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Musolini, Italyanın bir A vru a 
a bini kazanamıyacağını öyl ·· y 
lspa~ı;u~nd~kiu If;i~anlar 
lşlerine geldiği za-] Amerikada müthiş bir facia 

lh d•• ki d• . Mektepte 
'll8D onece er ır : Bir infilak 
"1usolini Trablusta bir öküzün -oldu 

r tecavüzünden kurtarlldı Ölenler 
b:U:dra .. 19 (A. A.) - Musolini, manasına gelmekte olduğunu söyle. 650 d f ı 
w,:d ~~ıl gazetesi muhabirlerinden miştir. en az a 
nt S rıcc'c beyanatta bulunarak Ha- Musolini, İtalyanın müstemlekS.t New • London (Amerika T e-
ll ... tlasaı·c· · d d"l · · ) 19 (AA ) M h b ."il nın avet e ı mesının kral noktai nazarından tatmin edilmi~ oldu- xasta . . - üt iş ir 

b~ ~Jorfun taç giyme heyetinde hiç ğunu ve Afrika ile olan ticaret mesc- infilak, T yler büyük kollejini ber-
t 1Yan heyetinin bulunmıyacağı (Devamı 6 ı-rıcıda) hava etmiştir. Ölen talebe ve mual-
~ !imlerin miktarı 670 olarak tahmin 

~,>-r~i Üyük tÖndaerintdeQue.r li r'ş. arketler i edilmektedir. Texas valisi B. James, miHi mu-
hafızlara yardıma koşmalarını em· 
retmiıtir. New London civarında 
örfi idare ilan edilmİ§tİr. 

d • v o r k •ı : Bu infilakın, mıntakada kain bir 
petrol ~ahasından başlayarak kolle· 
jin pek yakınından geeçn bir petrol 
borusunun patlamasından ileri gel
miş olduğu zannedilmektedir. ·· rki dostları kuvvetlidir-

ler, hiç bir taraftan bize 
a,~lecek bir şey beklemem.,, 
le letıer gam ve keder bil me melldlr, şef· 
~ln bir vazifesi hayatı neş'e ve şevkle 
arşılamak hususunda milletlerine 

~ yol göstermektir 
~ Oıtıany H . . • 
1 

it:, . a arıcıye nazırı Antc.nes- bir masada oturarak hasbihalde bulun. 
ttte11 fıne evvelki gece verilen ziya. muşlardır. 
~ıı11uh ' 0nra misafirler Ankarapalasa Tan ba~muharriri Ahmet Emin Yal-
qti " otcr tl'1a, ın alt katındaki paviyonda man da civardaki bir masada tesadüfen 
~tllrıt ~ tidcrlerken Büy ük Önder A- bulunmuş, Atatürkün hasbihali sırasın 
o, ~li :. oteli ş~reflendirmiş, Antones- da söylediği değerli sözleri tesbit et
l ltu Aras, Saracoğlu Şükrü ile mi~tir. (Dcoom1 f incide) 

~drada heyecanlı bir muhakeme 

Madam SimPson 
te:skn Dngnonz n<ırao nne · 

Evlenemiyecek 
~Ski kocasile olan nikahının 
Ozuıması kararı hükümsüz 

sayıhyor 

Şimdiye kadar T_yler mektebi en
kau altından 399 CC$et çıkanlmı§· 
tır. 

Ruzvelt son derece müteessir ola· 
rak Kızılhaça müracaat etmiştir. Kı

(Dcvamı 2iııcide) 

Bir eroin 
kaçakçısı 

Bir gümrük memu
runun yaralanması

na sebep oldu 

latanbulun hiçbir semti, hiçbir sokağı muharrirlerimizin tetkikinden uzak 
Kalmayacakbr. 
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ıstanbuı· .. röPortajı 
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ve 
Güzel kedi müsabakası 

~ İstanbul röportajı İstanbul semtlerinin ayrı ayrı ve ehemmiyetle tetki-
~ ki suretile hazırlanacaktır. Muharrirlerimiz istanbulu mahalle mahalle do. 
~ taşacak sizinle görüşecek, şikayetlerinizi di,nliyecek, dertlerinizi anlayacak !ll - • = 
~ ve bunları kendi dertleri kendi şikayetleri gibi Haber sütunlarına geçire- §! 

~ ceklerdir · ı 

İ ıstanbul semtlerfnln röportajı 
f. . . . ' ı s' ~sta!1bulumuzun de.rdi çokt.ur. Js.tanQ,ulumuzun güiel yerleri çoktur. 
~ htanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam gösterilmeye değer yerleri çoktur. 
~ Tam İstanbul gazetesi olan Haber, elinden geldiği kadar muntazaın bir · 
~ program dahilinde İstanbulun dertlerile uğraşmaya 'karar vermiştir ve bu 
i işe, muharrir arkadaşlarından ikisile bir fotoğrafçıyı tavzif etmiştir. 
9 Okuyucularımızdan , daha d.>ğrusu İstanbullulardan umuyoruz ki, ) 
\ semtlerinin tamamile yabancısı: ohn muharrirlerimize . ~ahallelerine geldik
E !eri zaman yol gösterilecek ve şikayetlerinin nelerden ibaret olduğu bil. 
ğ dirilecektir. Haber İstanbul röportajla rını şehrin §İmdiye kadar belki 1 
~ hiçbir gazetecinin ayak basmadığı en hücra köşelerine kadar teşmil ede-
~ cektir. İstanbul semtlerinin röportajı, yalnız dertlerle uğraşacak de~ildir. · 
ğ İstanbul semtlerinin içtimai hayatında kaydedilmeye değer bütün hadi-

~ selerini tesbit edecektir. j 
İ Çok çocuklu a.Ueler, yeni e vli 
~ ve n.lşanlılar = = § Çok, çocuklu ailelerin, nişanlananlann. yeni evlilerin, resimleri Ha- =-1 
~ berde neşredilecek, yeni doğanlar ve en yaşlılar kendilerinden Haberde Londra 19 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğe göre, Londra mah
kemesi bugün saat 10,30 da Sir 
Boyd Merrimanın riyaseti altında 
Mis Simpsonun bo§anma i§ini tet· 
kik edecektir. 

~ bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlerinin dediko· i! 
• g dusunu, semtlerinin isteklerini, semtlerinin güzellik veya çirkinlikkrini '%, 

\ Haberde okuyacaklardır. j 

Zannedildiğine göre, müddeiumu 
mi boşanma kararının verildiği tarih 
olan geçen 27 i lkteşrinden sonra ce· 
reyan eden gizli anlaşma, gayri ka
nuni ikametgah tayini, hakikate 
mugayir beyanat, ~ayri meşru mü
nasebat hakkında kafi deliller elde 
edilememesi gibi hadiseleri mahke
meye bildirecektir. 

Dün akşam gazeteler hususi nüs-
%,.. --. halar ne~rcderck ilan puntolarile şu 
t)ı~ ./ cümleyi yazmışlardır : 
~tltnı·V~iyette Vindsor Dükile "Simpsonun heyecanlı boşanma-

1Yeceği anhl§ılan madam 
Simpson 

eı. ,. 

(Devamı 6 ıncula) 

Yaralanan gümrük muhafaz:ı 
memuru Ferit 

(l'aztsı ! incide) 

Şark Demlryolları 

Protesto 
edildi 

Türk memurların haklarını 

Yermezse 
HUhtlmetln vereceği 

ilk taksite haciz 
konulacak 

{Yazım 6 mcıda} 

= = f Kedi nıüsabakamız: = 
a 
'§ Kedi müsabakamız, çok orijinal olacaktır. Biz biliyoruz ki evinizde çok 
ğ sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardır. Acaba biran düşün. 
~ dünüz mü ki kediniz. semtinizdl"k: kedilerin en giizeliclir. 
~ Kedinizi müsabakamıza iştirak ettirtiniz. Size bunun için hiçbir zahmet = -
ğ verecek değiliz. 

~ Gazetemizin fotoğrafçısı e,·inize kadar gelip kedinizin resmini ceke
g cektir. Size vereceğimiz bütün zahmet kedinizi fotoğrafçımızın makinesi 
g karşısına çıkarmaktan ibarettir. 
~ Kedi müsabakamız, semt semt yapılacak, her semtin birincisi seçilecek 
§ Sonra da semtlerin birinci kedilerı arasında lstanbul birincisi ayrıla:aktır. 
~ Semt birincisi kedilere, altı aylık yi yeceklerile birer madalya, İstanbul 
~ birincisi kediye de bir buçuk sendik yiyecek bedelilc bir gümüş madalye Si 

ia verilecektir. f 
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Jandarma isimli 
S·uriye eşkıyası 

Fransa bir dahili harbe H.~t~yda_ Tür~ köylerini basarak 

&~ejb~!!~ü!~m~e~ nı ~i~l!t!i~dar~ L:.çtik· ~~=~!~~~;~~~;~~j~;;:;i~~!;,~;~~;.~~:~1 

si Pari5teki "KARGAŞALIK,, lardır. çe halk cephesi büyüyor ve zihinler. gelen her çareye baş vurmaktadır- dir. Jandarmaların tehdit ve teca-
Mes'ulıyeti bazı ajanslar tarafın- de yavaş yavaş sol fikirler etrafında lar. Fakat bütün bu tazyikler boşa vüzleri halkın içten gelen bu arzu-

dan fa~istlere ve bazıları tarafmdan (milli bir vahdet) kurulabileceği zan- çıkmaktadır. Halk tecavüz için inti- sunu yenememıştır. Jandarmalar 
da komünistlere yükletilen bu hadi. nı uyanıyordu. hap olunan şekil ne olursa olsun halkın koyunlarını alıp götürmüş-
se tamamiyle "mevzii,, kalmış ol. Halk cephesi hükumetinin iktidar bunun cevabını vermektedir. lerdir. 
makla beraber, bugu .. nkU Pariste böy. me··kı·ı·n" gelmcsın· den ''Fransarun E k ki · · k I d • ._ Türkmen aşireti mıntakasındaki r e erımız a masa a 
le bir hadisenin vukuu birinci planda dahili harbe dev adımlariyle yUrüme- T T 

ürkmenden gayri unsurlar da şap· ürkmen aşiretinin bnştan aşağı 
bir ehemmiyeti haizdir. si,, maııasmı çıkarmış olanlar üç ba. ka giymek temayiilünü göstermek- şapka giymiş olması mahalli hüku-

Daha dört gün evvel milli müdafaa. kımdan kötü bir hale girmişlerdi: tedirler. Mahalli hiikumet bu hare- met memurlarını fena halde kızdır-
bUtçesini ezici bir ekseriyetle kabul 1 - Siyasi hezimete uğruyorlardı. keti önlemek i~in her türlü tedbire mıştır. Aşiretin oturduğu nımtaka-
etmi§ olan Fransız parlamentosu 2 - Halk cephesi pek yavaş ve za. baş vurmaktadır. nın nahiye müdürü ve jandarma ku· 
milli tehlike karşısında daimabu:.'tteu··kn yıf olarak da tatbik etmiş olsa gene Gene bu mmtakada mahalli hü- mandam Türkmen aşiret reisinin ve 
cephe,, kurabilen Fransanm, içtimai bir ıslahat programı tatbik kumet adamlarından bazı kimsele- ileri gelenlerdeo:n 1 7 kişinin ellerine 
siyasi ayrılıklara ve kinlere rağmen ediyordu ki bu temsil ettikleri züm. rin Türklük aleyhine propagandalar kelepçeler vurmuş ve bu kelepçeli 
1937 de de millet meziyet ve vasıfla- relerin menfaatlerini ve imtiyazlarını yapmakla kalmadıkları, din, renk kafileyi her ti.irlü tazyikler yaparak 
nnı muhafaza eden bir halkın devle- t h · d. d H ı b k A · · a np e ıyor u. ve ırk bakımından aralarında ayrılık a e e sev etmiştir. şıret reisıne 
ti olduğunu ispat etmişti. 3 Bl F be 1 'l 1 d k d 1 s·· .. b - umun ransası yne mı e olduğunu söyliyerek birleşmek ga- aya a atı mı~tır. utun u taz-

Fransanm dostlarına teselli, Ü?Ilit 
ve Fransa düşmanlarına yeis ve en. 
(lişe veren bu hal, demokrasinin en 
geniş bir kadro ile çalışıp yaşıyabil
"diği §U memlekette, bütün entrikala._ 
ra, bütün gizli tahriklere, bütün ah
laksızlıklara, bUtün sınıf ve menfa
at ayrılıklanna rağmen milli vecdin 
hala alev alev yanmakta olduğunu 
ispat etmişti. 

6 şubat hadiseleri esnasında dahilt 
bir harbin yarubaşmcla bulunduğu 

söyİencn Fransanm 1937 de böyle 
bir manzara göstermesi, "Fransanın 
tehlike ve kararsızlık içinde bulun. 
rnasmı istismar edenleri,, elbette 
memnun etmemişti. Zira "Fransada 
dahil! bir harp,, va.adederek sağdan 
soldan para çekenler ve kendilerine 
ancak böylelikle siyasi bir hüviyet te. 
min ed~bilenler vatanlarına hıyanet 

ederek uşaklık ettikleri yabancı men. 
faa.tlerin itiına.dmı kaybetmek tehli
kesine uğruyorlardı. Alman ve !tal: 
yan yardımına rağmen Dö lŞ. Rok ve 
~ilıo flibi;; f~ist şefler teşkilatları. 

Yeni çıkan kitaplar: 

Ankara - BUkreş [*] 
FaUh Rıfkı'dan sonra Sadri Ertem, mem 

leket dı~ma. en çok seyahat eden :muharrir· 
terimizden biri haline gelecek •• "Ankara -
BUkre§,. hcnUz basılmışken, "Sovyet Ru9-
ya seyahat nottan,, ism!nde blr kitap dnha 
~ıkarncağmı bildiriyor, naha da gelecekler 
den başka .• 

Muhanirlcrlmlz halk sfbl gömıeğe ba.e
ladığma göre, okuyucularımız onların seya~ 
hatlerlnden memnun olsa gerektlr. ÇÜnkU 
dı§arı hayatın görmek ve tanımnk istedlğ! 
her safhasını, halkı seven, halkm adesesi 

n1 silip aydınlatarak kullnnan muharrir lıer 
arzuya cevnp verir btr §ekilde göııterlyor. 

Sadri Ertemin geçen yıl, Balkan Ba.sm 
Btrllğlnln BUkreııtekl toplnntısma f§tirak et.. 
:mek için yaptıf;'t Romanya ııcyahaU de 

bu bakımdan hayli faydalı olmUftur, BugUn 
kU cemiyetin, §lirden elya.sete ka<!ar bUtUn 
allkıı. mevzularını tarn.}'tUl bir kitap vUcude 
gelebilmiştir. 

üstelik Sadri Ertemin yazı~ brzmda da 
bir dcğl§lkllk göze çarpıyor. BugUne kadar 
madeı:ıt bir ses taşan cUmlelcrlnde, o mU!rft 
m~talllque g!irilşUn eserleri pek sık görWeml 

yor. Burada da, halkm duyuı \'e ilonuoUJU• 
nun dalga dalga geÇlrmckle olduğu lııtıhale 
Ier takip edilmiş gibi. .• 

Hikmet MÜNİR 

<*> "Ankara - Bükrcıı,, 1.'azan: Sadri 
Ertem. TıınMI ao knru,. 

Lindberg 
Bu geceyi şehrimizde 
geçirmesi nı uhtemel 

Bugün §ehrimize gelmesi beklc:nen 
Lindbergden gazctem!zin mak'.-'~: e ve
rildiği ane kadar bir haber alım:rr. "-UŞ 

tır. 

Yeşilköydeki muhabirimiz Lindber. 
gin Adanaya geldiğinden dört saat ton· 
ra istanbulda bulunacağını ve gdişin
den bir saat scnra da Sof ya istikameti. 
ne hareket edeceğini bildiriyor. 

Bununl:ı bcrabc!r karanlığa kaldığı 
takdirde tayyarccinin geceyi şeh•imiı
lde geçirmesi muhtemeldir. Lindberge 
karısı refakat ediyor. Amerikan sefa. 
reti Lindbergin bu geceyi !stanLulda 
geçireceğini bildirmektedir. Bu tak 
dirde Tlirk Hava.'l{urumu tayyareci ile 
zevcesinin ıercf il\e büyük bir ziyafet 
verecektir • 

faşizmin birçok projelerini ve hesap- yesile çırpman Türkten gayri unsur yiklara rağmen Türkmen aşireti re· 
lannı bozuyordu. ları da birbirine düşman yapmak yo- isi, nahiye müdürü ve jandarma ku-

lşte bu Uç tehlikeden kurtulmak lunu tutmakta bulundukları gelen mandanma demiştir ki: 
· · f · F d · d·-· d .. _Erkeklerimiz kalmasa da ka-ıçm aşıznı ransa a sın ıgı yer en haberlerden anlaşılıyor. 
çıkıp harekete geçmek mecburiyetin- J ] I clınlarımız şapka giyecektir. Mensu-
de kalmıştır. Klişide 20 kişinin ölil- ' anc arma değil eşkıya 1 bu olduğumuz milletin serpuşunu 
mü ve 200 kişinin yaralanması yeni Suriye jandarmaları Cerablus ci- \ giymekten kimse bizi menedemez; 
bir sokak mücadelesinin ilk merha. varında Hacıveli köyüne giderek çünkü biz Türküz.,, 
lesidir ve bu "kargaşalık,, 6 şubat. 
tan daha mühimdir, zira daha de
vamlı olmak istidadını hafadir. 

Fransanm dahili ibir harbe sUrUk-
lenınemesi her zamandan ziyade halk 
cephesinin sert ve acımaz bir politi. 
ka takip etme!iini lüzumlu gösteriyor. 

ŞEKIP GÜNDÜZ 

Eroin kaçakçısı 
Heroin kaçakçılarından Murad oğlu 

Ötnerle Tahir oğlu Ali o:.in saat beşe 

doğru İstanbul gümrük binasındaki 

dokuzuncu ihtisas mahkemesine çıka
nlmışlardır. 

Yapılan sorgu mticesinde Murad 
oğlu Ömerin suçu sabit görülmiyerek 

kendisi serbest öxrakılmış, Tahir oğlu 

Ali tevkif edilmiştir. Mahkeme salo
nundan çıktıktan sonra tevkif edilen 

Ali serbest kalan Ömere şöyle demi~
tir: 

- Ben içeriye giriyorum. Bana bir 
paket cıgara ile bir kutu kibrit al. 

Ömer bunun üzerine sokağa çıkmış, 
on dakika sonra dönüp gelmiş. Aliy'! 

doğru ilerliyerek kibrit kutusu ile ci
gara paketini uzatmıştır. 

Alinin muhafazasına me'mur olan 
jandarma daima müteyakkız bulundu· 

ğundan Ömerin uzattığı paketle kutu
yu almış, cigara paketini yırtıp açmış. 

içine iyice bakmıştır. Sıra kibrit ku

tusuna gelmiş, jandarma tam kutuyu 
açacağı sırada sabıkalı birdenbire atıl-

mı~. jandaarmanm elinden kibrit ku
tusunu kapıp kaçınıya başlamıştır. 

O sırada şahit sıfatiyle mahkemeye 
gelmiş olan bir itfaiye neferi yanından 
geçen sabıkalının ayağına çelme taka

rak düşürmüş, tutmak teşebbfü:ünde 

bulunmuşsa da muvaffak olamamıştır. 
Sabıkalı kibrit kutusu elinde olduğu 

halde merdivenlerden inmiş, sokağa çı
kacağt sırada gümrük binasının cüml~ 

kapısında nöbet bekliyen 396 numa
ralı gümrük muhafaza memuru önün·:i 
keserek belinden kavramıştır. Kapı 

önünde memurla sabıkalı arasında bir 
hayli müddet mücadele olmuş, bu sı-

rada da ikisi birden yere düşmüşler

dir. Mt:hafaza memurunun başı cama 
çarparak ağır surette yaralanmrn, b:.ı· 

na rağmen fedakar memur belinden 
kavradığı sabıkalıyı bırakmamrştır. 

Jan c!arm:ı:ar ve gümrük memurları 

yeti;mişler, sa~ gö::o:.inün yanından kan 
lar boşanan memuru otomobille Cer
rahpaşa ha::tancsine kaldırmışlardır. 

Yakalanan sabıkalr Ömerin elin:!eki 
kutu açılmı ş. İçindeki kibritler:n çı

karılıp yerine birkaç paket :eroin kon
duğu görülmü~tür. 

• Yarım saat evvel serbest bırakılan 
s:ıbıkalı Ömer val:adan sonra tekrar 

hakimin huzuruna çıkarılmış, şahitler 

dinlenmiş, tevkif edilmiştir. 

A t©ıtlUı ırlk 
<dlôy©r lkü 
(Baş tarafı 1 incide) 

Atatürk şöyle demiştir: 
"- Milletler gam ve keder bilıreme. 

lidir. Şeflerin vazifesi. hayatı neşe ve 
şevkle karşılamak hususunda millet
lerine yol göstermektir • 

Vaktile kitaplar karıştırdım. Hayat 
hakkında filozofların ne dediklerini 
anlamak istedim. Bir kısmı, her ç~j,f 
kar gdruyordu. "Mademki hiçiz ve 
sıfıııa ~racağız, dünyadaki ~uvakkat 
ömür esnasında neşe ve saadete yer 
bulunamaz., diyorlardı. 

Başka kitaplar okudum. Bunları da
ha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyor. 
lardı ki: "Mademki, sonu nasıl olsa sı
fırdır, bari yaşadığımız müddetçe şen 
ve §atir olalım.,, 

Ben, kendi karakterim itibarile ikin
ci hayat telakkisini tercih ediyorum, 
fakat şu kayıtlar içinde: Bütün ir.sanlı. 
ğın varlığını kendi şahıslarında, gören 
adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki, o a
dam fert sıfatile mahvolacaktır. Her
hangi bir şahsın, yaşadıkça memnun 
ve mesut olması için lazımgelen §ey, 
kendisi için değil, kendisinden sonra 
gelecekler için çalışmaktır. Makul bir 
~idam, ancak bu suretle hareket edebilir. 
Hayatta tam zevk ve saadet. ancak 
gelecek nesillerin şerefi, varlığı. saade. 
ti için çalışmakta bulunabilir. 

Bir insan böyle hareket ederken, 
''benden sonra gelecekler acaba böyle 
bir ruhla çalıştığımı farkedecekler mi?,. 
diye bile düşünmemelidir. Hatta en 
mesut olanlar, hizmetlerinin bütün ne
sillerce meçhul kalmasını tercih ede
cek karakterde bulunanlardır. 

Herkesin kendine göre bir zevki var. 
Kimi, bahçe ile meşgul olmıı.k, güzel 
çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insan. 
lar ıda adam yetiştirmekten hoşlı.nır. 

Bahçesinde çiçek yetiştiren adam, 
çiçekten bir şey bekler mi? Ada-n ye
tiştiren adam da çiçek yetiştirendeki 
hislerle hareket edebilmelidir. 

Ancak bu tarzda düşünen ve çalışan 
adamlardır ki, memleketlerine ve millet 
!erine ve bunların istikbaline fo}•dalı 
olabilirler. Bir adam ki mcmkkttin 
ve milletin saadetini düşünmekten zi
yade kendini düşünür, bu ada:nın kıy. 
meti ikinci der e: e<ledir. Es;::s kıymeti 
kendine veren ve mensup olduğu mil
let ve memleketi ancak ~ahsiyetil~ ka
im gören a:lamiar. milletlerinin saadeti. 
ne hizmet etmiş sayılmazlar. 

Anca'k, kendilerinden scnrakileri 
düşünebilenler, milletlerini yaşamak 
ve ilerlemek imkaniarına nail edrıler. 
Kendisi gidince terakki ve hareket du
rur zannetmek. bir gaflettir. 

Şimdiye kadar b1hsettiği:n nokta
lar, ayrı ayrı cemiyetlere aitt!r. Fakat 

bütün dünya mlllefüri •aşağı yukarı 

akraba olmuşlardır. Ve olmakla meş. 
guldürler. 

