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,, Sizin kanınızı ·-· Çekoslovakya ve Macaristandan sonra 

. içeceğim! ,, Lehistana karşı 
Bır kahveci, ortağmı öldürdü, A L M A N VA D A 

"" karısını da . yarala~· hu·· cumlar başladn 
eyecanlı bır takıpten l1. 

sonra yakalandı Almanya, Yukarı Silezyada Alman ekalliyetinin 

.sahne olan kahve nin füıfüıdc toplaııan ha7k 

~ lran Şehinşabının 
~--· yıl 

ı. ·nümü. 
ulflln konsolo lokla 
.~eraslm yapıldı 
~e kardeş lranm kurtarıcısı 
~Ult~ Rıza Pchlevi'nin bugün 

' gUne tesadüf etmektedir. 
' Yeniden yaratan Rıza Pehle
aııt~a 'UZun yıllar dost ve kardeş 
f:l~l'iı. ib~nı.da bulunmasını temenni 
il 
)'~bu nıUnasebetle Başkonsolos 
!razı lt ~an saat 11 den itibaren 
~~ 01ollisinin tebrHtlerini kabul 
'<>~~ ~u mUnasebetle bir nutuk 
~ ~· tır. Ankarada da İran Bü
l~~~Uiğinde bu gece bir balo verL 

~ 7'aJıranda yapılan geçit resmıi>ule izci lran 1.1::7cm 

8~eri Hint denizine ulaştıracak 
demiryolu Tahrana vardı 

(Ya.::'3-ı 4 füıcü.de) 
'· 

-lran kmıso"losluğmıda bıı sa7xı7ı1d merasimden çı7wn1ar 

B en sayfa ya bakonoz R 

tazyik gürdüğünü iddia ediyor 
Paris, 14 - Almanya Çekoslo· detli neşriyatta bulunmaktadırlar . almış bulunuyor. Yapılan nC§riyat 

vakya ve l\ 1acaristandan sonra Le· Bu vaziyet sabık Fransız başvekili Lehistanı şu üç ittiham altında bu· 
histan ile de uğrnşmağa başlamı~tır. Pol Bonkur'un Almanlann Leh hu. lundurmaktadır. • 
Alman gazeteleri Leh hiikumcti ve dutlarmda süratle tahkimat yapt1kla· 1 - Leh hükumeti Lehiatanda 
Lchistanın iç siyMası etrafında şid- rına dair yaptığı ifşaatı tekid etmek· yaşıyan Almanların 90,000 çocu· 

Avrupada 
sulhun anahtarı 

Bngn D'lte ıre ını n n 
eD D ın<dle 

Moskova, fikrini 
gayrı resmi olarak 

bildiriyor 
D01Jli Hcmld gazetesi Moskova mu. 

habiri ya::ıyor: 

Bugün yüksek bir Sovyet şahsiyeti 
ecnebi gazete mümessillerine gayri 
r esmi beyanatta bulunurken, "A\TU· 

(Devamı 6 1ncıda) 

DilnkU bayrama iştirak 

edenlerden 

Paraşütçü 
genç kız 

Yıldız Uçman 
Bu güzel sporun 
heyecanlarını 

11nlatıyor 

Yılllı:: l l çman 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Ertuğrul 
Muhsin 

HABER' de 
" Söz söylemek sanatı ,, 

tcdirler. ğundan 33,000 nini Leh mektepleri· 
Alman propaganda nezaretinin ne devama mecour etmiştir. 

direktifi ile bütün A lman gazeteleri 2 - Büyük arazinin parçalanma. 
Lehistana kar§I mÜ§terek bir cephe (Devamı 6 ıncıda) 

Hü.kUmetçilerin. 
yeni zaferleri 

Sovyetler Asi
lere yardımı 

Avrupa harbine 
başlangıç 
sayıyorlar 

Madrid, 15 (A. A.) - Dün akşam 
saat 23 le neşredilen resmi bir teblı-
ğe göre rnılisler Guadalajara cephe. 

sinde yeni bir muvaffakıyet elde et. 

mişlerdir. Milisler bazı mühim sev
külceyş noktalarını zaptederek asile. 

re telefat verdirmişler ve otuz bir 
İtalyan esiri yakalamışlardır. 

Hükümet tayyareleri üç avcı asi 
tayyaresini dü~ürmüşlerdir. Jarama 
cephesinde milisler muvaffakı~ı..rli 

bir taarruz yaparak mevzil-::rini ıs

lah elm!şlerdlr. 

(Dcrnmı 6 tnt~d.a) 

-
~--
!Jadritfc bir cadde11iıı ön 1.'1S1nı-

11a dıişcn bir bomba büyük 'bir çukur ; 
açmış ve olclar1.a gösterilen istika- l 
•nıetlcrdc hasarkır vücuda gctirmi§tir. 

Fılist i n hadiseleri gene alevlendi 

Araplarla yahudiler 
dövüşe başladılar 
Dün bombalarla hücumlar 

yaplldı, karakollara saldırıldı 
Pari3, 15 (Radyo) - Filistin den 

verilen hır habere göre, Tiberyadda 
Araplarla yahudiler arasında dün de 
çok k~lı çarpışmaalr vukubulmuş

tur. Bu çarpışmalar esnasında üç 
bomba pallamış ve altı kişinin ölümü 
ile birçok kimselerin yaralanmasına 

sebebiyet. \'ermi3tir. 
Diğer taraftan, görileln lüzum üze.. 

rine milli arap komitesi reisi tevkif 
edilmiştir. 

Londra, 13 - Filistinde suikastler 
ve tecavüzler son yirmi dört saat 
zarfında büsbiltün artmı~tır. Hayfa 
polis me!"kezine bir bomba atılmış, 

infilak neticesinde bir arap kadını yı:ı... 
ralanmıştır. 

Nabhs civarında halk arasında si. 
Jahlı bir çarpışma olmu5, bir ki;;i 
ölmüş, Uç kişi a~ır sur: ::tc ynralan .. 
mıştır. ırnylerde çc!e tnnrruzları de. 
vam etmektedir. 

Yazısını yarın okuyunuz Kaçak Habeş imparatoru 
Şehir T iyatrosu s • b • • h .(].. 

~:!!~~ru~:~~~1!u~ Uriyeye Jr 0881 8L 
Muhsinin Haber 

;;::~e::::::~· ,;~-mektubu göndermiş 
çen gün haber \'er-

:!!ti~ab~ır~atly~~a: Türlü saçmalar savuruyor 
cağı ilk yazılar i- Surıye gaze!e:eri, Habeş imparato- Bu mektubun. başwda "fa§izıniıı 
çin "Söz sCSylcmeJc nı Haile Se:asiyenin Suriyede vatani bütün hakları, beynelmilel muahede-

Erluğ1 .,l Utıhsiıı sanatı,, m<'vrı..unu 

seçmiştir· ilk yazıyı yarınki sayımızda 
okuyunu.ı. 

§'Cflerinderı Fahri Elbarud;yc yazdığı 
garip bir nasihat mektubunu neşret. 
mektedirle;. 

lc>ri nasıl çiğnediğini ve asil bir im
paratorluğu nasıl ortadan kaldırdığı· 
( ~H& ıUlt)(lQa). 



ı 

az· hareketlerine ~arşı 
müş erek bir cephe 

Macaristandnki naziler Peşte hü.kWn.etini devirlp(zorla iktidar mev. 
kiine çıkmak niyetini muhafaza ediyqrlar mı? 

Bunu sanmak mUmkündUr. Fakat son muvaffWoyetsiz tecrübeyi bir 
daha tekrara kalkışmakla Macar nazilerinin bilyük bir ihtiyatsızlıkta bu
lunmuş olacakları da söylenebilir. Zira bu sefer Macaristandaki meşru 
hükumeti daha sağlam, daha kararlı bir cephe halinde karşılarında bula
caklardır. Macar Başvekili Daranyi, gerek sağdan, gerek soldan gelecek 
her zorlama teşebbüsüne iktidar mevkiinin şiddetle cevap vereceğıni ih
sas etmektedir. 12 Martta Macar parlamentosunda Daranyi'nin verdiğı 
iza.nat hUkumetin bu azmini ~ıkça ortaya atmL~ bulunuyor. Başvekil bil. 
hassa demiştir ki: 
· "-!ktısadi ve içtimai ni?:amın emniyetini hedef tutan çalışmamız 

memleketin kalkınmasına karşı olan her iıareketi ezmeğe bizi zorlamak
tadır. BugUn yahut yamı, sağdan veya soldan gelecek her milfrit hare. 
ketin hedefi, tatbika giriştiğimiz imar ve dirlJme pl::lnınr akamete uğraL 
mal.tan ibaret olacaktır. Bunun için hükumetin böyle hareketlere karşı 
yapacağı ııiddctll mukabele bir memleket müdafaası manasına almma
lıdır.,, 

M.aa.mn.fih Da.ranyi Almanyaya karşı cephe tutmaktan çekinm4;, eğer 
son hfi.diselerde bir A'\TUpa devletinin tahriki olmu55a bu tahrfüatm 
açıkça yapılmış olmadığını belki el altından bilvasıta bazı tesirlerde bu
lunulduğunu_. söyl~m.i.~tir. 

Kral tara!tan Avusturyalılar ise Yaca: dahili işlerini tamamiyle 
:A.vusturyayn. matuf bir .dU.s:ınanlık suretinde tefsir etmektedirler. Arşi
dük Otto'nun dostları tarafından çıkarılan "Österrayher = Avusturyalı) 
adlı Vlyana. gazetesi diyor ki: 

''Peştedeki nazı te6ebbUsU muvaffak olı;aydı, yani Daranyi ltatinesi 
devrilseydi Avusturya tam bir kıskaç içine girmiş olacaktı. Şimdi yaJ.n.ız 
şim::ılden ve §arktan tclıdit altmda. bulunan Avusturya, Macaristan na. 
zilcrin eline geçtiği gün cenuptan da tehdit altına girer. Peşte darbei hü
kfunetini yapmak istiyenlerin maksadı Stlrya. vllfıyetinin arkasını emni. 
yet altına almaktı. Avusturyalılar Macaristandaki dahili hadiselere bu. 
gün her zamankinden ziya.de alaka duyınaktadrrlar.11 

Avusturyanm Stirya mmtaka.sı Avusturya.da na.zilerin en kuvvetli 
ool:.ınduklan yerdir. Hatta Almanya hariclye nazırı fon Noyrat'm Viya
na seyahati esnasında nümayiş yapan nazilerin en mühim kısmı bu vi
lflyettan getirilmişlerdi. 

. Demek oluyor ki Maca.rlsta.ndald son darbel hUldlmet tcşebbüsiL.'lden 
St}tan mühim bir netice de şudtn": 
"Avu~i ~ık taraftarları ile Macarlstandaki ibugi.inkU hU

kQm.et nıızi harcltetleiine karşı mU.,terck bir cephe tesis ctm.L~lerdir.,, 
f}EKIP GÜNDÜZ 

Ç'oı·oo "una muhtaç olacak mıyız ? 
Bazı · insanlar, 1 

'her nedense bazı 
irisanlann kazans
lanna karıı pek 
hassas o!url~ 

Hatta zaman o
lur ki "Ali,,nin 
kazancına karşı: 

"Vıeli,,de bir ha
set belirdiği görü. 
lür. Eskiler öuna 
kem göz derlerdi 

1 •• da ~ve nazar,, n kur 
:tıılmak isin cep-
1lcrine mavi bon-
cuk takanlar, muı. H~tı Hii-S'!ıii 
;h. ~şıyanlar, ço- Sezgin 
rootu kullananlar olurdu. 

Batıl itikatlar'.dan kurtulduğumuz ' 
bugünlerde artık bu garip korunma 
usullerine başvurduğumuz yok ama, 
hazan öyle hadiseler oluyor ki insanın 
hani nercdeys.e ceplerine bir miktar 
5orootu serpeceği geliyor. 

ı İşte doktor kimyager Hüaeyın Hüa.. 
nü Sezgin'in geçirdiği macera bunlar
dan biridir. Bu tabip Adapazarında 
diğer tabiplerin ümitsiz gördükleri 
bazı hastalan tc:davi etmiş, eder a.·. 
Tıp bir umman. Kaptanları arasında 
kullandığı g~miyi babranlar da var 
kurtaranlar da. Ya tz.lil yaver olmuı, 
yahut çok dikkatli ve yorucu çalışma
lar yapmıJ velhasıl bu doktor ba.zt 
hastaları midelerini bozmaksızın şırın
galarla kana ilaç z~rketmek suretile 
l\edavfye muvaffak olmuş. 
Olmuş ama, kemgözden de kurtula

mamış. Az sonra kaçak ampul ve kaçak 
ilaç kullandığı rivayeti çıkmış ve ken. 
disini İstanbuidaki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesine sevketmişler. Bu da kafi 
gelmemiş, şayialar, rivayetler çoğalmış, 
''diplomasız olduğu,, hatt5. ( dimağen 
m~1UI) bulund.uğu da söylenmiş. Ca. 
zeteler de işe karışmışlar. Kimisi bir ri 
vayeti, kimisi diğer rivayeti doğ:-u bu 
larnk neşriyat yapmışlar. Bu meyand~ 
dehşetli para kazan'dığı, üç ayda yüz
elli bin lira -elde ettiği da ağızdan ağıza 
aolaşm_?!. 

~ere'ltet versin ki hakı1cat balçıkla 

sıvanmıyor. Hakimlerimiz meseleyi in
celeyince sabit olmuş ki: 

- Doktor kimyager Hüseyin Hils. 
niiniln diploması vardır. Ve hatta ken 
disi Sıhhat bakanımız doktor Refikin 
sınıf arkadaşıdır· 

2 - Kafasından yana hiçbir zoru 
yoktur, yani "dimağen mallı!,, değildir. 

3 - Kaçakçılık, kaçak ilaç kullan. 
mak gibi fena hareketlerde de bulun
mamıştır. Bunlar iftiradır. 

Bununla beraber büyük bir esefle ar
zedelim ki ıu cihet de sabit olmuştur: 

Doktorun dört ayda yilz elli bin 
~ira kazaridığt da yalandır. 

Doktor Hüseyin Hüsnil Sezgine ge. 
çirdiği maceradan dolayı geçmiş olsun 
derken hasedin ve kıskançlığın doğru 
bir şey olmadığım bundan vazgeçilme
sini de söylerneğe lüzum göriiriiz. Yok 
aa cebimize çorootu veya bir nazarlık 
koymadan sokağa çıkmak mümkUn ol
maz. 

Klrahk blslkletler 
Bahar geliyor, neredeyse yaz da 

gelecek. Son :dört yıldanberi bu mev. 
simler başlayınca şehirde "bisiitlet ki
ralayanlar., da çoğalmaktadır. Eskiden 
yalnız Sultanahmette, ve Şişlide bisik
let kiralanırdı. Ve bunda büyük bir 
mahzur yoktu. Zira gerek Sul!anah. 
mette, gerek Taksim ve Şi::lide bisik
let kiralayan çocukların rahat rahat 
gezip dolaşabilmeleri mümkündü. Tak
simi apartımanlar kaplayınca buradaki 
bisikletçiler muhtelif semtlere dağıldr. 
tar ve işte o zaman tehlikeli işler ba~
ladı· Faraza şimdi, Bebekte, Sarıycrde, 
Rumelihisarında da bisiklet kiralanı

yor. Halbuki bu yerlerde yollar hem 
damdaracıktır. Bir taraf deniz, bir ta. 
raf evler, ortadan da arabalar. otomo
biller ve piyasa eden halk ı.;eciyor. 
Mini mini bir çocuğun burada bisiklet 
le dolaşması mümkün müdür? 

Elbette dcğiidir. Zaten her sene bu 
yüzden birçokları ya otomobillere çar 
pıyorlar, ya halka bindiriyorlar, ythut 
denize yuvarlanıyorlar. Nitekim iiç dört 
gün evvel benim gözümür. önünde r,ir 
tanesi Sanyerde ''cumburloı• f.. der.ize 
bilikladı; bereket V'Crsin karakoldaki 
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Kaçak Habeş imparatoru ~'*'~ S~ 
Suriyeye bir nasihat } ~ 
mektubu göndermiş Alacat.u:;..1.1'. ı..azısı ckılıa_..ge~ 

sene Anad.olunwı göbegıııM00 • Türlü saçmalar savuruyor Bak•r Devrinde, Mitattan ı.+""' 
3000 sene evvel ~rııdiye ~;iki~ 
t ır ve hayale gelmeyen zmıgı1'. ol· 
yük$11k bir medeniyet merMZ1 tıı· 
dt{[İUtcu ve bunun bir tara/taıı tıı. 

(Btı§ tarofı 1 incide) 
nı,, yana. yakıla. izah eden Neca.şi 

mektubuna şöyle devam etmektedir: 
"Ha~istan faciası başkalarına iyi 

bir dens teşkil etmelidir. Korkuyorum 
ki İskenderun faciası da bir mü tem. 
mim ders teşkil edecektir. Uluslar 
Sosyetesi, Türklerin arzularını yeri. 
ne getirmiııtir. Zaten Uluslar sosyete
sinin prensipleri keyfi istek ve arzu. 
lara tabidir. Hitler, Versay muahede
sini çiğnediği zaman, Uluslar sosye
tesi, İskenderun kahramanı Tevfik 
Rüştü Arasın riya.seti altında bir 
toplantı yapmıştır. Bu topalntıda, Al· 
manyanm hareketine a.krşı bir takbih. 
le iktifa edilmiştir. Uluslar sosyetesi 
şimdi de, utanmadan zavallı !skende. 
runda Türklerin haklarını tanım.ıştır. 

Uluslcır sosyetesi, müşkülatm halli 
için değil, mli§külat çıkarmak için ya-

Musolininin 
seyahati 

Trablusta halka 
bir beyanname 

neşredildi 
ltalyan başvekili Musolini T rab

lusgarptaki seyahatine devam et
mektedir. Musolini, şimdi Bingazi 
mıntakasmda bulunmaktadır. . 

Diin Musolini Bingazide kızlar 
mektebinin küşat resmini yaptıktan 
sonra Deme ile Bingazi arasındaki 

mmtakayı ziyaret etmiştir. Bu mm
takada yerlcşmi~ olan Sicilyalı, Ka
labryalı ve Pouille'lu halk, Duçeyi 
hararetle alkışlamış, milli rakıslar 
yapmışlardır. Bundan sonra Muso· 
lini, Bingaziye dönmüş ve eski Yu
nanlılarla Romaldardnn kalmat'-'"·"°~,.,., 
hirde yapılmakta olan hafriyatı 
yaret etmiştir. 

Mısır ve Tunuıııa kil tü 
niyetleri yokmuş 

Romada cıkan Giornale d'ltallia 
direktörü, M~solininin Libya seya
hati münasebetiyle yabancı matbuat 
tarafından yapılan neşriyatı bir kere 
daha tetkik ederek, İtalya tarafm-
'dan Tunus hududundan Mısır hudu 
duna kadar inşa edilen sahil yolu· 
nun Tunus ve Mısır aleyhinde atre-
tejik maksatlar istihdaf ettiği fikrini 
reddetmek tcdir. 

Balbomın beyannamesi 

T rablus valisi mareşal Balbo 
halka hitaben §U beyannameyi neş
retmiştir: 

.. Memleketinizi ziyarete gelmek 
te olan zat öyle bir harp adamıdır 
ki hiç bir kusur ve kabahate müsa· 
maha göstermez, bütün Akdeniz 
:memleketlerinin müşterek anası Ro
manın şan ve şerefinin müdafii olup 
halkını imparatorluğun evcibalasına 
çıkarmıştır. Hnbcşistana galebe ede
rek mağl(ıp olmaz ve zeval bulmaz 
olduğunu ispat etmiştir. Cümleye 
şan ve saadet temin eden Musolini 
islamm hamisidir. Bu' sıfatla miislü
man halkları yükseltmektedir. 

Yüksek sesle ismini zikrediniz 
ve Cenabı Haktan müşarünÜeyhin 
yoluna nur ve şan dileyiniz!,, 

Muazzam bir abide 
Sirt'in ortasında eski Romalılar 

dan kalma tiyatro meydanında İtal
yan imparatorluğunun tesisini tesit 
için 93 kadem irtifamda bir takı za
fer vücuda getirilmiştir. Musolini 
tarafından kiişat edilecek bu abide 
pek uzaklardan görülmektedir. 

polisler görüp yctiştikr de. fedakac bir 
gencin denize atlamaı;ı ea::esinde mu
hakkak bir ölümden kurtuldu. 

Bence "bisklet kiralayanlar,,m dik. 
katli bir kontrole tabi olmaları, her yaş
ta yavrulara bis!klct kiralanmamJsı ve 
bunların her yerde bisikletle dolaşama ı 
maları temin edilmelidir. 

ı.:NSARt BULENTI 

ratılmııJtır. Uluslar sosyetesi kuvvet. 
liyi ve zalimi tutar, zayıfı ve mazlu
mu tutmaz. 

Suriye ulusu, bu mesele karşısında rov~'nm alt tabakaW.rı, diğereraı· 
ne yapccak? Hazırlanıyor mu? Bir raft~n .Şimali Kafkasya ı:e c. eti 
tek adam gibi müttehid olacak mı? bi Rusyanm prei.skitik medcıııY o1' 

Müttehid olunuz, şikak ve nifakı ı i'lc sıkı al<ikasmı me1Jd.ana ~1f<1~. 
bir tarafa btrakınız.,. arkeoloji ilm.ine yeni bllh13 °'" 

Fahri Elbanıdi, eski İmparatora mı.J ve bilgi için yeni uf u1•1'!~)'· 
hararetli bir teşekkür mektubu yaz- nı~tır. - Hamit Zübeyir ~ 
mış ve demiştir ki: Varlık, 1. 3. 37. • bit 

"Cemil 1.f'llrdüm ve Sadullah Eka. Bu cümleyi anlamak için d~ _ • .ıı 
b. • "kazı" l"'-ım '···· Hamı·t Zübe'".·r ~. b'' ırıye büyük itimadımız var; Sancak cu. r .. 

"hafriyat", bazan ''kazı" dıyor • ıı-
anayasa sile me§gul olmaktadırlar. 

Ümid e<lc:rim ki, bizi memnun edecek 

bir hal ı:ıekli bulacaklardır. Sizi te. 
min ederim ki eğer Türkler, uzlaş

maz siyasada ısrar ederlerse, biz on. 

larla dövUşür, ya hudutlarımızı hima
ye ederiz ve yahut da mahvoluruz." 

Kaza kurbanı 
iki çocuk 

Yeşllköy d6nUşll 
bir kaza oldu 

Dü11 YCJ:U.:öye i17cyen trcm"lcr bu 
'haldeydi. 

Dün ak§am Yenikapı tren 
nunda bir facia olmuştur: 

istasyo-

Karagümrükte Drağman sokağında 
9 numaralı evde oturan 14 yaşında HU 
same.idin dün Yeşilköye gitmiş, bay
ramt seyrettikten sonra İstanbula dön. 

mek üzere saat beşte trene binmiştir. 
Tren tıklım tıklım dolu olduğundan Hü 
sameddin b::.samal:ta durmuştur. Tren 

beş buçuğa doğru Yenik<ıpı istasyonu
na girmiş, bu sırada Hüsameddinin, 

ayaklan ansızın kaymıştır. Zavallı ço
cuk can havlile sarıldığı demire tutu-

namamtJ, tekerlekler altına gitmiştir. 
Bu kaza çok ani olmuş, basamok :la 
duranlar çocuğu kurtarmaya imkan 
bulamamı§lardır. 

Feryatlar üzerine tren durmuş, ço. 
cuk kanlar içinde tekerlekler .altından 

çıkarılmıştır. HUsameddinin sol ayağı 

dizinden kop:nuş, sağ ayağının parmak 
ları ezil:niştir. 

Bir otomobille Cerrahpaş:ı hastane

sine kaldırılmışsa da bir<:z sonra öl. 
mliştür. · 

Tramvay kurbanı 
çocuk dn öldti 

Dün sabah aaat onda Şehzadebatın
da Kasım isminde küçük bir çocuğun 
tramvay baııamağından dilıerek iki 
ba:ağmın kesildiğini yazmı§tık. Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılan çocuk 
öğleden sonra ölmüıtür. 

irtihal 
Emekli tümgeneral Fuat Peközer e

şi Nöber Peközer mübtela olduğu has. 
talıkt~n kurtulamıyarak dün gece ve
fat etmiştir. Cenazesi 16-3-937 salı 
günü saat onbirde Şitli Osmanbey mat
baacı sokağı 71 numaralı evinden kal. 

kelimelerin birinden birini kuJ!a~oll 
lı; ikisinin ayrı ayrı şeyler oıdu~,61 
zannettirir. Zaten muharrir heP1; tı 
turkçe,, kelimeler kullanma~ ıst1r;.. 
hem de bunların içine, dilimızde~ıııe
ten çtkanlmış sayılabilecek ıtelı pe• 
lerd~n kaçmıyor; bunlar bazal1 
tuhaf oluyor: ~ 

•.• Tılrk'i.yc, hi.'lae.rine d~ (Sıl,.,ıi 
vicdani bir ~ekil.de ycıpmakt"" 
kalma.yor. bd 

"Ödev ... Hali kalmamak". ~e 
perhiz... ~ 

Yazısının bir yerinde de: ''abl 
0
.,. 

sanat,, diyor; bu, aceba "abide .. 
ti,, demek mi? . . . . ~ 

Kırk elli asırlık .An.ad.olu ttı"!"' iıl 
Türklüğün cWrt bt1yUk biriiğt"' t' 

bilyiik böWnilşünden !/4Ptlnt11 !/ ~ 
di levhalı engin bir dcstmııtı ~ 
kanması gibi bakabiliriz. - ! 

1 il Habib, Cumhuriyet, 14. 3. ~ 
Saymak, addetmek, telfı.kki e ıU. 

manasındaki "bakmak,, fiili , ~efll ti· 
ne "gibi'' edatı ile, "diye" ile bırle~.,ıı 

d·ı·rtıı,,.. 
rilir. "diye" yerine "gibi", . ı 1 ·'ti' 
fransızcanın tcsirile girmlştır: , _ .... e--·ff 
garder comme, considerer coıı'"' ---~ 
Halbuki selikamıza hiç de uygun F 
mi yor. 

Yine o yazıdan: V 
Selçuk devleti, Türkfln AtUJd.oltJJiııİ 
ki ild.nci birliği; batı~ın mc~ ~: 
eriten, doğunun meddıy~_ erı~ ı6-
fak.at erittiği hıristiyanlıgı ~ti~ 
manda htrL,tiyanlığın beşi!11" t"' 
k.oğdttrı'p eridiği p-tdperes.t rrı~· 
ffulu da çok geçmeden mil·:!il ·ıPD' 
la§tırarak Anad.o1udaki Turk .>6' 
h cm ycni§iw hem. ycnili§i'lc k~''' 
ran devlet. ıtıe• 

" ... eridiği putperest Moğol., deıd"' 
· ,. .. idil-il tab " ''mahva caızse o g anca 1 • owt· 

ğu şiddet" demek de caıı ğ<>lıl 
" ... kendisini eriten putperest ?t{O 

da ... ,, demek li'tzımdı. 

Yine o yazıdan: ~ 
Omuınl& tarihi topraJd:a btl~ 
gibi o ovaya cğilmi..1 'l'6 ~ i§fV· 
başak gibi o ovadan tür~ tt!~ 

" ... eğilmiş", §Üphesiz bır •'t 
hatası, "ekilm4;11 olacak. ';Jll• 
"toprakta buğday gibi ... ,. 1-Jt 
''buğdayın toprağa ekildiği o 0~j
ekilmiı:;'', veya sadece: "o ova.Ya. ı:Jf· 
dny gibi ekilmiş'' de?!iek ııııt" d" 
" ... taneden başak gibi de .• :''. i~bi-··" 
ğil; "b~ağın taneden ycti§tığı gı 
demek lazım. ğ~· 

''Türemek,, fiili hiç yerinde ~~~ 
"Türemek", köksüz, tohunısııı. ç•lC' 
den geldiği belli olmadan ortJl}:,cı"• 
maktır. Başak, daneden ''tü.re ;,0..e· 
yetişir, biter. Belki mubarr;t 
mlştir11 demek istemh5tir. 

