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Paris suikastının esrarı Hariciye Vekilimizin mühim beyanatı 

Qüzel cani kadınSilahlan~~ .... humması 
IFıraınsaının eski Roma eOçDsDnD kendıhgınden 

Neden öldürmek istedi ? 
Setir, bu kadına " Büyük bir devlet adamı ,, mn 

muhabbetini kaybettirmiş 

Snikast~ının evinde bir Başve-
~ilin yüzlerce resmi bulundu 
Suikaste dair 
Yeni tafsilat 

tlç~ltiden Fransanın Ankara büyük 
ttt_~ olup geçenlerde Romada elçi iken 
~-t' de ıevkedilen Kont Şambrünün 
~b~:c bir suikaste uğradığını telgraf 
'ti 1 olarak yazmıştık. Bu suikast et· 
._:.dan son gelen tafsilat işin çok 
lt~'nı ~e dikkate değer olduğunu an-

lttadır. Bu tafsilat şuduı: 

Suikast nasıl oldu ? 
't~0~t Parisin şimal garında Brük. 'g tınekte alım Blubird lüks trenine 

V tk üzereydi. 
'lktile Prenses Lusiyen Mura olan 

11 kompartimana oturmuş, onu 
'----. (Devamı 6 ı_n_cı_d_.a_J ___ __..._s_uı_·kas_· __ t çı_· _K_o_r_a_ı_a_F_em __ ·y_cr _____ Yı_a_r_a_l.a_na_n_R_· o_,_ıt_d __ ö __ ' __ ş_a_m_br_o_ .. n __ 

Üç ayhk maaşlar 
kesirlerile ödenecek 
~aliye Vekaleti şimdiki tediye 
Şeklini Haziranda değiştiriyor 

>tti: ~aliye vcklileti mütekait, dul ve 
liO. :ıt ':Ylıklannın ha tiran 193 7 den i
~lt~trı kesirlerile birlikte ödenmesi 
l',~rıda rnühim bir tamim yapmıştır. 

maaşların şimdiye kadar olduğu gibi 
kesirleri tenzil olunarak verilınesi, ha· 
ziran 193 7 tarihinden itibaren verilecek 
üçer aylıkların da mezkur kanunun 3 
üncü maddesine tevfikan kesirlerile bir-''l lt'I a:ynen şöyledir: 

~ltıtı tltaüt ve yetim aylrklari!e vatani likte ödenmesi tamimen tcbli~ olunur.,, 

bıltl tte ınukabil verilen aylıklardan • • "' 
~'lt~lan :yarım liradan aşağı kesirler Barem kanununda üç aylık maaşların 
1111111.t daki 1452 numaralı tekaüt kanu. verilmesi hususunda bir maddr. vardır. 
~liltu ?\ 14 üncü maddesile kabul olunan ki bu maddede maatların kiı~uratının 
ltıı, 3~er 6--2-937 tarihinde neşredi- sene sonuna kadar tevkif edi'.erek son 
~'•U 07 numaralı kanunun 3 üncü mad üç aylık içinden vergiler çıktıktan son· 
~: taldırıtmıştır. ra küsurat elli kuruştan azsa 50 ye ve 

llııt\>\> kanunun netrlnden evvtl kanu· elliden fazla ise 100 kuruşa iblağ edile-
•)hlt~l 1936 ila §Ubat 1937 i.lçüncü üç rek verileceği tasrih edilmiştir. Yeni 
~t ltlt t •en elik kesir le birlikte verilmiş emirle maliye vekaleti bu şekli değiştir. 
ç a tt 1937 ila mayıs 1937 dördüncü mektedir. 

~hıı ~ılt. rnaa lann kesirleri de verilen Hazirandan itibaren küsurat aynen 
~~ esırde dahil bulunmuş olduğun. rakat gene vahide iblağ formulü baki 

ltlart 1937 ita mayıs 1937 aylık olarak maat cshabına verilecektir. 

Yahudilere 
boykot 

IFIOlstRncdle 
lkuvvetDend n 

Hayfada ordunun 
1000 bombası ~alındı 

Filistinde karışıklıklar, suikastler bi
ribirini takip etmektedir: 

Gelen haberlere göre son 48 saat 
is;inde yapılan suikastler neticesinde 
hasıl olan gergin vaziyet devam etmek
tedir. Nasırcdc öldürülüp cesetleri par. 
ça parça bir halde bir uçurum dibinde 
bulunan iki Yahudi çobanın katilleri 
aranırken iki Arap tevkif edilmiştir. 

Kudüse yakın bir köyde, b:r Arap 
kama ile öldürülmüştür. Katil kaçmıı· 
trr. San'ada bir Arap milli komitesinin 
Yahudilere karşı mutlak surette boyko
taj ilan etmesi üzerine "Palestine Post 

gazetesi, bu komitenin istibıfadından 

şikayet yollu bir başmakale neşretmi~ 
' tir. Bu makalede, milli komitenin, hü

kumete ve resmi makamata rağmen. 

Araplardan mütemadiyen para çekti
ğinden bahsedilmekte ve Arap ahalinin 
evlerinden dışan çıkabilmek için, bu 
komiteden para mukabilinde müsaade 

(Devamı 2 incide) 1\f üthiş bir deniz 
~llnavarı yakalandı lngiliz ve ltalyan 

· ----- · donanmaları 

... \ ~. 
~l~arada "bir deniz cana\'arr., ya. 

t~liiıu ita dair gazetelerde havadisler 

•ıı ı.ı r. nir de Holanda da ı.·akalan:ın 

50 ton ağ1_rlığında bulunan \'e boyu 

\it~ J 

~ l'at. canavarına bakınız, Marmara· 
1&ntntara benziyor mu? 

20 metreyi bulan bu deniz canavarı, 

büyük bir balıkçı gemisi ~rafından 

bomba kullanmak turetilc yak::lanabil
miş ve Rotcrdam ıehrinde te§hir edil. 

mittir. 

Aynı Zbmanda ma
nevraya başladılar 

Londra: 22 (A.A.) - Cebelüttarık

dan alınan malümata göre Ga:thea ge. 
misi ile İngiliz Akdeniz filosunun ikin
ci Destroyer filotillasi Tunusa hareket 
etmek üzeredirler. 

Dispatch, Arethusa ve Penelopc kru
vazörleri bugün Cebelüttarık açıkların. 
da manevra yapacaklardır. 

1 talyan donanmasının 
mnne\Taları 

Roma 21 (A.A.) - Musolini b-Jgün 
öğleden sonra tekrar Pola kruvazörüne 
binmiştir. İtalyan donanmasının Libya 
sularile İtalya ve Sicilya suları arasında 
cereyan etmekte olan ikinci kısım ma· 
nevralarında hazır bulunacaktır. 

geçecektir 
Çünkü bu iş milli imkanlar 

hududunu aşacaktır 
r-··i~:i;:··ii: .. ·i~;i;:;:··:·;:~~d:~··:ii;:·;···;~;~f ;;~···i~;i·i;:·;;·ii~···5~~;:;··1 
i Rusya arasında iyi anlaşma oluna bizim için cennettir. Aksi hal ise i 
! cehennem olur. İşte bizim siyasetimizin esran..... i ...................................................................................................................... 

ltalya ile münasebatımızın 
mazisi ve hali 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik 
RüflÜ Aras Romada intişar eden La 
Stampa gazetesinin Anknra muha. 
birine mühim beyanatta bulun· 
mu~tur. Bu §&yanı dikkat mülaka· 
h aynen alıyoruz: 

"Riiştü Arasın Hariciye VekB:· 
le tindeki bürosu çok gÜnC§lidir; oda• 
sına girdikten sonra yazıhanenin ya· 
nına kadar ahenkli renklerle süslen• 
mi~ olan bir halının kırmızılığı içinde 

(Dcımmı 4 iincüde) 

Oniversite Rektörü 

Musiki aleyhtarı mı~ 
değil mi? 

Cemil Bilsel diyor ki : 
"Ben musikiyi severim, fakat ~ musikinin 

konferans salonônda yeri yoktur" 
Üniversitede son günlerde biribi

rini takip eden hadiseler ol~ 
bunlara hep rektöriin ismi karışm1ş• 
tı. Üniversite konferans salonuncl.1 
bir yabancı profesörün konferansını 
kesmek istiyen rektör, tıp bayramın
da programda bulunan klasik musi· 
ki kısmını çıkartmış ve ondan sonra 
doktor Ekrem Şerifin tezini vaktin 
geldiğini söyliyerek yarıda bıraktır
mak istemişti. 

Bu vaziyetler dolaısiyle ve çıknn 
dedikolular ve rektörün aleyhindeki 
bazı şiddetli ne.~riyat üzerine rektör 

(Devamı 2 inci.de) Vnivcrsitc Rektörü Cemil Belscl 

ispanyada Asiler 
boyuna kaçiyor 

Muzafferane ilerleyen Hüku
metçiler yeni mevziler 

işgal ettiler 
Madrit 22 (A.A.) - Neşrdilen res.. 

mi bir tebliğe göre, Guadalaiara cep
hesinde cumhuriyetçiler birkaç gün ev
vel başladıkları parlak taarruza devam 
etmektedirler. 

Hükumet tayyareleri Siguer.za isti. 
kametinde ilerliyen birkaç yüz kamyon
dan mürekkep bir kolu mitralyöz ateşi 
altına almışlar, bundan snra rla Sigu
enza istasyonunu bombardnnan etmiş. 

lerdir. 

Bombardıman neticesinde bir benzin 
deposu infilak etmiştir. Hükumet . tay
yare filoları üçç düşman tayyaıesi dü· 

§Ürmüşlcrdir. Cumhuriyet pi ya de kıta. 

lan Utande ve Myzuex kasabalarını iş· 
gal etmişler ve dü§manın ricati esna
sında 24 top ele geçirmişlerdir. 

Asilerden kurtarılan diğer 
kasabalrr 

Madrit, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 

Hükiımctçiler, dün Guadalajara cep. 
besindeki ileri hareketlerine devam ve 
öğleden sonra Brihueganın 20 kilomet· 
re şimalinde k~in Collogoz kasa basını 
işgal ctmi§lerdir. 

(Deoom4 6 ıncıda) 

.~~~-----



insan ı v ı refah ve kardeşliğe 
götürecek olan 
Kamalist otostrat 

Tilrkiye Hariciye Vekili S. E. Dr. 
Ara.s·ın ltalyan gazetecisi Karlo Del
fino'ya b:ı.hşettiği büyük şeref, her 
§eyden evvel Türk dış sıyasasmın 

açıklığını, dürüstlüğünü ve "milli,, 
!iğini t ebarüz ettirmektedir. Dünya. 
nın hiçbir de\Tinde hiçbir devletin dış 
sıyasası, idareye memur edilen mes
ul nazır tarafından "derakap,, izah 
edilememiştir, edilmez ve edilemez. 
Zira dünyanın her devrinde her dev_ 
Jetin dış siyasası mutlaka bin bir tür
lU entrikalarla, daima gizli, daima 
knpalı, daima bir ayıp gibi saklan_ 
ması Ifızımgelen pazarlıklarla kirli 
olmqştur. Halbuki Türkiye hariciye 
nazrrmm Knrlo Dclf inoya verdiği 

izahat basit bir ''aperçu,, den de· iba
ret değildir, on yıllık dış siyasamızın 
tam bir "compte "rendu,, südür. 

Karlo Delfinoya söyledigi sözlerle 
bir daha anlaşılmıııtır ki Kemalist 
diplomasi, muasır diplomasiler için 
bir zeka nümunesi olmuş ve milyar. 
!arca arızalar içinde uzanıp giden bo
zuk ve tehlikeli bir yoldan on yıldan. 
beri şuurlu bir silindir gibi geçmiş, 
geçtiği yolu kendisini takip etmesi 
mev·ut ve mukadder olan insaniyet 
için rahat bir otostrat haline getir
miştir, Şefin Antonesko'ya söylediği 
sözlere bunu bağladığımız anda An. 
karadan son hafta içinde dünyaya şu 
irşadın yükseldiği neticesine varırız: 
"- Milli hodgamlığı bırakınız. Si

zi insanlığa. hürriyete, refaha ve kar. 
deşliğe götürecek Kemalist otoslrat
tan yola dilzülüniiz.,. 

ŞEKIP GtJNDtJZ 

S uriyeliler 
Filistin Araplarlndan 
yardım istemişler 

Hataym istiklal kazanmasını bir 
türlü kafalarına sığdıramıyan Suri· 
ye liderlerinin gene bir takım saçma 
hareketlerde bulundukları gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. 

Kudüsten haber Yerildiğine göre, 
yüksek arap şurası, son içtimaında. 