Bu itibarla, insan, mensuıı olduğu 

milletin varlığını ve saadetini düşündü· 
ğü kadar, bütün cihan milletlerinin 
huzur ve refahını düşünmeli ve kendi 
milletinin saadetine nekadar ktymet ve 
rifs t bütün dün~\ milletlerinin saade
tine hadım olmıya elinden g~ldiği ka. 
<l~r çalışmalıdır. 

Bütün akıllı adamlar takdir ederler 
ki, bu vadide çalışmakla hiçbir şey 
kaybedilmez. Çünkü dünya milletleri
nin saadetine çalıımak, <diğer bir yoldan 
kendi huzur ve ı;aadetini temine çalış
mak demektir. 

Dünyada ve dünya milletleri arasın. 
da sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa 
bir millet kendi kendh:i için ne yapar
sa yapsın, huzurdan mahrumdur. Onun 
için ben sevdiklerime şunu tavsiye ode
rim: 

Milletleri sevk ve idare ed.:n ~dam. 
lar, tabii evvela ve evvela ken-:ii mille: 
tinin mevcudiyet ve saadetinin amili 
olmak isterler. 

Fakat ayni zamanda bütün mi!letler 
için ayni şeyi i!ltcrr.ek lazımd:r. 

Bütün dünya hadiseleri, bize bunu 
açıktan açığa isbat eder. En uzakta 
zannettiğimiz bir hadisenin bize bir 
gün temas etmiyeceğini bilemeyiz. Bu· 
nun için beşeriyetin hepsini bir ..-ücut 
ve bir milleti bunun b!r u:::vu :ıddc tmek 
icap eder. Bir vücudun parm:ığının u. 
cun::laki acıdan diğer bütün a1a mütees
sir olur. 

Türkiye Romanya ve diğer dcstl:ırı 
kuvvetlidirler. Hiç bir taraftan bize ge
lecek bir şey beklemem, bcklemi}'e de 
lüzum yoktur. İşte bu sükunet içinde, 
bütün dünyayı mütalea etmek fırsatı 
bizdedir. "Dünyanın filan yerind• bir 
rahat~ızlık varsa b:tna ne? .. ,, dememeli. 
yiz. Böyle bir rah.:tsızlık varsa, tıpkı 
kendi aramızda olmuş gibi, onunla ala
kadar olm.ılıyız. 

Har1ise, nekldar uzak olur!la olsun. 
bu esastan pşmamak lazımdır. işte bu 
ciüşiinü~, insankrı, milletleri ve hüku
metlc: i hcdbinliktcn kurtarır. Hodbin. 
lik şah:;i olsun, milli olsun ".laima fe· 
na te1akl;i edilmelidir. 

O halde konu~tuklarnnızdan ljU ne
ticeyi çıkaracağım: Tabii olarak kendi. 
miz için bütün 15.zımgelcn §e} !eri dü
şüneceğiz ve icnbım yapactğız. r . .ı:at 
bundan sonra bütün clanya ile alakadar 
olacağıT. 

Kısa bir misal: Ben askerim. Umu
mi Harpte bir ordunun başında it1im. 
'f.ürkiyede diğer ordular ve onla rın ku. 
mandanları vardı. Ben yalnız kenJi or
dumla değil, öteki ordularla rfa me~ 
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:KaıJata dai.e _____________ ....... 
Okumak 

ıcusalar 
Bazı kimseler vardır, ne 0 

• he'' 
hemen zihinlerinde sanki huııusı sözil 

. · falan relere, raflara yerleşı verır. . bıııc•• 
hangi muharririn hangi k.ta ğ·1ıUzİ b"leCC 
hatta kaçıncı sayıfad• bula 1 kUfor· 
söylerler. Yeni bir k itab mı 0 rıııırı 

. h r satı 
lar? her parçasının, belin e . etıııelc 
hangi kitabları andırdığını tayın yal· 
ellerindedir. "İntihaldir, . deme:l~~t et· 
nız o s fü.t'..in yeni olmadığını 15 

mek i:;terler. 11ca 
drr' bU 

Bir taraftan haklan ;ar .. · Jı;alı:rı'' 
asırdan beri söylenilmedık soı raril' 
mıştır. Günler biribirine benıer~at bil• 
bir tekerrürden ibarettir... fa . bl· 

· -iınız. 
hadiseleri, sözleri tahlil ettıg doğrU' 
riblrinden ayırdığımız zaınan. "fet· 
dur. Hadiseleri, ııözleri öldü:UP ı z;a• 

hi - meyit,. masasına yattrdıgı~ri i}e 

man doğrudur. Onları canlı ~a·kıerirı~ 
- · yenılı ele aldıgımız zaman 1se b'l de-

h . 1 • • • kA tmek ka ı 
ususıyet erını ın ar e f cıaıı 

~ ·ıd· Öld"' ··1 • ni etra rn gı ır. uru memıt, ya . hadise 
ayrılmamış hiç bir söz, hiç bır oııl•l"' 
kendinden evelkilere benzemez,gürYiirt• 
dan ayndır. Bugünün, canlı b~ . ta!!' 

·h· h. b. d · d tam eşını. 
tarı ın ıç ır evrın e oktur· 
benzerini bulmanıza imkan Y değil· 
Tarih, bir tekerrürden ibaret 

dir. . kitabfl 
Doğrusunu isterseniz bır tı&nif 

öyle her parçasını zihninizde rııak dl 
ederek okumak, gerçekten ~ku ber..ıef 
değildir. Belki acaib bir soze unu· 

d "'urıU ama hakiki okumak, oku ug kU~~ 
taraktan olur. !ki manada: 

0 kıl;u· 
fiilini icra ettiğinizi unutmak. 

0 
Jl1ll' 

B . kitabı, ...ı 
ğunuz şeyi unutmak. ır giıı> 

harriri ile konu!uyormuşsun~t taıııı· 
·· Jerı okuyun. Brrakın onun soı .' işle' 

·ı . . 1 k dar idnıte •. 
mı e sızın o uncıya a :ı diı<I' 

ö"ren " ıin. Falan hakikati kimden g 
1 

rı şefı 
nizi bilmeğc hacet yok; lazım 0 a ıceıı· 

. d' onu " sizin o hakikate ermenız ır. decC" 
di kendinize bulduğunuzu :anne · .. cıeıı 

.. berıı .. 
kadar; hayattan, kendi tecru bcJ1it1'' 
çıkardığınızı zannedecek kadar mırı o 
serseniz ne mutlu size! işte 0 • za··rt,Ji 
hakikati kavramı§. içinizde bır B\ln~ 
te,. haline getirmiş olursunU~· • Yb~ 
gayrisi, "sanat için sanat., gıbict 0~· 
mak için okumak,, olur. HalbU durııı'~ 
manın gayesi, hafrzanı::ı dol . e~ 
d ~ · · A ı · · · nginleftıf111 egıl, ıç a emınızı ze 
insanlığınızı genişletmektir. A~ç 

Nurull~ 

Mektepte lnftl.8~> 
(Ba§ ta.rafı 1 ~dcı tBi' 

zılhaç teşkilatı, daha şimdıbe~cılJ! 
yare ile doktorlar ve hasta a 
göndermiştir. ka~ 

Mahalli hastane, ağzınk. rrı8ğs• 
doludur. Cesetler, yakında ı~uştut• 
zalara ve kiliselere konu arablBr' 
Kiliseler aynı zamanda {ı r rrıi1'' 
da tahsis edilmi~tir. Yar~ 1 asöylet': 
tarının 250 e baliğ oldugu gelr1'1tfl 
mektedir. Tetanos aşısı~~n arslı!&f 
beklenilmektedir. Çünku ~r •{a• 
da tetanos arazı göriilmekte t~sirile 
ralıların birsoğu da saderrı~tadırlst· 
bihuş bir halde bulun~a heyecf>~ 
Çocuk velileri, büyük bır 

11 
ceSet 

ve teessür içinde çocukları~tadırl~t· 
lerini tanımağa uğraşma 8rıet• 
Bu hal, hazin bir manzara 
mektedir. 

.:========~=====:=:::::::::=:;:=::~;;;rrrı'eP . .. Erıu~u ıe gul ol:.ıyorı:lum. Bır gun ._ rrıese 
• • •t b•· oe• 

hesındekı hareketlere aı ., .. eritıl 
üzerinde durduğum sırada > 
di ki: r.ı~s~W 

" N. . . . t:nıyarı - ıçın sıze aıt o • 
terle uğraşıyorsunuz?,, . 

1 
Cevap verdim: ılf'tı:11 
"- Ben bütün orduların "

11 rı•'' 
' . c!Utrlu ee-

iyice bilmezsem ken~.' ~r tayin e 
!.evk ve idare edecegıını ·11-.,,,u 
mem .• ,. e ,,ar• t• 

Bir devlet ve miJ!eti ida:. .... :-ıt!e tı: 
··-o••v 

de bulunanların dainıa r.o~bunuı 
1
.,. 

A sele -.ıı ı malan lazımgelen mc Jt11· 
• t"re::l 

Bu münasebetle ınvn • r' 
• ·ın · ·ıcıe ı; terimize şunu diyecegı : i 5rvd1 rı• 

,, B d .. .. düklerırf' . .. ,.ııı• - en uşun . A}'rıı .. . c_e 
me olduğu gibi söylerınl· .. U ıcsıtııfl'ld•' 

·· bir ı:oz · • 'Cla luzumhı olmayan an bır tısı 
taşımak il:t idarmda olrtt~ 1dJıtS1~ıl• 
mım,. Çünkü ben bir h~l a ıı 11tk1rı rf'• 
Ben diişiindükleri.ın! da:a0ıışıfl1. \f~i)'e 
zurunda söylemelıyım. t<at şıtıl b'ıJ 
halk lıeni tekzip eder. fa ha1ıcıı1 
kadar bu açık konuşrn~da ; 
tekzip ettiğini görmedın1·" 
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~ ... ~~=-
~, ~O U ~lYI H<a<dlaı .... 
~•caa nsl:ememY 
~erde gazetelerde oltudum: mu. 
) da !anınızın disklerini (plaklan

~rı:rada sırada garp radyolarında 
'd tnuş... Oralarda bu gibi hiz
~ biıicn .anafor istifade edilmediği 
~ lopı nıkilerin paralan birikmiş, şim. 
~~olarak kendilerine hakları ve-

§. 

'li 
l)c d'·a~adan para... Oh ne mutlu 1 • 

da ll§undüm .• Atemde hüner bu 
nıus·k· · tıa.q ı t§ınas olmalıynuş ... 

~ de ~·bu son haftanın bir gazetesin-
, 1:. ır Arnerikan musiki muharriri

: C}>ccan verici bir yazısına rasta. · 

·~d . nesi}, musiki çalanı gözünün 
c g" ' ··ilin °trnek isterdi. Mesel! Toska-

ttscıı Orkestrayı bizzat idare etmesi 
~k ~C"rin insanlanna hususi bir 
~Ot~ ur.du. Şimdikiler ise, bunu ara
h:lllar tııhaniki musikiyi dinliyen mil. 
f.tteıt ta radyo merakblan arasında 
t~t~aYl Ömründe görmemiş olanlar 

'.TCtti 'il r. 

~ ~ı~~· herhangi neviden olursa 
~. İia~nn çanlanna ot tıkıyacak
ı~ llıattatıar nasıl mahvoldular, yerle
{ ....... tbaatara terkettilerse, "virtüoz,, 
1 "ltıı \la 
' ta...ı sazendeler de artık meslek. 
~eda etmek mecburiyetinde ka
ı::ı, dır .. Bunun da sebebi şudur: 
~ fCtıtlerine geçen sesler tetkik 
~tt !, bunlann birtakım çizgilerden 
ltr~ al01duğu anlaşılnuştır. Binaena
'lthı~§ kemancının yirmi beş vio. 
'tı Si~ ın bir araya gelerek sazlarile 
·~Elttlc l'rnalanna ve bunları mihaniki 
~ ~ §eritte zaptctmeye yavaş ya-