:(.. :(.. • pŞt'" 

Pazart~i - Kuzu fırında ft~ 
tesliJ zeytinyağlı taze bak~~ )<t• 
1tutıu pilav, zerde. - Tan ( pJJ1')' 
mek yaosam sualine cevıı 
14.13 37. "ni~t" 

Patates, bnkla, nohut: hep ·r tı': 
maddela·!.. Bizim konakta. blal 'f"1 
böyle tabl.ı çıksa. kehyaya derlı p1l"' 
veririm_ 'l<'akat: "Kuzu f rınd!l ı.r 
tesli., söcilnU tUrkçc diye okll~ ~ 
da zevk .'Tl! bulunur ki böyle b 
layn isya 1 d.ainlerı... _.d'.S 

~ ======~ dınlarak -r .. ,vikiy~ camiinde :fl1~ 
kılınarak metfeni mahsusuna d 
le tektir· 
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~~ -~şiif!ı !. 
IFansooawo lli1 

6'@1FilS<eırD 
~Yai 

~t ve Vtistai telakkilerimizi ten.. 

~ ~~ çok olgun görüşlü bir zat 

nı_:-.;1tnız. rneseıa temizlik meseelsi. 
disıııe ır Od.acını vardır. Bir gün ken-

,, çıkıştım: 

fen~ :~izlik yapmak senin vazi
'1ı:ı. "> egıl ıni ? ... Niçin temizlemiyor. 

l·~1,?c1aın.ı niçin bu halde bırakı-
"""' ded" ··eo . - ını. 

ıli: k ınUteessir oldu ve cevap ver. 
•ı 

,, ..... 'l'eınizliyonım vallahi! 

%ı ~ ~aı.:ın sÖylüyorsun. .• İspatı da, 
t~ 0ruıncek yuvası! Üç gündür 
~ e duruyor ve gittikçe ağlar faz

bıuıı11~r. Eğer temizlik yapsaydın 
.. "'' Eıiipilrürdün ... 

1 ; A.nıan her şeyi emret, lakin bu 
,, ana, Yaptırma, beyim ... 

....... N .. 
iı? ıçın ? ... Nedir bu i§in ağırlı-

•ı 

~~ 'tuva bozmak günahtır... O 
''lete Un Yuvasını bozmıyayım ... 
g~ ~anıbaşka aleme mahsus bir 
llııı~or iti, bizim tellikkilerimıze uy. 

Sli'::~e bir ·· beled" ~lfln. gun, ıye çavuşuna .. . 
•• : Sokak pek pis! 

".. ... 'l'eınlzlettim. Pis değil. 
\ .. ~a bu gübreler ne? 

lıa ~nlan atlar yapıyor. Arkalan
~ab ite bağlatacak halim yok ya .. 

llıa S<> Uçlarını dışarda bırakıp oda
'•, tapsız giren bir köylUye de: 

'~u ayaklarının kirine bak, yı. 
11 

"·· - dedim 
~a~' beş v~it namaz kılıyo
)i~? hdest alırım, pis olur mu, be

~ • dedi. 
\' A: ~ Ddest alıyorsun, fakat, gene 
'1ı ~0rsun sayılmaz. ... ÇUnkU su
~ ınden akıtıyorsun... Medeni 
·~ .baınbaşkaclır! - dedim. 

~~l'di~~alnız temizlik etrafında 
ll blll gını §U Uç misal, bizlerin men-

%ı ~:d~ğumuz garplı medeni ile. 
ltı OM. kkılerine aykırı olan ne tür
ı~ :;nğsaı (kurunu vustat) kafa-

a?nıza şadı y •• t · a ya gmı goo erır ... ,, 
I\.~ • • • 

(;ı.~ it 8a.rık, takke, arakiye, külah, 
cı~ı.._ alktı. .. Fakat onların altmda 

~~~~n kafalarda türlü tUrlü eski 
llı.ı ~ f YaJ]ıyor. 

~ ... U alıııt temizlik meseelsinde böy. 
~ıı ..... : değil daha kaç misal bulmak 
~~Utı. • 

'Qller .. o aartlam.alar o teyem.. 
~ 0 lstibralar belki zaman de-
'b..:: 'il. lD.Uk ım· 1 ~ oı:ı. emme ış er. Fakat 
~ ~ temizlik sayamayız. 
A ..._ ırtll'rn l • 

~·-~ eı ... 
Utı1- IJ.eYi? B"T' b" h . ~ "'4ll hı · ... u un ır ce aletı ... 

' ~'4lur lllazıeviyat cihanım ... Bütün 
~ltııııı.Jaıı, bütün teliikkilerı, bütün 
~ ~a arı... Eskisini bozmalı, ye

'.tlır Cil>ınaJı ... 
%taıllı-t llli sazı dinlemiştim. Bütün 
~~ d ~~lsoydu. Yani do, do değil, 
ltltiı:ı.e e~~l... Çinli, kakafonilerden 
tı.ı ltıtuer·ır nıusiki yapmış. Şarklı 
~' 1 

de, tereddi ede ede, böyle 
~~~l konseri nevinden bir hayat 
ı:"l'dtı 1• llrdır. Her telin yeniden a. 
'lıı~ ıtıun ... Kafalardan keçe kü-
Çt1ı-. • ab!I ... : 
~~ld:ğı -:u. sankln.nn birer birer 
1'i er tek gıbı, kafaların içinden de 
~'ile <l ~~r eski mefhumların yenile-
la~~i er§tirilnıesi ıazım ... Dünyayı 

aşka olmalıdır. 

<Va - Nu > 

ı.~tb tJ L D M 
'l'l_· aa 
ıı,_ il. lio eınektarlanndan merhum 
"4tl-.. canın • A . 
ij "'lası e§ı, nkara cezaevı 
t """ §efi F .k. H b . b "ttiret • aı ın, a er gazetesın-
~lr.. tıp Züh" t•• •• Al" d ·1· 

lij "'•da ?'1 unun, ao uın mat-
'tt"qti boıu:~.ıninin Hayrebolu ikinci 
l ~lihe ~Unde Er Vedadın a"lnesi 
q~i lldıs Ş""k .. •. k . t , re ~ h u runun ayın valdesı 

.., aka10ıt1 e er l 2-3-93 7 cumartesi gecesi 
tik ~ llndak· • 

Ilı 1 tUn 1 evınde vefat etmiş ev. 
• ttf~r:lrı cenazesi Edirnelqıpıdaki 
l'l~llitı e dernedilmiştir. Allah r~hmet .. 

Haliç vapurları 
Otobüslere yapılan 
Belediye zammına 

rağmen 
~e~alb>ett&lfll 

klYlır~lYI Dama~ oUaıır 
Haliç vapurlariyle Eyüp otobüs

leri arasındaki rekabet bütün şidde
tiyle tekrar başlamıştır. Haliç vapur
larını işleten belediye, otobüs sahip
lerini sattıkları biletlerden belediye
ye hisse vermeğe mecbur ettikten 
sonra otobüsçüler Kerestecilerle E
yüp arasındaki mesafede aldıkları 
1 O kuruşluk ücreti 11 kuruşa çıkar
mışlardı. Esasen otobüssülerin bu 
mesafe için 11 kuruş ücret almak 

tarife mucibince haklan olduğundan 
belediye buna miidahale etmemiş 
hatta, otobüsçülere nazaran, mem 
nuniyetle karşılamıştır. 

Bu memnuniyet keyfiyeti şöyle 
izah ediliyor: Otobüs ücretleri 11 
kuruşa çıkınca Haliç vapurları re-
kabet yükünden kurtulmuşlardır. 
Çünkü köprü ile Eyüp arasında va
purlarda birinci meki fiyatı 11,5 ku-
ruş, ikinci mevki sekiz kuruş 30 
paradır. Nitekim otobüsçüler bu 
11 kuruş usulünü tatbik ettikleri 

kısa bir müddette otobüs müşterile
rinin süratle azaldığını ve vapur 
yolcularının çoğaldığını görmüşler 
dir. 

Bunun üzerine otobüsçüler be
lediyeye fazla para vermelerine rağ
men Kerestecilerden Eyübe kadar 
1 l kuruş almaktan vazgeçmişler ve 
eskisi gibi 1 O kuruş almağa başla· 
mışlardır. 

Donanmamız 
Bugün GölcUğe 

dUoUyor 
Adalar önünde bulunan ve Karade

nizden dönen donanmamız bugün Göl
cilğe dönmüş olacaktır. 

Donanmamız Gölcükte yakında ba.
zı dost memleketlere yapılması mev. 
zubahs ziyaretlere hazırlanacaktır. 

Gazi köprUsilniln 
dubaları 

Almanyada par~a1arı yapılan 
Gazi köprüsü dupalan bugünlerde 
gelecektir. Bunun içın köprünün 
kurulacağı Balat atölyesinde dubala. 
nn montaj yeri hazır1anmağa baş
lamıştır. Dubaların ebadma göre 
beton mesnetlerin yapılması işi baş
lamıştır. 

1ÇER1DE: 
• İlltanbul Parti vll&.yet merkezinin 

tUrkçe konu§mak meselesl hakkında Partl 
genel merkezine bir mUtaleaname gönder 
dlğ't Ankarada.n haber verllmekteıllr. 

* Trabzon - Karaköse İran transltyolu 
mayıs b8.§mda açılacaktır. 

• Galatasaray llsesl ticaret ve bankacılık 
son aınıt talebesi dUn ve evvelki gtln mn
vaft'aklyetu müsamereler verntl§lerd1r. 

• Bursada evini gizil mektep şekline so
kup din ders! veren Yako isminde bir Yahu 
dl yakalanmıştır. 

• Balkan ekonoml konseyine ı,tırak ede 
cck olan heyetimiz bugUn Rodl vapurlle Pi• 

reye hareket etmektedir. 

* Trakyalılar bu seneki !zrnJr sergisin~ 
daha genJg mikyasta iştirak tçln hazrrlan• 
maktadırlar. 

• Ankara halkevl azası iken ölenlerin 
hatıralan dün bir toplantı lle anılmıştır. 

Toplantıdan sonra Reşit Galip, tbnUrrefik 
Ahmet Nuri vesatr ölUlerln mezarların~ 

c;elenk:er konulmuştur. 

.., Tekln!aıt lhrac; tacirleri Balkan memle 
ketıerinde bir tetkik S('yahatl yapacaklar 
dır. 

• tzmlr muallimleri bir "ö$tfetmenler 
yardım sandlğ'I .. kurmak Uzrreıllr. 

• narphane hnzlran ııonuna kadar bit. 
mesl ıruımgclan 16 milyon llrnhk birlnd 
parti gUmUş paraların bıunlmruıını mart 

Tıp 
bayranıı 

Dün ilniversitede 
kutlulandı 

Tıbbiyem.izin kuruluşunun 110 ıaı. 

cu yıldönümü ve Tıp bayramı dün 

üniversite salonunda bUylik merasim
le kutlul~tır. 

Merasime istiklal marşı ile başlan. 
mış, bundan sonra tıp fakütlesi de.. 

kanı Nureddin Ali Berka! üniversite 
namına bir nutuk söylemiş ve ezcüm
le demiştir ki : 

"- Tıp tarihinin şeref dolu mazi
sini canlandıran 14 martı, ünıversite 

adına ac;mak bana mukaddes bir va. 
zif enin yaptırılma.sındn doğan bir se
vinç veriyor. 

Bugü~. varlığını ve kuvvetıni gu. 

rurla tanıdığımız Türk taba~ti tarı. 
hini hep beraber anacağız. 

En büyük elin en büyük eserini 

emanet ettiği Atatürk çocuğu, bu şen 
günündA yarınki büyük vazifeni sa
na bir daha hatırlatırım. Bayram, 
hepimize kutlu olsun.,, 

Dekam takiben profesör M.a:z.bar 
Omnan "Genç Türk hekiminin vazife-
leri,, mevzulu bir konferans verntiş ve 
bunu doçent Ekrem Şerif Egelinin 
"14 M.artm duyuşları,, mevzulu kon. 

!eransı takip ~tir. Profesör Tev
fik Remzi de bugünkU hekimliğin 

mana.slD.1 anlat~ ve ondan sonra be. 
§inci sm.ı!' talebesinden Fehmi çok 
beğenilen bir nutuk söylemiştir. Bu. 
nu şiir okuyan ve nutuk söyEyen iki 
genç takip etmiştir. Bu suretle mera
sim nihayet bulmuştur. 
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GEÇEN SE.VE BUGUN NE OLDU f 
Hariciye nazrrmm Franaaya mUtemaytı 

olmaımıa ratmen İngll~ kabinesi a,.,kert 
harek!ta ve z~rl tP.dblrlere muanz. 

sonunda bitirecektir. Bundan sonra 9 mil
yon liralık ikinci parU baaılacakbr. 

• Ankaradan verilen bir habere göre 
petrol ve benzin flyatıarmm indlrUmeslne 
dair olan kanunla gerek petrol, gerek benzin 
lnh1aar altına alınacaktır. Kanun üzertndr. 
kl tetkikler devam etmektedir. 

* Mili! müdafaa vek&.Ietı tekaüde sevke
dllen mUşlr, büyUk amJral, general ve amt. 
rallere rütbelerine göre emir zabiti, emir 

- Hayır doktor muavcneıJe gelme
dim. Diin ba§ladığım rom.am bitirmek 
istiyordum da. .. 

Soyadı 
almıyanlar 
Son bir yoklama ile 

tesbit ediliyor 
·Mazeret 

gUsteremlyenler 
cezalandırılacaklar 

Verilen emir üzerine, nüfus da
irelerinin şimdiye kadar her nasılsa 
soyadı almıyanların listelerini tan
zim etmekte olduklarını yazmıştık. 
Dahiliye vekaleti soyadı almamış o
lan vatandaşların az bulunduğunu 
ve esasen onların da soy adlarını al
mak üzere müracaat etmekte ol
duklarını nazarı dikkate alarak bu gi 
biler hakkında mühim bir karar itti· 
haz etmiştir. 

Dahiliye vekaletinin tamim e!ti
ği bu karara göre her vilayet ve ka
za merkezlerindeki idare heyetleri 
şimdiye kadar soladı almamış olan" 
ların vaziyetlerini tetkik edecektir. 
Bu tetkikler gayet dikkatli yapıla
cak ve bundan sonra karar verile
cektir. Vekalet eğer bu vatandaş
ların şayanı kabul bir mazeretleri 
varsa tecziyeleri cihetine gidilmeme· 
sini bildirmiştir. Eğer hiç bir maze
retleri yoksa soyadı almamak hu
susundaki ihmalleri derece5ine göre 
tecziyeleri için vilayet ve kaza he
yetleri bir karar verecektir. Bu idari 
karar derhal tatbik mevkiine konu
lacaktır. 

InegUlde iskambil 
oyunları yasak 

İnegöl belediyesi çok yerinde bir 
karar vermiştir. lnegölde iyi bir faa
liyet gösteren halkevi kahvelerde oy
nanan iskambil kağıtlarının pisliğini 
nazarı ıtibara alarak sağlık bakımın. 
dan bını~arın kaldırılmasını beledi
yeden fotemiştir. Belediye bu isteği 
tetkik edip muvafık görmüş ve kah. 
velerde iskambil oyununu menetm!ş. 
tir. 

An karada 
bir kaza 

Bir işçi 15 metreden 
dü~tü, kemiği kırıldı 

Ankara 15 (Telefonla) - Dün Ye. 
nişehirde İzmir caddesinde Mimar Ha
lldin apartrmanının üzerine bir kat ila
ve edilirken işçilerden Konyalı Mchme. 
din ayağı kayarak on beş metreden 
a~ağı düşmüştür. 

Bu kadar yüksekten düşmasine rağ
men Mehmedin yalnız kalça kemiği kı
nlmrştır. 

bll§çavuşu, çavu~ Ye emir neferi verilmesi 
için bir kanun lAyihn.ııt hazırlamıştır. 

DIŞARIDA: 

• Umumt harpte Yugoslavyanm Lisaa 
adaaı civarında torpile çarparak tayfasile 
beraber batmış bulunan denizaltı gemisi bir 
Yugoslav sünı;er avcısı tarafından bulun 
muştur. 

• Alman cumhurrclsi Hitler orduya glri
flnln 40 ıncı yıldönUmU mUnuebetllf' Alman 
harbiye nazrn Blombcrgl tebrik etmiştir. 

• Fransız ahlakt ve lçtlmnt llirnler altadr
mls:I, Belçlkıı.lı !.faurlcc Maeterbik'I ittifak• 
la ecnebi aza kaydetmiftlr. Bu nt 1911 
senesinde Noel mUkll.fatmı kazanmıştı. 

• Yunan kralı Girit halkının müracaatı 
üzerine komünistlik löhmettıe Ciritte men. 
tı buluna:ılarm hepsini af:.°rtmıŞur. 

• Şimdi Pariste bulunan meşhur kadın 
tnyyarccl madam :Molllson kocası meşhur 

tayyareci Molllsonıl:ın &)Tılacağrnı söyle
miştir. 

.., trakta bir milli mUdafs.a komileııl k
0

urJI 

muı,tur. 

• tra.kla Yemen araaında bir dostluk paJr. ' 
tı akdi için yakında müzakereler ba~lay11.• 

l"aktır. 

* Sabık lngillz kralının yortularda Pari11e 
gideceği tekzip t-ı:ilmcktedlr. 

• Eelçlka başveklll millete neşrettiği bir 
beyanname ııe yeni Belçika rejimini aeçmelt 
hususunda kendilerini ııerbest bırakmıştır. 

~ ..... NtfllfltılııHt 1. IHl ... 11•""1 -------

A~II{ soz· de : 

Havacılığımezın 
zaferi 

Diinkü ham bayramınm yüksel~ 

nıımaffak.yst:ndea bahsedcıt Şaldr 

Il<i::ım. c;v.·~nıcn diyor ki: 

Türk Hava Kurumu, milyonlarca 
lira ile ölçülemiyecek kadar büyük 
olan dünkü za.ierile övüııebilir. 

Halkta türlü mesaisi ile, bu kadar 
büyük bir havacılık sevgisi yarat. 
mağa muvaffak olan Hava Kuru
muna Türk tayyareciliği pek çok 
şey b:>rçlu olduğunu, dün açıkça. 

görmüştür. Türkiyenin büyük b"r 
hava ordusuna mnlik olması peşin-

de yorulanlar, dünkü tezahürler ö
nünde · ne kadar sevinseler azdır . 
Halkın inandığı daima drığru ve 
sevdiği daima güzel ve iyidir. Halk 
tayyareciliği sevdiğini ve ona inan. 
dığmı göstermişken parlak bir ha
vacılığa kavuşmamıı.ın uzaklarda 
olma.d!ğını söylemek yanlış olabilir 
mi? Dünü 7.evklc yaşamış olanlar. 
la birlikte bağırıyoruz: Bin tayya. 
re ve on beş bin ta.yyarecili Türk 
hava ordusu pek yakında hakikat 
olacaktır. · 

CUMHURIYET'tc : 

imparatorlar 
imparatoru değil 

• nankC:rler 
nankörü ! 

Abidiıı Dav'cr, llahC§ imparatorıı 
Haile Scltisiye ile Suriyedeld mahut 
ootanilerin c'lebaşılarınd.aıı Farhı El
bamdi arasında teati adilen giilfüıç 

ve sefıl mektuplardan balıscdcrc1: di
yor ki: 

İmparatorlar imparatoru, şimdi ar
tık bir kafeşantan kahramanı ha.. 
line düşm~tür. Dünya, bir istıkla
lin yok olmasına acısa bile ona 18. 
yık olmadığını gösteren bu kırk 

taçlı ve kaltaban hükümdara gülü
yor. Diişenin dostu yoktur; korkn
ğm hiç! 

Ona yazdığıruz mektubda, "ümid 
ederim ki bizi memnun edecek bir 
hal şekli bulunacaktır,, diyorsunuz. 
Bunu biz Türkler de ümid ediyoruz. 
Aksi takdirde, it} sizin böbürlene
rek söylediğiniz gibi döğüşe biner. 
se, vallahih1zim, Barudi Bey, ba
rutunuzun nekndar ıslak ,.e künü 
olduğnnu ve bizi yakamıyacağmı 
pek çabuk görürsünüz. Şayet o 
kuşbeyinli Habeşin sözüne uyup ta 
döğüş\! kalkışırsanız, "hudutlarını. 

zı himaye etmek ve mahvolmak,, 
gibi zahmetlere uğramaz, sadece 
gülünç olursunuz. Çünkü, sizin gi
bi Donkişotlara bu yaraşır ve çün
kü. Suriye halkı Haileden siyaset 
dersi alacak kadar akılsız Barudile
rin arkasından gitmez. 

KURUN'da: 

Boğaziçi nasıl 
şenlenir? 

B~mıduırrir Asmı Us bııgün ls. 
taıı1mlu11 c;ı csMlt dcrfleriııden birini 
ele almı.s. Balıarrn gil:::el şehrimizi 

pafta pa/ta i§lemcğc lxı§ladtğı bıı 
gii:nlerde "Boğa..""içi,, elbette dilşi~nii

lccck şeydir. Asım Us'un film stl. 

dur: 

''Boğa~içinin şercflenmesi için Şır
ketihayriyenin çalr~m:ısı kafi rle
ğildir. Bo~içinin wnran hastalı
ğında son yirmi, yirmi beş yı:l!!k 

ulusal ve arsıulusal hadiselerin te

sirleri vardır. Boğaziçi gerçektm 
güzelleşebilmek ve şenlencbilmek 

için yalnız bütün sene burada otu. 
racak. yahut yaz mevsiminde bir 
iki ay hava deği§tirmek için oraya 
gidecek olanları teşvik yeti~mez. 

Bunun için birinci derecede ı~tan
bulun muhtelif r.cmtleri ile Boğa-
7Jçi arasındaki mesafeyi, nakliy8 
vasıt~armı tanzim etmek suretile 

)cısaltmak, lazımdır. !stanbulun 
muhtelif semtlerind~ oturan vnktl 
hali yerinde n=ıe~cr vardır kj on 
beş, yırmi yıldanberi bir defa ol. 
sun Boğaziçine giinübirlik gideme. 

mişlerdir. Çünkü Boğaziçinc gıd:p 

gelmek bir 7,evk de>ğil, bir işkencedir. 



Biz« Jorcmuz,liztl C'evap\ltralim ... 
Kızı tekrar ailesinden 

istemeniz lazımdır 
Ankaradan (F. G.) İmzasiyle 

alcbğmuz bir mektupta ezcümle de· 
niliyor ki: 

"22 yaşmdayon. Ankarada me· 
murum. latanbulda iken Divanyolu 
Biçki yurduna giden 19 ya,mda 
bir genç kızla tanıpnıf ve sevipni§
tik. Biribirimize nihayetsiz bir itimnt 
ve sevgi ile b ğlıydık. Ben Ankara· 
ya geldikten sonra muntazl'man 
mektuplll!ıyorduk. Nihayet onu ai· 
lesinden istedim. Kızın mektebi bi
timıeıinden sonra bu hususta benim 
le konu bilecekleri cevabını verdi
ler. Fakat o zamandan beri kızla 
muhabcremiz kesildi. Kız mektebi
ni bitireli altı ay oluyor. Fakat ben 
henüz ailesine müracaat bnedim. 

Diğer taraftan burada annem 
bir başka loz bulmu , onunla evlen
memizi istiyor • .Hatla kızın ailesiyle 
sözleşmi ler bile .. Halbuki ben sev
diğim kızla yuva kunnak istiyorum. 
'Acaba nasıl hareket edeyim?,, 

CEVABIMIZ: 
Mademki sevdiğiniz kız mekte· 1 

bini mitirdikten sonra tekrar ailesin" 
müracaat etmediniz ve mutlaka o· 
nunla evlenmek istiyorsunuz. Sizin 
için en makul hareket teklifinizi tek
rar etmektir. Bu kararınız da sebat 
etmi~ olduğunuzu gören ailesinin de 
teklifinizi kabul etmesi çok muhte· 
meldir. 

:(- . . 
(S. Vuzan) imzasiy)e mektup 

gönderen okuyucumuza: 
Abone ve eski tarihli gazete 

nüshaları hakkında gönderdiğiniz 
mektuptan hiç bir şey allıyamadık. 
istediklerinizi açıkça ve mufassal 
adresinizle bildiriniz. 

"" . . 
(H. Şimşek) imzasiyle mektup 

gönderen okuyucumuza: 
Bu husustaki malUmatı en doğ

ru ve en sarih şekilde Hava Kuru
mundan alabilirsiniz. Memleket ha
vacılığına hi7.met etmek hususunda· 
ki arzunuz şayanı takdirdir. Hava 
KurumıJna miiracaatinizi tavsiye e
deriz. 

Paris adliye sara
yında aşk yuvası 
Gardiyanlar, mevkufları 

karllarile buluşturmak için 
yer hazırlamışlar 

Pariste ge;en hafta biten bir da
Ya neticesinde gayet garip bir mese
s.ele meydana çıkmıştır: Paris mah· 
keme salonlannın yam başında er- : 
kek mevkufların kadın misafirlerini 
kabul etmeleri için meğerse bir 
"aşk yuvası., varmış 1 Bu işe kahka
l alnrb gülen Paris halkı, bu odaya 
hemen de "aşk yuvası,, adını tak
mışlardır. 

Mesele sahtekarlık suçiyle zan 
altında olup muhakemesini bekliyen 
maliyeci Şarl Pelissier'nin adliye sa
rayında, Fransızların "fare kapam,, 
adını verdikleri yerden kaçmaPiyle 
meydana çıkmıştır. Adliyenin "fore 
kapanı,, denilen bu kısımda istintak 
clnireleri vardır bu suçlular buradC\ 
iptidai tahkiknta cevap verirler. 

Pelisier birçok defalar Sante ha
pishanesinin müdürüne gönderdiği 
sahte celp tezkereleriyle sözde sorgu 
ya çekilmek için kendisini boyuna 
adliye sarayının "fare kapanı,, na 
sevkettirmiştir. Fakat asıl maksadı, 1 
zengin mevkufların karılarım yahut 1 
kadın dostlarım kabul için ,,gardiyan- ı 
larm orada tanzim etmiş oldukları 
aşk yuvasına giderek kansiyle bu
luşmaktı. 

Burayı ziyaretlerinden birinde 
karısının evvelce kendi yeğenine 
yaptırtmış olduğu sahte anahtarla 
kapıyı açarak hürriyetine kavuşmuş 
ve dosdoğru Belçikaya gitmiştir. 
Belçikada üç ay kadar serbest dolaş
tıktan sonra, yakayı gene polisin e· 
]ine vermiş ve sahte pasaport kul· 
lanmak suçundan mahkum olmuş
tur 

Pelissier'nin kansı makam Kri , 
Kri, "fare kapanı .. gardiyanı S. v~. ı- ı 
let, ve amatör çilingir Marcel Ci- ı 
şard Pariste tevkif edilmişlerdir. 

Bunların muhakemeleri, erkek ı 
mevkufların kadın arkndaşlariyle 
buluşmaları adetinin senelerdenbcri 1 
sürüp gelen bir iş olduğunu ve 1 O nu 
maralı höcrenin buna göre ihzar edil 

1 

diği anlaşılmıstır. Gardiyan buraya 
soktuğu misafirler için bir duhuliye 
i.icreti aldığı gibi bunlara parası mu· 
kabilinde yiyecek ve şampanya da 
satarmı~! 

Gardiyan Vallet hakime: 
- Madam Pelissier bana kocası

nın sadece gitmiş olduğu ve saat be~. 
ten e\ vel muhal.kak höcresine döne 
ceğini söyleyince İnandım. 

Deyince hakim bile kendini tu
tamıyarak giilmüştür. Gardiyan sa
at altıya kadar beklemiş, fakat kim· 
se gelmeyince gidip baş gardiyana 

erkek mevkuflardan bir kişinin ek· 
sik ve kadınlnr arasında birisinin 
f <iZlaolduğunu bildirmi~tir. 

Madam Kri Kri 
Jüri heyeti amatör çilingir Gr ' 

rardı tahliye etmiş. madam Kri Kri· 
y~ iiç, gardiyan Vallete bir ~ene ha
pis kararı vererek sabıkaları olmadı
ğı için ceznlarını tecil etmiştir. 

~acaık.1.tGl 1141-0000 
onıraDoB< bnır yaıraR 

1 10.000 lira .. Jşte güzel bir ka· 
dın bucağındaki yaranın "kıymeti 1,. 