İskenderun meselesinde Filistin arap 
larının miizaheretirii istiyen Şamdr:· 
ki Suriye liderlerinin müracaatini 
tetkik etmiş \'e şimdiye kadar mu· 
hafa?:-. ettiği bitaraflık siyasetine de 
vam kararını vermiştir. Yalnız istik 

lalci Avni Abdülhadi Suriyeliler le
hinde söz söylemiştir. 

Hatay<la Tiirk harfleri 
Bütün Hataylılar fapka giydik· 

ten sonra şimdi de halk T ürk alfabe· 
sine karşı büyük bir alaka göster
mektedir. Geçen hafta başında 
memleketimizden Hataya 2.000 al• 
fabe gitmi~. bunlar yeti§mediği için 
1 500 t<'\ne daha sipariş edilmiştir 

Mekteplerde gece kursları açıl
mı§tır. Yeni Türk alfabesi Hataya 
maarif nurunu sokmuştur. Binlerce 
iimmi siiratle okuma, yazma öğ
renmiştir. 

Tramvaydan atlamayınız! 

Bir gencin daha 
ayakları kesildi En geniş demokrasilerle parlamen. 

toların dış siyasa komisyqnlarına ve 
otoriter :rejimlerde hakim partilerin 
"siyasal büro,. larına dahi devletin 

Yahudilere 
boykot 

dış politikası bu aerece açık bir SU- (B(I,§ tarafı 1 incide) 
rette izah edilınemekt~ir. almak mecburiyeti altına sC'kulması 

Sebep, kaza kurbanının yürüyen 
tramvaydan atlamak istemesidir 

Muasır hiçbir hariciye nazırmın şiddetle tenkit olunmaktadır. Arap 
yapaınıyacağı bir iai muhterem Aras. 1 mahaleaine gidecek eşyadan, ezcümle 
ın yapabilmesindeki sır hem ba.sit- benzinden, komitenin emrile v.:rgi alın-
tir hem bir hayli muğlaktır. maktadır. Bu suretle hasıl olan para 

Basittir, zira sebebi malfımdur : komite kasasına yatmlmaktadır. Gene 
Tiirkiye Dış Bakanı Kemalist ide. komitenin emriyle Yahudi ve Arap ce-

oloji'nin büyük saliklerinden bıridir. maatleri arasın'da her türlü münasebet 
Muğlil$tır, zira Kemalist ekol'den menedilmiıtir. 

diplomat ' 'menşur,. u almak için bir Arap menabiinden tereşşüh eden 
hayli engin tecrübelere, bir hayli haberlere göre, Londradaki yüksek bir 
çetin çalışmalara ve ruhayetsiz bir l şahsiyetten gelen bir mektupta, Arap 
emniyet ve iUmadı kazanabilmek için 1 zimamdarlarının, Londraya Filistin A. 
sarfetlilccek sonsuz enerjiye, feraga- raplannı temsil edecek bir murahhas 
ta ,.e i.!rnna ihtiyaç vnrdır. heyeti göndermekte istical etmeleri lü-

Doktor Aras, Türk milletini teshir zumu bildirilmektedir. Bu heyet, Filis
cuiiİ t dımı'"1&MS'.list dokt.rln'in büyUk tin hadiselerinin içyüzünü, h~kiki şek. 
\·a?.ı ı ~ar.ifrndan yeti6~irilmiştir. O, lile anlatarak, t'!hkikat komisyonunun 
Kcmalit>t ekolde "A., harfinden i§e yakında vereceği rapora esas te§kil ede
b~lamı§ ve na.zart tahsilini her d ip_ cck karar üzerinde nafiz olmağa çalı
lomasl çöme~:nin elde edemiyeceği §acaktır. 
derecede bol vakab, bol tesadüftü, bol Bu mesele iizerinde, yüksek Arap 

şurası tahkikata başlamıJ olup yakında, 
tehlikeli geniş bir. sahada tecrübe gö- bu teklif, tatbik mevkii:ıe konula:ak. 
re göre yapmıştır. 

Türk dı§ siyasasını idare eden 
mcıı'ul nazır prensipi daima AtatUrk
ten ve tabiyelcrini kAh ondan kah 
Reisi İsmet !nönUnden almakta \'e 
bu yakın \'e devamlı irşatlar ve tesir
ler e..ltındıı büyük diplomatımız a.rsıu
lusa l siyasa dünyasında, şiarı "mert-
lik, kudret ve başkalarına benzeme. 
mcz1r-, . olan yepyeni bir ekolü şeref
le t.e..·nsil edebilmektedir. 
Şeflerinin bu büyük ~erine pek 

yakından iştirak ede ede dünyadaki 
hariciye nazırlarının en kıdemlisi, ya. 
ni doyen'i olan muhterem Ara.s elbe~ 
te rnes'uttur. Türk dış siyasasını, 

milli r.c<:iyesl tam bir hemşerisine, bir 
vatandaşına. bir mahremine olduğu 

gibi bir yabancıya da ayni kelimeler. 
le ve ayni açıklıkla. izah cdigi ise bu. 

gtirie kadar takip etmie olduğu yolun 
bundan 110nraın için kendi!linc en en. 

_gin emniyetleri verdiğini tebİrilz et
tirmektedir. 

ispanya harbi 

Kabcıhat JıcrhaUo bu ::ıavallılard.a 

de(Jill 
• - İngilizce "Punch,, dB.n -

tır. 

1000 bomba nasıl çalınır ? 
Filistin İngiliz kıtaatı kumandam Ge

neral Dill Hayfaya gelmi~tir. Bu seya
hatin sebebi, Hayfa limamndan, askeri 
makamata ait 1000 adet bombanın ça. 
lınması hidisesile alakadar olduğu tah
min ediliyor. Geçen sene de, Yafa aske
ri ımbanndan ayni şerait dahilinde 
bir 'hırsızlık yapxlmıştı. 

Sıkı tedbirler alınıyor 
Bilhassa §imnl bölguindekl vaziyeti 

kı:rşılamak için kat'i t edbirler ittihaz 
edilmiıtir. Aıayiş ve müdafaa tedbirle. 
rini takviye ve İngiliz, Arap ve Yahudi
lerden müteeşkkil yeni bir makineli 
kıta teşkili için fevkalade komisere 
geniJ salahiyet verilmiştir. Bu makineli 
kıta silah k~akçılığım, bask!nlan ve 
nizamsız muhacereti mcnedccektir. 

Bundan baıka 700 kişilik hususi bir 
Yahudi polis müfrezesi teşkil eclilccek
tir. 

iki bfsik let kazası 
DUn iki bisiklet kazası olmuştur: 
1 - Arna\'utköyündc Amerikan 

kollcjindc kapıcı Ru~enin oğlu Baki 
mektep bahçesinde oynarken üç met
ro yükseldikten dü~müş, başından 

yaralanmış, Beyoğlu hnstancsinc kal
dırılmıştlr. 

2 - Bilyükderede berber H.eşad 
diln bisikletle ge?.crken Derviş ismin
de bir çocuğa çnrpmıştır. Başından 1 

ynrnla.na:ı ç:ocuk hıı.staneye kaldırıl. 

mtşlır. 

Şüpheli e:ö riinen 
· lr Urüm 

Veznecilerde Nadir bey sokağında 
20 numaralı evde oturan 310 doğum. 
lu kunduracı Cavid dUn gece ölınüız
tür. 

Cesedi belediye do!;:toru tarafın

dan muayene edilmio. ölilm şüpheli 

rörUldUğünden, morga kaldırılını§tır. 

Dün gece Divanyolunda gene bir 1 
tramvay kazaeı olmuştur. 

Sirkeci • Yedikule hattında işliyen 
982 numaralı vatman Necminin idare. 
sindeki tramvay arabası dUn gece 
dokuzda belediye karşısındaki durak
tan kalkmış, Beyazıda doğru yollan
mıştır. Çenberlitaş önUnden geçerken 
arka sahanlıkta bulunan bir genç at
lamak istemi§, fakat tutunduğu yer. 
den eli kayarak tramvayın altına dü§. 
müştür. 

Üniversitede 
(ı/JD.§ Jarafı 1 incide) 

ile görüımek istedik. Cemil Bilsel b~ 
i~ üzerinde ancak hükumetin kar;;" 
verebileceğini söyliyerek evvela be
yanat vermek istemedi. Fakat ısra
mnız üzerine §Öyle dedi: 

"- Nizamname m ucibince do
çentlerin ders vorme müddeh 45 da· 
kikadır. Bu müddet a§ıhnca kendi
lerine ihtar edilir. Ben de böyle yap
tım. 

Musiki meselesine gelince; ben 
m usiki aleyhtarı değilim, bilakis mu
sikiyi severim. Bununla beraber 
kon ferans salonuna musiki girmesi• 
ne §imdiye kadar hi~ bir rek:tör razı 
olmadığı gibi ben de razı olmadım. 

Musikinin kıymeti, terbiyevi tesir ve 
faydaları tabii bence de malumdur. 
Uıkin ilmi bir tezahür esnasında mu· 
sikinin yeri yoktur. Derahaned~ 
den, konferans salonunda kon ferans 
verilir.,, 

Mangala düşen 
~ocuk ö l dü 

Galatada Arap camiindc oturan 
Müzeyyenin kızı bir yaşmda Nermi
nin minder kenarında otururken 
mangala dü~tüğünü, muhtelif yerlt• 
rinin yandığını yazmıştık. Küçük 
Nermin dün evinde ölmüş, cesedi 
tıbbı adli doktoru tarafından mua: 
yene olunduktan sonra gömülmesi
ne izin vcrilmi~tir. 

İyi ye.pılmı3 bir peynir 

Kazayı biletçi gördüğünden hemen 
zili çalmış, tramvay derhal durmul}-

tur. Bu genç romorkun altına dü§tÜ
ği.inden iki ayağından ağır surette 
yaralanmı§, hemen çağrılan sıhhi im 
dad otomobili ile Cerrahpqa hasta
nesine kaldırılmı§trr. 

Yaralı gencin Çenberli t.8.§ civarın. 

da Karababa eokağında oturan mali. 
ye memurlarından Ekrem olduğu an
laşılmıştır. 

Otel misafiri 
manda! 

Balık eslrde büyük 
telAş uyandırdı 
Balıkesirde çok garip ve ender 

görülür bir vaka olmu~tur. 
Azgın bir manda ke!ileceği es· 

nada kaçm1~. rarııya gelmiştir. Man 
da Balıkesirin büyük otellerinden bi· 
risin in kapısından İçeri girmi~, boy· 
nuzlarile önüne geleni yere serme· 
ğe başlamıştır. 

Oteldekilerin hepsi birer odaya 
girerek k~prları kapatmışlardır. 

Azsm mand3 da açık bulduğu 
bir odaya girerek yere çömelmit ' 'e 
istirahat etmeğe başlamı§tır. Fakat 
manda çok azgın olduğu ve hangi O• 

dada bulunduğu bilinmediği için 
kimse odasından dışarıya çıkmağa 
cuarct edememi~tir. Manda otel 
halkını bir sa!lt odalarında hapset• 
mittir. 

Bir müddet istirahatten sonra 
tekrar odadan ve otelden çıkan man· 
da çarşıda birkaç dükkanın camınt 
kırını§ . nihayet bir polis memuru 
tarafındi'ln kurşnnla öldi.irülmü~tür. 

Parls ht\dlselerl 
kurbanlarının 

cenaze merasimi 
Paris, 22 (A.A.) - Clichy he'..· 

diaeleri kurbanlımnrn cenaze mera· 
siminde 300.000 kiti hazır bulun· 
muıtur. 

Alayın takip ettiği mesafenin u• 
zunluğu 8 kilometre idi. 

Alayın geçmeıi, saat 13,30 dan 
19,45 c kadar devam etmittir. 

