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lngiltere, ltalya ve_,_J_an_o_n~ya~I~·i_ 
tehdı•t etmektedı·r lnekçilerle sütçüler 

llA. arasındaki ihtilaf 

uYlu@~lk.©Vc§l cdlc§l ~~r~ Bize temiz süt 
lllFtiö t<eGıı<dlöt ~<dlÖV©IF 

1 

içirtebilecek • 
mı 

Sütçlller, inekçllerln istediğini kabul 

Lo d d t ı b ı Al etmezlerse: 
D ra 8 8 e e er, man Evet, aksi takdirde hayır 1 

.,.. sefirini . dövdüler 
"Uçük itilaf her ·ıhtımale · 1<arşı ·narbe hazır 

Fransa, Ingiltere ile bir 
olduğunu bildirdi 

istanbulun belli başlı !dertlerinden 
biri ve belki de birincisi süt meselesi 
yeni bir safhaya girrni§tir. 

Sütçülerle inekçiler ve mandacılar 

arasında anlaşmaların her sene martta 
yapılması mutattır. B u sene mart ge· 
lince inekçilerle sütçüler arasında fi. 
yat meselesine bir ih tilaf çıkmıştır. ih
tilaf evvela Topkapı ve Silivrikapıda 

kendini göstermiş, sonra Beyoğlu ve 
havalisine sirayet etmiştir. İhtilafın 

sebebi inekçilerin sütil 11-12 kuruştan 
satmak istemeleri, halbuki sütçülerin 
9 kuruştan yukarı çıkmak istememele. . 
ridir. Bu yüzden sütçüler inekçilcrden 
süt almamış ve sütü elinde kalan inek 
çiler de bu yerlerde kendileri süt satma
ğa veya sattırmağa başlamışlardır. 

Vaziyetin böyle bir çıkmaza girdiği 
sırada şehrimizdeki bütün inckçilrr 'bir 

(Devamı 6 uıcıda) 

ariste ~üy· 
karışıklıklar 
Fransız Faşistlerinin seb p 
oldukiarı bu hadiselerde 

lNllYınırl'l ©JV-Ilşço oe ır a skeır ~ce IP~nn~neırne 

r 
"rlili 
~>ıL.. ~ ta1 7 ~1.a>ı :.ebe C7inden daya1c yc<liği 

A.lm.mıyanm Londra elçisi 
Ribentrop_ 

lngili::: <f.J ,,;;nmasınııı U::,ak .~arl: maı·cı•rd!an taımarc ile drniz 7.-ııv1·ctlcriııi1ı 
m:iı1tcrck h.arcl:cti esası <la:ıilindc yapılmakt'1.'1ır. R"':.mı· . a;z uir lıattı harp 
gemi.sini. tayyarelerle mii§'crekcıı hare l:ct h~ı:ncıc 9östcr+!Jor. 

Almanya . yalnız Orta Avrupayı 
deği~ , Balkanları da 

zaptetmek hulyasında 
Musolininin devam etme!•te olan 

T rablus garp seyahatini dünyn_sul
hunu sarsacak birçok had iseler art· 
arda tilkibe başladı. 

İtalyan donanmasının T obruk 
deniz ii~süne dayanarak şarki Ak-

denizde yaptığı ve yapmakta olduğu 
büyiik manevralar biitün tekziplere, 
bü ti.in ·· (sulhperver!) . temennilere, 
neşriynta , tnhminlere rağm~n İn
giltere ve F rnn~a taraf mdan bi.iyük 

( Dct'amı 1;?. ir.r:<;c) 
--------------------------·----
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Martta. baharda ve ~ayır 
mevsiminde mHHilrntlar 

Yazan: 
N l ı.a nı e ttin Na zif 

Arkadaşımız Nizamett in 
Nazif yedi mülakattan i. 
baret bir yazı serisi hazır
lamıştır. Karilerimiz'n be· 
ğenecekleri ve zevkle oku. 
ya.bilecekleri derccec!e ori
jinal olan bu miilakatları 

birkaç güne kadar ne§re 
başlıya cağız. 

1 - Kumrularla konuştum. 
2 - Kedilerle konuştum. 
3 - Aygırlar ve boğalarla ko· 

nuştum. 

4 - Sernelerle konuştum. 
5 - Eşeklerle konuştum. : ı 
6 - Biilbüllcr!e konuştum. = ı 

.. ~ .. :: .. ı .. ı.~.~~~~~~!:.~~.~-~:~.t~-~: .... ~··· ~ 

Bu sabahki Ankara telefonu 

Alm~nıa 
Takı s iş·nde verdiği 

k ar arı değ•!!it i rdi 
Ankara 17 (Hu~usi) -Burada

ki nlakadnr makamlara ge!en mnlti
mnta göre, Almanya hükCırr.e~i ta
kas muame!e1erini tnhdit ve 50.000 
mnrl:tan aşağı olnn i~lcr i kaldırmak 
husuounda \'ermiş olduğu kararı de· 
ği;itiı'rnck mecburiyetinde kalmıştır. 

Alınan yeni bir k::ı.rara göre Al
man hükumeti, şimdi de takasa ta· 
bi tutub.bilecek Almnn mnllarmın 
srı.t· .. bmu, kcndile:-iyle takas iize -
rinclen iş yapılacak memleketlerin 
miktarım ve Almanya ile olan ticari 
mukavele va7.iyetlerine göre tahdit 
etmiştir. Bu yeni vaziyet tüccarla
rımız lehine çok iyi neticeler vermek J 
imkanlarını.hazırlamıştır. 

(Diğer telgraflar 6 mcıda) 

Fraıısız Faşistleri rei.Ji 1~oloncl dö 1<i 
Rok (solda) mcç1ıııl asker nıezanııda 

ı·;r merasim esnasında 

saaı~o~ır~~ 
Çal lr (P> D~~D O alır 

yarahlar 200 ü 
geçti 

Paris i7 (A.A.) - Fransız sosyal 
partisi iFmini alan eski "Ate13 haçlı. 
la:-,, m (ynni Fransız fa.5istleri) dün 
toplnndıklnrı Klişidc Olimpik sinema. 
sının cnündc tertip edilen bir muka. 
bil nüm<ıyiş esnasında müthi§ bir 
kargnşalık vuku bulmuştur. 

Dahıiiye nazırı Maks Dormoy, po
ı :s müdürü !Jangcron, \'e Başvekilin 

kalemi mahsus Fcfi Blumel, vaka ma. 
halline gı>Jmişlerdir. 

Paris 17 (A.A.) - Dün akşamki 

knrgncahk!ar, Wişi belediye dairesi 
civarında çıkmıştır. Saat 22,30 da 

( Vcı..•amı 6 tncıda) 

l~pa.ıyad.q, hııkıinıetçilcr tarafından esir cai'lcn Alman tayyarecileri 
lsP.«ııya. yp.::ı.sı 6. rmcı 'S(J,'IJ.Ji$ki 



Konışumuz ve 
dost nıuz ran 

- şahlnşahın yll dönUmU mUnasebetlle 
· İşte !ran ulaştığı her merhaleden 

yeni bir hız alarak durmıyarak ilerli
yor. Betondan ve çelikten adımlarla 
ilerliyen bu 1ran ile bu !ram yaratmış 
olan miUi şef Türkiyenin en dost 
sempati ve ha;Tanlığını kazanını~ bu.. 
lunma.ktadır. 

Komau, kardeş, dost ve müttefik 
milletin asker, terakkisevcr, özline ve 
aözüne inanılır, otoriter, a.zimkô.r, ze.. 
ki ve ffiert olan milli §efi sayesinde 
ulaştığı !On merhaleden görünüşü ta. 
mamile "avrupai,, dir. Dünyanın en 
arızalı bir kıtasmı oyarak, tabiatın 

"yol vermez ağ,, "devrilmez kaya,, 
-·g~çit vermez uçurum,, halindeki bü
tün isyanlarına rağmen Ma.vrayı !ran 
hattını yapan, Tahranı modem mek. 
teplerle süsleyen, İran köylerine dev. 
let merkezindeki emniyeti ula.stıra.n, 
aört buçuk sarhoş Çar Kaza.ki karşı
emda bile titriyen Kacarlann payı. 

tahtında on gUn e'\'Vel en modern si. 
18.hlarla mUcchhez bir orduya geçit 
resınl yaptJra.n bu ''Avrupai İran,, Av 
rupa medeniyeti manzuınemne dahil 
olup Avrupa kolerasına· tutulmamış 
bulunan zinde, temiz ve insan millet. 
lelin yalnız sevinç değil biraz da gu. 
rurla seyrettikleri bir varlıktır, 

İran için medeniyet ~ul bir ma.
ne'i maden değildir. İranlı bir vizL 
got, bir Golvalı, bir Fırank gibi en 
aerin cehalet ve vaheetin içinden çe_ 
kilip medeniyetin karşmma kirli su
ratlı, kanlı elli bir toy halinde çıkL 
rrJ.ma.mıtrtır. 
tranıınm moot.!rn ha.yata girişi bp. 

kı TUrki\n modern hayata girişine 

benzer. O da Türk gibi en yüksek ve 
yiloo bir medenl mirası yeyip bitir
dikten sonra sefalet uçurumuna yu. 
Yarlanmıştı. !ıeriyi gören, cehdi bol, 
azmi bol bir şef Jbulduğu gün düştn.. 
ğü uçurumdan çıkmağa karar ve
rince kendinde eski medeniyetin bU. . -
titı! mesut istidatlarmı yaşar buldu ve 
i~te bunun içindir ki Rıza Pchlevinfn 

/~_M._~:;.~ 
I 

İbret gözU ile bakılacak 
bir rakam 

Dün bir dostumun evine gitmiştim. 
Bir ara yanıbaşımda duran fransızca 

bir kitabı karıştıracak oldum. İkinci 

sayfasında gözüme iliıen ıu cUnıle be
ni çok düşündürdü: 

"Bu eserden edebiyat münekkidleri.. 
ne tevzi edilmek U:rcre, " .... ,, markalı 
Lllks kağıtlar kullanılarak 550 tane 

basdım§trr•n 
550 kitabın edebiyat münckkidlerine 

öağıtılmak üzere basılma.at !demek o 
memlekette bir edebi eser üurinde ten 
kidde bulunmak hakkını kazanmıı 

"550 aaUhiyet,, tanınması demektir. 
Memleketimizin böyle mes'ut bir e. 

aebi dereceye yükselmesini temenni e
'derken dostlarıma biricik Nurullah A. 
tacnnızı hor görmemelerini onun zehir· 
li istihzalarına şuurla tahammill etme
lerini tavsiye ederim. 

Acıdım do~rusu ... 
}.ıne::-ikalılar, çok tanınmı§ bir tarihi 

phsiyetin acı macerasını filme almış. 
lar. Dlln, bir müddet evvel Beyollu 
sinemalarından birinde geçen bu film
den bahsediliyordu. Münevver kadın

lanmızdan biri dedi ki: 
- Ben filmi unuttum. Zira antırakt 

esnasında yanımda oturan iki cencin 
muhavere i kafaını altüst etti. Biri, 
''acaba film nasıl bitecek?,. demişti. Ö. 
teki de "bilmem., diye cevap vermez 
mi? Bu da kafi gelmedi öyle tahminler 
yaptılar ki .•• Hayretten dona kaldım. 

DüşUnün bir kere bir hayli tahsil gör
mU~e benziyen bu iki gendn h~ı kadar 
me bur bir tarihi macera hakkındıı en 
ufak b:::- bilgileri yoktu. 

Gençlerimizin hepsini tarihe bu ka. 
d~r bigane addetmeğe imkan yoktur· 
Fakat böyle gençlerin sayısı yalnız i
kiden ibaret olsa dahi,bu.e:ene bir hiy-.. 
m. dUıUndilrUctl ve azap verici bir 
mil§ahcdedir, 

ektiği modernizm tohumu, bütün 
garp Avzupasına hayret veren bir sil. 
ratle bugünkü neticeleri Yerebildi. 

A:ı. yıllar içinde komşumuzun dün
yaya gösterdiği boy, bugünü takip 
edecek on beş yirmi yılın sonunda 
Pehleviler !ranının, ne yaman bir mc. 
deniyet merkezi haline girEccğini an.. 
lamak ıstiyecek yabancılar için enfes 
bir ölçüdür. 

Bender Şa.hpurda ve Ha1..er kıyı

sında ilk İranlı amelesinin sarp dağla. 
ra ilk kazmayı indirdiği gün istihza 
ile mınldananlar şimdi Tahrandaki 
Nafia nazırını tebrik etmektedirler. 
Tahranın eski, karanlık ve pis kışla.. 
larında modern bir ordu kurmak için 
lranlJ gen<: zabitlerin çalışmağa baş
ladıkları gün istihza ile mırıldananlar 
§imdi İran erkanıharbiycsini tebrik 
etmektedirler . 

Sakalları kınalı ahuntlann sıga 

yaptıkları İsf ahan ve Maz.endıran da 
kız keşafların sert adımlarla ve hilr 
bakışlarla dolaştığını görenler İran 
Kültür bakanına saygı göstermekte. 
dirler. 

Ve hiç şüphesiz gerek kültür, gerek 
imar, gerek milli mUdafaa bakımın. 

dan tranm devlet şubelerine ulaşan 
bütUn takdirler ve ha)Tanlıklar bir 
buket halinde toplanıyor, İrnnm mil. 
1i şuur ve vicdam hu buketi Türkiye_ 
nin bilylik dostu Şehinşah Rızaya tak 
dim ediyor. 

ŞEKIP GVNDVZ -
Şark banliyö treninde 

Mühim tenzilat 
Bakırköye 5 
YeşflklJye 7,5 
Kuruşa 

gidilebilecek 
Bakır ve Yeşilköyde oturanları ve 

ya.zıu Floryadak1 deniz banyolarına 

ve diğer sayfiye yerlerine gidecekle
ri sevindirecek bir haber veriyoruz: 

Bu da Sirkeci _ Küçiikçckmece ara.. 
sındaki bilet ücretlerinin fevkalade 
bir surette indirilmesidir • 
Şark demiryolları devlete geçtik. 

ten sonra alakadarlar bu kısımdaki 
banliyo tarüesinin pek yiiksck oldu. 
ğunu, halkm bu hususta.ki eikllyetle. 
rinln yerinde bulunduğunu görmü.5-
ler, tenzilat yapılması etrafında. 

esaslı tetkik ya.pmL5lardır. 
Bu liü.sustaki incelemeler sona er. 

m.iş bulunmaktadır. Hazırlanan proje 
Nafia \1Cklletine gönderilmiştir. Tns 
dikten gelir gelmez tatbik mevkiine 
konacaktır . 

Öğrendiğimize göre Sirkeci _ Y esil 
köy arası iki mıntaka addedilecek, 
buna göre ücret alınacaktır. 

Yalnız şunu söyliyelim ki üçüncü 
mevkide Bakırköye beş, Yeşilköye 

7,5 kuruşla gidilebilecektir. Diğer 

mevkilerde de bukndar ucuza seyahat 
edilecektir. Bu tarif enin nisan bnşın 
da.n muteber olacağı söyleniyor . 

Avusturya 
Başvekilinin 

Roma ziyareti 
Roma. 17 (A.A.) - İyi habeP alan 

mahafilde bir kere daha teb~üz eL 
tirlldiğine göre, nisan ayında A \'US. 

turya Başvekili Şuşnigin Romaya ya. 
pacsğı S('yn.hat hi,.bir hm:usi mahi
yet ta.şımama.ktndır. 

liaza le pat~ıyan 
tabanca 

General Ali Ilısanın oğ!unu 
yaraladı 

Dün saüt 20 raddelerinde T eşvi
kiy~de oturan mütekait general A1i 
lhsnnm 2) yaşlnnndnki oğlu Necdet 
taknrasmı karırtmrkcn tabanca bir 
den nteş nlmrg ve çıkan kur~\tn ~ğ 
tlyağının kr.ba etine girip kalmıştır. 

Yaralı derhal hastahaneye k~l
dmlmış ve kendisine ameliyat yapı
larak kurşun çıkarılmıştır. 

•• u • 
ı ve 

·ı a ı 
D .. n izmitte gör .. ldü 

Vali, makale Belediyeyi halkın husumetine maruz bıraktı dedi. 
HUse};n Cahit, Belediyeyi tenkide vesile hazırlamak için böyle 
bir şeye lüzum yok. Yalnız sinek meselesi kafi, diye cevap verdi. 

İzmit 16 - Muharrir Hüseyin Cahit güveneyim? Ni;in cevap vermediğimi 
tarafından Vali ve Belediye reisi aley. bir daha izah edeyim: Emin olunuz ki 
hine açılan hakaret davasına bugün gerçekten üzüntülü bir mevkideyim. 
devam cdiıdi. Cevap vermek istiyorum. Fakat vazife 

Bu cehede Muhiddin Üstündağ biz- hissi bur.a ,mani oluyor. Kanun. bugün. 
zat hazır bulunuyordu. Biriken para Türk matbuatına bir h&k bahşetmiştir. 
serlevhalı makalenin kimin tarafından imzasrz makalelerden muharrirler mes' 
yazıldrğı hakkında tahkikat yapılması- ul olmazlar. Bu bapta bir r.ıes\1liyet 

na dair gör.derilen müzekkereye veri. kabul ediyormuş gibi sorduğunuz su. 
len cevap okundlL Bunda, meselenin allere cevap ~·ersem bütün Türk mat-
gaz:ete sahibi Necmeddin Sadıktan buatımn hukukunu çiğnemiye bir yol ı 
sorulduğu ve alınacak cevabın bildirile- açacağım. Memlekette bir sünneti seni· 

ceği yazılıyordu. Müddeiumumi ceva- ye açmaya önayak olmam. Sonra hep 
bın beklenmesi isteğinije bulundu. §iknyet ederiz, kimse hakkını aramı. 
Sonra Muhiddin Üstündağ mukabil yor, deriz. Ba~kalannı müaheze etmek 

kolay. Burada kanun bana bir hak 
davasını şöyle anlattı: 

"- Aleyhimizde halkın husumetini 
tahrik eden neşriyat vukua geldi. Bu. 
nu Akşam gazetesi, Hüseyin Cahit 
yaptı. Hüseyin Cahit müstehzi bir li-

sanla iftira ve isnatlara girişti. Bele
diyeyi kanunsuz vergi alırmış diye te}
hir etti. Halkın hakkı çiğneniyor diye 
söylemek bir cürüm değil midir? 

Mal canın yongasıdır, derler. Me~
rutiyette Arnavutluktaki i!lyan halktan 
sakal ve yumurta vergi!i alınacaktır, 

diye yapılan propagandalar üzerine çık 
mıştır. Yalnız maddi zehir akıtılmaz, 

manevi zehir de olur. Haksız vergi 
alıyorsam isbat etsin. Bu neşriyatı ce
vapsız bırakmak, işi memleketin dahili 

asayişine taalluk ettirmek~. Aıamt has 
sasiyet göstererek halkı tenvir etmek 
vazifemdi. Hüseyin Cahit kendisine 

kanunu siper ediyor. "Akpmcı,. imza. 
sile yazı yazan kendisidir. Kendisi ga-

zettden çekilirken bunu ilin etmi~tir. 
Uzımgelirse başka delillerle isbata ha-
unm. 

Hüseyin Cahit bana jurnalcılık is. 
nat ediyor. BugUn en büyük idare me· 

muruyum. En yüksek maaıı alıyorum. 
tkbalc nail olmu um. B:ı$ka ne ikbal 

bek1crim. jurnalcı ıf. - etmem. 
müteessir oldum.,. 

Hilseyin Cahit buna şöyle cevap ver
di: 

'.- Evvel! huzurunuzda birkaç defa 
tekerrür eden çirkin bir söze mukabele 
etmek isterim. Vekil de vali de kanu. 

nun himaye!ine sığınmayı bir kabahat 
imiş gibi ileriye sürdüler. Bu söz kadar 
manasız ve çirkin bir şey olamaz. Ka· 
nuna sığınmayım da yumruğuma mı 

Musorniye 
Bir nazar 

hediye 
boncuğu 
edlld. 

Aym 23 ünde Ronıada bulunmak 
istiyen İtalyan başvekili ayın 22 sinde 
hareket edcektir. 23 mart faşist müca
dele teşkilatının tesisinin yıl dönümü· 
::lür. 

Musolini dün Bingazidcn hareket e. 
derele yeni yolun üı; yüzüncü kilomet
resine kadar gitmi} ve burada Karta

calılardan kalma (Sevişenler) abidesi. 
nin enkazı üzerin'c kurulan takı7.aferin 
altından geçmiştir. Burada "Avakir,, 
kabilesi kendisini karşılamış ve: 

"- Duçenin emirlerine inkiyat etme· 
ği şeref sayarız,. demişlerdir. 

Ec1ebiada Arapların reisi Musolini
ye hitaben bir nutuk söyliyerek: 

"- Sizin yüzsuyunuz hürmetine 
yağmurlar yağdı. Halbuki uzun zaman. 
danberi kuraklık sekiyorduk .•. demiştir. 

Du;e Arap kızlarının mektebini zi
yaret ederken kendisine süslü bir na
zar boncuğu hediye edilmiştir. 

Trablus, 17 (A.A.) - Musolini. dün 
saat 20 de buraya gelmiş ve merasimle 
karşılanmıştır. Bir ata binmişti. Etra
fında kabile reisleri ve eski Roma adet
leri mccibince silah lder.ıetlerini taşıyan 
iki ''liktör., vardı. Bütün şehir donan 
mış ve gece tenvir edilmiştir. 

Mahalli raakam:ı.t üzerinde duc;e ke
limesi yazılı 120 metre yüksekliğinde 
bir kule in§a ettirmişti::-. 

Trablusun en eski ailelerinden biri. 
nin reisi olan prens Karamanlı Musoli
niye hoş geldiniz demiştir. 

bahşetmiştir. Binaenaleyh bu hakkı 
feda edemem. 

Bahsolunan makale, Belediye ıeisini 
halkın husumetine maruz bırakıyor

muş ... Böyle bir teşebbüse hiç lüzum 
yok.Belediyeye tenkid vesilesi hazırla
mak: hususunda bizzat Muhiddin üs. 
tünldağm ihraz ettiği mU\·affakiyet 
derecesine kimse yetişemez. Yalnız si· 
nek meselesi kUi. Bütün Şişli ve civan. 
nın çekmetdiği kalmadı. Bu dava Şişli
de görül~eydi ağız açamazdık. Çünkü 
sinekler ağzımıza dolardı.,. 

Bundan sonra avukatlar arasında ba
zı m··nakaşalar olmu~. Necmettin Sa
dıktan gelecek cevaba intiz<ır edilmek 
üzere muhakeme 30 marta kalmış~ır. 

Üniversitede 

Rektörün 
bir mUdahalest 

Müessif bir 
hAdise do{lurdu 

Üniversitede dün ak§am rektö· 
rün bir müdahalesinden dolayı mü· 
es~if bir hadise olmuştur. Fen fa. 
kültesi kimya enstitüsü direktörü 
profe!Ör F riç Amet, "mnddenin 
bünyesi., mevzulu konferansını ve
rirken on dakikalık bir dinlenme ya• 
pılm1ş ''e konferansın ikinci kısmı· 
na geçilmi~tir. Konferansta 1000 
genç hazır bulunuyordu. 

Konferansın bu kısmının ba~la· 
maaından biraz sonra üniversite rek
törü Cemil Bilsel ayağa kalkmış ve: 

"- Konfer~n~ uzadı. Vaktimiz 
buna m\isnit değildir. Üst tarafına 
başka zaman devam edilir.,. diyerek 
konf cransı kesmi~ ve talebeyi dışa
n çıkmağa davet etıni~tir. Bu vazi
yet karşısında profesör F riç Amet 
garip bir yaziyete düşmü~. fakat o 
sırada hic bir talebe yerinden kıpır· 
damamıştır. Talebeler: 

"- Biz konferans dinliyoruz. 
lstemiyen gidebilir.,. 

Diye bağırİnağa bnşlC\mışlardır. 
\ 000 genç bu ;ekild~ bağırırken pro 
fesör dı~arı çıkını::. ve rektörü de ça· 
ğımu~tır. Dışarıda rektörle profe~ör 
bir müddet münnl~aşad~ bulunmuş
lar ve ondan sonra profesör geri 
dönerek konferansına devam etmiş· 
tir. 

Rum katolikleri 
Katolik mezarlığmda umumi 

harpte maktul cfüşen 

Rum askerleri için 

B.r Abide mi 
yapacaklar 

Atinada \ 2-3-93 7 tarihinde çı· 
kan Le Mcssngcr d' Athene gazetesi, 
lstanbuldan tebrafln aldığı knydiylc 
şu haberi vermektedir: 

"ist~nbulda mukim katolik rum. 
lar, Fcriköyi.indeki katolik mezarlı
ğında umumi harpte mnktul di.i~en 
Yunan askerleri nammn bir abide 
yapmağı kararlaştırmışlardır. Bu a
bide, Atinndaki meç.hu} nsker abide
sine benziyecek, yalnız. daha küsük 
mikyasta olacak.tır.,. 

Biz, bu haberin ne kadar doğru 
oldu~nu anlamak için vaziyeti rum 
katolik episkoposhanesinden sor 
duksa da böyle bir şeyden haberleri 
olmadığını söylediler. Her halde doğ 
"u olmasa gerek 1 

dlayata daic 

Ölülere 
Dokunmamalı 

• • 
zmış .•• 

a· ·e bit 
Ölülermizi hayırla anın. !~ şa.-

söz rnrdır. Ölmüş bir sa.r.a.tkar~ be' 
irin. eserinden bahsederke-:ı. ~eınctı 
ğcnmed.ğinizi söylediniz ını, j be· 
size o söza Jıatırlatırl:ır. O eser a.rıılt 
· ı · ··1 l re cıka.T genen crın onu go '.c . ··UnsanJtl 
rncthctmcğe hakkı varoır' 0

• d bil' 
dünya olalı 9 kadar hnri~u!a c ıer1 

d t . t" d·- · . ·adıa. etse a am ye ıı ınnc ıgını ı _ 1.51nıı. · . . . . , a.rmıyac~ . 
sız yınc s~:nnızı çıx ··ıu1rri.ll 
Çünkü o adam ölmU~tür; ve o. 0yı~ 
kusurlarını sayıp dökmek .de. in bıt 
mış .. Öyle ki ölmeği sanatkar ıç 
m eziyet s:mırs:nız. 

1 
a.nın.: 

D::ığrusu, öl:.ilerinizr hayır ~ıılcneıt 
fakat eseri okunan, göıi.ilen'. ,dÖ~ek· 
sanatkar ölmüş sayılmaz kı. ,.8ııl 
dünyadan elini eteğini çekınek,ak de· 
onunla hiçbir alakası kalın~ nınaı 
mcktir. Onlardan zaten bah:C ~ı gel· 
ki adlarını ha),rla. anmak la aJ>ı:ıııe 
sin .. Fakat dünyada. eser bırb<>'"cll• 
adamdan bahsetmek biz!ın dek 1::~1ıl 
muzdur. O oseri beğenmıyorsa ÇU!1 
söylemcğc, anlatmağa ınecbtız:11~ tl
kü o eseri methedenler d~, bı~~ edi. 
raftar olduğumuz fikirlerı ten 
yor demektir. .. .. unde!I 

Eser, asıl sanatkarın oluı; r8şı· 
sonra tamamlanır, kemale c~e•l~dil<le• 
yan san::.tkarlar hakkında. so) rdır: 
~.miz de bir "müvakka.Uik ... '·ae ı:ıı
çünkü sr.na.tkB.nn ta son gün~n olsP 
dar vücuda getirmesine ~m~~ ritı!ll 
eser, evvelce vücuda getırdi_k. e 

d - · ... HrebıJır. hepsinin manasını egıS'... • değı1ı 
Hem münekkit sanatkarı klttıl' 

eseri tenkit eder. Fa.kat e~ hllab,eJl 
da söyledikelrinin, sanatkarı. § ~ 
mutazarrır, müteessir edcınıyect ,J 
den emm olmalıdır. Bu~~. d~ Jllnd
olan sanatkardan bahsettigım 
detçe. inıkan yoktur. ., ol~ 

Ge'l"t'i ben tabiatın icabı, sa.g d'"' 
· "' ' gUcen " sanatkarları rahat b?ra.ka.n, ~·ı~ 

memeğe çalışan insanlardan de 
11f<ı\ 

- • te dim· ••ney eYı.>"· Öyle olmagı çok ıs r ' . o'~ 
kurtulmam tab', hcvesna.kı~ tJ1 
Fakat hılmeÜsiniz ki asıl tenk.ıt EJ" 
mamlanmış kemale e.rmi§. yanı ~' 
bipleri ôlmilş eserleri taSnif ede:İttif 
lar hakkında hUkUm veren teıı ç 

NurullahA~ 

Pamuk ipliğil'1 1~ 
pahah oması 
ltha Al cşyasınJl~dı 
yatlarını da a.rttı 1-· 

• kil \o'C 
Son günlerde keten, patıs ıeril"' 

merikan bezi fiyatları harp ıenenlcfel' 
dcnberi görülmemi§ derecede ~s1" fl 
miştir. Bu yükseli§ bilhassa ~·~yatl'' 
yatlarında ken'disini gösterrnı~. tit· :J3ıl 
top baıına 4-4,5 lira !ük5elrn;f yıu ~O 
suretle bir metre patıskanın {ilcs~'~ı 
kuru§t<:n 15 kuruşa kadar Y 01 ıf'' 
olmaktadır. 936 senesi zarfındadır dJI 
maddelerin fiyatları bir bu ka 

ha yükselmişti. erilCJll' 
Bu fiyat yükseli~i yalnıı: Artt pıtt'"~ 

patiska ve ketende kalrnaı:nJJ fııır 
ipliğile yap:lan havlu, bez. ~or•;i J'f 
ıa. kc:şkorse, yatak çarpnarı ~ıbet1rıd' 
lerin fiyatları da yüz\de 15 rııs • 

çoğalmıştır. . . ebcPttr" 
BUtün bu fiyat yükselı"1 5 -•ır.',ı 

. . r ~. bu1urıı:...-d ~ 
nın başında pamuk ıp ıı.;• pahil e ..ı 
ve ihtikarın yer bulmasıdır. t'ldrlt" 

. . · · ·thalat r.t' bu fıvat yukselmesını ı ti't 
• . . 1 ·thal sure • ·ıdt de fırsat bılmış er ve ı . _,ıcı 

f . 'a D..nl > len eşyanın ıyatl:rını c ,.- / 
yükseltmi~lerdir. ..!.---

F r an Sl Z artisti 
Slanoret öldil .. s~ 
~ Aı.tor 

Paris, \ 7 (A.A.) - ~ 
noret ölmi.iştür. 