~~c td ın kaimıyacaktır. Şeritlere, ses 
-qtı>ı en çizgileri bir tek "şcfdor
\~ l'aıabilir. Bunun için de "ültra. 
~ı;. den istifade edilmesi umuluyor. 

~~~: Şeritlere, ses veren çizgiler, 'r il doğruya nakşolunacak, ve 
~uı Çalınacaktır. Hayatlannı ve 
~ "l.Ct' • 

c 1 ını saz aletleriyle kazanan bun st' .ek erbabına artık ihtiyaç olrnı
'lıi;0t~Esascn, hunlar pahalıya mal 
~Op dz .•• ,, 
~ıı~pqla ... 
~ ..... tun efendim! 

~t ~:Usikişinaslar yaşadılar! ... ., di-
l ~tf.Jın çıkamuya kalktığ!Jlllz gün. 
f:ıt~ nda öyle bir haber ki, onJann 
1tııl:;-0rubir katliama uğratılacağını öğ
,, ı ... Vah zavallılara ... 

~lt de~· bu asnn bütün haberleri 
ı.ı lıı Cıl mi: bir haber okayorsunuz ... 
~tOt~:~epJerden dolayı İngiltere im
~ \o.._ Cu mahvolmuş... İtalya ha. 
ltr 'Q:İ;tct 
~ ı tU c geçiyormuş... Fakat er-
't Cdcrı, tarnamiyle aksini iddia ve is
Ş~d~ başka bir makale ... • 
'• 1 de· 

ı '" . )i L ~OJı: ,,, .. ~.. İ . k' h • • ııı._."İ :ıc~ ar... yı ı mu arrırım ... 
. ""'lc1t ~Usıkişinas değilim... Bizim 
~i~ın~ ala ... Hiç değilse, fikirleri 
""Ye ~ hır hale sokamıyorlar ... ,, de. 
~· . !ladım. 

t it 1]( 
~~ttcrıi 1 

harndüsenadan sonra, ayni 
1% ... ~ sayfasını çevirdim. Aman 
s~rı Cded Allah ... o da ne? ... 
~ ~'-'ha . .. . . . ~ 
~ iıı:ı1t· • F1kırlerın fotografını al-

lıac11c1an dahiline giriyor!,, ve şu 
ar: 

LiSTE: NING.TO 
MUSIC 

:Musild dınlerkcn 

hılbus 
l"tahltr 

1uc c1· 
l'ıİl}>o~tnağdan böyle sizgile:- neşro
~ıı uı. 

't fiı.,cla, bir m h . . . 
~ "'tr . u arrırm ve umumıyet. 
lıta.~lt 1 lllalatçılannın meGleğine ket 
i\ı . tek . 
\Ilı C:;,J.:· ınıl münevver meslek er-

:qtı rn·.'1 
hattatI<!ra, yahut son za-

~~ ta~~ettiplerine döndürecek, he. 
~idir'> , rnar edecek kara haber de

. rasav11ur ediyorum: Sinema 

Hazır ilaçları 
kontrol 

Hasan Kuvvet şurubunun 
toplattırılmasından sonra 

BUtUo ilA~lar 

muayene ediliyor 
Sıhhiye vekileti, Ha.san kuvvet 

şurubunun matluba muvafık ve for

millline uygun bir şekilde imal ediL 
memiş olmasından dolayı toplattırıl. 

masmda.n sonra yerli müstahzarat 
amilleri tarafından yapılan ve hariç. 

ten gelen beş altı müstahza.rdan da
ha nümuneler alınarak süratle vekR.. 

Jete gönderilmesini sıhhiye müdürlü. 
ğüne bıldirmiştir. Sıhhiye müdürlü.. 

ğü bu müstahzarların nümunelerini 

alarak derhal sıhhiye vekiletine 
göndenniştir. Bunlar hakkında müs-

pet veya menfi henüz bir karar ve. 
rilmiş değildir. 

Niza.men bu şekilde toplattırılmış 
müstahzarlar hakkında şu şekilde 

muamele yapılması icap etmektedir: 
Toplatıl~ müstahzarlar imha edile. 
cek ve amili mahkemeye verilecek. 

tir. Bu amilin ayni müstahzarı imali
ne tekrar bir vaziyet hadis olmadık. 
ça müsaade edilmektedir. 

rej:sörü gibi bir zıbıdı çıkacak, elin
deki aleti ötekinin berikinin kafasına 

1 
tutup kompozisyonlar yapacak. Muhar. I 
rirlere paydos 1 

- Bu kadarı da fazla! ... - diye kaş- 1 

lanmı çattım; fakat, kendi kendimle a. 

lay ettim. 

Oscar Wilde'nin bir piyesinde, ağa
beyini öldüren hükümdara haber verir-

ler: 

- Bir peygamber çıktr, hastaları iyi 
ediyor. 

- Aferin! 
- Körlerin göz.ünü açıyor. 

- Bravo! 

- Ölüleri de diriltecekmiş ... 
- İşte ona izin veremem! 

Bizim halimiz de onun gibi: şu keş. 
!edildi mükemmel. bu icat olundu ala... 

Lakin, fikir makinesi? münevver meı

lek erbabını i~siz koyacak keşifler? ... 

Yooo ... Bu kadarını istemiyoruz!... Ah, 
egoistlik ... 

(VA - Nti) 

iÇERiDE: 1 
• BugUn saat 17,30 da EminönU hıılke-

vlndc edebiyat fakUlteııı doçentlerinden 
Sabnhaddin Rahmi tarafından "Ftansada iç· ı 
tımat romanlar,. mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

• Ayakkabıcılar cemiyeti idare heyeti 
birinci çalışma yılını ikmal etmiştir. Bunun 
için pazartesi gtınü idare heyetinin yarı• 
sının seçimi yeniden yapılacaktır. 

• TUrk Glneklologi kurumu bu ayın top 
lantıs:nı Doktor Orhan Tahııinln başkanlı~ 
altmda yapmış ve tıbbi meseleler üzerinde 
mUnakaşalarda bulunulmuştur. Cemiyet 
önUmUzdekl nisanın sekizinci perşembe ak· 
şamı, onuncu yıldönUmünü kutıuıayaca• 

ğmdan, o gün yapılacak tören programı 

kararlaştırılmış ve toplantıya son verilmı, 
tir. 

ııı Dün sabah Ankaradan şehrimize gelen 
İzmir belediye reisi Behçet Salih tzmlr En· 
ternasyonal sergisi için dUn ticaret odaııı 

ve Türko!lsle temaslarda bulunmuştur. Ya• 
rın !zmlre gidecektir. 

ııı ı:;uıtıınahmet hafriyatını yapan profesör 
Bakster nisanda şehrimize gelecek ve yeni 
den hafriyata b:ı.ş'ayacaktır. 

• Bu sene toprak bayramı pazar günü 
Halkah mektebinde kutlulanacaktır. 

"' !zrnlrde 150 l:in lira sarflle bir ba.lıkha 
ne yapılacak, dalyanlar ternlzlcnecektlr. 
Deniz mahsul!cri mUdUrtl bunun için lzmlre 
gitmiştir. 

ı:z Turgutlu belediye relııl bir taarruza 
uğramış, lıaşına demirle vurularak yaralan 
mıştır. MUtecnvizlerden tklııl yak<ılonm~tır. 
Htıdlsenin !'lebcbl eski bir dU17manlıktır, 

• Muğlada bu yıl yıığım yağmur'ar geçr.n 
yıla göre dörtte bir azdır. V!IAyet!n bir yıl 

Bir askerimizin Ö}Üm 
sebep olan 

Tramvay vatmanı Hüseyin bir 
sene hapse mahkum oldu 

•• mu ne 

Harbiyede evvelki akşam vukubu. 
lan ve bir askerimizin parça parça 
olmasiyl~ neticelenen feci tramvay 
kazasının duruşması dün cürmümcş. 
but mahkemesinde yapılmış ve vat
man mahkfun edilmiştir. 

Sorguya çekilen vatman Hüseyin, 
askerin bekleruniycn bir yerden an. 
sızın çıktığını, bu kaza.nın mevkiin 
hususiyeti yüzünden vukua geldiğini, 
bundan çok müteessir bulunduğunu 

söylemiştir. 

Bundan sonra şahit olarak sırasi. 
le Şişli nahiye müdürü Hulusi, Ante. 
ro, komiser Nazmi, Cemil ve Rama
zan, po!is Niyazi, Zeki, Ahmed ve 
Osman, temizlik kontrol memuru İs. 

Kap gümüş 
paralar 

Surlyede imal 
ediliyormuş 

Hükumetimiz, yeni gümüş parala
rımızın Suriyede seri halinde imal e. 
dilerek piyasamıza. sürülmek isten
diğini haber almıştır. Bu hususta 
daimt kontrol yapılması alakadarla.. 
ra bildirilmiştir. 

... ,_ 
4,45 12,21 Hi,46 18,20 19,49 4,27 

GEÇEN SE="4'E BUGUN 1''E OLDU? 

Bulgaristanda gene Türk aleyhtarlığı ba, 
lamıştır. Vali, Şehir tiyatrosu artistıcrinJ 

cezaya çarptınnışbr. 

lık yağmur ihtiyacı ortalama olar&.k bin i• 
kl yüz milimetredir. MevsJm yalt'murları y:.ığ 
mazsa kuraklık olmll3ı muhtemeldir 

• Bu yıl içinde biri Muğla, diğeri Mıırma 
rlııte iki arı istasyonu daha kurulacaktır. 

• Ankara 18 (A,A.) - Maliye vcltlU Fu 
at Ağralı bugtın teda\1de bulundu~ Kan 
§ehrlııden telefon ederek müsteşıtr Faikle 

görtlşmUşttlr. Fuat Ağralı sıhhatinin çok iyi 
olduğunu ve nisan iptidasında Ankaraya 
döneceğini söylemiştir. 

• Almanlar tarafından alman ttitunleri• 
mlzin yUzcle 40 eksiğine Amerikaya satıl· 
mak istendiği ,eklinde bir şayla çıkmış ise 
de aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

• Balkan ticaret odalar ofisi l<urulmnsı 

için hazırlıklar başlamıttır. 

Polis - ~fotosiklctfcn düşünce ba. 
. ~ım:; acıdı değil mi~ 

/{1;; - Eı·ct, b'l.pm da acıdı.1 

- İngiliz karikatürü -

mail, bil~tçi Rüştü, İthiyat zabit 
me!{tebı talebelerinden Altay, Ke. 
mal, Şem'i ve Sıtkı dinlenmişlerdir. 

Biletçi Rüştü, tehlike zili çaldığı 

halde ı ramvayın durdurulmadığını 

söylemi-?, ihtiyat zabit mektebi tale. 
bes1nden Altay da kazayı görür gör
mez vatmana (dur) diye bağırdıkla. 
rını ve vatmanın bu sırada hareket 
etmediğini söylemiştir. Diğer talebe 
Kemal ise hadiseyi görür görmez, 
askeri, tekerlekkrin altından kurtar. 
mağa teşebbüs ettiğini, fakat tram
vayın <iurmaması yüzünden buna 
muvaffak olamadtğını, tramvayın, 

askeri 30 adım kadar sürüklediğini 
bildirmistirr. 

İddia makamı da maznunun ceza. 
landırılmasını istemiştir. 

Neticede vatman Hüs:.-yin; dikkat
sizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebi. 
yet vermek suçundan bir sene hapse 

ve 30 lira ağır para cezasına mah. 
kum olmuş ve tevkif edilmiştir. 

Deniz harp 
filomuz 

· Yugoslavya liman
Jurını zf yarete 

gidecek 
Deniz harp filomuzun yakında dost 

ve müttefik Yugoslavya limanlannı zi
yaret edeceği haber verilmektedir. Bu 
2'iyarctin haziran ayı.'1da olması bü
yük bir ihtimal dahilindedir. 

Filoya Amiral Şükrü Okan kumanda 
edecektir. 

Akayın ilk bahar 
tarifesi 

Akay idaresi ilkbahar tarifesini ni
san başından itibaren tatbika başlaya. 
\. )ct.t'. -nu tarife ile Adalar hattı, Kı
nalı, Burgaz ve Heybeli Büvüka:fa ol
mak üzere iki kısma ayrılmıştır. Bu su. 
retle bir hatta işliyecek vapurlann se
fer müddetleri 50 dakikaya indirilmiş
t:r. 

t, Yabancı e'çlllk ve konsoloslııltlara An 
karada bina yapmak Uzere p:ıra'l•2. arsn 
verilmcııi için bir kanun Jayihast hazırlan. 
mıştır. 

• Tarife kornlsyonundıı. çıkan ihlillH 
Uzerlnc Denlzyolları tarifesi İktisat vckA.11'· 
tinde mütehassıs bir heyet tarafından tetkik 
edilmektedir. 

* Yeniküy sulh hakimi Cevadın evi, cVVP.I 
ki g,.ce soyulmuş ve hırsız dUn yakalanı. 

rak Yeniköy mnhkemeslne verilmiştir. Fıı. 

kat hı\klm mutazarnr vıı::lyette -..lduğund l'l 
dııvaya bakmamı' ve Beyof,lu cilrmUme§· 
hı.:t mhakamesinc verilen HA.mld Ltr ay.ı 

mahl•um olmuştur. 

~· I--:Ski kadınl:ır birliği reis:I Nezihe Mıı· 

blddln trıımvay ,·atmanı Aliye hakaret etti
~indcn altı gUn hapse mabkOm edilmiştir. 

ıe: Kamıwaı dolıı.yıslle Bahriye'! elbisesi 
giyerek gf--ı:en El<ml, Antuvant \'e Marika 
yıı.ka'anmıştıırJtr. Kızlnr bunun tttıhr!ye el 
blsesl de[\'il l\lartn Egertin bir ko.q/UmUnlln j 
ltopyesi olduğunu söylemişlcr<!ir. Haklarında 
takib:ıt ynpılmaktııjır. 

DIŞARIDA: 
• Habe§lstandan ttalyaya altın ve plı\Un 

sevklyatın:ı başlanmak Uzcre olduğu haber 
vcrllnıektcdir. 

w Amerika 60 milyon dolara mıı.I olacak 
30 bin tonluk bir drutnot yaptırmıtktııdır, 

<> ı;ııka:;oda grev yap:ın otomobil şoförle 

1 
ri greve l§tlrak etmlye.n otomobilleri devir 
föisı • c:: t~;ı 'eı ;ıdş1crdiı. 

Q Avusturya oo,veklll ŞuşnJg dUn öğle- ı 
den ııonra tayyare ile Budapeştcye gf tni!şUr. 

• I~aptan gelen haberlere göre rotnmhıı.. 
tnred" dini bir ziyaretten dönen iki yüz iti• 
;:ıl koleradan ölmtlııttır. 

...,._D.,..._,.llllUllMISlf!, .Mlll_ .. .,..,,,.., ___ k_b ___ ,...._ 

CUMHURIYET'te: 

sovvetıer 
kominternden 

ayrılabıhr.er mı? 
Yımııs Nadi "Cunıhur:yet,, te Sou

yet Rusyanm diinya siya.r;asındal•i 

hii:v iyetini tetkik ediyor. Dünya sul
hünü tehdi t cdcıı sebepler arasında 

"1-."-0nıilnıst eııternasyonalu c de bir 
yer ayırmak lcbmgeldifjini anU:ıta. 

ral:, Jaı,oııya hariciye 1ıazıruım md. 
kwıu cı .. J alıyor. Safo'mm Sovyctlcrc 
komiiıııs! eııtcrııasyonali Sovyct Jıu. 

dutlarıııdan tardetmclori tavs;yesin
d.c bıuunduğımu kaydooerck diyor 
"ki: 

Dünya naurmda resmi Rus Sov. 
yetler hükümeti komünist enter. 

nasyonalile sıkı surette alakalı sa. 
yılıyor, ve ntilletlerarası sulhünün 
bu yüzden maruz bulunduğu tehli

ke ihtimali bu münasebetten do!a
yı ikide bir korkunç bir heyulıi 

manzarası arzetmckten hali kalr:ıı. 
yor. 
Acaba Japon hariciye nazırının be. 
yn.natı Sovyetler Rusyası siyaseti. 
nin bu meselede her şüpheyi izale 

edecek bir sarahatle ifade olunma
sına son bir fırsat teşkil etmiyor 

mu? Böyle bir sarahat sulhu seven 
ve onu behemehal tutmak istiyen 
milletler nazarında Sovyetler Rus
yasının kadir ve itibanm birden. 
bire pek ziyade yükseltmiş olaca. 
ğında şüphe. yoktur. 

KURUN'da: 

Rumen -Türk 
dostluğu 

Asım Us Romanya hariciye ııazın 
muhterem Antoııesko'nwı ziyareti 
miinaseiJatiyle Tiirl; dcvlctiniu ve 

Tiirk miiletiııiıı izhar etmek vesilesi. 
ni buklıığu sevgi ve dostluklardan 
bahscdir10r uc diyor ki: . ,. 

Balkan Antantını dünya yüzünde
ki bülün sarsıntılara rağmen her 
sene daha. ziyade kuvvet1endiren 
başlıc3 amil de takdir olunur. 

Nihayet Balkan Antantına dahil 
olan mcmlek~tler için ütihar edi
lecek cihet şudur ki bu güzel ese. 

rin e:: esaslı bir gayesi de aynı 
zamanda bütün dünya sulhuna. 

hizmet edebilmektir. Milletler Ce. 
miyetinin birçok meseleler hıık. 

kında başaramadığı rnuvaffakıyeti 

Balkan Antantı kendi nüfuz mın

takası çerçevesi dahilinde temin et
miştir. 

AKŞAM' da: 

Müşterek 
nienfaat:ıer 

Bu s.ı.?ahld " Al:§am,, da. imza.sız 

bir ba.Jnıakal<J ile Tiirk • Rumcıı d.o.<ıt. 
luğımım t.<1tikbali Jı.al:l:uıdaki şu f ik. 
ri tckrrr.rtıyor: 

Böyle müşterek menfaatlere, sulh
c;u ve insani ülkülere dayanan bir 

dostluğun \'C el birliğinin gittikçe 
daha ziyade kuvvetleneceğine ve 
inkişaf edeceğine şüphe yoktur. 
Çünkü milletler arasındaki dost

lukları kuvvetlendiren ve de,·amlı 
kılan amiller, alftkadar milletlerin 
hem iw:si temayüllerine ve hell) de 

menfarıt'crinin ve ülkülerinin işti. 

rakine dayananlnrdır. İki memlc. 

ket arasındaki dostluk ise, bütim 
bu vasıfları ziyadesile hai1.dir. 

ULUS' ta 

Fransa Rusyav-ı 
feda edebilir mi ? 

Ahnı.ct Şiikriı Esmer yeni bir Lo. 
1."<lrno n.ııahcdcsiııiıı al.'ti etrafında. 

ki çalı§rnaları tctkil; ederek d"yor 
ki: 

Acab:ı Fransa, Almanya tar:ı.fın· 

dan gnrpte giriş :lccek olan bir ta. 
ahhüde karşı Sovyetleri f-eda ede. 

bilir mi? Hiç sanmıyoruz. Çünkü 

fındaıı verilecek olan 5öze itimadı 

yoktur. Almanya bu sözü i~ine el • 
\'erdiği zaman tutmuş, elvcrmcai
ği zaman tutmamıştır. 



Bi2t JormJurzt!iz« C'evap Vf r«lim ... 
Saadet bulmak için mutlaka 
zengin olmak lazım değildir 
(H. Ertürk) imzasile aldığnnız 

bir mektupta deniliyor ki: 
"29-30 yaşlarında bir gencim. 

Orta tahsile malikim, uzun yıllardan 
beri günlük bir gazetenin idare krs
mmda çalrşmaktayım. Aldığım ma· 
a§ 40 • 50 arasındadır. Hayatta bir 
annem ve biraderim var. Ve evlidir. 
Ben yalnız annemle beraber otur
mak tayım. Evim yok, kira ile otu
ruyorum. Tabiatrm gayet uysaldır. 
Gerimliyimdir. Yalnız biraz sinirli· 
yimdir. Sıhhatıma gayet iyi baka· 
rnn. Rakı ve sigara kullanmam. Ku
mar ve piyango işlerine karışmam. 
Gayet iktısadr severim. Lüzumlu 
ve lüzumsuz masraflarım yoktur. 
Haftada dört beş gün sinemaya ve 
tiyatroya giderim. Fazla dışarı ile 
alakam yoktur. Muhitimdeki kimse-

leri çok memnun etmişimdir, sevilirim 
\'e hatırımı çok sayarlar. Bundan on 
sene ev:vel yani yirmi yaşlarında 
iken ve tahsi:imi ikmal etmek için 
uğraştığım sırada bir iki macera 
atlattım. Bir kızla alakadar oldum. 
Uzun bir müddet seviştik. Aşkın 
hayatta 'paydar olamayacağımı son
radan anladığım için ve sevişerek 
evlenmenin çok tehlikeli olacağı
nı düşiinerek kendimi bu hayattan 
çe'ktim. 

Şimdi etrafıma bakıyorum. Ta· 
mdığım baynnlarr ıtetkik ediyorum. 
maalesef ciddi ve sadık, ölünceye 
kadar benimle yaşayacak bir lıayat 
arkadaşı bulamıyorum. Bu gidişle 
bulacağım da yok galiba. lhtiyarla
mnktay.ım. Yoruldum ve dinlenmek 
istiyorum. Bunun için, bana sadık 
--·-----·------

Cocuk 

kalacak, anneme arkadaş ve can 
yoldaşı olabilecek yirmi yaşlarında 
bir hayat arkadaşı arıyorum. Orta 
tahsilini bitirmiş olmalıdır. Aynı za· 
manda evi de olmalıdır. Böyle bir 
kız bulursam evleneyim mi~ Lütfen 
bana bir fikir veriniz.,, 

CEVABIMIZ: 
Bütün kızlan sızın gözünüzle 

görmek fazla bedbinl•.~e düşmek 
olur. Ölünceye kadar sizinle yaşa· 
yacak. sadık ve 5fif bir hayat arka
da ı bulmanız o kadar güç de· 
ğildir. Arayınız, elbet bulacaksınız. 
Yalnız krzm bir evi bulunmasını is
temeniz. evlenmenizi geciktirebilir. 
Çünkü \ 9-20 yaşlarında bir ev sahi
bi olan kızlar nadir hatta enderdir. 
Böyle birisini bulur ve anlaşabilirse
niz hemen evleniniz. Yalnız şunu 
hatırlatalım ki evlenmek söy1edi
ğiniz gibi pek de "dinlenmek,, değil 
dir. Bilhassa ka%ancı sizin kadı:ır 
olı:ınlar için .. 

20 yaşından sonra 
boy uzamaz 

Fatihten (Is Ekrem) soruyor: 
"20 yaşındayım. Boyum 1,65 .ki

lom 59 boyumun hiç olmazsa 1,70 
hatta daha fazla olmasını ve buna 
göre kilomun fazlalaşmasını istiyo· 
ırum. Kıymetli tavsiyenizi beklerim.,, 

CEVABIMIZ: 
20 yaşından sonra boy uzamaz. 

Şimdiki halinizden memnun olmak
tan başka yapılacak bir iş yok'tur. 

Boyunuza göre şimdiki kilonuz 
çok münasiptir. Bu yaşta daha faz
la §İ§man1amaktan hiçbir :fayda yok
tur. 

haftası 

Hediye kaZananların .. 

adlarını 
B1RER KURŞONKALEM 

:KAZANANLAR 
155 - M. Vural Kurnkapr orta okul 
156 - ~hmet Şefik Horbor Hacr ban 
sokak 18 .157 - Osep B~iryan Mah
mut paşa caddesi 171 157 - Bekir ö. 
nne ıs inci ilk okul 158 - Sabahaddin 
Sezgin 45 inci ilk okul 44 159 - Mü
nevver 13 üncü Jlk okul 28 160 - Maz 
har Talan Kumkapr orta okul 601 161 
- Rıdvan Gazi Osman paşa orta okul 
834 162 - İsmail Bulaner Nuruosma. 
niye cadde&i 42 163 - Todori Todori. 
dis Edirnekapı Ncstu sokak 52 164 -
Rafi Güre an Saktzağacı ilk okul 165 
- Hüseyin Uluç Çırkır parmaklı 'SO· 

kak 14 166 - Muazze Gülen Cerrah. 
paşa cau~dsi 36138 167 - Perihan 
Perihan Kızıltuğ Divanyo!u Hııcı T<:'h 
sin sokak 4.5 168 - Tayyar Aydın oğ
lu Ahırkapı Seyit Hasan kuytt sokak 
2 169 - Biı1ent Varol Boyacıköy l70 
Rabia Yavuz Saraçhanebaşr Serezli 
sokak 4 171 - iK.amüran Dil:IT'cn orta 
çeşme cadesi 47 172 - Kemal Vefa 
lisesi 36 5 17 3 - Burhan 'Bep ·:. ~ ~ 18 
inci m. oku1 599 l 74 - Safi Nezih öz 
ten Uslni6ar Solak Sinan mahallesi 
Taphanc!i oğlu sokak 3 175 - Ayşe 

oglu özkan Cih:ıngir Şemsiyeci sokak 
; 7 1 76 - Suat Aykurt 'Beyoğlu 20 in. 
ci ilk okut 3 7.3 J 77 - Feriha Öl~cr 
1Js':ii::hr Jnkılap mahallesi çavuşdere 
caddesi 24 178 - Gi:zin /\kay Topha
ne :r~e.dirlcr yo!.cuı;u 74 ._ 197 - :Na. 
ime Tünel um - 'M. ~omtutar Sn1ma. 
tom·uk 17 in:i okul J81 - Zenmure 
Kumral İnönü kız Jıscsi 182 - Mehmet 
ÇelikJi D;ıvuqp?şo. ort;:ı okt.:l 327 J 83 -

Kumka::>ı Gcdikpaşa yokuşu 97 184 -
Vedat U.,tu Şehre•nini Mecidiye caü
cl,.s? 1 S J 85 - tı.dnnn Akcıdıır Bah~e 

yazıyoruz 

1 
kap:da berber 1G6 - Ahmet Taştepe 

Gelenbevi orta okul 129 187 - Besime 
7 inci ilk okul 320 188 - Orhan özver 
Pertevniynl lise.ı.i 18Q - Rüştü Ersan 
5 ıncı okul 226 190 - Salahaddin Pu. 
lat Pertevniyal lisesi 597 191 - Ya. 
kup Kasımpaşa orta okul 537 192 -
Azime Aytaç '.Ni. antaş kız orta okul 
369 183 - Nezihe Yaylak kültür me
muru Rıza yeğeni 184 - Hacer Erder 
İstanbul kız orta okulu 415 195 - Ay. 
tekin Galatasaray lisesi 368 197 - Ka. 
zım Hızal 1stanbul 15 inci ilk oku1 588 

188 - Muzaffer İstanbul erkek lisesi 
1444 199 - Ferihn Metin 8 inci ilk o 
kul 84 .. 200 - Cahit Pertevnihal lise 
si 

·····ii~rii~:···b~h~;ci~···~:~ .. ~~;:;;·· .. ~ 
mevsiminde miiHlkatlar ~ 

Yazan: s 
Ntzemettin Nazif : 

Arkadaşımız Nizamettin 
Nazif yedi mülakattan i. 
ba:et bir yazı serisi hazır
lamı§tır. Karilerimizin be
ğenecekleri :ve :zevkle oku. 
yabilecekleri derecece ori-
jinal ol::ın bu miiwkatları 

birkaç ;güne kadar neşre 

. . . . . . .. 

başhyncnğı=. ] 

l - Kunınılarla konuı;tum. : 
2 - Kedilerle konuştum. j 

i 3 - Aygırlar ve boğalarla ko· i 
i nu~tum. : 
: : 
: 4 - Serc~elerle konuştum. : 
~ 5 - Eşeklerle konuştum. 
~ ı6- Bülbüllerle 'konu"tum. l 
e 7 - ~ 'orosfarla 'konuştur:ı. i .. . •.................................................. , ..... . 

Müstes -a bir film ~~;;;;;;o 

Kızlar Pansiyonu Le Mioc 
!JUC!EN BARROUK ve GABRRiEJ..LE DORZIAT 
~ e -40 ccn~ k1z tarafından temsil edtl miş f ran:ıızca sözlü film. 

Pek yakında SAK ARVA Sinemasında 

HABER - ~~şam postası 
=="=============== 'l9MART-~ 

Paristeki 
suikast 

" l\f usolininiıı teveccühiinü 
kaybeden bir kadın ,., 
tarafından yapılmış 

Siyasi mahiyette 
olduğu anlaşıhyor 
Fransanın İstanbul ve Roma ııabık 

büyük elçisi Şambrönün bir kadın ta
rafından Pariste tabar.ca ile yn:cılandı. 
ğını dün yazmıştık. 

Diplomatı tabanca ile yaralayan Ma-
dam Fontanj istintak hakimine beya
natında ezcümle ıdemiştir ki: 

"- Dö Şambrön büyük İtalyan dev
let adamının hakkımdaki teveccühünü 
bana kaybettirmiştir. dö Şam~\öne ba
zı mahrem şeyler söylemiştim. Bunları 
velveleye verdi ve hakkımda hedhaha
ne şayialar çıkardı . ., 

Madam Fontanj, polis komiserine i. 
• fadcsinde de ilk ateşten sonra tnban
casırun tıkanması üzerine Şaml..rönü 

öldüremediğini ve buna çok müteessif 
olduğunu söylemiştir. 

Akşam üzeri diplomatın yattığı has
tane doktorları tarafından m şredilcn 
bültende. "hastanın vaziyctı iyidir., 
denmektedir. 

Şikayetler, temenniler 

Trende alınan 
fark için 

Yolculara hemen 
makbuz verilmesi 

U\zımdır 
Okuyuculamruzdan Mahmut pa

şada, Mahmut paşa .caddesinde 45 
numaralı manifatura evi sahibi Sa· 
dık M. Özden imza.sile aldığmuz 
ir mektupta şöyle denilmektedir: 

.. 14/3 /93 7 pazar günü tenzilatlı 
biletle lzmite gitmiştim. Ertesi sa
fbah 1stanbula biran evvel dönmek 
iain İzmitten eksprese atladım. Eks
preste avdet biletime eürat zammı 
isteailer. 

11 O kuruş verdim. Makbuzu 
Haydarpaşa istasyonunda alaca· 
ğımı söylediler. Haydarpaşaya 
geldiğimiz zaman erkendi. Me~ur
lar vazifelerine henüz gelmemışler· 
di. Bittabi makbuz nlmağr bekleme· 
den vapura atlayıpaynldım. Trende 

yolculardan alınan herhangi bir fark 
için hemen makbuz verilmesi her 
hangi bir suiistimal ihtimalini ber
taraf etmiş olmaz mı?,, 

Okuyucumuz düşiincesinde haklı 
görünüyor. Alaka8arların bu .nokta
}'11 da düşüneceklerine şüphe yok
tur. 

Miişteri ile alay etmek 
esnaflığa yakışmaz 

Dün matbaamıza gelen bir oku· 
yucumuz §Öyle bir şikayette bulun
du: 

"P.azar günü Y eşilköy gitmek 
üzere Taksimden 3317 numaralı 
otobüse bindik. Gidip gelme 60 k"U
ruştu. Merasim bitinceye kaclnr bizi 
bekliyecekti. Fakat merasim bitince 
otobüsü ortada göremedik. Bugün 
kendilerine gidip kartlarını göstere· 
rek aldıklarını paranın dönüşe ait 
kısmım iade etmt:lerini istedim. 
Vermediler, üstelik de "hangi taş 
katı ise başınızı oraya vurun,, 2:liye 
benimle alay ettiler. Bu ayıp değil 

·; 
mı . ., 

Okuyucumuz belki de otobüsün 
dönüş saatine yeti~ememiş olabilir. 
Fakat bir mÜ"terfoin. haksız da ol
s~. hcrhnngi bir ~fobini istihza ile 
karf;ılamek esnafh[;a yakışmayacak 
bir harekettir. 

@t_fo·~ 
FAKAT . 

l"1Aıtı" 
d. 

lngiliz polis teşkilatı d 
Skotland Yar 

nasıl çalı 
~---- ·ıd· tta1

" 

1 

ı <$:l0 de Loncraoa ~4 kişıae bır kiti ya busız veya k~tı ~İ,.r 8.ı 
karardıktan sonra sokağa çıkmak değme bab~yiğjtin karı de;p-~. 
gün bizim anladığımız manada polis tetkiiatt ancak 1830 da 
du ve 12 oolisle ise başhuıdt. ~ 

Kara müze nedir '1c1a, .. 
sonra binlerce lngiliz lirasını Lorulrac!an yazılıyor:: 

Skotland Yard... Sayısız polis 
romanlarının kulisini teşkil etmİ§ 
olan bu yer, yalnız İngilizlerin değil, 
enternasyonal hırsız ve canilerin de 
en çok korktuklarJ bir teşekküldür. 

Skotland Yard" da, romantik ile 
realite İrtibat halindedir. Realiteyi, 
biitün diinyanın canilerine ait kar
totekler, parmak izi koleksiyonları, ı 
fevkalade mükemmel bir gizli polis 
kadrosu, kusursuz bir makine gibi 1 
çalışan zabıta kuvveti ıt~kil ediyor, 

1 
buna mukabil, ~et sa:an lngiliz 
romanlarında rastlanılc:n romantiki 
İne, bu binanın kemerleri arasındaki 1 
"Kara Miize,, teşkil edryor. 

Bir merdivenden birkaç basamak 
indikten sonra, ne numarasr ve ne 
de yazısı olmayan çifte bir kapının 
öni.ine gelinceye kadar, rutubetli ve 
mat ışık'lı bir koridordan geçilmekte· 
dir. Bu numnrasız ve yazısız kcpı, 
modası geçmiş, büyük bir anahtarla 
açılmaktadır. lç.eriye girdikten son· 
ra, tavan lambalarının soluk bir ışığı 
ile aydınlan'111 "Kara Müze,, kar~ı
nızdadır. 

Burada, herhangi bir hırsız veya 
caniyle ve bu caninin meydana çı
karılması ile alakalı tüyleri ürperlen 
C§Ya bulunmaktadır. Bu müzede 
bulunan ve kan Jekelrinden paslan· 
mış bıçaklar, tabancalar, çekiçler, 
kamalar, insanın zihninde korkunç 
düşiincelere vesile oluyor. 

Herhnlde bundan daha korkunç 
bir sergi tnsavvur edilemez. Rnflar
clan birind~ ear.rya kaçan balçıktan 
yapılmış kafa modelleri duruyor. 
Camekanlarda profesyonel sahte· 

kilrlara ait yqpma sakallar, peruka
lar, ağaçtan yapılmış bacaklar, enk· 
li gözlükler görülüyor. 

Bu daire, nynı zamand!ı ~izli po· 
lis mektebi vazifesini cle ,görüyor; 
burada gizli polis namzetlerine ders 
verilmektedir. Bu namzetler, halkın 
kendilerine "Bobi,, lu!~a!:>ını taktık-

lan sokakta re.:;mi üniforma ile va
zife gören polisler ar:ısıClan seçil· 
mektedir. Ze!di ve kt.biliyeti ile te· 
mayi.iz eden bir polis, gizli polis sı
nıfına geçerek, mesleğinde ilerliyf'"Ji 
lir. Böyle bir namzet, mektebi biti· 
rinoe, Skotland Y ard organizasyo · 
nuna, ytl'ni gizli polise verilir. 

.. Bobi,, lerin itimat edilir kjmsclcr 
olauklarmı söylemek lngiltercae 
adeta atalar sözü haline girmiştir. 
Telkin etmiş olClukları b•J itimatla 

hazan "Bobi,, ler de aldamy-orlar. 
Onun İ('in, ikaz mnkamındn olmak 
üzere. Skotland ~ ard arl}iv'nde bu 
gibi vakalnra a:it bazı hatıralar sak
hdrr. 

Bir gün, polislerden .biri şık gi
yjnmiş bir centilmeni :villalardan bi· 
rinin penceresine tırmamr!~en yakn· 
lamıs. Centilmen, evinin amı.htarr:n 

knyhctti<iini 'c villanın sahibi oldu
ğunu söylemiş. Bı.munla da ka:lmn
yarnk, 'her '1e kadar zahmet olaca!:· 
sa da. pencereden girebilmesi ic.in 
tırmanmasına yardım etmesini Bo· 
lli' den rica etmiş. 

bine yerle.'ltirmiş. çcık ctı• 
Fakat, bu gibi hadiselere çli11kt1 

der olarak rastlanılı:nc:ıkt~dır;,,ukeıtl' 
İnttiliz poiisi diinya?~n. en Böyle o~ 
mel polislerinden bırıdır. olm•1ıfl 

k ak · .:ı;· 
duğu halde daha pe ~z . stihz..' tP' 

bir tarihte acıktan açıga 1 
.. riiJ&s1tif 

lecek kadar bu polisin hor Y,0 geııoY 
olduğuna insanın inanae8S

1 

yor. birG, 
Mesela, 1812 de ~?yle ijndii: 

ilanına rastlamak rn uınk t r~ 
"100.000 bek~inin (o a ·ı;J~ 

polis kelimesi yoktu) yerl~~ 
ği bir iş '\'af~ 60 ila 90 )'aş ~,e 
olmayan!nrm müracaat et1::e.. ~ 
lüzum }10ktur. ıBundan ba~,~ 
gözü kor, öbürü ~le fenn g oısn ,., 
bir ıtanıfı fdce \\ğraın<"lıil~§ oiıtı ).p; 
hut hclık gibi cağ.:r ve dil~:oiiğii ~· 
ordu ıvey;:ı donanmada ~aliı:ıe t;' 
metlcrde::ı sonra. hurdc:ıd be"h\Jöt 

· e ' Jıt' memiş olan .kiınselerın . ~Ll o 
yere müracaat etıneroelcrı 

nur... · · korll~ 
O tarihlerde asay~şı Jar.dl.~~ 

işte böyle ~stihza ~dıyO:d&. ~ 
bu istihza çok yerınde 1 ~· 
Londra sokaklarında, {J,.C 
ne de bir nizam vardı. 8~ 
tan sonra hic kimse so~ ~ 

. . k ~ di d gö .. efllJY ü cesaretim ·en n e ~ ._.lfı r 
ihlerlJll".:" 

lngiltercde l ~2.° .tar bir 
24 kişi de bir kışın.~n:. ~ 
veya katil olduğu duşun edı1ııı~ 
sa buna hiç de hayret. 
neticeye, o turihlerdekı ..... ı~~ 
rin kararl.,,rile vnrılmışl:II' 
Londrada 3000 tane tanın 
vardı. Hatta çocuklar ~!'8: 
hırsızlık taammüm etrnıştl· ,.. 

B ·· b. · lac1ı!1ın'l~ ugun ızım a.n,. o 

aa bir polis teşk1latı . Sd~ 
1830 Cla karar verilmişt~· ~ -
lata ... Mctropolitan Po1ı~·· 41 
rildi. 1842 de bu teşldlitJll 
gizli polisi vardı. . .ı. J 

d • sındtJ~ Bunları polis evnye ~a.lllİ 
en kabiliyetli polislerden y~~ 
di. iste bugıin Skotland .. !W 

• z] rınlfl .,, 
len ve Lnndra hırs• .?· .. ı,ıa ti' . k·ı· tın o~u, na gıren teş ·ı a - ~ 

polistir. d yeri~ 
Bugiinlerde Skotlnn l -~ ~· 

cok mes,.,ul eden mese e, ~.I 
töreninde en fok bir .ar.ıJll!..,..... ;.' 
sı için icap ıeden tedbır~ ""J;I, 
Bu tedbirleri almak h:1 ""#' 
:vaf ~ak olaca.Jd&TIDa !hiç . _w;ı 
mesın. eli ~ 1/1 

Skotlınıd Ynrd. k~ ~~~ 
yanı, şüpheli kimselerı ~~ 
nımaktadır. Evvela. r.-ı &abi _,,,. 
renler sıkı bir kontl"~la aJlllS~ 
maktadır. Teşkilat .. du~reriO ::~e
rafından şi.ipheli kım7 . elen fiW'...;_k 

fi . . • Bırın • ,-_ 
ra nrı getırtmıştır. tyJJ J.iG f"" 
lendiler mi memleketehllt cı., 
bastırmayacaklnr \'eY:ıu1a~td'.jt' 
ederse nezaret altın~ h~~~ 

Dr..i ma şu parola ıl~. h~-
me!:tedir: Kimseyi ~up ""' 
me'k lilzımdır. ılekete ., 

Şüphe1i kimseler ~efa~ 
c:ıyak bnsarlarken, h1ç mek~:.oJ 
madan fotoğrufforı nlın t~ ~i 

T ekınil otel ve Iokatln .J Y""' d. 
} ı ~ko 81'9__._~ 1//11"' 

e tına a ml'IlJ!'tlr· - l tC9P"""""" 
muyıs ıç.ın her suret c 

Nazik ve her zaman yardıma mü
heyya diye tzınmnuıı olan fo::;ili7. po
lisinin borç;lu oldu~u vazifeyi mi.id· 
rik olıın &bi, centilmenin ;pencere· 
den iceri ı:;irnıcsine yrırdım etmi~. 
Vill5nm içine '1tren centilmen, ışığr 
a· tıktım sonra .küt~phai:ıeden bir ki
tap «:rk r Gl·k dalgın dalgın ckuma-

mistir. ~ 