- MOSCOW DAILY NEWS - dan 

:Ra'lata daie 
sd 

Sanki cev'!f,, 
A ka JP 

Hikmet Münir geçen ~. dl 
Gilndüz'le konuşmağa gi~~f 
- söylenecek ba~ka te>i ıııi ,_~tef 
ne idi~ • münekkitlere toptall sar 
püskürmüş ( Ha.ber, 11 nıDrl)·ulJOdl 
muharririn, eserinde kusurl~ )lif: 
falan münekkide cevab veruı ~ 
ta ona - ses çıkarmasını da ,.... 
den - kızıp çatmasını anla.J'IDI-~ 
bütün münekkitlere b!rden ça bil' 
ekseriya. karilerinin ad~iııdt~ 
şikii.yeti olduğunu göstcrtr· ,.,.,.t 
öteden beri ah§ık o!dulU ~ 
gcvşemeğe b~ladı da bUJIU 
kitlerden mi biliyor... ~ 
Doğru çıkmas: nı hiç de Jıatt' 

etmed'ğimiz bu gibi ihtiın~1e;.' tflf• 
ra getirmek~ense Aka GündilJ i1J'l 

• lediklerine bir bakalım . ok-· 
Münek:dtıerimiz kitapl~ 

dan tenkit ediyorlarmış; ~ 
bir tarafta yakalayıp d~. 1ı ~ p 
çala kalem hüküm verdılderi -- • 
taptan imtihan etsen!z sıfıtl ~ 
mı§ ... Olabilir. Aka GUndtll .,..._. 
dan beri gazetecilik eder; '6Jlf• 
çah§tığı adamların buyull~ ıtrdf't 
Hem kendisi de bazı muhal'fİf ~ 
escrh~rden bah~tti; her IJl1 ~ 
dır. Fakat, edcli.yatımızUl ~ 
§artları içinde, münekki~ fi. 
ği kitabı okuyup okurn . . ~ 
kıymeti v:ırdır? MünekkıdiD~cSlf 
ni bir "autorite,, saya~. .:.ı.ı ~ 
c.serleri alıiJ beğenmedıklerııw eadt 
yan kalabalıkça karylerl ?1~ 
okumadan hüküm verınege btJı11 
bir suç, bir cürümdür. F:::ı ~ 
böyle bir kari kltlesi. teŞ td dJ1' 
miıtir. Falan münekkı m~~ 
ç-0k satılmış kaç kitap g ~ 
niz? Aka Gündüz'e !'orayJJll: si ,r 
yıllık gazetecilik hayatıh~ı blJl~ 
mancıyı. hangi ~airi ragbett ~ 
bildi. Halbuki kendi yazıları:~ 
rek, inanarak okuyan çok s 
Yardı. 

Bir.de münekkit, karller 
tapları olrnmaları 1,~ıım 
gösteren bir rehb"r Öcğil, 
ede'Jlyat mrıcleleri hakk~--·~· 
düklerini yazan, b:lhaEs~. ~·b~ 
uğra'jan bir adamd~r •. Türkçe~ 
"essayist,, kelimesının blr ~ 
olma.dığI için bizde o yoıc:ı. 
adamlara ''mlinekkit., deniyor. :,il 

. . llÔ11e0cJ.11' 
Hem münekkitlerimızın, tiiJ; 

kadar da okumadan tenkit et~ 
ni zannetmiyorum. Fakat aıu: ~ 
]erimiz kendilerinden pttk ~~ 
dıkalrı hikayeleri, roma~latl etJJtd""_ 
bir kimsenin onları begeJllll-:,-_
onları birer deha eaeri ıa~ 
imkan olmadığını sıı.nıyorl~· ~ti
de kaç defa başıma ~.eldi Ura ~ 
okuyun, dUşündüğünüZU h• ~ 
le bakmadan yazın,, d~iJ~; .. ~ 
beğenmediğimi eöyledıın · tJ1JJ 1 tJ' 
rnışsınız! .. dediler. Ne .. ~~pa Jdt&1'1 "' 
lan inandırmak için but~ tçlJI ot' 
berliyemezdim ya! ... BeniJll bil~ 
madan tenkit eder diye~er ıerl V:
ki yanılıyor; o halde obBt ~ ., 
edi'on iddi:ılann da yanlıt 
timali vardır. tJerilll1,W 

Aka GU:ıdilzı mUneıckitaPl-" it 
b::ı.şka dillerde yazıı:nı~ ~ dt o1~~ 
okumadıklarnu söyJiıyor. ~Jdt;JeflJIP 
lir ... Fnkat bu sndece ın?~ iırıisl •! 
· d ~·ı b .. t·· harrır.et-:_,,,t Pi"· zı egı . u un mu Jt,VT~ 

ka.tlar etler. Münekkidin. cilt;,;: 
terinde yazılmış kitrpla~ rnıe".'i. ~:. 
on~~r hakk~nda hült~ın . ,e,eGf~JJP'"':" 
degıl, kendı!linde guı~lı 9ld tef11:; 
hMSnsmın tcşekkUI e•rn )IU-bl 
zımdır. (Bunu ıöylcrJ>en ~ ·~ 
hassa klas!ik eserll'rl. ı rl lf.tt:.,. 
nabildlk'eri için güzellikle. yokf' t" 
mug eserler i kudcdiyo~~~ ec!•~ _., 
gUnkU l''raneız vern tns1 ~fil ı .. u. .,,sf_ 
nı yakından tak!b etme ekki Jtlf '/f' 
TUrk muharrir vc~·a nıUn ('()Otl:~ 
ahezcyc kalkışmak ya · ~ 
züppelik olur. ) Fakat ~lli.11 dt .......-.. 
rımız. hikAyeciJc .. imiı 1~0 ~#. dır. Aka GUndUz'U teJl'l ·

11 
-,.,.ı ti' 

muharrirlerimiz vazm11dn ,tJll't";., 
mak lA.7.ım ı::-eldi~ni ka.bul JetCle .~ 
manın, hikayenin ~ek~~l~ 
lan kitabet. "tevsı,. .,ot~ 
başka bir ~ey olduğun\Uttyt~· 
bircok romanlarımız. 

yazılma.mı§ olurdu. NuruJllll 
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festivali esnasında 

Boğazda beynelmilel deniz 
yarışları yapılacak· 

:!'t•ttı11Uur:n-1K1Mla""1M __ _ 

CUMHURIYET'te: 

Sancağın 
ana yases1 

~~Bir köy muhtarı yanınız~ 
~ ~man, ona hürmet ederek .• 
~~~ır, iskemlenizden kalkır11z. 
bıı 8\1 ~ıne yer gösteriniz. Köylü ıde. 
tııı, hrctle, hem onu dinlemeğe o lış· 
~t !ah~ de kendi içinden se·;llen 
\ b' 8•Yctin devlet mekanizrrı;nsm
~~ ır daire müdürü gibi mevlcı tut· 
~~u görsün. Esasen köy muh
~ na, kanunlarımız, "hakfa ka· 
~t·~~r~rck.'. .?nlan valilerd rJll bile, 
Şi~ ustun tutmuştur. 

' tndıki rejimin yüksek bir ma· 
~ını işgal eden bir zat, mraiyetin· 

!Galip millet takımına verilmek üzere gümüşten 

"l'unı•ıt Naa·,, Ccı•cvro ;"ıı avdet 
cclc.ı lllcı•c;nc;ıc:oijlu:ıım fc:ıl:y!Jti, 

An3yaron:ıı Mi.J.·~forct:nı·.: tcrcfımlmı 

haz;rlanm:~ o'an rro.:cs:n ·n temin et. 
ti§i k<Jı· ı•Z l:~"T' 1.'C ·u; lJnku:trı Fran
sız·arııı ı1ol•··a; ne.: nm mcv.: ~bal~c
clcrc "; d~yor ki: 

Ko:rn~y·n mcl:ısral l:~:mr:ı göre 
'.i'ark h~yd:n"c 1:-::rl:ırmı~ ol:ın 
proj~nin komisyonu k~ncii ,·azife
::ıinde pı-k zh nd~ kol~ ,,la~t •rm-:7 ol. 
duğu an:r-;•!ıyor. E'l!nt.::1 bö~·b ol
duğunu biz ıa'e;ı Avru;:ı rr.ntbı:n. 

tında•ı da isti<raı cc'er gibi olım:r

tu~•. E.';er pro~cyi d-ha cvvr.1 'ti~ 

hnzrrlama.TJuş olsayd;k öy:e birı::t; i 
kendi arasından Ee"cccği ikinci bir 
kcmite,·e belki hcy~~e h:ızırlatmr.k 
mecburiyetimlc kalırdı. Bu türiü i~
lcrde ha\'aya müzakere olamaz. oi
s:ı uzım sürmek ve çapraşık ~ekil. 
ler arzctmck tehlikesini gösterir. 
Onun için usul olarak prensipelr ü
zerinde de değil, metinler üzerinde 
müzal:er~ tercih olunur. 

~ ~cmurlara böyle nasih atlcrde, 
V c~~e bulunuyordu. 

e ılave etti: 
h h;::_Jandarmalar da, köylüye kar

-ıunctsiz davranmalıdı.rlar ... 
~ :/- ~ 

?ııin ~~hassa bu söz üzerme. gözleri· 
~~nünde, maziye ait pek acı bir 

Sa canlandı: 
~1 lkan harbi zama'h:lndaydı; ls
~ •.Rumeli halkının perişan mu· 
~ ~tıylc pek yiirekl~ parcalayıcı 
~ l'tıara arzediyordı.ı. Cami av
~· .. şehir meydanları birer anrt 
~~ ~Unüydü. Katliamdan kurtu
~ koleradan, tifüs tan kırılanlar, 

1\ 1 kaybedenler ... . 
~ Yıtperver kuruilar, bu muha
~)'ardım edilmesini İstanbul 
~ d tavsiye ediyordu. Benim a· 
i\i \'ı._c, anasız babasız kalmış on 
~ b'larında bir kızı evlatlık aldı. 
~'Çar7, kimbilir lıangi ·\'ilfıyetten 
s:ı· ıstila ordulırmın önüne ka
~ · Nereli olduğunu doğru dii· 
~ l'~h)'amadık. Çiinkü boşnaktt, 
~tkçc bilmiyordu. Yalnız: 
~ Bcşpınarl Beşpınar: - diye 

Otdu. 
'~ticenin oo ~imde bir köyden 
~ belliydi. Çok geçmeden evi
ıt~ all§tı. Beş on kelime de Ti.irk-

C~tıdi. 

11~2:.t~Pede oturuyorduk. Tren 
~~J;kı evimizin bahçesinde bir 
~~uk Çocuk oynarken, Hatice· 

......._ tlğlık kopardı: 
v ~ndaar! Candaar! 

'tvdi~' kendisiı:ıe yeni alman pek 
-~ f kırmızı terliklerini bile bir 
~~~atarak, can havliyle kaç· 
~de .. şladı. Hemen eve girdi. 
~tı k Ne ohryor?,. diye arkasm
~\~Şt\lk. Ne görmüştü? Neden 
~tfllştu? Misafir odasmdaki ka
til ~tt:tı arkag;na gizlenmiş, tiril t:
~ ~ Yordu. Bize de, saklanmamu: 
ttti: Ct n~tı ve inlemekte clevam 

::: Cnndaar ! Candaar ! 
......._ ~ızırn, Candar nedir? 

"' ı· l ......._ iÇ~ ıyor ar ... . 
......... c'lll geliyor ... . 
Yıla andarlar ... 
......._ ~.mı görmüştü? Akrep mi> 
~ .. } ufckleri var .. • diye tafsila•. ....... . '·ea Uzerine anladık: 
~ttı ~dar,, dediği "jandarma., 
'~Cicr !.. Biz bah~ede oynarken, 
~~itt~nesi, kapımızın önünden 
~a 1

• T urk ordusiyle birlikte. 
~i tc~da~ kaçan bir ailenin kızı. 
~ctc l.1.nıın jandarmasından işte bu 
b't~tı 0~~rnüş ... Kiınbilir, vaktiyle 
~~\t ~~n ne felaketler geçmiştir. 
'Cit ~Rrenemedik. Fakat, umum1 

......._ tlcydi işte: 
~-• ~i andaar! Candaar! 
~ ~tc Haticenin titrek Ye iir-
~l.ttt ıı 1 hala kulağımdadır. Ancak 
'it" asını, yeni re1'imin :c;u umde-