• • ~ ecfiyrftıe' 
F ransnnın en meşhur kont ~~ 
rindcn biri olan Signoret ~eÇ sôr'l e 
bi~ apandisit kirizi geçirrrı1~~clisİ~ 
hnstnhaneyc kaldırılarak ~t t 
ameliyat yapılmıştı. Fakat 0 ttO' ~ıl 
müdahnlesi de ak törün haY3 

taramamıştll'. şif'l~~ 
Signoret ayni zaman~} teriıtdt 

artistiydi, birçok F ran!IZ fı rtl 
roller almıştı. 



Feci bir iiaze 

Süleyman 
Namık 

Pencereden düşerek öldü 
Dün AnkaraJa feci bir kaza olmuş 

lktısat vekaleti raportörler!nden Sü. 
leyman Namık oturmakta olduğu 

Meydan palas otelinin penceresinden 
d~crek ölmüştür. 

Evvelce İstanbul matbuatında da 
çalışan Süelvman Namık dün birden
bire asaoi bir buhran geçirmeğe baş. 
lamıştı. Kendisinin şehrimizdeki akıl 
hastalıkları müessesesine gönderil. 
mesi için çalışılıyordu. 

Halide 
Şelhl n 1r tnvatırc

su ınıa alandı 
Evvelki sene şehir tiyatrosundan ay

rılan kıymetli sanatkar Halide, de ev
velki gün şehir tiyatrosuna alınmıştır. 
Bu suretle Şehir tiyatrosu dışmıd:ı ka. 
lan sanatkarlardan sonuncusu da tek
rar arkadaşlarına iltihak etmiş olmak· 
tadır. 

Karaman definesinin artıklan 

Sandal Bedestanındo 
satılacak 

Hükumete yaprlan bir ihbar üzerine 
Karamanda bir evin altında· hafriyat 
yapılmış ve bir define bulunmuştur. 

Bu defineden hükumete intikal eden 
kıymetli fakat tarihi değeri olmayan 

eşya satılmak üzere İstanbul maliyesi
ne gönderilmiştir. Defterdarlık için-

de aaat, küpe, ve yüzükler bulunan bu 
kıymetli eşyayı cumartesi günü Sandal 
bedesteninde satacaktır. 

Türk kuşu filosu 
Ankarada 

lzmir ve Bursadan sonra şehri
mizde hava bayramını yapan Türk 
Kuşu filosu dün şehrimizden hare-
ket ederek Eskişehire gitmiş ve saat 
1 S,45 te Eskişehirden ayrılarak An. 
karaya varmıştır. 

---------
Şimdilik daha kırk elli kelimem var. 

Bunları da münasebet düşürüp yaza. 
rım. Şüphesiz bunlar, kısmen Tarama 

Dergisi'nde de bulunabilir. Fakat ben, 
mesela gergerek, çaykara kelimeler:n
de olduğu gibi daha tafsiiatlı anlatma. 
ğa çalışacağım. Bilmem faydalı mıdır: 

(Va - Nu> 

1ÇE~!1 D .:!. : 

iki Fatma 
arasında 

Çocuk yüzünden başlayan dava 

febdide k&dar 
vaı mış 

Tehditten de Cürmiimeşhut 
mahkemesine 

Fatm~ Nezahat ve Fatma İlhan 
isimli ik1 kadın arasında bir turlu 
paylaşılamayan Nermin isimli çocuk 
yüzünden çıkan da va evvelce Sultan
alunet sulh ceza mahkemesinde hal. 
!edilmiş ve çocuk !<.,atma Neza.hate 
verilmi:jti. Şimdi de bu iki kadının 

birbirlerini tehd;t suçundan uçuncü 
ceza mahkemesinde duruşmaları ya. 
pılrnaktadır. 

DünkU duruşmadan sonra yeni bir 
hadise ~ıkmış Fatma ilhan Neza.hate 
ba.zı sözler söylemiştir. 

Fatma Nezahat adliye polisine 
müracaat ederek kendisine hakaret 
cdildiğiııi iddia edince iş cürmü meş

hut müddei umurubi Hikmet Sonele 
intikal etmiştir. 

M::ı.znun mevkiine dü;;en Fatma 11. 
han da Cemal \·e Artamyos adların. 
daki şahitlerin ikişer lira mukabilin
de oracıkta tedarik edildiğini iddia 
etmiş, l;:endisi de Şerife, Necmiye, 
Hasret, Na.zire ve Zekiye adında beş 
şa.hit göstermiştir. Sabah saat 10 da 
başlayan ve peşinden yüzlerce merak. 
lıyt slirükliyen bu karışık dava niha. 
yet sant 17 de cürmü melihut üçüncü 
sulh mahkemesinde halledilmiştir. 

Yapılan duruşma sonunda hcrbir şa
hit başka türlü ifade verdiğinden suç 
sabit görülmemiş ve mahkeme maz.. 
nunlarm bera:ı.tine ve mahkeme mas. 
rafı olan beş liranın davacı Fatma 
Nezahatten alınmasına karar ver
miştir. 

ole ,_ 
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GEÇEN SEXE BUGUN lliE OLDtJ! 
Fransızlar Almanya. hududuna asker yt~ 

Mağa başlamıştır. 1ngtlterece, dllşman tah 
telbahlrlertnl derhal mahveden bir §Ua keş 

tedllrolştır. 

Şehir har:cinde 
kesilen etleri 

Halk, kendi ihtiyacına 
tekabül eden miktarda 

Şehre sokahlJecek 
Ziraat vek5.lcti vilayetlere yaptığı b!r 

tamimle l..tanbul lı.elediyı:sini seneler
denb~ri uğra~tıran fakat yakın köylerin 
ikt:sadiyatını bozduğu kadar halkın da 
ş:ı:ayetlerinı mucip olan bir meseleyi 
halletmişt:r. 

İstanbul belediyesi şimdiye kadar 
şehre y<:kın köy ve kasabalarda kesi
len etlerin ielıre girmesine mani ol. 
makta idi. Mezbaha varidatına ı:ngcl 

olması dolayısile konulan bu tedbirin 
şimdiye ka,dar muhtelif safahatı görül
müştür. MecidiveköyÜnün şehir hudut· 
lan içine alınması buradaki meşhur 

kasapları kaçırmak için olmuştur. Eyü. 
be yakın Alibey köyündeki mezbaha bu 
yüzden kapatılmı§tır. 

Ziraat vekaleti tamiminde meztJaha
sı olan şehirlere yakın köylerde kesilen 
hayvanların etlerinin halk tarafından 

- ticaret kastiie olmamak şartile -
şehire sokulabi!eceğini bildirmiştir. 
Şu vaziyete göre Pendik, Kartal. 

Zincirlikuyu ve Alibey köyünde kesi
len ve mezbahada kesilen etlere naza. 
ran yiizdc 50 ucılz olan etleri halk alıp 
şehire getirebilecektir. Bunun, mrzba
hada kesilen et fiyatlarının biraz ol
sun inmesinde de amil olacağı muhak. 
kaktır. 

Demir ve çelik 
fabrlkalaıımız 

Gelecek ay ortasında temelleri 
atılacak 

Karabük demir ve çelik fabrika· 
larının temel atma merasiminin ge· 
lecek ay ortalarına doğru yapılacağı 
tahmin edilmektedir. Yeni fabrika
larımızın ilk taşını Başvekil ismet 
İnönü koyacaktır. 

Fabrikaların muhtelif kısımlan 
tedricen açılacak ve 1939 senesi ni· 
sanmda bütün kısımlar faaliyete 
geçmiş bulunacaktır. 

Bir hah müzesi 
kuruluyor 

Şehrimizde bir halı müzesi ku· 
rulmasma karar verilmiştir. Bu mü
ze iç.in Evhaf mi.izesi yanındaki Sa
raçhane binası muvafık görülmi.iş
tür. Bina yak•n<l:ı tarr.ir edilecektir. 

lnllf.a!c·lye ., ihllfi:l 
ihtifaller tertip etmekle hi.iyi.ik 

bir şöhreti olnn ihtifalci Ziya mer
hum için bu ayın 27 sinde bir ihti
fal yapıb.cakt:r. 

TAN'da: 

ln!:i:ının "lmdaaor,, 
cuve r=agır_ cağı 

ç_el•yor 
Bıırlıaııcd(,in Felek zevkli çocul:. 

tur. Za"'a:ı zem.an asabilcşinccJ h ·.a.
detleni,ıc6 anlarım ki o yine zevkin_ 
den vunıhiıuJtıır. Bugün Taıı da oııu;ı • 
k.-ılenı·i siıı!rli sinirli söyleniyor: 

"- Elimizde Beykoz iskelesin
den üç dakika mesafede bir cennet 
var, budayıp duruyoruz desenize •.. , 
Feleğe lnt h:dcleti ~.kıyan b:r l:arii 

olrnu.ş. A rlxıdaşım bu l:ariinden bir 
mel~tııp almış ki en enteresan satırla. 
rı şunlar: 

"Bir taraftan İstanbul civarını 
a~açlamaya çalışırken diğer tarııf. 

tan senelerce emek ve büyük feda
karlıklarla meyd:ına gelmiş olan 
dünyanın en zengin \'c kıymetli 

bir k0rusunu balta tahribatından 

kurtaramıyoruz. Beykozdaki Ab. 
raham pa.~a korusundnn bahseL 
mek ıstiyorum. 60 sene evvel 100 
bin altın lira sarfedilerek vücuda 
getirilmiş olan bu koru bakımsız
lık ve kayıtsızlık yüzünden harap 
oldu. Haber aldım ki bu yıllanmış 
ağaçl~rdan yalnız. bu sene 4000 t:ı. 
nesi Kesilmiş, fstanbulun en güzel 
bir sayfiye yerinde ve dünyanın en 
zengın çam cinslerinin nadide ağaç 
!ar k0leks;yonunu cami bir koru. 
dan yalnız bir senede 4000 ağaç 
kesmek ne demektir bunu siz tak
dir edersiniz. Kanun tek ağaç kc. 
sene Şf:dit cezalar verirken bir şah. 
eserin böyle mahvolmnsına nasıl 

göz yumuyorlar?! 
Artı!.: Jıa<Uliniz 1.)(lrsa sinir!cmncyi

nb ve Feleğe hak verecek dcrCW<lc 
hak.,!na~ olnuıyıııı::. 

hısanııı; 
- lmdaaoo.t: 'Ecyl:'J:;da l:atlicim 

ı,•ar ! 
Diye bağıracağı geliyor. 

AÇIK SOZ' ele : 

Muharrır bugün'C~ 
t:a rafımızdan 
affedilmıştir 

Kısa ya-""l ya::m.ak u...-un ya.;ı ya:. 
maktan elbette daha [/:i.çtür. 

Volt er bir gitn dostlarından birini 
z:yarete gitmiş. Dostum' evinde bu.a
mam1.ş. llalbu1oi 1;eııdisi1ıc söyliyccclc 
mühim şeyler varmıJ. 

B ir ıııeklup yazmış. l'aZ"Tnt.Ş ama 
imzasını atınoa lJakm ş ki ya::rlıyı ya. 
zı kırk cl!i kciğıt tutmWJ. llc:mcıı 

a1tıntı bır "I!am~§,, il<ivc clmi§: 
"Affet beni. Vnkt!m yoktu. Kıı::ı 

yazan.::ıdrm.,, 

De.ııc1: olı:.yar ki 'kısa yazı düşilni1. 
lercl; ya::ılm ş ya::ıdır. Uzun ya::ı 1sc 
dü.şü11nı"yİ okuyana y.,J:lctcrck ı.:a

pılmış bir gcı:czclil:t:r. 
/Ju sutıralrı ya::mamo sebep olan, 

bu sal>ulıki Açık Sö::de d.ostıım Şal:'r 
Ra...""lmm "Ronumya _ Tiirl::yc,, lx:ı~

lıklı l:ısocıl.: makales·d:r. 
Dost ı·e miitte/ik Romanya Iları

ciye ucl.ı'iııin An1.arayı ziya.rcti mıi. 
nasclJetile yazılaıı vu ı.·ışa mal.alc11irı 
b:r lu:y!ı "ı•eci:,, ol.aca{jmr talı mitı et. 
tim, ohıırlıım. Falrot m'Ucess'f1m l:i 
Ş"lcir Il<'::tm baııa bir l;et;i boyn.ı ::•' 
çiğııctm:ş oldıc. ilk defa o?aral.- 1' .. 'l 
bir ya.::ımıı da llZ'tll yc::•lnr g:bi bo'] 

c:i.mlelC?Tdeıı ibc.rct o]abild:§ini gör. 
dilnı. Ziıo ya:: 7.acaı~ hç'i>'r y<"ni t/C"I/ 
olnıa.s~ cUı1ıi bu z'ya.rct I'.onuınya"a 
k..-ırşı o'un scmpatim:z·n dr.reres'ni i::_ 
lıar!I. b'r vesile dcii! m!4'r1 

Bcrckt t·ers:n l;i doshmıız ~:ıh r 
Ila.:::ım bi::c şıı cüm~cJi ·ıısa.ı cC:ô>l. 
m::;: 
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cn·versite 
nçleri 

rdu yardımcı 
s~nıflarına 

ahrıabilecekler 
Bu gençler Harbiyeyi bitirdikten 

sonra orduda muallimlik ve 
hakimlik yapacaklar 

Ori.:l:.ı yardımcı sımflanmn takviyesi 
için mühim bir karar verilmiştir. Har
~yemizin yardımcı sınıf talebe bölüğü 
için şimdiye kadar askeri liseler ve lise 
ineı::.:nlanndan talebe alınmakta idi. 
Vcriic~ yeni karar mucibince bu yar. 
dll!I " .. 1zfın askeri muallim ve hakim 
kmnılanna Universitenin hukuk, fen 
ve edeb:yat fakültelerinden istekli o
lanlar sınrflarile alınacaklardır. Bu su
retle ihtiyaç olan bu sınıfların kadro. 
]arı 6Ürat1e dotdurulacaktır. Milli mü
dafaa vcl:aleti, mürcaat edenlerden yük 
sek sınıfta bulunanların tercih edilme
sine kc:rar vermiştir. Talep ve ihtiyaç 
nisbcHdc daha aşağı sınıfların talebesi 
ahr.acaktır. 

Bu karar üniversite rektörlüğüne 

büdirilmiJ ve taleplcrb tetkik ve kabu. 
lüne askeri tıbhiye müdürlüğü memur 
ccii!miştir. 

1.tniversite gen7~iP,inin bu şerefli işe 
intisap etmek husı:sunda büyük bir a
likrı göstereceği muhakkak görUlmek
tekiir. 

Fırtına 
yüzünden 

Osküdar" şilebi 
kazaya uğradı 

Kalkavan zadclerc ait Usküdar gile. 
bi dün akşam üzeri çıkan şiddetli rüz
gar yüzünden demirini taramış. Un
kcıpanı sahiline düşmüş, Gazi köprüsü. 
nün denize çak:lan bir kazığına çarpa
rak hasara uğramıştır. 

Kaza h;;ıkkında liınan idaresi tahki
kat yapmakta.dır. 

Kamyonla tramvay 
~arp ştı 

Bir maliye memurn yaralandı 
Dün r,cce A:navutköyünde bir kan 

olmuştur: 

Vatman Mahmudun idaresindeki 
255 nu:r.cıralı' tramvay arabası saat 
yir:nıdc Dcb"'ğc ~iderken Arnavutköy. 
de Saraf burnunda karşıdan gelen 366 
num:ırah l:amyonla çarpışauştır. 

Müsademe şiddetli olduğundan her 
ikisi de hcısara uğramış, tramvay yol
cularından Samntya maliye memuru 
İsmail iki yerinden yaralanmıştır. 

Atıstcn Ohambcrlain 

Austen 
Chamberlain 
l\alp sektesinden 

öl dil 
İngilizlerin meşhur devlet adamı 

Austcn Chamberalin 73 yaşında ol. 

duğu halde kalp sektesinden ölmüş. 
tür. 

Lumbago hastalığı dolayısile Sir 
Austen birkaç gündenberi evinden 

çıkma.makta idi. Bugün kendisini bi
raz iyice hissettiğinden saat 18 de kil. 

tüphanesine gitmek ~re yataktan 

k:ılkmı§, fakat bu esnada bir kalp 
sektesi neticesinde ölmüılfür. 

Jozef Cha.mberlainin oğlu olan ve 
1863 de doğmuş bulunan Sir Austen 

müteaddit defa. Maliye nazırlığı ve 

Hariciye nazırlığı yapmış yüksek tn. 

giliz devlet a.dnmalnndan idi • 

Eski bf r cinayetin 
katili 

Nihayet ortaya çıkarıldı 
Bundan beş ay evvel lnegölün 

Bedre köyüne misafir gelmi§ olan 

Casim isminde biri o vakit kaybol
mu§. B~ aylık bir aramadan sonra 

Casim~.~ misafir bulunduğu lsmailin 

evinde İsmail tarafından öldürü1dü

ğü, evvela ahıra gömüldüğü ve iki ay 

sonra da bir çuvala konulup dereye 

atıldığı anlaşılmıştır. Katil İsmail ya
kalanmıştır. 

lsmail bu işi Casimin karısına te
cavüz etmesi yüziinden yaptığını 

söylemektedir. 

HABER - l\'kı~ .,6stast 17 :MART -19~ 
Dş saı lFjP>a...:=m=n====R=:::===o=m=a=n=c=ı =A=k=a=G=u=· n=d üze göre : 

Ne\1'!:1~~~:ı ~isinin MÜ ne k kiti er 
Hltler aleyblndekl K• k d 

nutkunu tekrarlayıt-ı ap o uma an 
Vaziyeti yeniden 

karıştırdı te kit yapıyorlar 
kim~~ae:;~:/1~~1;e~:r: b~:as;~~r~ Ecnebi dilde yazılmış kitaplarırı 
girmiştir. Hadisat bu gerginliği art- 11 

tmnaktadır. Bilhassa Amerikada Enkitleri bile tercümedir! sc· 
Almanlar aleyhine yer yer nümayiş d ~nuz e 
yapıhşı, bu hadiselerin başlıca mii- MüelI:fler, kendi eEerlerınin tenkit - Şimdi yazmakta ol u.,, 
sebbibi olan Nevyork belediye reisi- edilmelerine razıdırlar. Fakat okun. rin adı nedir? 
nin Alman devlet reisi için: "Dünya madan tenkit edilmeğe tahammül - "Gider ayak .. ,, cuıarı· 
sulhunu tehdit eden gri gömlekli a- edcmiyoı'.., r. Bunda ne kadar haklı - Ed• biyat heveslisi oku)'11 kte. 

· bir JlO• 
dam, cümlesini ihtiva eden nutku- olduklarını isbata hacet yok. Ancak, mızın pek merak ettiklerı . esı:· 

b ifJerırı. J nu tekrarlayışı işi daha fena bir saf- u saha.da en yül~sek ve haklı sesler. vardır: Tanınmış muharr t!P 
haya süriiklemektedir. den birini dinlemek enteresan olur. lcrini ne vakit, ne kadar znın~ğrf!l" 

Nevyorktan bildirildiğine göre Dün, vellıt romancımız Aka Gün. ederek ve nasıl yazdıkların.' bir jkl 
evvelki akşam Madison Square Gar düzle konusmak fırsatını buldüm. me~c isterler. Kendinize daır •cıinlt~ 
dende naziler aleyhinde yapılan nü- Münekkit alaym:ı ate~ püskürüyor. nol almama müsaade eder ını~ 
mayiş esnasında Ncvyork belediye ''alay.. tabirini kullanmakhğımdan 
reisi Laguardia, Berlinde itirazlarla bir istihza man~ı (:ıkarılmn.sm. On-
karşıhmmı~ olan Hitler aleyhindeki !arın cidden bir alay kad'lr çok ve 
beyanatını tekrilr etmiştir. kalabalık olmruıını istediğimden böy-

General Johnson da gerek Hit- le söyliyorum. Halbuki elimizde sem-
ler. gerekse kendisine pek yakın o- bolik bir Nurullah Ataç var .. Ve yi-
lanlar aleyhinde rencide edecek ma- ne, müe11ifleri, aynı derecede kızdır-
hiyettt sözler söylemiştir. makta o'an birkaç imza sahibi daha .. 

J§in fenası Amerikadaki Almnn- Aka Gündüz diyor ki: 
lar da biribirine düşmüşlerdir. - Kimsenin aahsına tariz etmiyo. 

Alman aslından 110.000 nazı rum. Fakqt kitap okunuyorlar. Oku-
düşmanındnq mürekkep olan Cer· madan tenkit ediyorlar. Siz gazete-
men - Alman kültür cemiyeti, kon cisiniz: anketler yapıyorsunuz; rica 
greden 200.000 azası bulunan Ame- ederim: şimdiye kadar kitaplar hak
rica - Dcüfscher Volksbünd cemi· kında söz söylemiş. kalem yürütmüş 
yetinin faaliyeti hakkında tahkikat muharrirlerimizin gazetelerde çıkmış 
yapılmasını istemiştir. Bu cemiyet anketlerdeki mütnlcalarını bir tarafa 
azasının üniforma giyerek Amerİ· kaydediniz. Kitaplar ha!<kında söylc
kanm 42 devleti arazisinde askeri diklerini bir yana yazınız. Sonra ken
talimlcr yaptıklan söylenmektedir. diler~ne bir de siz giderek, onları -

••mı it i APHtWllWWWWU .. ..__ 
KURUN'da: 
Aşkın güzel bir 

müdafaası 
(B~ t<Jrafı S üncüde) 

mi.şti ya .. S. Gezgin lm vesile ile a§kı 
haram ctmi§ eski J:aidelere, hurafe
Zcre ve leltil.:kilcre saldırıyor. Ama ne 
güzel saldırıyor! 

Kitabı Muh:ıddcsin "ahdıatih..--:,n~,
dan kem 9özW koca karıların çcnele. 
rine 'kadar Q.Şb tehdit eden bütün 
kötit oosıtalaro 18yan edişi pek h-O§U. 
ma gitti. Şu Mt1fları okuyımuz: 

Akılla gönlU birbirinden ayıran 
filozoflar, kupkuru nazariyelerle 
kafa §iı;ireceklerine, gönlün de ken 
dine mahsus bir aklı olduğunu is. 
bata çalışsalar, daha. iyi ederlerdi. 
Ne yazık, ki "Paskal., dan ba.~kn 
bunu sezenini görmedim. 

Eskiler nasıl sevişirlerdi? diye 
dUşünenler; öyle sanıyorum, ki ön
lerine gök kitaplarından başka ve. 
Rika bulamamışlardır. Bu kitapla_ 
nn vcrdikclri örnekler ise, acıdır. 
Birincisi, aşkı bir küfür suçu ile 
lekeli gösterir. Zavallı Adem. nşkı 
uğruna "Cennet., ten koğulmuş1 
''Kabil,, ise katil olmuştu. 

gafil avlayarak - şu veya bu kitap 
hakkında, biihassa anketlerinde zik
rettikleri kitaplara dair istimzaç edi
niz. "Okudunuzmu ?,, di,ye sorunuz. 
Göreceks!niz ki okumamışlardır. Ve 
işte o 1.aman, şu adamın şu kitabı, 
okumadığı halde tenkit etmeğe kalk
tığını ve bu cüretkarlığın derecesini 
açığa vurn.bilirsiniz. 

Kıymetli romancının bu kışkırtıcı 
öğüdü, beni, cidden, tahrik etmedi de
ğil .. Fakat Aka, taarruzdan taarruza 
geçiyordu: 

- Ecnebi kitapları hal:kmdaki 
mütaleal:m dıı. bu n:?vidcndir, dedi. 
:Münekkitler. ecnebi kitap!ar<lan bir 
kısmının mevzuunu Paris, Londra, 
Bcrlin gazete \"C mecmualr.nda çıkan 
tenkit yazılarından okuyor. Hatta, 
orada söylmilıni~ orijinal bazı fikir
leri yalan yanlış. kendi mefhumları
mıza tercüme ederek bizim kitapları
mıza tat.bik ediyorlar. Bazen, oradaki 
fikirlerin sadece aks:ni söylemek su
retilc. itirazda bulunaral•. bir nevi 
"Kültürfuruşlu:<,, (bu, Alı;a.mı sö;; 
gc!i~i olcıral~ srırfcttiyi, tuhaflığı mo· 
derııizc cdilm · ş llir t a.b:rdir .. ) ediyor. 
lar .. Neticede ne oluyor? Bir ecnebi 
ansiklopedisinde, cd:b!ya~ıın:za, bil
hassa. bugilnkü edcb"y:ıtınuza dair bir 
fasıl yazılmak icap eltimi - münhnsı
ran inkar yüzünden - ortada bir şey 
kayıt ve tesbit cdil~ractliği ic:;in, tek 
satır di:;e dokunur bir yaz;ya, müta
leaya r:ı:ıl:-nar.ııyor. Hep bu ir.kfır yU
ztindcn .. <Yeni Fr:rnsız Eil~·ük Ansilt 
lop~d'sinin, edebiyat ve musiki cildi
ne bal:ımz..) 

d"1'~· 
Boş vakit bul~ukça. ava Juııdil' 

ıını hiç ihmal etmıyen Aka bit 
zün av lcya.fctiy:e yapılmış 

karikatürü 

. ha.ftııd.) 
- Ben, bir romanı, bır 0r.ce 

yazarım. Lakin onu yazma~~.11111U· 
üç sene, hazan dört sene duşuuğtlııı 
§Ümdür. Son defa yaz.makta old ·ıc \-c 
roman da, üç senelik bir te~~uıtııl 
dUşünccııin eseridir. Fakat ın~uııı11ıır 
o kadar vuz11hla hazırlanmış ı,ıırıı'ıı 
ki, kitab' yazmağa. başJndığım. 

1 
edil' 

fasıl ba~lıırı bile zihnen tayll 9:gı: 
miştir. Ancak. arada bir. bazarı cl:flle 
ra ımkctlerinin arkasına, bnzaJl ,·c 

~ ıt1 

geçen küçük ltağıtlara aJdıgı otıartl 
deste halinde eakladığıın baz~ 11 .srı~· 
müracaat etmek ihtiyacını uy 
İşte o kac!&r .. 

... une)1 
Aka Giindüzün eserleri GiJ estı'·· 

bulmuştur. Yüzde yüz yerli .
8

c.'.l1C 
Simdi "G'der ayek i"mini taşı) 1 d' 
~ ,. . h ,,-stJll 
romanından b!şka, kcndı ~· 
yaZ!'nakta. olduğunu öğrend Jl'I· ,.,ı. 1 t • d ~, \'vl' 

Bunun da - tamamlan ıg ğın!l ıııç 
''bedii Lır dinamizm.. 0J9 ca 

§iİphe yoktur. rıtJıJffw 
11/K.ıtET f!Jl':/ 

--------~td~tl 
ZAYİ - Valcncia için ıs:an 

0 
fıır0 

İlk örnekleri böyle kötü gösteril
diği ir,in s~Yi~me!: haram ~:ıyil<lr. 
O dc.mlm·de, ki rnesuL olmağa bir 
avuç çimen, blr salkım üzüm, h!r 
tutam çiçek yeterdi. lns::nhk b~ı 
kanlı yasağa bilmem nasıl katlan. 
dı. 