Amerikada "dünyanın en güzel 
l·admı,, addedilen yüzlerce kadın 
dan biri de Fayt Bavondur'dur. Şika· 
go tiyatrolarından birinde dansözlük 
eden bu genç kadın, bundan birkaç 
gün evvel yaptığı bir dans esnasında 
sahne döşemelerinden birisinin kı
rılması üzerine, düşmİ.İ§ ve baldırın 
dan yaralanmıştır. 

Bunun üzerine, F ayt Bnvon ; 
"Güzelliğine yapılan bu maddi ve 
manevi zarardan dolayı., tiyatronun 
sahibi aleyhine 1 l 0.000 liralık bir 
zarar ve ziyan davası açmıştır. 

Mnhkemenin kararı büyük bir 
merakla beklenr.ıektedir. 

MEVLOT 
Bu ayın 17 inci çarşamba gi.inü 

öğlr. namazından sonra Bay Hafız 
Kemal tarnfmdan genç yaşında ölen 
(0LKÜ KITAPEVI) sahibi Niyazi· 
nin ruhuna ithaf edilmek üzere ls· 
tanbul vilayeti c.amiir.de mevlud\l 
§erif ohmacağından arzu eden ihva
nı dinin teşrifleri rica olunur. 

HABER - J\.lCşam postası 

19 sene ayrılıktan 
sonra 

Hayata dönen 
adam 

Dünyayı nasıl bul
duğunu anlatıyor 

!ngilterede on dokuz senedenbcri, · 
hayatın hastanelerinden başka bir 
şeyini gönniyen ve nihayet hayretler 
içinde bugUnkü dünya ile karşılaşan 
bir adam, yeniden hayata bailamak 
istemektedir. 

Yilyam 1ngliş isimli olan bu ada. 
mm, wnumi harpten sonra mUta.reke 
il:in olunduğu gün 23 yaşında iken bel 
kemiği kırılmıştı. 

Doktor doktor ilstUne gelirllmlş, 
fakat iyi edilmesine imkan görüleme
miştir. Yirmi be~ defa kendisine amc. 
liyat yapılmış, 30 muhtelif hastane. 
de tedavi görmtlştUr. Nihayet 30 un
cu hastanede iyi olmuştur. 

Bütü:ı. bu inziva hayatınca, ancak 
kendi kendine şiirler yazmakla tesci
li bulan ''unutulmuş adam,. a, bu. 
gUnkü dünya nasıl görUnUyor acaba? 

Kendisiyle görüşen bir gazeteci) e 
bu "unutulan adam,, demiştir ki: 

- 19 sene ayrıldıktan sonra, dün
yayı pek garip bir halde buldum. Scy. 
rüscfer işaretleri, sesli ve sözlü sine. 
malar, asri tiyatrolar, bütün bug"iln
kU hayatın hay huyu ne kadar aca.ip •. 
Ha.yata yeniden başlamak kolay cıc
ğil. Knm. ölmüştür. Arka<laşiarmı 

varsa, onlar da hastanedeler ... ,. 
"Unutulan adam.. şimdi kentllnc 

bir iş arnmnkia meş~ldür. 
- Daily Herald -

iki a kes·ci 
aicalandı 

He r lld hadise de 
köpr ü üstünde oldu 

Ramazan isminde bir genç ciün 
sabah köprü üzerinde balık tutanlara 
bakarkE:r. sabıkalılardan Ziya, yanına 
yakl~l'nş, cebindeki cüzdanını çala
rak kaçmıştır. 

Ziya hıra.z sonra yakalanmış, cUr· 
mü mc.sl:ud mahkemesine gönderil
miş, yed: ay hnpoo mahkum cdilmi§. 
tir. 

••• 
Dün köprü üstünden geçen bir ar.

kel'imiziı. para cüzdanına. göz dik.m 
sabılmlı yankesicilerden Ziya tam 
cüzdanı c;alnrken yakalanmış ve za\Jı_ 
ta tarafından derhal cürmüm~ııt 

mahkemesine sevkcdilmiı;t·r. Ziyn 
mah '•emece 7 ay hapre mahkum e. 
dil.mişth·. 

NI 
Hastalarını hergUn akşama kadar 
Beyot:';lu, Tokn.tlıyan oteli yanında 
'Mektep soknk :m numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 li:ıllrDBS 

kşam 

15 MART - 19~ 

Tahran ik i bayrafll 
günü yaşadı 

Hazeri Hint denizine ulaştıracak 
demiryolu Tahrana vardı 

Tah 5 t 

1 
B k Ş h. h kısa bir roll: 

ran mar u nut a e ınşa .. ndisfcrı 
Dost ve karde~ lranın güzel kabele ettikten sonra ınuhe attı• 

payitahtında birbiri arkasından ge· taltif etti ve 9 yıl önce ilk taşını bir 
len iki bayramın sevinci ve neşesi ha ğı eserin küşat resmini nıahsd:t e· 
la devam etmektedir. heyecanla yaptı. Sarayı?a 8 " alk ta• 

Hirinci bayram günden günt: bir derken $ehinçah ve velıaht h Jardı. 
kat daha modem bir çehre alan Tah- rafından şiddetle alkışlanıyorf 0cı8ıı 
randa ilk lokomotif düdüğiinün i~i- Bu gece Şehinşah ta.raf t ,e 
tilmesiyle başladı. Pehlevi saltana· 4000 ki~ilik muazzom bir zıya e 

tmın en mühim tr-'tebbüslerinden rildi. b ıııı 
'7 ı ı· . \) 

biri olan büyiik demiryolu Hnzer kinci bayrama ge ınce' d hll 
dcnirini Hint dw.ıizine birleştirecek- Iranın milli bayramı dernek ~ö· 
tir. Bu demiryolunun dünyanın en doğru olur. Zira bu ~~·.ra~ılraııtı 
sarp kayaları arasından geçerek T ah- ze vurduğu y1l dönümudl~r ~b' bir 
rana ulaşışı hiç süphesiz, lranın lıer bu rejimi vermi~. Pehlev~ gı ı ıarıtl 
vatanda:.ına gurur verecek bir neti- milli şef temin etmiş ve Kaçalrııtl'• 
cedir. kötü idaresinden kurtul.~n ·iı şe· 

beynelmilel siyasada bugunk 
Yollar, meydanlar, mağazalar, refli mevkie yüklenmiştir. t'a• 

evler resmi daireler, velhasıl Tah- c rr de"" .. 
ranm her tarafı ii;t renkli bayraklar, d B~ı miinasebetle la .1Y~ar8fııt' 
taklar, defne ve meşe dalları ile süs- ra enız ve hava kuvvet erı ıldl· 
lenmişti. Öğleden itib<>ren bir krsım dan büyük bir geçit res:.i ~~p iı1'' 
otobüslere dolan ve bir kısmı da ya- Şehinşah ile veliahdın ve b'~~~k \jıti• 
ya yola çıkan bir halk Har kapısına paratorluk hanedanının U) bıJ 
akın etmeg~ e haşladr. Bunlar T l'lh· formalarla hazır bulundukları I r 

. d' )orrırıt !1 
rana gelecek ilk treni gönneğe ko· mera~ime T ahrandakı. ıp . tirB~ 
ıuyorlardı. da büyük i.iniformalarıyle 1 

Saat on beşe doğru S. M. Şehin- etmişlerdi. biile 
"ah yanmda b\iyi.ik oolu veliaht Şehinr.ah Celaliyeye otor~o \> 
-s "' • • b' bınere 
Prens bulunduğu halde, sokakları geldı \'e sonra beyaz ır ata dıı• 
iki keçe dolduran halkın alkışları ve boru ve trampet sesleri' ar~~.1~5e~ 
"ya!l'a., nidaları arasındi\ gara geldi. bi.iyük erkanıharbiye ve ) u tıı' 
Has kıtaları, büyük rütbeli zabitler, ri.itbcli kumandanlar tarafındakıt21' 
umumi erkanı harbiye ve nazırlar kip edilerek meydanı dolduran hlı• 
tarafından selamlandı. Bu sırada Iarı dikkat!e tP-ftiş etti. S~nra .. rıti 
bandolar imparatorluk marşını çalı· susi ı adırma döndü. Geçıt re
yor ve halkın sürekli alkııları arasın· başladr. i11' 
da, Şehinşahm armalr bayrağı garın Şehinsahm öni.inden geçcnldı.I• 
üstünde dalgalanıyordu. kıta Tahranın keşşaf kızları 0 ge· 

M~rasime lran nafıa nazırı Ahi- Sert adımlarla çadırın önünden fı 
nin bir nutkiyle başlandı. Nazır Şe- çerken bayraklarını eğere~. m~!~ l~· 
hinşaha hitap ederek dedi ki: selamlıyan bu giizcl ve gurbu ı,cJe 
"- Benderşah ve Mazendırandnn lar alkı~!ar \'C bravolarla mu·~·İtesi, 

kalkmış olan ilk tren bpgün payitah· gördüler. Bunları hukuk faku ·t 
tR ulaşmış bulunuyor. Yüksek irşa- yi.iksek muallim ~ektebi, .tıp .for~ 
dınızla yap?lan bu ~ser lran milleti· tesi, fen fakültesi Elbruz lı~es•: peh 
nin büyük minneti ile karşılaşmıştır. ehir lisesi, •· 15 Behmen .. lıseS1 • 11 
461,5 kilometre tutan bu kısımla b T daf0 

)evi lisesi ticaret mekte i 8 e~ 
ayni zamanda Hint denizinden T ah- d'" er oı lisesi, darülfünun lisesi ve ıg. 1:1., rnna doğru da 3 36 kilom .. trelik bir 1 ttıı- r 
kısım daha ikmal edilmiş bulunuyor. teplerin kız ve erke ktalebe erı 
Demek oluyor ki Benderşahpurdan ettiler. ld' Karde~ 
Benderşaha ula"acnk olan mavrayı Sonra sıra orduya ge 1

• cIDtl 
lrnn h,..,ttmın 1337 kilometresinden lranlıların Pehlevi idaresi tn~fıne$er 
797 kilometrelik kısmı tamam edil- kurulan ve cidden yüksek hır ~' 

b 1 l d ·ı .,, r oJJ110rı 
miş ulunm~!~t~d:r. o an ran or usu ı e mogrtı lı 6 ( 

• · tnÇ 
Geriye kala:'\ j-10 kilometrede en haklan vardır. Pehlevının p' .. )iİ tO 

kısa zamnnda te:·rii~cfere açılacak· masını taşıyan tanklar, motor bal"( 
tır. Eu vesileden istifade ederek lar, tayyareye karşı mü~a~aa ,. 01 1'r' 
arzetmeği faydalı bulurum ki va- yeleri, süvari, piyade ve ıstıhktı .,e 
gonlar ve lokomotiflere ve işletmiye taatı, biribirini takip eden a~cıl··ı'' I• 

k .. uc .. 
tahsis ve sarfedilmiş olan paralar bombardıman filolnrı ve ut 111e· 
dahil olmadığı h'.ılde ynlnız bu in§a· ran donanmasının payitaht~a.:heJ1cJaı: 
at 81 O milvon 588 hin riynle mal ol· ra5ime gönderdiği deniz sıla kdirlt' 
muştur. Bu yol üzerinde uzunluğu bölükleri hayranlıklarını ve ta 
on metreden a~nğı olmamak iizere rini celbetmiştir. . cırııt• 
1 08 köprü ve tam 94 biiyük tünel Isfah.ın, Kirmenşah. Mazı~ \'e 

açılmıjitır. Görkfm, Şiraz Nidenp~~l~.~ 0s1'e 
Tahr:m ~an ile tamirat atölyesi · Hurremabattn da bugün ~uy\l htl' t~ 

nin r.ıa!d 1eleri için sarfedilen para ri merasimle tes'it edilnıı§ vd. terit11 

ise 80 milyon riyale b31iğ olmuştur. rafta ordu halkın büyük tak ır 
han bu eserle ve Tahran rehri bu i3- ve itimadını kazanmıştır. J 111~11 
istasyon binasiyle öğünebilir.,, Pehlevi hanının Kaçar ra.~ tettf' 

Nazırın söylediği <:;ok doğrudur. ne derece ileride olduğunu ~o~ııt;ııı 
Zira Danimarkalı miihendis Vigo bu iki p.ünii lranlılar bayranı 8 

Brinç tardınclnn idare edilmi! olem cidden haklıdırlar. fi. 
1 
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A KA VA sineması 

i "HARB,. i yar tan Nicolas Farkas'm şayanı hayret filmi ve Pierre Frondaie'nin romanı 

T A RTHU 
(Orijinal Fransızca kopyası) Sinema şaheseri başlıyor. Baş rollerde: 
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Orijinal 
ııı. bir kız 

C' ..... arkadaşım a.nla.ttı : 
~ kız Itıa.tbaDdan içeri girdiği 
"ıı bir lnasa.nın ~mda oturmuş 
'tıkra yazmakla meşguldüm.. 

.... kaldırıp içimden: 
~ ::&J.ı, ne güz.el, ne sevimii, ne 
~ !. - diye mırıldandım. 
..., ilk SÖZÜ şu oldu: 
..., }(udtirU görmek istiyorum. 

l<abuı etmez. 
~ ~nun daktilosu olacağım. 
.... s· aha attnn: 

tı' s;.. . ., .... ?-\ • ... 441 mı .... 
5'ııı' eden?_ Neden olmıyacaknıı

. :.:.\~~lar benden iyi mi? 
"ar. ~il ama, bin bir tane talip 

13,u 
%ıe b~"a.p, kızı: öfkelendinnedi. Ken-

' e~ bir iUmad ıvarclı ki zahir, 

~ - ıttlsaade edin, ben bura.da 
~ I>atronun gclmesini bckliye-. 
~· 

flt\rt ~.durdu. Bir sigara ya.ktt ve 

Je ~~ görürse herhalde anga. 
~ lcUr. Buna. muvaffak olaca-
~ l!!?n;ni- s· . .. 
~ . ~.. ızm uzerın.ız. 

~ dt 1~1 bir intiba brraktnnsa o
~ lcau üst.ünde a.yni tesiri yapacağı-

[)..,.ı._-Yetıe kaniim. 
l'ıt,-~u içimden geçen bu hissi
~ ~i beni biraz ekşitti. !Uraz 
'-: Oldum_ Lakin kalbimden bir 

ı. _ ~ Ço'k da güzel, ya.hu ... - diyordu. 
~ll:ıı.. 1l l!evnıeğe b~lryacağmu a.n-.. 
~ ~a Patron ka.bul etmezse! ... ,, 
~~ de bir korku aldı. 
......, l> sonra ha.ber geldi: 

>ct. atron sizinle konuşmak isti-

' ~~ı~ lıelecan içinde neticeyi bekli. 
:"'il g ~ihayet kız, gülerek yanım
~: eçıl ve giderken şu s8z.leri söy. 

Je t~ ~ın oldu. Patron beni a.nga-

: ~Ok ca.n.tm. ( 
~o, ~et, yamı dokuZda iee baş-

~r bir eda ile: 
~e buyun.ı1uyor '! 
~~ §aŞirnUJ1tım. Bizim aksi 
~lr eq,~ Üzerinde böyle çabu('.acık 

'),{ıvi!l'In.ek! ... Olur şey değil. 
ı,,. ~i;ufakiyet dilerim? • dedim. 
~il. ~gayet muntazam bir dakti
I ttue sabah saatinde gelir, her 
l~~~ ~pardı. Bizim çatık kaş
'1 ~ bile onun karşısında. gU
ta. ~başlamıştı. Matbaamn e.s
t tir hır e?ni hayatc yerinde, eirndi 
~~ ~nııet havası eısJyordu. Gün 
~ "')or beıuın. de aşkım ona kal'§I 
~~ <'OŞuyordu. O ne nazik, ne 

tla. öyle :rı~ sevimli bir kızdı. Et:af ı. 
~ ~ı. ~la?.elik, öyle revnak saçıyor-

ıu CO!Jın.uş olduğum halde, bir 
~~o!'dC<ı§up kendisine ilanı aşk ede
) ~lcUtn. 
~. ı; ~etimi bir gün o bana 

..,. ' ll ını Çekerek : 
,.bL \t ha 
~ 8aad Yattan çok darbe yedim ... 
~ ..... ~ et beklemiyorum! - dedL 
"lltrya ~ "8.t', F.dibe ? .• Ailece bir sı. 

"il 11<;... 
~ ..... A..i~ '-6·a.dmız? ... 

dıı, Yok ki ... Annem babam 

~~-HABER - :;\lişam:!po~sta=sı=====~~==~~~~~=~~======--=====5~--~ 

Elif Nusrcti sevmiştim... Hani şu 

meşhur Elif Nusret ... BUtün kadml~ 
nn çıldırdıkları.... Kendisine mektup 
yazdım. Bana randevu verdi. Gittim. 
Derhal beni bir otel odasına götür
dü. Bir saat sonra da adi bir kızı sa
lıverir gıbi: "Haydi istediğin bu do
ğil miydi?,, kabilinden salıverdi. 

- E ... Sonra? ... 
-Ne olacak? ... Ter içinde kaldım.. 

Kıpkırnıızı oldum... Gözlerimle ona 
neler anlatmak istedim... Fakat fay
da veremezdi... Çünkü kabahat de 
bendeydi... Çünkü sürüklediği yere 
öyle itirazsız gidişim onun bu hJ.re
ketini mazur gösteriyordu. 

"' . . 
lşt.e o günden, sonra ben de ona 

ka.r§t dal\a ziynde mUtecavlz, daha 
ziya.de serbest davrruunağa. başla. 

dun. Edibe'nin zannettiğim gibi a
çılmamış bir kız olmadığını öğ:en

dikten sonra cesaretim arttı. Krndi
sino randevu ,.erdim. 

İlk pazar tatilinden birlikte 1stı. 
iade edeceğimizi vadetti. Yeşiiköye 

gitmeği kararlaştırdık. Sirkeci is
tasyonunda. onu bekliyordum. Her za
mandan daha zarif, her znma.n.dan 
daha gü~l olarak geldi. Birlikte trc. 
ne bindik. Yanyana oturduk. 

Artık benim için tereddüde mahal 
yoktu. Hemen latibali olmağa başla
dım. İşte o zaman kadmlann haleti 
ruhiyesl hakkında mi.ikcmmel bir ha.. 
yat dersi aldım. 

Edibe, tecrUbe görmemiş, gcrıç bir 
kız gibi kızanyor, çekiniyordu. Ote
le doğru giderken, koluma asılmış, 

bana türlU türlU §eyler söylilyordu: 
Bir erkeğe karşı olan emniyetten, 

unutulnuyacak snf bir muaşakadan 

bahscdiyord lL 

Nihayet kızdım. Asabiyetle, ona: 
- Benim olacak mısm, olmıyacak 

mısın? • diye sordum. 
Edibe'nin gözleri yaşla doldu? Ço

cuk şnnarıklrğilc uzanan dudakların
dan kekeliyerek şu sözler çıktı: 

- Evet. .. Ama evvela bil k i... Bil
diğini istlyonım ... 

- Ne bilecekmişim ?... Daha ne 
var? ... Dostların olduğunu öğreno:k ... 

- Bi!" §eY bildığin yok ... Seni aı. 
dattnn ... Ben ... Hiç bir zaman ... Ya~ 
ni ... 

~a§ırc!ım. Bu sözün yalan olmadı
ğr, muhatabımın bUtUn harckatrııdan 
belliydi. 

- Peki ama yavrucuğum. no de
rneğe bana. bir takım açık sa.çık vak. 
alan başından geçmiş dıye anlattın? 

- Bana karşı alalrnn uyansın di
ye ... Erkeklerin böyle 3eyleri sc;di
ğini bilirim. Bunlnr, onları cczb ~rler. 

Gözü açılmamış biı· kızım ciıyc 

benden çekindiğini görüyordum .. lş
te ama son dakikada. dayanamadım ... 
Ürktüm ... Sana. hakikati söylüyorum. 
Affet beni! ... Gene sev beni! 

Onu uzun uzun öptilm. 
Büyük bir scvinı:Ic kendisini te. 

selli ettim. Ve istikbal hakkında ha~ 
yallcr kurarak, onu, tertemiz, buldu
ğum gibi, tekrar evine getirdim. 

O ara.Iık askeriiğim çıktı. Bir bu
çuk sene matbaadan uzaklaşmağa 

mecbur oldum. Ondan sonra Konya. 
da babamın hastalığı blr müddet be
ni yanında alıkoydu. Arada mektup-

(Devamı 15 incide) 
Nakleden: (Hatioe Süreyya) 

Tonton amca 
ve gümırltlıkçü 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

412 sene evvel bugün 

Veziriazam lbrahim Paşa 
Halepten şama giderek 

icraata başladİ 
Tebaaları bulunduğunu iddia eden 

iki asi reis idam edildi 
ihtiyar bir kadının şikayeti üzerine 

borç için hapsedilmış bütün 
mahkümlar serbest bırakıldı 

Bugünkü yazımızın mevzuu s.ı· ı 
dece bir sadrıazamın seyahatidir. E
ğer seyahatin bir mevzu olamıyaca· 
ğını iddia ediyorsanız yanılıyorsu· 

nuz. Bu seyahat, her safhası ayn 
birer mevzu olacak kadar zen
gin, parlak, ibretle okunacak hadise· 
lerle doludur. 

~ 1(. "" 

Padişah Süleyman, veziri lbra
him pa§ayı, vali Kasım paşa ile def-
terdar Mehmet bey arasındaki ihti. 
lafı halletmek üzere Mısıra gönderi· 
yordu. 

Seyahat, Osmanlı tarihinde o 
vakte kadar eşine rastlanmıyan bir 
hadise ile ba§ladr. Padişah vezirini 
adalara kadar teşyi etmişti. 

• • • 
Donanma lskenderiyeye yelken 

açmı§tı. Fakat son bahar rüzgarları 
gemileri dönüp dola§tırarak Rados 
körfezine soktu. Kaptanlar: 

- Senenin bu mevsiminde de· 
niz yolculuğu tehlikelidir, gidilemez . 
Dediler, 

lbrahim pa~a. her ne pahasına 
olursa olsun gidecekti. Deniz yolu 
olmayınca kara yolu ile hareket etti. 

• • • 
İbrahim paşa, 1 5 2S yılı 15 mart 

günü. 412 sene evel bugün Halep· 
ten Şama geldi. Beylerbeylerinin 
hırs ve zulümlerini izale için müthiş 
korkular vererek muvaffak oldu. O 
kadar ki, halk. geçtiği yerlerden ken· 
disine dua ediyor: 

- Zalimlerden bizi kurtardın, 
artık bize zulmedemezler .. diye bağı. 
rıyorlardı. 

İbrahim paşanın Kahireye girişi 
görülmemi§ bir parlaklıkta idi. Ağır 
elbiseler giymiş beş bin yeniçeri, si-
pahi memluk alay teşkil etmişlerdi. 
Yüz elli bin C\ltmtan ziyade kıymet· 
te olan at takımları, alaya ayrı bir 
ha§met veriyordu. Büyük vezirin 
hademeleri bile "hndemei şahane 
gibi sırmalı serpuş ve elbiseler giy. 
mi~lerdi.,, 

lbrahim paşa Mısırda üç ay kal
dı. Üç ayın hemen her günü icra· 
atla geçti. Memleketin ihtiyacına 

göre yeni kanunlar hazırlıyor, hal~ 
km memnun olması için l~ım gelen 
tedbirleri alıyordu. 

Beni Bakar ve Beni Havare ka· 
hileleri hiyanetle itham ediliyorlardı. 
Vezir: 

- Tiz her iki kabilenin reisleri
ni yakalayın 1.. emrini verdi. 

Herkes yarana bilmek istiyordu. 
Bunun için canlarını bile esirgemi
yorlardr. Asi aşiret reisleri kolayca 
elde edilerek getirildiler. İbrahim 
paşa: 

nuz? Bu qiyarda rahat yaşamak is·· · 
temiyor musunuz? · · 

Diye sordu . 
Reisler: 
-Biz çok rahat yaşıyoruz. Ken· 

di tebaamızla bize dokunmıyanlara 
biz bir şey yapmayız. 

Vezir hiddetlenmişti: 
- Sizin tebaanız mı var? .• 
- Aşiret efradımız bizim tebaa• 

mızdır-

- Vurun kafalarım .. 
Aşiret reislerinin başlarına gele· 

cek akibeti evvelden tahmin eden· 
ler, onlar yakalanır yakalanmaz dar 
ağacını hazırlamı lardı. 

idam emri verilir verilmez, her 
ikisi ipe sallandırıldı. 

1(. 1(. • 

Şehirde dellal dolaşıyordu: 
- Hükumetten şikayeti olanlar, 

ne zulüm gördüklerini bildirsinler .. 
Bir ihtiyar kadın dellala yakla,-

tı: 

- Derdimi kime anlatacağım .• 
diye sordu. 

- Derdin biiyük mü_çok? 
-Çok büyük ... 

\ ' . . - ezıre gıt ... 
ihtiyar kadın lbrahim pa~aya 

gitti: 
- Paşa, dedi, halktan zulüm so· 

ruyorsunuz, halbuki zulmün en bü
yüğü gizli kalıyor. Ondan bahseden 
yok. ı 

- Neymiş bu zulüm} 1 

- Ne olacak, hapishaneler fakir 
insanlarla dolu. Oğlum, kocam, da-
ha yüzlerce fakir oldukları, borçla· 
nnı ödiyemedikleri için hapse atıldı 
lar. Benim bildiğim ancak adam öl. 
dürenler hapsedilir. 

Öbür gün borç için hapsedilmi§ 
olanların hepsi serbest bırakıldılar. 
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Paraşütçü anınızı içeceğim! 
genç kız " - Sizin kanınızı içeceğim!,. 

Dünya kurulalıdanbcri milyonlarca 
defa tekrar edilmiş olan §U cümleyi 
ortağı kahveci Veliyi öldürdükten son 
ra karısı Eminenin arkasından koşup o. 
nu bıçaklıyan Abdullah da, dün gece 
Unkapanı caddesinde tekrar ediyordu, 
Bütün bir beşeriyetin gözünü karar
tan para onun da gözlerini karartmıştı. 

• • • 
Unkapanından ~yr~e giden cadce 

nin ilci tarafı hep dükkandır ve bu .dük
danlann muhakkak ki yansından faz. 1 
lası da kahvehane·.. Yurdun her köşe
sinden gelen işli işsiz binlerce insan 
bu kahveleri anlaşılan fazlasile gcçindi-

p riyor. 
Bu kahvelerden yeni gri boyalı gır. 

gır kepenkleri kapalı, birisinin üzerin

de: 
Kahveci Veli oo şcri1oi Abdullah 

No. 51 
Plakası sallanıyor. Gri kepenklerin 

ortadakinin altından koyu kırmızı bir 
0

kan akıntısı ~ükUnın önündeki çi
mento düzlüğünü aşıp kaldm:nun üze. 
rine doğru taşını§, Kapının önündeki 
polis dün gecedenberi merala dinmiyen 
kalabalığı dağıtmakla meşgul... Bu 
meraklı kalabalığa fazla ısrarla sorma· 
ğa lüzum yok. Hemen anlatıveriyorlar: 

''- Veli içeride yatıyor. Müddeiu· 
mumiyi bekliyorlarmış. Emine de yuka. 
rida ... şimdi hastaneden gelmiş, Abdul· 
Iah mı? Katil karakolda, galiba o da 
müddeiumumiyi bekliyor.,, 

Bu sırada kahvenin üstündeki kattan 
bir seı yükseldi: 

- Velim, Velim... Bizi bırakıp da 
nereye gittin.,, 

Biraz sonra bunu soran Velinin ka
nsı hancı Emine kesik, keıilc anlattı: 

" - Abdullah, diyor. Kocamla or. 
taktılar. tıte §U aşağiki kahveyi işleti
yorlardı. Dün gece saat on buçuk su
larında kocam ocak hanrlryordu. Kö. 
ıeden Abdullah aordu: 

- Veli getir ıu paralan bakalım, 

taksim edelim. 
Kocam buna karırlık bir gUn evvelki 

hesabı söyledi: 
- Dün akşam iki liranuz vardı, de

di. Birile çay aldım. ötekini de ~ekere 
verdim. Bu aktamki parayı '.da timdi 
sayarım, bakalım ne ctmi§? 