ııoıını1111ııııııtHııımnınmııı~~""m""ıt1 al 
Resmi iliinJ 

i;n koyulmuı:ı. Bu vaziyeti gören po· ?O k u rlJf -~ 
füı de. tasaeız olarak ve7.ıfesi başma i:J .....:ı.: de9 ~ 
dönmüş. F kat cr1csi gün bir ôe ..ne 16 mart 9S7 1aru~.I~ jjl' 
i~itsin; meğer yardım ettiği odam, gazelemizc!le ne~re ~ 
Y.'11.iı .~hipl~r.i~n ti?8tr.oy9: g~ttikle· ilinlann -san'dmi .OWZ ~ 
nnı ıyıdcn ıyıyc bil~ ha1ıs hır pro- ilin olunur. 
f esyonel hırs:zml§. o gece her torn- ı· unınıı 
fı nıhatca arayıp taradıktan, ne ka· ''1fııu1ııııııııı11111ııı1ıııu111nııııllflll 
dar rnüoe\'hcr varsa hepsini ald:ktan , 
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l':)i e 
f ı 

l!iq;• 

nıiyen 

ara ar 
tJa..ıan . tansız gazetesinde, Alexis 
~tvl!\trıindc bir muharrir, pek ha_ 
d::eıun~r bir anket açmıştır. Maksat, 
~Uer 1Yen fıkarnlar,, a yardımdır. 
>lıı-, eııeb~arm maceralarını oku_ 
l'cı-ıar rınden gelirse yardıma koşu-
~ ... 
u in 

~ Se :~anda bize pek hazin gelen 
rgu?.e§ti 0.f}ağıya naklediyoruz: 

I 

1\.. :{. ... * 
"ll &e'·· 

l:ı .. "ıı sene §an ve şerefle, Fran-
~ ~~iyetinin hizmetinde bulu_ 
~~i..ıı ınıce bir memurun zevcesi 
~~ (.., l bugün det.il aç yaşıyor. 

fııı ha: fıkaralara yardım etmem i
~ Re lllektup yazmı§ olan o baya_ 
l ~~eye gittim. Paris civarında 
~ıu g·~~:ı.da kendisini epey aradım. 
t~d~ ur:n şoför, isyan ederek şeh_ 
lqltda, ek ıstedi. İndim, çamurlar or
' lT hocaJıyarak kapı kapı dola.ş
>l~ b~Un. ttıUddet bualmadım. Niha_ 
~ ?ır rnUşkUlatla, bir koru ke
~'tlıı lltı tekerleksiz vagon olan ika_ 
t:~1nı buldum. 

~:tı, boylu, kır saçlı, şahane bir 
~~· Üstünde, sabahlık \•azüesini 

" !?Skim. l l b' t A ~ ış, so u t ır man o... ya. 
~~~~ab k atkılı gri renkte bir keten 
~ıı .. ı ... Fakat bunlara rağmen ha
~ a\0Yle kibarlık, öyle hammefen
~tda_~Yor ki... !nsan kendini şık bir 
:~ Saltanat süren bir kadının 
6~ da sanıyor. 
~~~1ndaymış. Hayret ettim. Hiç 
~~ Yor. Bu komplimanım, onu 
~~ tebe513um ettirdi. Belli ki sa.. 
~i~ böyle birçok cemilekar söz
~~t eye alışmıştı. 
~lt ıru anlattı: 

:ı .. rcn~ evlenmiş; kocası mühim 
~~katdannuş. Fakat ayyaşmış. 
~a lcrı gece bile yıkılacak 

~t·l'hoıiın.uş. Birlikte yaşadıkları 
a~~ se~elik hayat içinde bir gün 

' gormemiş. 

h ~: \·e ben, kocamın bu ayıbını 
~rt l!oke Sezdirmemesi için, işinde biç 
"'~ı1 !ian görülmemesi için bil tün 

~f·aı: ~le çalıştım. Hamdolsun. mu. 
:'c:ı ~ıı a oldum. Akşamları o içer. 
~lat-cıraporları yazar, nutuklarını 
~~, trn. Hususi hayatımızın bu 

t ·~ ::ııı. ancak ve ancak bir tane fı-
nıı de.,.;··a~ıf olmuştu, o amir ki bu 

b.:ı ~ t:tın gayet bUyliıc bir maka
~~ll<lı:aı etmektedir. ('..ok kibar bir 
't:··: ~ttcı nu _haH sezişini bana bile 
~,İııı~1 e>k ıstemedj ve kimseye bah. 
l'~~~ ~inim ki bugtin benim ne 
~~at ~ dilşUnUr ve endişe eder. 
L~~-·~ kimseye müdana etmek 
~~t/i'ını için, r ica ederim efendim 
"}'~.._·?.de beni belli edecek tarzda 
,, "<..{ •:ı .,.__ 

b l9t4 -·•naym. 
t hı.ıh le kocam öldü. Bil 'ilk har
\ 1't l:a.ı~~ı. ortalığı kapladı. Herke.. 
~alıar-~1• ' 11dc bU vUk fedakrhk hisleri 
~ ~'r- Uf l{Cndimi rahat gc~indirecek 
~ 1" ~ 1t·ak bir se>rvetim \'artlı. Fakat 
~l'l \ıat'k Yaı;am:.ı.k istemiyordum. 

Hatta bazıları ''ateş hatlarında dola.. 
şacağıma geride rahat rahat otur
saydım başıma böyle belalar gelmiye. 
ccğini,, hissettirdiler. 

Velhasıl parasız, pulsuz ortada kal. 
dım. 

- Dul maaşınız yok mu? 
- Kocam belediyelerde çalışıyordu 

ve o zaman Fransız hükumeti beledi
ye memurlarının tekaütlük teşkilatı
nı yapmanpştı. Maamafih kapı kapı 
dolaşsaydım, belki bir şeye muvaf_ 
fak olurdum. O da benim ahlakıma 

uymuyor. Sakat m!deme, hasta kal
bime rağmen sağlam bir kadınım. lş 
aramağa çıktım. Bir müddQt şarkı, 

piyano, resim dersleri verdim. Hatta 
bir aralık ahçılık yaptım. Neye şaşı. 
yorsunuz? ... Bunda şaşacak ne var? 

Ben mükfmmel yemek pişirmesini bL 
lirim. Madem ki bu kadar hayret edi
yorsunuz, tam söyliyeyim. Vatman bi
le oldum. Hem tramvayı pey iyi işle. 
tlyordum. Benim müddetimde biç ka
za olmadı. !yi çalıştığıma delil de 
şark kumpanyasının bana hediye eL 
tiği bu c.ski vagondur. Şu vagonu çok 
seviyorum. İçinde aç oturmama rağ • 

men temiz hava teneffüs ediyorum. 
Terzilik de ettim. Şimdi arasıra. etra
fıma yardım ediyorum. Hastalanan bi
ri olursa gidip ona bakıyorum; fıka_ 
raperver cemiyetlerinin ziya.f etlerin
de hizmet ediyorum, tabii, bunlan 

parasız yapıyorum. Bütün hanımefen. 
diliğimi ancak bu gibi fırsatalrla iz.. 
har edebiliyorum. 

- Si:ı:, akıl ve hikmetin künhüne 
varmışsmız. 

Güldü: 

- Ben genç yaşımdan beri f edakAr
lığı seven insanlardanım. HattA bir a
ralık hemşire olup misyonerlik etme. 
yi dUşündiimdll. Benim en bilyük sa
adetim fıkaraya yardım etmektir. 
Fakat artık verecek hiçbir şeyim kal. 
madığı !çin size ya7.dım . · 

O anda bana gelen mektubun me_ 
alini dü~ündüm. Bu kadın. kendisi i
çin hiçbir §eY islemiyordu. Bana şun
ları diyordu: 

"Size bahsettiğim f ık ara çocukla
ra elbise yaptıracak olursanız, ku
maş pa~çalarmı yollayın, ben hem 
biçer hem dikerim. Heyhat, bugün 
paramla yardım edemediğim bu za.. 
vallılara hiç olmazsa dikişimle yar. 
dım etm! ı; olurum. Bu iyiliği yapmam 
için bana vesile olunuz . ., 

Bu kadının önünde hürmetle iğil

dim. Y~mur çiseliyordu. Şapkamı 

çıkardım. O, eski görgüsünün bütün 
nezaketiyle ve şahane eda.siyle: 

- Yağmur yağıyor, başınızı örtün! 
dedi. 

Ve beni, glıya hususi bahc:esinde 
dola~ır gibi, ormanın kenarına kadar 
teşyi ettı. 

~ . . 
~lılt ~anını. fchlikcrlevdi. bir fcda

hla all .... a- d d" .. d" tı · ra !>' ' " gı r uı:;un um. <-rı 
. Macera burada bitiyor. Fakat Aelk- --------------------

~ ~I' b._,tlirn Kr nıi i narnmla bir c;ok 
ı.. ltt,~ ,_ aktırn . Yaralıları kavırdrm. 
~ ":tz 1 ~ l'la"?tı :1 arım arkamda ta~ıynrak 

U 1.. ı~a. ro.J•atnn. O vUzdcrı midem t .• llüJ\)· " • . 
~ tılll. 1 ırn bozuldu. servetimi kav-

l'at \> §te o gUndenberi sakat bir 
~' }Ju~.1Yorum. Beş param yok. 

\ıe ~ ütn.ete mUrncaat ederek za-
'' ~ ... :ra.n talep etmediniz mi ? 

· Benden vesikalar istediler. 

sis Danan birçok diğer dilcnmiyen 
fak irlerin de ı:ıergiizeştini böyle anlaL 

maktadH'. Ekseriya bunların dertleri
ne deva bulunuyor. Diişündiim ki, o. 
kuyucularım arasında bana bu çeşit 
hakiki maceraları yazar.a1c ol:ı.nlar 

bulunursa ben de en muvafık gör. 
düklerimi ga.7.cte sütunlarına geçiri
rim. Belki bu da bir hizmettir. Adre
sim: Valfı. Nureddin - Ünye. 

Mi ki 

Yediler 

arasında 
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Va zan: Niyazi Anmet; 

19 sene evvel bugün 

Mustafa Kemal, bütün vilayet 
ve kolordulara mühim bir emir 

tebliğ etti ve ilk Büyük 
Millet Mec isi kuruldu 

797 sene evvel bugün 
Güneş tutuldu, Ht-rkes kıyamet 

kopacak sanıyordu 
1920 yılı 19 mart günü, 17 sene rünce büsbütün şaşırarak vavelayı 

evvel bugün Türkiyenin bütün vila- basıyorlardı. 

yet ve kolordularına mühim bir Güneş tutulması esnasında bir-
emir tebliğ edildi. 

çok hadiseler olmuştur. Biz burada 
1stnnbulda kurulmuş olan son Os 

d 1 Çok enteresan bir misal vereceğiz. 
manlı meclisi üç gün önce ağı mış-
tı. Ne olacağını kimse bilmiyordu. 1871 yılıl"'da vuku bulan güneı 
İşte yeni emir, yeni bir ufkun açıl- tutulması biıçok ılim kaşiflerinin 
makta olduğunü açıkça ilan etti. hayatlarını tehlikeye koydu. Hin· 

Emirde, fevkalade salahiyeti haiz distanda geç•m bu vakayı heyeti fen 
bir meclisin Ankarada toplanacağı niye reisi profesör Lokyer şöyle an-
bildirilmekte, lstanbulda dağılmış latır: 
bulunan meclisi mebusandan Anka· _ "Küsuf başlar ba~lamaz Hind 
raya gelmek istiyenlerin yeni intiha- alimleri, ümera ve asilzadeler, rasat-
bata başlanması için gelmeleri iste-

hanemize doğru akın etmeğe başla
niyordu. 

dılar. Biz pleskoplar ve sair aletlerle 
Mustafa Kemalin imzasını taşı-

l k rasat ile meşgulken dışarda büsbü-yan bu emir, bütün meme ette 
sonsuz bir alaka ve sevinçle karşı- tün başka bir hadise cereyan ediyor· 
landı. On beş gün içinde Ankarada du. Meğer Hindliler sevgili mabut· 
içtima edebilmeleri istenen millet !arı Düryan yani güneşin, Braho 
mümessilleri kısa bir zamanda seçi- adındaki ejder tarafından yavaş ya-
lerek yola çıkarıldılar. Bu suretle vaş yutulduğuna inanırlarmış . 0-
kurulan meclis. bütün milletin, bü-

nun irin ortalıkta muhtelif ve ahenk 
tün memleketin hakiki mümessili '"1 

siz bir veh-ele başladı. Ziller çalını· 
oldu ve "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi,, adını aldı ve 23 nisan gü· yor, tüfekler atılıyor, bağırışılıyor, 
nü açıldı. fakat güneş de gittikçe kapanıyor· 

Milletini ve memleketini kurtar- du. 
mağa azmetmiş bulunan kurtarıcı, Ahalinin heyecanı sonsuzdu. Ma-
fevkalade salahiyetli meclisin kuru- buda kurban vermek için kerestele-
Iuş günü hazır bulunanlara şöyle ri ateşlediler, ıimdı her taraftan 
dedi: 

alevler fışkırıyordu. Bereket versin 
-- Hayat demek mücadele, mü-

sademe demektir. Hayatta muvaffa zabıta vaktinde yetişerek yangını 
kiyet mutlaka mücadelede muvaffa söndürmeğe muvaffak oldu. 
kiyetle mümkündür. Bu da manen Güneş kurtulduğu vakit Hindlile-
ve maddeten kuvvete, kudrete isti· rin neşelerine payan yoktu. Hepsi 
nat eder bir keyfiyettir. sevinerek evlerine ko~uyorlar&.,, 

• * • 
Kimyager 

Hüsameddin 
1140 senesi 19 mart günü 797 

sene evvel bugün yer yüzü kapka- ı 
ranlıktı. Birden hava kararmağa 

başlamış ve biraz sonra büsbütün 
kararmıştı. Güneş, can çekişerek Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
ölüyor gibi idi. 

/ 
1 umum tahlilat. Eminönil Emlak ve 

Halk: Eytam Bankaaı karşısında tzıet 
Bev Hanı. 

- Kıyamet kopuyor.. •--=----• 
- Dünya batacak: 
Diye etrafa koşuşuyordu. 
Anneler çocuklarını kucaklaya

rak koşuşuyorlar.dı. Birçok anlarda 
evden kendiİerini dışarı atanlar, 
şimdi evlere, ibadethanelere kaçı
yorlardı. 

Papaslar, etrafında toplananları 
titreyerek dudakları arasından çı
kan kelimelerle dine davet ediyor 
lardı. Fakat korku umumi idi. 

Sakson tarihçilerinden biri bu gü
neş tutulmasını şöyle anlatır: 

"Büyiik perhiz mevsimi idi. Öğ
len vakti herkes yemek yerken bir
denbire güneş karardı ve sofralarda 
lamba yakmağa mecburiyet hasıl 
oldu. Bütün halk dehşet içinde kal
dı. Birçok kimse kapılardan dışarı 
çıkamıyorlardı . ., 
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ariste bAdiselerin 
arkası kesiJdi 

Son karıŞıkhkların Borsamızda 
da tesirleri görüldü 

Pariste dün sabah başlayan umumi 
grev saat 11 de bitmiştir. Grev esnasın 
ıda mühim hiçbir hadise olmamıştır. 
Yalnız bir gün evvelki hadiseler esna-
sında sergideki İtalyan paviyonu da 
işçiler tarafından işgal edildiği için 
Paristeki İtalyan büyük elçisi Fransa 
hükumeti nezdinde protestoda bulun. 
muştur. 

Fazla ehemmiyetli olmıyan 

hadiseler 
Paris, 18 (A.A.) - Parisin muhtelif 

noktalarında bu sabah fazla ehemmiye
ti olmayan mütcadıdit hadiseler vuku 
bulmuştur. 

Şimal garbında, tezahüratçılar bazı 

arab2ları ve taksileri durdurmuşlar ve 
bazı lokantalara malzeme verilmesine 
mani olmuşlardır. 

Sc::int Denis kapısile Saint Martin 
kapısında dağıtılan tezahüratçı grup
ları 15 metre ilerde tekrar teşekkül e. 
diyorlardı. Bazı tezahüratçılar tevkif 
cl:lilmiştir. 

Birliklerin feshi isteniyor 
Patis 18 (A.A:.l - Muhtelif siyasi 

gruplar arasında cereyan eden müted
dit ve uzun görüşmelerden ıonra 

Clichy'de Halkççılar toplantısı, 3000 
kişinin iştirakile bir miting akdetmiştir. 

Hatipler, birliklerin feshedilmesini 
istemişlerdir. Thorez'le Marceua-Pivert, 
bilhassa zabıtanın tasfiyesini istilzam 
eden Halkçılar cephesi programının 

harfiyyen tatbik edilmesini talep f'tmiş 
lcroir. 

Miting.hadise çıkmaksızın dağılmı§. 
tır. 

Paris karışıkhklan ve 
Borsamız 

Paristeki karışıklıklardan Istanbul bor 
ııası da müteessir olmuştur. 

Dün Borsaya gelen telgraflar, bil
hassa tini.Türk üzerinde düşük kıy

metliydi. Bunun için dahili şeraitin 

normal olmasına rağmen Türk borcu 
tahvilleri fiyatları dün sabah dü§müş
tür. 

Evvelki gün Türk borcu birinci tah
villeri 19,55 lirada idi. Dün sabah Pa. 
risten telgraf gelmemiş olmasına rağ
men 19,25 lirada açılmış ve akşam 

üzeri 19,5 e kadar düşmüştür. 
Paristcn gelen Türk borcu fiyatları 

evvelki gün 257 frank, dün ise 251 

franlstı. 

Musolininin beyanall 
(Bet§ tarafı 1 incide) 

leleri ve bilhassa Kenya ve Sudana 
müteallik mesail hakkında İngiltere ile 
dostça anlaşın.ağa amade bulunduğunu 
ilave etmiştir. 
İspanyadnn bahseden Musolini, şöy

le uemiştir: 
"- Sizi temin ederim ki, biz Ge. 

ncral Frankodan, ne Baleares adala
rında deniz ı:issü, ne de İspanyol Fa
sında bir şey istedik. İspanyada bulu
nan ve miktarları izam olunan İtalyan 
gönüllüleri, işlerine geldiği zaman 
memleketlerine döneceklerdir. Meğer 

ki, miktarları daha çok olan diğer gö. 
nüllülerin de 1spanyadan çekilmeleri r 
~a~k~nda umumi bir itilaf vücuda ge- ] 
tı:ılsın. 

İtalya, İspanyanın mülki tamamiye
tini hatta dolayısile talidid edecek hiç 
bir şey yapmamıştır ve yapmıyacaktır. 

İspanyadaki dahili harp bittiği za. 
man İtalya, nrtık İspanyol işlerile 
meşgul olmamak tasavvurundadır.,. 

İngiliz - İtalyan ticaret meselelerine 
rücu eden M usolini İtalyanın İngilte
re \'e Fransaya karşı hi~bir zaman has
manc hisler beslememiş olduğu ve ha. 
len de beslememekte bulunduğunu be
yan etmiştir. 
Başka bir suale cevap veren Muso

lini, şöyle demiştir: 
''Ben, İtalyayı korkunç muhatarala

ra maruz bırakmak suretile bir Avru. 
pa harbine atılarak ltalyaya herhangi 
bir menfaat temin edebileceğime kani 
'değilim.,. 

Musolini, Habcşistanda yapılacak iş
lerin sok zamana ve enerjiye müte
vakkıf olduğunu kabul etmiş ve bina. 
enaleyh İtalyanın Afrikada müstemle
keleri bulunan Avrupalı milletlerle 
mesai birliğinde bulunmasının tabii 
blduğunu söylemiştir. 

"'Lokarno ve garp misakına gelince, 
İtalya, bu hususta elinden geleni yap
mıya amadedir. Berlin • Roma mihve. 
rinin ihdası, bu itilafı teshil edecektir. 
~u mihver, Avrupada kargaşalıklar 
Jhdasr için değil, sulh ve nizamı tesis 
etmek mnksadile vücuda getirilmi~
tir.,, 

Kadı'nın nutku 
~r~blu:~arpta bulunan İtalyan Baş

vekılı Musolini dün Trablus kadısını 
kabul etmiş ve müslümanlara hitaben 
bir nutuk söylemiştir. 

Kadı "Beynelmilel siyasette Muso
Jininin birçok ahvalde 400 milyon 
müslüman arasında geniş bir tasvib 
bulduğunu ve büyük bir muhabbet 
topladığını,, söylemiştir. 

Miisllirnaıılara söylenen nutuk 
1:r:1blus. müslümanları İtalyan Baş

vekilıne bır kılıç hediye etmişlerdir. 
Musolini hediyeyi kabul ederek 

Trablus müsfümanlarma hitaben bir 
nutuk irad etmiş ve ezcümle dcmi§tir 
ki: 

"- Bu kılıcı Romaya götürerek, en 
büyük bir hatıra olarak saklıyacağım. 
Bu hediyeyi kabul ederek, Libya tari· 
hinde şu dakikadan itibaren yeni devir 
başladığını anlatmak istiyorum. 

Uzak yerlerde bir muharebede çar. 
pıştığı zaman İtalyaya karşı büyük 
bir sadakat gösterdiniz. İtalyaya bin
lerce gön:.illü vermek suretile muzaf
feriyetin temininde kıymetli bir pay 
aldınız. Habeşistanda harbeden kahra. 
manlannız yaz mevsiminden evvel ara
nıza döneceklerdir. Bu kahramanları 

layık oldukları hürmetle karşılamalısı
nız. 

İtalya, Libyanın müslüman ahalisi
ne peygamberlerinin kanunlarının ser. 
bestçe tatbikmı ve onlara karşı son de
~ece riayeti temin ediyor. Bundan baş
ka bütün dünya müslümanlanna mu
habbet ve teveccühü1'l':i de göstermek 
istiyor. 

Roma, pek yakında çıkaracağı ka. 
nunlarla sizin mukadderatınızla ne de
rece alakadar olduğunu gösterecektir. 

Trablus müslümanları ! Bu sözleri
mi büt•:in evlere yayınız. 

Müslümanlar 1 Bu sözlerim en uzak 
köylere, hatta çöllerin en uzak çadır. 
larma kadar varmalıdır. Bilirsiniz ki 
ben çok vaadetmcm, fakat bir defa söz 
verdikten sonra onu mutlaka tutarım.,, 

Ökiizün tecavüzii 
Diğer taraftan verilen bir habere gö

re "dün Cyrcne kurbunda köylülerin 
öküz arabalariyle bir geçit resmini 
seyreden Musoliniye bir öküz tarafın
dan bir hücum vaki olmuştur. Muso
lini ile birlikte bulunan hava Mareşa. 
lı Balbo ve diğerleri tarafından öküz 
yakalanmıştır.,. 

Madam 
Simpson 

(Ba§tarafı 1 incide) 
Londranın bütün noktalarına 

kamyonlarla taşman bu hususi nüs
halar birkaç dakika iÇinde kapışıl
mıştır. 

Sokaklarda birçok gruplar teşek
kül ederek meselenin his ve siyasi 
cepheleri hararetle münakaşa edil
miştir. 

Umumiyetle zannedildiğine gö· 
re, sabık kral bu yeni davaya müsa
ade etmekle evlenmek istediği ka
dınla aralarındaki romanın sona er
diğini anlatmnk istemektedir. 

Aristokrat mahfilleri müddeiumu 
minin bu hareketini tasvip etmekte 
ve ortada ciddi bir sebep olmasaydı 
onun bu davaya kalkışmayacağını 
ileri sürmektedirler. 

HABER - Akşam postası 

Şark 
demiryollarını 

protesto 
Türk memurların senelerce vernikle. 

ri emeği ve bütün haklan çiğnemek is
tiyen Şark demiryollan şirketine eski 
memuru çok yerinde bir mukabelede 
bulunmuşla1:1dır. Şirketin Türk memur 
lan bir taraftan haklarının alınması 

için adliyeye müracaat ederken diğer 

taraftan Şirkete noter vasıtasile bir pro 
testo çekmişlerdir. Bu protstonun müd 
deti zarfında şirket Türk memurlarının 
ikramiyesini vermezse hükumetin ilk 
taksit olarak şirkete vereceği 240.000 
liraya ihtiyati haciz koymak için lazım 
gelen muameleye tevessül etmişlerdir. 

Bu vaziyette şirket ilk taksiti mahke
me kararı sonuna kadar alamıyacaktır. 
Esasen şirkete senelerce emek vermi~ 
olan Türk memur ve müstahdeminin 
de şirketten nizami haklarına dayana. 
rak talep ettikleri paranın miktarı 

250.000 liraya yakın bulunmaktadır ki 
bunu da ilk taksit karşılayabilecektir. 

Bugünkü içtima 
Şark demiryolları şirketi tevkalade 

heyeti umumiyesi bugün saat 11,30 da 
Sirkeci istasyon binasında toplanmış

tır. Bu toplantıda şirketin hükumete 
satıldığı hakkındaki meclisi iciare rapo
ru okunmuş, ve şirketin tasfiyesine 
karar verilmiştir. 

Toplantı esnasında şirket memurla. 
rından teşekkül eden grupu temt'il eden 
Muradın vekili avukat Ali Şevket ta
rafından ikramiye meselesi için tirke
te bir haftahk bir anlaşma müddeti ve. 
rildiği ve bu müddetin inkizasından 
sonra kanuni yollara tevessül edilece
ği noterlik vasıtasile bildirilmiştir. 

Şirektin bu protestodan sonra Türk 
memurların haklarını tanıyacağı umu
luyor. 

Teşkilatı Esa
siye Kanunu 
müzakereleri 
Madde 2 - Türkiye Cümhuriyeti, 

millieytçi halkçı, devletçi laik ve inkı • 
lapçıfdır. Resmi dili türkçedir. Makam 
Ankara şehridir. 

Başkan takriri reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Nazarı 
dikate alınmamıştır. 

Maddeyi encümen!.n teklifi veçhile 
reye arzcdiyorum. Kabul edenler· .• Et
miyenler .. Kabul edilmiştir. 

Madde 2 - Teşkilatıesasiye Kanu
nunun 44 üncü malddesi aşağıda yazılı 
§ekilde değiştirilmiştir: 

Başvekil, Reisicümhur canibinden ve 
Meclis azası meyanından tayin olunur. 
Sair Vekiller Başvekil tarafından Mec
lis azası arasından intihap olunarak he
yeti umumiyesi Reisicümhurun tasdi • 
kile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfi • 
yeti Meclisin içtimaına talik olunur. 

HüA:umet hattı hareket ve siyasi nok-
tai nazanm azami bir hafta zarfında 
Meclise bildirir ve itimat talep eder. 

Siyasi müsteşarları Başvekil, Meclis 
azası arasından seçer ve Cümhurreisi 
tarafından memuriyetleri tasdik olunur. 
BAŞKAN - Malddc hakkında mü -

talca var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar ... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3 - Teşkilatıesasiye Kanu • 
nunun 4 7 nci madesi aşağıda yazılı ıe
kilde değiştirilmiştir: 

V ckillerin ve siyasi müsteşarların 

vazife ve mes'uliyetleri mahsus kanun
la tayin olunur. 

BAŞKAN - Madde hakkında mü -
talca var mı? 

Maiddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... etmiyenler ... Kabul edil -
mittir· 

T. E. E. M. M. KENAN ORER 
(Manisa) - Bundan sonra gelen mad
de siyc:si müsteşarlar tabirini kaldırmak 
suretilc eski maddenin aynen kalmasını 

teklif ediyoruz. 1 
BAŞKAN - Yani dördüncü mad -

deyi tadil etmiyorsunuz. 
KENAN ORER (Manisa) - Tadil 

etmiyoruz. 
BAŞKAN - Encümen dördüncü 

madde olarak teklif ettiği metnin tay -
yr:ıı teklif ediyor. O halde o madde yok
tur. 

Şimdi beşinci madde olarak sayılan 1 

19 MART - U37 ~ 

Madrit muhasarfts 
kaldırılıyor ,, 

Asiler taarruzlarını tatil etmeg 
karar verdiler . 

Madrit 19 (A.A.) - Hiikumet ve civarda birkaç kasaba daha ı§ 
kuvvetleri, dün saat 19 da Brihue- edilmil'ltİr. 
gayı istirdat etmişlerdir. Hükumet s: tsiıtikle 
kuvetlerinin umumi karargahı asi- Asilerin muvaffakıye el 
lerin Guadalajara mıntak.asındaki Londra 19 - M~d~it~~nde !si 
son taarruzundan evvel Brıhuegayı haberlere göre Madnt onun 
yerleşmiş bulunuyordu. rin bugüne kadar yaptıkları tr8 

1~ 
Pek mühim bir sevkülceyş nokta· lar tam bir akamete nıaruz ka .. rıı 

sı olan Cifuenles kasabası hükumet Fena havaların da rol oynadıgt 1a 
k tı . . 1. d d' •J 'n kOl'I uvve erının e ın e ır. akamet netice~inde ası erı dal jıı 
Bir kaç kasaba daha alındı danı general F ranko Gua ·ı"' 

Madrrit 19 (A.A.) - Havas cephesindeki taarruzlarını taU e 
ajansı muhabirinin bildirildiğine gö- rar vermiştir. d ) 
re hükumet kuvvetleri dün Guada- rvtadrit kuvvetleri tarafı~ darı 3 
1 h · d k. 1 f esın e apara cep esın e ı taarruz arma pılan son taarruzlar ne ıc d 
devam etmişlerdir. Üç milis kolu- ler biiy\ik zayiata u!!rnrnışlar b~d 
nun yaptığı bir çevirme hareketi ne· suretle Madritin asiler tara ur· 
tice~inde Brihuega mevkii istirdat muhasarası mümkün olrnaJl'll~ 

Hindistanda 
bir lngiliz 

zabitinin değeri : 
Yerlllere göre 60 llrahk i ki geoÇ kJı 

ve bir fil dişinden J baret ! 
.Lo:ıdradaıı ~a::ıl:yor: f Büyük şahsiyetler için b~ 60 ıı 

.H~nd~~da, ~ımali Veziristanda, 50 rupi (hint parası) beher\ fil d 
mıs~ı goru~emış derecede garip ve dedeğer!nde iki genç kız ve bı .. 
garıp oldugu kadar da feci bir hadi • d b tti 1 te kabile reiJl 

tın . . şın en ı are r. ş ıŞ 
se cereyan e ıştır. teklifi yaptJl 

Geçen ayın ortalarına doğru lngL giliz z9.bitine bu 
liz ordusu subaylarından Beatty §Öyl.? demiştır: ··srı 
"V · "- Madem ki büyük bir JıU e 

ezıri,. kabilesine mensup yerliler • _ . . . . ıtı)rtıl 
tarafından tuzağa düşürülerek öldü. 1 yet göstererek zabıtınızın )11 

. 1 nı eıı riılmüştür. Bunun üzerine katilleri takdir ediyor ve onun kanı ıısr~t 
tevkü etmek üzere bir tabur asker 1 sek bir tarife ile ödüyoruz. 91 
sevkedilmiş ve biraz sonra kabilenin l meğe, bizi öldürmeğe .. lüzurn•A~ıU: 
muharipleri ihata edilmiştir. b w:-1şte o zaman gülUnç bir sahne ol- Bittabi İngiliz zabıtı u bilf. 
muştur. Kabilenin reisi, tabura ku- nazarı itibara almamıs ~·~ ~4 ~ 
manda eden zabiti ziyaret etmiş ve isine katillerin teslimi ıçın " 
kendisme, tayyare ve mitralyoz kul. lik bir mühlet vermiştir. _,;dit> . c Uw 
lanmanır. hiçbir fayda. veremiyecegvi. Fakat kabile reisi yırı . 1 •;abı 
nı, vakıi ngiliz zabitini öldürdükle. kesmem.iş ve zabite şu ce 
rini, faJrat bu ölümü kabilesinin an- dermiştir: . ur.erille 
anesi veçhile tatmin etmeye hazır ol- "Kabile meclisinin cnırı tJiı~l 
duğunu bildirmiştir. zabiti bu kadar büyük bir 1}1101.tı ' 

İşte, asıl garip olan şey de bu an. ff Jc ""' 
anevi tazminattı. tuzağa c.lüşürmeğe mu,·a a uıc!f' 

K b
. bu icı için otuz beşer liralık JJ'I "' d 

a ılenin 8.detlerine göre, her dö. _ ~ .
1 

ct.Jllc" 
killen kanın ödenmesi lazımdır. Bu alan üç kahramanı teS1 

Dl 

ödeme larüesi asırlarca evvel yapıl. ru mudur?., _ı, ı8ıııı11 

1 1 vu..-e. 
mış ve o zaman ardanberi deği§me- Fakat ''kahraman,. ar · ·ırııiştif• 
miştir. ve İngıllz mahkemesine .,.~ 
=.==============================~===~-
madde, dördüncü ma1dde olacaktır. 

Madde 4 - Te§kilatıesasiye Kanu-

nunun 49 uncu maddesi aşağıda yazılı 
ıekilde deği~tirilmiştir: 

Mezun ve herhangibir sebeple ma -

zur olan bir V ckile İcra Vekili eri heye

ti azasından bir diğeri veya Siyasi müs

teşarlartdan biri muvakkaten niyabet e

der. Ancak bir vekil veya bir siyasi 

:nüsteşar bir vekaletten fazlasına niya

bet edemez. 

Siyasi mü~teşarın vekile niyabeti ha

linde karanamesi Meclise arzolunur· 

BAŞKAN - Mütalea var mı? 

Maddeyi rtyi alinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiyenler .. Kabul 
edilmi2tir. 

Madde 5 - Teşkilatıesasiye Kanu
nunun 50 nci madesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

fcra Vekillerinıden veya siyasi müs
teJarlardan birinin Divanı aliye sevkine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisince 
verilen karar vekalet ve müsteşarlıktan 
sukutu dahi mutazammındır. 

d 'l jctİr• ·•il 
ler ... Ma!dde kabul e ı ın :ı • e J<ıır" 

Madde 6 - Teı;kilatıesası)' ,,1.ıılı t 
.. ~da J 

nun 61 inci maddesi aşagı 
kilde değiştirilmiştir: . ıııısıı&'t 

Vazifelerinden ınünbaı~ ...arlar! 
• ıntıste,.- ı1I 

İcra V ckillerile siyası . fdabıce l3 
Şurayı Devlet ve TeınYıı huri"et 

- r"ın 1 ıc rüesası ve azasının ve f ~ e etme 
müddeiumumisini ınu'~ · ~~!İT• tl 
zere bir Divanı ali te~ kkırıd• rll 

BAŞKAN - Maıdd.?~a . .,erı 
talca var mı? ı:;urı•ı 

d ter ... 
Maddeyi kabul c en . tir· ıt 

ler ... Madde kabul edilrıııt sh'e 1'•11
,, 

·1, tıesa • .ta 
Madde 7 - Te§k1 a • 

8 
ağıda r 

nunun 74 üncü m.ad.d~sı t ıı 
şekilde değiştirilmıştır ·. in 1uıutıı~~f 

Umumi menfaatler ıç <1C ı1I 
sulüne göre anlaşıJınafch~ça pahası pe 

. • deger iıt 
kanunları mucıbıoce . ]cif11!lerı ı1l'-'' 
şin verilmedikçe hiçb.ır tak olılrıa 0 

istimval ve mülkü istıt11 ap ... alc .,ed 
·!Ji y ••· ııe 

Çiftçiyi toprak sah' ııeri .,e bil rıl• 
manların istimlak b~dc ahsı.ııı 1'•11ıı 
terin tediyesi sureti• 

111 t•t 
"fC 

la tayin olunur. ı.ırı• go rrı•Y 
de }<arı r11lıf ' 

Fevkalade haler 1 .,e ,.- 1' t 
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Orada bir kelime hatası vardır. Sondan zere hiçbir kimse htÇ 111U 
ikinci satırda "vekalet ve müsteşarlık - mağa zorlanamaz· ııaktcırıd' 
tan sukutu" (vekalet veya müste~ar • BAŞKAN - Madde 1'• 
lıktan !lukutu) olacaktır. Yani ,:ve", talca var rr.ı? diyorıııı'· Jt' 
" " 1 k • arze cıdt veya o aca tır. Maddeyi reyinıze ?v{a 

. enler .. 
BAŞKAN - "veya" ilaves!ni t c:l:lif 

ediyorlar. Başka mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler .. Etmiyen • 

bul edenler ... EtrnıY .;1) 
bul edilmiştir. ._ (~• 



Başvekil 
Romanyali 

misafirlerimize 
bir ziyafet verdi 

feti geç vakte kadar ıüren bir resmi 
kabul takip etmiştir. 

Rumen gazetecilere ziyafet 

""et~ra 18 (A.A.) - ~aşlıakan ıs. 
to1ı1 ~lShnu. ve refikalan bugün Ana
' tlr Ubünde Romanya Dışişleri Ba-
hrttı •elana Antonesko ve refikaları Dün akşam Anadolu klübünde Mat-

li llıe bir öğle ziyafeti vermişlerdir. buat umum müdürü Vedat Nedim misa-
fit :•fe:,te Dışişleri Bakanı Dr. Tev. 
'1ı &ttu Arasta Vekiller, Riyc.seti
ıtı..h tır Baıyaveri, Hususi Kalem Di-
"~rıı ),{ . 

' • uhafız Alayı Kumandam, 
~t nya elçisi muhterem misafirin re. 
~1 "~ :maiyetlerinde bulunanlarla 
~ n Ctj Bakanlıgwı ve Romanva ekili-

tr' • :s 
~. 1 relenleri hazır bulunmuşlar-

lloınanya sefirinin ziyafeti 
·~tar 'lltri b a 18 ( A.A.) - Romanya Dı§ 
t~aı •kanı ekselans Antonesko ve re
~ lerdine bu akşam Romanya 
~ bi 'l'eternak tarafından Ankarapalas

r •ltşarn ziyafeti verilmiştir. Ziya. 

fir Rumen gazetecileri şerefine bir ak. 
şam ziyafeti vermiş, çok samimi bir 
hava içinde geçen bu ziyafette, Rador 
ajansı direktörü Hurtig ve A~averul 

gazetesinin diplomatik muharriri Gri
garescodan başka Türk ve yabancı 

gazetecilerin ileri ıctenleri bulunmuı
tur. Ziyafette nutuklar ıöylenmi1tir. 

Dostane neşriyat 

Rumen hariciye nazırının memleke. 
timizi ziyareti dolayısile Romanya ve 
Yugoslavya matbuatı Balkan antantı 

devletlerinin dostluğu ve sulhe hizmet
lerinden bahseden hararetli neıriyatta 
bulunmaktadırlar. 

Çanakkalede dün 
tnerasim yapıldı 

~aferin ylldönümü şehrimiz 
~alkevlerinde de kutlulandı 
\~k Çanakknle zaferimizin yıl . 
~~~ dün Hnlkevlerinde tesit 