"'Or· • 

~~~~nclarmalar, köylüye karş;. 
'-

1~ davranmalı!. 
"'---= <Va - Nu> 

~1Yonıa uyutulan 
~· çocuk 
~ ık köylerinden birinde bir a-

' ~haleti yüzünden müthi5 bir 
\ ~ :Yan etmiştir. 
ti.ı ~i~&ın Kücükkumla köyünden 
~~ke adında birinin karısı düğüne 

tı d .. 
' cırt aylık çocuğunu C\'de 
~ ~e uyuması için ağzına af
~~ ~<>tıd· ~.tıkmıştır. Kadın, düğün
'Clttılltt UgU zaman ~ocuğunu ölü 

çok güzel bir şilt hazırlanıyor 
Bu sene fevkalade bir şekilde ya

pılacak olan 19 3 7 İstanbul festivali 
i!;.in evvelki gün belediyedeki top
lantıdan sonra faaliyete hız verit· 
miştir. 

Bu seneki festivalin en parlak ve 
alaka celbedecek kısmını Boğazd:ı 
yapılacak deniz yarışları teşkil ede
cektir. Beynelmilel mahiyeti haiz 

Minıarıar 
kongresi 
Yarın Ankarada 

açılıyor 

Yarın Ankarada Türkiye mimar

lar kongresi açılacaktır. Memleke

timizde ilk defa yapılacak olan bu 

kongreye ve k~rarlanna büyük bir 

ehemmiyet verilmektedir. 

Memleketimiz inkılaptan sonra 

adeta yeniden kurulmaktadır. Bu 

kuruluşta en büyük vazife mimar

ların üzerinde bulunmaktadır. Şe

hirler, kasabalar ve köyler yeniden 
teşekkül etmektedir. Bütün bunlarm 

başında devlet merkezinin inkişafı 

işi vardır. Fakat hepsinden üstün o
larak devlet merkezinin ebediyete 

bırakılacak taş binalarına ehemmi· 

yet verilmektedir. Ankaradaki mi

marlar kongı:eai....o bu J:>akntılardan 
hükumetle mimarların geniş mik

yasta bir teması olacaktır. 

Beri taraftan mimarlarımızın da 

birçok şikayet ve dilekleri bµlun· 

maktadır. Bunların başında ecnebi 

mimarlara fazla iş verilmesi \'e ehli

yetsiz usta ve k::;ılfaların eran .ni-

• marlara rekabet eclebilmesidµ·. An

karadoki toplantıda biitiia bu cihet

ler görü~iilecek ve açıkça mcydona 

konulmuş olacaktır. 

olacak bu deniz yarışı için önümüz
deki içtimadan sonra denizci biıtüu 
memleketlere davetiyeler yazılacak
trr. Yarışlara iştirak eclccek mhtc
lif milletler arasındaen çok puvan a· 
lan milletin takımına verilmek üze
re muazzam bir şilt hazırlanma~ta
dır. Şilt hediyesi güm\i~tcn yapılın:~ 
büyük bir Türk kadırgası ve gene 

MUreltiplefW 
Cemiyetini yeni 

idare heyeti 
Türk müretti}Mer cemiyeti yıllık 

kongresi dün-!1ilpılmış \'e kongre çok 
samimi görüşmeler içjnde geçmiştir. 

Yeni seçilen idare heyeti flU şekil

de teşekkül etmiştir. 

Dr. Hafız Cemal, A. Rıza Başkan 
(Devlet Basımcvi fen amiri), İhsan 

(Lito §efü. Aziz (Tipo), Saim (İnhi_ 
sarlar matbaası), A. Karakaş (Tipoğ. 
raf ııefi), M.ehmed, ressam Mahmud, 
Mücellid Bayram, A. Münir, Hamid. 

WllfllW TAlnfWİ 

cıı. ,.._.._ 
4,39 12,20 15,47 18.23 19,54 4,21 

GEÇES SE~E BUGl :ıJ XE OLDU? 

A\tml§ yaşından yukarı olanlar devlet 
işlerinde kullanılmalarr takarrUr etmiştir. 

Llndoorgin çocuğunu oldUrmekle maznun 
Hauptmanın 31 martta tdam edilE'ceğl tı:. 

hakkuk etmiştir . 

ayni kaide üzerinde biiyük amiral 
EarGaros'.ln gi.imü~ bir heykelindeıı 
miirckkep olacaktır. Büyük ve kn
metli hediye ş;mdide~ı Viyanaya sı· 
pariş dilm:ştir. 

Şilt on sene c.levredccek Ye on Sl..':

ne sonra bu miid<let :uırfın2a en çok 
puvnn a1:ın tnkrm ~:idin hakiki sahi
bi ndcleclilecektir. 

e·ugün 
Nevruz 

Iranhlar bu yıl 
merasim yap mı~ orlar 

Bugün Nevruzdur. Fnriside "ye
ni gün,. deme!~ olan bugiinde baha
ra ayak basılmı~ addedilmel~tedir. 

Bu münasebetle İra:n Jwnso!osluğun
da merasim yapılma"! mutat ise de 
Nevruz Muharrem ayma tesadüf elti. 
ği için bu sene ve gelecek iki sene 
merasim yapılmıyacaktır. 

Diinkii hava ve fırtına 
Dün mevsimin en sıcak günlerin. 

den biri idi. Hararet en çok 25 ya 
kadar yükselmiş ve en az 11,5 dan a
şağı dü~cmiııtir. Akşam i.izeri §eh

rimizdc şiddetlice bir lodos fırtınası 
olmuş ve en ziyade marmara mmta-

kasında tesirini göstermiştir. Rüz. 
,-:inn şidclcti saniyede 14.5 metre. 
ye kadar çıkmıştır . 

Kan1utay bugün 
açıhyor 

Büyük Millet Meclisi, 35 günlük 
kı§ tatilinden sonra bugün tekrar a

çılarak toplantılar;na de\'am edec~k
tir. Meclisin bu devresinde bilhassa 

yeni sene bütçesi müzakere edilecek. 
tir. Bütçe etrafındaki müzakereler 
ağlebi ihtimal 15 mayıstan itibaren 
heyeti umumiyeye intikal etmiş ola
caktır. 

' Bizim gazetelerlın'~dw anladığımı. 
Zl göre '.rurk heyetince ortaya bir 
proje konması;u ~"r::ı.nsız heyeti ilk 
bah,t:ı biraz nahcşlukla karşıla

r.11r;tır. Böyle bir tc·akkiye mahal 
yo'.•tu. E:ı ziyade bizi alakadar eden 
bir meJe!e:le \'azifcdarların ic;!erini 
kolaylaştırmak i~i herkesten ziya. 
de elb~tte bize dü§erdi.' Ve nihayet 
\'erdiğimiz de bir projeden !b~ret
ti. Artık eksik tarafları varsa mü
zakere esnasında düzeltilebilecek 
bir proje. 

J\URU 'da: 

Ah şu kadınlar ••• 
l' ckta I'vagıp modamn tesiri etra_ 

fında do'l."'lmaklı bir anket ncşretnı•ş
tir. Bfr parçasım '41Lyoru::: 

Hangi evli erkck!c görüşmeye va. 
kit bulursam bana yegane 5ikayeti 
karısının modaya tabi oluşunu iste
mesi yüzünden çıkan kavgalardır. 

Ev kadını olsun, çalışan kadın ol
sun moda uğruna varını yokunu 
vermek derecesine gelmiştir. Tanı. 
dığım bir kadın da şöyle diyordu: 
"- Gözü kör olsun 6U modayı çı
karanın ... Eskiden bir entariyi ~e
nclerce giyerdik. Şimdi birkaç ay
da modası geçiyor. Haftad:ı bir 
şapka. ayda bir eldiven, çanta mo
dası değişiyor. Bu moda yüzünden 
senedi? yüzlerce liramız gıdiyor. 

Fakat no yapalım! O giyiyor, bu 
giyiyor. nihayet ben de insanım. 

Gönlüm istiyor \·e yapıyorum.,. 

TAN'da: 

Yalan anlama 
mütehassısı 

lÇERIDE: 

B. Felek, Anıcrik"a<la ~cat edildiği. 

yazılan 'lıo yalanı nıcydaw:ı çık-aran 

bir. makiııC1Ji Nizıımşıız <ıddcderek ~
ne artlııtlerl cemlyeU .. kurmak için vlUı.yete yUzbin lşc;I çalışmıyacaktır. Fort kendiıılne 
müracaat etınişlerdlr. sorulan suale cevaben vo grev tahrikltçılr- nu yazıyor: 

• Şehrlmızc geldiğini yazdığımız Faris • İktisat vekaleti, Deniz mahsulleri mUdU rını ıttıh:ı.m ederek demiştir l•l: ''Ben sağ Dünyanın bir harika gibi gördüğü 
Universltes1 Tıp faltUllesi tanınmış profesör rü Mazlum ve mlltehassıslardan mUrckkcp oldukça bu ndam'nr fabrikalarımı hiçbir zn- bu makineyi, ben, doğrusu lüzum-
lerinrlcn profesbr doktor Debre hugUn ilk bir heyet §ehrimlzdeki dalyanları tetkik et- · ınnn kapamağa mu\'nf!ak olamıyacaklardır... su:ı; b'r lüks telakki ederim. Ve gü. 
konferansını verecektir. Deynelmllel bir şöh- miş ve tzmire gitmiştir. ılı Sovyet hUkCımcti Mnnçuri hududunda nUn birinde bir yumurta suyu ma-
rcte sahip ve akademi azası bulunan protr- • çuırnrovada amele işlerinde •irtibat ve Slblrya demlryolunu - enetce de bir defa kinesi icat etseler ne kadar ehem-
f!Or ilk konferansını "Acrodyvlc.. hakkır- valtl oldu~" ı;lbi - Ussuri trenlerine kapalı Ucrct meselesinin tanzimi i<:ln amele bUr1>- o~ 
da verecektir. Konferans rnat 18,30 da tin'• tııtmııl>a karar verdi~inl Japon ve Mançu miyet \·erirsem buna da o kadar 

tarı kurulacaktır, o ı> 
ı:crsite konferans salonund:ı verilecektir. * Ca,·ada bir fahri konsolosluk ihdası m ,·uımlarına blldlrml5tir. ehemmiyet a•fe::'!ebilirim. Çünkü 

• TUrk lnkılAbı hakltmd'lkl filmin lnglliz- vekiller h"yeUnce kararlaştırılmıştır. ılı \'arşovad l hırsızlara mahsus bir mel·- ya'an, makineye hacet kalmadan 
ce kopycsi Ameriltıı.nın en bllyUk ve en IUks tep meydana çtkmıı;ur. E-ız yaş araııında.ki anlaşılan bir matahtır. 
sineması olan Şikaı;onun Ünitcd Artist sine- D 1 S. A R 1 D A : çocuklar bu mcktept<' C'Ski bir hırsız tarafın I\:l"ndi payıma birisi bir söz söy-
masında gösterilmekte ve on binlerce Amer!- dıın yctişUrilmelttc imi~. "' :Mısır hUkOmetl, :Mllletler c<'mlyetl umı:- lcrk"n so"ylcdı·g-ı· ı'n do;;. lup l lmlı BllyUk AtntUrlt inkıl bını gönnclt için Amcrikadaki lmlcj faciasının sebebini .. n bru O O -

n1i kfltipllğine bir nota vererclt ~lıS1Tın cc- d - h k · · · sinemaya hllcum etmektedl, mühendisler mekteb!n oluk•u t11ğlıı.ları ar· - ma ıgını eme:ı cstır rım. Tıpkı 
mlyct pal<tına sadık oldutııınu ve cemiyetin 

• Ttlrk tarih tetkik kunıı u namına Ye- slllhlıır hakkındaki kaidelerini kabul etti 

1 

sınd~ biriken tabii gazın ln!!Uıkı ~klinde musikiden anhyan birinin, okunan 
nanlstanın muhtelif şehlrlc-t ve Giritte ğlnl bildirmiştir. tef lr etmektedirler. par~anm makammı derhal analdığı 
Hclenlstilt dcvlr!cr hakkında tı:tklkat yapan ılı nomanya ba!wcki11 Tatarcskonun Prl\!:' 
üniversite Yunan tnrlhi <'loçcr.ll Arif Müfit 0 Amerika otomobil snnnyllndc bugUn seyah'.l.tı alAkn ile ta.itip edilmektedir. P.u gibi. 
dbnml\ştUr. zlvarete b!r takım ıuıkeı1 ml'sefolerin de Benim yalanı kı.;.ı=feı.lişim snnm:ıyı:ı 

ıı= Karabük fabrikasının ten etatına, Erı>ğ· görUşUlt'C"t1ı muhal:kak addcdilmcl<tedlr. ki sırf ltenclime münhasır b
1
r has-

11 fabrikasının nçııış ve Malatya lx'z fabr'· • lnglllz başvekil muıwlnllttlne Makdonald sadır. Ne mün::.sebct ! Bir::.z dik-
kn.sının Jrnruluş merasiminin ayni gUnde yerine Çurçllln gell'cetı \'(' Bahriye naz.ın katli ol:ı.n herkes yalanı benim ka-