22 mayıs 1936 tarihinde &ıı~3rı:•11 

Romanr.ı Ai;n Gündüzle konucma- vapuruna yüklenilen NfAP.1'119 ·~O· Jı ~ 't 73 ·r 
mm nt' k:ıdıır :-üreceğini bilmiyordum. 200 s3ntlık yumurtaya aı d·ırr:! • ' Bugiin ber; bin yıl C'\'Yelki tevgL 

lc.rin izini b"ld.ık. Hk d::-ğ"ı;mcmiş 
diyoruz. Ya.l'.ın on beş bin yı!lıkln
ra l:a,-ura.c.'tğız. O '':ı.kit"d hül:mü. 
müz de gene buy:~ olncal,, Çünkü 
rnlx>pler d~ğ'i~mcyincc ret:::e de 
değişmez. ÇUn!di dinde, d ide, inn. 
nışt:-. r-·nkte ve soyda b:.mbaşka 

oltı.n insan aşkta birdir. Yıllar bi
ner bin"''. ;;e"S" rlc ~evginin :ı,-::yı 

r,·;nm tr·lkrindcn bc:'.l t'..ym ~"si cı. 
kn.r~"~k. Ti.ara Daı•z«l 

lii ~-s.~rıar ~art 
·t'1amaUıqın ı 

kalaırıvc r-
srrt htlmallığı:un memleketin her ta 

r::!:r: .fa b:ıldırıhrnsı h::~:ktndaki tebliğ-
den s:>:-ra inhir:arlar itla;::r;i d: sırt 
hamtllıf.mı kaldırmağa baı.ıla:nııtır. 
tnhir~r fab-ika ve depoları i:;:n küçük 
ı:ıstik tr.':c 1 ltli ve elle çeki.ir ~rab:;h:r 
a1·n-nı1 "C hamalJar b"'lyeJeri :ırn·'ık1an 
bunlarla ta~ımağa başlamışlardır. 

Belki l'e:'•e:ı a:·rıkc"'~bk .. Blr!caç dn- menşe şehadetnamesi kaY.b~uı ,cllll' 

ki >a içinC!c gerc!c edebi hn:;·r..tımız, f!C· Y cnisini çıkaracağımızdan ~~ olrı18oığ1fll 
rck bu dt'rin ve münfail "'ah~iyetc da;r d~tnamen:n eskisinin tıükrrıu 

1 

b"rkaı; hakikat daha elde etmek liı.c- ilan ederiz. tr.l t:tİ· 
re hemen so;dum: Yumurta ihracatı J., -~ 

-~"' 
ı-Vnrın akşam SARA ;;;::881 1 

1 

ı 
1 

1 ' 

John 
Sinemanın en büyük iki artisti , &J 

Boıes - Rochelle Hudsorı 

SHiRLEY TEMPLE 
ile beraber FranSlZca sözlü 

IRCIK BAŞ 
D ' ·ı · •· •· b" 1 "ki · f'l d '-d" edecektir· · ena J e se'VllllıJgın ır Cflı en ı rn e ta..: 1171 .... 1 erıt•€ 

I ~:ın'"l -- Bn filmin c!evammcn Shirley Temple'nin goru rr: 
tlkZl~t!i!jftE~l'Jlı foto2rafları hediyeten tevzi edilecektir 
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~evinçten mi, 
l\ederden mi ? 

· 8-)' Emin b. k ·· d b • ~ , ır aç gun en en 
~ k gazetC8inde iş bulmuştu. 
~UğU at'fı yorgun argın evine 
~\1 ~an aheste aaımlarla 
~ ~:· çıkb. Kapısını açtı. Ka
\ ~ re kaç zamanclanberi has
~otd tı}>ordu. Uykusu buhranla ge· 
'di. ~Oda soğuk ve perişan hal
~di. k sıkıntıda yaşadıkları bel-
C 
~ :;

1 
kadın, kocasını görür gör

' endi: 
ttk~in, gel yanıma! 'k k' 0 nu daha hastalanmı§ sa
~ ka;kuyla yaklaştı. Üç aydan
~~ b· gitgide eriyordu. Fakat 
~~ ır gayret sarfederek rahat
{Uııku 1 h anlatmamağa çalışıyordu. 
11ttt11" astaneye gitmekten pek 
~"'Otdu. 

ık ·--·ı ......, P· vqıı e~ 
1 trk,~angQyu kazanmışız! dedi. 
~de ' Yatağın kenarına oturdu. 
f ~1>6rl-yan bir sevinçle dinledi. 
~r:ı, kuvvetli, dinç bir adamdı. 
c'tl tn kansının akmne .. 

'ı'ı~lty ç kadın, asabi bir sevine le 
!\'! Otdu: , 
it~ ba§trıda, bin bir mahrumiye
~~ t~ bir bilet almışlardı. Kom
~ v, 0ilunda da ayni biletin ya
"Pt;>ı l'ltılş. O gün koşarak gelmiş, 
~' ~ tnış, müjde vermiş. 
l: ~~ d~an Fahire! Biletimize on 
~'lıli . ~§tü. Ben gazeteye baktım. 
Ja'rıl aıdıp hisseme düşen parayı 
~c; 1 Yann arkadaşlara ziyafet 
~-ıı· ı:nı - demiş. 

\j. i~d oğlanın bu sözlerini se· 
~en ke dinlemiş, sonra müte
~ A. endi kendine: 
,~taba snhi mi? Rüya görme-

- deıniş, kocasının geri 
· 'tini Mhırsl71ıkla bekle-
~· 
t' ~·~cddiitle soruyordu: 
~~~ a doğru mu? Yanlış 
;~Ilı 0 trınsm? 
~· bu tereddüde kızıyordu. 

)j k ıati Ina sanlıyor, onu ikna et
~c cırı:or, fakat mahut öksürük 
ef 'Uc .boğarcasına sarsıyordu. 
~ kek k rnendile sanlıyordu ... 

~l~ karısını üzmemek için ba
' t-

1 en· ~ ı:.v • 
~~ '~t et, evet 1 diyordu. 
Çllclqtı d~ hiçbir zaman böyle, 

~clec ~§er gibi, fıkaralara saa-
~~ ummuyord"!. 

~(),,illan ordusunda 
:( tıerden nefret 

~~~~~.kg!~~~;,. ··~ 
~ )J.c/r. <ın ortlu.sııııa, S01.·yet kus-

'• Yar: et etmek denti vcr1ldi@ni 

·~'il ~ Sa~ askerleri, sistemli bir su-
~I altrıa~~Rusyadan nefret etmek 
\ ~ı:ı. 

0 
"'-adır. Askere alınanlar, 

~~· ~:as:nda bulunan ve a.çhk 
~l'le Ut öldürülmüş Rusların re-
1\ı~ dolu olan "Bolşevik aleyh. 

~'Ye götürülmektedir. 
(M, ilıtııa ~uhtelif yerlerinde ko. 
e,.~~~ lı adı verilmiş olan ha
~ilt ~esinıleri gösterilmektedir. 
~ ~e&htin eyhtan "ders,, komünist 
~'~ 1 :nasıı yayıldığı \ 'C yalnız 
~~ıı 'k taıya ile Japonyanın bu
·~1 ~ı koyduğu üzerine bir 

a nihayet bulmaktadır.,, 

O. demin hayalinde de sobanın 
hanl harıl yandığını gönni.iştü. Fa
kat baktığı zaman. soğuk küllerden 
ba§ka bir şeyin olmadığım anladı. 

Kadın; ince scsile tekrar söze 
ba§laclı: 

- Dinle! - diyordu. - Paramızı 
alır almaz, başka bir yere ta~ınırız ..• 
Yatak odamızı mavi ile döşeriz ... 
Büyük yaldızlı bir de ayna almz. 

Erkek te bu tatlı hayale kendini 
koyuverdi. 

- Şöyle, adaya gider, bir istira
hat ederiz! - dedi. 

Fahire, ı:ıözüne devam etti: 
- Evimi hergün çiçekle doldura

cağım ... Sonra, güzel abajurlu bir de 
lamba alacağım... Pencerelere yeni 
moda tül perdelerden asacağım ... 

işte, uyku gelinciye kadar bu ha
yal böyle devam etti . 

Öğleye doğru Emin, kansını"\ 
boğuk boğuk öksi.iriiklerile uyandr. 
Fahire' nin ağzına tuttuğu mcnd;.l 
kan icinde kalmıştı. 

Haberdar edilen iyi kalpli bir 
komşu, doktora ko~tu. Hekim ka
dım muayene ettikten sonra bir 
hasta arabasının gelerek ,kadını 
hastaneye kaldırması lüzumunu 
söyledi. 

Emin, koşarak, karşıdaki kahve
nin telefonuna gitti. Yolda aklına 
piyango bileti geldi. O çıkarken za
ten kansı da ona nefes nefese: 

- Gazeteye bakmağa unutma 1 -
demisti. 

T e~reddüt etti. 
Neye komşunun çocuğu gelme

mişti. Gözlerile sokakta onu aradı, 
fakat bulamadı. Elleri titriyerek 
listeye baktı. Evet, numaraları ka
zanıyor. Fakat bin lira ... Kendileri
ne yüz lira isabet edecek. .. 

Demek, komşunun çocuğu yan
lış görmüştü 1 

Avdette bu havadisi karısına na
sıl vereceğini di.işünüyordu. Kapısı· 
nm önünde, gitmek üzere olan dok
tora rastladı. 

- Oğlum! - dedi. - Çok metin 
ol. Karının hastalığı epey ağırdır. 

Ve teselli eden birkaç söz söyle
dikten sonra, çekildi, gitti. 

Yalnız kalınca, delikanlı, aptal· 
laşmış gibi duvara dayandı. Fırın
dan ekmek alan bir çocuk onu o j 
halde gördüğü zaman şaştı ve ann::- , 
sine haber vermek üzere koşarak 
evine gitti. 

Karısının odasına girdiği zaman 
artık kararını vermişti. 

Büyiik bir metanetle. yii7iine, bir 
neş'e maskesi takarak, Fahire'ye 
baktı. Odada birçok komşu bayan
lar toplanmıştı. Genç kndm. koca· 
sının bakı~1arma dikkat edip ıyı 
bir havadis olduğunu anhdı. Zira 
onu hiçbir zaman bu kadar neş'eli 
görmemişti. 

Gözlerilc sordu. Erkek. başını 
sa1lıyarak, "Evet!" işareti nrdi. 

O zaman, kadın, sevinde kocası
nın boynuna sarılarak, ya~•aşça: 

- Oh. ne iyi ... Göreceksin, val
lahi iyile~eceğim. · iyileşir iyileşmez 
de adnya gideriz! 

Dedi. 
Emin, karısını gogsune bastırdı 

Ye artık rahat rahat ağladı. 
Çünkii sevincten mi, kederden 

mi ağladığını ki~se farkcdemezdi ... 
Nakleden: (Va - Nu) 

HABER - Akşam reatası 

1r©lf1ltcıru amca 

maslkaıra 

Mi ki 
Yediler 

a asında 
- 50 -
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Yazan: Niyazi Ahmet 

495 sene evvel bugün 

Transilvanyaya gelen. ezid 
ürüldü Bey oğlu ile beraber ö 

Düşman kumandan esirleri öldürtürken 
zevk ve neşe içinde yemeli yiyiyordu 
Osmanlı Türkleri devrinde yapı- 1 H. Ertana: 

lan muharebeler cok kanlı ve aman· Abdülmecidin isimleriyle tesbit 
sızdı. Düşmanlar: daima feci akibet- edilmiş kırk çocuğu vardı. Suların 
lerc uğrarlardı. Bu sütunlarda sık üçü ölii doğmuştu. 
~ık !§aret etmek istediğim bir nokta Maalesef tnnzimattan sonraki 
var: Yabancı tarihler, ekseriya ga- vukuat bir kül halinde toplanama
lip ge en Türkleri itham için çok mıştır. Bu devri aydınlatan birkac 
insan öldürdüklerini yazarlar. Bir yazma eser vardır. Biri neşredilme: 
tarihçi için bunu silah kullanmak miş Llıtfi tarihi, diğeri gene neş
hic; de yerinde değildir. Türk, kah- redilmemiş T ezakiri Cevdet, bunlnr
raman olduğu kadnr kendisine yapr dan başka bazı tetkik yazıları vardır. 
lan haksızlığı affetmez. Birçok kan- Abdülmecit veremden ölmüştü. 
lı harpler, yapılan haksızlığa karşı Muğlada A. 1hsan Güneşe~ 
olmuştur. Fakat düşmanlar hiç bir - Miintehibatı Evliya Çelebi, 
vakit böyle yapmamışlardır. Onlar Evliya Çelebinin bazı yazılan hulasa 
ele geçirdikleri yerleri yakıp yık- edilerek çıkarılmış bir kıtnptır. Bu
makla milletlerinin gururlarını art- radnki bahislerin mufassalmı Evliya 
tmnağa çalışmışlardır. Bugün bu- Çelebi scyahatnemesinin birinci 
nun pek canlı bir misalini görecek· cildinde bulabilirsiniz. Sorduğunuz 
sınız. vaka tamamiyle Hurafedir. Maamn-

fiih tarif edilen yer lstanbulda halil 
vardır. Fakat herhangi bir yere kud
siyct iwfe etmek Çelebinin sık sık 
baş vurduğu bir usuldür 

1442 yılı 17 mart günü, 495 se· 
ne evvel bugün, imparator Mezid 
bey Eflake geçerek T ransilvan· 
yaya gitmişti. Meşhur Jan Honyad, 
harekete geçmiş bulunuyordu. 
Türk sipahileri, Mezid beyden şu 
emri almışlardı: 

- Honyadı diri veya ölü getire
ceksiniz. 

Sipahilere, Honyndın atı. elbi
sesi ve silahları tarif edilmiş bulu
nuyordu. 

Jan Honyad, kurulan duzağı 
casusları vasıtasiyle haber aldı. Va
ziyet tehlikeliydi. Hemen kuman· 
danlardan Simon de Remeny çağır
dı: 

- Çabuk elbiselerini çıkar, ba
na ver .. Sen de al benim elbiselerimi 
giy, benim atrma bin .. emrini verdi. 

Jan Honyad planında muvaf
fak oldu. llk çarpışmadn Mezid bey 
oğlu ile bcmber öldürüldü. Birçok 
esir alındı. 

Şinasinin traşlı geldiği icin mec
listen kovulduğu doğrudur. Faknt 
Şinasi bir yenilik olsun diye traş ol
mamış. Saçma ve sakalına ariz dan 
bir hastalıktan dolayı mecburen tra.q 
olmuş ve onun kurbanı gitmişti. 

N. A. 

Varı 
Çanakkale de 

41 ~ m~ır~ 

Honyad, getirilmekte olan esir 
leri görünce: 

- iştahlı bir yemek yiyeceğim.. -,..-------------
diyerek sofrasını kurdurdu. Sonra: 

- Şimdi esirleri öldüriiniiz .. 
Diye bağırdı. 
Kumandan bir taraftan yemek 

yiyor, bir taraftan esirlerin öldütü
lii~lerini ze,·k ve neşe içinde seyre· 
diyordu. 

Hammcr bu vakayı şöyle anlatı· 
yor: 

"Honyad, dağlar iizerinde Türk 
ba!;larmdnn tepeler yaptırarak Kızıl
kale geçidinden Alplnra geçip Efla
ka girdi; T unanın iki sahilindeki 
memleketleri kf,milen tahrip eyle
di.,, 

Mu7.aff er kumandanın ordusu· 
na verdiği kati emir şuydu: 

- Nerede olursa olsun, gördü
ğüni.iz her Türkü merhametsizce 
öldüreceksiniz. 
çoluk. çocuk, ihtiyar Türk. insafsız

Alman emir yerine getiriliyor. 
ca öldi.iriili.iyordu. 

Bu vnkaya, herhnngi bir müta-
laa iiave etmek lüzum yoktur. 
Tiirk ordusu, ancak harpte galip 
gelmek için düşmanını tepelemiştir 
Fakat günahsızları daima acımış ve I 
himaye etmiştir. 
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Bize temiz süt 
i~irebileceli: 

o 
mı 

müstahsili oldukları için sütlerini bu 

Silahh 
haydutlar 

Hatayda 
yapmadıklannı (Ba,.' tarafı 1 incide) 

kabul etmezlerse bütün şehirde ııiitün 

inekç!ler tarafından satılmasına karar 
verilmiştir. Esasen şimdi şehrin bir 
kı:;mında tatbik edilmekte olan bu ka· 
rarm kat'i tatbikatına bu hafta başın. 
da geçilecektir. 

semtlerde 10.12,5 kuruştan satabilmek bırakmıyor 1 ar 
tedirler. Bizden süt alan sütçülerin kar I ,,. 
lan üçte birdir ki dünyanın hiçbir ye- 1 A. e VI 1 er : 
rinde bu kadar kara cevaz verilemez. ı 

QQ,g) fİ ~ - tltl nH DD 

Buna mukabil bizden aJdıkJarı temiz 1.811ı~ \\:JI~ lflYJlr~lYl~oc 

1nek~ilerin ileri gelenlerinden biri 
sütü üstelik mahlut bir hale de getir- d n y(Q) ır u aı ır 
mekte ve böyle::e satmaktaıdırlar kı sat. 
tıklanna süt derneğe insan utanır. SG0.000 nüfuslu İstanbulu sıhhi ikti

sadi ve içtimai bakımlardan alakadar 
eden bu çok mühim kararın mahiyeti 
hakkında kendisile görüşen muharri: 
rimize şu izahatı vermiştir: 

.. _ Şehrin hiçbir yerinde süt 15 

Şimdi sütü biz satacağız. Bu İstan
bulun gıda işlerinde bir inkıla~ olacak 
tır. Çünkü bu suretle İstanbullu haki
ki sütü bundan sonra içebilecektir.Ha
kiki sütü içen halkın artık e45kisi gibi 
yarısı su ve adi süt ohn nesneyi içme
sine imkan yoktur . ., 
bundan müstesnadır. Bunlar bizzat süt 

kuruştan a~ağı satılmaz, yalnız şthrin 

kenar semtlerine atlarla, merkeplerle 
süt getirip satan köylülerin setleri 1 

General Franko 
Madrit cephesine hareket etti 

ispanyada ast kuvvetler kumandanı 
general Franko, yanında birçok yüksek 
rütbeli aubaylar olduğu halde Madrit 
cephesine hareket etmiştir. 

Parla 16 (A.A.) - Le Pojulaire ga. 
zetesi, Fransa hükumetinin muntazam 
İtalyan ordusunun tspanyaidaki har
be i~tirak etmesindeki vahamete, İtal
ya hüki1metinin nazarı dikkatini cdbet. 
m!ş olduğunu istihbaratına atfen yaz
maktadır. 

Madrit: 16 (A.A.) - Öğle vakti 
neşredilen tebliğdi~: Madrit, jandar

ma, ve Guadalajara cephelerinde 24 

saattenberi kayda değer mühim hiçbir 
hadise olmamıştır. 

Guadalajara cephesinde hükumet 

kuvvetleri, bazı bölgelerde dü§manın 

terkettiği malzemeyi tesbite devdm et. 

mektedirler. 14 marttaki muharebeler
de 92 İtalyan esiri alınmıştır. 

Pariste büyük .. 
karısıklıklar oldu 

~ 
(Ba.J tarafı 1 incıde) 

k:ı.rga.şalık hala devam etmekte idi. 
Klif;,j be!ediye re!sının muavmı, 

Havas ajmsına a~arl 50 kL5inin ya_ 
ralandığ.m haber vermiştir. 

\ ·a:m mahalline giden Havas ajan
rııun b.i.r muharriri, bütün Kli.~i hal_ 
l:mn,.gr.leyım halinde bulunduğunu 

bild'rm"ştir. Halk, muhtelif gruplar 
tc.J':il ederek vaziyeti hararetle mu. 
na:;:a..µ etmektedir. İçlerinde asker ve 
poli5 ~:U\"Vtleri bulunan 100 kadar 
kn..,..yo:ı. s!nemanm ve belediyenin 

ğını ihtar etmek üzere üç defa bvru 
çaldırmış, bununla beraber arbcdc!er 
gene devam etmiştir. 

Dahiliye nazın M. Ma.rks Dorm, 
polis müdürü M. Longeron ve M. An· 
dre Blumel, bu sırada vaka mahalli. 
ne gelmişlerdir. 

M.. Blumcle iki kurşun isabet et. 
miştlr. 

Bu sabahki 

Ankara telefonn 

yan sckakaınnda beklemektedir. Net 1 ce s · z 
Nümayiş, saat 19,45 c doğru, Fran

sız sosynl partisi azalarından bir kıs. 
mı s;ne!l'lanm önüne geldiği zaman 
ba.5lam1ştır. Ba.5ladığı andan itibaren 
kargaşalık pek şiddetli olmu~ ve nü. 
mayişçilcr tüfek dipçiklerile kendile-

protestolar 

.rini dağıtmağa teşebbüs eden polis. 
lcre ta~lar, ve şi~eler, atmağa başla_ 
mıştır. Bu arada silah sesleri de işitil 
mi.cıtir . 

lll: alır.an haberlere nazaran asker 
ve polislerden 50 kişi kadar yaralan
mıştır. 

l\'.lişinin sokaklannda hasta araba. 
ları 0!dip gelmektedir. 

Halkı siiktina davet 
Paris 17 (A.A.) - Dahiliye nazm 

resmi bir tebliğ neşrederek bütiln 
Fransızları aoğuk kanlılıklarını mu. 
ha.faza davet etmi;1tir. 

Clichy'de vukubulan kargaşalıklar 
hakkmdll yapılan tahkikat, devam 
ctmcktc1ir. 

Heyecanlı neşriyat 

Parls 17 (A.A.) - Komünist par. 
tisinin na~iri efkarı olan !fumanite 
gazeksi. Clichy'dc vukubulnn kargıı
şalıklar hakkında uzun tafsilat ver. 
melttedir. Bu gazete, büyük puntolu 
harner!e fiU başlıkları basmıştır: 

''Feci ve kmıh tahrikat., "halk a'ey 
hinde bir komplo,. "pol~si kim çağır
dı.. ateş açmak emrini kim verdi? 
"Humanitc, Fr:ınsı= sosyalist partisi 
şeflerinin tevldfini \"C fa.~ist birlikle. 
rin d:ıjıtılm:ı..;ını is"er.1cktrdir. 

Y nralıiar 200 ü buldu 
Peri::; 17 ( A.A. ) - Bu beee Paris 

,·arı>Q1ar:ndan Clichy'de vukun gelen 
arb~dderde ikisi pollr. mf"muru o'mak 
üz::rc 6 kiı;i ölmüş ve 200 den fazla 
ad:ı m yarnla.IL"Ilışt.7. 

Süvari pors, üç defa. hiicuma lcryam 
ctmi3tir. Çok çetin ~.arpıı:m:ı.lar oL 
muş ve bu csnad:ı. birçok silah nbl
mıştrr. 

Bunun t\zcrine polis ftmiri,, dağıt. 

madığı : akdirde üzerine ateş açı laca-

Anl:.ara 17 (Telefonla) - Ana· 
dolu timendifer kumpanyası ve 
Haydarpaşa liman idareleriyle hüku
metimiz arasındaki son mukave!ele . 
rin imzalanmasını Almanya ve lsviç
rede bulunan esham hnmillerinin 
protesto ettiklerini haber aldım. 

T ahkikatıma nazaran bu prote'3· 
talar hukuki bir netice hasıl etme. 
mektedir. Hükumetimiz mukavele
yi aktederken, vaziyetin icaplarını 
biitün teferruatiylc nazarı itibara 
almış bulunuyordu. 

MnhBclrlerl 
müstahsil 

yapahlf mel' için 
Ankara l 7 (Hususi)-Mem· 

leketimize gelen muhacirleri mÜs· 
tahsil bir hale getirmek kararında o· 
lan Sıhhiye vekaleti, orta Anado -
!uya yerlC§tirilenler için 1000 araba 
satın almıştır. 2500 çift öküzün de 
sürntle alınması için münakasa ka
imesi tanzim edilmiştir. 

Daimi bir sergi 
hinası yaptlhcak 
Ankara 17 {Hususi) - iktisat 

vekfıletinin alakadar makamları her 
yıl İzmir beynelmilel panayırında 
ticaret odaları tarafından paviyon 
yapmak için sarfedi!cn pardarı bir 
araya getirerek 40 - 50 bin lira sm
fiyle ekimi bir se!~İ binası viicuda 
getirmek igir.i tetkil: etmektedirler. 

Bu para ticaret odalarına bütçe
leri nisbetind::: takrıim o!unacaktır. 

Sef~~rherlik müdür
lüf~ü kadros~ 
genişliyor 

Ankma 17 (Hususi) - Maarif 
ve!~alcti seferberlik müdürlüğii kad· 
rosumı r;c=ıiçle~en yeni bir l::amm 
projesi hazırlamıştır. 

Bu proje mucibince seferberlik 
müdürliiğünün emrine iki şef ve li.i-

Hataya musallat edilen silahlı hay
dutlar bir takım yobazlarla dl! e~cle ve· 
rip halkın gözünü korkutacak her tür. 
1ü ha .. el:ete başvurmaktadırlar. 

Lazkıyeden müsellah bazı şahısların 
Boduruşu köyü civarında dolaştıkları
nı bildirilmektedir.Silahlı şahısların şim 

diki icra.dı köylüye ait sürülere musal
lat olmaktır. Kendilerinin Tüılı.lere 

karşı tatbik edilmek istenen tethiş hare. 
ketinin ilk unsurları olduğu an!.;şıh

yor. Aralarında halkı ifsada çalışan 

Şeyh Ahmet isminde bir yobaz da var 
dır. Gaspetlilen sürülerinden dolayı şi
kayette bulunan köylüler uzaklaştml. 
maktadır. 

Bu tehdit kime ? 
Son günlerde Vatani partisine men· 

sup bazı kimseler Şam-lan IIalebc gel
mişlerdir. içlerinde Elkabes gazetesinin 
abone memuru olduğunu söyliyen biri 
de vardır. Bu kimselerin Bayır, Bucak 
ve Hazne nahiyesinin muhtelif yerlerin 
de halkı ürkütecek tedbirler almağa 

memur edildikleri söyleniyor. İçlerin. 

den biri İstasyon caddesindeki kahve
lerden birinde ve sarhoş bir halde atıp 
tutmuş ve bu <ırada şöyle demiştir: 

.. _ Hareketlerimizi blöf zanneden
ler, yakında hakikati anlıyacaklardır . 
tlk müfrezemizin iş başında olduğu 

unutulmasın!,. 

Bedeviler de oyun oynamış t 
Bazı bedevi aşiretlerinin Bayır, Bu. 

cak taraflarında iskanlanna teşebbüs 

edilmiştir. Bir iki şeyh aşiretlerinin yer 
lerini tedbil için şartlar dermeyan et
mi~lerdir. Bu şartlar kabul olunmuş 

kendilerine tazminat olarak bir miktar 
da para verilmiştir. 

Fakat son teşebbüs garip surette a
kim kalmıştır. Hazne nahiyesi civarın. 
da göç etmesi takarrür eden aşiret er
tesi gün bulunamamış. bedevilerin ça· 
dırlan sürüleri ve devele:ile çöle sa. 
vuştukları anlaşılmıştır. Hadise o kadar 
telaş uyandırmıştır ki müzakereyi mu
vaffa kiyetle idare ettiği için bir gün 
evvel takdir edilen memurun tevkifine 
lüzum görülmÜ!?tÜr. 

Aleviler : ( Biz öz Türküz ! ) 
diyorlar 

Halk mümessilleri reisi Abdi.ilganiye 
müra::aat eden Sancak Alevileri, kendi

lerinin Öztfük çocukları olduklarını 

ve Ilatayın istik1al davasına bütün 
varM<larile bağlı olduklarını söylemiş. 
terdir. 

Bu Türk çocuklarının da halk mü
messilleri ıza kaydedilmelerine karar 
verilmiştir. 

Maliye Vekili 
ist ifa mı edecek ? 
Dolaşan bir şayiaya göre Avrupada 

tedavide bulunan Maliye vekili Fuat 
Ağralr istifa etmek arzusunu izhn et. 
miş~ir. Maliye vekaletine de Merk:z 

bankası umum mi.Hü::ü Salahaddin, 
münhal bir mebusluğa sedlerck rctiri
lecektir. Bu şayia hakkında resır.i ma
kaml:ırdan teyit eder mahiyette b:r h:ı. 
ber alına:namışt:r. 

zumu kadar memu:-la katip \"eril
m,.ktedir. 

HaricP karşı tPah-
h üt 1 (' r l n i ~· t> r i fl e 

get·rm"yl'n tü<•(•aı lar 
cezalandırılacak 
Ankara, 17 (Husn:ıi) - ll:trnat 

vekaleti, hariç piya:ıalara karşı ta· 
ahhiitlerini ifa etr.ıiyen tüccarlar 
ha!d:ında şidc!ctli kararlar verme'.: 
i!ze:e:lir. 

ihracatın mürako.besine dr.ir ka· 
nunun ayni madc~esi, münasebetiyle 
taahhütlerini yerine getirmiycn ti.ic
carlnr:n ruhsatnamelerinin geri alm· 
masınt emre:lece!:tir. 

V el::alet huncL,n başka ceza hı
n ununun hiikiimlerine cöre de ta!:i· 
batta bulunacaktır. 