~r. 
't ıo 'nönü Halkevinde merasim sa

~~30 da istiklal marşile açılmış 
~il ela. ba,kan Agah Sırrı Levend 
~ ~~~k söyliyerek Çanakkale adı
~ urkler üzerinde uydandırdığı 
~ahnıştır. Bundan sonra ga
~~kadaınnız Abidin Daver 
~~ le deniz harbmı ve yedek 
~ altulu harp tarihi muallimi 
N liakkı da kara harbmm tarihi 
~ 'trnı anlatmıştır. İsmail Hak-
~ asa Anafartalar harbı ile 
~ tt~~i~ kahramanlığını teba
~ ııtır. 

sonra Kemal Emin Çanak
'ıı.:"t . ı:~~ ' 1t hatıralarını anlatmı§ ve 
~UJ~nakkaleye ait §iirler, halk 

tı okunmuştur. 
~ Şehremininde 

~~ ~ttnini Halkevinde de Emin 
t\' 'fından "Çanakkale kara ve 

"'' 'hıkü kazanın 
-, kurbanı 
~llsçı Mustafa iildll 
~ ~ feci bir şekilde Sirkeci istasyo. 
'cı. tı~a hatlannda bir lokomotifin 
'-la ).ı •ra. -,. kesilen makasçı Bur

ıı~, d~•ta; iJamail kaldırıldığı hasta-

lıtıı ~il f l<"e vefat etmiştir. 
~tttt •tara İsmail ölümile gerice biri 16 't 11 raıında iki krz çocnk bırak. 'I ' ~u Çocuklar bir sene evvel de 
.. L -·triıı• 
ı~f 1 kaybetmi§lerdi. Makasçı 
1\ A. " hayat sigortasında sigortalı 
~ıı1t4hıca Devlet Demiryollan da 

lıtud,tı~a bir ikramiye de verecektir. 
~iti~ dıurnumilik kaza hal:kmdaki 

~ tırıa devam etmektedir. 

'tll Paktı nisanda 
. f),~ hnzalnnıyor 
~- 3 

radyosu dün akşam yeni 

~tir ~ktı hakkında bir haber ver

k' ~o: h~be.rc. menşe olarak An
~~tj tcrılmıştır. Buna na7.aran 
~ç~c .. vekilimiz Dr. T cvfik Aras 
~l' aunc kadar Bağdada giderek 

~~ Irak, Efganistan ve lran 
~, a~dedilecek olan Asya 
~~tiı- tnuzakeresine iştirak ede-

~~A.sy: paktının nisan ayında 
tagı kuvvetle ümit edil-. 

deniz harbı., Baha Gökoğlu tarafın
dan "Çanakkalemiz., Adil tarafın-

dan "Umumi harpte Çanakkale., 

hakkında söz söylenmİ§, Sadık ve 
Cemal tarafından Çanakkaleye ait 
şiirler okunmuştur. 

Bundan sonra halk şarkıları ve 
halk musikisi ile bir konser verilmi§ 
ve harpte bizzat bulunanlar hatıra
lannı anlatmışlardır. 

Şişli Halkevinde 
Şişli Halkevinde de şiirler okun· 

muş, 18 mart harbı aziyeti izah 
edilmiş ve sonra konser verilmiştir. 

Çanakkalede merasim 
18 mart zaferi Çanakkalede deniz 

abidesi sahasında binlerce halk ta
rafından tesit edilmiştir. 

Abideye ordu ve halk tarafmdan 
çelenkler konulmuş, düşman taarru 
zunun nasıl defedildiği deniz binba· 
şısı Rüştü tarafından anlatılmıttır. 

Bundan sonra general Kılkı§ Çanak 
kale zaferine ait heyecanlı bir nutuk 
söylemiştir. 

Merasimden sonra büyük bir ge· 
çit resmi yapılmıttır. Şehir donan· 
mıştır. 