ynpılması için hir program hazırlanmaktll C'on ı::ımonnn dn Maliye nazırlııtına getirile dar keşfedebilir. ~u ı:art.:'a ki !l()zil 
dır. ceğl Eöylenmoktedlr. 

* Mnllyl' veltf11E'll hariçten gt'lecek ııanat- ~ e 1.eblttnndR ı:omnn!Ftlildc ııuçlu olarak 1 kaval dinler gibi dinlemesin. 
ltArların tnbi tuhılııcnğı mali şera1 t hnkkrr.· \~ fiOO ktcrl te\•klt edilmiştir. Doğrıı sö::, doğr11. :st '?:Nm.cttc ok!u. 
<la bir umiJn yapmıştır. 1 !\ ~1 Sotya talclx' birliği dUn nkş:>m bir h<· ğu içiıı 1'c:ıdiııi bc?li ti.er. frsaımı 

e MUstakll rcsıııımlar birliğinden li reı;- ~ yann'lm nr3rcC:erck tn'l'br· I nUır.ayişten J:anc;.~"':ııc diiııcdi':; 1 :ı:ırır. ra'an sö:.':l, 
sam 112 C""rle Bursa halkcvlnde bir f!«'rgi 1 ,.az .. eC'r.w':'c dn\'E't etml11tlr, &!;mışlardır. "' Hnbcşlst !lda H"nkRto f:ibdo bn,•all!lr- iv'l"'U-1"Tı 01dt•ğrtnd •n ötürii, ?retkiııe-

ıl= tktıs;ıt vektUeti eski tıp zincirli terazile- den Romada Bank d'ltaliya naMındald tt,,·. !/C 1·urm~k ::arurcti l:cisıl oluyor her 
rl kaldırmak tıu•aV\'Ur\Jndadır. yan OC..nknsınn 15 kl1orrram p'O.tln ile yüz }t!- h~!<lc ... n. Fclr.1; de, "sö:.:i. i:m·al !JWl 

• Dahiliye H~kt\.lctl gazete ve mecmualar lo ı;rıundan ziyade nltm nn.1,'edllmlştir. diıılcn:"'zseıı, dôğru. ·nıtt, ya':ııı m? an-
lçln lld.n toplayncaklara tasdikli hüviyet va- Polis ( karısııı:ı) - [{ cl.cpçcııin a- • Danimarka veliaht! ne ltansı dUn öğı,_ 1.arsrn,, diyor. Kaval d:ı dü::diir. Yani 
rakası verilmesini. eski \'erllenlcrırı :renld"n den sonra Roma~a vaı111 oımu:i]ıı.rdır. 

~~il llr. 
~IK arta hakkında takibata baş -

:nır; 

munycneslnl vll~yetıcre blldlrmişt!r ııahtarıııı k~yl>Ctfinı, bu [JCCC biraz * Pnrl!ıte tUtUn inhisar idnrr.s'nln memur doğrıı ycr:nt: <linLcrscn, yt:iüıııı <!a. 
• Şehir tiyatrosu haricinde çalışan ve muh sıkı§aoağı:::! ,.e amelesi dört gUndenberi grav halindedir- ha::metmi§ oluyorsun. Söze biraz d4 

teli! ı::ruplaro. eJl-fil!P. olan artistler bir "sah - Amerikan karikatürü - ıcr. • 8Clksof<>n gibi bakmak Uizımdır. 
-----~-·'-----------------'------~~------~-----__;,-~------------
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(KURUN gazete inde { mühim beyanatı ( Deniz roman/BEi yazmak!!, ( 
i büyük bir şöhret kazanmış of!!.1 f 

' (11~ tarafı t incui.e) 
gidiliyor. Eğer Türk devlet adarnr 
mn bana gösterdiği fevkalade sami· 
miyet olmasaydı yalnız bu manzara 
sözlerine kafi derecede hararet hissi 
verebilirdi. Rü§tü Aras beni bir ga· 
zeteci gibi değil, bir dost gibi kabul 
etti. Bunun içindir ki mülakattan 
sonra telgrafhaneye gittiğim zaman 
hayli sıkıntı çektim. Zira dostluk 
denilen §ey insana söylenen sözleri 
gizli tutmak gibi bir vazife tahmil 
eder. Halbuki ben vazifesi her şeyi 
ifşa etmek olan bir profesyonel ga
zeteciyim! 

fmdan tanınmadığı zaman, Büyük 
Millet Meclisi heyeti murahhasasının 
şubat J 921 deki Paris sayahatini 
biz kolaylaştırmışt1k. Ve biz Antal~ 
yayı tahliye etmek için Kamal Ata· 
türkün ilk Sakarya zaferini bekleme 
dik. 

1 :!~:~t7: ~~Z~i~iyasi bir mektep. ! Kadir can K AF L' l 
işte size bir misal: Türkiye il~ = 'f' ~ 

Rüştü Arasın fotoğrafı her yer 
de olduğu gibi ltalyan matbuatında 
da tanınmıştır. Bu zat henüz genç, 
sinirli, fakat kendi kendine hakim 
olabilen bir adamdır ve hafif surette 
dumanlı olan bir gözlük kullanması 
da ihtimal ki gözlerinin seri hareket· 
lerinden muhatabmm hissiyatını an
lamaema imkan vermemek içindir. 

İskenderun ve Antakyadan bah
sediyoruz; ben oradan geliyorum, 
Rüştü Aras oraya hiç gitmemi§. Fa· 
kat mmtakayı gayet iyi tanıyor. O· 
ralann da Adana ve lzmir havalisi 
gibi olduğunu söyleyince sözümü 
kesiyor: 

- Daha güzel... 
Ben KürtdağJ Türklerinin silah· 

lanmasmm doğru olup olmadığını 
sorunca kahkaha ile gülüyor: 

.. _ Bize kar§I harp ettikleri za
man Fransızlar onları zaten silah
larından tecrit etmemişlerdi ki.. Şim• 
di bizim dostlarlmız olan bu kürtle
ri silahlı görünce Fransızlar hayret 
ediyorlar . ., 

Türkiyenin Sancakta bir emri 
Yaki yapmak arzusunda olup olma· 
dığmr yan şaka yarı ciddi soruyo
rum. 

Y ekil ciddi bir tavırla cevap vc
rıY.çr: 

; .. - As1a! Evvela aözümüzü 
tutmayı bir vazife edindiğimiz için 
ve sonra "Statuquo,, taraftarı olan 
bizler ha§kalarma suimisal olmak 
istemediğimiz için .. ,, 

Tiirk - Italyan mfinasebatı 
Bakana, yeni Cumhuriyetin do

ğu~unu nasıl sempatiyle kar§ıladığı
mrzı hatırlatıyorum. Daha henüz Ke
malist devlet diğer devletler tara• 

Bakan cevap veriyor: 
··-Pek güzel. Biz bütün bunla· · 

rı hatırlıyoruz. Fakat sonradan l
talya ile aramızda bir takım suitefeh
hümler vuku bulduğunu da bilirsi
niz. Bir kere Lozan konferansında 
faşist inkılabının ilk günlerinde bü· 
yük başvekiliniz Musolini kendi~i 
için daha mühim olan diğer işlerle 
çok meşgul olduğu sırada ltalyanm 
murahhası eski idarelerden kalma 
bir zattı. 

Bu zat o vakit İtalya namına bi
zim kara sulanmızda olan Kaste!
lerizo adası üzerinde fazla rnrar ~tti. 
Biz ne askeri ne de ticari kıymeti 
olmıyan hu ada üzerinde ısrarın doğ
ru olmadığını, bunda ısrar etmek 
İtalyanın bilinmiyen bir sebepten 
dolayı bizim kapımızın anahtar de• 
liğinden evimizi gözetlemek demek 
olacağını söyledik. Neticede bir su
itefehhüm silsilesidir başladı. Daha 
sonra İtalyanın on iki ada üzerinde 
tahkimatı ... ,, 

Sözünü kesiyorum: 
- Ayni mülahaza Kıbrıs adası 

için de ileri sürülebilir. 
.. _ Bugün pek çok şey vuzuh 

kesbetmiştir, fakat o zaman öyle de
ğildi. O tarihte, İngiltereyi Akde
nizde silahlanır görmeğe alışmıştık; 
fakat lngiltere şüpheden vareste bir 
dosttu. Siz bile o cihetten ş\.iphe1er.• 
miyor gibi görünüyordunuz. Sene
lerce müddet aramızda hüküm süren 
suitefehhüme gdince, bunda men
faattar olanların bu husustaki gay• 
retlerini, velev uzaktan uzağa Tür
kiyeyi alakadar eden her hareketini· 
zin, her: sözünüzün ecnebi memle· 
leketlerde uğradığı fena tefsirleri de 
göz önüne getirmek iktiza eder. 

Fakat, Duç.enizi, 1928 senesinde 
Milanoda gördüğüm ilk günden son
ra, böyle bir adamla anlaşmak kabil 
olduğuna, anlaşmak icap ettiğine 
kanaat getirmiştim. Bizim hakiki 
düşmanlarımız, daima Sforza tipin
de insanlar olmu~tur. O, güvenilme-

5i:zı Jorm:Juz,liz« Cavan\Tczrczlim ... 
Yuva kurup evlat anası olmak 

isteyen kızlar, isteklerinde 
kanaatkar olmah 

(Z. A. S.) İmzasiyle aldığmıız 
bir mektupta deniyor ki: 

"Askerliğimi yeni bitirdim. Se· 
kiz senedenberi bulunduğum ayni 
ticarethanede çalışmaktayun. Bir 
annemden batka kimsem yok ve bü
tün emelim de onun hiç bir zaman 
kmhnamasıdır. Uki çoktanberidir 
aramızda çıkan bir meseleyi bir tür
lü halledemiyor ve ikide bir ısrarla: 

(Oğlum, ben ölürsem gözüm ar
kada kalacak, her zaman seninle ya
şıyacak değilim) diye bana hep ev. 
lenmemi söyliiyor. 

Vakıa, evlendirmek her annenin 
en kuvvetli arzuwdur, fakat hen bir 
türlü buna cesaret demiyorum. 
Çünkü: dun bir maaşla sonu meçhul 

olan bu yuvanın kurulmasma katiyen 
imkan yoktur. Velev ki olsa da asnn 
bayanlariy)e imtizaç etmek gene im· 
kan haricidir. Hatta öylelerini bili
rim ki kendi rnaa~iyetlerini temin. 
den aciz oldukları halde daima yük· 
sek modem bir hayah ve daima di
kensiz bir gülü koklamayı terci edi
yorlar. Halbuki, ben de daima ka
naatkar o1arak yasamasmı severim. 
Binaenaleyh gelm~i istenilen baya
nın belki beni de bu esulu dahilin
de pek sarsacaiuu biliyor ve bu yüz 
den evlenmiyerek bekar kalmayı da~ 
ha ınünaa• bulu . LUtfen aiz 

CEVABIMIZ: 
Evlenmek bir §3.n.s ve tali işidir. 

Evlilikte saadet bulmak için insanın 
muhakkak zengin olması lazım de
ğildir. Nice fakir insanlar vardır ki, 
hayat kendileri için tükenmez birse 
vinç kaynağıdır. Atalarımızm "krs
mette varsa kaşığında c.:ıkar,, sözünü 
unutmayınız. 

Evlenerek bir yuva kurmak ta
biatin en mühim kanunlarından bi· 
ridir; tabiat ta öyle kuvvetli bir ce· 
reyadır ki, kendifline kar~ı durmak 
istiyenleri ezer. Bundan ba~ka pir 
Tiirk için evlenmek ve çocuk yetiş
tirmek milli ve vatani bir azifedir. 

Yük.sek ve modem hayat, bol 
bol para harcamak, süslü ve lüks 
gezmC':k bunlann hepsi ciddi düşün
miyen ve ailenin kudsl manasn an· 
lamıyan insanların boş hülyalam:lır. 
Halbuki bir yuva kurmak, evlat ana
sı olmak istiyen kl7lar, düsünce?e
rinde mutedil, istekhrinde kanaat
kardırlar. Size de böyle bir bzm isa
bet etmesini diler.iz. . .. .. 

(S. S. O~n) imza~iyle mektl!p 
gönderen okuyucumuza: 

Y a§ıntz, bahsettiğiniz şeylerle 
uğraşmağa hiç müsait · değildir. Sizr'! 
söyliyebilece3imiz ~ey "aklmrzı h..1-
mrza to la nı der.8lerinizle me · ~ 

Yunanistan arasındaki dostluk mü- ( KURUN sayıfa!annda baştan ba~a deni:ıcı ı.': { 
nasebatmm başlangıcı bir hayli müş· ~ kahramanlık, harp ve aşk menkıbelcrilc dolu yenı i 
külata uğramıştı. Bu iki memleketi ~ bir roman neşretmeğe başlıyor ~ 