Ko::.am burada biraz durdu· Sonra 
ocaklıktan başını uzatarak: 

- Hem sen hesabı ıoracağrna mali-
yeye olan borca hazırlan, diye ilave 
etti. 

Abdullahın buna fena içerlediğini 

yüzünden anlıyordum. Birden atıldı: 
- On para bile vermem, ne parası 

verecekmişim? 

İşte bundan sonra, nasıl oldu bil. 
mem. Abdullah birden ocakhğa fırla

dı. Biranda elinde bıçağın panldadt
ğınr gördüm. Ben yeti§inciyc kadar o 
kocamın göğsünden aşağı bir bıçak 
salladı. Sonra birkaç :daha vurdu. Ben 
bu esnada onu kolundan çekiyordum. 
Baktım ki, önüne geçemiyorum. 

Hemen kahveden çıkıp karakola doğ 
ru ko1mağa başladım. Tam Unkeıpanı. 
na yaklaşıyordum. Şirket bakkalının 

önünde arkamdan bir ayak sesi duy
'dum. Başımı çevirince Abdullahın 

bıçağını tiumumı.ın dibinde gördüm. 
"Yakma beni!,, diye yalvardım ona 

F~kat o: 
" - Sizin kanınızı içeceğim ı .... diye 

bağırıyordu. Birden sırtnnm ortasmo 
bıçağın iki defa girip çıktığını duy
dum .. ,, 

Eminenin sesi ağırlaşmıştı. Kısık, kı 
sık söylemeğe ~evam etti: 

1 

•· - Sonra bir tane §U sağ böğrüme , 
bir tane de sağ baldırıma sapladı .•• 
ye.re yıkıldım .. 

EII".inenin rengi kül gibi olmuş, bel
li idi ki akşamki vakanın heyecanını 

eı:ın yaşıyor. 

Onun sözlerini odadakilerden diğer 
biri tamamladı: 

" - Abdullah sonra Unkapanına 

'doğru kaçmış. Fakat o sırada ardından 
Tahtakale bekçilerinden Hasan ve Be
kir yeti~mişler. Abdullah onlara da 
"yaklaŞrnayrnl,, diye bağırmış, Köprü. 
ye doğru koşmuş. Ama köprünün 
yok olduğunu orya gelince anlamış 

ve kendisini kaldırıp denize atarak 
ka~m:ık istemiş· Ama bekçiler onu ya
kasından tutup çıkarmışlar. 

Sonra Emineyi de hastaneye götür
ldüler. Fakat bilmem nasıl oldu. İşte 
sab:ıhleyin çıka geldi.-

Kapının önUnde kalabalık kucağın. 
<la çocuk taşıyan bir adama: 

• - Götür onu getirme bur!}'~_diye 

Dün YeşiJköyde kutlulanan hava bağınyorlardı. Biri sordu: 
- Kim bu çocuk? .• ) bayramını bütün tafsilatile yazmıştık. 

iı:tanbullt!lardan başka Trakyanın bir 
çok şehirlerinden de bayramı görmeye 
gelenler olmuş, tayyare, planör, uçuş. 
lan paraşütçülerin atlayışları yüz bini 
geçen halkı saatlerce heyecan içinde 
yaşatmıştır. Bayram saat beşte sona 
ermi~, halk trenlerle, otomobil, otobüs 
ve arabalarla yerlerine dönmüştür. 

- Velinin oğlu. 
Ço ... uk o sırada sızlanmaya liaşlad-;'. I 

Yaral.anan Emine 
- Hayır, oraya onun yanına gidece-

ğim. 

Zavallı küçük şu kepengin arkasın
da yatan babasının nekadar uzaklara 
gittiğini bilseydi.· F. G. 

Bir Ingiliz gazetesine göre 

lzrnirde 
Habeş harbfoe dair 
filmin davetiyeleri 

toplatı 1 mış 

• • • 
Dün paraşütle atlayan Yhdtz Uç

man, erkek elbisesi ve kasketi giymiş 
arkadaşlarını seyrediyordu. Kendisile 
şöyle görüştüm: 

- 335 tevellütlüyüm· Bir buçuk se
nedir uçuyorum, diyor... Şimdiye ka. 
dar 25 defa atlamıştım. Bugün de ilk 
'defa olarak tstanbulda atladım. Bunun
la 26 ncı atlayışım... tzmire yarım 

saat mesafede Cuma ovası köyünde
nim. Bununla da iftihar ederim. 

Köyde mektepte okurken Gaıiemir 

istasyonundan kalk.an tayyareler köyü. 
müzün üzerinden çok alçaktan uçarlar
dı. Ben o sırada nerede olursam ola
yım dışarı fırlar, tayyarelerin uçuşunu 
seyreder, tayyareleri selamlardım. Da. 
ha ufaktanberi bende tayyareciliğe 

karşı büyük bir heves vardı. Bir ara 
Eskişehir mektebine istida yazdım· As
keri olduğundan almadılar. Sonra An
karaya gittim; musiki muallim mekte. 
bine kaydolunacaktım. Tam bu sırada 
Türkkuşu açıldı. Sevincime payan 
yoktu. Birkaç gün sonra ilk kayde'dilen 
ler arasında idim. 

- Uçarken heyecan duyuyor musu
nuz? 

- tık uçuşumda çok heyecanlandım. 
Bu korku falan şeklinde değildi. Sırf 

ümidimin tahakkukundan doğan bir 
heye:andı. Sonraları atlamak bana pek 
tabii geldi. 

- Bugün? 
- Bugün çok heyecan duydum. 

Sebebi yüz bin ki~inin nazarları önün
de ve ilk defa tstznbulda atlamaktır. 

- Nasıl atladınız? 

lngilizce Deyli Herald gazetesi 
lzmirde İtalyan konsolosu tarafın
dan şehrin en büyük sinemasına 
Habeşistan harbini gösteren resmi 
filmi görmek için mahalli mutebera· 
na gönderilen davetnamelerin, bir 
hadise çıkması ihtimaline binaen. za
bıta tarafından geri aldırıldığını ya
zıyor. Gazete bu filmin, yakın şarkta 
lngiliz aleyhtarlığı propagandasının -~Hocanın tayyaresile 800 metre 
başlıca vasıtası olduğunu ilave et- , irtifaa çıkınca Vecihi gan kesti. 
mektedir. -- Haydi Yıldız; atla bakalım dedi· 

Halbuki verilen haberlere göre Tayyareden yüzü koyun denize 2tlar. 
mesele şu şekilde cereyan etmiştir: gibi kendimi boşluğa bıraktım. Bir, i. 
lzmir ltalyan konsolosluğu İtalyan ki, üç diye saydım, sağ elimle göğsüm 
tebaasına gösterilmek üzere böyle deki düğmeye dokundum. Paraşütüm 
bir film getireceğini söylemiş ve iz- açıldı ve ben piler üzerine kurı.:tfom. 
mirdeki ecnebi konsolosları da filmi Uzaklarda İstanbul parlıyor, altımda 
görmeğe davet etmişse de muayyen mahşeri kalı:balık gittikçe büyüyordu. 

Bu sırada nekadar mesuttum bilı::eolan günde film gelmediği için gös-
terilememiştir. Film geldiği vakit niz. Sevinçten kalbim çarpıyordu. 
de davetlilere tekrar haber verilme· Ah, annem' görse idi? 
miş ve sadece ltalyan kolonisine - Anneniz sizi atlarken gördü mü 

gösterilmiştir. hiç? 
-------·---------:- - Hayır, henüz nasip olmadı. Fa-
H a 1 ft evleri müfettişi kat dünyada en büyük emeııerimden 

B b t k a I biri annemi tayyare ile uçum1akur. 
e çe em tki sene evvel kendisine tayyareci ola. 

Cumhuriyet Halk Partisi idare he. cağımı söylemiştim. "- Aman kızım 
yeti azasm'dan Nafi Atuf yanında halk- sus .. dedi. Bunu duyanlar seni ayıp-
evleri müfettişi Behçet Kemal olduğu tarlar·. 

halde bir iki gün içinde Ankaradan Fakat ben arzuma kavuştum. ölünce-
Kayseriye gidecektir. Nafi Atuf oradan ye kadar bu meslekten aynlmıyacağım. 
cenup vilayetlerine giderek halkcvleri- Ayrılma mecburiyetinde kalırsam mu. 
ni tetkik edecektir. hakkak ölürüm, yaşıyam::.m. Akraba

Vunanlstanda bir köy 
toprak altında kaldı 

Atina, 14 (A. A.) - Pn.tras civa. 
rmda Maharaki adındaki köy bir he. 
yelan neticesinde ta.mamiyle toprak
lar altında kalmıştır. J{öy h~lkı da. 
ha evvelden çekilmiş olduğundan in
sanca zayiat yoktur. 

:················································-······· 
~==== Resmi dairelerin 

dilıkatine 
Hem Avrupaya fazla döviz ver. 

meğe sebep olan fazla kağıt sarfL 
yatını tahdit edebilmek, hem ga 
zetenin mündericatını çoğaltarak 

ilan verenlerin dahi nef'ine olarak 
okuyuculara fazla hizmet imkanını 
bulabilmek için §İmdiye kadar bü. 
yi\:.. puntolarla dizilen ilanlar, "U. 
lus,, refikimiz gibi, 16 mart tari. 
hinden fübaren kUçük puntolarla 
dizilecektir. Puntoların yani huru. 
fat eb'admm k~çülmesinden dolayı 
resmi ilanların gazetede istiap et. 
tiği yer ırnza.rı dikkate alınarak bu 
nisbet dairesinde tesbit edilen üc. 

: retler netice itibarile eski ücretin • 
~ ayni olup hiç bir fazlalığı milstel. i 
i zim bulunmamaktadır. i : . . . ........................................................... 

larımı, arkada~Jarımı hor genç ve er
keği teşvik edeceğim. 

Tayyareci olsunlar. Bu hem bir spor 
ve hem bir memleket işidir. Paraşütle 
inerken bu kadar kalabalık karşısm'da 
düşündüğüm şu oldu: 

- istanbulda, bir tek şehrimizdeki 

bu alaka Türkün havacılıkta d.ı pek 
kısa bir zamanda birden yükselmesini 
temin edecektir. Memleketim, milletim, 
büyüklerim sağ olsun. Y.R. 

Avrupa sulhü 
(Baş tarafı 1 incide) 

pa sulhünün anahtarı !ngilterenin 
elinde olduğunu,, söylemiştir. Bu zat 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

"- Müşterek hareketten ba..<;ka hiç 
b:~· şey Hitleri durduramaz. Mü~tcrck 
hareket de başlıca tngiltereye mütc. 
vakkıftır. 

Ruzvelt tarafından yapılan son be· 
yanat ve harcltetler - mesela. bitaraf
lık kanunu • münferit hareketlere da. 
yandığı için sadece Hitleri tc~cı edi
yor. Bir sulh konf cransrnın çağırıl. 

ması zamanı c;:oktan9 gelmi§Ur. Bir 
iki sene içinde de pek gecikmiş olrca
ğız.,, 

Ayni Sovyet şahsiyeti, "İspanyol 
hitdiseleri yeniden Fransada icra o-

Mısır J<rah, annesi ve kız 

Lehistana 
(Baş tarafı 1 incide) 

sına ve köylüye toprak verilmesine 
dair olan Leh kanunu yalnız büyük 
toprak sahibi Almanları zarara sok· 
muştur. Alman köylülerinin sahip 
bulundukları arazıden 900,000 hek· 
tarlık kısım cebrüşiddet istimali, teh 
aitler veya mi.isadere yollariyle Leh
lilerin eline geçmiştir. 

3 - Leh hiikfımeti yukarı Silez· 
yanın Lehistan hududu içinde bulu
nan kısmmdaki ahaliyi işsizliğe mah 
kum etmiştir. Buradaki Almanların 

• 
kardeş:erı 
lsviçrede 

~ babası · - s ·ndc 
1936 senesi nisanının 2 1 krallı~ 

Fuadın ölümü üzerine Mısır k şiı11di 
tahtına çıkmış olan birinci Faru 
tsviçrede tatil yapmaktadır. d <teri 

kar C:s .ı 
Kendisine annesi ve kız . de }tr<" 

. ·ınız 
de refakat ediyor. Resunlerı. birlİJ;t' 
Faruku, şapka ile ve annesıl~-er re• 
bir krzakta görüyorsunuz. Dı~ si il' 

kralıçe · 
simde de. Mısırın anne . e jsiıııll 
örgü saçlı Faize ve Fevz~ie birliıct' 
iki kızı görülüyor. Maiyetlerı 
kızak kaymağa gidiyorlar. _____-/ 

~ .. at 
1) ucu nıd . siz kalf11'~ 
yüzde sekseni şu an a ış h··kôı11e 
tır ve sefalet içindedir, Le~ ~tlktO' 
ti bu sefaleti artırmağa ugraŞ ,. 
dır. Üfl e' 

Göring'in daha on ~~ ~ 111isll• 
vel Lehistanda cumhurreısı~~11

00iirıe 
firi olarak bulunduğu goı fil ,Al' 

d tı. den so'11 ...;.. 
alınırsa, onun av e n . d l' rıeŞ" 

1 · · b ıd et 1 "ti man gazete erı~ın u ş G "rirtS 1• 

yata girişmelerı general . 
0 si Jle 

. d d v u sıya l .. 
bu seyahatın en um .~? ] 11111w 
· l · · · d edıgı an aş tıce erı temın e em ./ 
tadır. =-------

spanya isya.oı.ktl .... ; 
( Eaştarafı 1 incute) leketlerin ademı mudahale P ··klıtı''t 

Guadalajara cephesi, 15 ( A. A.) - sıl ihlal ettiklerini İspanyol ~~en gli5' 
Havas a.jıi.nsınm muh:ıbiri bil'.iiriyc r: nin verdiği vesikaya ınilsten~ 

Ü d 'd k · '· k'l ·· 1'. b" f"l revrilrniştır· ı.eıı n e gı en otuz tan ın ış .. ıra ı e teren soz u ır ı m :s arprşı'''.)ci 
yapllan pek §idcletli b:r taarruzuan Bu filmde asi saflarında ç .;e ı 

·ı· ' .. ' t .. d . ....1 .. F l becı italyan • 6· sonra mı ıs.er uç çeyrc,;: saa ıçın c esır euı en uç as ı, :s si11ırı . . makine ıııı1 Trijueke kasabasını istird:ı.t ~tmişi~r- Alman asken sıne~a.. .. azr!Jıic ilİ 
dir. Taarruzda bulunan iki koldan bi- nünde ne suretle gonullu Y 1 dııtı 
ri kasabDya üç kilometrelik bir me. ve muntazam kıtaların tspant:;,,.ri ııs~ 

. · k et ı - te' 
safeden, di~eri beş kilometrelik lf.r harblne ne suretle ıştıra b yan3tı 
mes:ıfedcn, orman içinde il ·rlcmcğe kında geçende yaptıkları e 

ltf• 
başlamrş'aı dır. Ta.cklarm arkasından yit etmektedirler. • ıneın\el:et filO' 
belen milisler kasab::ınm önüne vaı:ıl Bu film bir çok ccnebı .rı.ıııt 

· bi ına · ııs· oldukları zaman ikinci imi birdt.n de gösterilecektır. Ecne . esinde P 
meydana çıkarak diişmanı bi:-deıı yan messilleri bu filmin çevrılın istic"' 
ateşine almıetır. Gafil avlanar. asiler zır bulunarak asileri bizzat 
biraz sonra dağınık bir vaziydte ricat etm:şlerdir. 1811gıç .. 
etmeğe başlamışlar ve milisler kendı. Avrupa harbine baŞ lı\'eStı 
}erini kasabıya iki kilometrelik bır Moskova, 15 (A.A.k) -; tu~h·~: 
mesafeye kadar t~kip etmiı;lerdır. A- ya gazetesi .. İspanyayakl a;akııle.51 

siler, isyan har .. e~etinin başlangıcın. _ Alman harbi,. başlı 1 1) 

danberi görülmemiş miktarda mühim d d' k" vtl) 
e ıyor ı: fsp8t1ı "ti' 

harp maizemesi terkctmişlerclir. "Seferber bir ~aldebirlikte g~,· 
Havanın pek sisli olmasına rağmen bazı Alman kıtaatıyle k sırııfl C ?' 

hükumet tayyareleri t'aarruza iştirak derilen dört ltalyan fır arroıll )-ıı t' 
ederek Franko siperlerini bombarciı- h · d ki taa litı1 
man etmi5ler ve üstlerinde İtalyanca dalajara cep esınk e ··daha.le J;e .,.gııl'I 

ması üzerine artı rnu 'k te \lı Jrf• 
"esirleri kurşuna dizm1yoruz,, ibare- h kı a ktııP' 

si çok sönük ve a katırıa ııı' sini havi İtalyan esirlerinin footğraf- k k l r 
gelmekten ço · uza. devlet e 

Iarını düşman mevzilerine atmışlardır. Bu, ispanyanın faşıst , 

Sesli ve sözlü vesikalar rafından açıkça zaptıdır. fspıııı>""'ıı.ırı 
Valansiya: 15 (A.A.) - Bazı mem. F . .. rızlar o · 

a~ıst mutear ··hifll .. ~ıı 
da kendileri için çok rnrar· çıı'\e 
bir tecrübede bulunuyor] vakYD ~· 

lunduğu ve Alman askerleri de faşist
lere yardım için Fransız hududunu 
geçtikleri takdirde, Kızıl ordunun hiç 
tereddüt etmeksizin Fransanm yn--dı. 
mına ko§acağmı söylemiştir. 

Rozenbcrgin İspanya sefaretinden 
ça~Tılmasınd:ın Sovyet Rusyanın uz. 
I:ıımış bir İspanya hükumetini kabule 
h&Zır olduğu manasının çıkarılıp çı

kanlamıyacağım so!"nn gazetecilere 
de şu cevabı vermiştir: 

"- Biz. lspanyada sulhü temin \'C 

müdafaa edecek herhangi hükümeti 
kabul edeceği::. Fakat ortada bir uz. 
laşma imkanı göremiyorum.,, 

b . Çekos o b·ıect 
onlar bu tecrü eyı 'k ede 1 fe~· 
Avusturyada da tat~ı faşist ı0.ı.ıf 
}erdir. ispanyada hır h be yıı~1•0r . b' ar .. 
nin Avrupayı yenı ır .. 

11 
gefle ,o).ş 

tıracağını inkar etmek dçı fspııfl> p.l· 
veya deli olmak lazım l~~Jya -"..rıf 
karşı yapılmakta olan ,.e Jtl rbil'I 
man harbi bir Avrupa Bo ht\.t\( 
harbinin başlangı~ıd!r. kfinlatl p.1' 
hala önüne geçmek r:1yno \'rl,1rıı~· 
drr. O da ispanyayı ;terinde 
man kıtaatmm penÇ 
ma~aktır. 
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' lk \crıdin·~----------
bcr~1 1 toparlıyan Con Vud ol. Yüzü daha korkunç bir mana almıştı. 

\ı ·~ a~uvann üzerinden şatonun Gazeteci ,atodan ayrıldıktan biraz 
llttj d adı ve koşmağa ba~ladı. sonra, Bellami de çıktı. Ya~mur yaiı-

'bt:ıbcr :~c:ıd.ine gelmişti. Gazeteci 1 yordu. Üzerine kalın bir palto 1:iymi~
\. ... ~lıı ıta - gı ındilcr ve Con Vudun ti. D::>ğruca ormana gitti· Evi buldu. 
~:. ~ Ybolduğunu o zaman far- içerde aydınlık yoktu_ Bellami bir ağa. 
tfeı lltf <tltat iki l:iakika o da gelmişti. cın altına çekilerek bekledi. Yağmura 
'l) tsc idi: falan ehemmiyet vermiyordu. Öylece, ~ llvarın.. . 

."?'etiııd uzcrınden aımak mec- ~abaha kadar bekledi. Ne gelen, ne çı-
td "en c kaldun, dedi, öte tarafta kan varc!r. Nihayet, yapılacak bir ~ey 
, \• Yoktıı · 

·~c • olmadığını anladr. Şatoya döndü. 
? Yaptınız? Hayaleti gör.dünüz MöSYö BELLAMt öLDO 

..... s· 
~. ltinlc b 
h'hc d" . eraber ben de gördilm. 
~. b;;tilın. Fakat yakalam~k im. 

Can ~ ·arnadrm. 

«l-~o~d lıd ha.'diseye bir çocuk gibi 
' h 

11
• Gazeteci • ocn, ,. 

bt' ~ııa!~d~, derhal §atoya gidiyo
_,"IÇc}'i a uyı uyandıracağım ve 
~ tcçit,~acağım· Eğer ye§il hayaleti 