Tahsil aşıkı bir kUy 
çocuğunun dileği 

On dört y~la. 
nnd& temiz pak, 
zeki bakışlı bir 
çocuk dün matba
amıza gelerek 
dert yandı: 

.. _Orhangazi 
Üregil köyünde -
nim. İsmim Me
miş oğlu Hüseyin. 
Köyde üç sınıfa 
kadar okudum, 
daha büyük sınıf 

Hiıseyin olmadığı için tah. 
silim bu kadar 

kaldı. Halbuki ben daha okumak e. 
melindeyim. Lakin kimsem yok, ba
bam öldü, köyde bir annem kaldı. Ba
na yardım etmesi de imkansız. Beni 
bir mektebe yerleştirmek acaba müm
kün değil mi ? ,, 

Bu tahsil dşıkı zeki köy çocuğunu 
alakadarların dikkatine arrediyoruz. 
Herhangi bir leyli mektebe, mesela, 
şehir yatı mekteplerine yerleştirilip 
tahsil ettirilmesi memlekete ilerde 
kıymtli bir unsur kazandıracağı mu. 
hakkaktır. tstanbuldaki adresini şu. 
raya kaydediyoruz: Beşiktaş, Ortabah
çe, Tiirkali mahallesinde 49 numara. 

Milli küme 
maçları 

Bu haftaki maçlar 
için bir Bulgar 

hakem getirtiliyor 
T. S. K. lıtanbul Futbol Ajanh

ğmc:lan: 
21 /3 / 93 7 tarihinde icra edilecek 

Güneş • Galatasaray ve Beşiktaş -
F enerbahçe maçlarını beynelmilel 
hakemlerden bay Kaçef idare ede
cektir. Yan hakemler: Güneş - Ga
latasaray. Samim Talu, Feridun Kı
lıç. 

Beşiktaş - F enerbahçe. Burhan 
Atak, Şazi Tezcan. 

Hakem raporları ve 
cezalar nasıl 

verilecek? 
T. S. K. F utbzol F eclerasyonun

c:lan: 
Milli küme maçları için oyuncu

lara ve bu maçları idare edecek ha
kemlere tamim: 

Hakem raporları 
Her milli küme ertesi günü hakem 

raporları ait olduğu ajan vasıtasile 
Futbol federasyonu adresine gönde· 
rilecektir. 

Maçın teferruatı bütün tafsilatile 
hakem raporlarında yazılacaktu. 
Raporlarını noksan yazan hakemler 
mesul tutulurlar. 

ihtar cezalan 

7 

Pek yakında Yunanistan& dönecek olan 

Cim Londos 
Bu sene içinde Tekirdağh ve 

Dinarh ile karşılaşacak 
fstanbulda yaptığı maçtan sonra bir 

denbire Yunanistana ve az b:r zaman 

Cim I.on<W!f Ma'k.!<>8 ile beraber 
I stcıtıbulday ken 

sonra da habersizce Afrikaya h.neket 
eiden sabrk dünya ıerbeıt güre§ pm. 

piyonu Yunanlı Cim Londos martın 

16 sında memleketine müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Sabık şampiyon bu sene bir hayli 
müsabaka yapacak ve tekrar Amerika-

ya giderek eski ünvanını elde etmci:e 
çalış:ıcaktır. 

Atinaya döndükten sonra bir mütldet 
istirahat edecek olan Cim Londos bu se 

nenin ilk ma~ını 30 martta De:tncef ile 
yapacaktır. Londosun diğer müsabaka
ları tarihi şöyle tesbit cıdilm\~tir. 

8 nisanda Dan Kalof ile, 23 nisan
da da Amerikada hi~ mağlüp olmamı§ 
olan Türk pehlivanlarından Miço Sa. 
randoı ile bir müs~baka yapacak ve bir 
hafta sonra da Amerikaya hareket ede • 
cektir. 

Amerikada ilk müsabaka 25 mayısta 
Mahoney ile olacaktır: 3 haziran,~a da 
Ali Baba ile karşılaşacaktır. Bundan 
sonra tekrar Yunanistana ıdönmek ar-
zusunda bulunan Londos, Türkiyt ba~ 
pehlivanı Tekirdağlı Hüseyinlc çarpıt
mak istemektedir, ve 24 eylülde Tekir
dağlı ile karşılaşmak üzere İstanbule 

gelecek ve bir ay kadar kalacağı ümit 
edilen İstanbulda Dinarlı Mehmet ile 
de güreşecektir. 

Bir maçta hakemden ihtar alan 
oyuncunun siciline, aldığı bu ihtar 
tarihile kayıt edilir. Ve maçlarda sık 
sık ihtar almağı itiyat haline geti
ren oyunculara federasyonun tayin 
edeceği muhtelif cezalar verilir. 

Avrupada fut bol 
lnglltere futbol şampDyonDuetu 

Arsenal gene en başta gidiyor 
Hakem tarafından oyundan çıka

rılan oyuncu ta~ımmın yapacağı 
müteakip ilk maçta oynayamaz. 

Cezalann tatbiki 
Maçtan men ve boykot cezalan· 

nı federasyon oyuncunun mensup 
olduğu ajanlıklara tebliğ eder. Mm
taka ajanları ve klüpler federasyo
nnu tebliğlerini ehemmiyetle takip 
ve tatbike mecburdurlar. 

Mıntaka ajanları federasyonun 
verdiği cezalan, cezaya çarpan oyun 
culara ve diğer klüplere bildirmek 
suretile ilan ederler. 

Federasyonun verdiği cezalar ka
t; ve gayri kabili itirazdır. 

Millt kllmeye girmiyen 
8 klilblln 

Turnuva 
maçları 

28 martta başlıyacak 
Milli küme haricinde kalan sekiz 

birinci küme klübünün kendi arala
nnda bir devrelik bir turnuva yapa· 
caklarmı evvelce yazmıştık. 

Bu müsabakaları tertip için ayrıl
mış olan üç kişilik komite alakadar
larla temaslarını yapmış ve maçların 
28 marttan itibaren başlamasına ve 
yedi hafta sürecek olan karşılatma· 
ların Şeref stadında yapılmasına 
karar vermiştir. 

Lüzum görülürse ilerde ikinci bir 
devre daha yapılacaktır. 

llhanıi 
Basketbol antrenUrll 

oldu 
Y. M. C. A. Amerikan klübü 

spor muallimlerinden ve eski idman 
cılanmızdan Ali llhami basketbol 
antrenöri.i olarak basketbol federas
yonu tarafından angaje edilmiştir. 

KonJlreye davet 
Boğaziçi Doğanspor klübünden: 
Yeni idare heyetini seçmek ve 

bazı mühim mesaili halletmek üzere 
25 mart pazar günü saat 1 O da Bo
ğaziçi lisesindeki konferans sal o- 1 
nunda fevkalade kongre akdedilece· 
ğinden klüp azasile bilcümle aliıka
darların muayyen saatte hazır bu
lunmalan rica olunur. 

Jngilterede lik maçları hararetle 
devam etmektedir. Mevsim başın
danberi hiçbir takım §ampiyonluk 
yolunda kati bir adım atmağa mu
vaffak olamamıştı. 

Son maçlardan sonra Arsenal 
ile Çarlton atletik takımları diğer 
rak,iplerinden üçer puvan ileri fırla· 
mağa muvaffak olmuşlardır. Şimdi
ki vaziyete göre Arsenal ve Çarlton 
takımları kırk üçer puvanla en ba§· 
tadırlar Kırk puvanla Midelsbuog 
tc:kımı üçüncü otuz sekiz puvanla 
M.ımçester, dördüncü vaziyettedir
ler. 

ı'.LMANY ADA: 
Eintracht 2 Offenbach O 
Franchfort 5 Weisbaden .. 
Sarrenbruck 2 Kisvon Niederrand O 
Walahof 6 Neckaran 1 
Stuttgarıd 4 Tasligcn 4 
Munich 2 Schwcinfur 1 
Nuremberg 5 Bayern Munich O 

A VUSTURY ADA: 
Wacker O Admira O 
Libertas 1 Rapid O 
F.C. Wienne O Hakoah O 
Austria 2 Favoritner 1 
ı'ostsport 2 Sportclup 2 
Wienne 2 Floridsport O 

BELÇlKADA: 
La Gantoise 3 Union Stgilloisc 3 
White Star 5 Malines 1 
D. Bruxelbes 3 Liessche O 
Ant Werp Z Trunhont O 
İSPANYADA: 

Arsenal 4 3 gola karşı 7 2 gol yap· 
mış olduğundan 3 7 gole karşı ancak 
4 7 gol yapabilmiş olan Çarlton 
önünde gösterilmiştir. Kral kupa
sında mağlup olan Arsenal herhalde 
lik birinciliğini kolayca elden kaçır· 
mayacaktır. Valencia 2 Espanol O 

Şampiyona ma"ları MACARiSTANDA: 
~ Uypeıt 6 Halades 1 

Avrupa futbol pmpiyonluğu maçla- Budafork 2 III. Ker 1 
nnın son hafta neticeleri ıunlardır: 

Serbest güreş 
H.Deglane Nawrockl· 

yl kolayca yendi 
F ransanm T uloz şehrinde yapı

lan serbest gi.ireş müsabakalarında 
Karayanoff Pessmannı 14 dakika 
49 saniyede yenmiştir. 

Günün mühim maçı Deglane ile 
Nawrocki arasında yapılmıştır; bu 
müsabakada Oeglan l: ·, :nci devreyi 
23 dakikada, ikinci devreyi 13 da· 
kikada kazanarak rakibini kolayca 
mağlup etmeğc muvaffak olmuştur. 

Nemzetti 4 Kisjest 1 
Ferenşvaroş 8 Szeged 1 
Fbectromos 4 Bocskay 1 
Phoebus O Budai O 

lTALYADA: 
Roma 3 Yuvcntus 1 
Genova 2 Fiorentina 1 
Milan b Bari O 
Bologne Z Napoli 1 
Lazio 2 Sampiarderna O 
Novara 2 Friestina 1 

Ambrosiana Z Torino 1 
ısvtÇREDE: 

Zudich 7 Servet 3 
Lansanne 5 Bienne 2 

ÇEKOSLOVAYADA: 
Victoria Zirkov 1 Kladno 1 

Pilsen Z Proslejon 1 
Slavya 6 Moravska tlavya 2 
Victoria Pilsen 1 Uzhorod O 

Siarta 1 Nachod O 
~------------~-

Macar 
amatörleri 

' 

1 
ıataıyan ve Bulgar 

Pankreas gur~çi.!i i{k"iyi /a.:;"14 
kaçınnca 

takımlarile 
kareıla•acak 

Macaristanm amatör futbol ta· 
1;1mı halya ve Bulgaristan milli ta· 
:omlarivle karıulasaı:akl<~rdn. 

21 ~nisana ~k~dar yapılmış olan 
bu maçlardan sonra Macar on biri 
Suri~eY.e gidecektir. 
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Hem şatoda acaba kim vardı? 
Fiterin gözü, kalın bri boruya ilişti. 
Boru bir drisek teşkil ettikten sonra, 
bulunduğu mahzene iniyordu. Fiter 
merdivenleri indi, parmaklığrr. yanma 
giderek Saviniye boru hakkında bir 
malQmat1 olup olmadığım sordu, katip: 

- Bu borular.dan, dedi, iki tane var
dır. Bellami vaktile bir havu:ı: yaptır
mak istiyordu. Bir hayli "nasraf etmiş. 
ti. Sonra vazgeçti. Birisini gördünüz, 
öteki mukabil köşededir. 7.annctmem 
ki merdiven başından göri:nsün. 

Fiter bu sözleri duyar duyn.u, Bd
Jaminin niçin iki mahpcs ara~ına bir 
delik açtığını anlamıştı ve t-.iylerı ür
perdi. Fakat aklından ge~<.:nkr lı..kkın 
da Savini ıle karısına bir ~e.1 ı.öykme. 
di. 

MUHAREBE 

Valeri ile babası kahvaltı ederlerken 
gazeteci Spik Holland geldi. Valeri o
nun halini görür görmez fevkalade bir 
hadise olduğunu derhal anlamı§tı. Ga. 
zeteci: 

- Fi ter, ldedi, dün akşam buraya gel
di mi? 
-Hayır. Ne oldu? 
- Bilmiyorum. Yazıhanesine tele-. 

fon ettim, muavini Jakson, onun gece 
yarısı otomobiline binip gitmiş olduğu
nu haber almrş, bu sabah da otomobili. 
ni, şatodan üç kilometre ilerde, nehirde 
bulmuşlar. 

Valeri sarardı. Gazeteci onun bu ha
lini gördü. Yapılacak endişesile yanı

na sokuldu. 

- Polis, deıdi, gece kendisine şatodan 
telefon edildiğini öğrenmiş. Şatcnun 

hatları kontrol altında idi. Bu izden, 
onun hareket saatini tesbit etmek müm. 
kün olmuş. Şatoya gidip gitmediği he
nüz meçhul. Jakson nerede ise buraya 
gelecek. Fakat daha evvel gidip, be
nim Bellamiyi görmemi istedi. 

Mösyö Hovet I...om:lraya gitmek üzt. 
re razırlanmıştı. Bu haberler üzerine 
kalmak istedi. Lakin Valeri, merak e
dilecek bir. şey olmadığını, fikrinden 
caymasına lüzum kalmadığım, nihayet 
bir şey olursa kendisine haber vere
bi!eceğini söyledi. Mösyö Hovet razı ol 
du. Valeri yalnız kalmak istiyordu. O, 
Cimin hayatta olduğuna, kendisine he. 
nüz hri şey olmadığına kani-di. 

Polis otomobilleri geldiği vakit, Va
lcri Gar köyünün otelinde idi. Bizzat 
polis müdürü de gelmişti. Fittr yük
sek bir memurdu. Kayboluşu onu endi 
şeye düc;Ürmüştü. Polis müdürü gelir 
gelmez gazeteciyi çağırdı. Kendisile 
görüştü. 

- Bcllamiyi göııdünüz mü? 
- Hayır, henüz vakit olmadan siz 

geldiniz. 

- Fiterin şatoda olduğuna emin mi. 
siniz? 

- Buna emin olmak için gözlerimle 
görmüş olmam Hizım. Fakat, yaptığım 
tahkikat şu merkezde. Bir köylli, Fite
rin otomöbilinin, sabaha karşı şatodan 
sık•p Londraya doğru hareket ettiğini 
görmüş. 

- Evet. Otomobili nehirde bulduğu
muz zaman, ön tarafı Londraya müte. 
ve: cihti. 

Şatonun önüne gelmişlerdi. Kapı ka
pal: kli. Polis müdürü zili çaldı. Bek
ltıli. Cevap alamadı. Bir daha çaldı. 

C .:ıe cevap yok. Kapının üzerinden 
aş:nak ihtimali pek yoktu. Çok yüksek 
ti. O aralık, yoldan gayet battar bir 
yonu çevirtti ve: 

kamyon geçiyordu. Polis müdürü kam
- Arabayı, dedi, bütün hızıyla. ka· 

pıya sürül'1 ! 
- Kapı kırılır. • - isteı:iiğim de o .zaten! 

Kamyon geriledi ve sonra bütün 
hızıyla kapıya yüklendi. Şatonun bah. 

çc kapısının kanatlan, büyiik pir gürül 
tü ile iki tarafa açılmı~tı. Polis mücfü
rü, yanında sekiz polisle, şatoya giden 

geniş yoldan iltrlemeğe başladı. Şim
di, ağacların ara!>ından çıkmış. satonun 
kapama y~klaşmışl::rdı. Tam o esnada, 

kuru kamçı şaklar gibi bir ses işitildi. 
Ve polhıleroen biri, tam ~pik Holland' 
m 'yanında yürüyeni, yere yuvarlandı 

ve hareketsiz kaldr. Polis müdürü: 
Diye hağrrdr. Daha onun 

- Dikkat! 
işaretni 

beklemeden, herkes yere yatmış bulu. 

nuyordu. Artık, Bellami maskesini 
kaldırmış demekti. 

VaVleri de bu sesi duymuştu. Der
hal vaziyeti anladı. Şimdi, köylüler 
merakla şatoya doğru koşuyorlardı. 

Valeri de onlara karıştı. Fakat kapıya 

gelince, polisler içeri girmelerine mani 
oldular. Valeriyi tanıyan bri polis : 

- Matmazel, dedi, sokulmayınız, 

t ehlike var. Şatonun üst katından ateş 
ediliyor. 

Polis daha sözünü bitirmeden, Vale
ri ile polisin aralarından, başlan hiza. 

ından vız ... ıcliye bir kurşun geçti. Po

lis, derhal genç kızın belinden sarılarak 
onu yere yatırdı. İkinci, üçüncü ve dör-

düncü bir kurşun daha ayni yerden 
geçti, Polis: 

- Geçmiş olsun matmazel, dedi, he 

rifin bilhassa size nişan aldığını ye. 
min edebilirim. 

Valeri babasının Londraya gitmiş o
masına memnundu. Çünkü burada ol-

saydı. muhakkak onun böylece kendi. 
ni tehlikeye atmasına mani olurdu. Bir 

tarnftan da Valeri bu hareketinin doğ

ru olmaclığmı düşünüyordu. Evet, ha

yatını tehlikeye atmağa hakkı yoktu. 
Bilhassa Cim Fitere karş ! 

Valeri bunları düşünürken, Spik 
Holland ko~a koşa yanından geçti. 

- Holland, Cim içerde mi imiş? 

( Dcuamı oor) 

Tarihi macera ve a~k romanı - 9 - Yazan: (Va - Nu) 

Ortahğa dehşet salmasile şöhret alan dördüncO 
Murat, dizlerini döverek kahkahalar atıyordu 

rordU· 
(Geçen tefrikaların hülasası) 

Arkadaşım. Evliya Çelebi gibi bcıı 
de mii.ezzindim. Birgü" bizi d-Ordüncii 
Mıtradm huzu11a r;ıl:ardılar. 

~ • * 
1-'vliya, dördüncü Muradı etekledi. 

Çelimsiz çelimsiz, adeta çocuk kıya. 
f etli olmasına rağmen yirmi yaşla

rında vardı. Bununla beraber. cerbe. 
zesi sa) esinde fevkalade dikkati cel. 
betti. Padişahla serbest serbest ko
nuştu. Bense, okuduklarımı heniiz 
pek hazmedememekle kalmıyordum. 

Pek de mahcuptum. Bir köşeye bü. 
zülmüş, önüme bakıyordum. Yaşım 
Evliyadan iki sene büyük olmasına 

rağmen onun açıkgöz şahsiyeti tenim
kini ezdi. Adeta görünmez oldum. Dı
şarı çıksam bile var mıyım, yok mu. 
yum kimse farkedcmiyccekti. 

Halbuki işte, Evliya Çelebi, belki 
de akrabasından olan :Melek Ahmet 
pa.~adan da aldığı cesaretle, ekabir a.. ' 
rasına karışmıştı. Padi~ahm. vüze
ranın, vükclfinın. şcyhüli!:ılamlarrn bu
lunduğu bu mecliste, serbest serbest 
a.~ir ve naat okudu. 

Kendisine kileri has'tan kaftanlrk 
verildi. Kürkünü giydi, bir şakalaşma 
tutturdu açıkgöz oğlan: 

Padişah ona: 
- Bu kiirk sana büyük geldi. Onu 

babana yolla. Sana b:ışkasmı versin--
ler ! • dedi. ı r• 

Yazan: Edgar R ice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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Böylelikle iki kürk koparmış ol. için ne Jfızrmsa hepsini ya.pi) 
du... Cidden de padişahı şaşırttı. 

Fakat ben oradaymışım, değilmi. 
sin ... Farkeden bile olmadı ... 

O, hükiimdara yakınlaşmağl büs -
bütün ilcrlctiyo:-du. Şu tarzda beyit
ler okum~.ı:.a başladı: 
Halfakı ciluın eylemesin ci7emi scnsi'! 

Iler lv<ınrle isen padişelı im i::: ile :rwrj ol! 
Ben de birçok beyitler bilirdim. Şi. 

irler yazabilirdim. Ama, b•mları söy. 
liycbilmek cesareti nerede?.. Evliya 
ise. büloül gibi şakıyor. Padisahı 

kah güldürüyor. kah hayran ediyor
du. 
Bakın hele bakın ... 
Dördiincü Murat ona sordu: 
- Daha neler bilirsin, köftehor! an. 

lat bakalım .. 
Sizin kisi başladı: 
- Yetmiş iki uliime a.~inayım. Fa

risi1 Arabi. Rumi. Süryani. Yuna
ni, Ti.irk!, Varscgi. kar, nakş. savt, a
mel, zikr, tasnifat akveli hılzniengiz, 
edebiyat ve eş'ardan bahri tavil, ka. 
sait, terciibend, terkibibend, mersiye, 
idiye, mua§şar, müsemmen, müsebba, 
muhammes, p~ncbcyt,, gazeliyat, kıt'a, 
müselles, dil beyt, müfredat, muammi
yat ilahiyat ... Evet padi~:ı.hım. bun. 
larm hepsine aşinayım... Ne ferm::ı.n 
buyurulursa okuyayım.. 

Dördüncü Murat: . 
1 
mı at!• 

- Yahu şu orrlnn ınarta'a c:iıÜ 
ı::. d htP· 

yor, yoksa bu saydıkların ~l re 5or• 
biliyor mu? - diye etrafındakı e • 
du. tr fı~t 

Melek Ahmet pa.5a, fırsa 
bilip: ·stidı:ı.tll ve ı 

- Evet, çok okum•JŞ bU"''ur• 
• a\'C J 

bir kulunuzdur ... Onu hın'l · ~,-a· 
ma!da çok isab~t ediyorsunU~·~ ; ~·et• 

- uv~1 • 
hatc de heveslidir .. Eğer 111 rursııntı 
lcre gitmesi için ferma~ bu)~ ha faV 
dünyayı görür, sayenızde .

11 

la açılır. adam olur ... - ded
1
• da bt11 

- sıra ' Bu sözler konu§uldugu tıJll: 
köşemde, düşünceye dalmış teJıal<· 

İşte. ikimizin de rüyaıarı _,,,btri 
d 

? pc,-gıı-... d 
kuk etmiyor muy u ... .·ı:;IJlek e. 
görmek, bir nevi ikbale ~rıılı:nuŞtu:·· 
ğil mi? Evliya buna nail 

0 sUrilıctı· 
Belki b'lhtı onu başka tara.fa diSi)'ıe 
vebilirdl. Çünkü padişah ken sence• 
~nikonu alakadar oluyordtı· b~l<~ 

1....,jı:;kCJl• d6 
iş bu kadar kıvama ırc ,.. " . temel< 
şey istemeyip de scyah~.~:l~all :> de • 
rüyada Cseyııhat ya.resu maJctI· 
mek nevinden bir pot kır ııunıcıtıll 

Ben do.lgın düşünürken, ·,·a ı.cı-
' Ekser .• 

kahkahaları işitiliyordu. ıde et~· 

Kendini göstermek, göze 

rıp dökmekle, adam öl~ür~e al~ )!"' 
fa dehşet saçma ';:la ~ohr ... 1e..ırıdetl 

• • 501'1 " 
girmek rat han, Evliya Ç.elebının 

cuşu buruşa &elmişti. • iftir! .. tJ.ı.1 
_ Hay velet ne kadar ar d·,,•e di1o' 

- 1 • ı, 
şaki.. Hay şeytan çıragı ... 

•etı' 
'erine vuruyordu. . erişti· J\ 
Arkadaşım artık ıkbale . stı I~ 

diııi kurtnrmıştı. Nereye 1~~ de r.t' 
. Y bo ? Bcnlu• ,.ıclS-

derileccktı... a - 11 ·.. t a,,.aJl 
zularım mrdı ... İşte f ırsa ~ .. 'I 
- .. .. nden kaçırıyord · ·r ti· 
gım yuzu VlP bl 11 B" t" n cesaretimi topla.. . bllıoe 

u u B n de ık 61' 

Büyü cü hekinı, kaynattı - ı i lacı 

eşek ·kuyruğu batırarak 

söyliyecek oldu~... e faıca.t, 
nasip almak istıyorduın... t 

1
. ,., 

lim dol"cıtı kekelet un. , ffl. 
.....,,, ' d neŞ e, ~· 

"- Padişahım. on a bit' bll • 

hastanın ü zerine s e p t i 
bende de gam var .. Gam dal. cifrler~ . z· . FuZU J ~ ...,cııo 
ma gör~ güzcldır. ~ıra . de B"" \. 

ni gamdan ,·urmuştur .. nen~ı· ...... i!'l· r. 
Önlerindeki kadın, çocuğu has· 

talanmış bir anneydi. 
Bu işi anlamak için bir Afrikalı 

olmak engel değildi.. Analık dili, 
analık sevgisi bütün insan milletleri 
arasında ayni şey değil miydi? 

