ ı.o5 hııberler, ve aalre, fL\l.IJ 1 çapkın mUlltzlm 
'o•k.2i,or, haberı Portaz, 23,10 orkestra, BAK 1 R KOY 't eııtras, ı 3 .. er, 8Por, ve saire, 24,35 MJLTlYADt : Unutma beııi 
• on, ' ' " haberler, vesaire, l,45 B A L A l 
4.ats .. 

l'ttll.U ı Voronzellerin earan ve 18.o:ı Kara odanın esran ~oıı org koııaerı I 
... :·' ıo,a5 k • 18,sr; kıraat 18 50 gra T Y A T R n /, A R 
,;<ıı 2 onu...... ' ' ~~ -''.&3' ı.20 ha ...... , granıofon 20 35 ha ~ T. 

Ottıı0 tll{:~a, haberler, 22 05 ~uslkl "'chir ıı'yillrosu t E P E B A Ş 1 

': a.aı, 2
4
,as haberler: hnva. ' 11111111111111111 Dram kısım 

~~~lr:~~:·10 ısı>or, ve turl%rn haber \\l lll' Frıuuuz Tlyatronnct. 

la l ~ uugUn t.aUI günüdür. 

22,113 '1.Yolo haberlert, 21,45 MilAnodan ııı 
~nserı. - - ' UllH 

1\ ~paya talebe 
~a gönderiliyor 
litu~~n Tetkik ve Arama Ens
~oı.' .... ~ d Ger:ıeı Direktörlüğünden: 
'~ ~il:n .~iihe:°diıi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 

· eonderılccektir. lsteklilerin aşağıdaki §Mtları haiz olmaaı 1\ 
Cc n ...... : l'ütk ohn k • 
'thhi ·~'-~ a • 

. C ltı~Yeıı: A:'kklannda çalıpbifoce'< kabiliyette ve sıhhab tam olmak 
ili o~ı.ı ' liae arada yapılacaktr.,, ~ 

l)l'ltp Y~ı..:~ezunu olup Fransızca, Almanca, lngilizce dillerden birisi
' 'i "'IUtlek 

~ "'' ıs d · ~\! ' ~Uaab en &fağı 25 den yukan olmamak. 
~~~kı il 93İ' aiin·~ltn irntihanı Ankarada M . T. A. Enstitüsünde 25 ikin-'lltd: ~~ ~.Yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış 
1.. 3 b'tl}~:knderifecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile 20 
~da' ~tih farttır. · 

4 )~h dil~d: liesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yu-
..._ '"" er en b'. d 
.... ..._L • •L ·ı ırın en yapılacakbr -'-Q'Qıot h ,..ııı e .. . 
e~tk li ~et (?o~derilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
~"~kı ~te bire tabı olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 

ttdir ~h .. tn ' b k fil .. 5 · u ame verecekler ve bunun içinde mute er e gos· 
~~t ........ ı.u,.enı . 
~ es>, a..L. trın nu''f h'" · t •· d 1 .. "'h 1 kas .-g"f ..... ._detn us uvıye cuz anmı, 1usnu a vara mı, 

~ ~ \te cJilekse aıtıeaini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıta fo

~ l.:-'t. tıı ~etini 21111937 perşembe günü akşamına kadar Ankara-
"'- ~·· •litU .. G / / ~. •ıhhi~u enel Direktörlüğüne göndermeleri ve 22 1 937 

~Uayeneleri yapbnlmak üzere, öf'leden evvel bay Ha
En.titü dairesinde bulunmaları ilan olunur. (2119) 

,(3673). 

HABER - :AlC,am J>(tSfan 

Banyo dairesinde 

Öldürülen 
kadın 

Yirmi altı yaşında Amerikan zengin
lerihden Mister Case'in karısı inceliği 

ve güzelliğiyle şöhret kazanmış olan 
Mörl Harie banyo dairesinde ölü oh.rak 

bulunmuştur. Ölümüne başından al -
dığı ağır bir yaranın sebep olduğu anla
ııtml}tır. 

Para cüzdaniyle bazı milcevberleıin 
ortadan yok olması cinayetin bir hırsız-

lrk yüzünden vukua geldiğini anlatwak-· 
tadır. Canileri ortaya çıkartmak için 

• 
maktulün avuçlan arasında bulunan 
bir tutam saçtan başka bir şey yo~tur . 