~~~~ı:l~i:1~vt~!~~ı;.:i~~~;i~~ ; EGE KASIRG ~ı 1 
Bu Musolini oldu. j O ~ 

Türkiye ve zecri tedbirler ~ Bu eser, Barbaroslardıın, Tur;;utlardan ih:i ·yüz \ 
- Fakat ne de olsa bize öyle gel· yıl önce Adalar denizi ile Akdeniz':lc Avrupnya ıneY· ~,: 

di ki, zecri tedbirler esnasında, Ce- • h ~ 
nevredc, bize karşı şahsi bir vaziyet dtm okuyan bir Türk den;zcisin:n bayatını ve bo.. ~ 
alıyorsunuz? ramıınlıklarmı anlatacak. ~ 

:: 
- Hayır, asla şahsi değil! O za- "' • • g s 

man ela bazı ahval oldu ki ben, otc• S • d • • d ı:: 
matik bir surette teşekkül eden bir ınema un yasın a ' 
vaziyeti miiaafaa edenlerden biri ol· O ~ 

makp':~~~~~\r.;!\~~ kit";:~!:~,.- ı I k y ı I d 1 z r ' 
de Türki~cnin Hariciye Vekili sr· f 
fatiyle memleketimin asla ltalya a.. 7'.T l d v ••td ••ı ~ 
leyhinde askeri zecri tedbirlere itti- 1~ası ogup, nasıl o u er; f 
rak edemiyeceğini söyledim. Hatta !Jİmdi nerede yaşıyorlar?.. ~ 
zecri tedbir rejimi tatbik edildiği iijk çevı·rdı.klerı· tı·ımıer ~ 
zamanlarda Italy;: ı m Zonguldaktan ı ~ 
kömür almasına müsaacL! ettik. Bun ı ? ~ 
dan ba.::;ka altın vererek İtalya ile ne erdi . . J 
mübadeleye devam ettiğimiz gibi Bu fevkalade meraklı seride, bugün biitün diin· ~ 
l tal yaya olan borçlarımızın faizini k. f c ~ 
d l l 

··d dik. yayı avuçlan içinde bulunduran sinemanın in aşa • l 
e gene a tm a

1
o e · _=_-_-_== l Bizim i~in talyan dostluğunun m da hayretler içinde göreceksiniz. J 

realist bir mahiyeti :·'lrdır. Daha mü· :t. • "' \ 

kalememizin b~mda söyledim ki biz B 1 k b d { 
kelimelerle oymyan insan değiliz. a a-n ozgunun an l 
Hadiselere, halOkatlere bakarız. E· ' 
ğer bir taraf tan İtalya ile İngiltere. k J d ? f 
diğertaraftanlngiltereileRusyaara ı·m ~· er mesuı_I Uf•• J 

· smda iyi bir anlafma olursa bizim il ~ 
için dtinya cennet olur. Bunun aks• Balkan bozgununun acılarını bizzat yaşaınr~ l 
ise bizim için cehennem demektir. ı 
İ~te bizim siyasetimizin eararı bma· olan bir Türk zabiti harp hatıralarını anlatıyor. { 

dadır. Ve eğer İtalya ile yaptığımız '=-_=_= Yarın ba(:lıyor ~ 
yeni dostluk bu sahada ve istikamet· V : 

te bir hizmet y<.>;:mağa muvaffak c:.· :ıt- :,. lif. ) 

!ursa. . D 1111 ş 1~ 11"' b· 1 ı" r A Teslihat meselesi ;a ~ : 
Beni nikbin o1malila itl-iam ede. § 

ceksiniz. Fakat ben bu anlapnalara Parisin en kötü kadını j 
güveniyorum. T eslihat humma5r _ Cinaiyyat tarih:ne geçmiş bu hakiki ve heye~nlc ~ 
nın, bir zaman, kendi kendi.ne ge- zabt!a hikayesini de b:rl<aç güne kadar Kurun dıı 
çeceğini zannediyorum, çünkü ;m. ıı 1 M o::uva::aksmcz. ·u alcZedcıı: 
kanları aşacaktır. Kahin değilim, -=-~ J- ., 

fakat iki senelik müthi! bir silahlan
madan ve yüzde doksan ihtimalle 
harp olmnksrzm tekrar güzel günler 
göreceğiz. Dünya miHetleri silahla· 
rı tahdit etmek için anlaşacaklardır.,, 

Ecnebi mütebassıslar 
Başka eyeylerden bahsecl.iyornz. 

Dün, yüksel: ziraat enstitüsünü gez
dim ve orada birçok Alman profC9 
sörleri buldum. Ankaracla, devlet 
mekteplerinde ve Harbiye mektebin· 
de asgari 250 Alman teknisyen bu. 
lunduğu tahmin ediliyor. Binicilik 
mektebinde Fransız zab.itJeri bile 
var. Bunları vekile söylüyorum. 

.. _ Fakat İtalyan mühendisleri 
de var, diye cevap veriyor. Stadı ve 
ipodromu yapan Vietti - Violi adın· 
da bir İtalyandır.,, 

-Bir ... 

Bakan gülüyor: 
"- Almanlar buraya çoktanberi 

gelmişlerdir. Hatla içlerinde, öleden
beri burada bulwıa.zılar vardır. Al
manyanm, eskidenberi bize karşı na.. 
sıl hareket etliğini unutmanıışsmız. 

dır. Bunu hatırlarsanız. So\•yet Rus
ya hakkındaki muamelemizi de izah 
etmiş o: ursun uz. Rusya, endüstriyel 
alat ve edevatımızı ve ordu teçhizatı
nuzı temin .etmi§tir. 

O zaman. bu birço!i ş.ekil1crde tef
s;r edilmi~~i. Fa'rnt size hakikati söy. 
liyeyim. Biz hicbir zaman Bolşevist 
olmrya.cağız, fak3.t, Sovyet Rusya a. 

1 ~ 

B5yük Fransız rom~ncısı Fransuva Moriak'd;ırı 
n:ıMcden: ~ 

~ 
~ 
~ 

HAYDAR RJFA'T ; 
: Bugün ha~~adı ,111111) 
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-======================================::::::::::::::::;;;.--; ·tı:ıf ll' - •nun Jcı ıı-
leybine de biı:bir zaman dönmiyece- ı Bakan, bana kont Çiynrıo t·•· 0Jıı~ı.l 
~- s·ı·ı 1 - • eınpa 1" ~c· g:z. l a 1}arill1!Zl, O sililh arı bize ve- gmdan, zekasından, S it blf" ~ 

1 d • . 1 ,.e açı ttı· 
ren ere çevirmek aklımızdan geçmez.,, an, hadıselere vazı 1 ballst' 

kilde bakmasını b!l;şinden bir tD; 
Bir ismin sembolü d. Ji"·or. "~ Bir taraftan onu ın J. d ~ı· 

. . c}erııı e ı.Jll 
Tekrar e;;;as fikrıme geliyorum: raftan da dış politika ı.,, 

1 0 nJc!l" 
dal ol' - Fakat bu yepyeni dostluğun, bir temasların nt? derece fay ı;eıt 

.. E,s'd<lCll J 111ıı 
gun gelip de canlı kültlircl ve ticari rını dür,ünüyordum. ' nıdıgı 1 
.m.ilnasebetlerle pratik bir şekil ala.- sini Tevfik Rüştü ad1yla tal 3ıdığ111 • 

nası ııllv 
cağını tim.it edebilir miyiz? Bakan b1na Aras adllll 'l'UrkUP ·. 
""-Şüphesiz b'ze mal \-eren memle. söyledi. Bu adı ona her .. k ,,crll1' r 

ketlerle bizden mal alanlar arasında adı aldığı günlerde .A.tatur·ııin a.dıd~:.ı 
dost bir rekabet idame etmek bizim tir. Aras bir Anadolu rıel'lrı ıı.r~ııı • 
menfaatimiz ilıt.ru.s1dır. B1rakalm1, ki evveli Türkiye • nusyıı sırıdıt 110

" 
zaman bu işi görsün. Dostluğumuzun ve sonra Rusya _ tran a.r~·ırfll~1'tıı,. 

1 
a_, '~" kuvveUi bir dostluk olduğunu söyle. dutluk yapar. Nch!rlcr l 0y11~P ti 

mekle iftihar duyuyorum. Bu dostlu.k. l ziyade birleştirici bir r~. 
0 

ııısıı0iÇ 
müteaddit !'-larsmtılara mukavemet Ve milletlerin kard.~Jig~~ ııd Jıtli 
etmiştir ve salubetini muhafaza et- · Türkiye dış bakanı ıcın . tcJtlcıı 

ekt d . .. h . b. . } \'C blf m c ır . ., şup csız ır tımsa 

Aynlmak icin ınüsa.adesini rica et- gibi gözükebilir. l oe7fittO 
tim. B~ni kapıya kadar teşyi eden /(<!1' 

0 

Bu akşam SAKARYA Sinemasının 
Takdim edeceği film ne bir dramclu, ne de bir vodvil ... 

Fakat; şen, cmılı ve hakiki. .. her vakit görülemiyen sevimli bir eserdir. 

KIZLAR PANSYONU 
• •ı 

Fransızca sözlü filın. S:.Zi eğlendirecek. .. Si.-:i heyecana dl.iJürecek. .. Velhasıl seveceğını 
ve sevdjkkrin!ze tavsiye ed~eğiniz güzel bir filmdir. 

Ba!S rolbrd~: LUClEN BARROUX -GABRIELLE DORZlAT ve 40 GE~Ç KIZ 



lrıteUicens servis 
hizmtinde ... 

Si.aı· b lcıı ~ ir sonbahar snbahı, bay Dav. 
~ lelliccns Servis'in salonundan 
~ 1 gil'diği zaman, knpıcı bu dairc
:eıın...._~engizliğiyle mütena.sip bir 
'~le: 

~ l:vet efendim. Sir Volih birkaç 
'aya kadar sizi kabul edecektir! -

~ikaten de, az sonra, iki adam, 
'~geçerek, Sir Volih'in ya. 
~ esıncıen içeri girdi. 
(p,._.1 ~kilince, büyük memur, bir 
""lle •· ....., gostererek : 

~. 'Bu:vurun, oturun bay Davson! • 

~ ~k~ı, birdenbire maneviyatın. 
tdeta. ~ bir bezginlik hisSederek, 

du. '1stUne ağ1rlık çökmUş gibi o-

s· 
il' V"oJih söze tıa.şladı: 

"~ rektubunuzu aldım. Şimdi bu. 
~ llrfiıında 'bulunmanız, yar.dıkla
~. .alakadar olduğuma delalet e. 
~ liıssıyatmızın samimt olduğunu 
~C?'glllı. Demek ibu işte salışmak is-

l.'nuz. 

: ~büyük arzum budur. 
, Sebep? 

~ı:ı Cayet basıt ! Beni terkeden bir 
~~~ılgınca se\'iyorum. Müsaade 
" li' z fazla aıılatmıyayım. 
, aııa iz:ı.bata hacet yok. 
~~ l{<!tıdimi vurmak istedim. Ta.. 
~ tetiğine panımğnnı dayadı
\ t~an, birdenbire şimşek gibi 

ık· 
•

11 
ır aklıma ,geldi: Mad~ıld 51-

~h· ,karar vermiştim, bunu daha 
~~Ui, daha şerefli bir eekilde 

, •1Ydım. Bir ikahpcnin yüzündeı> 
~t ~ vazife uğrunda ölmeyi 
\ e:ttim. Hindlstn.nı ~ok iyi bilL 

ıtçok seferler, seyyah olarak 
~· . 
, ~un. Ji"ilhakik:ı yalnız seyyah 

~ . ' r;iltnittim ama, e.trn!ımı tetkik 
1 (. h ı bende vardır. ~ur ve 
~~ • bir linBana. ihtiyaçıruz oldu-
"t ~'Ydum. lı:to ha.zırmı. Bedenen 

n sizinim ••• En güç vazifeyi 
\ı»-:_ 

t:o~ ~•u1. 

~. 1;j l'll~un olurum. Hiç çekinme. 
~ ~ Cdan azabı çekmeyin. Ben ölü

e teve gidi:rorum. 
~ l' \7 1' 

t tı:ı. o ıh, sigarasının dumanını 
. liadct takip ettikten sonra sor-

' k 
' ı-~ta.nnız kat'I mi? 

'\ll.t'~ı ' '· ~ı~ek sizi bu mühim vazifede 
, ~t· 1Iceeğim? .Bu, öyle bir sırdır 
~~lcedc muvaffak olursanız bile, 
Ilı g;1'l ~ok olmanız liı.zım gclir. Şim. '< ı ?'Ut: bu İfii yjne de kabul f'.lt-
' e .1~~~r musunuz 
, "lun kuvvetimle! 

l:.t. l>ek • ı · . ~." a ~ı. Arzunuz yerine gele. 
'c:.r' tc!brik ederim bay Davson! Siz, 
lllbı ; blrneyı, Paşkm bir genç kız 
~ 1~~Ye tercih ediyorsunuz. Ma-
~ ltabınızı !ngilterenin ~ 

?Jıa ~· ban ediyorsunuz. Onun na. 
~ıllıi1t.e teşekkür P.diyorum. 
~. Uzattı. Genç adamm elini 

'~ ~ 1_akat hayır... Zannetmeyin ki 
'f,j.• '<Olayc • d "-1 S ' . ·ıııtı a ınnn ım... n.::ı a... ı:ı;ın 

ti 
1
f4a. umn ur.a4ıya tetkikata 

~~ :!Gm olduğunuzu biliyorum. 
o~~ biiyük harpte kahraınnn

'lit)e_ .. ~~'lür. Erkfmıharbiyemizin za_ 

~~~.:lllniş. Siz, zenginsiniz. Y ıı· 
:'fit: •• -~ bu ise mukabil m.a.ra. da lı&-"a :ı· 
~ız. Bravo! Bu meslektP. 

böyle sizin gibi fedailer nadir · çıkı. 
yor. :Şilhassa bu mesleğin "aYdet e
dılmeci mümkün olnuyarı,, kısmında 

fedailer ... Bir sigara içer misiniz? 
Davson, şefın uzattığı sigarayı al. 

dı ve mUsaado istedi. J{apıdan çıka

cağı esna.da, :reis: 
- Emirlerimi bekleyiniz. .. Ya.kında. 

size tebliğ ederim! - dedi. . . ... 
Davson'ıı. tebliğ edilen emirlerin ne 

olduğunu biz dahi bilemeyiz. Yalnız 
üç ay sonra, Kfıbil §Cıhrinin ,hastane
sinde yattığım duyduk. Efganlılar ta. 
rafından pusuya düşürülmüş ve ölüm 
halinde hastaneye kaldırılmış. Altı ay 
sonra Tibet dağlarında, sol kolundan 
ya.ra.lı olarak yine ona r::ı.slıyoruz. Ye
ni senenin ba§mda Yan-Tse nehrinin 
üstünde Çinli korsanlar tarafından 

hücuma uğradığını ve onların elinden 
perişan bir §t:kilde kurtulduğunu işiti. 
yoruz. 