~©
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malfl),,sı ·o:naırn~rı"ce ıNa~o!• 

Bugün Ankaraya 
vasıl oldu 

Cumartesi 
şehr:mizde 

Dost ve müttefik Romcnyanm 
hariciye nazırı Viktor Antonesko, 
refikası ve berabederinde Romanya 
hariciye nezareti siyasi işler umum 
müdürü Gretzeano ile hususi ka!em 
müdürü lanida olduğu halde diin 
şehrimizi şereflendirdikten sonra 
Perapalas otelinde bir müddet isti· 
_rahat etmiş ve bunu miiteakip evve· 
la vali muavinini makamında ziya
ret etmiş sonra kolordu kumandanlı
ğına gitmiştir. 

Muhterem misafirimiz bu ziya· 
retlerde bulunc!uktan sonrn Roman
ya konsoloshanesine giderek Romen 
kolonisinin ziyaretlerini kabul et
miş ve Taksimde Cumhuriyet abi· 
desİ'1e bir c;elenk koymu~tur. 

Perapalasta bir müddet daha is
tirahat ederek saat 18 de Haycfo.rpa· 
~aya geçrpişler ve e~;:sprese bn~lnnan 
hususi vc.Gonla A:nkaraya hareket 
etmişlerdir. 

Muhterem misafirimiz kendisiy· 
le görüşen g.:.zetecilere Tiirkiyeyi 
ziyaretinden fevkal:ide memnun ol
du~unu kaydettikten sonra Anka
radan <lünfo,i_inc!e uzun boylu konu· 
şacanmı söy1emi~tir. 

Romen hariciye n:-"'m Ankara
da üç ~ün l:.:ıl :M:.tan sonra cumartesi 
günü lst<.'r.buhı dönece!; ve buradan 
do~ru::-3 Rot"1nn"aya ri<lecektir. 

Bü!~res bHvük el imiz Hamdul
lal-ı Sul?hi i1e Radar a ·2.nsı müdürü 
Alc:x l·!mti3 ve A dvnul gazetesi 
diplomatik mı·h~-riri Miucc"!l Gri· 
gores~ıı l·evetle bernbcr ~e .nmıze 
gelmi;:lerd!r. 

An~ar-adln 
Ankara, 17 (Husuzi) - Ooı:t 

Romanyanm hariciye nazırı Ante
nesko bu sabah :ıehrimize Gelmiş ve 
f stasyon::!a hüyiik merasim1e knrşr 
lanm•şt!r. ls~asyon yolu ve nazırın 
misafir e::lildici Anbı.rnpülas binc.sı 
Tiirk ve ffomen baymkhriyle si.is
bnmiı:ıti. J1i.iy~ik misafir btasyonc!a 
Har:ciye V~kili T. R. Aras, Ankara 
valisi, hariciye vekaleti umumi ka-
tip muavini, mevki kumandanı, 
merkez ku:na!ldanı, protokol ~cfi, 
emniyet dir~ktörü tarafından karşı
bnmış ve bir askeri kıta resmi se}fı. 
mı ifa ctmiştiı. 

ı\ntones!rn Romanyanın Anke
ra elçisi T e!emak ile birlikte saat 1 1 
de Variciye 1-!eltWni, 11.30 ca B~
ve::ili . 1 2 2::: d~ Büyü1< Millet Mccli-
sini z:yarct ctmi~~ir. 

D·ı zirretler 1 2, l 5 te Hr.riciye 
Vek'li, 12,50 2c Başvekile 13.15 te 
Büyük Millet Meclisi rei~i t~rnfm
d:ı'"l İn'~e edilmi:;tir. 

M:ıclam Antoncs'~o da s:ıat 1 1. 30 
d:ı Dayan bn,et lncnünü zivaret 
e~mi:~ir. Du zİy•uet de s:ıa t 1 7 de 
iac!::: edi!e::ek \ "c ak~am Horiciye 
köş1:ünde l+.ıriciye Vekilimiz tara· 
f znd:m bir ziyafet \ 'eri!ecek \"C bunu 
suvnre taki;> edecektir. 

Nazır ve refikcs1 y~nn arzu et· 
t
., 1 • 1 ,. l 1 • • • • •• 
u~.on taı:c ır"e şe.urc..e.:ı mue"$eSe· 

leri gezcceh1er ve ö~le vc.-kti lsmet 
1 n()nii ve rdikn:ıı le.rafından Ana der 
lu klübünde verilecek öğle yemeği-

aünü tekrar 
"""' bulunacak 11,~ d Roftl" 

ne gideceklerdir. Gece e }astD 11~: 
sefiri tarafından Ankarapa ile--c!' 
şam yemeği ve bir suvare ver 
tir. 

Ran1anY~ 
Başvel<i i 

Örı ü milzdeld hB ffB 
ıı r~ ğa gldt'cek tJ"' 

L'dove · 
Prage: 17 (A.A.) - 1 baŞ.,tlcjll 

viny gazetesi, ~oı:ı:ıanyai haft• ~ 
Tatareskonun önumuzdek p ag• il' 

k ·· ere r ıt' §tnda iki gün kalma uz . 'f• 
yaret edeceğini bildirmektedır· ,eifl' 
resko bu esnada Çekoslovı::kya ~r• oe 

·ı ıı""' er cumhuru Bcncs ve başvckı öriİf1'' 
görüşmelerde bulunacak ve. g ek011o~ 
Je iki memleket arası~dakıı<UçU" ~ 
ve askeri münasebetlenn. . . de iJI~ 

. . · dahılı1'1 tant sıyasetı çerçevesı . 
şafı mevzuubahs edilecel:tır. ti 

. it,·ele 
Kıskanç'ığın gar•P c 

Bir kadın 
Aırka©Ia~orıotD 

Burnunu 
k opc: rdı ! ıo 

.,.~111 
Maksadı scvg& ... at' 
li O !i u ~ U n U 111 b D 

almaktır ı,ıı~3 
•• . . b urııdan Senı benım urn ı b 

koklıyon burunlar kops1.1n .. '' jsiı". 
Faruk Nafi7İn "kıskan . •• ı ı'11 

.. . . l 'f d'lmiş bir rııısrıı f3\Jıı. 
!}Hrl!lın tü m e l . . değil· re' 
nec!e:eksiniz 1 Halbu lİı Paristc '~ :ı 
dan birkac gün evve • ,·ccsıtl1 

• 1 }ık h:.ıc.Jv 
yan eden bir b::ı~auÇ 1•11• 

Iıül:ısası.. bir k9rıı~ 
Menye adında. ~ed; daos0 jf· 

Paris barlarının bırın ..... ektei;;ı 
· · seV••· cvıı 

eden genç bir zencıyı l 0lrtı1.1 .e1 
l b'l o uP b'r ~-Bu a~km mn ;a ı k lan 1 

0• 

belli c!eğil, muhakka . 
0 rkad~dı 0ı 

l\ 1 enın 8 ··11 varsa, o da 1 enY ' bll gı.ı ğ\J' 
lan güzel Olganın d3 10to~tı.ı 
fenerinin ate~iyle yanıp si' 
dur. l J\1eflfeff11' 

B d "k" ··n eve r3 un an ı ı r,~ e Q}ga ta t\J" 
yah dostunun cehınd b ırrıtı~. f 

1 tUP u ·ur' 
dnn yazılmış bir me~- 8.,kıfl1 }ktıı' 
Olna bu mektubunoo• ::.·nifl • 

.~ .. 1 ı.encı 1 ıı 
ettikten sonra, guz~ . kokusı~ •' 
dizine hcs mestedı~ h etJl'ljştı\ o' 
dan c!a hayranlıkla 3 s ..... i.iteC55

1
\ 1s' 

B d 
ıerece ,,. o ı 

:mn an son o b hnsınll ııl' 
lan r~·~enye, her ne a ·otiktıfl) f 

d do.O 1 't kll 
olsun, hwin arl~a ?şın hi<; vak~ tir· 
ınağa karar vermıŞ ve. .,.jtJ1'11~ oı· 
b d Ol cvıne "' .. l etme en ganın gı.ıtC .,,ı4 

Girkac dakika sonra: c1arbe~\de 
• b' ustur... jçıı 

r,anm burunu ır d kantar 
kopmuş zavallı ka ın bir 
yere serilmiştir. ..kanÇ ktıcJııl~r' 

Mahkeme bu kı... • f raıı1' dıı• 
hın 11 o . · sene hapse ve on . tir artı .ı;cı 

hk .. etrıııŞ e5tev' • 
ceza~ına ma urn . . 0 rt1 

1 
gt1 

,..,üzel Oloanın. zencınl ın ., ..... oeıı> " ., aJl'l .... . 
kokusunu bir daha a 
ranti etmiştir!. 



~turnesinde 74 maçtan 42 sini kazanan 

utireş takımımız 
Dün şeh imize döndü 

Anadolu klübü 

~ hltı~ cyah te kafi derecede 
~'ljcc tılunmamnm1za rağmen 

\ ~ l~ldık. Eğer Berlin olim
tı~)' ·~ırlandığrmız gibi çalı~
~ ~. ~k, knznncımız bambn~ka 
ıtııt .~rni~lerdir. 

\~.56 ~rcş tnknmmızm yeni 
t •. 0 da Kemm ; bu sey<that 

~ f \ıstat güre§çi Finlandiya
\ 1tı cınt~~a.lade istifade ettiğini, 
t~~Qlıjı:> \ıç müsabakadan birisin
~·~~l\i ı.,_~lı:nuş olmasına rağmen 

~lcı, }' ~ıni tuşla ve yedisini de 
">f· ~tct endiğini öylemiştir. 

1 

.~ten kafilesine riyaset eden 
~ 'tll.ı>da: • 
~ hct "Vela Finlandiyaya gittik. 
\~.~itrtarşılaşma yaptık. Sonra 

. ":'l.ltdc
1 

• Stokholmde ve di~er 
i L 8 müteaddit müsabakalar 

31ı~~~ 3cferki seyahatimizde 
rtı '1ıf k Yaptık. 42 sini kazan· 
~~ ~u aybettik. 
~ftli~ nbakalarda hakemler 

k tar }':Ptılar. Hatta o kadar 
~tt b ından ıslıkla kar~ılandr 

\:}'ttirn· ~ tarafgirlik olmasaydı 
~· lıın adedi daha fazla ola-

~lıtCf. 
. ~~tıçf !etimizin bu seyahatte 

~ 'ltıde.ıı ~.\'l..aladedir. Bunu görgü 
~tire/0:Ylüyorum. Gür~çileri-

tı.ı11 'n ne demek olduğunu, 
~ l'ı tl()r~asıl teşvik edildiğini ya
ş~ltu lf~p anladılar. idman sa· 

IJ111l ::düler. 
b:ı.ı. O:yJiy b"}" . k" .. b" 