Operatör Üroloğ 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

Ke 'ldi kendine 1000 ketime 

iı·zce dersi 
The Brown family 

Resim: 2 

ı _ Th.e visitors: (mis ... firler). 2 . - Mr Knight: (Mister Nayt). 3-

Mrs Knight: (Mis:rcs Nayt). 4 - Charlic: (Çarli). 5 - Janc: 
(Ceyn). 6 - The maid: (hizmetçi kıadın). 7 - Thc door: (l~pı). 
8 - Mr Brown: (Mister Bravn). 9 - Mrs Brown: (Mıstrcs 
Bravn). 10 - The little boy: (kUçük erkek çocu,J.:). 11 - Thc little 
girl: (küçük lc-ız). 12,13 -Tbc rousins: (kardeş çocukları.) 14 -Thc 
hand: (el). 15 - The gra.nc1narcnts: (dede ve nine). 

~~~~~~~~~~~ 

$~ 
~$anlla:illt7b 

.. -- - n ... 
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lıı 

R. C. A 9 U 
Red)'Ogramolon 

vercsllfe 
Setıı 560 lira 

lllll 

R.C.A. 8 T-2 8 lambalı 
veresiye Satıı 210 Lira 

\ 

RCA 
D 

BiR RADYO ALMADAN cWEL 
BiLMELiSiNiZ Ki, 

R. C. A. 35 aenelik bir tecrübenin mah· 
sulüdür. 

R. C . A. insan dimaOı gibi lılıyen ve neı· 
riyatın kudretini kon 1ro1 eden 
elelclrlk bir dimağa maliktir. 

R. C . A. lstasYonlann yerini tayin eden 
elektrik bir go:cle ı$ler 

R. C. A. nın bütün lambalan çeliktendir. 

R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
OE~ILDIR, Ç ON K 1 R. C. A. 
DONYANIN ... BOYOK RADYO 
TEŞKILATINA SAHIP"IR. 

BiRADERLERvES51 

R.C.A. 5 T-4 5 lambalı 
veresiye S•lıı 160 Lira ifTANBU L• AN KARA• iZMiR 

• • • 

H 
o 

ç 

• Beyoğlu - istiklal caddesi 

-- -----------
afia vekôletinden: 

1 26 lkincikanun/937 sah günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti mal-
ıeme e:{siltme komisyonunda Safran 1X>lunun Kuzdağ-ı Abaza Dev:et or
manlanndan veya husu.si mukaveleli onnanlardan kesilmek ve ana hat üze
rinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 23200 lira muham
men bedelli 16000 adet normal kayın traversin kapalı zarf usuliyle eksilt
nesi yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferrüatı parasız olar.:-ı.k An!;;c.rcıda Vekalet 
malzeme d:ıiresinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 

ls:e!~illedn tel:lif mektuplannı f\!:ı~m 'c'•u'etinden alııınıı~ 1937 senesi 

1 

:3 ikincikanun -~ 

Kimyager, 

Hüsamedd10 
dıP' 

ram idrar tahl ilı 100 kuru, oıl.i~ 
•num tahlilat. Eminönü f;d• 1 

~:ytam Bankası karş1sırı 
Bev Hanı . ~ --------::::::::· 

·a k• 
Satılmayacak eş} · ar· 

ralanamıyacak ev, ap ·<r 
tıman yoktur! Ancak ) 
lunu bilmeli : 

H ~ B ~~ Il ı' 
GAZEfESIN ~ 

T{ u ç u K f L A N '-' ~ 
. uxııı~ Çabuk ve iy1 sa 

111 
kiralıı.mak için en e~ .. 
en ucuz ve en kolay v 
tadır. bi!" 

20 kelimeye trndar 

defasi 

100 
kuruştur 

HABER UAZ~f 
tı· 

lstanbulda en çok 511 
• r,ett" lan hakılô akşam ga 

sidir. ----·---:;:/ 
SEZE~ 

T.ERZiHANS:gl 

Sahibi : 1hıtan Yavuz seıeıt 

Şık gi'f'inenıer'~ 
terzisidir 

i 
En caz'p m~>deller, mevs~ 

ve şık kumnşlar. ~ 
lstanbul Yeni PostahaniJ ~ 

Letafet hanııula 4 No. _;j'ı, 

KURUN doktJ~ 
Necaeddin Atasa~ 

Her gün 16,::JO dan 20 ye~ 
Lalelide Tayyare apartıtn~ 
da daire 2 numara 3 de b eİ' 
nı kabul eder. Cumarte!':i gilııl~ 
den 20 ye kadar muayene r ~ 

dır. ___,_//" 

---~ 
·ı·····································:::r::=" ~~ .................. öoi<t"o·r , 
!~o· mer Abdürrallıı' .. ~ 

H DERMA .:ııul 
•• 't1'1 .. ı :i Muayenehanesi - Erıt~ >' 
•• ı,O• g V ALDE HANI içinde 
:::::::::::::::: ••••••• ::::_~:::::::····.-! 

Deposu: A. Emırze Dikran:van ııan 'o. !l 
Sultanhamam lstanbul ı

mfüe:ı' !'(: < vesikas~ ile b=rukte 26 ikin:O:'~ -:.~'.:.""" ""J7 salı 3ünü snat 14 e 
!<adar Ankarada Vekalet rnalzeme müJürlüğüne venneieri lfı~rmdır. J. 

(2302)_ (08)_ ..... ._ __ _ 