Hasta, yorgun, bit.kin, lngiltereye 
dönüyor. Gayet zarif bir hasta. bakı
cı, onu tedavi ediyor. Genç kızın za. 
rafeti, şefkati erkeğe yaşamak zevki
ni tekrar veriyor. Üç ay sonra artık 
iyileşmek Uzcre Ve tamamen a§ıktır. 
Mayıs ayının bir öğle saatinde, nc

ka.hat halinde, aheste adımlarla, bah. 
çesinde do!nıırken, u§ağı kendisine 
bir 'kart uzattı. 

Of ... Gene kim rahatını bozuyor
du? 
.Fa~at karta göz ıa.tar atmaz, bu mi. 

safiri kabul etmenin zaruri olduğunu 
anladı. 

- Buraya. kadar ihtiyarı za:hınet et
tiğinize çok teşekkür ederim Sir Vo
Jih! 

- Beni beklemiyor mıydınız? 
- Evet ... Biraz ... Fakat düşünüyor. 

dwn ki, sizin gibi büyük bir ~f mai
yetmdeki adamlar;ı bizzat ziyaret için 
vakit kaybedemez. Biraz daha iyileş. 
memi bekliyordum. Ben gelip size 
anı hürmet edecektim \'C yaptıkları

mın hesabını verecektim. 
- Buna hacet var mı ? Ben, bilmem 

ffızımgelcn her şeyi biliyorum. Ü.ze
rinize aldığınız üç vazifeyi de çok in. 
sanların yapamıyacağı bir cesaretle 
ve zeka ile yaptınız. Sizi methetmek 
için söz buln.mıyonun. Te~kilatım1zın 
en bUyük mtikafatiyle sizi taltif ede
ceğiz. 

-Fakat ... 
- Yok yok ... Bana teşekkür etme. 

yjn ... Bu zevkin tadını çok uzun tat
mıyacaksmız. Tehlikelerde, Azrail 
sizden lrn.çtı. Şimdi siz kendinizi ona 
sadık olduğunuzu ispat etmelisiniz. 

- Ya ... Demek mecburum? 
- Söz vermediniz miydi? 
- E\'et, evet... Fakat o zaman çok 

bedbindirn. 
- Yine olmıya gayret etmeli ... 
Ve bu, eski Romalılar tarzındaki 

5Öz üzerine, Sir Volih, çıkıp gitti. 
Fa.kat rengi uçmuştu. Daima parlak 
ve dik bakan gözlerini ya.5 bürümüş
tü. . . "' 

Da\'son odasına çıktı. Tabancasını 

çekti, haktı. Ufak bir tereddütten 
sonra onu tclcrar yerine koydu. 

Sevgilisi genç hastaba.~ıcr, kapıdnn 
1 

is;.el'i ginni~. soruyordu: 
- Büyük ~f sir.c ne dedi? 

(Devamı 15 incide) 
Tercüme eden: (llotfoc SilreıJya) 

HABER - 'AlCtAm poatut 
~ 

Tonton 
anıca 

Şemsnyecıcıe 

Mi k i 
Ye d i ler 

5 
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110 Sene evvel bugün 

Sakız 77 korsan semisi ·ne 
muhasara edildi 

Kaptan peşe, yabancı gemiden şüphelenen 
zasbltlere ateş olsa cUrmO kader, yer yakar 

ne korkak ,adamlarsu•ız., diye bağırdı 
iki n ci günü ce•edldenlzden çıkarılırken 

zabltlar aynı •evı söylüyorl•rdı 
1822 yılı 22 mart 1ıünü 115 tene ıının vakit geçirmeden imdodo kot· 

evvel bugün Siıomlı Likörg Loaotc- ması olmu§tu. Donan~ kuman. 
sis 60 küçük ve 17 büyük gemi ile danına: 
Sakıza gelerek 6.000 aıker çıkardı. - Hemen Sakıza k.ofunuı .. Va· 
Sakız rumlım da bu kuvvete iltihak

1

1 hit pa a muhasara cdilmiftir, den· 
ettiler ve Vahit paıanm müdafaa et· mitti. 
mektc olduau kale üzerine yürüdii· Dorummımm scldiğini sören q· 
ler. kiyalar, adımm arkatımı koçtılar. 

Bir ıenc evvelinden ba,lıyan is· Çe,medeki ukerlcr durmadan Sa. 
yan, Vahit paıanın kaleye aldıiı kıu i~İyorlardı. Adaya gelen ar 
rehinler yüzünden büyüyemiyordu. kerin ~Vıt1dıimı gören Vahit pqn. 
Şimdi açıktan açıfa muharebe bat· günlerdir aeçirmekte olduğu ölüm 
lamııtı. Muhuaranın dördüncü korkusunu unutarsk hiç bcklenmi· 
günü kale kumandanı ani bir huru~ yen bir hücuım sıeçti. E,kiyalar 
hareketi yaJ)ftrak çarııya bdar iler· iki taraftan nlmıalardı. Çarpı§ma 
ledi. Son defa bir teklif yaptı: iki gi.in türdü. 30 top 30 tekne ele 

- Sonra pifman olmamak için geçirildi. Adanın h6kimi olmak ve 
şimdiden tcılim otunuz.. bütün tcrvctine konmak hülyaaiyle 

Fakat bu teklif ve emre aldrran çelen Logotc.aiı, ancak uhllc yak
yoktu. Bunun üzerine Vahit paf t laımıt bulunan bir gemiyi yakıp 
şehrin bir kısmını yakarak tekrar parçnlıyabildi. Bütün muvaffokıyc· 
kaleye döndü. t; bu kadnrla ka1dı. 

Pa,a bir gün en güvendiği adam · • • • 
larmı çağırdı: Aradan birkaç gün gcçmi~ti. 

- Arkadaşlar, dedi, görüyorsu· galip donanma Sakız önünde demir
nuz ki, hepimiz kafese konmu§ ars · lemiş yatıyordu. 
lanlar gibiyiz.. Kükriye kükriy-; Bir gün, Avusturya bandıralı bir 
can vermek çok fena olsa gerek. geminin donanmaya yaklaşarak de
Bundan kurtulmak lazım .. Şimdi a· mirlediği görüldü. 
ranızda bir kur'a çekeceğiz. Bu kur· Niçin buraya demirlemişti? 
anın adı "öllim kur'ası., dır. Kime Bunu bilen yoktu. Gemi kapta-
çıkaraa, kaleden çıkıp Ç~meye gi· nı bir kayıklıı kaptan paşanın gemi· 
derck bize kuvve getirecek... sine yakla§tı. Erte1i günü kalkıp ai· 

Leventler razı oldular. Çekilen deccğini haber \'erdi. Fakat Türk 
kur'a, Halil çavuş adında cesur bir paşası, gemisinden dürbinle bu ya· 
Aydınlıya çıkmı§tı. bnncı gemiyi arasauda balladı. Bir 1 

Halil çavuş erkada,larma voda e- ı:ıey göremiyor, fakat ı<ll>~clenıyor· 
derek ayrıldığı vakit kale muhafa. du. Qı\ ~al kaptan paşaya giderek: 
zası için hemen hemen cephane kal- - Paşam, dedi, bu gemiden 
mamı§tı. Çavuf, kıyafetini tebdil e- şüpheleniyorum. Hemen yol vermek 
derek gidiyordu. Çeşmeye kolayca veya içini aramak geerk .. 
vardı ve imdat istedi. Kaptan Pil§a :hiddetlendi: 

Gerçi Çeşmeye hayli Türk askc· - Siz ne kadar korkak adamlar· 
ri gelmitti. Fakat Sakıza geçmek sınız .. Kafir atC§ olsa cürmü kadar 
icin vcaıta yoktu. Sonra Sakız eşkiya yer yakar .. diye cevap verdi. 
ğemileri ile tamamiyle sanlmıttı. Akşam olmuştu. Ali pa~: 

Halil çavu§, Çe§meli Ömer reise - Bugünün şerefine demlcne-
ha~ vurdu: lim .. diyerek ıarap setirtmiı. bazı 

- Eğer yetİ§mezsen kale işgal zabitlerle içerek ııznu§tı. Yorgun 
edilecek ... dedi. bulunan tayfa da huzur içinde uyu-

Ômer reis, o gün maiyetinin bir muş bulunuyordu. 
kısmını yanına çağırdı: Gece yansma doğru ~kiyanm 

- Arkadaşlar, dedi, etrafı dü~ salıverdiği bir ate§ kayığı kaptan 
mania çevrilmif kardeşlerimiz bizi pa~a gemisine doğru yana~yordu. 
bekliyor. Gidemezsek. düşman kı- Karanlık gece koca gemi bir an 
lrcı altında can verecekler. Fakat bi· da alevler içinde kaldı. Şa§kın bir 
z.im gitmemiz de tehlikelidir. Belki halde uyanan tayfalar, sandallara do 
kaleye varmadan biz de can vere· lup kaçmağa bafladılar. Kaptan pqa 
ccğiz. Ama ne yapalım, gitmek da bir sandala binip kaçarken atq 
borcumuzdur. Bu gece hareket cdi- her tarafını sarmış olduğu geminin 
yoruz.. cephanesine yana"rr.ı§tr. Kapbm 

Gidecek tek yol eşkiya gemileri paşanın sandalı birkaç gürek çckmi~ 
arasından ge;cn kısımdı. Ba~ka hiç ti ki, kocaman gemi sar81ldı ve her 
bir yerden yanaımak mümkün de· parçası bir tarafa savrularak kuman· 
ğilc:li. Cesaret, her §eyi yaptırır. danını da ankazı altma alarak ezdi. 
Karanlık gece doksan ilci canını di· Oiğcr gemiler, palamarlarını ke· 
şinc takan levcnd kolayca karaya serek kurtuldular. 
çıkıp kaleye yanaştılar. !kinci gün zabitler an"kaz alt-;: 

ara~:~da 1 
1 

Halil çavuş muvaffak olmuıtu. dan çıkardıkları kaptan pa_§anm ce
F akat getirdiği kuvvet düşmanla sedini gömnieğe götürürlerken ~ÖY· 
çarpt~abilecek vaziyette değildi. Ô· le diyorlardı: 
liim kur'aımın faydaet, birkaç gün - Düşman ateş oldu ve cürmü 
sonra Çc§meyc gelen Türk donanma kadar yer yaktı ... , _______ _ 
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Toprak 
_ .J FfABER - :A.ltşa~ poıtasr 

Şikayetler, temenniler 

Radyoda ıslahat 
yapllmahdır 

., Türkçeyi, Türklyeden 
alafrangayı da başka 

memleketlerden 
dinlemek istiyoruz 

Ayaspaşadan Nuri imzasiyle al
dığımız bir mektupta deniyor ki: 

"Geçenlerde bir sabah gazetesin
de okumuştum. Amerika radyo is· 
tasyonlan neşir programlarına Türk· 
çemizi de almışlar, alaturka plak ne§ 
riyalı yapacak!annış, hatta bu pli.k
lann söyliycn ve okuyanları da bu 
yüzden para kazanacaklanru§. 