\ t.ıqı~ • e ı ırım ·ı gureş ı-

~~; )' ~~'b· t:ırzda değildir ora
~~~ tı !Zım şimdiye kadar 

~ Çı~tş ar~. F;Üreş tarzı dc~ildir. 
-....:~s. duruş o kadar 

c l< 0ııferans °'-.; kıuh .. 
l ltnden· 
"""937 ..• 

it dt~i c larıhıne tesadiif eden Ö· 

~di l!.~r:ıartcııi gi.inü saat ı 6.30 
*ıı, ~thtıl) ın Çap t.:rnfındt..n (Mo. 

\'"il ' nıcvı:uu i.i:ı:erine bir kon-
~ C!Cck.-

<> to:ıı •1•· h:::: ve dostl4ı.rımı-
" ı arıtı 
'~· Ya §ercf katm~larını di-

~ tı~ 1•~nb 
'lı'ı 1\ 'bu 1t uı radyosu ile neşre-dile· 

~aları onfcransa müttefik klüp
gclcbiHrler. 

başka, o kadar tekemmül etini~ bir 
tarzda ki .. İnşallah bundan sonra 
buna göre çalışmz .. Son sözüm gÜ· 
reşçilerimiz 20 senelik bir kazançla 
geri döhmektedirler.,, 

demiştir. 
Yapılan bir anla§maya ~öre Fin· 

landiya takımı bu yaz ~ehrimize ge
lecektir. 

Diğer taraftan da lsveçte yapıla· 
cak bir turnuvaya Türk pehlivanll'l
nndan Mustafa ile Kenanm da davet 
edilmesi ihtimali vardır. 

Marcel Till 
Yunan lı 

Hristoforld i s ile 
karşılaşmak 

istemiyor 

GUreşçllerl Ankaraya 
gidiyor 

Anadolu klübü gÜrC§çileri 3 ni
sanda Ankaragiicü. Dcmirspor ve 
Muhafızgücü sporculariyle karşılaş
mak üzere Ankaraya davet edilmiş
lerdir. 

Hakova klübü 
Şebrlmfze 

gelemlyecek 
Galatasaray ve Güneş klilpleri ta. 

rafından şdhrimize davet edilmiş olan 
meşhur Hakova takımı, milli küme 
maçlannın tehiri dolayısile bir hafta. 
sonraya bırakılan müsabaka tarihle· 
rinde lstr.nbula gelemiyeceğini alaka.. 
daralra biJdirmiştir. 

Spor bayramı 
Galal11saray, Kolej 

ve Mühendis 
mekt epleri arasında 

olacak 
Galatasaray, Mühendis ve Kolej 

sporcuları atletizm, futbol, basketbol 
ve voleybol müsabakalarında karşıla.. 

şacakla.rdır. Bu üç mektebin tertip et
tiği ıpor bayramı gelecek ay içinde 
yapılacaktır. 

Kayıp antrenör 
Istanbula gelmiş olduğu 

anlaşıldı 
Ortad:m kaybolduğunu bir iki gün 

evvel y:u:mış olduğumuz Ankara mm. 
takası !utbol a.ntrenörU nihayet bu. 
lunmuştur. 

iainden memnun bulunmayan İngi
liz antrenör, birkaç gül). evvel h:ıber. 
si!ce Ankaradan hareket etmi~ ve 
1.stanbula gelmjştir. 

Kır koşusu 
Istanbul şampiyon

luğu bu hafta 
yapı lıyor 

İstanbul atletizm ajanlığından: 
1 - İstanbul kros §ampiyonasr 

mn hc~inci müsabakası 21 mart 93 7 
,, pazar günü Şi§li Tuğla harmanları 

Eok.<tör A. Hristo/ orid.is 

Geçenlerde Bruyar ile yaptığı maç. 
ta bir hayli münakaşalardan sonra 
galip ilan edilmiş olan Fransız bok
sörü Marscl Tilin Yunan federa.syo_ 
nunun Atinaya davet eclrrek Hristo. 
f oridis ile karşıl~masını istemiş ol
duğı.mu c-.vvelce yazmıştık. 

Fransız boksörü Yunan federasyo. 
nunun bt. davetine verdiği cevapta 
Atinalı ra}:iblel karşılaşr.ıak istediği. 
nl bildir.niş fakat hiçbir müsabakada 
temin cdilemiyccek ve hic;bir organi-
1.a.törün vcrcmiyeceği bir rneblıiğ ta. 
lep etmiştir. 

(Mars.?l Til) in CC\'abını nc§rC'den 
Yunan gr..zete!cri: 

Fransız boksJrünün bu maçı doğ_ 

rudan doğruya reddetmf'.sine imkan 
olmadığını ve Hristoforldisten kaça
bilmek için bu verilmesi imkansız 

parayı istediğini yaz.maktadırlar. 

Aynı ga1.eteler, kendi ırktasları ta. 
raf mdan bile sevilmiyen bu Fransız 
şı:ımpiyonunun elindeki um·anı yine 
kendi memlekcllis:ı,e verileceğini şüp 
he cdilemiyeccği, Fran.cuı. b1ks birin_ 
ciliğini bir gün Tenenin kazanacağını 
son Bruyar müs"bakasmda. nakavut 
olmnş bulunmasına rağmen Tilin ga
lip addodilmcsile sabit olduğunu ila
ve ediyorlar. 

2 - 5000 metrelik müsabakaya 
yolu arasında yapılacaktır. 
takımlar üçer atletle girebilecekler
dir . 

3 - Bu müsabaka 28 martta 
Ankarada yapılacak kros §ampiyo
nası için de ~eçme olacaktır. 

4 - Takımların listeleri 19 mart 
93 7 akşamına kadar ajanlığa vcril
miı olmalıdır. 

5 - Atletler ~nnt 9.30 da ŞiŞİi 
tramvay depo~u önünde toplanacak
lardır. 

Istnnbul atletizm ajanı 
Ömer Besim 

Olempiyakos 
Mısır ve Macaristana 

~ldecek 
Yur!anistanrn kuvvetli futbol ta

kımlarından Olimpiyakos, bu aym 
sonlarında büyük bir turneye <,ıka
caktır. 

Mısır takımlariyle karşıla~acak 
olan Olimpiyakos nisan içinde Ma
caristana gidecek orada da F crouş· 
Varoı ve Honkarya ile birer müsa
başa yapacaktır. 

Yunanlı futbolcuların Orta Av
rupada birkaç maç daha yapmaları 
muhtemeldir. 

Dünkü ..,r.&ıısimde B. Agah Sırrı 
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Levent m tkunu söylüyor. 

• 
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DlYılMl şelii1ntoeırnlfl) eaıınaır~y~<dle~n 
makl'oeıreneırDn<dle ~lYı"lYı~ 19>Dır 

Dllıı1tllfa0 wapoOdo 
Yarın da Eminönü alk · ·nde 
Çanakkale zaferi ku u an ca 

lstanbulun işgali faciasında ra· 
hat döşeklerinde uyurken ~ehit edi
len aziz §ehitlerin Eyüpte Bahariye
deki kabirlerinde her sene olduğu 
gibi dün de büyük merasim yapıl
mıştır. 

Aziz ,ehitlerin kabrini lstanhu'
Jun her taraftan gelmiş on binlerce 
kifi çevrelemişti. Şehir namına Avni 
Yağız, vilayet idare heyeti uzasın· 

dan Hakkiye Emin, Eyüp ve "Fatih 
kaymakamlan, Parti ve Halkevi re-
isleri, Üniversite tC\l~beleri, Eyüp or
ta ve ilk okulları. l!'tanbul komu· 
tanl:ğı mümessilleri bir kıta askeı 
merasıme iştirak ediyordu. 

Merasime Avni Yağızın şehir 
namına söylediği bit nutukla bar 
lanmı~tır. Avni Yağızm büyük bir 
heyecan tevlit eden nutkundan 'on
ra Halkevi reisi Agah Sırrı bir nu· 
tuk söylemi~ ve çok alkışlanmiştır. 

Budan sonra Üniversite ede
biyat fakültesinden Bahadir bir nu
tuk söylemiştir. Nutuklardan son· 
ra askeri bando tarafından matem 
havası çalınmış ve bunu m\iteakip 
bir müfreze asker şehitlik önünde 
havaya üç el silah atarak şehitlerimi
zi selamlamıştır. Bundan sonra d:ı 
başta Üniversite talebesi olmak üze
re mektepliler ihtiram va;.iyetinde 
şehitliğin önünden geçtikten sonra 
ihtifale son verilmiştir. 

Belediye, Halk Partisi ve lstan· 
bul komutanlığı namma şehitler abi
desine relenkler konulmuş ve akşam 

da muhtelif semtlerdeki Halkev• 
lerinde bu acı günün hatırası anıla· 
rak yiice ölülerin ruhlarına hitab~ 
ler söylenmiştir. 

18 mart Çanakkale zaferi 
18 mart, bliyük Çanakkale zofe· 

rinin yıldönümü münasebet~lc ya· 
rın Eminönü Halkevi salonunda 
yapılacak olan bu me:acim için ha· 
zırlanan program tekemmül etmiş· 
tir. 

Programa göre merasim, Halke
vi rei:ıi Ag.3h Sırrı Levendin bir nut
kiyle bo.~lıyacaktır. Ondan sonra 
Çanakknle l t3 mart zaferi hakkında 
Abidin Daver tarafından bir konfe
rans verilecektir. Bundan sonra da 
gene Çanakkalede cereyan etmiş o· 
lan kara muharebeleri hakkında, ye· 
dek subay mektebi harp tarihi \'C 

çoğrafya muallimi lsmail Hakkı ta• 
rnf rndan izahat verilecektir. Deniz 
ve kara muharebeleri hnkkıntitıki 
izahat bittikten sonra Mehmet Akif. 
Samih Rifat. lbrahim Alaeddin. 
Yusuf Ziya, Süleyman Nazif Reşad 
Nuri, Ömer Seyfettin \'e Enis Be
hiç tarafından Çanakkale hakkında 
yazılmış manzum ,.e mensur parça· 
lar okunacaktır. Çanahkale harbine 
ait hatıralar da Kemal Emin tarafın
dan anlatılacaktır. En sonra da Ça. 
nakkoleye dnir orduda ve halk ara· 
smda söylenen Türküler söylene~ek. 
tir. 

Yarın nk~.am da Şişli Halkevin· 
de merc.cıim yapılacaktır. 

Sah e bi.r ·a a 
baş çav u 

Bahkes;r otel er·nde h ez ık 
yaparken yakalandı 

Balıkesir Palas otelinde bir hır 
sızlık vakRsı olmuştur: 

Bu otelde ikamet eden inhisar 
lar eksperi Cahidin bavulundan dört 
takım elbi!'lesi, h.mir Singer kum· 
panyası müfettişlerinden birinin de 
bir ceket ve bir yeleği çalınmıştır. 

Polı!ô yapılan ~ikayet üzerine 
derhal tahkikata ba~lamış ve netice
de nyni otelde iki giindcnberi yatq> 
kalknn ve jandarma başçavuş elbi
sesi giyen Ahmet oğlu lsmnil adın
da birini yakalamıştır. 

İsmail, üç dört gün ·aldığı otel
den gitmek üzere nyrıhrken şüphe 
üzerine yakalanmış ve yapılan an:.ş
tırmada. çalınan elbiseler de mcy:ia
na çıka:-ılmıştır. 

Tahkikat derinl~tirilince bu a· 
damın Jandarma basçavuşluğu ile 
hiç bir r.lakası olmndığı, kencfü.ine 
böyle bir süs verdiği de anlaşılmış

tır. 

Üzerinde çıkan bir nüfu~ cüzda· 
1 

nma göre lsmailin Hopanrn Arhavi ı 
köyünden olduğu anla~ılmakta ise 

de kendisi Samsunlu-olduğunu iddia 
etmektedir. 

Elektrik Şirketi 
uıhkında 

Mütetti~lcr tetkiklerini ancak 
ay sonunda bitirebilecekler 

Bir '4'0k pürüzlü 
noktal r tesbit edildf 

Bir ayd:m beri, Nafıa \'ekaletin
ce görülen lüzum üzerine elektrik 
§irketi şebeke~i üzerinde tetkikler 
yapan Nafıa teftiş heyeti tetkikleri· 
ne clc-:ıha bir müddet devam edecek· 
tir. Tetkik edilecek mevzubrm te
ferrüatlı ve şebekenin geniş oluşu 
işi uzatmaktadır. 

Heyet, şimdiye kndar şirket §e"" 

beke ve tesisatında mukavele hü. 
kümlerine uyŞtunsuz ve halk men· 
faatine aykm birçok noktalar tesbit 
etmiştir. Bu gibi pürüzlü görülen 
işler ve vaziyetler için müşterek za· 
bıtlar tutulmaktadır. Heyet mesaisi
ni ancak ay sonuna doğru bitirecek'. 
ve neticeyi mufassal bir raporla Na· 
fıa vekaletine bildirecektir. 
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Esrarengiz 
Ay o lfi1 o lfi1 

ü~De<dlü~ö 
-ceön©ly<eıt ! 

Parisli meşhur polis hafiyesi 
hatıralarını anlatıyor 

Fransız emniyeti umumiyesinden 
mC§hur polis hafiyesi Dr. Bertello· 
nun senelerce muCldet muavinliğini 
yapmış olan H. Ashton \Volfe son 
zamanlan hatıralarım ne~retmiş~ir. 
Aşağıda bu hat 1 llardan çok heye
canlı bir parçayı okuyacaksınız. 

Berbat ve sisli bir gündü; tef imi kı. 
zıl alevlerle yanan ateşin kar§ısınldaki 
geniş koltuğa rahatça yerleşmiş, mek
tupları da yanı başındaki kahve masa
sının üstünde gördüm. Orada bir is. 
kemleye parmağile işaret eden rloktor 
Bertil!on esneyerek: 

- Otur bakalım • dedi - 'l1'ssier'yi 
§U 'Ufak tefek çok zeki Belçikalı polis 
hafiyesini hatırlıyorsun değil mi? Şim. 
tH ondan Anverste geçen !dikkate §3· 

yan bir hadise hakkında mektup aldım· 
Bak ne yazıyor: 

''Bundan bir ay evvel gece devriye
sini yapmakta olan lbir polis , iri yan, 
sanşm bir adamın çok zedelenmiş naa. 
§ına rastladı. Yüzü ve göğsü inamlmı
yacak kuvvette bir vahşi hayvan tara
fından parçalanmı§a benziyordu; ka. 
burga ve göğüs kemikleri satlamıştı, 
hatta amudufikarisi bile kopmuşt,u. Bu 
kadar zaran bir insanın yapmasına im
kan görülemiyordu. Cinayet, ayı kılı

ğına girmiş bir katilin eseridir diye dü. 
§Üniıldü. Fakat hiçbir cani zavallı ada
mı böyle kırıp parça parça eclcıntzıdi. 

Mesele polis dosyalannda "hallo-
lunmamış., damgaı:ını yiyerek örtbas 
edilmek üzere idi ki iki haf ta sonra 
Roub7ix'de sabaha karşı çamruda bir 
naaş bulundu. Bu, kafatası çatlamış ve 
göğüs etleri bir pençe darbesiie parça. 
lanmış Meksikalı bir canbazın naaşı i
di. Bunun da kaburga ve göğüs kemik
leri kınlmıştı. Ycrldc kocaman lıir ayı. 
nın izleri görülüyordu. 

Bu sefer halk müthiş kızdı. Hep bir 
ağızdan "Tonio ·nun canl::azhanesine., 
diye bağrdılar. Uk naa bulunduğa za
man bu canbazhanc Anvcrste oynuyor
du. ikinci naaş zamanında i,;e Ro:ıbiax' 
ya taşınmıştı· 

Tonio canbazhancsinde gUzel bir Rus 
kızı tarafından talim cdilmi~ altı bil. 
yük ayı vardı. Fakat ben giıd!p gfüiim
Jc gördüm. Bunların hepsi yerli yerin· 
de çelik çubuklu kafesler içinde idiler . ., 

Mektupta daha bir çok tafsilat var. 
or.~Gcrek doktor, gerekse ben l.ıu iki 
cinayetin ayı ile hiçbir münasebeti 
olamıyacağını düşündük. Zaten T:-ınio 
canoazhanesi pılıyı pırtıya toplaya:-ak 
~elçikadan çıkmı§ \"C Fransaya gelmiş
€ Bir iki ~ün sonra V crsay civarınrda ..., 
numaralara başhyacaktı. . . .. 

~radan üç giin kadar ge~ti. Gü:ı"cm
:zün çok yorulmu şolduğum ic;in erken 
'den yatağa girmi' ve deriu bir uykuya 
:ctalmıştım. Baş ucumdaki telefon zili 
cı:1 act çaldı. Sövüp sayarak yataı-.•an 
fırla

0

dım. Ahizeyi kulağıma daya1 m, 
mUfettiş Lavallolsdi. 

Belçikalı poliı hafiyesi Tiasieı" 

- İnsanı bu saatte uyandtr.nanın 
manası var mı ya? 

- Dostum! Ayı meselci ayı I.· Dün 
ge:c f."'nc kurtularak bir arlarn öldür. 
mü,J .• 

- Ayı mı dedin? T1ssier':n \·ydur
masycnlarmın doğru olduğur.u rr.ıı söy 
lem ek istiyorsun? 

- Onun gibi bir şey 1 Poh1 şimdi 
Passi yolu üstünde uzun borlu sarışın 
bir adamın naaşını buldu, Naaş e".l ka
şerlcnmiş polislerin birini tü·. lerini 
ürpertecek bir halde ... Doktor peyeca:ı 
içinde bekliyor. 

Çok geçmeden Bcrtillon otomobili 
ile geldi. Colbert ve daha birkaç mU
Jcttişin gitmiş ol<!uğu canbazhaneyc 
doğru yola çılctı'k. Fakat oraya gitme. 
den evvel Passy yoluna uğradık. Bura
da doktor yerdeki bütün pençe izleri
nin kalıplarını alçı ile aldı. Sonra da 
canbazhancyi boyladık. Yirmi kadar 
otomobilt elliden fazla araba, iki yüz 
kişiden fazla aktör ve uşağilc çok bü. 
yük bir canbazhaneydi bu ..• 

Bizi canbazhanenin Tonio ile ortağı 
Amerikan Yahudilerinden İzoder Stein
herz ve ayıların terbiyecisi Kafkasyalı 
Kristina isimli krz karşıladı. Hayvan
cıklarına bir şey olacak diye kızcağız 
tirtir titriyordu. 
Doğru ayılann kafesine gittik ve 

Petro aldlı en büyük ayıyı ilk önce ka. 
!esin dışından muayene ettik. ön pen
çeleri bileklerine l:c:.ddr kana bulaşmış· 
tı. Bunun üzerine doktor, Rus kızıyle 
birlikte kafo;in içine girdi hayvanın a. 
yagmı ölçtüğü ve kan izlerinden nümu
ncler aldığı halde, koca ayı hiçbir huy
suzluk yapmadı· 

Başka hiçbir kimse ile goruşmeğc 

lüzum görmeksizin dosdoğru Emniyet 
direktörlüğüne döndük. Burada ilk 
iş olarak telefona yapı~l'k: 

- Kolbert şu bizim Zcnvingin köpe. 
ği Limburgeri bana şimdi getirebilir. 
misin? 

Sonra bana dönerek şu emri verdi: 
- Köpek gelinceye kadar siz de gi

dip kıyafetinizi değiştirseniz ve yanı. 
nıza iki tabanca alsanız iyi olur. Giye
ceğiniz elbiııelerin siyah olmasına 'dik
kat cdein. Bir saat sonra beni aşağıda 
bekleyin! 

• • • 
Naaşın bulunmuş olduğu yer hala 

jandarmaların muhafazası altındaydı. 

Doktor hemen otomobilinden atladr. 
Yanındaki köpeği, muşamba ile örterek 
muhafaza edilmekte olan ayı izlerine 
götürdü. Muşambayı kaldırtıp izleri 
hayvana iyice koklattı; sonra lda ölünün 
elinde bulunmuş bir tutam kılı da 
koklattı. Köpeği gene arabaya sürük. 
ledi, doğru Şan dö Marsa sürdük. 

Bereket versin ki yemek vakti ol
duğu için ortalıkta pek az kişi vardı. 

Kalbim çarparak, şefin arkasından ko
şuyordum; köpeğin hcran havlıyarak 

ayı kafeslerine doğru atılmasını bekli. 
yorum. Halbuki hayvan bütün kafes
leri geçip gitti; belki başka bir koku

nun peşinde idi. Onu zorla Pezo isim. 
li ayının kafesine sürüklediğim zaman 
bile sadece b rnunu şöyle bir havaya 
kaldırdıktan sonra başını çevirdi. Zin
cirine asılarak bizi büyük arabaların 

birine doğru çekip götürüyordu. Bu
nun kapısı yan açıktı· 

Tam içeriye gireceğimiz sırada, 

dışan bizim müfettiş Lavallois ile Bel. 
çikalı hafiye Tissicr çıkarak. 

- Aman Allc:h aşkına geri dönün! 
deldiler, sabahtanberi burada olup bi
tenleri tarassut etmekteyiz. Kızın bu 
gece oyunlardan sonra birisiyle blr ye 
re gideceğini kulaklarımızla dinledik. 
Herhalde mühim işler olacak. Aman 
şimdi gidin. Gece yansından sonra bu-

cinayetler 
. . 

.. .. 

• • 

k faıdcd 
Man:uırayı görÜn<'e ifoh~<>tten dona lmldmı. Sanl1i yerden fı~kırmt! gibi çıkrıgelen inanılmı;roca .. "\'Of• 

hokıınt; hayrnnın nuın:::nrrm beni ba§tan a ·ağa lwdar ritrctti. Bir ayı gil>i nrtl awıfd11rı iistiinde ,.urı:ırı( 
apaçık ağzından saf)'alnr a/,·ıJorclıı. Karanlıhta §İm§Pk gibi parlıyan çok u:::ıın ıunaİdı pençeleri ne kor 
t ıı. I 111ta 
11 r l r. .... •• •• l b" k l "b" .. ,. l r [' d ı:· .• . • l. ""l / k "1lı ırı nyı·an, mz. n. enwgın ,,,mtıım c .. ı~. '.~ e gı ~ )'rıh·se erer• gc ıyor u. nı.:,, .. mnılsı~ .1ır cıg ı; at?ra. J tıfdı ı'e 
t•urıılmu§ gıbı yere ,·ıgıldı rn yıı:::ıınu ellerıyle kapndı. ljrlrn/,· kmlırıı nwt!afrıa ıçın cesaretle ılerıH' :-_ kolıs• 
lmğıramh bastonunu salladı. Fakat lıayrnnın bir pençe srıllamnsı bn.~tmııı lıaraya fırlattı ı:e crkrgırı 
rırı inme inmiş gibi yanına diİ§İirclii. 

Koca Petro adlı (l)'L 

l'alwıcr /)('nç<>nin alçı ile nlı11an 
halıbı 

ralarda bizi görürsünüz. Yoksa herşey 
bozulur. 

O kadar cid:liyetle ısrar ettiler ki 
sözlerini dinlemektf'n başka bir şey 
yapamadık. Tissier'nin canbazhanenin 
peşinden Fransaya gelmiş olduğunu 

söylemeği unuttum rnu bilmem. 
:fo ~ • 

O gün akşama kadar dairede başka 
işlerle meşgul olduk. Geceleyin can
bazhanc:ıin bulunduğu meydana gide. 

rek bcklemeğc koyulduk. Ortalık çok
tan boşalarcık tenhalaşmıştı. Saatler 
bana birer asır kadar uzun geldi. Gece 
yansı geçmiş. saat ikiyi çalmıştı. Tam 
bu sırada bir şehir kadar büyük olan 
canbazhancden bir otomobil çıkaralC 

Avcnü dö Mais, oradan da Passü'ya 
do~ru hızla yol aldı. 

Biran sonra bizim polis otomobille
rinden biri ayni yerden çıktı. nireksL 
yonda müfettiş Rouss:anx, ark<ldJ da 
aralannda köpek olmak üzere Tjssier 

ile Lavalais vardı· Doktor Bcrtillon 
makineyi işleterek takip etmem ıçın 

i~arct verdi. Önümdeki polis otomobi
linde olduğu gibi ben de lambaları yak
madım. 

İlk araba dar bir sokağa girerek ka. 
ranhklar içinde kayboldu. Sokağın tam 
kar§ısında bütün lambaları söndürül
müş bir tek penceresinden sarı ışık 

sızan bir lokanta vardı. 
Doktor Bcrtillon hızla çıkarken işa

ret etti ve kolumu sıktı; bir kızla erke. 
ğin evden çıkarken ayni 7.amanrla Tis
sicr ile Lavalois'nin birer kedi çevikli-' 
ğiylc kapıdan kapıya atlıyarak karan. 
lıklarda kaybolduklarını gördiim. Siga· 
ra yakmak için duran erkek, kapıyı ar
kasından çekti. Sonra da kızın koluna 
girerek sokağın bizim durduğumuz ta. 
rafına geldi. 
Kanım dehşetten dondu; o anda san 

ki yerden fışkırmış gibi çıkagelen, ina
nrlmıyacak kadar korkunç bir hayva· 
nın manzarası beni baştan ayağa kadar 
titretti: Can hazhaneye mensup olan 
kızla erkeğin arkasından geliyor, bir 
ayı gibi art ayakları üstünde yürüyor, 

apaç:k ağzından salyalar akıyordu: ka 
ranlıkta şimşek gibi parlayan çok uzun 
tırnakh pençeleri ne korkunçtu· Kızla 
erkeğin üstünde bir kule gibi yükse
lerek geliyordu. 

Kız ümitsiz bir çığlık atarak yıldı· 
rımla vurulmuş gibi yere yığıldı. Ve 
yüzünü elleriyle kapadı. Erkek muh. 
teşem bir cesaretle kadını mi.idafaa i
çin ileriye atıldı ve bağırarak bastonu
nu salladı. Fakat hayvanın bir pençe 
sallaması bastonunu havaya fırlattı 

ve erkeğin kolunu inme inmiş gibi ya. 
nına düşürdü. 

Müthiş hayvanın boğazından hırıltı

lar yükseliyor, kendisi de adamın U:;
tüne çullanmak üzere bulunuyordu. 
Tam bu sırada doktor Bertillon bağır. 
dı: 

- Ateş et! Başka çare yok! 
Hantal hayvana nişan alarak tetiği 

bir. iki, üç defa çektim. Hayvan kes· 
kin bir çı8lıkla havaya sıçn:dı ve yu
varlandı. Daha düşmeden bizim köı:;ck 
yaydan ok fırlar gibi s:ı'dırmış ve hay 
vanın üstüne çullanmıştı. 

Doktor Bertillon dövüşmekte olan 
hayvanlara doğru koşarken bir taraf. 
tan da: 

- Rosscan köpeği cel: ! .. 
Diye bağırıyordu. İlk önce Tissier 

köpeği giiçbcla çekip aldı. Şe-

fim mütemadiyen büyümekte o1an 

'4 •. J(ristıtı 
A ydarru m iirebbrsı 

~ 
k 1

. · · d d" röktU. p.yı po; ~ 
an o;ı;e ı ıçın e ız :ı: art f ,,... .. 

- .z;aırı • P"'.! 
iki eliyle tutup açtıgı "bi 3çıld1• "J 
hktan gözlerim faltaşı gı esilıtıif ~ 
dor Ştaynhcrz'in sapsarı/ ktZ d• dJI' 
meydana çıktı. Bu esna 

3 diıtİ tıl 
· · ·· "nce kert [Jel 

la~mı*, herıfı goru . erdeıı _ ~ 
yarak sesinin en kcskın p . ııı•~ 

1 :senı ,,.~ 
- Sen Ştayn~er.z: ··~ Rcıil, ,,,, 

mek istiyen sendın ha .. • arkad•t1 ,ff 
suı, alçak! Pos~. ve doğrusıııııl 
niçin öldürdün? SoyJc,ınıŞtı? ~ 
le! I..arry sana ne yap c 0~aıı ' k uzcr 

Son nefesini vcrınc di: 
b• . ·1 . h ı· d • söylen 1 rd' 
ır ını tı a ın e • ·"or " . scvıJ - o. ötekiler scnı a· .li.JJJ 

ver 1
• d'-· Az sonra da can onr.ı .'~.Al 

d"ktC!l S ıfl"'. 
Dairemize dön u ıatın:.tl< , 

. b. z an • eıı, 
bana meselcyı ıra . . "JçcriC ··~ 

ıerını 0 ııl~ 
- Ayının penç~ auğuotı ' UP'"' ~ 

içinde bir insan clı 01 araları."' 'ıtı
Tırnaklar gördi.iğiitn r. acği!d1r~.
getirecek kadar kuvvet 

1 
izleri . ~ 

k' kıın d•~r,,_ 
ayının ayaklarınd: 1J{öpcğiJ1. ,ttlo 
ce:nice stırulmuştu. .. teyıt ~I' 

• b •• bUturı 111• td' 
ise §Üphelerimı u~ . sert bir '/fi. 

Yaraları çelik gıbı. ~iirııe fi' -: 
yapmış olduğuna }lıÇ ~crıe t_'° ~ 
Nitelı;im kemikleri de :r-Jitel: 1tı1 i,;tPJI 

k rnııcıtı· bir 
maren parçası 1 • ağırca 
pc;steit"nin avucunoa ğe ~ 
kalıbı bulduk. ·•·te geı:t'~,.ıı~ 

b•rlıı- • ' v-
Bu gece kızın • ·c~il ını· ıııır• :...t 

tığı adamı tanıdın c kfirı O ıı ı1r 
hanenin tra oez sanat bu o dil 
O:ıun iki a;kadaşt d:ı 
()!dürülen insanlar'dıı 
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' • aınat nanız ...... tlerini kontr 
BlÜI IKrrce~tce (l 
Bu maksatla bir 
teşkilat kuru1du 
80 KARiLi 

Adamın gadrine uğrıyan kadın 
bu işin müteşebbisidir 

Hafiyeler 
hep güzel 
kadınlar 

8"1 a~«reiten yazılıyor: 
hı>t ltÇok kadınlar kocalarmm ne 
"t:ll tlclarını anlamak için hafiyeler 
w~anırlar; Çok ihtiyatlı olan ha· 
Ntı . 
~ ısc evlenmeden eve] varacak-
' erkeğin mazisi hakkında mü
~" l'l"ıtl malumat toplarlar; Fakat 
l.~!ehirde "evlenme hafiyeleri yazr 
~t 111 adlı bir teşkilat vardff ki, hiç 

tt~den şüphelenmiyen bir erkeğ: 
~· ikten sonra nasıl hru-eket ede
~-~l."li anlamak için muhtelif den~ --'t1!,•rd I3 en geçirmektedir. 
t\}ıkı.ı acayip ve eşsiz mi\essesenin 
r.." 1 Ve müdürü olan matmaz·tl 
"i~· 
~ 1

1Ya Solforesku, aşk yüzi.inder: 
1-;~ 1P neticede şapa oturan izdivaç· 
ılı n buyük ıztıraplar duymuş ,.~ 
t~k~' engel olmak üzere böyle bir 
}· lilt kurmuştur. Hele Roman -
~ııın .. 
iltı I< mavi sakalı,, adı verilmekte 
:ıı . onstantin Manea'nın sekse.· 
~ h kansı Flora Asugu'nun pek 
1 ~ i~asrndan sonra hemen yazt-

ı açmıştır. 

b~}' ~anı:-.:ı Avrupanm hemen her 
"t ~k Qehrinde muhtelif milliyetten 
~ t'tluhtclif yaşta kadınlarla saymz 
~açlar yapmış bir adamdır. Karı
attl ~n bazıları genç ve güzel. di -
~ ~~ı Sok zengindi. Nikahtan son
d~ l.ıntkün olduğu kadar para sız· 
~k n Mllnea sırrakadem basar ve 
~~Incla gözleri yaşla dolu zavallı 

Ö~ bırakırdı. 

Dıurya Çiçio vrı::if c zrı.payım der~oı 

g5niii>ıiı kaptıroıı 1ıc:l'iıu: hafiyedir 

ôcenyrı Solfres
J.':U iş m.asası 

başında mıwvin

leriıulcıı bir:ne 
talim.at veriyor. 
Bu 11ıııad-nlcrin 

hepsi rol• (JÜZel 
1'0 oazip kızlar 

arasmd.an seçil
miştir. 

Boşa11ma istatist ikleri, 
gd.niin cıı tehlikeli sa.,'l
tinin sabah kalıı-altıSt 
zamanı olduğımu uos. 
tcrnı ckt odir. 

h1te Romanya hafiye tcşki
fıitı reisi böyle bir t•a;;iyctte 
orkeği dcnPm.cnin henüz ~ a
rcsini buLanıamı§tır. 

81) 7>rırı alan T\m1sfa11 Jlfaııoot.m 

kırdıfjı k.a<l ıı l.<ılp1cri vcıı i f c~kil<ita 
sebep olmu~tıır 

Her konserde 
1500 lira 

A n1erihada bir Zenci · 
ltızı nıeşhur o!du 

f\laricın Anderson isimli yüı.i.icü 
k.ızmm Kontralto (yani kadınlarda 

dır. Bnya on hnfiye kullanmakta· 
~I> k Unların hepsi de güzel ve ca
ltr. ı~Iardır. Şık geyinmesini bilir 

ktkJ ~ihek taşma vu;acaklan er 
ltr. t~ı kandıracak kadar akteristir

~ktk stc bu hafiye kızlar evlenecek 
tdiı hakkında, nişanı resmen ilan 
~ti ~~en çok evvel gelip madma
. ~ lforesku'ya malumat verirler. 

liııj k~~~azel Solforesku müşterile
~r k Uçuk bir yazıhanede kabul 
!gtihb 0 nlara burasının alelade bir 
b~ta atat bürosu olmadığım anlnt
kc~ n ~onra, tecrübe olunacak er -

ti ha~~aıisi ve şimdiki mali vaLİye· 

Rornn.n!lanııı llfm:i Sakal'mı tevkif ue 
rnahkıim ettiren gilzcl J.."adm l.tiuia 
Sfroosku, hafiye tc.Jkilatıımı ortay1dır 

en kalın ses) sesi, bugün Amerika· 
nm en heyecan verici me,·zularmdnn 
biridir. Bu sesin sahibi her konser 
de 1 500 lira kazanıyor. 

l\·· ında malumat elır. 
~in~ronun ilk işi, damadın para 
lı:ıll o) c dolaşan bir maceraperest o
~ıı Inadığını araştırmaktır. Bun

tİdc:o~ra o erkeğin bilhassa hoşuna 
't kı tıpt,. bir hafiye seçilir. l-bfi
ıı~'ilt~ın erkekle tanışma~mı, mü-
~IJtd 1 

Yallan müsteti •emine mec · Ur :ı: • 

liar· 
~1iıt ta 1Ye kız, avlıyacağı erkekle ta· 
~~kta nışrnaz aşk oyununa başla
~t~e~· kve gerçekten sevdiğine dair 
~1 andırmağa uğraşmaktadır. 

~IJtı~:lllanya boşanma istatistikleri 
~h k hn tehlikeli zamanı olarak sa· 
~ tl Valtrsı saatlerini göstermek -
&. 1 • f .. L .. ~ • } ...... · • ı · 

~:~~u ka'd:;~:::: b~i~::~~~e~:: 1 
~r. e etınenin çaresini bulamamış-

Q· 
ıt defasında ise hafiye teşkila 

Romanyacln "80 7.-an7ı adanı, . rn 7.-an7aruır:lmı 

biri olup da ıığmdı(iı fcliıkcf doaly c; 'y1c kcclc. 
rinden öleıı Sania Nir*1d de hafiye te§ldUilmın 
ı.-untlnıasma yol a~rrnlardan biridir. 

tı müşki.il bir vaziyete düşmü~tür. vezelik bir erkeğin <'~kını denemek 1 
Hafiyelerden madmazel Lusya Çi - için çok iyi bir silahın Kadm ken - 1 
ço, mensup olduğu teşkilatın şid - disine kar~ı olan nşkm kafa patlata -
detli kanunlarına rağmen, tecrübe cak kadar gevezelikten bile yılmadr 
etmekte olduğu erkeği sevmiştir. ğmı görünce, o erkekten e:nin olabi
Büroya bu erkeğin boş ve hiç bir i~e lir. Eğer erkeğin sevdiği kadmın iki 
yaramaz olduğunu bildirmiş, tabii- s:ant kadar süre:ek fosıb:;·z konuş
dir ki ni~:mlısı bu haber üzerine ni masma sab~r ve tevekkül ib dayanır. 
şanı bozmuş. fakat ertesi giinü Lus- bu esnad:ı mühim bir işi olduğunu 
ya sevdiği erkekle evlenmiştir. ileriye sürerc!< kalkıp ~itmezse, ha-

Gazeteciler Öjeniya'ya erkekle -
rin ne biçim konu~malardan hoşlan· 
ciık.iarmı sormuşlar o Ja şu ce"\abı 
ermiştir: 

"- Erkekler çenesi düşük k:ı-

1 dmlardan hiç hotlanmazlar ve aü -
katla kazanılırlar. Diğer taraftan ge· 

kiki bir ~k kö!esi olduğunu isb't 
eder.,, 

Niı;ıanlı bir kızın ge,·nclik de -
nemesinden başka scvd' ~i erkeV.i 
tecrübe için kullanabilece:i birçok 
yollar daha vardır. 

Farzedelim ki bµ erkeğin hiç bir 
aşk sabıkası yoktur ve şüpheli ka
dınlarla konuşmak istemez. Böyle 
bir erkeğin tabiatını anlamak için o
nu kızdırmaktan başka çare yok -

tur. 

İkinci bir deneme vasıtası da er 
keğin kadını nasıl öpmekte olması
dır. Bir erkeğin öpmesi kendi tabi-

ntı hakkında pek çok ipuçları verir -
miş. Madmazel Öjeniya öpiişiin e · 
rarını ve neler ifade edebileceğini 

ancak peşin para veren müşterileri· 
ne söylemektedir. 

Madmazl Öjcniya y.-ıln zhğı ve 
sükunu sevmiyen, güriiltü . kala
balık \'e heyecan araynn erkck1er -

den sakınılmasını tavsiye etmekte -
dir. Bu cins koca hiç birgün, vakit 
ve saatinde evine gelmez, gnnun 

ve hatta gecenin büyük bir kısrmnı ı 
dı;]nrıda geçirir. 1 

Romanya kızları ko~" İnti'.mb·-.

da nldanm~mak için kenc!ilerine h:z
met arzeden böyle bir müess~sen'n ı 

bulunmasından dobyı çok mem· 
nundurlar. içlerinde "dar:sı öteki 
meınl "kctlcrin bo:m~!,, <liyencler de 
nnclır. 

1 A. E. 

Marian birkaç sene evvel Filade 
lfiyada, kiliselerde ilahi söylemek 
suretiyle 50 kuruş kazanıyordu. Ba
bası sokakta dondurma satar, annesi 
bekar çamaşırı yıkardı. 

Meşhur orkestra şefi T osk;:ınini, 
bu kızın sesini işittikten sonra: 

"-Senin sesin gibi bir ses, an· 
cak yi.iz senede bir işitilir seslerc!en
dir.,, demiştir. 

i'. ~ari:m rıec<'n 'l"'ncve kadar fev-
1.a!A. m~-:'1ur deföldi. Fabıt bugün 
Amerik.anm elli becı sehrinde ayrı 
nyr• hon~~rlcr vcmıe ~e davet edil-
miş ve bunun için büyük kazanç se
yahatine çıkmıştır .• 
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- Sana kendisi söylemedi mi? B~ 
runun içine su doldurur. iki tarafını 

bağlarız böylece kuvvetli bir sopl va. 
ziyetine girer. 

Derhal işe koyuldular. Fakat netice 
ümit ettikleri gibi çıkmadı. Lastik bo
ru, Bellamiye bir sivrisinek kadar te

gir edecek vaziyette değildi. Başka bir 
çare aramağa karar verdiler. Ve her 

ihtimale karşı, mahpeslerini bir daha 
aradılar. Lakin, silaha benzer hiçbir 
şey bulamadılar. 

1 emin olunuz ki bu son suikastınız ola-

1 

cak. 

- Evet. ben de biliyorum. Buyuru. 
nuz. 

Bir merdivene gelmişlerdi. Fiter mer
diven başında bir parmaklık olduğunu 
gördü. Çünkü orada duran bir fener 

o tarzda konulmuştu ki, sadece merdi· 
venin basamaklarını aydınlatıyordu. 

O gece çok vahim bir rüya gördüm. Ben de 
Peygamberden şefaat yerine esaret ve 

Savini tekrar merdivene döndü, çe. 
lik kapağı sırti}e kaldırmak ıçın son 

bir teşebbüse girişti. Fakat tam bu es· 
nada,. yukarda bir ayak sesi duydu ve 
suıtu. Evvela bir zil sesi duyuldu, son 

ra bir mırıltı. Telefonla görüşüldüğü
nü anlaciı ve kulağını kapağa dayadı. 
Telefonla konuşanı tanımakta gecikme. 
di. Bu Lasi idi ve şöyle diyordu: 

- Mösyö Fiter, siz misini%? Bura
sı Gar şatosu. Mösyö Bellami bu sabah 
saat ikide öldü. Sizin namınıza bir 
mektup bıraktt. Gelip alır mısınız? 

Savini şaşmruıtı. Biraz sonra ken
dini toparladı ve aşağr inerek karısı. 