tcitrj ez~. ben de gazetecılikten 
lio~ lll. 

~~~illi !ld ko1a koşa şatonun kapısına 
t tarla ~Pıcıyı, içeri tdefon etmesi 
t!c~~ g ~k.na etti. Nihayet Bellami tc 
'~,ctırılcbildi: 

4,' \>Cf~l.r liolland? Ne oluyor? 
• t:ı~~ıı 1 

hayaleti ptonun bahçcsin
' 'i Ilı, 

c.li:ı~~~ ~el.iniz, sizi bekliyorum. 
• b ıd ıhtıyan ~tonun kapısı önün 
..... ıı. 

~tla Cq t bakalım. 
ttc · 'ı.. cı anlattı • 
"~Jg li .. 

~ t~ ovet bize, şatonun gece ne 
·•n :ıı "-~ ıc. .. 
~ :.;J 

0 
·•4<1nzaras1 oldu5 unu goste. 

· ~'lil h :ı.ralık, üç metre kadar il er· 
'•>ol ayaJeti gördlik 

il. ''Ol' • 
ltıı:c~ ıaıtd •. bu akşam muhakkak faz. 
~t~~I ~cdın, ıniden !dolu olduğu 
'.!ıt~rıne hayaletler görünüyor. 

'ıı ~~ar kahkahalarla güldü. 
ç~ ~ emin olunuz.· İsterseniz 
~'~a . raber arıyalım. 
" I'{~ ti":Idiyetini takınmııtı. 

' 't~~r. dedi, buna müsaade ede. 

Bcllami hiç uyumamı~tı. Fakat ıelir 
gelmez kütüphaneye 'itti. Kapıy; ki
litliycrek yazıhaneye 'eldi. Gizli yol. 
elan geçerek Savini ile kansının bulun
duğu mahpeae gitti ve katip dah;ı ken 
dini toparlamağa vakit kalmad,.n ta
bancaı;ını aldı. 

- Görüyorsun ya Savini, mukave. 
mete lüzum yok. Rahat otur, seninle 
görü2mek istiyorum. Buraya, ıece bi
rinin girdifini ve hatıra defterini alıp 
götürdüğünü söyledin· Doğru mu söyle· 
din? 

- Evet. 
- Kim olduğunu da gördtin mil? 

- Hayn, ııade-:e Jcaprnın kapandığını 
gördüm. 

- Benim girdiğim kapı mı? 

- Evet. 
Bcllami yatak odasına gitti ve gar. 

drobu açtı. Beyaz saçlı kadının clbi!lc
leri hata oradaydı. Onlan aldı. Fay: 

- Mösyö Bellami, dedi, burada bizi 
daha ne kadar kapalı tutacalnınız. Sı· 
kılmağa ba~ladık. 

(Deoo.mt t'M) 

. 
HABER - ~postası 15 MART - 1937 

Tarihi macera ve a~k r:>manı -5- Yazan: (Va - Nu) 

Bu eser az daha b~r bakkal dükkanında peynir
lere zeytinlere kese kü~ahı vazifesini görecekti ! 

(Geçen t~frikalann hüluuı) j rmıı neşrederim. Bu da, her ikimiz senelcrcc telü tercüme demedim, yaz.. 
Kiye/ kiitiiplı.anesinde Evliya.çele. • için, maddeten manen faydalı olur. dun, durdum ... 
bi .nmanıtıdcı ve onun a.rkıad.tı.1ı Att- - Peki: • dedim; razı oldwn. Fakat, doğrusu, içi yazılarla dolu 
bor Mu..,tnfa tarafmdarı kaleme alın- İşte dostumun Türkiyeye götürdü- olan ~rı c:antayı bir türlü unutanu-
m14 bir 7ı.aTikuUUI.e tilrkçe ~ buı. ğü kağıtlar arasında bu bahsettiğim yordum. Onda tenim bütün gençliği. 
m11.ş, orıu kcpyrı ctmı;'tim. Eser, ec. seyahatname de vardı. Ben, onu, kü. min hatrralan ''ardı. Hele bir müd-

nebilerin de dikkatini celbetti. tüphane direktürüııün müsaadesiyle det sonra, tarihf tefrikalar moda ha. 
• • • a.ynen istinsah ~. manevi dağar· line gelince, kendi kendime: 

Avusturyalıya dedim ki: cığmım dibine atmı;stım. "-Vah vah ... Niçin Kiyefe kadar 
- Ben, Türkiyeye dönüşümde bu Bir gün, hayatımın en müthiş ha. gitmişken şu eseri bir daha kopya 

kitabı neşredeceğim. O zam&n sı~ de berlerinden birini aldım. !stanbuldan etmedim! Bana ne güzel sermaye o-
bir nüsha yollarım. Adresinizi v~rin. dostum, bana şunu bildlriyordu: lurdu!., diyerek teessürüm arttı. 

Adresmi verdi. Fakat ben birçok Feleğin ne garip cilveleri var. 
"Sarı çantayı kaybettim. Sirkeci 

sebeplerden dolayı bu vaadimi yt!rine Günün birinde, • bundan bir buc;ult 
taraflarında bir yerde unuttum. .• 

getiremedım. sene kadar evveldi - Matbaada oturu.. 
Bundan dolayı çok müteessirim. Çün-

Birinci sebep, Ru.sya.da uzun müd-
det kalmıya mecbur oldum... İkinci 
sebepse, ~aha garip ... 

Benim!r. birlikU! Rusya seya.hatle. 
rini yapan dostum da. muharrirdi. 
Gerek o, gerek ben bir hayli milddet 
çaJI§S.iak, defterler dolusu şiirler, 

hiklyeler, romanlar, piyesler ya.ziık. 
Bunlann bazıları da müştereken kaler 
me alınmış ~ylerdi. O arkadaş, ben • 
den daha evvel Türk iyeye döndü. Av
detinde de bana dedi ki: 

- Senm ne zaman avdet edecr.ğin 
belli değil. Halbuki ben işte gid;yo. 
ruın. Onun için, bütUn müsveddeleri 
beraber götUreyim. 1mkin b~ldukla-

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren : A. E. 
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kU senin de, benim de beş senelik ka.. 
lem mahsullerimiz zayi oldu.,, 

Yıldırımla vurulmuşa dönm~tüm. 

Ta !neboludan, Boludan itibaren. göz 
nuru dökerek yazdığım bütUn ~~zıla
nn kaybolması beni o kadar en.rstI 
ki, bir daha kalemi elime alma.mağa. 
a.hdettim. Hatta, benim için şu seya.. 
hatnaıneyi tekrıı.r kopya. etmek kabil· 
di. Zira, Kiyefe bir daha uğradım. 

La.kin bezginlik yüzünden ondan da 

sarfınazar ettim. ' 

Kader, yeniden beni !stanbula sev. 
ketti. Okuyucularımın bildiği şekil
de, tekrar muharrirliğe ba§ladrm Ye 

yordum. 
Hademe: 

- Sizi biri görmek istiyor! • dedL 
- Buyursun! ~ cevabını Yerdim. 
Elinde üç ~ kağıt tutan mütercd~ 

dit bir genç eşikte göründü. Pek mah.. 
cup bir hali vardı. Oda.nm ortasına 
doğru ilerelyip durdu: 

- Yaknlşınız ... Şuraya oturun: • 
diye bir iskemle gösterdim. .. Emriniz 

KAğrtlarına doğru gözUnü iğdi. 
Ben de baktım. Eski harflerle yazıl· 
mış birkaç manzume.- Notu verdim: 

"- Cep takvimi ~airlerinden ola· 
cak ! Mutlaka dahiyane bir eser yar.. 
dığma kanidir. Bastırtmak istiyor.,, 

Bir behane bulmuş olmak için: 
- Niçin yeni harflerle yamındmız? 

- diye sordum. 
Mahcup genç büsbütün kızardı. 
- Bunlar, sizin §iirleriniz... Siz 

yazmışsınız. .. 
- "! ... 

- Buldum, efendim... Bakkaldt 
peynir sanyoralrdı._ 

- Ne milnasebet? • dedim. 
tlt ba:"t giriniz, sizinle başka bir 

.: ~tt . kı.1da görü~mek iıtiyorum. 
":d· tcı ib . 
~ ı. lcu .. tiyarla beraber içeriye 

tıcti:y tuPhaneye gittiler. Bellami 

~' ltoı' bir püro uzattı ve: 
) .ttrin ~nd, dedi. geçen gün bana 
dtıu b~:>' ~çıladığı bir adnmdan, 

S eni uyur b u lur larsa kocamın 
verdiğ i enıre g öre heme n üst ü n e 

. saldırıp öldürecekle r 

- Yalla.hi, ben de a.nhya.madım e. 
fendim .•. Ben, edebiyat mcraklı!ıymı .• 
Bütün ynzılaıı manzumeleri takip e
derim ... Bu yaz.ıla.rınız in~ etme-

c:ı b aleti .. 1ı: • :ı. w • ah n sırtım gorme ıste~ıgın 
•ttr ~-:-- Ş11n ın. Ne demek istiyordun?. 

~erin~ d.t~ek istiyordum ki, polis 
'ltıtba~<ltılınin, vaktile onun tc;rafm 

01dıı~la döğülmüş bir eski mah-
'..., ısunu ,,,... • 

a~ Qtn zann" .... yor. 
L ıı hitt İngiliz hapishanelerinde 
\1 , t\lc . • 
tt 'ilktij rı pek bilmem ama, Krıger 
~ ıaı~r tc &ardiyan olduğunu ve böyle 
~ ~tilrı11 iltbikine memur ~dilmiJ ol

~·· C>:~~~~ctelerdc okudum. Mümkün. 
\ lıı hak~ır, Yeşil hayaletin kim ol-

ll~ııdl 1nda §ahsi bir fikrin var mı 
...... . 

'it ç<>k h 
lt. tl'ltİ Ctn Hizumundan fazla. Me-

tlıtll\i ~.bu hayaletin siı; olduğunuzu 
....... b ltinı. 

•)' .. tıı ?ll') 
~ Otdı.ı 1 • Bellami kahkahalarla gil 

t;tik' •onra, tabii Saviniden de §ÜP-
' . 

-: . 'l'abir 
~. l!ı:ıd.. • hatta r:.ı akşam da ba~ka 
"t)' "il !I" 

illet :r yUphe eciiyorum, ama, ye~il 
' t"tün·· l~ Uvcrdi de-
l' S0 .bıı adam? 
)~ ı,t1c-~lı~cıncrn. Ne c!iye lüzumsuz 
n "'nı aç w I ! .. 

~. 'IJal'lli ıga vurayım? en: mos 
~ ·~r th, ' gazctc:me mektup yazarak 
~r ıan d .. 1 

ı,..:· "il, s· avası açacağınızı soy e-
''-'lı~~c ızc artık hayaletlerden bah-
' Ctıt 'i <>q ret edemiyorum. Yoksa • 

t. , " a tıc) 
"ll\' Qt;.az '·· 
~ 14 tc 1 saçlı bir hayalet ldaha be. 
c la ." 

~ı· illi su . 
~ "l.J~ stu. Rengi sapsarı kesıl-

>c : tın bir sükQt devresi oldıı, ni-

'lt~ lioua 
t~~I\ ç 1~d, dedi, bu yeni hayalet de 

..... tı ı,..tı. 
• C:-de b' 
• ~ '°llr ır orman var y,a ! .. Orada 

tl t-vl'lli • Or~d:ı.n çı"' .... ormu,. Perili 
' Zcıt - ....,., 

t~/1taıt b en. Yalnız, senclerd~nbe. 
v~~tc ~son h:ırta içinde h<1yalet 

t ~P.ıct 3§lantn1§. 
b tl~til\i Cti, sabahki kcııiflerini gör-
:~:ı. tama • 
~~d •ö 

1 
.ın.cn Bell<:miye a.,lattr. 

\. ~e b~ Ctını bitirdiği zaman Bel
'sı..'ldc .,. • liayrcı_ Bcllami beş daki. 

-nki e · · · 

Delikanlınıtı bu sorgusuna, yaılı ı 
çatlak bir ıea karıılık verdi: 

- Sus! Yavaş söyle, akderili 
başbuğ! Üstüne gelen tlüşman de· 
ğil, kaplan değil, Tombuzdadır. Adı
mı bilmezsin.. Ben akşam evinden 
sokağa atılmasına razı olmadığın, 
başka kadmlann yanında alçak düş
mek ten, gülünç olmaktan kurtar 
drğm kadınım .. Reisin büyük karısı
yım !. 

T arzan ıesini alçatarak tordu: 
- Peki .. Başbuğun büyük karr 

sı T ambuzda; maymunların Tarza
nmdan ne istiyorsun} 

- Ben yaşlandıktan sonra bu 
köyde ne kocam, ne de başkaları ba· 
na biç saygı göstermedi. Kimse yü
züme bakmadı. Halbuki, sen bir 
yabancı olduğun halde bana acıdın, 
saygı gösterdin .. Ben de buna karşı
lık olarak seni korkulu §eylerden 
kurtamağa, büyük bir fCY söylemeğe 
geldim ... 

- Ne korkusu} Bana ne söyli
yeceksin} 

- Kocam başbuğun, seninle 
yatmak üzere bir takım genç savaş
çılar ayırdığını biliyorsun ; az evci 
kocam onlarla konuşurken, ben de 
kurnazlıkla dinledim. Kocamın onla
ra bir takım buyruklarda bulundu
ğunu duydum. Eğlenti iyice ilerle· 
dikten ve sabah yaklaşmağa hafla· 
d1ktan sonra o savaşçılar, kulübeye 
~elecekler, seni uyanık bulurlarsa 
buraya uyumağa geldiklerini söyli
yecekler; seni uyur bulurlarsa koca
mın verdiği emre göre hemen Üstü
ne 'saldırıp öldüreceklu. Uyumuyor 
san sava~çılar yanma uzanıp uyur 
gibi ·göri.inecek!er ve senin uyumam 
bckliyccekler. Sen uyur uyumaz 
hep birden üstüne saldıracaklar. 

. Çiinkü kocam, senden önce buraya 
ni öldürmek i · n 

adadığı çok büyük hediyeleri, ne o
lursa olsun kazanmağı kafasına 
koymu~tur. 

Bu son sözü duyan T arzan, kendi 
kendisine söyler gibi: 

-Doğru, ben bu hediye adan· 
ması işini evvelce de duydum!.. de
di. Sonra kadına döndü: 

- Ba~buğ, benim ölümümü isti· 
yen akderili ile arkadaşlarının bura· 
dan çıkıp gittiklerini ve nereye git
tiklerini bilmediğini söylüyordu. iş 
böyle olunca, başbuğ beni öldürün
ce onları nerede bulabile{;ek ve ada
dıkları armaganları nasıl ve nere
den alacak~ 

Yaşlı kadın :.ar ılık verdi: 
- Ah, akderili başbuğt Senin 

düşmanların çok uzasa gitmediler. 
Kocam onların nerede olduklarını 
iyi biliyor. Akderililer pek yavaş 
yol aldıklarından, kocamın saaş~ı
ları onlara çabu ak yetişebilir. 

- Bu akderililer şimdi nerede} 
Kadın bu sorguya kar§ılık vere

ceği yerde, kendisi sordu: 
- Onların arkasından mı gitmek 

istiyorsun } -
Tarzan: 
- Evet!. .. -
Dedi. Kadın: 
- Ben onların nerede oTçJukla

nnı sana anlatamam .. Yani ağızdan 
anlatmamla Önları gidip bulmak kabil 
değildir.. Seni onların bulunduğu 
yere götürebilirim. 

Kadınla T arzan söze o kadar dal 
mışlardı ki, ikisi de bu sırada kulü
beye kiiçük bir şeyin girdiğini ve ka· 
dmla T ;uzanı görür görmez, gelişi 
kadar sessiz, bir anda dışarı çıktrğr 
nı göremediler. Bu kiiçük şey, yam· 
yam haşbu"ğun bal!ka bir kansından 
doğma küçük oğlu Hulasa idi. 

Bu pek kinci, pek kötü bir çocuk· 
tu. l§i ücü başkalarına kötülük 

1 
etmek, fena şakalar yapmaktı. He

, le babasının ilk kansı olan Tambur 
daya kar,ı bitmez, tükenmez bir 
dü~manlığı vardı. Sanki ondan bü
yük bir kötülük görmüş gibi,. ihti
yar kadından öç almak için pqinde 
dolaşırdı. 

T arzan kadının sözünü duyar 
duymaz: • 

- Öyleyse haydi bakalım; bir 
dakika kaçırmadan yola çıkmalıyız. 
dedi. 

Kulübeden dışarı sıvışan b~u
ğun oğlu Buulaso, T arzanm son sö
zi.inü duymamıştı. O, köyün orta so
kağında, bütün aüciylc, eğlenti ye
rine doğru koşuyordu. Orada baba· 
sını bulacak, büyük karısının gece 
yansı akderili yabancının kulübesine 
gittiğini, karanlık1a onunla konu§
tuğunu söyliyecekti. Bu ne güzel 
bir öç almak olacaktı! Bu işi yaptığı
nı duyan kendi anası, kimbilir ne se· 
vinecek, kendisini nasıl öpüp sevc-
cekti. .. 

T arzanla ihtiyar kadın kulübe· 
den nktı. Yamyam başbuğu avmm 
kaçtığını, ancak onların ormana dal
dıkları sırada aladı korkunç ormanın 
zifiri karanlığı içinde, akderili şeyta· 
nm peşine dü~İneği birdenbire gözü· 
ne kestiremedi. 

Yanma en hızlı yol alan iki sLıvaş· 
çtyı çağırıp kulaklarına birkaç söz 
söyledi. Bu sava~çılar bir dakika 
geçmeden köyden çıktılar ve Tar 
zanla kadının yürüdükleri yolun u
zağındaki, başka bir yoldan koşma 
ğa başbdılar. 

T arzanla kadın biraz daha uzak
la~mca, aralarında şöyle konuştu· 
lar: 

- Benim düşmanım olan akde
rililerin yanında, bir akderili kadınla 
çocuk göı:dün mü) 

( Devmnt t.ıCIT) 

mi;tir ..• Bir defter halindeyd.:er .•• 
Fakat yalnız llOn s:ı.yf a.la.n kaimı§. .• 
Onları olsun aldım... Hep ayni bale.. 
kaldan alışveriş ederiz. •• Da.ha. e\'vel
den de bir gün elime, "Le Grand Soir., 
piye.sinin tercümesinden bir parça 
geçtt_ Başka. bir sefer bir manzum 
piyesin bir sayf uı ... Aklımda hllıi §U 

üç mI!nl var: 
"Kartr.ni:: ihtiyar olnı.aaa ~k 
.Alev~ yemiften veren bir yürek 
ihtiyar ol3ıa da taze aoyılır-,. 

Derhal ali.kam arttı: 
- Nerede? Bunlar nerede? ... - cl1. 

ye gencin ellerine !anldrm ... 
- Heyhat, be;\im ..• Hep pMtmna- ' 

lara, sucuklara, zeytinlere, §Cker)e
re kese kftğıdı, yahut killah olmu~ 
lar... Mahallemize dağılmışlar... Bu 
şairane zarflarla mal satan bakkalı 

bizzat ziyaret ettim. Takacı kılıklı 

bir lazdan bunları okkayla satınaJ.dı-
ğmı söyledi. Baktım, hepsi sararmz~ı 
Senelerce evvel yazıldıkları belliydi .. 
Ve altlarmda imzanız \'nrdı .. :'" Fakat 
söylediğim gibi, intifar etmemiş ol. 
malarrndan b:r gayritabiilik buldum .• 

- Bunlar benim kaybolmuş yuıla.. 
rımdır! ... Aman, o bakkal neredcyt5e 
gidelim, bakalım ... - diye y:tlvardıım. 

Genç: 
- Ben de t:ı..hmin etmietim zaten .• 

- dedi.·-
!~imi gilcümü bırakarak, Ç-eşme 

meydanına doğru yollandık. Orada. 
bulunan bir bakkal dUkkarundan içe

ri g~rdik. Ve i~te bu tarihi esere ora: 
da yeniden kavuştum ... Diğer blitüıı 
yazılnnm "sarfolmuş., .•. Sade bu kal. 
mış ... Onu, müsait bir zamanmıda, es· 
kiden tasavvur ettiğ:m şekilde yeni. 

den kalmne almak üzere, sakladım.~ 
Nas:p ünyede çalışmakmış ... 

Anber Mustaf anın mac.era.smı yaz
m&ğa b~lıyorum. 
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Türk boks6rlerlne meydan okuyan 

Aı'se Sekulf ç 
Kendisile karşılaşmak 
isteyenlerden kaçıyor 

Şehrimizde bulunan Arse Sekuliç a
dında bir Yugoslavın, bundan bir müd
det evvel, gazetemiz vasıtasile bütün 
Türk boksörlerine meydan okuduğu 

mallımdur. 

Bunun üzerine, boksörlerimizden bir 
çoğu gazetemize gönderdikleri mek. 
tuplarda bu defiyi kabul ettiklerini bil 
dirmişlerdir. 

Memleketimizde maatteessüf, bok
ıün çok sönük olduğunu nazan dikka· 
te alan gazetemiz de, bu ıporun can. 
lanmasına yardım etmek üzere maçla
rın organizasyonunu üzerine almağı ta· 
ahhüt etmişti. 

Fakat aradan bir hayli vakit geçtiği 
halde Arse Sekuliç'lden ses sada çık. 
mamıştır. 

Etrafa kemali haşmetle meydan o

kuyan Arse Sekuliçin bu garip sükutu 
üzerine, bu gencin boksör olmadığı ve 
sırf blöf veyahut ta havadan birkaç para 
kazanmak hUlyasına kapıldığı hususun 
da bazı rivayetler dolaşmağa da başla
dı. 
Doğrusunu söylemek icap ederse, 

aylardanberi §ehrimiztde ikamet eden 
bu Yugoslav gencinin uzun müddet 
acı çıkarmaması, sonra birdenbire defi 
savurması bizde de ayni hissi uyan. 
dırmağa başlamıştı. 

İftt, tam bu sırada, bize Yugoslav 
yalıyı takdim eden Şevketten aşalıla 
yazdığımız ikinci bir mektup aldık: 

"Yugoslav boksörlerinden A~se Se
kuliç Türk boksörlerine karıı mey
dan okuduğunu bana söylemişti. 

Ben de evvell sevdiğim guettnlıe 

keyfiyeti bildirdim. "Haber,,de mektu. 
bumu dercetmişti. Bunun üzerine bir 
çok kıymetli Türk boksörleri de çarpış
mağa hazır olduklarını gazetenize bil-
1rJirdiler. 

Binaenaleyh bu açıkgöz Yugoslav 
"boksörü,.nün garip macerasına ka-
panmış nazarile bakabiliriz. 

Bu sabah Güne§ klübü Kumkapı 

gölgesi boksörlerinden bu meşhur ( 1) 
Yugoslavyalıya dair son mektuplarını 

61 kilo boksörlerden Ali 

aldık; bizim de bu işe dair son yazımız, 
bu mektubu lda aynen ilave ediyoruz: 

Haber pzetesi spor ımıhan-irliğine: 
15-3-937 

Gazetenizin spor sayfasında birkaç 
hafta evvel Yugoslavyalı bir boksörün 
blitUn Tilrk boksörlerine meydan oku
duğunu gördük. 

Sporda "defi,.nin dürüst ve ıport. 

mence bir hareket olduğunu kabul et
mekle b~rabe,r meydan okumasına ce· 
vap ~ren birçok arkadaşlann derisine 
cevap vermemesi biz, Türk boksörleri. 
ni son derece hilddetlendiriyor; çünkil 
öyle anlıyoruz ki bu Yugoslav boksörü 
bizlerle alay ediyor, meydan okuyor fa. 
kat davetini kabul eden arkadaşlara 

cevap vermcğe tenezzül bile etmiyor. 
Bu boksör yoksa kendisini reklSm 

etmek için mi bol bol meydan okuyor. 

RABER - ·J\k§am postan 

Futbol Federasyonu ikinci reisi 

Nasuhi Baydar 
An karadan 
hare~et: et:ti 

Bu hafta ba§layacak olan milli küme 
maçlarile meşgul olmak üzere futbol 
federasyonu ikinci reisi Nasuhi Bay
'dar bu sabah Anka r a dan 
1stanbula müteveccihen hareket etmiş. 
tir. Futbol fe'dcrasyonu ikinci rem 
şehrimizde birkaç gün kaldıktan ıonra 
İ.7.mire gidecektir. 

f}={l y s lblJ sô maçn ca ır - - - - -
Akınspor - K ar ag Um
rüğü mağltlp etti 
Dün Karagümrük sahasında Akın

spor ve Karagümrük takımları arasın. 
da mühim bir futbol maçı yapılmış
tır. 

Maçın ilk dakikalarında Necdetin 
ayağiyle güzel bir sayı kazanan Akın
sporlular birinci haftaymın nihayetine 
tdoğru hakemin hiç yoktan verdiği pcn. 
altı cezasından beraberlik golilnü ye
diler. 

İkinci devrede daha gayretli oyna
yan Akınsporlular Fehmi vasıtasile 

ikinci ve galibiyet gollerini kazandılar. 
Maç da Karagümrüğün bütün kudre. 
tini sarfetmcsine rağmen 1-2 Akın
sporluların galibiyeti ile neticelendi. 

Bu müsabakadan evvel yapılan maç
larda Karagümrük B takımı Akınspor. 
B takımını 1-2, Fatih İdman A takı
mı Yıldız A takımını 2-4 Galata Genç· 
le~ birliği A takrrru da Fethiye birin. 
ci takımmr 3-4 yendiler. 

Boksöı' 
Warnock 

Fransız raktblnl 
yen dl 

tngilterede Glasgov'ıda yapılan on 
bir ravutluk bir boks maçında İrlanda. 

lr Warnock Fransız boksörü Etienne 
Feraro'yu mağlup etmiştir. 

kabul etmezse o zaman bu boksörün 
korkak olduğunu alenen ilana mecbur 

15MART_-~ 

İlkmektep ihtiyacını 
karşı lamak için ~ 

Yirmi milyon lira ıazım oldLIO 
tesbit edildi 1 

~ 
B. y&nclıfl ci Birkaç gündenberi şehrimizde 

tetkikler yapan Maarif vekili Saffet 
Arıkan dün akşamki trenle Ankara
ya hareket etmiştir. 

Maarif vekili şehrimizde bulun
duğu esnada iki defa vali Muhittin 
o~tündağla göriişmüş ve ilk tahsil 
meselesi müştereken tetkik edil
miştir. 

Şehir içinde tam teşkilatlı bazı 
beş dershan"eli bir ilk okul binası 
25 bin liraya mal olmaktadır. Okut· 
mak mecburiyetinde olduğumuz, 
fakat henüz okutamadığımız ve mec 
huri tahsil çağında bulunan çocuk
ların sayısı İse köylerde bir milyon, 
şehirlerde üç yüz bin olarak tahmin 
ediliyor. 

Bütün ilk tedrisat ihtiyacını kar
§ılamak için 20.500.000 lira lazım 
gelmektedir. 

Vekalet bunu göz önüne almış 
ve en süratli bir zamanda neticeye 
varmak için bütün gayretiyle çalış-

mağa başlamıştır. ır cJıll 
b. 1 d'~ ,,30 el ması yapı rrken ıger J alt ,·e ~ 
retmen ihtiyacını karşılafl'I ,, t 

. rfl'lt"' . ~ 
retmenleri iş başına .geb l~J 
zamanda öğretmenlık nıe5d bıf\' . . t 
zip bir hale sokmak ıçıo 
tedbirler alınmaktadır. l~ 

Riyaziye ve coğrafya 19~ ...... ~ 
Ankara, 1 5 (T eleforıl3 Y' ~ 

arif ekili bu sabah An~~ dtJI ~ 
Maarif müsteşarı, kendisı;erbif u
gün evvel gelen talim. ve ~ 
isi ve diğer vekalet erkanı 
dan karşılandı. • tt~~ 

Vekilin lstanbulcla.kı 081 ~ 
iizerine ilk, orta, lise }:1'1~t~ıet 
ramlarmda esaslı degı~ık . .J 

lenmektedi r. )'t~ 
Türk Dili Tetkik Ce~pr, 

yardımı ile riyaziye, ferı, ··ıı~i 
ıstılahları tesbit olunacakkt~P ~1 
deki ders yılma kadar rrıe ut· 
lan bunlara göre basılacak 

}\Jüzede bugün 
yapılan merasiıt1 
Atatürk büstü ve para 1 

koleksiyonu salonları açılıY~, 
çeıcııı Müzede rekzedilen Atatürk büstü. için diğer bir salonda 

nün açılma merasimine bugün saat 15 
de başlanmaktadır. 

Büstün açılmasını müteakip müze
mizin yeni para, madalya ve mücevhe
rat ıalonu açılacaktır. 

Müzemizin en büyük kıymetini te~ 
kil edecek olan Atatürk büstü Müzeler 
heykeltraşı Zühtü tarafından yapılmış-
tır. 

Yeni açılacak olan para, madalye ve 
mücevherat salonunda 1868 tarihinden
beri toplanan 173,828 addet sikkenin 

konulmuştur. ·yet' 
26 - Asırlık sikke kolek51 111ı.' ·yo 

800 asır evvelki para kolek51 ,ili 'I 
hanın basıtrdığı paralardan lı ~r 

/ 
dettinin bastırdığı paralara ıcııı;J 

"d" • b" "sı· bulıJ çeşı ının tam ır sen 
dır. le ,ti'(. 

Bu salonda bulunan bir s0• f°'f. 
tektir ve bütün dünyada. eşı ~ ~ 
Umumiyetle bu iki yüz bıne ~ııf~ ~f 
ke koleksiyonu dünyanın en ı ~r 
ra koleksiyonunu te~kil etrnelc\ ~ 

• ttf10 .JI 
arasından ayrılarak 'devir ve tarih sıra. ni salonda Bergama hafrıya 1 V ., 
sile tasnif edilen 3500 sikke ile hafri- nan ziynet eşyası, "acaip ~ebltı• 

ı.J" 111 
yat yerlerinden toplanmış diğer 170.000 den sayılan Diana mabC41IO cJıf 
sikke, meraklıların tetkik edebilmesi ri vitrinler içinde bulunınatct• 

Biz kat'i kararımızı verdik: Son de
fa olmak üzere bu boksörün delisini 
kabul ediyoruz, arka!daşlarımızdan 61 
kiloda Ali ile ikişer dakikadan 8 ra. 
vuntluk bir maç tcklU etmekteyiz. 
Bu son teklifimize de cevap vermez ve 

kaçırma yiizii~' 
den bir cinayet 

kalacağız. K 
Bütün sporlarla ve boksörlerle yakın- iZ 

dan alakadar olan gazetenizde bu mek
tubumuzun da neşrini rica ederiz. 

Me.g1vttr boksör (!) '.Arse Se~ilAç 

Bunu gören Yugoslavyalı (kendi i. 
IaC!esine gögre) birinci sınıf bir boksör 
i5.fau}unu söyliyen Arse Sekuliç bu ıe-
ln çok korkmuş olacak ki defiyi kabul 