Birdenbire genç bir yerli kadın 
Ceynin yanına gelerek elini omuzu
na koydu, yumuşak, tatlı bir gülüm
seme ile, ona birlikte gelmesini an· 
lattı. 

Ceyn çevresini kuşatan daha 
birkaç kadınla birlikte bir kulübe
ye girdi.. Yerli kadınlar orada ço
cuğun ve akderili kadının acılarını 
dindirmek için ellerinden geleni yap
mağa başladılar. 

Birkaç dakika sonra köyün bü
yücü hekimi de gelerek kulübenin 
önünde bir ateş yaktı, toprak bir 
kap içine koyduğu bir takım otları 
kaynattı. Bu küçük toprak tencere 
kaynarken büyücü hekim ellerini, 
kollarını sallıyor, kalkıp oturuyor, 
zıplıyor ve dudaklarından bir takım 
anlaşılmaz sözler dökülüyordu ... 
Anlaşıldığına göre, yaptığı ilacın 
hastalığı geçirmeşi için Afrika yerli· 
lerinin tanrılarına yalvarmakta idi .. 

Nihayet koynundan bir Zebra 
(Afrika yab<m e~eği) kuyruğu çı· 
karıp ki.içük tencerenin icine daldı
rdı; tencereyi ateşten indirdi. Yap· 
tığı ilacı, homurdanarak, anla~ılmaz 
cıözler söyliyerek, Zebra kuyruğu 
ile çocuğun Üstüne serpti ... 

Biiyücü hekim bu ilacı serpince, 
işini bitirmiş olduğundan çekilip git
mişti .. 

Yerli kadınlar Ceyin ile çocuğun 
etrafına toplanarak hep birden ağ
lamağa inlemeğe başladılar. Zaval· 
lı Ceyin bu kadınlardan yardım İs· 

terken onların da böyle çocuk gibi 
ağladıklarını görünce büsbüti.in f e
nalaştı. Deli olacak bir hale geldi. 

Böylece saatler geçmiş, gece gel· 
mişti.. Kadınlar ağlamalarmı gev· 
şetmiş olmakla beraber Ceyin ile 
çocuğun yanındna ayrılmıyorlar. el
leriden gelen yardımı gösteriyorlar
dı. 

Gece yarısına doğru köyün için· 
de biiyük bir gürültü oldu. 

Köy erkeklerinin, kızgmlıkla hay 
kırdıkları, aralarında hızlı hızlı ko· 
nuştukları duyuluyordu. 

Ceyin kuli.ibenin içinde parlak 
ateşin kıyısında, kucağında çocuk 
olduğu halde çömelmiş otururken, 
birdenbire kulübe kapısına bir çok 
ayak seslerinin yaklaştığım duydu. 
O sırada mini mini yavru pek sessiz 
yatıyordu; gözlr,.: nin yan açık olan 
kapakları arasından, göz bebekleri 
nin korkunç bir biçimde yukarıya 
doğru dönmiiş oldukları görülebi
lirdi. 

Kadın bu küçük yiize, yuregı 
acı ve korku ile parçalanarak bak· 
tı .. 

Bu kendisİI"İn bebeği değildi, kcn· 
di kanından ve canından değildi .. 
Fakat bu mini mini, bu narin, bu 
güçsüz çocuk ~imdi kendisi için ne 
kadar tatlı, ne kadar sevimli olmuş· 
tu 1.. Kendi yavrusundan ayrılmış 
olan Ceyin Kleytonun yiireği olan
ca se~•gisile bu çocuğa bağlanmış 
bulunuyordu. 

Bu adsız, zavallı ve bahtsız yavru 
ya o anda biitiin duyguları vermiş· 
ti. Kinkeyt vapurunda geçen uzun 
haftalıu içinde, yüreğinde toplan· 
mı~ olan ha~ret dalgaları hep bu 
çocuğun üstüne doğru gitmekte, 

hep onunla yavaşlanıp ate~ini 
dirmekte idi. 

eli o\•gı l•" dP!\ı 
·n- dinl" .. . Gamımın eı:ası s~ ıdır·" v-"• 

Şimdi Ceyin, cocuğun ölüm daki
kasının yaklaşmış olduğunu birden
bire anlayıverdi .. 

Yüreği iki ayrı duygu arasında 
eziliyor, sanki keskin bıçaklarla kı
yılıyordu. Bir yandan sevgili yav
ruyu sonsuz bir zaman için elinden 
kaçıracağım diişünüyordu, bir yan· 
dan da artık onu ölümün eliden 
kurtarmak yolu kalmadığını anladı
ğından, 1.:an çekişme çağının kısa ol· 
masmı ve mini mini y:wnmnn daha 
sok ve boş yere acı çekmemesini 
diliyordu. 

Genç kadının birkaç saniye evvel 
duyduğu ayak sesleri, kulübenin 
kapısı önünde durmuştu. 

Orada fısıltılı bir konuşma işitil
di ve bir saniye sonra kabilenin ba~ı 
olan yerli, kulübeden i eri girdi. 

Ceyin Kleyton şimdiye kadar ka· 
bile reisi ile karşılaşmamıştı. Fakat 
şimdi ortada yanan ateşin alevi 
içinde onun iri, kara yüzüne bakın
ca orada kötü huyların ve soy bo· 
zukluğunun bütün izlerini seçti. 

Bu yabani herif insar.dan ziyade 
bir goril maymununa benziyordu. 
Kabile reisi, Ceyin Kleytona bir ta
kım sözler söyledi, bir şeyler anlat· 
mak istedi ise de, ikisinin birbirini 
anlaması ihtimali yoktu. 
Kabile reisi nihnyet kulübenin dı
şıncla bulunan birini çağırdı. 

içeri başka bir knra derili dnha 
girdi. Fakat bu yeni gelen, kabile 
reisine hiç de benzemiyen biri idi. 
Bu benzemeyiş o kadar belli idi ki: 
Ceyin Kleyton onun bu knbile 
adamlarındım olmadığını anlamakta 
güçlük çekmedi. j 

(Devamı var) 

1 oınas c.-ııı 
f'anlınıın kaçın mış .. bı·r ı:nc e 

d .. muş g.C •• J ,cv~i\smdan a\Tt u~ dll· Jt'\ 
~ . kt' . sonra num ..... d·yecc ım, e1' 

ramı anla tnraktım. rbalıl< cd i)i-
Dördüncü Muradın, ,ıo duğurıU b t>' 

Yeniçerileri kas!p ka'.ur a,dişaJllıır.11tt. 
yordum. Ondan evvelkl P.Uz ,·erilt11:19 
manında kabadayıl~ra ) rıaıığl it~ 
Fakat o, sıkı idare"'ıyled 0 ikbıılitl ~~ 
kavurmuştu. İste. beıı e 

1 
hiitlıc ctıJ• 

ynnmdaydım ... ~ Mera.ı:1::ı1ıııı bll~{lf
anlatab'liı"·em, heIIl ~1\eııı d" ı;J<U· 
run b!l.na iade edeccf!'· u' , "1<3 J~ 

"c'Yı J1l ıı " lı! hl'ilrı cc:>Zn 1 an:lırac"t' rıdıı bC • · 
Bn'ki bu konı.t<"ffi"l csnnsı ..,;1 oıııt . . ·r t.'\ n .. -
dikkati celb~d:::r. ıltı a ı.. 

ııcııb 
dum... .b· ...... ıı. -~ . ~· gı ı. ı•· ıııır 

Fakat, ~öylcdıgım b·u·ti.iıt ce ·" 
b. ·e il.., 

yet ve alr..tnrlfa ter 1'. • 11tılIIl 1J1V 
· . ır -· ıterı .~· il" 
ti'Yli k•rtl • .. 1 r•racı ,ı eıııihgı l<t<' 
zusunu, tnvırlarımın a.~ı1ıı:ıışkeıı 
du ... Bircienbirc ortaY~.:. 

1 
..... 

"ldıl••"' d' ~" kel"'dİm. ezilip büı:ı rı kesil 1· 

Pad'ırhın kahknh-ıl~u: tı· 
!arı (''l~ılnra'c bana b di''e eord lf

- N c~ir ba r.ocuk? - d~k ·ıca~# 
b·r'·aÇ o:ıv 

Na":ı ·1n. ... ınrla " ~ e.;ıeniY 
1 

bif 
te ~ ı E ·liva Cnlebi ıl: def gib 
Nicin k vriroi bozdu·•· ertıtft 
ınan:ı. vardı. d n b _,f1t 

btıll 3 ,orv-· 
Yeniçeri ağac.t • .. •le 54J1J) ert'f' 

istifa~c cLti. Zira. ~~rıdı~ ;-
ki. heni tnnımı~ ,·e 1'. etııııı:tıİ~itııl• 
getlrccc>~in i de tahTll~~d&. ıı1ıı" 

- Padişah~ h~~1~yor 1'l1çeJtt1" 
konuşulmrvaca.f!tnı . 1te~ 
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Edebinl" omr ... - ci~· buıtıti1Pl,tıf'' 
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88 ---- CÜCENiN AŞKI 

gencin selamına, mukabele etti. Fak.:ıt 
bunu müthiş bir soğuklukla yc?pmıştı. 
Çünkü Don Sezarın kenıdisinde:ı ev-ıel 
halkı !elamlamasına son derece kızmış
tı. 

Don Sezarın, büyük bir cesaret ifa
de eden bu hareketi saray halkıyla a. 
ailler arasında itirazı mucip oldu. On. 
ların bu mırıldanmalarına mukabil, 
halk alkışlannı büsbütün kuvvetlen-
dirdi. 

Tam bu sırada, dostunun bu cesura
ne hareketi üzerine coşan Paııdayan, 

:Yalnız kendisine has küstahça bir cesa. 
retJe: 

- Yaşa Don Sezarl 
diye bağırdı ve Don Sezar kendisine 

•on derece kuvvet veren bu kıymetli 

teşcie manalı bir tebessümle mukabele 
Ctti. 

Diye bağırdı ve don Sezar kendisine 
•on derece kuvve veren bu kıymetli 
Veren bu kıymetli teşcie manalı b.ir te
bessümle mukabele etti. 

Ustüste gelen bu hadiseler bütün 
llsilzadeleri kızdırmıştı. Krala aldırma
tllak, krala hakaret etmek onlara ha. 
karet etmek •demekti ve bu derhal ce
taya çarpılması lazımgelen bir cü::ü.n
dii. 

f srni bile matüm olmayan ve asale. 
tini sırf boğa güreşçiliğine medyun 
olan bu sefil sergüzeştçi kralı küçük 
~U§ürrnek küstahlığında bulunmuştu. 
Ötede ayakta duran sefil, adi halk da 
0 nun bu küstahlığını alkışla karşıla
mışlardı. Ve nihayet diğer bir sergü
ıcştçi bu ecnebi şövalye de bütün bun_ 
1•rı gölgede bırakacak bir küstahlıkta 
bulunmuştu. 

l!ayır ! .. Buna tahammül edilemezdi. 
~ ktlstahlık ancak kanla önedebilirdi. 

afalar kızışıyor, gözler frrhyor, yum-

ruklar, kama ve kılıçların kapzalcm ü
zerinde sıkılıyor, titriyen dudaklardan 
tehdit ve hakaret dökülüyordu. Eğer 

bu anda bir mucize olmazsa. asiller 
avamın üzerine saldıracak, ve harp, Es
pinozanın kararlaştrrnuş olduğundan 

daha başka bir şekilde patlayacaktı. 

Beklenen mucizeyi, farkında ohoadan 
Şiko tevlit etmişti. Başka bir meziye
ti değilse bile, onun küçük boyu her
kesin nazarı dikaktini celbetmeğe ka. 
fiydi. Onu bütün Sevil halkı tanıyordu. 
Onun tabii güzelliği paçavraların al

tınıda bile Fausta gibi bir artistin na
zarı dikkatini celbetmişti. Şimdi çok 
güzel ve muhteşem elbiselerin içinıdc 
güzelliğinin büsbütün artacağı g:ıyet 

tabiiydi. Nitekim de öyle oldu. 

Şiko, meydana çıkmadan evvel 
Don Sezara şeref vermek ümidinde oL 
duğunu, masum ve saf bir tavırla söy
lemişti. Cüce hakikaten ona şeref ver
di. Fakat asıl şayanı dikakt olan cihet, 
onun ayni zamanda, yalnız kuvvet ve 
kahramanlığı takdir cı:len seyircilerin 
müzaheret ve hayranlıklarını celbetmiş 
olmasıydı. 

Kopmak üzere olc:n fırtınanın önü_ 
ne geçmek için, bir tek seyircinin, "A !. 
Şikoya bakını., diye bağırmas: kafi 
gelmişti. Bütün gözler bir~n içinde cü
ceye doğru döndü. Biribirlerinin üzeri
ne saldırmağa hazırlanan asiller ve a. 
vam halk, kinlerini unutarak takdir 
ve hatta prestişle onu seyretmeğe baş
ladılar. 

Don Sezarın küstahça selamı unutul· 
muştu. Don Sezar bile, biran, Şikonun 
yanında sönük kaldı. Bu aralık kral 
da cüceye baicarak tebessüm edince, 
bundan herkes cesaret aldı ve her ta_ 
raftan hayranlık avazeleri ve alkış ses 
leri yükseldi. Birçok kadınlar da bu 
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Fakat Filipin Pardayana rı::erhamet 
etmeğe hiç de niyeti yoktu. Bunun için 
derhal cevap verdi: 

- Ona gelince, size terkediyorum. 
Fakat herhalde onun imhasını da son
raya bırakmak kabildir. 

Espinoza kaba bir tavırla: 
- Şövalye dö Pardayan küstahlığı

nın layık olduğu cezayı pek fazla bek
ledi. Bu ceza artık tehir edilemez. Ben 
sağ kaldıkça kralın ~ahsına yapılan 

her kiistahlık, en ağır cezalarlı\ ödene
cektir. 

Kral başını salladı. Pek de kani ol
muşa benzemiyordu. 

O zaman Espinoza dikkatle Fausta
ya baktı ve: 

- Hepsi bu kadar değil sir, dedi. 
madam Fausta uydurmadığımı ve mü. 
balağa etmediğimi temin o::lebilir. 

Fa usta hayretle sordu: 

- Ben mi? Benim şaha detim ne şe· 
kilde faydalı olabilir? 

- Bunu söy: iyeceğim madam. Ba
zı deliler ve alçaklar toplanarak krala 
karşı isyan etmek, halkı ayaklandırmak 
ve kralın merhamet etmek istediği gen
ci tahta çıkarmak gibi alçakça bir hül
yaya kapılmışla:dır. 

Kral adeta bağırarak: 

- Söylediklerinize iyi •dikkat edin 
mösyö, dedi. Çünkü kafanızla oynu
yorsunuz. 

Espinoza soğuk bir sesle cevap ver. 
di: 

-Bunu tekrar ediyorum. Çünkü 
hakikat olduğuna emınım,. 

- İzah ediniz mösyö 1 
- Tekrar ediyorum ki kralın şah-

!lına ve tacına karşı bir suikast hazır
lanmıştır. Bu alçakça teştbbüs hiraz 
sonra patlayacaktır. Bu teşebbüs, uzun 
zaman herkese nümunei imtisal ola. 

cak bir şiddetle tecziye edilmelidir. O· 
nun akim kalması için bütün todbirleri 
aldım. Bu söylediklerimi prenses Fa
usta da tasdik edebilir. 

Fausta, bütün soğuk kanlılığına rağ_ 
men, boğulmak üzere olup da tutunac<.k 
bir tahta rarçası arayan bir adam na
zarile, etrafına bakınmaktan kendini 
alamadı. 

- Espinoza her §eyi biliyor, diye dü-
şündü. Nasıl bunu kim haber veroi? 
Burası ehemmiyetsiz! Herhalde birisi: 
Biraz altın veya iyi bir mevki mukabi
linde bize ihanet etti. Şimdi beni tev-

kif edecekler. Artık kendime mahvol
muş nazarile bakabilirim. Ne diye üç 
yaverimi yanıma almadım. Hiç olmaz. 
sa kolay kolay teslim olmazdım. 

Bu düşünceler bir yıldırım süratile 
Faustanın kafasından geçti. Buna rağ
men yüzü gayet sakindi. Hatta hayret 
eder bir tavırla gülümseyordu. 

Kral şüpheli b:r nazarla başını onun 
tarafına çevirerek: 

- Duydunuz mu madam? fıahat

vedniz, anlatınız. 

Deyince, Fausta mağrur alnını kal. 
dırdı ve Espinozanın gözleri içine ba
karak cevap verdi: 

- Başengizitörün söyledikleri birer 
hakikattir. 

Kral sert bir sesle sordu: 
- Nasıl olur da, bunu bildiğiniz 

halde bizi bundan haberdar etmediniz 
madam? 

Fausta cesaretini son haddine kadar 
götürmeğe karar vermişti. Cesaretini 
birçok vesilelerle göstermiş olan bu 
müthiş kadın elbisesinin gızll bir yıc
rinde saklı ıduran küçük kamasını oy. 
natmağa başladı; siyah gözleri b~ran
içinde balkonla yer arasındaki yüksek
liği ölçmüş ve, oraya kolayca atlaya. 
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.rak tcvkifinj, biç olmazsa bir müddet 
için. tehlr ettirebileceği hissini ver

mi ti. Tam me~'um cesaretini göster
mek üzere ağzını açetrken,, başengizitör 
sakin bir sesle şunlan söyledi: 

- Sözleriı:ıtl tasdik edeceğini bildL 
ğim için prensenin şahad~t etmesini is· 
te!idim. Fakat ondan şüphe ettiğimi ve
ya bu teşebbüse onun da iştirak ettL 

ğini göylemedim. Prenses bundan bizi 
haberdar etmedi, Çünkü benim mese
leden haberdar olduğumu ve icap eden 
tedbirleı-i aldığımı biliyotdu. 

Ona meşu•m olacak kelime Fausta
nın ldudaklanndan ~ılı:madı, Harekete 
geçmek üzere gerilen bacakları J•avaş 

yavaş gevşedi, eli kamasını oynatmak. 

tan vazgeçti ve bir baş işaretile başen
gizitörün sözlerini tasdik ederken şöy
le düşündü: 

- Espinoza beni niçin kurtqrıyor? 
Yoksa beni sadece ikaz mı etmek iste. 
di? Belki, kuvvetine mi güveniyor. 
Yoksa şahsıma mı ehemmiyet vermi
yor? Bunu anlamak lazım, anlayaca
ğım. 

Başengizitörün sözleri üzerine sükil. 
net bulan kral Faustadan af diledi~ 

- Heyecanımı affedin madam; fa. 
l:at baş.engizitörün söylediği şeyler o 
kadar müthiş ki, herşeyclen şüphe ede
bilirim. 

Fausta haşmetli bir liikaydile başını 
salJıy.'lrak kralı tasdik etti. 

Espinoza Faustayı iyice korkuttuk. 
tan ve mütea.kiben korku!;iımu izale et· 
tikten sonra, sert bir u~sle tekrar sö

ze başladı: 

- Ve )mdi sir, dedi. Size ha_kikati 
anlattıktan sonra, acıdığınız insanlörın 
liıe kar§t neler hazırladıklarını göster .. 
·elikten sonra, arzunuz vcçhilc. gidip ver· 

> 
C" 
!: 
> 
z 
o 
> 

> 
r 

o 
> 

... 

clığim cır.irleri geri alayım da ıtlçaklar 
istedikleri gıbi hareket etsiplcr. 

Ve Espinoza kralın cevabını bekleme
den sert adımlarla dışarıya doğ-ru yü .. 
rüdü. 

Kral bütün kuvvetile bağı ı: 

- Durun Kardinal 1 

Espinoza bu emri bekliyordu; kralın 
kendisini çağıracağım biliyordu. Acele 
etmeden, sevinmeden, iftihar duyma
dan yavaşça ıdöndü ve hiçbir şey o1-
mam·ş gibi sakin bir tavırla geriye ge .. 

!erek kralın koltuğu arkasında durdu. 

Filip, herkesin duyabilmesi için kuv· 
vctli bir sesle: 

- Mösyö, dedi. Siz herkese niimunci 
imtisal olacak bir hizmetkarsın:z, bu
gün bize yaptığınız iyiliği hiçbir za .. 
man unutmıyacağız. 

Espincza hür:netle eğildi ve kral ila· 
ve etti: 

- Şu meşhur don Seznnn güreş.ini 
ba§latrn. Onun Endiiliisteki şöhretine 

layık olup olmadığını doğrusu çok me
rak ediyorum. 

x 

ŞIKONUN ZAFERt 

Don Sezar meydana çıkmıştı. Sol e. 
linde bogayı ku:dırmağa m;ıhsus kırmı
zı ren!.tc bir kumnş v:ırdı; sağ elinde 

kılrcını tutuyordu. Bugüne kadar hiç 
bir bogaya saplamadığr bu kıl:ç. sağ

lam. zıırif ve çok güzeldi. 

Ynrıında iki y::ırdımcıylü Şiko duru· 
yordu. Dördü de meydanın methalinde 
duruyorlardı. Don Sezar, Pal'dayanll 
konu~uyordu. 

Şövalye, güreşi, bu mcthaldcn U· 

kip etmek istiyordu. Çünkü icabında 
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~iidahale etmek isin en mür.asiı:ı ve 
en ya:tın ye:: l>urasıydı. 

Bu met.halin yanmdalti koridor bü
yük bir kalabahk!a tıl:lım tıklımdı. 

Ne Paıidayan, ne de Don Sezaı: bu 
adamlctra aldırdılar. Gürceş vakti gelin. 
ce Don S~zar §Övalycnin elini sıktı ve 

y.Ü.:?;ÜnU boğanm çıkacağı kapıya doğru 
çevirmek suretile meydanın oı tasında 

bekledi. iki yar<lımcısiyle Şiko arka
sında durdular. 

Don Sezar yerine geçince, lıoğanı,n 

heran dışarıya fırlıyabileccğini nazarı 

dikkate alan meydapın kenannuaki 

seyirciler, etraftaki halkın alay ve kah. 
ltahaları arasında. bütQn ııüratıuıle par
maklıklara d<>ğru ko§uşmağa başladı

lar. Du gülünç manzara hel' .;:üı:e_şten 

evvel tekrar ediliyor ve her d::fasında 
ayni kahkaha ve alayları tevlit ediyol'. 
du. 

Uzun zamanlardanberi hareketlerini 
kr:ılııı yüzlindeki ifadeye göre ayar et
mcğe alışmış olan saray halkı istedikle-

ri gibi ~ü1üp şakalaşıyorlardı. Fa~at 

avam halk arasında vaziyet bı.ı;jkavdı. 

K.ralın mevı;udiyeti, onların. sevinç 
ve '!:-:ı.ğrrşmalarınr a"ı.kı;a izhar etrr.c1e. 
rt""e mani oluyordu. Çiinkü or.lann a· 
ı ~sında dolaşan yü~lcrce c:ısu!>, en kü-

çük bir kahkahal;;rına en ı.fak bir 
giırültülerine istediği mc::nayı veriı ve 
kencH!e::ini tevkif cttircbi~:rlcdi. 

Bunun i in halk da, harcketJçr :ni s~. 
ra'' halkının hareketlerine gör~ tanzim 
cd~rdi. Onlar alkışlııclıljlr mı, haik r~a 

all:·şlar, sustular ınr halk da suc;ırdt. 

Saray lı;,ılkt Don Sezarın ma:;r:i'lm ol· 
dufunu biliyorlardı. 