nm yanına geldi. Fay onun ldüıünceli 
.halini gördU. Sordu: 

- Ne var Savinf? 
- Hiç-. 
- Bir şc.yler mi duydun yoksa? 
- E .. ·et ... Galiba Lasi idi.. 
- Lasi mi, bu saatte ne işi var? 

- Fitere telefon ediyor. Hem sen-
den nediye saklryacağım. Bellami öl
mliı. 

- Yal .. ÖlmU~ mü?. Kime telefon 

ediyordu? 
- Fitere, ölmeden evvel ide ona hita. 

ben bir mektup yaımıı. gelip almaamı 

söy1üyordu. 
Fay durdu. DüıUnüyorduı 

- Tuhaf, dedi, Fiter, hapse tıkmak 
için J...a~iyi arıyor. Laıi ona telefon 
'Cdiyor, Bellarrtln\n öldüğünü, gelip 

me1<tubu armasını söylüyor. Doğrusu 

pek tuhaf 1 Hem ne diye mektubu gön

dermiyor da, şatoya gelmesini söylü
yor? Lasi, ihtiyar Bellamiye o kaldar 

sadıkmı ki kendini tehlikeye koyuyor. 
Hem öldükten sonra?! .. Savini muhak. 
kak Fitere bir tuzak kuruyorlar. Dil· 
şer mi dersin? Bence düşecektir. Zira 

Fit<'r Mis Hovete pek §şık. İnsan §şık 
olunca, aklım kaybeder •. Haydi Savini, 

salonumuzn gidelim. Ortalığı biraz dü
zeltelim. Galiba misafir gelecek. 

MiSAFiR 

Fiter alelacele giyindi ve sokağa çık. 
cı. Havil soğuktu. Acele acele ~araja 

gitti, otomobilini çıkarmak istedi. Fa
kat bir polis, onu hırsız zannederek ya
kaladı. Fiter kendini tanıttı, polisin 

yardımile otomobili çıkardı. 
Demek Bellami ölmüştü! Buna ina. 

nacağı gelmiyordu. Çünkü telefon ede

nin r.asi olduğunu derhal sesinden 
anlc:mıştı. Bütün Londra polisi Lasiyi 
arıyordu. Herhalde bu işte bir fevka
ladelik vardı. Ve Fiter şatdcla mevcu. 

diyetinin lüzumlu olduğuna kanaat ge 
tirmişti. Şatoya vardığı zaman saat 4 
oL'Tluştu. Parmaklığın kapısı açıktı. Ka 

pıtı yoktu. Fitcr otomobilden indi. Yil 
rüdü. Şatonun kapısı da açtktt. De
rnek kendisini bekliyorlardı. Filhakika , 

içeri girer girmez, kapı kendiliğinden 
kapandı. ve bir ses, hiç de ölü sesine 
benzemiyen bir ses: 

- Safa geldiniz, mösyö Fitcr, dedi, 

~i.zi bekliyordum. Mukavemete lüzum 
yok, zira ..• 

Beltaminin elindeki tabanca, kUi 

derecede niyetini tnlatıyordu. 
- HerhaL:ic. diye dcvDm etti, Cena

ze merasimi için gelmiş olsanız gı:-rck. 

Yanılmamışsınız. Filhakika bir mera. 
sim yapacağız, f.-kat benim için değil. 

şöyle önden yürür müsünüz? 
Bcllami onu önüne alınca, elini cebi

ne Eoktu ve Fitcrin silahını aldı. 

- Şimdi, dedi, sizinle küçük bir 
gezinti yapacağız. 

- Hay hay mösyö Bellami, fakat 

- 1ninir. 

Fiter, şatodaki son tertibattan ha

berdar ldeğildi. ihtiyarın kendini, kil. 

çük hücrelerden birine tıkayacağını 

zannediyordu. Fakat birkaç basamak 

inip de arkasından demir parmaklığın 
kapandığını görünce şaşırdı. Bellami: 

- Geçen gün, dedi, Londraya in
miştim. Pekala biliyorsunuz, zira iki 

adamınız beni takip ediyordu. Dokto

ruma uğradım. Bana, ani olarak ölebile. 
ceğimi, bende adtery - skoloroz oldu

ğunu söyledi. Bunu öğrenmck~e pek 
memnun oldum. Zira yapılacak bir çok 

işlerim vardı. Ölmeden evvel yapıla. 

cak .. Bu yapılacak işlerden biri, sizi 

burada, avucumun içinde görmekti. 

Savini ara sıra bana tarihi kitaplar o

kurdu. Bir !defasında !fUnu okumuştu. 
Eskiden büyük padiphlar, öleceği ve 

ya öldüğü zamanlar, bir çok adamları· 
nı da beraber kurban ederlermiı. Bu on 

lara ölümü kabul etmek hususunda bil 
yük bir teseJli olurmuş. Ben de onlar 

gibiyim Fiter. Unutmadınız sanırım, 

sizi de adamlarım meyanına kayidetmiş 

tim vaktile .. Allahaısmarladık, Fiter. 
Bir ~eye ihtiyacınız olursa, zile basar. 

sınrz, Savini derhal gelir. 

(Deva.mı 001') 

(Geçen tefrik.alarm hülasası) 
Evliya Çelebi bir giln Anber Mus· 
ta/aya gelerek nıe§hur riiyasım an. 
la.ttı: (Şefaat) yerine peygamber. 
den (seyahat) istemi§. ..... 
' 'Peygamber gülümsiyerek, seya

hati de, şefaati de, ziyareti de bana 
vaadetti. 

"İşte, dostum Anber Mustafa ... 
Gördüğüm rüya bu merkezde ... SPn 
bu işe ne dersin? ... Hele bir yol tabır 
et ... Ben de, bundan hayırlı bir m~na 
çıkardım ... Sen ne anlıyacaksın ... 

Evliya Çelebinin boynuna sarıldım. 
Onu iki yanağından şapır şupur öp
tUm. 

- Tebrik ederim ... Cidden bir ha
hayırh rüya görmUşsün. Görecekl!lin, 
bunun ne güzel neticeleri çıkacaktır. 
Evvela, seninle öteden beri konuştu. 
ğumuz ve arzu ettiğimiz seyahat e
melinde kendini şimdiden muvaffak 
olmuş bil •.. Ah, gıpta ediyorum ... Ben 
de, ben de bu işe muvaffak olsam ... 
Bunun için her şeyimi, her şeyimi f e· 
daya huırım ..• 

E\'liya, o zarif tebessümü ile güldü: 
- lyi tabirine teşekkür ederim. 

Sana da kendime olduğu gibi seyahat 
dilerim! - dedi.. Fakat "her şeyimi bu 
uğurda feda ederim: ,. diye ileri var. 
ma... İnsanın ne gözden çıkaramıya
cağı şeyler vardır ..• 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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rezalet istedim 
- Dünyevi olarak her şeyim .seya

hat uğ:-una feda ...• diyerek u;rar et
tim ... 

Ah kc§ki ısrar etmeseydim ... 
Zira, galiba o saat eşref saatmış ... 

İstediğim oluverdi. 
İhtimal ki Evliya Çelebinin rtiyası 

tesirinde kalarak, o gece, uykuday. 
ken benim de gözlerime peygamber 
göründü. Kimsenin delaleti olmndan, 
hayli sallapati olarak, peşind:m koş
tum •.. 

- Seyahat ya rcsulullah ... Bana da 
seyahat nasip et... - diye haykıracak
tım. Benim de dilim dolaştı: 

- Esaret ya resulallah ... - dedim. 
Ta.ı;hih etmek istedim. Büsbütün 

batırdım: 

- Sefalet ya resulalalh ... 
Bunu da düzelteyim derken, dili. 

min ucuna beteri geldi: 
- Rezalet ya resulallah ... 
Peygamber, bana doğru yarım 

döndü. 

- Gönliindekileri kendil!line Vf'r· 
dim ... lı.,akat. şefaatimi de ondan esir
gemedim... • deyip kayboldu ... 

Buhran içinde çırpınıyordum~ ger. 
c;i, şefaatle ahretiıni temin etmiş. 

tim. Bundan dolayı çok mes'uttum. 
Y..~akat dünyamı? ... l3te dünyayı ber
bat etmiştim: E.5ret, sefalet. rezalet .. 
Ve o esnada nklımdan bin bir türlü 
habaset, denaet, redaet geçiyordu. 

Rokof gittikçe yaklaşıyordu . 
Yolda o kadar zulünı yapıyordu 

ki, dehşet içinde kalnıış olan 
yerliler kaçıyorlardı 

Uzunca bir dalgınlıktan sonra 
İsveçliye dönerek sordu: 

- Bu mini mininin kimin ço-
cuğu olduğunu biliyor musun? 

Aşçı başını salladı: 
- Hayır!. 
Ve sonra ilave etti: 
- Hiç bilmiyorum. O zaman 

sizin çocuğunuz diye biliyordum. 
Siziu çocuğunuz olmayınca, kimin 
olduğunu nasıl bilirim? .. Rokoff bi
ze, bunun sizin cocuğunuz olduğu
nu söylemİ§ti. O adam her tiirlü 
yalanı söylemekten çekinmez; An
cak bana kalırsa o da bu sözü yalan 
diye ~öylememişti. Kendisi de ço
cuğu gerçekten sizin sanmaktaydı. 

Aşçı düşünür gibi biraz durdu. 
Gene söylenmeğe başladı: 

- Şimdi bu· çocuğu, bu orman -
hır, Yamyamlar içinde ne yapaca
ğız? ' Çocuğu yeniden gemiye gö
türemem. Çocukla gidecek olsam, 
Rokoff beni yaptığrm işten dolayı 
öldürür. Fnkat siz yalnız gemiye 
giderseniz sizi öldürmez. İsterseniz 
sizi çocukla birlikte deniz kıyısına 
~öndereyim. Bu kara derililer de de· 
niz kıyısından gemiye götürst.in .. Q. 
lur mu?. 

Ceynin gözleri korku ile açıldı, 
eli ayağı titremeğe başlıyarak hay -
kırdı: 

- Yok, yok! ölsem gitmem ... 
Bu alçak adamın eline düşeceğime, 
beni bunıda siz parçalayın daha iyi!. 
Yok .. Andersen, benim geri gidece
ğimi düşiinme bile.. Yapacağımız 
iş bu zavallı çocuğu da yanımıza ala-

rak ileri gitmektir. Tanrı isterse, 
bizi nasıl olsa kurtaracaktır. 

Bu söz firarilerin son programı 
oldu. 

Az sonra Ccyn, çocuk ve An· 
dersen yanlarında yiyecek ile a"çı
nın 'apurdan aşırdığı çadır ve eş· 
yayı taşıyan on kadar yerli, yenibaş
tan oı manlar içinde ilerilemeğe ba§
lamışiardı. 

Artık günleri geceleri devamlı 
ve hummalı bir kabus gibi Ceyni 
sarmn;tı. Znman ve mekan mefhu
munu çoktan unutmu~tu. Günler 
denberi mi, yoksa )'lllard'.'nbcri :ni 
süri.inwekte oldıı ;-, , ııı.u bilemiyordu. 

Bu korku ve eziyet yolculuğunun 
etrafını çeviren koyu karanlığı için· 
de tek bir ışık vardı. O da kucağın
da oğlu olmadığını bile bile tekrar 

· aldığı dakikadanberi yüreğinde de 
bir acı ve scYgi yeri tutmuş olan 
çocuk ... 

Aşçı Anderscn hergünün güç· 
lüklerle dolu yolculuğu bitince, va
purdan ele geçirmiş olduğu küçi.ik 
cadın en bi.iyiik dikkatlerle kuruyor, 
kendi fanilasını bile yere yayıyor, 
Ceyn ile mini mini çocuğun rahatça 
uyuyup dinlenebilmeleri için elinden 
gelenı geri bırakmıyordu. 

Andersonun arkadaşı olan yerli 
şefin gönderdiği bir haber ortalığı 
telaşa verdi 

Rokof firarilerin izlerini bulmuş 
ve takiplerine çıkmıştı! 

Hunun üzerine Anderson hemen 
ırmağa kadar gitti. Komşu şeflerin 
birisinden bir kano satın aldı ve ka-

Çl\klarm küçi.ik grupu. çok tiddetli 
akan Ugambi ırmağı üstünde yola 
çıktılar. Böyle yolculukla, çok hız· 
lı gidebiliyorlardı; fakat ırmak bii
tün boyunca !efere müsait değildi, 
çok geçmeden kanoyu bırakıp orma-

na dalmağa mecbur oldular. 
Yüriiyüşlerinin ikinci giinü, or

manlann boğucu gölgeleri altında ço 
çuk sıtmaya tutuldu. Anderson onu 

üzüntü ile muayene etti. Faköt ii
züldüğtini.i Ceyne belli etmcmeğe 
çalı§tı, çünkü genç kadının ynva§ ya 

a~ çocuğu sevmeğe başladığını ve 
keneli evladının yerine koydu~nnu 
görmüştii. 

Çocuğun vaziyeti gittikçe fena
la~tığından, Anderson ormanın bir 
nçıklığında çadır kurarak birkaç gün 
kalmağa karar verdi. 

Ne ynzık ki çocuk iyileşmiyordu 
ve Mo!tulalarda ürkütecek haberler 
getiriyorlardı; Rokoff gittikçe yak
laşıyordu. Yolda o kadar zulüm ya· 

pıyordu ki, deh~et içinde kalmış olan 
Mosulalar, bir bir kaçıyorlardı. 

Nihayet bir gün Andcrson yoll\ 
çıkmca, en son hnmalın da ka--mış 

olduğunu gördi.iler. Şimdi bvec;li 
nşçı, Ceyn ve sıtmadan cayır cayır 
yanmakta olan kiiçük çocuk yalnız 
başlarına kalmışlardı. 

Bütün cesaretleri kırılmış oldu~u 
halde yollarına devam ettiler, fakat 
akşama doğru, ti;l1'ip ettikleri yoldan 
muhimce bir silahlı grupun gelmek
te olduğunu gördiilcr. 

(Devamı var) 
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Bunların hepsi de benim alnınırrı 
ra yazısı mı olacaktı... tU tt-

Bu gördüğüm fena rüyanın k.
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. ·n yıne 
sirini üzerimden silmek ıçı • ·ı;tıJll-
yanm ıçmde, sevdiklerimden 

1 
J{aJ1I• 

dat etmek istedim ... Koştun1··· onu 
· A çıkll··· ma teyzcmın kızı j:~ ,.1enrııek scvmektcydim ..• Kendısıyle e 

üzere bulunuyorduk... 
1 

diıfo .. • 
"-Ayşe! ... Ayşe! ... ,, diye inket bir 

a· Fa a O, bana gelmek iste 1• • befldel'I 
el, belinden ka\'rayıp Ayşcyı ö u1dcll 
uzaklaştırdı. Kızcğız, cRJl ve g n 

feryatlar kopardı ... Kay~01?1~·~rndell O esnada, bir el, benı bı 6 ' 

tuttu: d dl. 
- Sana iyilik edeyim ... • .e .. bet 
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·•- Oh! Yarabbi şukur ... be~ı:. ,, 
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dcdım ; zira, ben müezzınım. !lı<ıı.• 
Bilal de bizim pirim izdir ..... ~~sınd" 
daEjım Evliya Çelebinin ru~ 
yok mıydı?... ....8df1l• 

TRnıyau• 
- Hayır! • dedi. • • 1· ııı:n· Bilal deg • 

Ben de siyahım ama, elı"nden tu~ 
Bununla beraber, seni 
cağım ... Yürü... 1ı<ardl-

Yürüdüm. Beni yükseklere ç Bil' 
t madırn··· Fakat, orada da tu una. k" inat U· 

kuşun üstüne b indim ... Kuş a n bit 
• zaına • 

zerinde kanatlarını açtıgı daJl d• 
h kı . ld V ben bun aç şe . a ı... e ' derı.etl• 

ürktüm.. ilaçtan kurlulay;;;ada ıs· 
çukurlara yuvarlandım ... 
şeye rasladım. ,8 r,df111' 

Ve nihayet, kan ter içinde u~rn ,t· 
Doğrusu fena halde tevehhU flı hlt 

tim. Bu rüy~mdan hiç de ha~n eeıı.. 
;;. nı tahn11 

mana çrkarılamıyaca;:.ı 
yordum. Kendi kendime: ..,ııP· 

. enrınıV8~ 
"- Şı..nu hiç kımseye ""' ·alt bf" 
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sk oıııt• 
"'11yac kil devrıyclcr insana ra-

sa bin bir sual sorarlardı. • 93ptı' . kagınıa ·e-
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ğım zaman, kö~e b~şınd~bi bekied11' 
niçerinin pusu kurmuş gı 
lcrini f:ı.rkettim. kerel< onlit!\e 

Ansızın, kamalarını çe 
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- Ulan karata ... Bıı:ndll asusJı.ıY0r

nc> arıyor~un ?... Kimı c 
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lstanbul Eğleniyor ! 

Mahalle kahvesinde 
kolumu,, ''Beyazıttan inerken tuttu polis 

Şarkısı gramofonda tekrarlanırken domino 
partileri de 

l:ı~tlıiah~~le kahvesi denince şair Meh. 
"'ı? .;k fı hatırlamamağa imkan var 
!, . ır kenar mahalle ka~vesinde kal

başlamıştı 

-.vı f' 
O:ı ıncanla okkalı kahvemi içerken 

t~~; artı;, yolunu ölüme çevirmiş has
ç~· tnın halsizliği ve belki de ruhuna 

<ten·· • 
karı Urnıtsizliği içinde gazetelerde çı. 
k,,. 80n resimleriyle "safahat., ın en 
~·vctr 

le k ı Parçalarından biri olan "mahal 
bir ~h'IJesi., eserini kafamda; rüzgarlı 
hr· aı;ada kurulmu" mahye gibi biri-
• ıııe k 'S 

ıı. 11lt h arışan, yarı aydınlık, yan sö-
ttııı ... atıra kcndilleri arasından tefrik 

l:ge Çalışıyorum. 
lıau aın dört gün İstabul içinde "ma. 
orıu c kahvesi,. denince gözümüzün 
dcıc ilde tanlanacak b:itün teferruatı ve 

di/bru ile işte (bir mahalle kahvesidir) 
c il ece - . . b" h ~ gımız ır ka ve arıyorum. 

fottrı~ karakteristik kahvenin elimdeki 

/•'·:mmılda eski tip mahalle kah,;esi pek 7;almadı. Şimdikiler ya bi>y'c 
"sabahçı kahvesi,, veya "kıroatlıa11e,, dir. 

dcrı ~Ü de Akifin "mahalle kahve::;i,. in- ocağına doğru yürüdü. Tekir kedi de 
ti i:n~!ka bir şeyi değildir. İstiyorum d 

~"'lll.ı peşini bırakmıyor u. 
tı rnuhtan, mahalle eşrafı ile ,,. • • 

tt~ltıtin bütün hususiyetlerini tebarüz Şimdi önHmde kallavi fincanla, ok. 
lsr en • eski zaman kahvesi bulayım. kalı bir kahve duruyor. Mehmet Heper 

lö;~oruın ki biraz da kafalarını bugüne · in hakikaten pek nefis pişirdiği bu kah-
llıiy; bu asır telakkileriyle ayar ede- vesi şekeri karar kahveyi yudumlarken 
'illi ıı eski tip İstanbullunun eğlence. etrafı gözden geçiriyordum. 

~-~"akit geçirmes!ni tesbit edeyim. Dıvarda üç tane levha var. Birinin 

~b tl hemen ilave edeyim ki artık İs· camı kmk: u .. 
"eıı ıçınde alaturka bir mahalle kah- Elkasibühabibullalı 
llıııt butınak İstanbulun et, tramvay, ça. Men Sabere Zafer 
tur derdine çare bulmaktan daha güç- Üçüncüsü nefis bir beyit: 

Ç Ger dünyada bulmak istersen kadril 
~. Unıo.. Ak" . h . "'lık a ıfın "mahalle ka vesı,, oenıil 

~~la tskilcrin kafalarında yavaş yava~ Ne vasi ol, ne kefil ol ne vekil. 
~ td~ sönen hatıra vitrinlerinde tet- Kahve ocağının yarubaşındaki ma. 
~~' ılrneğe bırakılmış müzelik bir nes. 

"it, sada bUyük borulu ve içi ttirlU renklerle 
1 boyalı eski usul bir gramofon var. Onun 

.gecelik bir aramadan sonra bira.ı k 
~h yanında i i tavla duruyor. Tezgahın 
lt akar olmak şartile-pekala bir üstündeki rafta da soluk kadifeli üç a. 

b;. c kahvesi diyebileceğim eveafta " llıah det nargile .. 
biltil~ al bulmak kısmet oldu. Vakıa İkram etmek için olacak kahveci 
ttlıa.rıc kahve ile gazino arası b'.r kıra. gramofonun büyük kolunu tıpkı bir oto
llıot i'c daha çok yaraşan bir adet gra-

011 mobil kurar gibi çevirdi. Kolunun ter-
' Uc istakbil kağddı yok değildi. siyle plağı sildi. 
tı~ ;_ Cslci delikanhlann büyüklere hür-

'ltı İğne plağa değer değmez tarihi ve tini.. 0Ynamadıklan iskambil ile,kahve " çaı salhurde makine insanın kulağını bur. 
~''- lttadığı gramofonu bugün bam 

rıı:~ ğulayan bir sesle ötmeğe başladı: 
~or. telakkiler ayıp ve günah addetmi-

C>n Ey gonccı a-;Tl zet'kini .<ıür faslı 
llıııbta un içindir ki eskiden imamla, 
ıı. tın baı':arın .. 
""ha ağzına çevrilmiş yüzler şimdi Aman yarJbbi, bu ham·nnemin za-

Sustular. Zayıf kara kuru ad:?m. 
cağız gene kalemini tükrükliyerek ba
şını önüne eğdi. 

"Hüsamettin (efendi),, denilen zat 
anlaşılan muhakkak laf açmak ist:yor -
du. Bu sefer kahve ocağının dibindeki 
kambura döndü: 

- Muhasebe mümeyyizi Adil (bey) 
in evini bugün kiracılar gezmişler. Be. 
gendiler mi? .. 

- Beğendiler ama fiyatta uyuşama
dılar. Sonra Miralay (beylerin) alt katı 
ru tuttular. 

Uf gene kesildi. Bu seferki sükü. 
tu da kapının açılışı bozdu. Biri genç
ce diğeri yaşlı rençpe; kılıklı iki kişi 
girdi içeriye .. 

Hüsamettin efendiye selam verdiler. 
Kahve ocağına yakın bir masaya otur
dular • 

- Merhaba?.. 
- Merhaba! .. 
- Merhaba! .• 

Herkes ayrı ayrı temenna etti On

lar aa mukabele ettiler. 

- Hafız ağabey şu kağıttan verse
ne ... 

Kahveci ele alınacak hali kalmamrş 
bir deste iskambili önlerine bıraktt. Bi-

raz sonra da Yenicamide işportalarda 

satılan renkli lokumlardan iki danesini 
bir tabak içinde masaya sürdü. 

• . tıSok gramofona ve oyuna dönük. mamndan kalma plağı da n::reden bul -
U aha Namazdan çıkmış olacaklar •. Evvela 

t, b za diğer bir kısım teferruat muşlar? Üç dakika zavallı tarihi makine 
ıı.._ tnd demin çıkan iki ihtiyar sonra rmıhalle 
·ıı:(ıc .enizin bir okkalı kahvesi:ıi iç- dik bir yoku, çıkmağa uğraşan bir bey. 

t lrıUb bekçisi, daha sonra camiin meyzini ile 
t ~ilh ahi olduğum· Mehmet Hep gir gibi h!rladı durdu. 
~n "'esi h 1. d " h 11 imamı geldiler. Gene aynı merasim ya. 

"l\>eg· aya ım e yaşıyan rr.a a e İkinci plak da şataraban peıırevinin 
1" isrn· · 1 ~ l" ·k b' ,. pıldı. Cümleye merhaba dendi. Nar-ını a maga ayı ır yer.. me;hur şarkısı: 

?~ ,,. * • gileler tıkırdamağa başladı. 
lı.ıt Ctj g· · l'arzn gidelim Çnmlıcarn canım İmam hakikaten enteresan bir adam. ~ b· 1rdığim zaman yirmi beş mum. 
b ır el kt Pf endim.. Merhum Sallagöbek imam gibi ense 
il~ b e rik lambasının donuk ı~ı- Plak yans.ına gelmemişti ki gazete 

~I'.. "ı kiıı' · · G .. ·· k h ve göbek yerinde. Nargilesini içerken: 
1 11ıııa ,,.ı seçmıştım. ozum a ,ve okuyan takyeli zat başını kaldırdı: 
1~~ doıı:.ru gı'ttı'kçe koyulaııan karan - Dainiz dedi, bugün cerideyi mü • 
'" ~ 6 :ı - - Canımı şimdi gramofon çalmanın 

dli:ıı. !tnca orada iki k:şi daha gör. sırası mı?. telea edemedim. A:aba ahvali siyasiye 
~ ne sularda? .• 

" crı · Kahveci doğruldu. Benim yüzüme 
lltdird 'Çeri girince laflarını kestiler. Muhat:ı.bı yazma mendili ile burunu-
ı., tba·d bakıyorclu. 
~.. g aıı ku t k nu silerken cevap verdi: 
~.rtlj b' ,. rmuş gaze e 0 uyan - Eğer benim için Ç:llıyorsan zah • 

lcrirı· ır adamcağız elindeki gazeteyi met etmedim. Rahatsrz olmasınlar. - İspanyollar döğüşüyorlar gene .. 

~tıtıa g~rı .~zerine ind1rdi. Kulaktan Takyeli zat şal, haydari yakalı hırkasını - E .. Ne olacak, kıyamete yakın 
"trı· tlligij Ü •• •• d d • d . 1 au n n ustun en enn erın kavuşturarak bana döndü. cenabı vatibülvücu!d kefereyi biribirine 
t~}'er tdU. Sonra bu bakışla kanaat 
IQ111'1 .. cıt gözlüğ:inü çıkardı. Aynca - Ezan okunuyor efendim de .. Ha- düşürecek .. 
li "tu b kikaten kahvenin karşısındaki camiden Bu kerameti masanın etrafındakiler 
L de b-.1-n ir de gözlüksüz baktı. Hep-
'<lt) ""tş ezan sesi geliyordu. Kahveci gramo - başlarını ağır ağır sallıyarak tasdik et-
1' bırib· ıyor)a:-dı zaten .• Sonra bak:ş. fonu durdurdu. İhtiyarlar yerlerinde: tiler. 

tltrar tlerinin gözlerinde toplandı. 1 - Azizallah ! .. diye sallanwlar. 
._ So.. akıştılar, gene beni sliz::!üler. - Almanya müstemlekelerini iı:ti. 
"it "ta t k Bir dakika süren sessizliği ancak yormu"' 
ı. ~;ıl'. a yeli zat gözlüğünü taktı, I 'S ... 

'l:ni &ını "ğz d "k .. kr k camiye namaza giden iki kişinin ayak - Aman biribirlerinin başla:-ını ye-
b :ı ıa f " ın a tu ·ru ıyere gaze. 1 sesleri bozdu. Takyeli zat uzun çu -
cıq it .. Y .asını çevirdi. Diğerleri de sinler de bize dokunmasınlar .. 

"lldı h 
1
• buğuna bir sigara taktı, nargilesini de 

" a ıme bıraktılar - Haydi artık ne duruyoruz? baş-
veq~ · gürnbürdettikten sonra karşısında bir 

~il ita~~: ~anındaki pikede uyukla- kağıdı dizine dayamış mütemadiyen hyalım mı? .. 
le ?ta ite ~ı, kuyruğunu kabarta ka- tükrüklediği kalemle bir şeyler yaz. - Hafız şu domi..'1alan ver bakalrm. 
~lllasııı~dıne siirünen, tekir kedinin mağa uğraşan zayıf, kara kuru, sey- - Dört kişi masanın etrafına sokul. 

1 •1~1arı n Uyandı. Uçlan ağzına g'ren rek sakallı bir adama: duk.r. Dominalann ;ıkırdısı reva:n e -
cl'i;ı· nı burd Er · · ı ·· 1 

• ı ll}'IJPt u. ının tersıy c goz. , - Ne o hazret ' dedi. Seni.ı işten derken gramofon da baş!amıştı ça·m:ı-
b.1. Ururken be:ıi gördü. g"a: 

'ı "-1 lld bir haber var mı? .. 
t:~ eJ.i be 1 .. . d k' 

11.."h '-u z e masanın uzerın e ı B tt · J ı tt da polı· 
"l "ıı: il - Hayır, dedi, kara kuru zat, hauır a\'a.:1 an ıncr :en u u ,\ 

I~] Crin'ı t•• .. d .. k.. ··1 . . r • t ~r· • ut:.ın o ·untu er nı te- /·olıı•nıı ı:"rı Hüsameddin (efendi) istidayı vereli bu- • • ·· 
....._ ~ Bordu: İ 1 
~c is

4 
• • gün, perşembeden perşembeye sekiz marn gazeteyi okumağa hazır anır. 

'~ •ersır:ız beyı::n?. cuma dokuz. cumartesi on, pazar on ken çayını içen be::çiye seslendi: 
:::na o' ı al . , · S~b ~ t ı bır ka.l\·c y:ı.p.. bir, paz:ırtesi on. iki. sah on üç.. Tam - Hayclar (ağ:ı) çayını iç de sen de 

:İn 011 ~~rı karanlığmda b:?şlanmış bir on üç gün oldu .. H51a bir ses s~da yo!c. ~u hafızla bir kar§ılıkh geç bakalım. 
C, adtt saat süren yorgunluğu için- - Olur inşaallah.. Dün akşam <lubaran pek boldu. 

a kc . . .. .. ·ı.ı k."lh.._....__ __ _ İna.all.ab Hı:iL'lmı:.ttin Lcfend.~' ~------- Tur ~JnJ:.QSKl 'N 

T eşkilall Esasiye 
~" anunu müza er leri 

Türkiye devleti, curiihuriyctçi, milli. 
yetçi, halkçı, ıdevletçi, laik ve inkılapçı. 
dır. Resmi di:i Türkçedir. -rııakarri An. 
kara şehridir. 
BAŞKAN - Madde hakkında müta. 

le:ı var mı? .. Söz Şerif tldenindir. 
ŞERiF iLDEN (Kastamoni) - Mü. 

sa:ıde erlcrseniz buradan söyHyeyim en.1 
ciirenden bir kelime soracağım. 

I !adJ::lede resmi dili Türkçedir deni. 
liyor. Bu resmi kelimes:ne lüzum 
mı? 

var 

TEŞKtLATI ESASiYE ENCtHı1ENt 
MAZBATA l\:UHAP.RtP.t KEN/:.N 
OF.ER (M~nisa) - Teklifte buna dair 
bir ~ey ycl:tu csl:i m--dc!ede vadı, biz 
de aynen muhafaza ettik. 

fF.RtF İLDEN (l~astamoni) - O 
hal ~c bu kelimenin tayyını teklif ed:
r:m. 

BAŞKAN - Teşl:ilatı esasiye kanu. 
nunun, eski madesi:ıde vardır. Bu yalnız 
sizin teklifiniz ve kanaatinizle değişti. 

rilemez. Bunun nasıl '<feğiştirHe;;eğini 

yine aym kanun göstermiştir. 

ŞtJ'KRtJ' YAŞIN (Çanakkale) -
Benim sözüm esaaa taafüık eden bir şey 
değildir. Maddenin yazılış tarzına ait -
tir. Te~kilatıesasiye Kanunu birinci 
madesinde Türkiye bir Cümhuriyet ol-

duğuna dair olan birinci maddenin hiç 
bir veçhile tadil, tağyirinin teklif d:hi 
edilemiyeccğini tasrih d:iiyor. Yani bu 

hükümle birinci madde, bir ebediyet ik
tisap ediyor ve bu ebediyeti de Te~kila
tıesasiye Kanunu tekeffül etmiş bulu • 
nuyor. Halbuki şimdi teklif eldilen ikin
ci maddenin tadiline Türkiye devleti 
Cümhuriyetçi, milliyet~i, halkçı, devlet

çi, laik ve inkılapçı olup resmi dili türk
çe, makarn Ankara şehridir deniliyor. 

Devlet şeklinoin Cümhunyet 01udu -
ğu kabul edildikten sonra onun esas 
vasfını, daha doğrusu şartı aslının Teş

ki15.tıesasiye kanunu ile kenıdisir.e ve -
rilmiş iken bu vasfın Cümhuriyetçilik -
ten başka bir §ey olmasına imkan yok -
tur. Burada Cümhuri)'etçi kelimesini 

zikretmek veyahut Te~kilattesasiyenin 

ebediyetini temin etmediği bir madde -
ye bu vasfı sokmak, evvelki hi:kümle 

ahenkdar olmaz. Onun için diyorum ki 
Cümhuriyet idaresinin Cümhuriyetçi 
olması gayet tabii bir esas olacaf!ına 

göre, bunu burada zikretmektense mad 
deyi şu suretle yazmak maksadı temin 
eder. (Türkiye Cüm!ıuriyeti milliyetçi, 
hal!cçı devletçi, 15ik ve inktlapr.ıdrr. 

Resmi dili türkçd:lir. Makun Ankara 
şehridir.) Bu ~ekl:n kabulünü teklif e
diyorum. 

TEŞKILATIESASt"lE ENCtHlIE -
Nt M. M. KENAN OP.ER (Man:sa) -
- Te~!:il.:tıes:ısiye Kanunun 102 nci 

maddcsi:ıin sarahati karşısıncla bu va -
sıfların kanunun b!ri:1:i madde!:ine ita -
vesi doğru olmad•ğı için bu altı umde -
nin ikinci madd::ye tamamen sıralanm1-
sım muvafık gördük bu itil>ı:rla Clim -
huriyet~i vasfını da bu maddede tekrar

ladık. Aksi takdirde b:.ı ana prensiple • 
rin yalnız beş m:ıdd:::;i, es~s Te§kil5t 
Kanunumuza geçmiş şeklinde buluna -
caktır ki bunun doğru olmıyaca~ına ka
ni olduk. (Doğru sesleri) 

GL. REFET BELE (İstanbul) -
Kü:sü al!şkanlığını kaybetmiş olmak -
hğım •dolayısile demin arzedilecek bir 
şeyi unutum. Fa!tat bu maddeden isti -

fade ederek bunu da söyliye:eğim. E -
sasen temas edeceğim en müh!m şev 
de bu idi. Devletçilik ve aks:.ımı olmd: 
üıere di~er beş U!:ıde m:-d:l:ye yeni i
lı'.:ve ecl!liyor. Bunların teyit kuvveti 
ncJ . .fü? 

Arkadaşlar pek iyi izah ettiler: bun
dan sonra hükCıme!in progra::ıı devlete 
m:ıl ed:lecektir. Fakat şimdiye kadar, 

devlete mal edilen bu umdclerden yal -
nız b:r tanesi v::rdr: Cümhuriyf'tçilik. 

Onun d:ı. bir müeyyidesi mevcuau: En 
f;O:ı ma~:knin son fıkrası: 102 nci mad
de olan bu son ır.adde. i~bu kanunun, 

şekli devletin cümhuriyet olduğuna dair 
olan, b:rinci macldesinin tadili ve tağ -
yiri hiçbir suretle teklif dahi edilemez 
de:-. 

Yarın bir liberal, ekonomik ve siya
si herhangibir liberal çıkıp bunun üze
rinde propag::ır.ı-J:ı yapam3z mı? (yapa-
maz seleri) _______ _ 

1 

Tcşl:ilatıesasiye Kanunundaki bu 
m::d::dnin tadil ve t:f:yiri için taraftar 

tedarikine çalı~maz mı? Nasil ki biz 
bugün Te:kilatze::asiye:ıin bu madde • 

sinin tadil ve t:ığyirini teklif ettik. Fa
kat b:.ıgün hiç birimiz çıkıp da cüqıhu
riyetin t::drini tc:::lif edemezdik. Eğer 

bir .k:mse diter beş urn:1en:n böyle bir 

müeyyıdesi yo!:tur diye bu husu:::ta e -

linde !:il:.11 olarak kuv\·e~l: i:e r,ir:şmek 
isterse bunu, bu cürmünden c:!o!:ıyı ya -

l~sından yal:alar tedip ve tecz;ye eder. 
F::!:;::;t d~ğn·cfon cloı:ruya il:Z?:ı k:ıvve -

tile y:ı.parsa buna mar.i ol::.b:tecck mi -

yiz? Fakat bunl:r cür.:-huriyetin y<lnın
da ıdi~er bir teklifte bulunamaz. Bu -

gün old:ığu ı;:ibi kalırsa . efkarı hazır!a-
' mak hal:kına :1erkes malik olur. Binaen 

aleyh bu meseleyi Fırkanın nazarı dikka 
tine arzederim. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) -
T:şkilatıesasiye Kanunundaki büküm -

leri müeyyidesi yine Teşkilatıesasiye 

Kanununun 103 üncü maddesindeki u
mumi zabıta hiikmüdür. 

RECEP PEKER (Kütahya) - Ce
za K-anunu da var. 

ALt RIZA TÜREL (Devamla) -
103 üncü madı:ie mucibince bu kanunun 

hiç bir madesi hiç bir seb:p ve bahane 

ile ihmal veya tatil olunamaz. Hiçbir 
kanun Teşkilatıesasiye kanununun mu

ayyc:ı eşkal haricinde tadil ve ta~yir e
dilmesinin önüne geçilir. Bu umumi bir 
müeyyidedir. Bunun haricinde cezai 

müeyyideler de vardır. Ceza Kanunu -
muzun son tadil edilen 146 ncı mad • 

desinin aldığı şekle göre, Teşkilatıesa

siyt Kanununa muhalif bazı hareketler 
ceza müeyyidesi altına girmiştir. O 
maddede gösterilen şerait tamamen ta· 

hakkuk edemezse, ne olacak? Yani Ce
za Kanunu malUm olduğu veçhile kı • 
yas yolilc tatbik olunamıyan kanunlar

dandır. Bu kanunun gösterdiği )Jütün 
şerait tahakkuk etmelidir ki o hadise ve 

o faaliyet cürüm olsun. O tahakkuk et
mezse ne c ·aktır? O takdirde vaziyet, 

keıidi kanaatimce şöyle tetkik edil:ne -
lidir. Teşkilatıesasiye Kanununun bütün 

maddeleri cezai müeyyide altında değil
dir. Amma bu kanunun muta olm<lsı da 

lazımdır. O halde devlet, hükumet bu 
kanuna aykırı olan bütün faaliyetleri 

menetmek saHihiyetini haizdir. Şu hal
de, benim şahsi kaaatime göre, 'f.eşki -

lattesasiye Kanununun tamammı veya 
bir kısmını tağyir tebdil veya ilgaya ve 

bu kanunla teşekkül etmiş olan hüyük 
M:ıtet Mcc'isini iskata veya vazifesini 

yapmaittan mcn'e ceb:en teşebbüs e -
enler Ce::a Kanununun bu müeyyide-

ti altına girdiği gibi, kanunun ikinci 
fl!tra3n:~'.l da, bu hareketleri neşriyat 

suretinde meydanlarrla halkı topbyarak 
tahrik etmek surctile başkalarını bu 

harekeHeri yapmağa teşvik edenler d~ 
ayni ceza müeyyide-si altınd:ıı:iır. Bir de 

bundan maada 171 inci maddede bu iş
leri yapmak i~in olan ittifak halini der· 

pis ederken o vaziyette de oldukça ağır 
b·r hüküm vardır. Dunun har;cir.de ce-

zai müeyyideyi haiz olmıy~n hare!tetlcr 

bizatihı Teşkilatıcsasiyenin müeyy.iide • 
fii altında olmak dolayısile, hükGmet ta
rafından menedilmek iktiza eder. 

BAŞKAN - Bay Şükrü Yaşın. tak
ririnizi reye arzedeyi:n r.ıi? 

ŞüKRti YAŞIN (Çanakkale) - E
vet. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Teşkilatıe~siye Kanununun birin • 

ci maddesinde (Türkiye devleti bir 

Cümhuriyettir) denmesine ve işbu mad
clenin ta::Jil ve tağyirinin hiçbir sı.:ret • 

le teklıf da!1i eclilemiyeceği mezkur ka
nunun 102 nci madesinde zikrolunma-

sına binaen artık tadili teklif olunan 
ma<ldede: Türkiye devletı Cümhuriyet-

çidir demeye lüztt;n yol:tur. Çünkü cüm· 