Eefenlerden bahseden gazetenizi kendi
tme gösterdiğim zaman: "Her maç L 
~be§ yüz lira isterim ve on para ek
.r'_gine müsabaka yapamıyacağım,. di· 
ve'ıiat'iyetle söyledi. Ve organizasyon 
g\erinde evvela para meselesinin halli 
~geleceğini ide ilave etti· Yugos. 
ljVyal~ boksörün beş yilz lira istemesi 
IJ1~yı!an okumasına cevap veren Tilrk 
l>Q.kiörlerinden çekindiğini göstermek
Jf4lr. Bu mektubumu da neşretmenizi 
'dller, saygılarımı sunamn. 

Pangaltı Erkman apartımanı: 
Şevket Temuçin 

Bu mektup, hakikiati bütün çıplak
lığiyle göstermiş oldu. Kendisine Yu. 
goslavyanm birinci sınıf boksörü süsü
nU veren Arse Sekuliç, 1stanbulda bir 
hayli ikamet ettikten sonra, biraz da 
para kazanmak hevesine kapılmış ve 
çimenldarzade sudan gelinceye kadar 
dayak yemek hususundaki kabiliyetin· 
'den istifade etmeğe kalkmıştır. 

Bir tek maç için, Avrupanın birinci 
sınıf boksörlerinin ağzını sulandıracak 
bir meblağ istemesi başka bir şeyle L 
f~ edilemez. 

Güneş klübü Kumkapı bölgesi 
boksörleri· 

Fenerbahçe takımı 
B timine mağlup oldu 

Milli küme maçlarına hazırlık ol
mak üzere dün Fenerbahçe birinci ta
kımı B takımile karşılaştı. Ve 5-1 gi. 
bi bliylik bir farkla mağlup oldu. 

Fenerbahçe B takımı ötcldenberi 
A taknnına karşı büyük muvaffakiyet
ler göstermekte ve iyi neticeler almak-

ta idi. Dün antrenör Elyot sol açık 
Fikretle sağ açık Niyaziyi de B takı. 

mının muhacim hatuna alınca birinci 

takımın lik maçlarında ancak bir tek 
gol yiyen müdafaası B takım gençle
rinin üstün enerjisi önünde adeta çor
baya döndü. Oyunun kısaca tarzr 
ceryanmı anlatalım: 

Birinci takım Fikretle Niyazinin ye. 
rine B takımından küçük Fikretle Or
hanı alarak oyuna: Hüsam - Yaşar, 

Lebip - Cevat, Angelidis, M. Reşat 
- Fikret, Şaban, Bülent, Naci, Orhan 

ıekliride başladı. Buna mukabil B ta
kımı da: Necdet - Orhan, Saim -
Sedat, Hayati, Enis - Niyazi, N~cdet, 
Muzaffer, Semih, Fikret tertibinde idi. 

Antrenörün düdüğü ile hücuma ge. 
çen B takımı muhacimleri ilk dakika
larda Muzafferin ayağiyle birinci gol
lerini kazandılar. 

İki tarafın bütün garyetine rağmen 
birinci devrede başka gol yapılama. 

dı. 

İkinci haftaymda Yaşarın yerine 
Fazılı alan birinci takım N ecdetin sı

kı bir ıUtilc ikinci golU de yeyince O• 

yun büsbütün süratleşti. Muzafferin 
derin paslarile A takım müdafaasını 
çarşaf gibi yıpratan Fikretin ortaların. 
dan birini Niyazi kafa ile ağlara taktı; 
biraz sonra Semih, ve Muzaffer gol a
dedini beşe çıkardılar. A takımı Ja Bü 
lent vasıtasile ancak bir şeref sayısı 

yapabikli. 
Bu sütunlarda her zaman müdafaa 

ettiğimiz genç oyuncuların bu son mu. 
vaffakiyetinden sonra Fenerbahçe ta
kımında yapılması lazımgelen esaslı 

tadilatın artık herkes tarafından tes
lim erlildiğini zannediyoruz. 

Lik maçlarım her n~sılsa mağlôbi. 

yetsiz savuşturan Fenerbahçenin milli 
küme maçlarında mağl{ıbiyeti bize mu
kadder gibi görüniiyor. 
Takımdan bir iki oyuncuyu çıkarmak 

cesaretini bir türlü göster~miyen Fe
ner idarecileri artık A takımının bu 
son muvaffakiyetsizliğinden sonra mil. 
1i küme m.::çlarına daha hesaplı bir şe
kilde tertip edilmiş bir takımla girmek 
mecburiyetini herhalde anlamışlardır. 

Aylardanberi B takımında oynamak
ta olan Muzaffere cgzersisler için bir 
türlü izin temin edemiycn idarecilerin 
milli küme maçlarına olsun bu oyuncu 
yu hazır bulunduramayı~ları hayret e. 
!dilecek bir vaziyettir. 

Bakalım B takımından beş gol yiyen 
Fener müdafaası Bcşiktaşa karşı nasrl 
bir netice alacak?·. 

O. K. 

Boluda bir köy . muhtarı 
öldürüldü i~~ 

Bolunun Arap çiftliği köyünde Sami, kız karde2inin rrıira: ,~ti~, 
bu havalinin kız kaçırma adeti yü- na kalkacağını hesap edere ~t ~ 1 
zünden bir cinayet olmuştur. larmı da yanına alıp. ~ra·~e~ ılJ 

Düzcenin Çakırlar köyünden ğine gitmİJ ve kardeşını So ttf· Y 

Sami bundan hir müddet evvel Taş· evinJen alıp önün~ katJ11_1~,.e ~f 
köprüden bir kız kaçırıp nişanları- S Jlll ı.( 

hadiseden zevklenen a """ 
mıştır. Bu smıda askf'rden henüz at31

v ~~ 
gelmiş olan Beşir adlı bir genç de diğer akrabaları silahlarırıJ t3ı1 ~ 

d k .. l . k"' .. .,,uh 
Saminin kıı: karde~ini kaçırmış, A- er ·en on erme oyun 
rap çiftliği köyünde Süleymanın e· sa çıkmıştır. . 
vine emanet etmiştir .. Bunu duyan Musa kızın akrabalafl11

3
' ,O~ 

•. D . b"r çift Stfi~ 

Hakimler 
GIYı~eUO ft k 
lhlaB<emn . 

<0>BacakOaır m o '? 
Bir kadın garip bir 

tstlda verdi 
Zehra i~minde bir kadın müdde

iumumiliğe çok garip, adliye tarihi

mizde şimdiye kadar görülmemiş şe· 
kilde, bir istida vermiı.ıtir. 

Zehra, bu istidasında Ahmet is-

minde bir delikanlının kendisine 
"çirkin,, dediğini yazmakta ve bunu 

hakaret telakki ederek Ahmedin 
sevgilisi olan kadınla bir adli heyet 
huzurunda karşılaşmak istemekte· 

dir. Zehra eğer bu mifrabakayı kay

beders~ 1000 lira vereceğini de ila

ve etmektedir. 

- urun sıze ı 
1 • Jtı J!~ 

var .. Demiş, fakat Muı;aO tJılıırı' 
akrabası olduğunu bilerı 

1
3 rtıf.f~·lt 

birisi onu kamından yara 
3 rtıtf1' 

Musa kaldmldığı Bo1° .. , 
•• t\J • 

ket hastahanesinde ölrrıtıf 

Hatayıf1 · 
ana yasa5!ıt' 

Cenevrede nıU~:,10! 
lerden izahat allbil e~:ıı 

teS O 
Hatrı.y ana yasasını ıs1'tıı t, 

üzere Cenenede topla~:ı:r '" ~ıı' 
komite Sancakta .tctkı ·ıeterl" rJ'~ 
mü~ahitleri muhtelıf ''~.1 ahitle tJ~ 
1 · · K 't .,,uş 8" · emışlır. omı e, 1r, ~~ 
bugiin de Sancak ve Ba)' 1 rı ~"'~ 
ve Hazne nahiyeleri halkıflt , ., 

. -'-8 
tuklan dil hakkında lZZ'-1' 

tJr. 
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Kahvelere gitmek 
manasızdır! çok 

Kahve devrini çok gerilerde bırakmış olan 
Türkiyenin klüp devrine gireceği günü 

dört gözle bekliyorum ! 

ııc!:' ~veye gitmeği sevmem ve 1 
'°'tıin c .. bır kahve görsem, hangi kah. 
t\ırıır onunden geçsem suratımı buruş-

- •Gcan sıkmtısilc mırıldanırım: 
Cltııru ene dolmuşlar. Fakat nasıl 
)'crdc~Orlar burada, bu havasız rahatsız 

l3 
Ununıa b b b'l' · k' b" · llıttnlck era er ı ırım ı ızım 

~hfilı ~tt: kahveler ''içtimai ve ticari., 
~td Crdır. Şehirlerimizden, kasabala· ı 
'İ:ıiıı an birinin, bir kaçının veya hep 
l'tdc nabızıan bu kahvelerde atar. Kah. 
ıı'Jcl o~uranlann çokluğuna azlığına, 

trınc . 1 • 114, ita Yeıs erme ve durgunlukları-
bn~naşrnalanna bakarak verilen 

h. lcr ekseriya l!ioğru çıkarlar. 
~ır . 

hPtr( sıyasi htidisenin nasıl bir tesir 
l3itd ını nu anlamak istiyorsunuz? 
~-· -c he ""tilta tnen kahvelere koşunuz. Beş 
Olur da bin yıl tetkikat yapmış gibi 

-a ~:uz. Beynelmilel bir mühim va
\lciaı kında dünyanın her t:ırafmdan 

er to 1 
~? P amak istenince ne yaparsı-
ib 'I'ab·· tc>'i k ıı, radyonuzun kadranındaki St lh §U klh bu derece üzerinde 
l.oııd ırarak Ankaradan, Berlinden, 

~. l'lldan, Filistinlden velhasıl cehen. 
-~d'b• 1\ Uç 1 ınden sesler toplar ve bunla-
' ~~.be§er dakika kulak kabartırsı
~lc . ırn kahveler de, bulundukları 
l'fııbı ~nl ~refine ve devamlı müşterile. 
' ış .c?ne, güçlerine göre içtimai 
)Cıir~ın muhtelif tellerinden ses 

hahrı~r, Eğer en lükı'lerinden en ba
llot S~Ctinc kadar biitün kahveler fos 
'°eh arınıyorlarsa kasabanın, §ehrin 
.. ltıcllllek t" · · • • • h ·~ •i)l_ e ın ıçtımaı, tıcarı ve at-
.,, ahengi yerinde demektir· 

'~c tat' Bu mühim hizmetleri görme. 
~ z·lllen ben gene kahveleri scv
~lla ıra cemiyetimizin bütün !dalga· 
1%'ttn~na böyle milş'irelik edebilmesi 
ltr hö ;n en bliylik küstahlığıdır. On. 
'~ c bir rütbeye ~ak kazanmış o
tlı deli~· k.ahve halkevlcrinin düşma-

c bile mutlaka rakibidir. 

l:>iln "" • 1(. 

Sctltcn b.~nlardan birinin önünden ge. 
....._ 0~0r §eytan dürttü: 

'11 ottı ır içeri be 1 Bir sürü adam na
ltt... tuyoraa sen de otur bir iki daki· 

ı,bcltg 
~lıt~ isteksiz kapısına el atarken 

...._ 13 bir el dokundu: 
<la~ en de seni arıyordum yahu 1 

~lt a:~ken yerde buldum. Gel bir 
....... :)3 nn. 
....._~tada mı? 
~,bil tavla sokak ortasında oy. 

kahvede oynarur. 

YAZAN: Nizameddin Nazif 
Zar ve pul şakırtıları, gürültülü kah

kahalar, kimi kesik kimi sürekli öksü
rükler arasında dolaşarak kırk elli kişi. 
nin doLdurduğu bu (kahve - kıraatha. 

ne) de boş yer aradık .. Vallahi bula-
madık. - "'" · 

"Bıt maSıcmın il.'fHine y~ çuha kaplı 
bir tahta koymtlilnrdı, galiba Prefa 
oyn uyarlardı.,, 

Tavlacı arkadaı peşim1 bırakmıyor. 

du. Sokağa çıkznca koluma geçti ve 
beni birinciden 'daha geniş ve daha 
temizce olan bir diğerine götürdü. Mer 
mer bir masanın başına geçince etrafa 
şöyle bir baktım. Gözüme ilişen ilk 

şey kara kordonlu bir gözlük oLdu. Bu 
gözlüğe sahibinin gözlerini, kaşlarını, 
burnunu ve ıapkasından hiçbir zaman 
aynlmıyan seyrek saçlı kafatasım ila
ve edince gülümsiyerek bağırdım: 

- Merhaba Asaf 1 
- Merhaba §ekerim. Ne var ne yok! 
- Şöyle bir dolagıyorum. 

·Bu Asaf bizim me~ur konsülitci
mizdi. Eski İktamın eski müdürü Ke. 
nanla karşılıklı kitap piyasasından ko 
nuşuyorlardr. 

Sağımdan bir Karamanlı sesi yük
seldi: 

- Para varsa takas işlerinde vaıidır. 
gerisi boş. Ha.. Bonıa civarında, Emin· 
önünde veya Beyoğlunda Lüküı bir me_ 
zeci dükkanı açmak da fena fikir de· 
ğil ama.-. takasçıhğa ortak arayan var· 
sa beni tavsiye et .. 

Solumda yorgun tavrrlı bir genç, 
çok şişkin bir çantadan çıkardığı bir 
mecmuayı çatık kaşlı tıknaz arkadaşı. 

na uzatırken homurdandı: 
- Ne yaparsan derhal taklit cJiyor-

lar. Şimdi kaç tane "öğretmenlere mah 
sus mecmua,, var biliyor musun? 

- ?il 
- Tamam dört tane. önümüzdeki 

kış daha dört tane çıkar, korkma! 
Onların yanındaki masaya yeşil ço. 

ha kaplı bir tahta koymuşlardı. Kıya
fetleri düzgün, saçları taranmış dört 
kişi prafa oynuyorlarldı galiba , Biri 
gevrek gevrek gülerek söylendi: 

- M üsolini kılıç kuşanacakmış. 
- Mevlevi Çelebi !;eni de davet et-

miş mi? 
- Onu bilmiyorum ama bu da 

mümkün.. Bir de bakmışsın yarın ba
şına sikke geçirmiş, bektaşi babası ol. 
muşl 

- Yahut ağzından alevler fışkıran 
bir Kadiri dervişi.. 

- Müstemleke siyasetinin incelikle· 
ri..· İstila eden devletler evvelce müs
temleke halkının 1dinlerine hürmet eder 
gözüküyorlardı. Şimdi müstemleke 
balkı İslamsa Müslüman olmuş gib4 
Mecusi ise Mecusi olmuş gibi, ateşpe. 
restse ateşprestliği kabul etmiş gibi 
gözüküyorlar. 

Bu sırada iki genç kapıdan giriyor
du. Biri çok toy, diğeri pek atılgandı. 
Atılgan olan elindeki gazeteyi kıvırıp 
cebine sokarken,: 

- Kuzum - dedi - bu Tünel niçin 
ücretlerini indirmez? Sonra tramvay 
pasolarımıza daha ziyade faydalı ola· 
mazlar mı? 

"PenoermJe aba.1ıarak içeriye göz 
atan i§te böyle bir nıanzum.ei tahrir,, 
d., 

ı. • 

öbUrllniln ne cevap verdiğini bile. 
tniyorum. Zira duyamadım. Tam bu 
anda bir pngırtı olmuştu. Bir tavla 

partisinJen çıkan dil kavgası itişmeğe 
dönmü§ ve bu itişme kakışma esnasın

da masa üstünde duran bir nargile 
mermer zemin üzerine düşüp bin parça 
olmuştu. 

Bunu garsonla kıranlar arasında bir 
kavga takip etti. Az sonra kahve sahi. 

bi ile gayretkeş bazı müşteriler de işe 
kanştrlar. Gürültü o kadar azıttı ki 
bir polis müdahaleye mecbur oldu. 

Konsülitcinin gözlüğünü düzelterek 
başile bana işaret ettiğini gördüm: 

- Haydi çıkalım. 
- Peki. 
O, ben, İkdamcı Kenan ve benimle 

bir tavla oynıyamadığına hala müteessif 
olan arkadaş dışarı çıkmağa hazırlanır· 
ken sokak tarafındaki camlarda mu
harrir Salahaddin Güngörün yüzünü gö 
rür gibi oldum. Onun yüzü daima müs 
tehzi bir gülümsemedir ki başka başka 
maddelerden mürekkep "semavi ecra
m .. ı andıran kalın iki kaşı bir bağa 
gözlü~ü. şişkin bir çift dudakla heran 
hayran kara iki gözü, orta kıtada bir 
burnu ve aıa Nadi bir gerdanı cazibesi. 
le biribirine bağlamakta ve bu bağla
nışla Salahaddin Güngögr denilen 
"Manzlımei tahrir., doğmaktadır. 

Bclliki o hadise kokusu_ aldı_ğı ~in 
gelmişti. Beni görünce: 

9 

''Koıısolidci AS<ıfla lkdamcı Kenan, ancak eski gazetecilere 11.a.s arif anlJ 
bakı~larllı etrafı aiizüyorkırdı.,, 

- Gene atladık mı yoksa erenler? •• 
- dedi. 

- Atlayan biri varsa benim ... - de· 

dim - §U kahvelere ayak basmamağa 

yemin etmi1 gibiydim. Nasılsa girmiı 

bulundum. Manzara meytdanda. Nere

sinde oturulur, niçin oturulur ve ne 
yapılır bu kahvelerin? 

Kenan, Asaf, arkadaı ve Salalıaddin 
dördü bir ağızdan: 

- Sahi.·. - diye mınldandılar -

ne diye gelinir bu kahvelere ve niçin 
otururuz bu kahvelerde? 

Sanırım ki sayısız kahveleri bezile, 
prafa, tavla, ldomino oynayarak kahve 
sigara, çay, gazoz i~rek " dol:iuranla. 
rın bu suale cevep veremezler. 

- Niçin gidilir, niçin oturulur, ne 
yapılır bu kahvelerde? 

Kahve devrini çok gerilerde brrakmıı 
olan Türkiyenin klüp devrine gittee• 
ği günü dört gözle bekliyorum. 

Nizamettin Nazif 

SağBuk öfütBerı: 

Diş cümlesi üzerine 
Boğaz ve burun 
hastalıkl8rının 

tesirleri 
Boğazm, damağın, bademciklerin 

i1tiha9ı veyahut da burun yolile tam 
olmaya!\ kusurlu nefes almak gibi 
haller; çok defa Jahsm ağız ve ağıza 
komşu yerlerinde bir takım vazife 
bozukluklarının husuli~- ~ sebep 
olurlar. Maalesef hiç el· ·et ve 
rilmiyen bu mesele; old1... :Jiiyük 
zararlar verir. 

Bu saydığımız uzuvları örten gı
şalarda husule gelen bir iltihap; 
hastayı ağız yolile nefes aldırmağa 
mecbur eder ve işte bu yüzden has
tanın ağzı daima açıkta kalır. 

Böyle ağız yol ile olan teneffüs; 
çocukta diş çıkarma ve çeneler üze 
rine asla tesirsiz kalamaz. Bundan 
bilhassa üst çe~e çok müteessir 

olur: lleriye doğru tebdili mevki 
eder, fırlar. Çenenin yan taraftan 
genişler ve ağzın kapanı§ı tabii bir 
§ekilde olamaz, yani üst dişler alt 
çenedeki di,lerlc tabii bir tekilde 
kar§ılamazlar. 

Doğuştan olan hale 2, 3 ve 4 ya
şındaki hatta bazı defa daha büy\.ik 
çocukların kötü bir itiyatlarını da ila 
ve etmek lazımdır: Parmaklarını em 
mek .. Mütemadi ve çok tesirli olan 
bu emme dolayısile Üst çenenin iki 
kemiği ve burun kemiği mevkilerini 
d~ğiştirerek birbirlerine yaklaşırlar 
ve bu suretle çok inkişaf etmiş bir 
halde "çenenin ileriye fırlaması,, 
kendisini gösterir. Bu vaka; çok te
sadüf edilen bir haleti maraziyedir. 

Ve buna ait binlerce misalden 
bah~etmek mi.imkündür. 

Diş hekimliğini şiddetle alakadar 
eden bu "yüzlerin fena te§ekkülü,,· 
nden daha başkaca kötü akibetler 
vardır ki onlardan da endişe edil
mek gerektir. Bunlar da "amudu 
fıkanya ait Cyphose,,, "mide ve 
bar~aklarda olan tesirler,, dir. 

Ağız ve ağıza komşu yerlerdeki 
iltihap dolayısile çocuk ıyı ve ra· 
hatça nefes alamaz, gayri ihtiyarı 
olarak aleddevam eğilir. Bu eğilme 
den de artık ··s· coliose,, e, yani 
amudu fikarının sağa veya sola çar
pılması ve aynı 7.aroanda fıkraların 
zayıflaşması hadiseı.ine doğru gidiş 
ve yahut "nmudu fıkarrnın inhinası,, 
daima tabii netice olarak beklene
bilir. 

Bundan başk'a llavanm mikrop
ları, yayılabilmeleri için ağızda çok 
müsait bir zemin bulurlar; çok cid
di barsak iltihapları ve entani grip 
hastalıkları intaç edebilirler. Ve ni
hayet çocuklarımızda her gün gör
düğümüz hadsiz hesapsız "Diş eti,. 
ve "ağız gışası,, iltihaplan vakalart 
da eksik olmaz. "Ağız kokusu,. 

"ağnlar, sızılar., hep burada kendini 
gösterirler. Bu suretle iyi gıda ala· 
mayan, beslenemiyen çocuklar _ıa 
gün geçtikçe zayıflar dururlar. 

Dr. Feyzullah Doğruer 

Kıra o nçe1n1n1n1 lhHYı· 
z lYI ırtUJ ırHdl a <dl a ın s 

"Jngiltere kız kli.ipleri birliği,. 
nin vereceği baloda Gldis Gill isirrıli 
şu ki.içük kız İngiltere kraliçesinin 
huzurunda dans edecektir. Yapılan 
bir dans mi.isabakasında bu krz birin
ciliği kazanmıştır. 



.. 

Cnye Halkevinde 
Unye Halkevinde son zamanlarda büyük bir faaliyet gösterilmekte 

V:? bu meyanda. sık sık temsiller verilmektedir. Arkadaşımız (Va - NuJ 
mm eşi Meziyet de geçen hafta sahneye çıkmış ve Aka Gündüz'ün (İkiz.. 
ler) piyesindeki şapka.er kadın rolünü oynamı~tır. Bu ilk adım HalkevL 
nin gelecek temsilinde bütün kadın rollerini almak üzere yerli bayanlar 
a.r:ısında birçok talipler çıkmasına yol açmıştır. 

Diğer taraftan Ünye yerli ha.yanlan da. şapka giymeye b~larnışlar
d!r. Resml.riıiz Ünye Halkevlndeki temsillere iştirak eden kasaba münev
verlerini gösternıektedir. 

b 
rakyada kdy ü 
yramı yapılacak 

Bu münasebetle Tekirdağında 
güreş müsabakaları ter ip edildi 

T cldrdnğ muhabirimiz yazıyor;• 1 
Köy kanununun tatbika konulduğu 

gUnün ::y.ıldönümüne rastlıyan L8 mart· 
bütün Trakya köyleri için ''köıylü bay 
raım,, olarak kabul edilmiştit. O gün 

cuplar,, komedisi temsil edilmiştir. 

Müsamerede bilhassa İsmail Dirik, Sıt 
la Bayır ve Ali çok beğenilrni~lerdir. ı 

H.Y. 

F ı-de 

b·r 

Paraşüt 
• • • 
ınışı 

Bir bam ede altı pa
raşutla altı atlama 

yapıldı 
Fransız paraşütçüsü Jeym Willi

am bu hafta Pariste yaptığı bir tek . 
inişte altı para~ütle ayrı ayrı altı ta
ne atlama yapmıştır. 

Sırtına biiylik paketler bağlı ol
duğu halde Villiam zar zor tayyare-
ye girebilmiş, kafi derecede yükselin 
ce kaldırıp kendini boşluğa atmıştır. 

Birinci paraşüt derhal açılmıştır. 
Villiam hemen bunun ipini kes

miş, düşmeğe başlayınca açılması 
için ikinci paraşütün ipini çekmiştir. 
Beşinci paraşüte gelinciye kadar bi· 
ribiri ardından birinin ipini kesip ö
tekinin ipini çekmiştir. Altmcı pa· 

raşütte aşağıdan ~eyredenlem he· 
yecandan yürekleri yerinden kopa
cak gibi çarpmıştır. Çünkü paraşüt 
çü ile toprak arasındaki mesafe pa
raşüt açılamıyacak kadar azalmıf 
bulunuyor, adamın bütün hıziyle ye. 
re dü§erek parçalanması bekleniyor
du. 

Buna rağmen altıncı para§Üt mü
kemmel bir surette açılarak yayılmı§ 
ve Villiam yere inmiştir. 

Trakya köylerinde şenlikler yapılaca
ğı 8ibi Tekirdağ bölgesinde de pehlL 

van güreşleri tertip edilmittir. Tekir
dağ bölgesindeki güreş mUsabakalan· 
na şu tertip dairesinde başlanacaktır:. 

ı - Her köyde yapılacak güre§te 
birincı gelenler 18 martta bayram yeri. 

Cenup vilayetleri
mizde trahomla 

köyde gilreşcre'k nahiye birincilerini 
seçeceklerdir. 

2 - 23 nisanda nahiye btrincllerl 
kaza merkezlerinde gürqecek kaza 
birincileri aynlacak bunlarda nfer bay 
raımnda vilayette güreıip villyet bL 
rincisi anlaşılacaktır. 

Kızılay kongresi 
Çarşamba günü Tekirldağ Kızılay 

kongresi halkevinde toplandı. Kongre-

yi Kızılay ispekteri Bay Etem açtI. 
Kongre başkanlığına umumt arzu ile 
Tümgeneral Muharrem MazlQm ve sek 

reterliğe Cevdet Cicioğlu ıe_çildiler. 

Tümgeneral Muharrem Maz1Qm, Kızıl 
ay id.ıre heyetinin çalışmaları ve bina 
meselesi hakkındaki mülahazalarım ve 
heyetten bazı Uyelerin kuruma karşı 

kayıtsızlıklarını söyledi. 

idare heyeti raporu okunarak kabul 
edildi· Bilfilıare yeni idare heyeti inti-

habr İflri reyle yapılarak baıkanlığa 
sertabip ve albay Ceıat Toker, ikinci 

ba§kanlığa belediye hekimi Asım Ku
lerkılıç teçildiler. Yeni ytl bütçesi 1000 

lira varidat ve masraf olarak kabul 

edildi. Umumt merkeze verilecek hisse 
nin yt.lzde SO ye indirilmesi hususunda 

te~ebbUs edilmesine ve umumt kongre

ye Tekirdağ saylavı Faik öztrakın mu 

rahhas olarak seçilmesine karar veril
di 

Hayrebolu panayırı 
Her yıl yapılım Hayrebolu hayvan 

panayın bu sene de 8 nisan perıembc 

günü açılarak üç · gün devam edecek.. 

tir. Panayırda hayvanat ve eşya üzeri

ne alım satım yapılacaktır. Hariçten 

gelecek tUccar ve esnafın sağlık ve nı
am şehadetnameleri görüldükten sonra 

hayvanatın satılmasına müsaade edile. 
cektir· 

Bir mUsamere 
Bu hafta Tekirdağ cpor klübU halke· 

vi salonu:ııdn kendi menfaatine bir mü
umere vermiş ve m.:sraflar ı:ctıktan 

sonra 100 lira kadar bir hasılat temin 
etmiştir. Müsamerede 600 kişi bulun_ 

muş. şiirler okunmus, monoloğlar söy
lenmi,, piramit hareketleri yapılmı~ 

''Zehir,, piyesi ile Reşit Boranın ''mah-

IA ., 1 

mücadele ediliyor 
Daha geniş teşkilat yapllmah 

ve illet yo~ edilmelidir . .. 

(J.a..""İlJntepte trolıomla mücadele te§1..:ilatı d-Oktor ve sihhat memurlari' 

Gaziantep muhabirimiz yazıyor: 
Trahom illeti, Gaziantep, Maraş, 

Urfa, Mardin ve hnvalisinde salgın 
haline gelmi~ müthiş ve mühlik bir 
illettir. Mübalagasız diyebiliriz ki, 
~rdun güney doğusunda oturan va· 
tanda§lardan yüzde yetmişi bu has

talığın tahribatı altında inlemekte
dir. 

Vakıa, hi.ikumetimiz, merkezi 
Gaziantepte olmak üzere, trahomla 
mlicadele için oldukça vasi bir teşki
lat vücuda getirmiştir. Gaziantepte 
hastahane ve dispanser açan teşki-

lat, Kilis ve Nizipte dispanserler 
kurmuş, Maraş, Urfa ve Mardinde 
de ayni teşkilatı esaslandmnağa ça
lışını§ ve bu hususta birçok fedakar
lıklar ihtiyar etmiştir. Fakat; bunca 
gayret ve mesaiye rağmen maksada 
varılmakta çok zorluk çekiliyor. 

Bundaki amilin teşkilat noksan
lığı ve kifayetsizliği olduğunda şüp
he yoktur. Hastalık, kökleştiği ve 
bütün mmtakaya dal budak saldığı 
içindir ki, önüne geçmek pek kolay 

olmuyor. Ne hastahane ve dispans~r 
sayısı, ne de memur ve doktor ade
di ihtiyaca asla kafi gelmiyor. Buna, 
levazım ve ilaç noksanlığı da inzi
mam edince, illet, tc:!avisi mü~kül 
bir vaziyet arzetmckte muttasıl de
vam ediyor. 

Güney doğusunda oturan yurt
daşları pençesi altında kıvrandıran 

ve nice, ne kadar çok insanın gözle
rini kör bırakan bu illetin önünü al
mak, her ~eyden Üst, her şeyden e~ 
vel lüzumlu bir iştir. Bunun için de 
hastahane, dispanser, doktor ve me
mur dadedini çoğaltmak, malzeme 
ve ilfıç için fazla tahsisat ayırmak 
gerektir. 

Yoksa, Anteptcki on beş yataklı 
hastahane ve orada burada çok mah
hu t kadrolarla açılan dispanserler 
ne kasabalıyı ne de köylüyü bu has-