Herkes );açtıktan sonra, JJç:ı ~-;ı,~t' 

mcyd<ının ortn:.mua yalnız kqlnıc~, !'.il· 
ray halkı boğa güı:e çiımi oltlu{!u gibi 

onu da illkr~l::ıya.cakhın yerde <;c~.iı 
ve hareektşiz durdulaı:. 

1 Halk Don Sezarın ın:ıhki\m c~up 0 
-

madığmı bilmiyorlaı:dı. Bilenle: ya Fa· 
ustanın vcvahud da dük dö Kastr.-:ır
nm adaml~ıydı. E'ct.kat bunu t.i:cnJc.r 

için de bilmiyenlcr: için de Doıı Sez~: 
blr kahraman t:ir harikaydı. Z1ten. gı 
gicle artdn bir sabırsızlıkla onı;rı ıncV· 
dana çıkmasını beklemişterdi. 

Aslllerin üzerine cöken derir. t;ir srs• 
• poıı 

sizlik evvelfi halkı şaşırttı. So1lra 
1JL1 

Sezarın aşkı daha <ığır bastı; o·ıun 't 
C"'l .. 

şekilde karşılanması halkın h<>juna " a 
memişti ve herkes bunu adeta şa~::.~r 
kar~ı yapılan bir tahkir audcdJC1• 
hnl intilçam almağa kalktı. 

dl1· 
Me}'.":lanrn ortasında hareketsiz. t.ıı· 

• k" e,; ız >• ran Don Sezar, bır ta:~Jta .ı s ::. yi 
sumeti, diğer taraftaki sinide='rn il 

dı:rhal sezmişti. LaKayt bir tarzd~ ~n~ 
Jümsedi. Fakat her ne olursa ~s ,a. 
bu alışmadığı kar§ıll\nı§ oııun i 0 

nını sıkmıştı. 
.. e~crılc· 

Halk, sanki onun aklınd~n b ···~ıı 
ri keşfet:niş gibi birdenbire ou n el 
kuvvetini topladı. Birkaç cesuru et 

1 hi . . • h af a siraY 
çı pması ran ıçınae er tar :ı~ığı 

etti ve müthiş .bil ~lkı~ tufanı .. ~i:atla
çmlattı. Du, asıllerın lul.:ıyt .~ çev?P· 
rina balk tarafından verilen tıı 

tı. sc· 
Bu nümayişten kuvvet zlan porırurıı 

zar kralın locasına ve tbiilnle .. ~ 51
dll t(O 

çevirmek suretile hall:a dqğrıı 9~11 ~ ı•J
lcendi ine bu sevinci 'llcreıı haı 1 

:; ı- 1 ~ .. ·· un .. ,. 
la selaml;ıdı. Bundan onra, yu" ,,yol b. _, e• 
lın locasına çevirdi ve ...-. ır" .. 1,ıe -Prard3yanın yapmış old1.1ğı_ı .şçk• bllııı· 
geniş ve içinde gir.li bir ıştıhza la se
nan b"" ınü!ın@ğnlı egilii1C ~ra ~ 
lijm v~r~i ve. tafrifat kaid le 11~. ııu 
tit~ olan lçr~I, belki dç ölecek 01

' n 



~ ~"llt .. . 14.ao. , .. . 
~~ilkJa dana musikisi, 19,30 spor 
~t~ 

20
1ert, Eşre! Şc!ik, 20 Türk musiki 

'- 'Qyı •30 Ömer Rıza tarafından arab 
~:.: 20,45 Vedia Rıza ve arkadaııı:ırı 
lltt ly Türk musikisi \'e halk şarkıları 
~ h:~ 21,15 orkestra, 21,15 ajana ve 
~ Pltıtı rlerı ve ertesi gUnUn programı 
~ 23 ~ sololar, opera ve operet parça 

~'i: 
U latkııar, lS,35 konuııma. hukuki 

11~ ~~ l9,05 Ldypziktcn naklen, naklen 
.~ tt .os gelecek haftanın programı, 
~ llnoton1a mar§lar, 20,50 günün a 
~haberler, 21,15 piyes, 22,05 aakeri 
"lcı \'e 23,0s hava, haberler, spor, 23,35 
~ ~Cthtıı bir opera, 24,20 gramofonla 
"\0.\ l> lılai, 
ı~ tşl'E: 

~:ta kkonterıuııı, 21,20 Mısırdan naklen: 

~' .,011serı, 24,05 ing!llzce haberler, kon 
• .. 4 ao 

t~ ' cazband takımı, ı,ıo son ha• 

ti~tş: 
~ 0rkeatra konseri 19 05 ha va ve ko. 1' • l D 1 ' ' 
~ iteni 5 musiki, Ç.aykovaklnln konseri, 
.~.~o 'raıuı. :0,10 §a:l konseri, 21 kon• 

•10 §an konseri, 21 konferans, 21,20 
~\' llıtklezı: Dünya k onseri, 22,35 haber 
tl' ~ 8Por ve 11alre, 22,50 gramofonla 

la "r,'24 ,50 !ransızca ve nlmancıı haber. 
~b. &on haberler. 
~""\: 

~ llıtıakı ve §arkıla.r, lS,35 orkestrl\ 
~ tır~0,05 çocukla.rm zamanı, 20,0S 
I; 'la "e itte askeri musiki, 21,05 haberler, 
~ ~ taıre, 21,35 mrycte numaraları, 22, 

11~ ~İIPortajı, 22,85 orkestra konsel'I, 
"' ~ Piyano konseri, 23,45 röportaj 

t Ct( l'ler, hava., spor., '\'tsa1re, 24,30 
~:oıı~traaı, 1,85 haberler, vesnlrc, 1,4.~ 

2t 1.\: ' 
ıo t 

'\.; ~ l'antızca turizm propagandası, ya• 
t, 2ı trdc haqerler, 21,10 haberler ve 

,35 faşizm haberleri, 21.45 kanş1k 
ı~' 22,05 operet yayını, istirahntlerde 

~haberler, 24,05 hava, haberler. 
il. bı 3 1nUsikis1, 24,35 Bari ve Bolo~ 
~; tl,kte dana musikisi, 

''U '- betçi eczaneler 
~:ı~ ııehrln muhtelif 5('mtleclnd.• 
~hu ıı C<-7.n.nefor ~unlnrdır: 
~ !ıı~tıl Clhetlndekiler: 
~ Undc (Beşir Kemal ı, Beynzıtta 

~ 1
• l<Uı:Ukpauı.rda ~H. Hulüsi l, Şeh 

~c.baı(Suat), Samntyadıı {Teo!llos), 
~~ ~lı!ı- lndıı (Üniversite), Aksarayda it.' ), 'Fenerde (Vltııli), Alemdard!l 
;>~u" '.nakırköyde (Merkez), 
~ tlt• ClhcUııdckller: 

SARAY 
rURK 

MELEK 
IP8H 

!4ARARYA· 
YILDIZ 
SUMER 
.\.l.RA7.All 
rAN 

~lk 

Ş.\RK 

\SRJ 

BEYOr.LU 
ı Kıvırcık bq 
a Savay otel 217 ve Ye~ll 

domino 
t ·Bir kadm yalam 

&-\·ltlD('k arzusu ve BW 
bUller öt<>rken 

ı Port Arthur 
ı Zig!lld 

Kadınlığm sırn 

ı Zafer gUnU 
ı .Alçaklık ve Vonder Bar 
ı Ehll salip muh&rebelert. 

ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

1 Ge<-e bUlbWU , .e Yıl. 

drrrm tıöltıttı 

SA..~CAK ı 

(Eski Aıtorya) 

t:ınfURIYET ı 

Güzel Fatma, Çö! eers"
rUerl ve Gece adamları 

Yıldırım kaptan, Kukar1çe 
ve Mekaud 

ISTANBUL 
Fr:RAl'I Son casuslar ve TB.§"'l 

kıı.ı 

lltLLJ ı RllB"Japon muharebesi ve 
casuslar karşı kar§ıya 

R11. . .AL ı Türk inkılA.bmda terakki 
hjlmlelcri 

:\ZAK ı (Graa :Mor) Şahane melo-
di ve Knr:ı odnnın esrarı 

ALE1'IDAB ı Dokuzuncu ıtPn!onl ve 
GökyllzU ate§ler içinde 

KE!'tl.ALBEV s Kontlnantaı ve GUmU§ 
mahmuz 

KADJKOY 
HALE s Tatlı belA. 

OSKlJDAP 
RALll ı Ehlisalip muharebeleri 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRKOY 
l\llLTtVADI ı Yeşil domino 

TiYATROLA R 

Tr..ıır::r>, Si DRAM KISI\U 
Bu akuam temsil yoktur. 

.$ehir1i'ıjCJfrıısu 20-.ı 937 cumartesi 

ııııuıııınııı 

llLlll 
llllll!HllW 

akşamından itibaren 
ltRAL LtR 

"n7.an: W. Shakespeare 
'Urkçeye çeviren: 
>eııllıa Bedri Göknil 

l''ran,.ız J'lyatroauıı• 

Opnet kvımı 
Akıam ııaat 20,30 da 

SAZCAZ 
Ya.zan: Ekrem Reşit, Bcstellyen: Cemal Reş!t 

...---AKBA---. 
müesseseleri \ c~&Yda CMatkovlç), Galata Fm• 

· (lt~ .ıeaınde (Mustafa Nail), Taksim 
. ~~anı. l\:alyoncukullukta (Zafiro-

1 

Ankarada her lisanda kitap gaze-
), ~~tada o(Ertu~rul), Şfşlldc CA· te ve mecmuaları Akba müessese-

\_~ ("-~lkt&§ta. (Süleyman Rceep), San }erinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
t'~ lafı, Ho.sköyde {~esim Asco), K~·j 
~~n~ cırueyyet>, kitap, mecmua, garete siparişi ka-
~ '<Q11ar' l\o.ctıköy ve Adalard:ıkller: bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
ıı; ~lıı da (Ahmedlye), Kadı köyde Yel· rma ilan kabul, abone kaydedilir. 
' ~·ı~ <le CüçlerJ, BilyUkadada (Halk), Telefon: 3377 

'~~~~~~~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
' 
1~lanbul · .. B~Ie~iyesi . İUUıl8rı :' 

... . , . ,,,, '.·; : . . . . . . . l 
1!ı ' ıao 
l~ ' 

365 
22 Mart 193 7 Pazartesi 

~1 ' sso 23 ,, ,, Salı 
h ' ? 24 ,, ,, Çarşamba 
'6 2s 
~' 

858 
25 ., ,, Per§embe 

· tltd· 26 ,, ,,. Cuma 
' ~ ~tdcn aylık alan emekli ve öksüzlerin Mart 1937 üç aylık maaşları 
~~dattııı günlerde aylık cüzdanlarındaki tediye ıırra sayılarına göre Ziraat 

S) 11 Yerilecektir. Aylık sahiplerinin müracaatları ilan olunur. (B.) 

~e"ıet demiryolları ve limanları 
b'.~~etme umum müdürlüğünden: 

( Q~c 84 numaralı gidiş - dönüş t arüesi Haziran 1937 sonuna kadar ol -
tc \i 

1'Ü;k· "mHd;
1

;a .Kur~
6

~<~zı 
şiııı~üyük Piyan9osu 
5 1Ye 1( adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
~~ l~.cı keşide 11 Nisan 937 dedır. 
l\y Yuk "kramiye: 200.000 Liradır. 
liı:ı:~a .: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 

ı~ramiye! erle ( 50.COO ve 200 000) liralık 
()· iki adet mükafat vardır. 

~. tlilctl k kat: 
~~ alnn he:::-kes 7 / Nisan; 937 günii nkpmma kad~ biletini 
·~. bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 

HABER - J.\lCşam postası 

İsta~~u~ ~Q~~t~nhğı 
Satlnalma Ktimilyonu ilanl~rr 

.. ~... . l ,; ~· . 

İstanbul komutanlığı garnizonunda 
bulunan motörlü vasıtalar ihtiyacı olan 
on çeşit makine yağı açık eksiltme ile 
ihalesi 22 mart 1937 pazartesi gün·~ 

saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 513 lira 95 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 39 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık satmalma ko-
misyonuna gelmeleri. ( 114 7) 

İstihkam inşaat bölüğü ıçın bir 
nakliye arabasile beraber bir çift nak
liye koşumu açık eksiltme ile ihalesi 
22 mart 1937 pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen tu
tan 150 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda göl":.ilebi. 
lir. İsteklilerin 12 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle beraber i
hale günü vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satınalma komisyonu. 
na gelmeleri. (1148) 

Beher metresine biçilen ederi sekiz 
lira olan yedi bin metre kurşuni kaput
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İhalesi 26 mart 937 cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminat 4050 
li radır. Şartnamesi 280 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan alı 
mr. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılr belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma komisyonu
na vermeleri. (631) (1309) 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 
Beyoğlu Halaskar Gazi Caddesinde 

105 No. lu hanede mukim Hermeni 
vekili avukat Huliısi tarafından Beyoğ
lu Altınbakkal Terkos sokak 101 No.lu 
evde oturan Yetvart aleyhine 936-903 
No. ile açtığı ihtar davasından dolayı: 
Müddealeyh Yetvartın kanunun tahmil 
ettiği vazifeleri ifa etmemek maksadi
le bila sebebi muhik hanei zevciyeti 
terkeylediğinden kanunu medeninin 
132 inci maddesi mucibince müddeaa. 
leyhin bir ay zarfında hanei zevciyete 
dönmesi l:.izumunun ihtarına dair 27-
1-937 tarihinde verilen hükmü havi 
937-221 sayılı ilam Yetvartın ikamet
gahının meçhul olmasına mebni hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 141 n· 
ci maddesine tevfikan ilanen tebliği 

tensip kılınmış ve bir sureti de mahke
me divanhanesine talik edilmiş oldu. 
ğundan tarihi ilandan itibaren 15 gün 
zarfında Y etvartın temyizi dava ede· 
bileceği tebliğ makamına kaim olfmak 
üzere ilan olunur. 

Beıiktaş !kinci sulh hukuk hakimli
ğinden : Bebekte kücük Bebek Dere 
boyunda 117 numaralı har.ede mukim 
akıl hastalrğına müptela olan Asiye 
Zelihanın hacrile ayni hanede oturan 
anası Kadriyenin vasi tayin edilmiş 

olduğu alakadarana maliım olmak üze_ 
re keyfiyet ilan olunur. 

Diş Dol<toru 

lbD rg®~'Il: tQJDç~a=-
cumartcsinden maada hergün 

hastalarnı k:ıbul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramva) 

Durağı No. 95 

( 

l 
~ 

~ 

ilanla alakadar Bankalar, mües- 1 
1 

sesat, şnketler ve tüccaranın 6
) 

Nazan Dikkatine: & 

KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
aşağıda gösterilmiştir: 

Birinci aayıf ada batlık 
Birinci aayıfada santimi 
.ikinci sayıfada ıantimi 
Üçüncü ve dördüncü 1a yıfada santimi 
ilan sayıfalr.ınnda santimi 
Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazele ve 
hayır müesaeselen ilinatı ıantimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kedar 
Küçük ilanların bet defası 
Muhtaç san'atkarlar ve iş anyanlann 
ilanatı 1 O kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat 
yapılır. 

Kuruı: 
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300 
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Il3nlar için yalnız Ankara cadde- ' 
sinde V AKIT Yurdunda ı 

PROPAGANDA 
Servisine mUracaat edllmelfdlr. 

) Telefon: 24370 

~Başka hiçbir ilAn müessesesinin 
~ gazeteler namına ilan almak 
\ salAhıyeti yoktur. 

• 
Istanbul 3 Üncü icra memurluğundan: 

Kemalettin, İbrahim Lutfü, ve Fatma Medihanın tasarruflarında olup Em
niyet Sandığına birinci derecede ipotek ettikleri ve yeminli üç ehlivukuf tara • 
fından tamamına 3200 lira kıymet takdir edilen Erenköyünde Kozyata~ı mahal .. 
le ve sokağında eski 23. 23 yeni 20. 20 No. lu prkan Hüseyin paşa ahırı ~ima • 

len yol garben Fatmanın müfrez bağı cenuben Beyaz Halil tarlası ilt mahdut 
kayden 7 dönüm mikdarında ahşap köşk tür. Mezkür maa müştemilat iki kat ka
gir köşkün evsafı aşağıda yazılıdır. Zem in katı: Zemini çimento dö§eli üç oda bir 
hela bir sofa birinci kat: İki sofa lıir hela, bir banyo dairesi üs; oda, müştemilat köş 

ke biti§İk etraf duvarları kagir ve sıva sız çatısı yeni yapılmış zemini toprak 
büyük bahçesinde muhtelif yemiş ağaçları ve bir kuyusu vardır. Umum me!aha • 
sı 6429 m2 olup bundan 154 m2 üzerin cie köşk 24 m2 üzerinde müştemilat ka • 

lanı bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu 

gibi açık artırmaya vazedilmi~ olduğun dan 3-5-937 tarihine müsadif pazar -
tesi günü saat 14 ten 16 ya koidar daire de birinci arttırması icra edilec~ktir. Art· 

tırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi ü • 

zerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahüdü baki kalmak Ü· 

zere arttırma 15 gün mü:ldetle temdit edilerek 18-5-937 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 ten 16 ya kaıiar keza da.iremızde yapılacak ikinci aç'k arttır -
masında arttırma bedeli kıymeti muham menenin % 7 5 ini bulmadığı takdirde 

satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttır
maya i~tirak etmek isteyenlerirı krymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey 

akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair cılan iddi-

2larını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar· 
fında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli 

ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 

\:ergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ile dcllaliye resmi ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz 
bedeli miişteriye aitir. Doıha fazla malumat almak isteyenler 15 - 3 - 937 

t:ırihinden itibııren herkesin görel,ilmesi için dairede açık bulurıdurula • 

1 ... 9 

Göz Hekim ı 
Dr. ~ükrü Ertan 1 

cak arttırma şartnamesile 9361418 No. lu dosyaya müracatla mezkur dosya • 
da mevcut vesaiki görebile:ekleri ilin olunur. ( 151 O) !-----------

1 
Cağaloğlu Nunıt"smaniye cad. No 

(Cağaloğlu Ecz:ınesı varunda) 
Telefon. 22566 
•.ff ; 

SEZEN 
T..::RZiHA ESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

, 1 

En caz·p nı :ıoeller, me\'simlik metin 
ve şık lnımaşlar. 

lstc:ınbul Yeni Postahane 1car§ı8tndo 

Tahmin edilen bedeli ( 4680) lira olan (780) metre linolyom- 5 Nisan 
1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme usulile alına• 

caktır. 

Muvakkat teminatı (351) lira olup şartnamesi komisyo11da her gün para
sız olarak verilir. 

İsteklilerin. muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlü• 
ğüne yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya Banka mektubile ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte KasımP.•~ 
§ada bulunan Komisyon um uza m:.iracaatları. ( 1515 ), 
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·- TableUer ı • Her eczanede arayınız. ( Po•la ku:usu 1255 Hormobln l -· 

Niçin 
Herkesin 
Oişıerl 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜÖÜ 
Satınalma Ko111isyonu İlanları · 

• 

100 Ton Mutahhar Avrupa Pamuğu 
Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonunca 4/ 5/ 
937 tarihinde sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şarbıame (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan \'erilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (4000) linyı havi teklif mektuplarını mezkur gün 
ae saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu 
nun 2 \'C 3. maddelerindeki \'esaiklc mezkur gün ve saatte komisyona müra. 
catları. (1364) 

100 Ton Ferro Mangan 
Tahmin edilen bedeli (13000) lira olan yukarıda miktarı \'e cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikaalr Umum Müdürlüğü Satmalm~ Komisyonunca 3/ 5/ 
937 tarihinde pazar~esi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart-
1181Dı8 parasız. olarak Komisyondan verilir. 

Xalip'er:n mu\'akk:ı.t teminat olan (975) lirayı havi teklif mekllıplarını mez 
Jrft!' gtlnde s:ı:ıt H de kadı:ı.r Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanununun 2 ,.e 3. m'tddelerindeki vcsaiklc mezkur gün ve saatte Komisyonn 

ın.üraca.atıarı (1363) 

So{luk 
ve rutubetli 
havalarda 

Grip, Nezle, 
Boğaz 

olmamak ve soğuk algınlığından 
korunmak için 

• r ol A 
Kullanınız. Akridol, bulqrcı has
talıkların alınmasına mini ol
duğu gibi boğaz ve bademcik ilti • 
haplarını da pek çabuk geçirir. 

Her eczahanede bulunur. 
Ufak kutusu 35, büyük kutuıu 

70 uruştur. 

Böyle . 1 
beyaz değildır 

Çün1'U dlşlerln beyaz olması için 

[!] inci şart: 

Rad o 
• • 
ı .n cı şart 

in 
Kullan1118rı 
da: 

Ağzı yalnız sabahlan değil, her yemekten sonra müınkün 
olmaza akf&ID, sabah mutlaka temizlemektir. 

~~~~~~~~------------------------~~:::.ı4 :::::m Birinci sınıf Operatör :m::n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••• 
·Or. CAFER TA YY AB ~ 

-"~ Umumı cerrahi ve llinlr cerrahisi mut .. 
hauuıı. Farlı Tıp FakUlteai cerrah! ..... 
vtsf, dimağ cerrahisi eruıtltUaü ıabrk 
iuistam. 

1000 ketime ite kendi kendine Alrn ~"'" 

Erkek ve kadm amellyatlan, lln1r Te 
beyin urlan , eatetlk (yüz, meme, karın 
bunı§ukluklan) &mellyatıan ve nisaiye 

1 
doğum mUtehaaaılll. 1 
Hergün (!Hl) kadar m eccanen. Öğle. 
den sonra Ucretlldlr. BeyoA-lu Parma k_ 
kıı.pı Rumeli han No. 1. Ti . .(40ll6 

rm::::::-.:::::ı:::m a:w&.-• ..::ı~.=----rm-=-----or.----N 1 ŞAN YAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehane8inde tedavi eder. 
Tel : 40843 

~~~
(~ Dr. Nihad Tözge 1 

,J> 1 ıncı sınıf Cilt • Frengi ve dıQer 
f Z ü hrevi hastalıkıcır mutahassısı 

'f) 8abıAll Ta1y•r.• Ceml1•ll kar, ıeı Ne. tt 
Tet•tonı •t••• 'I 

Pazar ve Perşembeden başka hergün l 
15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder ıJ; 

Sair günlerı paraaız ~ 
.... ( 

---Dr. lbnn Sami ---
6 k sUrU k şurubu 

ü ksürlik ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürüklerı için pek ıe · 

~irli iUçtı r. l ler eczanede ve ~czı 
depolarında bulunur. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ _ Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağaza~ı 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tel: 41235 

:ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıa'~ 

fi Doktor =; •. .. i. 
~~Omer AhdUrrahmanH 
ii DERMAN ii 
~~ Muayenehanesi - Eminönünde H ı 
H VALDE HANI içir:ıde N o. !? l Hj 
l !t. .:... ~ · ·······-····-····· ..... __. ............. =··:ı""ll _.._ ...... _. __ .. _____ .............. .. ... 

Das Haus 
(Ev) 

Resim: 7 --- - --

o91: 

1 - Das Haus: (ev). 2 - Die Yilla: (kÖ§k). 3 - Da.B ~~~~ 
(zem in kat). 4 - Der erste Stock: birinci l«ıt) 5 - ver ~( çinı~:k 
(ilcinci kat). G - Der Weg: (yol) . 7 - Der R,asenplatz· 10- i-, 
D~ Treppenhaus: (ta.şlık). 9 - Die Tr~ppc: (mcrdiı>Cll~· 12 - ~ 
l.lcidersUinder: (P.lbfae a.<ıkı.ıtı). 11 - Der Hut: (şapı.-cı> 14 - pet 
'Cbcrziehcr: (7'KtrdesiıJ. 13 - Der Gong: (goıı!J, 7.-am~n~~· 16-~ 
Gcwiichshaus: (limonluk). 15 - Eine Blume: (bir çıçck · 1s .-
Eingang: (methal). 17 - Der Gemüsegarten: (oosta11>· 
Blumenbeet: (tar'/t,). 

1 