buriyetin en birinci ve en esaslı vasfı 
Cümhuriyetçi olmnkttr. 

M:ıddenin aşağıda yazı şekilıde ya • 
zılmasını teklif eylerim. 

5/2/1937 
Çanakkale 

ŞOKRO YAŞIN 



lngiltere, ltalya ve aponyayıd·ı~.,~· 
(Ba.g tarafı l incide) ı· hd e t t k d e ser tarafından tahayyül e 

1 

deni· 
ve tam bir düşmanlıkla karşılaştı. e l e me e ır ORTA-AVRUPA, yani şimal ı;al 

Dün gece kahireden gelen ve zinden ba§lryarak Avusturya .,e b.l 
yarı resmi bir tebliği andıran şu tel- kanlardan İstanbuta kadar. At~a~csisİ 
<Yr.!I f pek manidardır: kimi yeti altında geniş bir ııraıı ge· 
o·- . . raıar . 

Kahire, 16 {A.A.) - İtalyan iştirak edemiyeceğini İngiltere hüku. \ fmdan verilen ve Japonyanm ismi İn~ihere bahriye n~zm, parla- tasavvurundadır. Kendısı, aza . diğı 
.. . . k ıste 

filosu Libya açıklannda manevra metine bildirecektir, . gc;miyen bir nutkunda vazıha.n an· • mentodıın çok dolgun bir bahriye cıktır'lle oyununu oynıyara · 111111· 

·yaparken, Mrsrr ve İngiliz kıtalan Londra deniz konferansında "to_ )atılmaktadır. tahsi:s:ıh is~er!{cn Ameri!·a ve Al· he~eye nail oluyor. Sar'ı ve R_e~ ıccıı· 
Cla Heluanm cenup ~:-kisinde çölde naj,, ve "top çapı,, münakaşalarının manyayı rakip olarak gös~eımec!i. takasını geri aldı. Şimdi Darııı~ı · is· 
birlikte manevralar icra etmektedir. seb~plerini bilenler Hayaşi hükümc. Kendisine teslim Za!en lngilterımin Almanya ile trolü altında bulunduruyor. tkıncı 

Demek oluyor ki lngiltere deniz- tinin bununla İngiltereye ne dernek deniz silahlan yarqı yapmağa lü- tyeccği ~ey de Leh koricJorudur. ~i· 
h oımıuan a.....L' dir z· } kvnnrn) 'den gelen tehdide karadan bir te - istediğini anlarlar. Bu uzun ve tek- J zum görmiyeceği r<WIİ • ıra ge- Ondan sonra. Cekoa ova · ~!il· 

G haz da Alm · A ustur> / · 
dit ile cevap vermektedir. Bu ingi- nik meseleyi burada dört kelime ile •• ı çen 3enenin iranm anya mal topraklarını. sonra ,..v . h k et• 
liz silahlanmasının bir yıl içinde in- anlatmak mümkün değildir. Fakat 11 z e ile imzalanmıt olan muahede ile Al· ı;onra Balhnlarr Alman yaya 11' a 
giltereye verdiği harp imkanlarının kısaca söyhyclim ki "çapların indi- manya, İngiliz don~JL-nası tonajınm mck talebine sıra gelecektir. . aFİ ve 
ilk nümayişidir. Hatırlardadır ki, rilmesi,, lngiltcrc:ıin teklifi idi. Ja. hı• r kızı yüzde otuz beJindcn fazla harp ge- Nıızilcr bu memleketlerde ~ı~ örd· 
İtalya - Habeş harbi esnasında ln- ponya bu teklifi reddedeceğini söyli- miai yapmo.mağı taahhüt ebnit bu· kültürel nüfuz vasıtasile jlk ışı g 
giliz ana vatan filosu lskenderiye yor. İngiltere ise tonajın az.almasını lunmaktadır. lngiltcrenin denizaltı yorlar. sat· 
önünde toplandığı ve Süveyşin hal· kabul etmemektedir. Binaenaleyh Ja. Derede bog ... a- filosunun yüzde kırk be!}irıi in~a et· Bitler. Çckoslovakyaya v~Y:ir ,ıı· 
yan gemilerine kapatılmasına karar ponyanın İngiltereyi ve Amerikayı is_ mesinc cevaz verilmiıtir. kan devletlerine karşı herhangı ~u&-
verildiği günlerde ltalya lngiltereyi tihdaf tdcn deniz silahlanmasını en r ak o·· ı d u·. r d u· u retle harekete geçmek neticesin_ile ·rıdı: 
b . d b' ll k b Il k d b' h geniı:ı mikvasta artıracı:ı<n n~Lı.ı'cesı'ne Bahriye nazın "her iki nısıf kür- c'-'•rıyeu ır en ıre a a • u a e en ır a- ~ .; -ı=ı· - Y:l ile harbe girmek ıne 1.1- "a jle 

k tt b ı . t t ulnşılır. Bu hal ''eni n ..... iciye nazırı rede de İmparatorluğun ticaret yol· k l ~ b'l" H" 1 :RUS; re c e u unmuş, yanı am mevcu - J u.ı lzmir _ Parsaya ba.ğlı Yi~itler kö- ·a acagmı ı ıyor. ıt er, rı311-

lu iki fırkayı trablus garp - Mısır Satonun bütün "samimi,, ve "insani., yünde canavarca bir cinayet i§len. larmı koruyacak derecede lngiiterc· şark hudur.lunda ~rpış:ncığa ~a~undJ 
hududuna yığıvermişti. İngiliz Ana- bir siya.set takibe memur edilmediğini nin kuvvetli olmuı limn geldiğini,, mıc:tır. Fakat Fransa garp hu00kdı·rde miştir: 11 t~ 
vatan filosunun del.setine inanan- bcyanatma rağmen hiç de sulhperver s5yledi. No:....-ır bu "her iki n:ııf Rusyanı!l yarclrmma geldiği d .. ğildir· 

''ıi: d Köyün en güzel kızı Raziyeye 19 ya- d l e 
lar btt tahQidata gülecek zaman bu- mey a.na vurmaktadır. 1 kürrc,, sözü üzerin c par amento- Rusya ile harp etmek taraflısı 

1 
.. ~o!1 

:r §Inda brahim açık olmu~tur. Günler- C•• " 
lamamıQlardı, zira bu iki fırka o Diğer. taraftan lngilterede Alman k nun bütün dikkatini topladım anda Onun için Almanya dan gıe . 50.,. 

11 ce ızm peşinde koşan ve fırsat dür;:_ - -
muhtesem lngı'liz donanmasını fs- dlişmanbğı da arttıkça. artmaktadır. "k İ . ise ı:-.unu ili ve etti: nota, Almanyanın - (Fra. nsı_ 

1 
.. - .. ıc • tu çe a~!:ını ilan eden brahim Razı- :r ...... 

kenderiyeden uzaklaşıp Cebelüttan- ~erik~~a Nevyork belediye reisinin yeden muvafakat cevabı alamayınca "- Bu baknndan Sing:ıpur üs- yet ~frakı) bozulma~ r.rtil~lh ınisı1<1"' 
ka yollatmağa ve orada demirleme- e rar ıtlerin şahsma hücum ettiği krzı karırmava karar vcrmicıtir. sü bnhrisinc hayati bir ehemmiyet gı:rbı Avrupaya şarnıl ır s oelir· 
... b d b'l . · F'l k' I b -::_, ~ ,; 'li • v· • k b'ldirınekt ge mec ur e e ı mıştı. ı va ı n- Ut;wuerde Londradaki meşhur Al. !b ~f d l' na gırecegını açı ça ı . ... ;;ıc da· rahimin beklediği gün gelmiş, a, e e un.,, k buy.. f'· 

giltere Mısır - Trablus hududun- man sefiri fon Rilrentrop da fena. k .d Bahrı'ye naz......-m bu nutku, ken· İşte Hitlerin kafasında 1 d ,., 8yır·. ı..l_ b db l genç ız tarlaya gı erken gözü dönen ....... R ya a .. 
an da azı askeri te ir er almagıu bir tecavüze ugvramıa, daha dogruv su • b l k ye budur: Fransayı us 

':i A§ık yolunu keserek son bir defa da- oi bzışma ütün İmparator uğu o-
ihmal etmemişti ama gerek Mısırda üniversıtelilcr tarafından dövülmüş- mak !., 
gerekse Londrada deh~etli bir panık tür. Şu haberi okuyunuz: ha yah·armıştır. nıyabilecek bir donanma sahibi ol- B rni 

ı Raziye buna cevap vermeden yo. mak idealini metheden ve 1914den Sovvet Rusya er 1 
o muştu. Londra 17 (A.A.) - Alınan sefi. " 

Şimdi rollerin deği§mekte oldu- ri fon Ribcntrop tariht tetkikler eruı- luna devam etmek isteyince İbrahim evvelki günlerden bir aksiseda gibi tehdit ediyor ~ el~ 
ğunu ve f ngilterenin .. tehdide idnrei titllsünc gittiği sırada binanın önün- birdenbire kızın beline sanlını~. 7.orla geliyordu. Na..."'11' müşterek emniye· Sovyet Rus yanın Londra bÜ~~~I 
maslahatla değil, taarruz tertibatı de toplanan br talebe grupu tarafın. kaçırmak tc~ebbUsünde bulunmuştur. te ve diğer devletlerin yardımına da si Ml'liski, Sovyet Rusynnm ırı o1d:J· 
almakla,, mukabele ettiğini görüyo- dan düşmanca tezahilratla karıiılan. Raziye bu küstahlık karşısında İbra. güvenildiğine dair kk söz bile aö;- b'r h:-rb~ karşı nasıl hazr.!a::7~~ctİ:'I' 
ruz. En yeni silahlar ve çok kud- mı§trr. himi yumruklamış muvaffak olama- lemedi. ğımu ve cene Sov7et hs..'"lcı u e-
retli hava filolariyle takviye edildi- mıştır. İbrahim, genç kızı sürükli,·c. Bu takdirde ln..;•tere, dünyanın mütC3llik bir k:mfe:-ans •zrerck : Sefir arabadan indiği zarnan talebe .; csu tur· 
ği söylenen Mısır ve İngiliz kuvvet- tarafından itilip kakılmıştır. Ve bu rek hayli müddet götürmüş, dereden her iki tarafındaki deni:zlerde {ne hemn-jyetli ihtarda bulu~ı. bİ~ 
lerinin manevra yaptıklan Helu~n g""'irirken bogm-Jcıtur. "B:Z kendir.ıizi müdafaa 1çkırı ı"ı•ert -~ esna.da. z:ümayişçiler: "Kahrol.sun fa- -lj " kadar paraya mal olursa olsun, ne 1 a .. 
T rablus garp hududunda degıu'ldir. cııı- f . kül" t" .. Y.·endıs" ı'ne teslı'm olma'-·an b·ır kızı d garpta biri uzak ~arkta o :n h'"rııetl 

,,.ı.z.ın, ns:ı.ız;m uru mahvedı"yor,, n .; k d d" ._._d davet e e-e et d t\'r " Kahirenin ve ehramlar diyan olan tr a ar usmannY. :ır '" • iki hududa malil~i::. Bu hu u .. 
1 
... ı9tir· diye bağırmışlardır boğan katil genç bir gün sonra jan. b h im k t rı ... 

Ci7enin yam başmdadrr. Fakat • sin) kendi atma akim o :ı arzu· gayrikabili nüfuz bir hale. ge 1 orııcl• 
Sefir soguu k kanlılrgınıv ınuhaf darmalar tarafından yakalanmı3tır. d dır h o.ı rler 

ftalyan donanmasına mukabele e- ' aza - sun a • Büyük tahkimatı av.JJı . ·. ıecl1iı 
etmi.~. Webe:lerin arasından kendine B h · 5· S l H · · ·ı çok ıyJ den ka:-a manevralarına sahne o!- a nye nazın u amue or, modern harp vesaıtı 1 e ceııiı!' 
bir yol açarak cn.stitüy"' gırm' ı'ı:ıtir. 1 ·ı · · k l' w dular ve maması bir haylı manidar addedil- '"" "' M" ~ ıre. ~ !::=;\ H ~ ~ ngı tere ıçm yarahna ta o augu ye· cdilmi§ muazzam or 

Bu meyanda Tunus ve Cezaı'rde ~ ~ a1C21 u u liiill a • ·1 hl ku · · dil-'- t b ı d ruyorıJZ· melidir. Zira Heluan Nilin üzerin- nı sı a ann vvetıni Ar.at e tet- bir hava kuvveti u un u d ,,ıcre 
dedir ve Mısırda hem Mısrrlılann "yab~ncı .. tahrikatı ile çıkmış olan lk ıra o n re sn R kik ve arzetmekteyken, donanma - Benim blöf yaptığımı z;an~~ e altf 

kanlı hadise ve İspanyaya mütema- ~ k" k tl rini bır.ıı11 ı 
hem lngilizlerin geniı:: menfaatlerı·nı' run yalnız müdafaa kuvveti olmadı· ihtar ederim 1 uvve e akıllı' 

:s diyen Alman ve İtalyan askerlen'nı"n 1n k lkı -alan 'I' 
t ·ı d N"l d h I H ı...... f:>mı söylemi« ve yeni gı'liz donan- himize tecrübeye a ~... 11 Jcıl emsı c en 1 er a a~istanı ihraç edilmesi Fransada kati hare- u :s ç·· kil o :ı:anıa 
ve Habcs.istandaki kayna<YT olan k l · m:ısınm tecavüzi kuvvetini methet· bir hareket olmaz. un ee.ef•" 

o· et ere gırİ§mck temayülünü kuv- d · işten g ~ ,., 
Tana gölünü hatırlatır. Binaenaleyh 1 <lio. göklere çıkımnı' ve baihrmı«tır: vctimizi anl:ırlars_a .!ı._ıcş peo ... '.e'c'e-:J vet cndirmektedir. Halkın harp is- - ~ - ~ '.. .~ 
Centilmence anlaşmaya rağmen tikrazma gösterdiği büyük alaka çok "İngiliz bahriye:.i ve hava kuv- • akıOll 
cenubu şarki Akdenizde her hangi manidardır. Dün gene üç milyar vetleri, en iyi mfübfaa ;e&Jinin, en Fransa - Sovyet m•S 
~ir şekilde Hegemonya tesisi şöyle frank toplanmıştır. Bu sabahki tel- cesurane b~r te~av:.i:ı oldu5una imm itiraz ediyoriar Sl'lf· 
dursun, fngilterenin bir bahri sat- graflardan anlaşılıyor ki Paris hü- J t dı d . ti •) - GarP 'ti 
vet iddia edilmesine dahi rok hassas k"' . R 1 ma c a r.,. em1~. r. Loııdra 16 (Hususı ·ıterenı 

'.s ·umetı omadan spanya ı'şlerı·- Sabıl · · '- b' · 1 bah · 1 ncl:ı tngı 1.J· 
'davrandığı meydandadir. t ~ı "" lnf.!Slncıe rıye sakı ~!detmek 1cs~su ·v .. plıırdıı I' ~ 

ne yapılan müdahaleden vazgeçil. nazır'- !!.t ya.'lmı_s olan, A. V. Alck- t - t kl'f verılen ce .. ı"" 
lngilterenin yarı tehdı'tkaAr mu- · · ~ yap ıgı e 1 e b'lh~"~a fran 5 " •• 

1 mesını resmen talep etmiş ve lngil- aantir lnaiJtcr:? b;iliriyc ne';larctı"nm' it ı n -.;> •· t • 
.kabeleleri bundan ibaret te degıW'ldı"r. · ·-v - manya ve. a yan.ı. ettikleri ,;a 
l .

1 
Al tereyı mÜ§terek harekete davet ey- bu :siyasetini tehlikeli bulduğunu Sovyet mısakınn ıtıraz 

taya ı e manya ve Japonya ara- lemi tir. ' · · 
söy.cmı~tir. Acaba h:ıki~t l:angi t:ı· yetlc anli:ı.şılmaktaüır. ,.e-

sındaki anlaşmaların uzak şarkta Paris, 16 (A.A.) - Başvekil raftadır. Sabık bahriye ns.zırm:n b:I- ·· - ·ıa·~· ·· gerek Ror1'" 1<ıll-
4]aponyayı lngilterenin karsısına dik B. Blumun riyaset ettigwi sosyalı"st h l ogpenı. ıgme gore. 50.,,~·et ınisıl .. ıı 

.... .. assa şu söz eri dik'~~ti ç:t};p~İr: , Ec l' Fransız - " ·1,. 
tıgı rivayet edilmekte olduğu bir sı- partisinin naşiriefkan Lö Populaire gere.:.. r 1~· ·~ ntil: kar• • ...ı 

d "- Ezer İngilt'!renin sİy~ı;e~i. da m'.lnd:nç ola:ı o. ~:r. . si );.ıtı•~ 
~a a Hohng - Kkongda Jngiliz deniz, gazetesi şu fıkrayı ne~rediyordu: Britany~ imp:ıratoduğunu.-ı menfa· y~rdım mad.lesinb ilga edılm:n ~uıe" 

ara ve ava uvvetleri de bir müş- .. Muntazam İtalyan ordusuna atler:ni her iki n:::;ıf l:ürredcn tek b~- ... e!tliği ve tn..,i!•ere i1: ıtntyn~ p edefl. 
terekk manevrlay~ başlamış bulun- mensup kıtalann -İspanyada dahili şma müdafaaya muktedir b:r C:o- ~3viz:b tarifi~i tesbit etnıe~ ıc:tın'ıerı 
ma tadırlar. şte Anadolu Aı"ansı- harp sahnesinde bulundugu- h"kkın- k k · '- ' • l'k h k•ml k ıı.1!1-' ld "' mınmn urma ıse ı.;u yo,un te,1 ı e- a!ıvalin kafles!nde . a v • d bU 
nm a L ıjr dtelgraf: da ispanyadan alman haberler, siya- li olduğl.!::.u ::ı:>y:~=:c~i:: isterİ."ll. Zira muktui olduğu mütalc3sın a 

, •
00 ra, l 7 (A.A.) - İngiliz si mahafilde ciddi surette tetkik 0 - bu plan:n r.1uv~fiak ol:nadıgıu cı.n im· ı d ''1 

demz, kara, hava kuvvetlen', .ıun.. m~ ct:ı. ır. bill1-ı t 
'" lunmuştur. paratorluğun inh!danuna bir bıır-bn c:·ya'"i ~ü .. :ı•.:• t--.ı ic'c:laY1 0ı0ıı • 

Hong · Kongda manevraların.. O gı-; c'"r. • ... · :ı .... tılrr.:Ş · ~i· 
b 1 ... gurendı'guı·mı'ze go""re, Fransa hu··. ~ .ı.,.. IT b · • "r .. r·::ı:ı 0 d 1•"1 

ag antıflard?r. Bu uzak şark ma- ·.;: ~;i s.:ın nmc • .,._ •. ··ıınec;i o.,, 
ncvralarma yinni be§ bin asker kumeti, bu meseleyi yalnız Londra Bence bu siyaset imparc:;torluğu talya tarafından s('rdeoı. ··rler-
ıVe 25 gemi İftirak ehniştir. komitesine bildirmekle iktifa etme- dh~.•i!~~~el':1b.m_:ı!1~fozıı c~ek ~~ğil- le mü~rita'le ac1C:etr-e1:tbe~ıt• nutktl·ı'« 
D h b. 'k mİ1', fakat ayni zamanda bu ~ibi va· ır. ı ... !. 1 r ml.ı:::r:ı ya.A.l""'"!'.~:ı dır.,, B' .. l ·m ı gı ,, :ı a ır ı i gün evvel İngiltere k t"· ., .umun mu 11 ..... iıı . 

n , · ıalann vehameti hakkında ftalyan Al " ş 1 'd 'OJu... tı." 1 
Zılr.ye nazın Samocl Horun parlamen- ... manya ~ ar .. .::ıı saı ırma " Pari:ı: 16 (f...A.) - pd 'ırad et ,, 

hükumetinin nazarı dikkatini de .. · c ı· 
toda söylediği nutukta ''S!ngc:por de. lb • plfinını tatbik etmek üz2re mi ? ti:arct otlasının ziy~fetın ~ ... 1sc;l11as .. ce etmiştir.,, ...... :< ssr 
niz üssüne en büyük ehemmiyeti ve- • ı A da b' lh · _, • d ı nutul:ta İngi!tcrc-:::"r:ı ..... r:ıı· ... 

1
• bill18 fllW.1 t vnıpa ır ıu ır.ıs~t~ a.:: etm<:.c .. 

riyoruz.,, demiş olması ve yeni ideniz Dü nvanı :'ft her ,.. 1 ı.. 1·1.::su •• s_a_nda A_lmanyan:n _ tnı;ilte·r·ey_e go.·n nın Avrcp:ı i~in eher.lf:l~~e . 
sililhlanma programı tamamile tntL!k tar~~fın~ h.c.a-ı·m Cllr I - --L ı iş:ır"t ederek demh:tir Icı· • tc·"ıı~0': • uı iQI ı;;;;.ı c:ı~ •1111 wı m .. c.:~·ug1 ccv-.ı.i1ı no~a, n::ıl!ere huku:netı ... ~ "' , 
edildiği gün. uzak şarkta Japonya do- bir dona-. ma "-Zira Avrupantn siy:ı'"~ıtere>'-: 

•' 1938 senesinde açılacak cbn tnrafrndr.n ta~n:ncn tercüme ''e tct!ı:ik trı" l>' 
nan:nasma faik müstakil bir İngiliz Acaba Japon va lngiltereden nı·. dilmedel1 c' ddi bir rr.üz.::!cen:ye r.-iri,'ı· lerin:le bozul:lul: ar.cal~ · ı"·,· b3§1<a sıı 
donanması ·· t b ı - d .; "Altın kapı beynelmilel sergisi,. için - .. zıyc 11 

vucu u ııcagı a hatırla. rin ku•kulannror'\ Yahut fngı'lı'z leeek dc~Hd:r. Fr2nsnya l:ar-:ı ol::ın va .
11
._ ve ffll.r ·,c 

:r :r ·.; r San Fransis!wlu Mis F ern Arnold - - -
nınca bu manevraların doğruchn doğ- silahlanmasınm Japonyayı istihdaf 1 · k ı 1 1 1 Bu SAbahki p-:.-sta ile gelen tnı?Hiz ka o1Guğu vcyc:hut tn~: ::ı::~e tesı 
ruya Tapon a J 'AJ isimi ~u k:z · ·orsa n.ar {fa içcıiği,, - "f 1 ., , ı·r ist ı.:ı. 

· • Y ya ve apon-·~ m~n- eUi•j.i doguru mudur? 1 B 1 r:ue!clerin.Ien The P"""'!e diplomatBc nu uz: arı rnu•l2. 1 oJ·•r .. • ı·"· ı ı ~ ne seci ıniştir. u kor.san :arşısm· ., --.. ut ... 11 ~ 
ta y:n anl~sm~larınn karşı olduğu Deyli Herald gazetesi Baldvin da yelkenleri suya indirip sii.:hmı muh:ıi>:ri: rn e•tiği zarna:l r.ıe.~cr nrı::ırıd::J .. ;u11de 

meyc.;ana çı Jr. hükumetinin deniz silahlenmasmı teslim etmiyecek babayiğit var l-:lt? "F..ı!:at. b:r ~ey a::ıl;~a bellici;r, :li}'or. Biiyük demo!:'rası eızJarın go bet• 
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- Tebrik ederim madam, dedi. Si

zin mfiyelcriniz ve polisleriniz benim
ltı1crinden daha iyi malUmat alıyorlar. 

Fau:;ta büyük bir cesaretle cevap. 
\tet'di: • 

- Çünkü benim adamlarım rahipler-
den müteşekkil değil 1 

Filip sert bir tavırla: 
- Bu da ne demek madam? dedi. 
- Şu demektir ki, kilise adamları 

bir planın yapılmasına mahir olmnkla 
beraber vücut kuvveti ve gayret icap 
ettiren vazifelerde hiçbir işe yaramaz· 
lar. Nitekim Romadan buraya haber 
&etirnıek işinde, adi bir ahrrcr, en kur. 
naz bir rahipten daha kıymetlidir. 

l<:ral birdenbire yumuşayarak: 
- Hakkınız var, dedi. 

ld Fausta kralın izzeti nefsine indirdiği 
arbeyi teliifi etmek için: 

. - Majeste, dedi, göreceksiniz ki 
~in haberciniz de birkaç saat içinde, 
bu hususta bütün tafsilatı havi bulun
duğu halde burada olacaktrr. 

l<rnl, Faustaya doğrudan cioğruya 
tc\'ap vermeden Konta hitap etti: 

- Sikst • Kente kimin halef olacilğı 
bclJj rnidir mösyö? 

• kral Sikst - Kentin nasıl ve neden 
0lcH.iğunü sormuyordu. Papa onı;n düş 
llıaııiydi. Hem de ne düşman 1 

Onun için esas olan. bu ihtıyar kurt
:a~ kurtulmur.ı olmasıydı. Bunun sebep 
ltcrı onu alakadar etmiyordu. Onu ala. 
il~ar eden şey. papalığa };imin intihap 

Cdılec ~· ... w k . 
egını ogrerune tı. 

. 'l e~i papa da, eskisi gibi, hpanyol 
~:Yasctinin düşmanı mı. yoksa müttefi 

1 tni olacaktı? fştc asıl mühim olan bu 
ll:>ktaydı.' hte kral bunun için bu suali 
•orrnuştu •• 

Faustanın habercisi eğilerek cevap 
"'erdi: 

- Kremon kardinalı Nikola Sfon· 

----------------------------drato'nun ismi mevzuubahs oluyor. 
Kral tatmin edilmiş bir tavırla mırlı 

dandı: 

- Fena değil. 
-Sonti Kuantro kardinah Jan Fa-

çinetti'den bahsediliyor ve bilhassa 
Sent • Marsel karôinalı Jestonyanın 

ismi çok geçiyor. Fakat asıl inthiap, 
merhum papanın yeğeni kardinal Mon
taltin vereceği karara da çok bağlıdır. 
K<'.rdinallar meclisinin kardiruıl Montal
tin göstereceği adamı intihap edeceği 

şüphesizdir. 

Kral dalgın lıir sesle: 
- Ya? .• diye mırıldandı. 
Ve bir baş işaretile haberciye teşek. 

kür etti. Bunun i.izcrinc Fausta konta 
döndü ve: 

-Gidiniz kont, dedi, istirahat ediniz. 
Buna herhalde ihtiyacınız var. 

Bu sözler kontu son derece memnun 
etmiş olacaktı ki hiç vakit kaybetme
den dışarıya fırladı. 

Kont oradan aynlınca Kral Faustaya 
döndü ve: 

- Madam, dedi, bu kardinal dö 
Montadt sizin ahbaplarınızdan birisi 
değil mi? 

Fausta muammalı bir tebessümle ce
vap verdi: 

- Evet dostumdur. 
- Jermon l:ardi.nalının yeğeni ve 

Ponte • Macyorc dükii Sfondrato da 
galiba ahbabınızdır? 

Fausta daha garip bir tebessümle 
cevap ve11di: 

- Evet o da ahbabımdır. 
- Hatta galiba sizi buraya kaC!ar 

tı:kip ettiler, öyle değil mi? 
- Zannediyorum sir, 
Kral başka bir şey söylemedi, fakat 

gözleri biran Espinozanın gözleri içine 
baktı. Espinoza da garip bir ba§ işareti 
yaptı. 
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Şiko, kendisine gösterilen bu iltif:ıt. 

tan son derece memnundu. 
- Ben asil efendime şeref bdhı;et

mek istemi~tim. Mademki siz bunu ya
pacağımı söylediniz, meseleye olmuş 

nazarilc b1kab:liriz. 
- Muvaffak olacağın muhakkaktır 

Şiko. Fakat şunu söyle bakayım: Don 
Su:ardan bahsederken niçin asil qen. 
di:n diyorsun? Asil olduğunu nereden 
biliyorsun? Bunu kendisi bile bilmi
yor. 

Cüce kat'i bir tavırla cevap verdi: 
- Asil olduğuna şüphe yoktur. 
- Bunu ben de biliyorum. Bôyle ol-

duğu muhakkaktır. Fakat zannederim 
ki Don Sezar bunu isbat edemez. 

Şüphesiz, Pard<:yan bunlan bir mak. 
sadr mahsusla söylüyordu. Herhalde 
bir düşündüğü vardı. 

Şiko Pardayanın sualine hil tered
düt etmeden cevap ver'di: 

- Asil olduğunu herkes bilir ve bu 
pekalii isbat edilir. 

Bu defa i>ardayan hayret ve teces
süsle: 

- Ya? .• dedi. Nasıl isblt edilir? 
- Siz ecnebi olduğunuı: için Lunla. 

rı bilmeı:siniı: ! Don Sezar Ganadero
'dun (boğaları yetiştiren adam) lspan· 
yada bu meslek miintesiplcri asil snyı. 
lırlar. 

- Hakikaten öyle mi Don Sezar ? 
- Şüphesiz! Bunu bilmiyor muydu-

nuz? 
- Cidden bilmiyordum. 
- Zaten sırf bu sayededir ki, krı::l 

b:>ğa güreşlerine Çtkmamn rn\.İ<' .lcİC e· 
diyor. 

- Allah! Allah 1 Halbukı uen sızi 
fakir zannediyordum. 

Don Sezar güliimsiyerck cevap ver. 
'di: 

- Filhakil:a öyleyim. Boğa yeti§tir-

mei!e mahsus olan bu yerler, bana her 
halde annemden vey3 babamdan miras 
kaldı. Fakat bunlar para getirmiyor. 

Don Sczar bunllrı ooykdilt~en .. onra 
Şikodan ha~ka kendir,ine ycırC:ım ece
cek olan iki k"ş ye bazı talimat vermek 
üzere ci:şarıya çıktı. Bunun üzerine 
Pc::rd:ırcn cüceye döndü ve aı:arl r gibi 
bir sesle sordu : 

- Söyle bal::ıyım. niçin don Sezann 
maiyetine cirmck fote:itn hem de tam 
bugün? 

Şiko Pardayanın gö .. lcri çine baka. 
rak cevap verdi: 

- Bunun sebebini pekalli biliyorsu
nuz. 

- Ben mi? Ne demek istediğ;ni 

bile anl3mıyorum ! 
Şiko çadırın kapısına baktı ve ~onra 

yavaş bir sesle: 

- Esrarengiz içtima esnasında ne
ler konuşulduğunu duydunuz ya! 

- Bunun öteki işle ne münasebeti 
var? .. 

-Don. Sczann tehlikede olduğunu 

biliyor:;unuz, , ve sırf bunun için, kaç 
zamandır onun peşinden ayrılmıyorsu. 

nuz:. 
Cücenin bu saf sadakatinden son de

rece mütelıassis olan Pardayan hayret 
le bağırdı: 

- Nasıl? Bunun için mi onun md
yetine girmek istedin? San, bir l:ahra. 
man hali veren bu 1, lıcı bunun ıçin 
mi taktın? 

Ve Pardayan bun! rı söylerken kii· 
çük adama son derece ı:efkatli ve tak· 
dirk~ r bir nı::zarla b;::' tı. 

Cucc bu bakı .. m JT'anasını anıoüı ve 

tecssür'c başını sallıyarak: 
- Anlıyorum. dedi. Kücük boyu. 

mun ve kuv\'etsizligimin mücade'e es
nasındn his bir fayda vcrmi} ecegini 
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kendi kendinize söylüyorsunuz. Fakat 
belli olmaz ki, bazan bir sivri sinek bi
le bir caninin darbesine, elini ısırmak 
suretile, mani olabilir, bu sivrisinek 
ben olabilirim. 

Pardayan ciddi bir tavırla: 
- Hayır Şiko, dedi, bunu düşünmü 

yorum. Senin büyük sadakat ve cesare 
tini inkar edecek kadar nankör ve an. 
laj'lşsız değilim. Fakat oğlum, mücade
lenin çok müthiş olacağını biliyor mu
sun? Çok müthiş ve kanlı bir mücadele. 

- Bunu biliyorum. 
- Hayatını tehliıceye sokttığunu bi. 

liyor musun? 

- Bu öyle kıymetsiz bir şeydir ki, 
ondan bahsetmeğe bile değmez. Sonra 
eğer hayata bir kıymet verdiğimi zan
nediy;.rs:ımz, yanılmış olursunuz. 

Pardayan sar.!'::ni bir tavırla: 

- Şiko, dedi. Senin boyun vakia kü
çük ama, kalbin öyle büyük ki. .. 

- Mademki böyle olduğunu iddia 
ediyorsunuz, demek ki öyle. Sizi ta. 
nrdığım gündenberi bende pek de anla
madığım bu düşünce yerleşti. Kim oldu 
ğunuzu, ne istediğinizi ve nereye rit
tiğinizi bilmiyorum. Fakat sizi gördü. 
güm gündenberi çok değiştim. Dir tek 
kelimeniz beni altüst ediyor ve ~izin 

takdiriniıi kazanmak i!iin ölüme atıl

makt.,, bi~e asla tereddüt etmem. Bina
enaleyh size ştmu söyliyeyim ki. tchli. 
ke k::rşısında bulunan Don Srzaım 

yardr:ıına gelmek isteme~ vakia ona 
besled i ğim hUrmetten dofayrıiır .. Fa
kat bilhassa size karşı beslecligim sev 

gi ve muhabbetten dolayr..Ayni zııman 
da istiyorum ki. yaptığım baz' aJçzk
hklan u:ıut,srnız. Ayni zamanda sizin 
takdi:-ınizi :~azan:nak ve size. biraz 
evvel olduğu gibi: "Şiko senin büyük 

istiyorum. Fakat herkes sizin gibi dü. 
şünmüyor •.• hatta birçokları benim de 
bir kalbim olabileceğine ihtimal dahi 
vermiyorlar. Size, duyduğum, hissetti· 
ğim şeyleri ifade edemiyorum.. Ben ga 
yet az konuşurum, hatta konuşmasını 
bilmem bile. Ömrümde bu kadar fazla 
şeyi bir arada söylediğimi hiç hatırla
mryorum. Fakat söylemek istedikleri. 
mi ifade edememe rağmen beni anladr· 
ğınıza kat'iyyen eminim. Çünkü siz 
herkes gibi değilsiniz. 

Cücenin bu ıstırap verici tavrından 
son derece mütehassis olan Pardayan 
gayri ihtiyari: 

.- Zavallı küçük t 
Diye mırırdandı ve sonra tasavvur 

edilemiyecek bir tatlılıkla: 
- Hakkın var Şiko. dedi, bütün söy

lediklerini anlıyor, ve söylemedik!erini 
de keşfediyorum. 

Pardayan bir müddet ona baktı ve 
tavnm değiştirerek sordu: 

- Dün nereye klandın Şiko? Her 
tarafta arattrk fakat bir türlü buluna
madın. 

- Kim aradı? siz mi? 
.-Hayır ben değil, Fakat senin sek 

iyi tn.nrdrğrn, otelin küçük sahibesi. 
Şiko kızararak : 
- Juana 1 dedi. 
- Ta kendisi. 
Cür.e başını salladı. 
Pa:dayan azarlar gibi bir se~le: 
- Ne o? deL.i. Yoks3 sözleri:r.c :ti

madın yok mu? 
ş:ko kü::;ük bir tereddüt geçirdikten 

sonra: 
- Hayu. dedi, fakat .. 
Parday;ın kcrn:ız bir tebeı:süm!e gü. 

Jümsiyerek: 
- Fakat? 

......._ ________ wı...ı.-..lh. -.ıar . .t c~,--~---------D=i ..,e._tcl:rar etti. 
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- Beni bir gün evvel koğmuştu .• 

Onun için inanamıyorum. 
- Seni koğduktan sonra aramasına 

inanmaman kadınları tanımadığını 

gösteriyor. 
Cüce ümit içinde çırpanarak sordu: 
- Alay etmiyor musunuz? Juana 

beni arattı mı? 
- Sana demindenberi derdimi ar.la

tamadım ki... 
- Şu halde? •. 
- Şu halde boğa güreşlerinden son-

ra gidip onu görebilirsin .. Seni gayet 
iyi karşdıyacaktır, bu hususta seni te. 
min ederim .. Tabii patlayacak olan 
arbededen kurtulabilirsen. 
- Merak etmeyin 1 Kurtulacağxmıı e

m.in olabilirsiniz. 
- Bence şimdiden kendini kurtarır

san daha h:ıyırlı olur. 
- Nasıl? 

- Daha fırtına kopmadan buradan 
gitmek suretile .. 

- Don Sezan tehlikeyle haşhaşa 

bTrakmak ! .. Buna imkan mı var? Her 
ne pahasına olursa olsun kalacağım! 

Pardayan takdirkar bir tavula cü. 
cenin gözleri içine baktı: 

- Kala-:akmrsm? dedi. Pekala 
yok! Bu fakat tedbirsizlik yapmak 

Mücadelede ölmek kat'iyyen mevzuu 
b:ıhs değildir. Anlıyor musun? 

- Merak etmeyin senyör! 
- Ha şöyle! Şimdi sus bakalım, 

ÇÜ"'ki.i Don Sezar geliyor. 
Don Sezar sadtr kapısmdııki perde

~·· '-:ıldırdı ve içeriye girmeden seslen
di. 

- Vakit geliyor şövalye, e~er ister. 
seniz gidelim. 

- Gideli:n Don Sezar. 
IX 

FI~TINA f':o-:uY0:1 
Don Sez:ır dö "ü mc dc:.nına yürür-

ken kralın locasında 'bir had:se ecre-

yan ediyordu. . 
F . . . k b. kiınsenın austa, ısmını verece ır tı 

yanına bırakılacağına dair söz a~nı~;il; 
Pardayan Don Sszar ve ınaıy 

ıa· 
birlikte koridorda, güredn başlar.> 3 

manım beklerlerken, üstÜ başı toz top· 

k . . d 1 b. d k ~ı-·1 locası-ra ıçın e o an ır a :ı:n r.::. 1
- '· 

na gelerek m~dam Faust:ıyl:ı eöri!ş:::"• .• 
istediğini söyle::ıişti. . l'•J 

•irıleı • Derhal Faust:nın yanına ge. . e 
d .. .. 1 d 1 ke..,dıs· -a am, soı soy eme en evvc , •· 

Fa us· 
dikkatle bakan krah gözucuyla 

taya göstermişti. , ta ci:ı 
Bunun manasını anlayan Faı.ı" 

amirane bir tavırla: 
ııA aı· ,stc 

- Söyleyiniz kont, dedi, !n 

buna müsaade ediyorlar. . ... ..nu .. • 
MeçhCil adam hürmetle kralın ° 

de eğildikten sonra : t • ..,. 
. d geliyor - M:ıdarn, dedı. Rorra :ın .. •e 

. . . . . . teccssuS• 
Espınozayla ıknıcı Fıhp 

kulak kabarttılar. 
Fausta lakayt bir tavırla: 
- Ne haber? dedi. a~ 

- Papa beşinci Sikst ölmüştür rr. 
dam. ıştr. 

Bu cümle bir ~imşek tesiri yaprtl a~· 
Fausta, bütiin soğuk kanltlrğırt3 r blr 
men, gayriihtiyari ürperdi. Böyle rıni.. 

~ ·ht· ..... al ve hab:!rle karşıla§ac<:gına ı h•· 

yordu. b ğırdı: 
Kral da yerinden sıçrayarak a 

- Ne dediniz mösyö? 
Kont eğilerek tekrarladı. .. ~ unU 
- Papa Sikst - Kentin öidug 

söyledim, Majeste. 
Espinoza sert bir sesle: btın" 
- Sikst - Kent ?lüyor ve bet\ 

hala haber alamıyorum. . •töriitı 
Krzl bir baş işaretile başengız'. bir 

bu hayretini tasdik etti ve garı~ dô-. 
tcbe:;sümle gülümseyen FaustaY 
ncrek soğuk bir sesle: 
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hamleleri. 

~ t, ;'1re, 22,SO ~ece konseri, 23,50 a!· KClALB'EY ı Konlln&ntaı ve 
~))it\ ~ca haberler, 2-& son haberler, m&lımuz 

GUmuı 

1!05 1 K A D l K O Y 
~:. ~t!tra konseri, 18,50 edebt yayın, BALE ı İşte bahriyeliler 

OSKlJDAR 111~ 2 
kların zamanı, 20,05 orkestra 

~ te il! ı.03 haberler, hava vesaire, 21,35 
~ 

2
\lliki, 22,20 e~lencell yayın, 22,50 HALii 1 Ehllııallp muhareb&lert 

~· ha~·20 Orkeııtra ce §llD lconserl, 24,05 (Türkçe sözlU) . 
~ 'ti, 

1 
tler Yenlre, 24,30 orkestra , 8 A K 1 R K () Y 

l~: •3~ hıı.bcrlcr, hııvıı., gramofon. P.ttLTtl'AJlf ı Ye§ll domino 

~\~olll 11 IYATROLA.R 
,:ı. 8Jl'&no musikisi, 18,55 hava, kI§ ha --------
" ·ı '!iıı ınanca turizm propaga~dası. yn· TF'.PER,'\Sl DHAM KISMI 
'it bı~rue hatıttıcr, 21,45 Bari ve Bolog ' .Srhir'li"ı;afrosu Ak;ıam ııaat 20.30 da 

'lltte kanşık musiki, 22,05 senfc. ., ü ;u ı T 

._(A ~· 2a,15 turıı.m haberıerı, 23,2:; lllllllllll\1\1 a d 
l'a ' ıarkılar, sonra daruı musikisi, Ynzan: ~~ Brenıı~ln 

!t 'balı<orler, ha\'a, 2-&,35 Bari ile bir lll I 111~ Türk~.}'9 te'1Hn: 
~~~-:-ııs_ı_kts_ı_, ___ ._____ :ııllt Fahri <>ı.auoy 
~ u.~•etçi eczaneler 111 