talıktan asla kurtaramıyacaktır. Mil 
yonlarca halkın gözlerini tehlikeye 
sokan bu illeti yok etme çaresini 
bulmakta acele eylemelidir. 

• • 

o 

ELI~I ASIR.LIK 
Aşk mektupları 
sırlarını verdiler 

5000 sene. evvelki mektuplarda Ja 
gene en çok aşk ve işten · 

bahsediliyormuş 
k ""' Bundan beş bin yıl evvel Babitiler ölçek gilmiı§tür. Bunu pek ç.o e-

ta.rafmdan yazılmış mektupların son aanıyorsım; evde bir övün ye~ 
günlerde yapılan tercümeleri gösteri- ğim olııu:ulıfjt bir zamanda_ ~ıı nif 
yor ki; o pek uz.ak senelerde de in- d.arcık giim.ii.ş, çok aayıialJılır ~-
Mnalrm en çok mektuplaşma mevzu- Pa-BU-Sa.g a.şk-ınaJ bana hif ol 
ları, tıpkı bugtin gibi, aşk ve iş nıese. sa bir ölçek gönder.,, . dııl1' 
leleriydi. Demek kı in.san tabiatı, ge- Alcksandr tercüme et.mıe 01 il)-

çen bu elli asır zarfında hiç de deği§- 177 mektuptan Larsa kralı Ri~ıP· 
mişe benzemiyor. in mektubunu çok ehemıniyetll 13"' 

Güneşte kurutulmuş kerpiç levha- maktadır. Bu adam altmış se~e t.rd' 
lar üstüne Sümer dili· karakterlerile bilde krallık yapmıştı. O ~rtl ,..ıı· 
ya?.Ilan bu haberleri, son zamanlarda mühim mevkiler işgal eden dort 
John B. Aleksandr adh bir Amerikan sa yazarken kral diyor ki: . '-"'""" 
bilgini hallede bilmiştir. Bu bilginin 'W a.:ümı.1..'i mı.kır bir ldJley' f",.;.. 
aylarca: süren çok yorucu çalışmala- at1mşlc.r, si.ı de onalnn bir 1<fı 
rmdan sonra Babililerin her günkü ni tuğla fırınına atını:.,, . ~ 
hayatı haklnnda birçok mallı.mat k~ Bundan anlaşılıyor ki, isintlcrl it r 
zanılmıştır. .. redilmiyen bazı kişiler, ba,.şk• b alt.,. 

İş mektupları tıpkı bugünkü tica- da.mm kölesini tuğla fırınında. ~r 
ret muhaberelerine benzeme'ltledir. rak öldürmüşler. Mesele ıcra.l~ 1'Ölt' 
Bunların okunup tercUmeleri kolay ğma gelince o da katillerin bır itsÖ' 
olmuştur. ,Fa.kat aşk namelermin o. sini öldilrmekle öç almmMJ?ll 
kunup anlaşılabilmesi için pek çok etmiştir. . ~ 
yorulmak IA.znngelmiıJtir. Hele kadın- Fakat bu irade büyük Babıl ,,_u-
larm yazılarını tercümede epey yor- Hammurabi'nin vazettiği kanun~~ 
gunluk çekHmiştir. !şte bir kadmm halüti. O kral, öldürülen bir k~l ye-
aşıkına: yazdığı mektup: ya bedelinin ödenmesini_, yalı~t ~ 

"Ey gölgesinde pcıuıJı bulduğum rine bir başkasının venl~~ı Y•·g6-
servi ağacım, eğer hemeıı rnıdadı:. nı koymu~tu. Kral Rin Sın 1:e . ti' 

ma yeti-Jmiyecek olursan, atalan- göz. dişe diş .. düşüncesini gutnı~ 
mm yuvasını 8Utmak mecburiyetin. lacak ki böyle mUr~asebetsiz bir 

de kxJ.laoağım. Beni gömecek la:uUır de yazmıştır. . oıdUlll 
toprak kal.<ta, biifün i.stediğ-ım bun- Aleksandr tcrcilme etınıŞ -~tol. 

' H a.mmtırY" dan ibarettir.,, mektuplar arasında kral ,.,. 
P~k müstacel görünen bu haberin nin Şamas-hasir adlı bir adama)!.~ 

saiki ne olursa olsun, herhalde ya- mış olduğu birkaç yazı vardır. ttJr 
zan kadınm para sızdmcı soydan ol_ tuplardnn birisi, bir hanend.eyi}ciJlcl 
duğu anlaşılmaktadır. Kadınlann rak verilmesini emretme~ır. zabiti 
yalnız aşıkane hislerini göstermek i- bir mektup Emutbal valısinlJl si'!" 
çin yazdıkları mektuplan tercüme işarmı vermediğini, eğer daha yıl" 
etmekse çok zor olmu~tur. Fakat yu. de gecikirse bunun bir iı:.yan 91 

kardaki gibi para istiyen yazıl:ı.r pek cağım yazmakta.dır. .,-
o kadar çetrefil değildir. Ele geçen Blıtün bu bulunan mektUP \"e ~ 
ve okunan mektupların ekserisınden, yrtla.rda. tarih oalrak o gUnll~ ,,,-.. bil11 
bugün olduğu gibi o günlerde de ka- hUkUmdarlığı değil, faknt mu 
dmm en büyük dilşüncesi para ve bu- zt hadiseler yazılmıştır. tikJf1l 
nu ele geçirmenin yolları olduğu Böylece mektuplar hikaye etJ11}t•" 
anla,cıılıyor. mevzulardan başka, bütUn ~1~etf Tariş Matum adlı kadın scvgilısi Ku_ te münasebeti olan bazı h sı-1'a 
butum'a bakın ne yazmış: bildirmektedir ki bu itibarla rc11i bit 

"On defa yazdım ve .!en ce:vrıp 1>er- tarihine ~ok ahlkaya şayan ~ uirlef• 
mediıı. Senden bütii.n istediğim bir takım mahimat ila\'e ~-'...:./. 

Dünyanın en yüksek 
gölünde tetkikler. 

Beş cesur delikanh tehlikelı 
bir seyahata çıkıyor ~ ul'' 

Tabiatm en eski sırlarından birini 
keşfetmek maksadiyle, Kembriç üni
versitesinden mezun beş delikanlı bu 

hafta lngiltercden yola çıkarak, ihti_ 
yarlarm gitmeye cesaret edemıyecek
Ieri bir ülkeye gideceklerdir. 

0

Gidecekleri yer, dlinyanm büyük 
göllerinden en U7..a.kta ve en yCkse.kte 
olan Titikaka gölUdür. Bu göl ~cııubi 
Amerika.da Bolivyadadır. 

• • • 
Titikaka. gölü Andes dağlarrum iki 

mahmuzu arasında 4200 metre yük
sekliğinde bir yaylanın ortasmdac'!Jr. 
Ve eski Juka imparatorluğunun gö
beğinde bir zümrüt gibi parlamakta. 
dır. 

Fakat genç sergUzcştçiler, ne eski 
!nkaları, ne de onlarm hazinelerini 
düşünmektedirler. kıyılan Avrupaya 

ilk patatesi vermiş olan Titikaka gö. 
lünde, insanlar için çok faydalı malO. 
mat toplamağa uğra.şacakalr:lır. 

Mesela pavurya, yengeç. kabuklu 
deniz hayvanlarının nasıl olup da de-

niz kıyısmaan binlerce kilometre i
çerde ve çok yüksekteki bu gölde 
bulunduklarını tetkik edeceklerdir. 

suretle inkişaf ettirmiş oı~u~ b'f' 
celiyeceklcrdir. İstikşaf h~~re GRtdifl"' 
kanlık edecek olnn prof es<J ıcıÔ' ~ 
ile bir İngiliz gazetecisi s.r~ di._.ot'J'' 
çen konuşmayı şuraya na.k e · 

Muhabir soruyor: tl ~f., 
- Balıklar bu iç göllere ~a~,,a t • 

yorlar? Herhalde yürUyere ·yor: 
Profesör gUlerek cevap v:;.ı:ır t1" 
- Hayır, balıklar yUrilJll ~ ... rtf'f' 

b. OBP'"" ••• riye sUrülmekte olan ır bir ~ 
göre uçarlar! Meseffl kabuklt~l,,tf 
kım deniz hayvanlarının ~ırı.rııı' 

b3~ -J.t'"' yapışkandır. Ve kuşların Jç r_ı 
yapışırlar. Ku§lar da onla.ı1 .p 
re taşıralr. 

1 
ııe11cl1 t 

Bununla bere.her yerliler nl< gettti 
yecekleri için buralara ball. de "'1' 
Uretmi§ olmaları ihUmalleJ'l 

~--dır. de ııK lf 
Bizim heyetimiz, eÇvteS1ğ1uıııııı ll O' 

bat bulurunıyan ve inssDk
0 lJJl~ J1" 

bir vakit tesiri altmde. 
8 

911 ıı 
lan Titikaka mıntakasıttda 
tını tetkik edecektir. ads.fO~ 

Bu, esas itibariyle genç ıst:i~~.t 
iştirak edebileceği bir bU Jt~ll". 

r<ilnkU 
Yaşlılar gelemezler. y..-- ·ıderi 

Bundan başka dünyada her gölün yüksek bir yerde kan tazY.l 
kendine mahsus hayvan cinslerini ne ve hastalanırlar •• ·• 
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Deniz müsahabeleri HAKiKi BiR VAKA: 

ı\sri bir harp gemisi K O P lE! K T IE: N 
harekete nasıl ÜN T Ü KAM 

• hazırlanır ? 
:--....... . 
~ v·a·z·an····:···· .. ·····-······················· ............................ ~ 
i........ A. Cemalettin Saracoğlu i 
~ed~et~~~~:· ~··· ...... 'i' ···········~ ................................................ :-···········:· 
'ınılrn b' ~'mi . ır harp 

f "n sı ocakları 
&t ap e d i l i p 

ıın "k helll Yu selince 
~ııl . en Yola dü • 

lir I~ı· . .. 
~ii h: -ı n ıç :yıu-
değjııd". de böyle 
. it Ve 

sıat son 
~c~~ _bir harp 
kete ını hare -
bir hazırlamak 
~\tat tamiri 
Jtik b: ince ve da 
llıı.ı ır nrneliyeyi 
'\'affa kıyetle 
lr'ıek;:r1ak de • 

r. 
' . • • 
~~azot yakan, 
. ın ,._ k' 1 lilc h ··•a ıne e 

hir ha areket eden 
Bir muhribin 9(1rkçıbaşı kumantlı,ı mevkli 

nu 'fll~ gemisi nasıl harekete gelir} 
y Us?habede bunu anlatacağım. 

tİtı.jll cnı Türk distroyerlerinden bi. 
f~e "?esela fayrap edip bir vazi. 
~elgı~eceğini farzedelim. Bir gün 
~cllıi ~uvari, çarkçıbaşıyı çağırarak 
lıarcknın ertesi günü öğleye doğru 
~ll'lıa ete hazır bir halde bulundu
~tı haheicap edeceğini söylemiştir. 
'4!tikq r süvarinin ağzından çıktığı 
)ettir -tn itibaren gemide bir faali

~BUld·~lamı§tı:, ... herk~ bir. işle 
'1t ha ur. Bugunun son sıstem 
~· rp gemisinde makineler müte· 
~b harekete hazır bulundurul
~~ .~raber bir kısım makine paı
l'ııR4ıı 'ökülerek temizlenmek ve 

Cı ~~k icap eder. 
~crnİai gu? öğleye doğru bir sarnıç 
fil' Ve ~~stroyerin bordasına yana
~~ ~~rettebatm içmeleri, yıkan
"ltjl'Qc: ıçın olduğu kadar kazanlann 
~ııc \' rn~ lazım olan tatlı suyu mah· 

h erır 
• ı:ı1.1 •• 

tir ~i ~elıye henüz ikmal edilmiş· 
tııı tedar asından muhribin mazotu-
1~fc f k eylemek işi gelir. Zira 
~~ : e hareket eden herhangi bir 
tıc l'rıc ernisi, hangi devlet bahriyesi
~llı.ı nsup bulunursa bulunsun su
;icp~n:r~~ınr, mayi mahrukunu, 

lldcc)j 81nı almış olmak mecburiye 
D· r. 

J.... ıstroy . h k . .. .. k J"ı. l' erın are etı gunu çar çı 
•11tıd11-.an1nda ikinci çarkr..ı zabiti bu
~clc1j~ halde makine ve kazan da
'd1 ~ö~ddolaşır, makineleri ve ocak
~! "r. ye~ geçirerek her şeyi teftiş 
~ l)}QQıkı ag hokkalannm dolu olup 
~..fi 'fllik arını, yağın her yerde ve 
tf~Ctiyftarda dolaşıp dolaşmadığını 
Cl lt filine &örüp her şeyin yolunda 
t ~klar a kanaat getirmesi lazımdır. 
~~!atın dan birkaçını açtırarak ıska-
ltıi ko Ve teshin satıhlarmm temizli· 
Çq~ttol etmeyi ihmal etmez. 

~killel çıbaşr muhtelif yardımcı 
\>ıt .ve g er~en mesul olan çarkçı za. 
~ılll\i edıklilerinden de idarelerine 
~ • bi; :ıa~ ~aki~elerin bir kusur
t ladıktan ksıklıklerı olup olmadığını 
~.}'ler va Ve şayet tamiri icap eden 
~.,tıı-ct k~sa bu tamiratı yaptırdıktan 
~den an dairesini bir kere daha 
~ ~~eçirir. 
~o}l.ltıda çrf aşı bu suretle her şeyin 
•lll Sonra 

0 du~una ~an1:'8t getirdik. 
•ı) ~evki· rna.kıne daıresmdeki husu· 
l~ ~e'flli ~~e ı~er. Kaptan köı:kü na
lıj tq &or b~arısinin her şeyi bir ba
~ıı klltn e ıleceği bir yer ise makine 
tcı~latr .. anda rnevkii de bütün emir 

ICt' ••tn :rn • 1 • 
~t ın, tn . eş er enn, manomet-
~i~:ll ko~~kınenir. devir adedini gös 
fıtı lt\i, rn ~l saatlerinin, buhar taz-
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• ~ern·a~ı ınahrukun miktar sar· 
Crj... ın 1n s·· • • .. .. 

·.•top} uratını gosteren mu~-
tı) litrj~ an~ış olduğu bir yerdir. 
bq 'l>lq tna.k·en ıbrelcr, birib:rlerine sa
q~ k bakne dairesinin etrafındaki 
~ le~e do;rdan ?'ılan.lar gibi b~kiile 

~lt\t a aşan ıncelı kalınlı bın bir 
tasında bugünün çarkçı ha· 

şısı cidden müşkül bir vazife sahibi
dir. Çarkçıbaşı kumanda mevkiinde 
bir taraftan süari ve yahut seyir za. 
biti ile diğer taraftan da kendi emrin
de bulunan diğer zabitlerle daimi 
temas halindedir. 

Saat yediye yaklaşmaktadır. 
Muhrip öğleye doğru hareket ede
ceğinden çarkçıbaşı ocakların yakıl
maları için emir verir: 

-Fayrap! 

Nöbetçi olan çarkçı zabiti bu em 
ri derhal kazan dairesine tebliğ eder 
ve kazan dairesinde mini mini bir 
elektrik lambası parlayıp söner. Bu 
işaret üzerine ocaklar tutuşturulur. 

Şimdi muhribin iki bacMmdan 
yükselen kesif ve siyah duman bu
lutları geminin birkaç saate kadar 
hareket edeceğini gösteren yanılmaz 
bir alamettir. 

Artık makineleri yavaş yavaş 
ısıtmak sırası gelmiştir ki bu dakik 
ve pek dikkatle yapılması icap eden 
bir ameliyedir. Yüksek tazyikli stim 
birdenbire tarb;nlere salıverilecek o
lursa soğuk olan makinelerde su 
husule gelebilir. Bunun için makine

ler yavaş yavaş ve tedricen ısıtılır. 
Bugünün tarbin makinelerini hu· 
sulü dairesinde ısıtmak is in üç saat· 
lik bir zaman lazımdır. 

T arbinlerin baş taraflanna yer

leştirilmiş olan mikrometirler her 
tarbindeki kanatların- tedrici inbisat· 
larmı saniyesi saniyesine gösterirler 
ve bu inbis::ıt matlup dereceye geldi 
mi makinelere artık yüksek tazyikli 
stimin salıverilmesinde bir mahzur 
kalmamış demektir. 

Çarkçıbaşıya her çeyrek saatte 
bir makinedeki inbisatm derecesi ra
por edilir ve çarkçıbaşı aldrğı malu
mata göre ısıtma ameliyesini hızlan
dırır ve yahut yavaşlattırır. 

Saat on bire geldiği zaman tar. 
binler ısınmış, her ~ey hazır olmuş
tur. Bu muhrip artık harekete hazır 
bir hale gelmiş demektir. 

Artık çarkçıba~ı makineleri tec· 
rübe etmek emrını verir ve gemıyı 
şamandıraya bağlıyan palamarları 
fazla yormamak şartiyle tarbinler 
hafif hafif hetrekete getirilir. 

Bir taraf tan makinelerin munta· 
zam çalışmakta oldukları bu suretle 
kontrol edilirken bir taraftan da ma· 
kinelere girmesi ihtimal dahilinde o· 
lan su ve hava dışarıya defedilir. 

Tecrübe muvaffakıyetle hitama 
ermi' olduğundan çarkçıbaşı süva
riye me.kinelerin hazır olduğunu ra· 
por eder. 

Birkaç dakika sonra borazanlar 
ve çan sesleri gliverte efradını demir 
mevkiine C'ağırdıkları zaman makine 
dairesindeki zAbitan ve gedikliler de 
kendilerine mahsus olan mevkilerde 
yerlerine geçerler ve müş'irlerden 
gijzlerini ayırmazlar. 

Kumanda borusundan emirler 
aksetmeğe başlar ve bu emirler har· 

o 
a 

Anlatan: Y. R. enen 
fstanbulda senelerce oturmuş bir ar· 

kadaşı onu yağlı bir iş bulurum vaadile 
kandırmış elinden birkaç lirasını al. 
mıştı: 

- tşe girince ilk aylıktan, yansı 

benim, razı mısın? 
Köydeki çocuklarile kansına bir ay 

sonra para yollıyabileceğine sevinerek 
istenen vaadi vermişti. 

Büyük bir apartnnan kapıcısı olan 
arkadaşı, yamooa miaafir ettiği köylü 
arkadaşına pek kısa bir zamanda iş 

buldu. Birkaç apartıman aşın daha u
fak bir apartıman kapıcılığı uhdesine 
tevcih olundu. Daha ilk gününden en 
üst kattan bir kız cıyak cıyak seslen
di: 

- Alii ... Yukarı gel. 
Merdivenleri nefes nefese çıktı. Öte. 

beri ısmarladılar. Tam birkaç basamak Nihayet bunca ::amandır duyduf;ıi ıstmılnn intikamını 
inmişti ki bir kadın sesi, merdivenleri almıya muvaffak olmU§tıı 
çınlattı: ' gezmeye de götürürsün, hem bak bi- peğe ve efendilerine bir oyun oynrya-

- Jolinin yiyeceğini unutma 1 zim kadar seveceksin dedi. Buna şöyle caktı. Çünkü bunu hem köpek, hem ide 
Bu da ne? Ali J oliyi ne tanır, ne bi- bir cevap verebildi: onu sevenler hak etmişti· 

lirdi. Bu da kimdi? Ya evin efendisi, - İnşallah .. efendim .. Beni severse Günlerce düşündü, kararını verdi. 
yahud da bir çocuktan alınalı idi· Afal- memnun olurum. Kendisinden sonra köyden geltniş da-
ladı. Dönüp sorsa ayıp olmaz mı idi? O, • • • • ha genç birisile anlaştı bu, Unkapanın. 
böyle tereddütler içinde iken dairenin Bir akşam yukarıya çağrıldı. Kapı da bir han odasında oturuyor, işçilik 
kapısı küt ıdiye kapandı. Ali, kan ter açıldı. !çerden ''haydi Joli, haydi .. diye yapıyordu. 
ter içinde indi, döndü, dolaştı. İsmini sözler söyleniyordu. Ali içinden "has- Bir akşam kız, köpeği Alisiz çıkart-
bile anlayamadığı bu adamın yiyeceği ta yürüyemiyecck galiba ki koluna giri. mı!, gezdiriyordu. Zinciri alinde idi, 
acaba neydi ki? yorlar, ben de davranayım,, diyordu· ama bir ucu köpeğin boynunda takılı 

Bu kadar ter dökmiyecekti. Meğer Tam bu sıra.da içerlerden bir köpek, değildi. Joli atlaya, sıçraya, ileri, geri 
Hüseyinin hakkı varmış, apartıman ka. sesi yükseldi. Arkasından da siyahlı, kalarak dolaşıyordu. 
pıcılığı da bir sanat imiş .. Mademki bu beyazlı bir köpek dışarı fırladı. Aliyi fşte o akp.m nasıl oldu da bir karga· 
kadar zordu. Hüseyin kendisini görünce başını kaldırıp, dişlerini göste- şalıkta Joli birdenbire ortadan kayıpla. 
ne diye evvela yamaklığa, uşaklığa ver- rerek havlamaya başlayınca peşinden ra karıştı. Kız döndü, her tarafı ara!:iı. 
memişti. Bir yandan ona küfrediyor, kopnlar: Joli yoktu. Apartımana koştu. Hepsi 
bir yandan da ter dökerek alt katta do. - A.. Joli, Joli, sus .• Ver elini toka sokaklara dökii.!düler. Fakat, beyhude .. 
taşıyordu. et diye hep bir ağızdan seslendiler. Joli yoktu.· Gece en üst katta ağlayan 

Nihayet karar verdi. Gidip soracak- • • • ağlayana 

tı. Zile dokundu. Saniyede içerisini İşi anlamıştı. Geldiği gün bey zan· Köpek çoktan Unkapanındaki odayı 
çınlatan zil.· Koşuşmalar oldu.. Kızla nettiği, şeker aldığı Joli meğer bir kö. boylamıştı. Ali aylardanberi ilk defa 
bir kadın görilndil: pekmiş ... Bildiği köpek, köyde evleri rahat bir gece geçirdi. Ertesi akşam 

- Ne var, para nu yetişmedi? koyun ağıllarını beklemeye yarardı. arkadaşma misafir gitti. Bir kilo pirzo-
Başını önüne eğerek söyliyebildi: Köpek sevilmez değil, sevilirdi de .. A- ra aldı. Karşı, karşı oturdular. Köşe/de 
- Beyin yiyeceğini unutma dl"diniz. ma bu kadar izzeti itibarı görmemişti· de Joli bağlı duruyordu. Biraz ev\·el ve 

Ne alınacaktı. MalOm ya yeni geLdim İsmi de zorlu, karabaş falan gibi isim- rilen ekmekten biraz yemişti. 
de... lerc benzemiyordu ki .. Köpeğin zinci. Pirzola kokusunu duyunca ve Aliyi 

Kadın gülerek cevap verdi: rinden tutmuş, hc-m yürüyor, hem de de görünce kuyruğunu oynatarak 
- Ha, pardon ... Pardon .. Biz senin bunları düşünüyordu. yaltı:ıklamyor, yerlere sürünüyor havlı-

yeni geldiğini unuttuk. Joliye şeker a- O gün bir saat köpeği gezdirdiler. yordu. 
lacaktrn .. Ama sen yenisin·. Bilmezsin Döndüler. Köpek birkaç gün sonra A- Ali pirzolayı yağları ağzmdan aka, a. 
kızla beraber gider, şekerciYi öğrenir. liye alıştr. Alıştı ama Ali ona bir türlü ka yerken döndü: 
sin. ısınmıyor, ısınmak istemiyordu. - Sus it 1 Burası babanın evi değil 

Tehlikeyi atlatmıştı. Kendisi şu apartımana geleli adama !diyerek aylarca beslediği kinin ilk acı-
Kız atıldı: kıllı yemek ikram eden yoktu. Nerede sayhasını savurdu. Sonra: 
- Sen demincek Jotiyi beyb;:ıbam bozulmıya yüz tutmuş, rakı sofrası - Bekle .. Kemiklerini tabii verece-

zannettin ama yanıldın.. Beybabamın artığı yemekler varsa çağrılır: ğiz. O kadar insafsız değilim, dedi· 
ismi frfandır. - Al Ali yersen, ye .. Yemezsen fı- Geç vakit apartımana döndü. Yuka-

Annesi ilave etti: karaya ver derlerdi. rı kata çıkar;\k hal ve hatır sordu. 
- Ama, Joli de bizim yavrumuz, O köyünde yemek artığı yemeye a. - Ah sorma Ali .. Joliyi bulamadık. 

evladımız, canımız, ciğerimiıJdir. lışkın değildi. Az yerdi iyi ve temiz bir Gitti. Yavrucak. Gazetelere itan ver. 
Eyvah 1 Bir çam devirmişti. kap yemek yerdi. İ§te hurda ıda öyle dirdik. Gene getin·n olmazsa belki kay-
- Affedersiniz efendim. Allah siz- yapıyordu. bolmadı çal:iılar. Artık o zaman yan da 

lere de, ona da uzun ömürlerler versin. Ha!'li aldığı şeyleri de cam çekmiyor yan.. Senin de kulağında olsun. Bulup 
Kıza annesi para verdi. İkisi beraber değildi· Apartımanın öteki dairelerinde getirene elli lira vereceğiz· 

hayli yürüdüler. Büyük bir şekerci dük oturanlara veriyorlar diye kızmıyor- _ Ne talili hayvanmış! şimdi de 
kinına girdiler. Kız Jolinin sevdiği şe· du. Kim çok -,}<azamrsa o kadar yemek uğruna elli lira verilecekti. 
kerleri Aliye gösteriyor, bir yandan da de onun hakkıldır, diyordu. Fakat şu en O köpeği böyle bir maksatla arkada-
kağıt kutuya ko}'(:luruyordu, kız, pa. üst kattakilere ne diyelim.. Bir ay şrna tutturmuş değildi. Sadece birkaç 
ket tartılıp sarılınca şekerciye çıkarıp koştuğu halde eline ancak üç lira sıkış 
para verdi, apartımana döndüler· Ali tmyorlardr. ötede köpeğe ise ... 
ne şekerciye giderken, ne de dönüşte Bir gün mutfağın terkos borusu pat 
kıza ~ene bir çam devirmemek endişe- lamıştı. Aliyi çağırdılar. Şunu bezle 
sile hiçbir şey sormadı. Yalnız kız bir tıka da şirkete haber ver dediler. Mut-
aralrk: fağa girdi. 

- Joli sana evvela yabancılık göste. Yere bir bez serilmiş. bir tabak içine 
rir, sonra alışır .. Akşamlan ara sıra konan yeni köfteleri Joli gözünil kapa. 

fi harfine tekrar edilirler: 
- Sancak makine yarım yol 

geri!. .. 
- Sancak makine yarım yol 

geri çalıştı ... 
- iskele makine yarım yol 

ileri!... 
- İskele makine yarım yol ile· 

ri çalıştı ... 
Narin tekne yavaş yavaş döner, 

pervanesini gideceği istikamete çe· 
vırır. 

- Sancak makine yarım yol ile· 
ril... 

- Sancak makine yanm yol ile· 
ri çalıştı ... 

Ve muhrip, gönderinde bayrağı 
dalgalandırarak uzaklaşmağa başlar, 
biraz sonra ufukta kaybolur. 

A. Cemalettin Saraçoğlu 

yarak, dilini dışarı uzatarak yalıyor, 

sonra yutuyordu. Mutfakta tda nefis 
bir köfte kokus,u tütüyordu· Ağzr su-
landı. ikinci bir defa bakacak cldu. 
köpek, köfte parçası ağzında hırla-

ma~a başlayınca işini bitirdi. Odasına 
indi. Köfte.Ye müthiş imrenmişti. Yeme. 
ği olma!.'a idi hemen alıp pişirecekti. 

Köfte kokuları burnunda tüte tüte 
fasulyeye kaşığı attı. 

• • • 
Günler geçiyor, Ali sık, sık Jliye çe

şitli yiy~ceklcr alıyor, içeriye girdikçe 
yediği nefis pirzolaları, pastaları lda 
görüyordu. 
Köpeğe müthiş düşman kesiliyordu. 

Rahatı, huzuru bu yüzden kaçmıştı. 

En çok kızdığı şey, köpeğin bir şey 
yerken kendisine hırlaması idi. Elinden 
gebe mel'unu temizliyecekti. Ama ah
detmişti, köyüne dönmeden evvel kö. 

gece karşısına geçip onun yediği şeyle. 
ri yiyecek, sonra da artıklarını vere
cek, intikam alıp köyüne dönece!~ti. 

Fakat ortaya bir de elli lira çıkıyondu. 
Ertesi akşam gene arkadaşına gitti: 

- Köpek daha burada beş gün ka-

lacak. Sonra götürüp diyecekı.in ki 
"efendim köpeği sokaklarda çocuklar 
kovalarken buldum, aldım. Faltat sahi. 
bini bilmiyordum. Arkadaşlar gazete 
okurlar. Bana adresinizi söylediler, ge
tirıdim,. sana elli lira verecekler .. Onu 
al, senin hakkındır. Yalnız benden bah-
setme. 

Beş gün sonra Joli bir ak~am apar. 
tımana çıkageldi. üst kat neşeye bo. 
ğuldu· Fakat köpekte bir dermansız

lık hissediliyordu. Koşup zıplayamıyor, 
arsızca yaltaklanmıyordu. Bir haftalık 
hapis tesirini göstermişti. 

• • "' 1 
On beş gün sonra Ali köyün kahve. 

sinde anlatıyordu: 

- Bir köpek yüzünden senelerce 
methini işittiğim İstanbul bana zinuan 
oldu. İti buraya getirip Hanyayı. Kon
yayı gösterecektim ama vicdanım el· 
vermedi gene. 
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ı ilanla alakadar Bankalar, mues- ~ 

1§ sesat, şirketler ve tüccaranın '§. 
_ Nazarı Dikkatine: 
= I KURUN ve HABER gazetelerinde ne§redilecek ilanlara ait tarife \ 
\ aıağıda gösterilmiştir: ,--

Birinci sayıfada santimi ,, 300 \ 

' 