P'ranaa Tt1atroMIM9 
~:un Wtn llif• Operet knmı 

ı_ ı Ola tehrln muhtelif' semtlerinde il' 
t._~bııı n eczuneler ıunlardır: GUndUz H ek 
~~llU ClheUndekller: Çocuk tlyaroııu DOCANI.A SELMA 
~' • l{nde (Salih Necntt), Beyazıtta Yazan: Hallt Fahri Ozansoy 
• , ( UçUkpazardo. (Necati Ahmet), Müzik: Fehmi E~c 
'glilknıet AUamRz}. Şehremininde Akıam aaat 20,30 da SAZCAZ 
t~adık), h:arngUmrllkle (Krmal), Yn.znn: Ekrem Reşit, Be!'!tellyen: Cemal R<',tt 

)..·.~ a <Rıd\·nn), Şchzadebaında (ls· 
~il'~). Altsnrnydıı (Sarım), Fenerde 
~!JokÔ) l, Alemdarda (Sırrı Rasim}, 
~otlu~ Usttp3n), 

~--, <:lhcUndckllcr: 
(Ct ayda (Ahmet Ce\•at), Bostanba 

tJ ~), Galatnda Topçularda (fildz· 
d (Kemal RcbUl), Kurtuıu~ta 

), Ştııı:ıe Macka Caddes.lndo (Fey 

zi), Kımmpaşaıla. (MUeyyetJ, Hıuıl<öyde 

(Nesim "eo), Beolkta,ta (Nail Halit), Sa• 
nyerde (Osman), 

ÜskUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜskUdarda. Çarşrooyunda (Ömer Kt>nan), 

Kadıköyde Muvakkithane caddesinde (Saa• 
det), BUyUkadad& (Halk), Heybellde (Ta• 
na,), 

----------------~~---------------------------

1 u TECRÜBEYE 
l'lHAMMUL EDEN 

~4LNIZ 1 ~ .u "A ~ A u~ııtJ! M(f 
~ Jf~!/e ~ffl! J.~!i!Jıjft!ı'J! • 

; f?:1~~t.n;1~~ttil~ #I 

~~~BİR PUDDA YARDIR 
~h ~) 
~ "~ 

:0(<N 

Sabah dokuzdan akşam 
'aat beşe kadar mat, saf ve 
acvirnli bir ten· Gündüz tek

i"' pudralanmrya hacet yok. 
ite; havalandmlmı§ yeni 

1" okalon pudrasının ga -
ranti muhassenatı bunlar · 

dır. Bu cazip havalandır · 
tna ueulü, Parisli bir kim · 
Yagerin keşfidir. Bu usul 
~iresinde havası toplan · 

dtrılrnış yegane hafif pud · 
tadır. Şimdiye kadar yapı · 
ı an P\.tdralardan on defa 
~ha saf ve daha hafiftir. 

U U~ul, Toknlon pudrası-

nın istihzannda kullanıl -

~aktadır. işte bunun içini: ki, T okalon pudrası, 
ha muntazam ve daha 

9"\ ''k u emme] bir tarzda ya · 
llr§ır cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmif ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kalın adi pudralardan ta -
mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu )ıeni T okalon pud
rası y\ize yapı~ık kaldığı 

cihetle bunn "8 saatlik pud· 
ra.. tabir ederler. Artık nı l 

parlak burun, ne yağlı ci' t 
görünmiyecck, belki rüz • 
gar, yağmurun, terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat. 

saf ve •evimli bir ten gö • 
rünecektir. 

•i!!!i!r~ 
mi :::: 
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. . 
lstanbul Komutanhğı 
Sahnalma Ko~isyonu ilanl~ri 

Bostancıda yeniden inşa ettirilecek 

bir binanın ihalesi açık eksiltme ne 100 Ton Mutahhar Avrupa Pamugu-
2 !Nisan 937 cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif bede. 
.li 2960 lira. 94 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
göriilcbilir. !steklilcrin 222 liralık ilk 
teminat makbuz veya. mektupları ile 
9. cu inşaat şubesinden alacakları 

v~ikalrla birlikte ihale günü \•akti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komi~yonuna gelmeleri. 

(1469) 

8 inci kor için iki tane emme 
buma yangın tulumba.siyle 100 

metre hortuma ihale günü talibi 
çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 18 
mart 1937 per,embe günü saat 15 

de yapılacaktır. Muhammen tuta
n tulumbanın 400 ve hortumların 
135 lira ki hepsi 535 liradır. Şart-

namesi hcrgün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. isteklilerin 41 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale günü 
vakti muayyen inde F mdıklıda ko
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeelri. ( 111 O) 

Da' utpap. kıılamıdaki Tp. 1 . 
Al. hamanı ocağı kömür yakacak 
bir surette tadilen tamiri ihalesi açık 

eksilbne ile 18 mart 1937 perıembe 
günü saat 15. 30 da yapılacaktır 

Ketif bedeli 243 lira 53 kuruttur. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

19 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber IX. şubeden 
alacakları vesikalariyle ihale günü 
vakti muayyeninde F mdıklıda ko

mutanlık ıatınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 1111 ) 

SATILIK OTEL 

Bursada Çekirgede cadde üstün· 
de havadar \'e nezareti çok güzel 
elektrik ve suyu mevcut, yağlı bo -

yalı yedi oda, bir mutbah ve tekmil 
mü~temilatı ile iki adet ayrı ayrı 

hususi çelikli sıcak ım banyosunu 
havi ŞiF A OTELl satılıktır. Talip 

olanların Tıbbiye mektebinde Binba

şı Basriye mektupla veya ~ifaheıı 
müracaat eetmeleri. 

SEZEN 
T E. RZiHANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En caz!p rn:ıdeller, nıevsimlik • metin 
\'e şık kumaşlar. 

l~tanbul Yeni Po3tahane kar~.<tındo 

BEŞlKTA~ i CRA ~IE~HiRLU<'lUND.'\N 

norçtan dolayı tl\htı hacze alınan tek ka 
natlı Fransız marka:ı bir ıtdet büyiık kıı• 

11anm açık arttırma ırurctile satılacağından 
:?2 :\ 937 tarihine mUsndiZ pazartesi g{lnU 
uat ondan on ikiye kadar Be:tktaşta Orta 

bahçe 1hlamur caddesinde (64) sa.}11r D,._ 
~irmcncilllt Sebat Türk anonim §lrketlndP 

peşin para ile ihale pullan ve belediye re~· 
mi mtlştt.riye alt olmak üzere satılacaktı ... 

Tnllplcrln mcz.ki\r glln ,.e saııttc mahallinde 
hazır bulunacalt memurun& mliracantlar: 
IUzumu illn olunur. 

Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı \'e cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikaalr Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonunca 4/ 5/, 
937 tarihind~ salı günü saat 15 de kapalı znrf ile ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan vcrılir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (4000) lir!.yı havi teklif mektuplarım ıuezkıir gün 
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri \'e kendilerinin de 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkıir gün ve saatte komisyona müra.. 
catlan. (1364) 

· 100 Ton F erro Mangan 
Tahmin edilen bedeli (13000) lira olan yukarıda. miktarı \'e cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikaa.lr Umum MüdürlUğU Satınalma Komisyonunca 3/5/. 
937 tarihinde :pazartesi ıgünü ~t 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak lKomisyondan verilir. 

Taliplel"in mu\fakkat teminat olan (975) lirayı havi teklif mektuplarını mez 
kur günde saat 14 de kadar Komisyona ''ermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanununun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezktlr gün ve saatte Komisyona 
müracaatları (1363) 

~oş durma ••• Para kazan 
Haftada iki akşam derse gelerek, 4 ay sonra, muhasebeci şehadetname. 

si almak için, S\lltanahmet, Aleır.dar caddesinde No. 23 Amerikan Ti
caret dersane!ine baş vurup parasız bir program alınız.. Hususi den: 

de verilir. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

F ansızca d 
Resim: 8 

Une rue de Paris 
( Bir Paris caddesi ) 

rsi 

l - La rue: cadde. 2 - Le magnsin: mağaza. 3 - Les passants: 
yo!cuUır; les pietons:: yu.yo. gidenler. 4 - La chaussee: yol. 5 - Le 
tıottoir: ya.ya, kaldı'."tmt. 6 - Le vchicule: taşıma vasıt::ısı, araba; 
l'auto: otomobil. 7 - Le taxi: taksi. 8- L'autobus: otobüs. 9 - Le 
~amion: katııyon. 10 - Le lampadaire electrique: elektrik yol Ianı
ıusı. 11 - Le metro: i'iinel. (chcmin de fc;r souterrain: ycraUı treni). 
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er Yerde 
ltalyan usuli safi irmikten yapılan 
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MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR • 

NASINI 1STEY1N1Z. 
Batlıca bakkaliye mağazalannda satılır. 
Fabrikası: Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKET! Telefon: 43481 

.if~TANBUL• AN KARA~iZMiR 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
iimmılDmm Tel: 40843 

~ Kimyager ;:ı 

1 T:m1 ~a~:l~=~~!,~;l-1 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 1 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Ham. -
:::::::ı Birinci sınıf Operatör :::::::: .. .. 
" r 
~!flr.CAFER TAVVAR:i 
ı. •• 
~ : l'm 11 m l ccrrnhl ' 'C mnlr cerrahla! mUte- !$ 
: ~ h:ı ı ın. l':ı,ı;s Trl l?rı kultesl cerrahi ser• :j 
: . ,. i. dimaJ ccrr;hlsl ensUtUaü sabık :: .. .. 
ff asistanL :: 

H Erkek ve kndın a.mcliy:ıUan, mir Vo'! ~ 

l
i beyin urlnn, estetik (yüz, meme, karın ::1 l . 

• : buruı;ukluklnn) nmclfyatları \'e nisaiye :; 
lf doğum mUteha.ssuıı. :: 

il HergUn ( 8·11) kadar mec:-cancn. Öğle. i: 
: d,.n sonra llcrellidlr. Beyoğlu Parmak. ~ 

ri knpr Rumeli han No. ı. Tl. 440S6 :: 
r. .......................... _. .................... ·-······ ................................ ·-························· 

TiFOBiL 
-~ Or. iHSAN SAMi 

fifo ve rar:ıtılo huıalıklırına ıutu 

nıa mai: i'in a~11dan a ınarı ı ifo hap 
arıdır l lıç rıh~t(ızlık rrmez. l ler 

, kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

:::::: .................................................... 1 ................................................. ............ . 
Ei Do kt:or ii 
~~Ömer Ahdürrahman~~ .. .. 
:: DERMAN :: .. .. .. .. 
:: ~ıuayenehan~si - Eminönünd~ :! .. .. 
i! VALDE HANI içinde No. 21 :! .. .. - -······ ........................... ·-···-·············· ............................. ···········-·············· ... ·· 

Göz Hekim 
Dr. ~ iikrü Ertan 

' 
Cağaloğlu Nuıut-~manıvr cad N, ı 1 

(Cağa loğlu Et".u:ıesı va:ıınrla ı 

reıeton. 22566 
................ l .... ~j 

................................... .-mm.___..,..,..<• 

· ıı -·---- Çün1'ü dişlerin beyaz olması tçı 

[!] - inci şar • • 

alı 
({ullall[I) 

[!! inci şar da: 
··Jllkiill 

Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra ınu .. 
olmazsa akıam, sabah mutlaka temizleıneı<tır. 