Birinci sayıf ada ba§bk Kurut: 500 

İkinci sayıf ada santimi ,, 100 
Üçüncü ve dördüncü ayıfada santimi ,, 50. 35 
ilin sayıfalarmda santimi ,, 30 
Resmi ilanların n.ntimi ,, 20 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseaeleri ilinatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yinni kelimeye kedar 
Küçük ilanların beş defası 

,, 

,, 

20 

30 
100 

00 
Muhtaç san'atki.rlar ve it anyanlann 
ilinatı 10 kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat 
yapılır. 

( ilanlar için yalnız Ankara cadde-
sinde V AKIT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine mUracaat edllmelldlr. 

Telefon: 24370 

Marmara üssü bahri satmahna komisyonundan: 
Cinci Kilosu a"ahmini tutan ilk teminab 

Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmel[ 200.000 20.000 - 1500.00 

Komutanlık deniz erleri ihtiyacı için olan yukanda cins ve miktan 
yazılı elanek kapalı zarf usuliyle eksi itmeye 26 mart 937 cuma günü saat 
15 te lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. Şartname 

si komisyondan bedelsiz almabilir. isteklilerin hizasında yazılı ilk temi· 
natlariyle birlikte kanuni belgeleri havi teklif mektuplanm muayyen 

gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. 
(1352)' 

' 

Milli Müdafaa Vekile ti Deniz Merkez sabnalma komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminatı (675) lira olan on ton 

miktarında külçe bakırın M. M. V. binasında müteşekkil komisyonumuz· 
ca 29 nisan 937 pertcmbe günü saat 14 te kapalı zarfla eksiltmesi yapr 
lacakbr. 
Jacakbr. Şartnamesini görmek istiyenlerin komizyonumuza müracaatları. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 249 O sayılı kanun gereğince vesaik ve 
teminatlarını havi kapalı zarflannı mukarrer saate kadar komisyona ver
m.İf bulunmalan. Saat 13,30 dan sonraki müracaatlann kabul olunmıya-
cağr. (1404) 

MAZON MEYVA TUZU 
1NK1BAZI, HAZIMSIZLICI, MlDE 

EK.ŞlLlK ve Y AN~ARlNI . 
giderir. Hiç bir zararlı ve mushıl . madd~~ı 
yoktur, Şeker hastalığı olanlar bıle alabılır 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi latif, tes~ kol~y v~. müla
yimdir. Yerini hiç bir rnumasıl mustahzar 
tu'.ı:naz. MAZON isi:n HOROZ rnnrk~ma 

dikkat. 

Askeri Tıbbiye Okulundan : 
Askeri Tıbbiye okuiunda köhneye ayrılan 15 b!e:n foiin, Terlfü, 

Teneke, çuval ve saire 19/ 3/ 937 cuma günü saat 14 de Bayazrtta Askeri 

Tıbbiye okulu satmalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Teminab 

clokuz liradır. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. "628" .< 1172) 

HABER - J\k'~<!!!poa=tan======== 15 MART - 1931~ 
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sur ve kahraman şövalyeni~ tebrikleri 
kabul etmek istememesini delilikle tav-
8if ettiler. 

Pardayan kendisini çılgınca alkışla
}>an halkın arasmdan zorla kurtularak 
doğruca Don Sezann çadırına gitti. 
Çiinkü genç dostunun bir müdldet son. 
ta, Yardımına muhtaç olacağına emindi. 

lier tarafta olduğu gibi, kralın lo
casında da bu müthiş mücadelenin her 
•afha!ı dikkatle takip ~dilmi§ti. 
h Kralla Espinozamn, Pardayanın m~-

akkak iUrette mahvolacağını zannet. 
l'tti§ oldukları malUındur· Fakat, Faus
tcı, bunu" temenni etmekle beraber, 
0nun her mücaldeleden olduğu gibi, bu 
defa da galip geleceğine eminıdi. 
. Boğa yere yıkılınca Fausta sakin bir 
tavırla sadece şunu söyledi: 

. - Böyle olacağını söylememiş miy
dırn? 

, _ l{ral, Pardayana karşı olan . bütün 
cıı1ine r:ı~mcn takdirkar bir tavula 

- Cidden fevkalbe§er bir insan, dedi. 
•. E&pinoza da mutat soğuk kanlılıkla 
toyıc ldcdi: 

1 
- Zannediyorum ki madam tamamL 

e hakkmız var. Bu adam mahvedile
?tıi:yecek bir kuvvettir. Onu ancak si
:.in söylemiş olduğunuz usulle vurabi
ıriz. Başka çare göremiyorum. Binaen 
:ı.cy:1 ddi~i.:1iz veçhile hareket edece
gun. 

- İyi yapmış olursunuz mösyö. 
t leraı c.ğtr ve işkenceli usullerin taraf. 
k arıydr. Diğer taraftan kininde ve inti
amıannın icrasında çok sabırlıydı. 
• - Bu meselelden sonra projelerimi-

b
tln tatbikini başka bir güne bıraksak 

clk· ı daha hayırlı olur, dedi. 

. 'te :esp!:1o~a kralm gözleri içine baktı 
katı bır tavırla cevap verdi: 
i; Çok genç 1 Artık gerl dönerrieyiz t 

austa derin bir nefes aldı. Başengi. 

zitörün kralın bu fikrine iştirak edece
ğini zannetmişti. 

Filip de bir müddet başengizitöre 

baktıktan sonra, ısrar etmedi ve likayt 
bir tavırla başını yana doğru çevir+di. 

Kralın bu sade ve küçük jesti~ Par• 
dayanın mahkumiyetiydi· , 

VIII 

ŞtKO GELtYO~ 

Pardayan, güreş meydanının etrafın .. · 
daki koridora girdi. 

Esasen kalabalık olan bu koridor, 
bu defa, Pardayanın müthiş mücadele
sini yakınldan seyretmek üzere gelen, 
yüzlerce insanla büsbütün geçilerniye
cek bir hale gelmişti. 

Fakat Pardayan bu koridora girince 
herkes gayri ihtiyari kenara çekiliyor 
ve bu biiyilk kahramana yol veriyordu. 

Parı::layan biraz yürümüştü ki, yan 
çıplak bir halde bir elinde kılıç, diğer 
elinde boğayı ürkütmeğe mahsus kır • 
mızı bir bez tutan ve yorgunluktan 
soluyarak nefes alan don Sezarla kar
şılaştı. 

Don Sezar meydana çıkmak üzere 
elbisesini değiştirirken Barba Rojamn 
başme gelen kazayı öğrendi. 

Bu dev cüsseli adamı, hakh olarak 
düşman telakki ettiği halde, alicenap 
genç hiç tereddüt etmeden, kılıcını 
kaparak meydana doğru koşmuştu. 

Maksadr, boğayı biraz oyalamak ve 
Barba Rojımm dışarıya çıkanlnıasmı 

temin etmekti. 

Fakat bütün bu kalabalığı yararak 
oraya varmak hayli güç bir meseleydi . 
Don Sezar, kendisine yol açmak 
için bir hayli kuvvet sarfediyor ve çok 
yavaş ilerliyordu· 

Halk arasında sıkışmış olduğu bir st• 
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Bu umumi hümma içinde, yalnız Fa
usta, dudaklarmda muammalı bir te. 
bessümle ve büyük bir soğuk kanlıbk-
1a yerinde kalmıştı. Ancak onun l<ia 
biraz heyecana düşmüş olduğu, dudak 
lannın titremesinden anlaşılıyordu. 

; . Halk görmek istiyordu. Pencere ve 
·tribünlerdeki asiller görmek istiyorlar 
' dı. Kral başcngizitör de görmek isti
yordu. Herkes, herkes görmek istiyor. 
du. 

} Fakat neyi/ 
İşte bunu? 

.'Bir aldam, parmaklıklann üzerinden 
1 atlayarak, yalnız başına ve elinı:le bir 
1
,tek ince kılıç bulunduğu halde, tasav
vur edilemiyecek sakin bir tavırla Bar

ba Rojayla boğanın arasma girmişti. 
Ve birdenbire, alkış tufanı ve hay. 

'ret avazeleri durmuş o;tahğı derin ve 
ölü bir sükut kaplamıştı· He::keı; he
yecandan soluyordu. 

Kral, gözlerini meydandan ayırma
.dan, başım hafifçe Espinozaya doğru 

çevir.ii ve dudaklarında garip bir te. 
bessümle mmldandı: 
ı - Mösyö dö Pardayan ! 
1 

' Bu cümlenin söyleniş tarzında hay· 
retle berabet gizli bir sevinç de vardL 
Nitekim kral hemen şunları ilave etti: 

-·Bu adam deli! Fakat öyle olması 
isabet .. Doğrusu bu kadar güzel bir 
intikam alacağımı beklemiyordum. üs
telik güzel bir de temaşa .. Zannediyo. 

rum ki mösyö başengizitör, iirnit etti· 
ğimiz:den çok daha kolay kurtulduk. 
Hem de muhterem dayı zadem Navar 
kralı, el~isine fena bir muamele yaptı
ğımı da idciJa edemez. 

Espinoza mutat soğuk kanlılrğıyla 

cevap verdi.: 

- Ben de ayni fikirdeyim, sir. 
Bu mükalemeyi dikkatle takip eden 

Fausta haflf!ie yerinden !doğrularak 

müdahale etti; ,,. 
- Öyle mi zannediyorsunuz !ir? 
Kral gülerek cevap verdi: 

' - Böyle olacağına emin olabilirst.ı 

niz madam. Azgın bir boğanın ne ol· 
duğunu bana sorun! 

Fausta başını salladı ve kralla Espi· 
nozaya son derece tesir eden bir ııeslej 

- Mösyö dö Pardayanın bu hayvanı 
kolaylıkla öldüreceğin'C eminim, deldi. 

- Bunu neye istinaden söylUyorsu. 
nuz madam? 1 

- Size bunu söylemiştim sir l Şö-
valye dö Pardayan bütUn insanların 
fevkindedir. Onun önünde ölüm bil~ 

kaçıyor· Hayır, sir, şövalye dö Parda
yan bu mücadeleden ide galip çıkacak. 
tır. Onu muhakkak mahvetmek istiyor• 
sanız size göstermiş olduğum çareye 
başvurmak lazımdır. 

Faustanın sesindeki bu kat'iyet Es
pinozaya da büyük bir tesir yapmıştı. 
Krala doğru eğildi ve yavaşça: 

- Neyse sir, şövalye dö Pardayanın 
ne yapacağını şimdi görürüz, dedi. 

Fakat Fausta bunu !duymuştu. Ve, 
müstehziyane bir tebessümle: 

- Bakın da ne yapacağım görün. 

dedi. 
Boğa, birdenbire karşısına dikilen h" 

heklenilmiyen rakibi görünce gayri ih. 
tiyari durakladı. Kral, Fausta ve Espi
noza arasındaki mükaleme, işte boğa-

nın bu kısa süren duruşu esnasında 
cereyan etmişti. Bu kısa tereddüdü mü. 
teakip, boğa, kafasını eğldi ve bir yıldı· 
rım süratile bu meçhul düşmanına sal· 

dırdı. ! 
Pa:dayan, bu hücumu, kendisine 

has o müthiş soğuk k~nlılığıyla bekli. 
yordu ki, hayvanın karşıaında profil
den bir vaziyet almıştr. Topuklanru 

' 
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birleştirınif ayaklanrun ucunda yüksel 
mişti. Kılıcının kapzaaı göğsünde ol
duğu halde, batını hafüçe ıu.ğa ldoğru 
meylettirmit ve iyice nifan almıf tı. Bo. 
ğa güreılerini ömründe görmiyen Par
dayanm aldığı bu vaziyet boğaları öl
dürmek için meıhur boğa gilreşçileri.. 
nin aldıktan klbik vaziyetti. 

Pardayan böylece hazulannuştı ki, 
boğa da hedefini iyice gözüne kestir
dikten sonra bütün hızıyla ıaldmnca, 
kılıç kendiliğinden boğanın kafasına 

girmişti· 

Pardayan kılıcını ıık:rc:a tutmakla ik
tifa etmişti. Kılıç boğanın kafasına gi. 
rince hayvan mıhlanmış gibi yerinde 
kaldı. 

O zaman, bu görülmemiş mü.cadele
yi seyreden binlerce insan dehşet ve 
merak içinde ürperdiler? 

Ne oluyordu? Boğa yaralarumş mıy
dı? Yoksa bir şeyden mi ürkmüştü? 

Nasıl ve ne için böyle hareketsiz du. 
ruyoıı:iu? 

Ya heykel gibi duran bu kahraman 
ne yapıyordu? Kıhcmı niçin tekrar 
boğaya indirmiyordu? Yoksa canına su
sadı da, boğanın kendisini parça par
ça etmeı.ini mi bekliyor? 

işte, buna benzer bir çok sualler 
seyircilerin zihinlerini işgal ediyordu. 
Fakat hiç kimse bunun sebebini anla. 
mıyor, bu suallerin cevaplanm veremi
yordu. Ve herkesin üzerine derin bir 
sükut ve heyecan çökmüştü. 

Doğrusunu söylemek icap ederse, 
boğanın bu vaziyetinden Par~ayan da 
bir şey anlamıyordu . 

Vakia kıhcmm, kabzaya kadar, bo. 
ğanın başına girmiş olduğunu görüyor. 
du. Boğanın titrediğini ve soluduğunu 
da hisscltliyordu. Fakat bu yara klifi 
derecede tehlikeli miydi? Yoksa boğa 

tekrar coşarak bu darbenin acısını on
dan çıkaracak mıydı? 

ı,te Pardayan da kendi kendine bun. 
lan soruyordu. Fakat o, böyle uzun 
müd1et tereddüt içinde kalacak bir a
dam değildi. Her ne pahasına olursa 
otsurı meseleyi öğrenmek istiyordu, 
Birdenbire kanlı kılıcını çekti ve hay· 
vanm hücumundan kurtulmak için, ay. 
nl zamanda yana doğru sıçradı. 
Boğa bir yıldınmla vurulmuı gibi 

cansız bir halde yere yıkıldı. 
O zaman seyirciler arasmlda dehşc:tli 

bir karışıklık ve gayri tabii hareketler 
başladı· Yüzlerdeki dehşet ve heyecan 
ifcıdesi yavaş yavaş zail olmuı, gerilen 
sinirler tabii vaziyete girmişti. Herkes 
derin bir nefes aldı. 

Bir çok kadınlar sinirli bir tavırla 

ağlamağa başlamışlardı. Diğerleri bila
kis sinirli sinirli gülüyorlardı. Fakat 
gerek gülenler, gerekse ağlayanlar, ni· 
çin güldüklerini ve niçin ağladıklarını 
bilmiyorlardı. 

Evvela herkes heyecandan kurtul. 
ldu, sonra müthiş bir hayret ve daha 
sonra da çılgın bir sevinç yükseldi. 
Bunu çılgın bir alkış tufanı takip etti. 

Eğer, kralın orada bulunmasının i
cap ettirdiği hürmet olmasaydı, hiç 
şüphe y<'ktur ki herkes meydanı işgal 
edecek ve bu görülmemiş kahramanı 

omuzlar üzerinde gezdirecekti. 
Pardayan, elinde kanlı ktl:cı bulun

duğu halde, teessür ve elem içinide, en 
meşhur boğa güreşçilerine parınl'lk ısır. 
ta-::ak bir ustalıkla öldürmüş olduğu, 
boğaya bakıyordu. 

Kral ve onun kinini, maiyetini, ken
disine yan gözle bakmış olan aıı;lzadc
leri unutuyordu. Faustayı ve kralın 
balkonu yanında saklanmış olan üç ya. 

yerini, kendisine dehşetli bir kinle ba. 

-
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~ kan BUssi Lökresi, Espinoza ile adam
larını, engizitörlerini, casuslarını unu. 
tuyordu. Don Sezan ve onu tehdit e
den tehlikeleri unutuyordu. Her şeyi 
herkesi unutuyor ve yalnız öldürdüğü 

boğayı düşünüyordu • . 
ı,tc böylece, uzun müddet 7.avallı 

boğaya baktıktan sonra, tasavvur edi· 
lemiyecek acıklı bir sesle mırıldandı: 

- Zavallı hayvan!.· 
Büyük bir samimiyetle söylenen bu 

iki kelime, bu ilinecap kalbin yük. 
'•ekliğini göstermeğe kafiydi. 

! Bunun başka bir sebebi !daha vardı. 
Boğa, kendisine karşıdan, kahraı:ıanca 
saldırmıştı bir çok insanlar gibi arka
dan değil. Binaenaleyh etraftaki insan
ların birçoklarından daha asildi. 

Bunları düşünürken, gözleri gayri 
ihtiyari elinde ki kanlı kılıcına takıldı 

ve, derhill tiksinmi§ bir insan tavrile 
onu uzağa fırlattı. 

Sonra tekrar boğaya baktı ve bu 
defa biraz !daha lakayt bir tavırla mı. 
rıldandı: 

- Fakat ben kendimi müdafaa et
mekt~n başka bir şey yapmadım ki, 
eğer onu öldürmescydim muhakkak ki 
beni de ata benzetecekti. 

Ve sakin bir sesle ilave etti: 
- Hem de herhalde benim canım 

boğaninkinden daha kıymetlildir ! 
O zaman, Barba Rojayı kaldıran 

adamlar nazarı dikkatini cellıetti. Tam 
kı anda, hademelerden müteeşkkil bir 
grup da boğayı kenara sürüklemeğe 

başladılar. 

Pardayan hazin bir tavırla evveli 
Darba Rojaya, sonra da boğaya baktı 
ve şöyle düşündü: 

- Bunlardan hang:si daha vahşi ve 
d:ıha z ~li-n .,~- ·-~, r·ı rdaııı mı y<- 1:~"' 

lJoğa mı? K.im:.,::L ı., .. ::.i ~~ . üu a :;il lı .;y-

vanı, JU insana feda etmenin neticesi 
çok fena olacaktır. 
B~ düşüncelerden kurtulmak istiyor. 

mu! gibi başını salladı ve tek:-ar mı

rıldandı: 

- Galiba fena bir adam olmağa baş· 
laldıml Canrm bir insanın hayatı elbet. 
teki bir hayvanın hayatından kıymetli· 
dir. Zaten nasıl olsa bu hayvanı baş· 
kalan öldürecektti. 

Ve sonra, mutadı veçhile, bütün ka
bahati kendinde buldu ve şöyle düşün· 
dü: 

- Başkalarının işlerine kanşır.arn~k 
hususunda babamın mütemadi nası· 
hatlerini dinleseydim, bunla11dan hiçbi.. 
risi ba§ıma gelmezdi. J3arba Roja hO• 
ğa tarafından öldUrülseydi bu sırf ken· 
di kabahatinden olacaktı. Meydana 
çıkmasaydı; ben ne diye bu işe ka~Ş
tım? Bütün bu etraftakiler ne dıye 
karışmadılar? Halbuki bu aldaın onl~
rm vatandaşı, dostuydu· Onlar yerle.rın 
den kımıldamadıkları halde, ben, sııce 
naplık taslamak için meydana atladınt• 
Anlaşıldı ki ölünceye kadar böyle ap· 
tallık ve düşüncesizlik içinde sürüne~~
-· M .. d' k d' k dime soı: gım. utema ıyen en ı en 
veriyorum, bir daha böyle bir şey yap· 
mıyacağımı söylüyorum sonra ht>r şe .. 

· ba· ye rağmen şeytana uyup gene aynı 
tayı tc!krar ediyorum. Doğrusu çok fe'" 

· ::-asına na!.. Hiç olmazca babamın batı. 
hürmeten, onun nasihatlerini dinleme• 
liydim. Öyle anlaşılıyor ki bu hatamırl 
cezasını çok pahalı ödiyeceğim. 

td.r "' ınt Pardayanın hissiyatına kapı g t 
zann:tmck yanlış olur. Bunları gaye 
makul bir &amimiyetle dU§UnfiyordU·ı.ı 

Tam bu sıralda, yüzlerce insan, on 

tebrik etmek üzere meydana koşuşur• 
1 ora· 

hrke~. Pardayan. seri ;ıdımlar a 
~:m cıyrıldı. Öyle l;i l:;!r çokları bu ce-
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Orijinal 
bir k.az 

(Baf tarajı,5 itlCilile) 
1armı kavbolmue olacak. ~J.r. da 
cevap al~admı. Ad.resini\ §8.§ ırdmı. 
Velhuıl biribirimizi kaybettik. 

latantula döndüğtım 7.8.lU n Edi
be'yi araştırdım. Buldum. M ~er o 
benden Um.idi kesildikten 80l.U'I& evlen
mlf, Kocası ölmil§. Şimdi ~.ıl.. Şık 

bir apartrmanda oiuruyonb.ı.; 
Evinde onu ziyaret ettiııL EQ:L 

sinden d:ıha gür.elleşmif, dlılba cazip 
blr hal &lmıetı. Beni muha.blietle kar. 
llladL İki elimi sıktı. Yaruıtaa otur
du. Batını omuzuma dayıyatrt..k &.llat.. 
tı. 

- Çok iyi bir adamdı. Beni/çıldı
raaıya aeviyordu. Senden ae haber 
alm&yınca. ban& u:r.a.nan el~ nrıMrm. 
Evlendik. Çok mes'ut old~. Çok ... 
aenin sayende ... 

- Niçin, benim sayemde? 
- Evet, çünkü ona vaktile senin 

metresin olduğumu aöylemişler ... ,Deh 
şetli Uzillmüş. Fakat evlendiktenıııon

ra i3i anlayınca çılgınlar gibi sevin-
di. Ah vallihi sana med_yunum. 

- Peki FAibe ama, şimdi artık 
htlrBUn. O, yav&1Ça beni itti. ye,tat. 
lı aesile: 

- Benim sevgili doetumı! .. - dec!i. -
Hayır, hayır... Ola.mu... Daha , ben 
kocamı unutmadım... 1 

- Ya ubnıdenem. T ' . 
- Sabnıdersen... Bilmem... Her-

h&lde belki bir bqkuı olaltilir ... J Fa. 
k&t aen ? ... .AalA ... Sana kll'lı öy~ ~ 
miz, öyle yüksek bir hia be8liyonım 
kl onu hayatm maddi ve çirkin1aah
nelerile bozmak istemiyorum.. .. 

Sonra yalnız duda.klarmı öpmeme 
mllilaa.de etti. ÇUnktl zaten o hakka 
ilk olarak beıı na.il olmuftum. 

Nakleden: (Hatice 8iıntwa) 

İstanbul Harl<'i As
keri kıtaatı ilanları 

Her bir kilosuna biçilen ederi 230 
kurut olan 25000 ~ 3PQOO kilo ... 
n abunlu köeele kapalı arfla alr 
midir. Şartnameaini 345 kurup 
almak v~ ömelderini ı&mek iati-
7enlerin herıün öileden eonra ko
miayona ıelmeleri ilk teminat mik, 
tan 4700 lincLr. lhaleai 24/ 3/ 937 
prpmba tünü aaat l 1 dedir. Ek
liltme7e ıinceklerin 2490 Aydı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de 1uılı veeiblarla ilk teminatlariy 
le birlilrte teklif mektuplarpu ihale 
aaatinden en 4Z bir aaat enel An· 
kanda M. M. V ekileti S.tmılme 
komiayonuna vermeleri. ( 629) 

(1243) 

SA11LIK OTEL 
Buraada Çekir;ede cadde üıtün· 

de havadar ve nezareti çok güzel 
elektrik ve auyu mevcut, yağlı bo
yalı yedi oda, bir mutbah ve tekmil 
müıtemilatı ile iki adet ayn ayn 
huıuıt çelikli ııcak. ıu ban)"09unu 
havi ŞiF A OTELi atıbktır. Talip 
olanların Tıbbiye mektebinde Binba
fI Basriye mektupla veya §if ahe'l 
müracaat ectmeleri. 

Dr. Ihsan Sami 
RAKTERIVOLOJI 
LAISOAATUAAI 

Umumi kan tahlll&tı, frenrt noktat nıı
zarmd&n (Vuserman ve kan teamllllert) 

kan kUreyvatı sayılınaaı. Tifo "' ı:aıtm-ı 
haııt.ahklan teıtılai, idrar, balsam, cern• 

hat, kazurat ,.e eu tahlllltı, Ultra mlkros 
kop!, kanda üre, şeker, Klorür, Kolle,. 
trbı Jn4ktartannm tayini. Dtvanyolu. 

No. 113 Tel: 209111---•ı 

Dr. Nihad 'rözge 
. ) ı ıncı sınıf Cilt ·Frengi ve dıQer ~ 

t
,!_Ohrevı heEtalıkter mutahassısı 
~m•re C•""1•ll •ntı•ı ••· ti } 

Teıetonı ••••• 1 
, Pazar ve Perşembeden başka hergün 

<fı ~!! - 21 e kadar h!slalannı katlı! eder 
' Sair gOnlerı 11araaıa 
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Niçin 
Herkesin 
Dişi eri 

Böyle 
beyaz değildir? 

Çftnktl dişlerin beyaz olması için . 
[!] inci şart: 

R ·adyolin 
Kullanmak 

[!) inci şart da: 
Ala yalna abahlan dejil. her ymnelcten IOIU'& mümkün · 

. olmam akpm, aabab mutlaka temislemektir. 

Kendi kendine 1000 kellme ile 

lngilizce dersi 
Resim: B 

A street ın London 
( Londrada bir cadde ) 

1 - Sbops: ma.ğa::a,lar. 2 - The pavements: ya.ya. 1oııldınmlar. 3 -
People: Mık. ' - A policeman: bir poUı mem.un.ı. 5 -A motorca.r. 
bir motoaik].,et. 6 - taxi.ca.b: bir tGkai otomobilı&. 7 - Motor omnJ,. 

bu.eee: otobüalm. 8 - A lo?TY: 1camy<m. 9 - 'nıe underground electrie 
ra.ilway: yeraltı elektrikli tren. 10 - A lamp-post: bir aoka:k 14mbclM. ~ 

11 - A standard: bi:yük ~~ lambası. 12 - An. "ialand": bir "aci5,,,. ~ 
13 - A dog: bir köpek. 



Dost ıranda 
askeri 

hareketler le f/&11 • . • .. 

han İmparatoru ve 1ran ha.va, kara ve deniz kuvvetlerinin başkumandanı 
S. M. Rıza Şah Pehlevt ve veliahtı manevra sahasında. 

İran !mparatoru ve yeni !ranm bllyUk kurucusu alahazretl hümayun ak 
bir at üzerinde erkii.mharbiyesiyle birlikte manevra meydanına gelirken. 
Bir at boyu geriden gelen genç silvari büyük oğlu Son Altes Veliahttır. 

Büyük rütbeli kumandanlar !mparatorun güzergahında. bir ihtiram safı 
teşkil etmişlerdi. Soldan ikinci, üçüncü dördüncü ve beşinci zabitler ge. 
çit resminde ve manevralarda hazır bulunmak üzere Tahrana gitmiş olan 
dost trakm askeri heyetine mensupturlar. 

Dost, ı.ardeş ve müttefik Iranın modern ordusu !ran İmparatorunun 
en yüce eserlerinden biridir. Sor. geçit resminde en son sistem tankları ile 
bilha.ssa na.znn dikkati celbeden bu ordu İran istikli.linin, İran dostlukla-

b(l).a) 

Dost. müttC'fik ve kıırdeş !ran yeni rejiminin kuruluş yıl dötıümünü büyilk merasimle tes'id et.mi~ v:;~ttııiP' 
debdebelcre hak kazandığına şüphe olmıyan bu r<.>jim lranı modern ve kudretli bir devlet haline yU örUYorU" 
Resmimizde 1ranm büyük milli Şefi ile 1ran Vcliahtını hükumet erkaniyle birlikte saraydan çıkarken g 

İran havalnnnda İran İmparatorluğu 
nun harp işaretlerini taştyan çelik 

kartallar doln{}maktadır. Resmimiz 
ın~nevralarda. çifte satıhlı bir avcı 

filosunun geçişini gösteriyor. 

İran İmparatoru ve Veliaht merasim. 
den sonra parlamentodan çıkıyorlar 

Birinci sınıf Operatör -=="= 
Or.CAFER TAYYAR 
Umumi cerrah! ve sinir cerrahisi mUte
hauıaL Parla Tıp FakWtesi cerrahl ser
visl, d!mağ cerrahisi enatltU.Slı sabık 

aatstam. 
Erkek ve kadın ameliyatları, linlr n 
be~ urlarr, estetik (ytt.a. meme, karm 
buru§Uklukları) ameliyatları ve nisaiye 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 
!Rcma'tt:nzmaı 

Lumbago 
SDyaıitD~ 

HergUn (8-11) kadar nıeccanen. öğle. ,S inir v e So:Yuk a]ğınlığmdan 

1 
doğum mUtehassıeı. 

den sonra Ucrcttldlr. Beyoğlu Parmak. o 
kapı Rumeli han No. ı. TI. -H086 ileri gelen şiddetli ağnlan 

~·!!:··~==~:-;,:-~-=~·~·!:~'!!*~3~~~~-~~~!!\ Tesk l o 
Kimyager V e 

Hüsameddin iz~le ede' 
\ 

Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil
umum talılil&t. E minönü Emllk ve 

1 

,Eytam Bankası karJramda izzet 
jBey Ham. 