Ne gariptir ki, bütün dünya tür· 
ke ve türkçeye yer verip duruı·ken 
kendi öz dilimiz, kendi memleketi
mizde radyomuzda 

0

pek az yer bulu
yor. İstanbul radyosunda alaturka· 
nın azlığı ve alafranganın lüzumsuz
luğu hakkında gazetelerimizde az 
yazı yazılmadı. Li.lcin henüz hiç bir 
faydası görülmedi. Saat 9,15 ten 
sonra zorla arap radyolanm dinle· 
meğe veya büsbütün radyoyu ka· 
patmağa mecbur oluyoruz. Ne olur 
bizim memleketimizi biz temsil et· 
sek, Türk radyosu dünyaya türkçe· 
yi yaysa, türk havasını dinletse. 

Toprak bayramı münasebetiyle dün Halkalıda şenlikler yapıldığını tafsila· 
tiyle yazmr§tık. Bugün de bayrama dair iki resim dercediyoruz. Üstteki 
resim köylülere brmık tevzii münasebetiyle nutuk söylenirken, diğeri köy· 

lüler yemek yerlerken alınmıştır .... 

Alafrangayı bütün dünya radyo· 
lan neşrediyor. Bizim buna karışma· 
mız bir hizmet değildir ki. Neye zah· 
met ediyoruz? 

Türk varlığını dünyaya tanıtma· 
ya uğraşıp dururken, herhangi bir 
memleket bir gece bizim sesimizi 
dinlemek istese ortada. Türk sesi ye· 

Paris suikastının 
esrarı 

?B<l§taraf ı 1 incide) 
bekliyorclu. Uç silah patladr. Kont plat
form üzerine inliyerek ve kamında üç 
kur§un olduğu halde düştü. 

Bırka~ aclım ötede, otuz yaşlarından 
yu~irı o1mayan ve hala güzelliğini mu
hafaza eden kül rengi benizli bir kadı. 
nın. elinde tiiten bir Tovelver olduğu 

halde heykel gibi durduğu görülüyor· 
du. 

Bu kadının, son zamana Jcadar Ma
ldam Kora La Ferriyer isimli bir aktris 
ve şimdi de Madam dö Fontany namı 
altında siyasi notlar yazan bir mubar. 
rir olduğu anlaşıldı. 

Bir kısım memurlar kendisini yakala
dılar. Diğerleri de altmış bir yaşındaki 
kontun im'dadına koşmuşlardr. Kontu 
bir bağaj arabasına koydular. Karısı, 

kontun yanına koştu. 
Sonra yaralı diplomat bir sediyeye 

konarak Larbuaziyex; hastane:;ine götü· 
rülüp hemen kendisine ameliyat yapıl. 
'dı. 

llk tahkikat 
Bu sırada emniyeti umumiyeuin me

muhlan madam La Ferriyeri bir bekle. 
· mc odasına götürmüş sorguya çekiyor. 
lardı. Cani kadın, tam iki saat ~orguya 
!iekildi. Saıidoviç satan bir adamın da 
ifadesine müracaat edildi. 

Bu adam diyor ki: 
''- Bir kadının avazı çıktJğı kadar 

bağırdığınr işittim. Bu kadın, ''senin 
hakaretlerine kafi derecede maruz kal
Öım, artık yetişir ... diye haykmyor.,, 

ilk sorguya çekildikten sonra madam 
La Ferriycr, La Poke kadın hap:shane
sine gönderilmiş ve silahla ndı:.m vur -
mak suçile ittiham altına alınmıştır. 

Kadın kim? 
Madam La Ferriycr, Fransız mecli

~inde, saylavlar ve g~zeteciler arasın· 

da tanınmış bir sima1dır. 
inanıldığına göre, Kont dö Şambrün. 

le Romaya, Musolini hakkında yazı 

yazmağa gittiği zaman tanışmıştı. 
Giizel bir kadındır. Parlak gözlerile 

yanan zeki sim:ısı, kumral saçlc.ırla çer
cevelcnmektedir. M inyôn ve canlı bir 
tiptir. 

Kont dö Şambrün Romada iken Ha
bcşic;t.,.n harbi zamanının pek nazik o. 
lan 1r.giliz - Fransız - İtalyan müza
kerelerinde miihim bir rol almıştı. Alt
mış yaşına varması dolayrsile "tahdidi 
sin,. usulü!1e tevfikan tekaüt edilmişti. 

Musolininin fotoğraflaı, 
Son gelen haberlere göre cani aktris 

- muharrir madam Ferriyerin Pariste. 
ki evi araştırılmış ve içerisinde Muso-
1ininin 300 den ziyade gotoğrdı ve bir 
de büyük protrcsi bulunmuştur. 
• Potre Magda Fontanyı'a jthaf edil
mi§ti. Bu isim, alttrisin namı müstea
Tıdır. 

Kadının evinde araştırmalar 
Bu sabahki • posta ile gelen Deyli 

Ekspres gazetesi 1 aris muhabiri şu 
malCımatı veriyor: 

Fransanrn sabık Roma sefiri kont 
dö Şambrünü vurmaktan su~lu, otuz 
yaşındaki güzel aktris du Ferriycrin 
evi polisler tarafından aranmış. hatıra 
defteri yoklanmış, Fransız ve İtalyan 

siyasilerin'dcn kendisine gelmiş mek-· 
tuplar gözden gcçirilmi~tir. 

Polis, bu kadının apartıman:nda Mu. 
solininin 300 tane fotoğTafını bulmuş

tur. Yatağının üzerinde de bizzat Muso
lini tarafından imzalanmış ve bu kadı. 
na ithaf edilmiş bir büyük resim asılı 
·duruyordu. Yazı şöyleydi: 

"Matmazel Fontayı'a, selamladımla, 

Musolini,, 
Fontany, bu kadının gazetelerde yaz

dığı siyasi makalelerin altına koyduğu 
imzadır. 

Bu devlet a<lamı kim ? 
Bu kadın, cinayet hakkınua polise 

ifade verirken demiştir ki: 
(- Kendisini öldüremediğime müte. 

cssifim. İşte bu ko:dar söyliycbilirim. 
Ben Romada iken Kont dö Şambrün, 

"adını söyleyemiyeccğim kadar tanın· 

mış bir devlet adamının muhabbetini .. 
kaybetmeme sebep oldu. Geçen ~ene Ro
mada bulunduğum birkaç ay zarfında 

oradaki Fransız sefaretine ekseriya ka. 
bul olunmuştum. "Bu sırada sevdiğim 
adamla lda dostane münasebetlerim., 
devam ediyordu.) 

Romada iken 
Bu kadının tercümcihali şöyledir: On 

sekiz yaşındayken Marvcjol polis mü
dür muavini Ves de Fcrriycr ile evlen· 
miş fakat sonra boşanarak Fontany is. 
mini C?lmış ve Faris sahnesine intisap 
etmişti. 

Daha sonra da bir milyoner gazc.tc ı 
sahibi ile tanıştp siyasi gazeteciliğe 

girdi. Fransanın en çok tanınmış siya
silerinden bazılarının onun ukadaş!an 

arasında olduğu görülilyor. 
Geçen haziranda Romaya, Musolini 

ile mülakat yapmaga gitmiştir. ::vı:usoli-

. ni hakkında yazdığı bir yazıda, onu 

rine (stütyo orkestrası) diye bir •· 
lay zırıltı bulacak. 

Türkiyeden türkçe dinlesek, a· 
lafrangayı da başka memleketlerden 
işitsek. Yani dünya radyo havasında 
alafranga gibi türkçe de, alaturka da 
dalgalanıp yayılsa ... ,, 

• 
Rayoda bando da 

bulunmalı 
Zolguldak okuyucularmiızda'n 

(F ahrettin Kint) imzasiyle aldığı
mız bir mektupta şöyle deniliyor: 

"Geçen akşam Alınan radyosun
da dinlediğim güzel bir bando bende 
adeta kıskançlık hisleri uyandırdı. 

Dünyanın hemen her radyosunda 
bandoya bir yer aynlmı§ken acaba 
bizim radyomuzda niçin hunun ye. 
ri yok diye düşündüm. 

Bando, · milli ve askeri bit
lerin inkişafında mühim bir rol oy· 
nar. Köylere kadar birer radyo koy· 
duğumuz bu sıralarda niçin haf tanm 
muayyen günlerinde radyoda biraz 
da bandoya yer vermiyoruz. Alaka
darların nazarı dikkatlerini celbet-

menizi rica ederim.,, 

-------------
·······~····· · ···· · ·· ················ ······ · ··········· 

Martta, baharda ve çayır 
mevsiminde miilakatlar 

Yazan: 
Nizomettln Nazif 

Arkadaştmız Nizamettin 
Nazif yedi mülakattan i. 
baret bir yazı serisi hazır
lamıştır. Karilerimizin be
ğenecekleri ve zevkle oku. 
yabilecekleri derccecle ori
jinal olan bu miilakatları 

birkaç güne kadar neşre 

başlıyacağız. 

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

nuştum. 

4 - Serçelerle konu~tum. 
5 - Eşeklerle konuştum. 
6- Biilbüllerle konuştum. 
7 - Horoslarla konuştum. 

. ····································· ··················· 
"dünyayı uyanık tutan adam., diye tas. 
vir etmiştir. 

Romadaki arkadaşları, onua bu sıra
lar:la M usoliniye aşık olduğunu söyle
diğini hatırlıyorlar. 

Ey!Ul ayında Romada, fazla r:Jiktarda 
uyku iiacı cılmı~ ve doktorlar hayatını 
zor kurtarmışlardır . ., 

22 MART - 1931~ 
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ispanyada Asiler 
boyuna kaçıyor ,,. 

Muzafferane ilerleyen ·HükU-
metçiler yerii mevziter 

işgal ettiler 
.. t'J(.lrf'lıırı 

(Ba., tarafı 1 incide) j 
Hük(ımetçiler, sabahleyin Parilla de 

Hita kasabasını i~gal etmişlerdir. 

Italyanlar meydan okuyorlar 
Roma 21 (A.A.) - Messagero ga

zetesi, bazı İngiliz gazetelerini:ı hala 
Valensiya hükumetinin ne§rettiii teb. 
liğlere inanarak İspanyada hüki1mdçile 
ı-in kazanması ihtimalini mevcut addet
melerine hayret ve hiddet etmektedir. 

Bu gazete ezcümle şöyle yazmakta
dır: 

"Faşist düşmanları Malag:ının zap. 
tedilmiyeceğini zanentmişlerd·. Birkaç 
gün sonra Malaga İtalyan göni.illüleri 

nin müessir yardımile düştü.Bu yardım 
dan Valensiya hükumetinin tc.bliğleri 
ve İngiliz gazeteleri bahsetmtdilere Bu 
gibi vakalar tekerrür edecektiı ve mi
safirleri Rasaffarinin burnun·fan daha• 
uzun olan İngilizlerin burunhrı daha 

çok uzaya~aktır. Ve o zaman \;esi 
• z rrıas 

uzamasına mani olacak bır ga 
de bulunmıyacaktrr . ., ~ 

----------- ----...... -:· ... . . . ... 1 

ı-H·a·t>e·;:~., i-Z. 1 

ola ki :· 
Arkadaşnnrz Nurullah ~t~~ 
muharrirler hakkmda du~ 

.. d'' .. .. h' bir hükme nup U§Unup ıç u· 
varamamaktan bıkmış, ~ i 
h . l . . . d gv erlerıfl 
arrır erımızm e 

' d .. v enrne· kendi ağrzlann an ogr . ·n 
g~ ~ k3rar vermi,, Bunun !çkı 

• ca • kapı kapr dQla§rp sora l 0~ 
mış ... Alması mlthterned.an 
lan cevapları, nisan ba§~ 
itibaren ne§re başhyacagtı:: ••••••••• . ··········· ····································· ~----

-----------------~-----------~-----------~ ----
~ırruıırırıııı 
~ DÜIKKAT 1 
HABER' in ·büyük 

i 

bir f eŞehhüSü,: 
~ ıstanbu~~öpOrtaJı 

l Güzel ·kedi müsabakası . 
E , . . tlt tet)I' 

--=
) htanbul röportajı iatanbu: semtlerinin ayn ayrı ve ehemmıye alle dO-

ki suretile hazırlanacaktır. Muharrirlerimiz ,İstanbulu mahalle mah acalc 
§_-_==-=- taşacak sizinle görü§ecek, şikayetlerinizi dinliyecek, de:.tlerinizi anla~irf' 

ve bunları kendi dertleri kendi şikayetleri ıibi Haber ıutunlarına ı 
= ceklerdir •· " • 

\ ıstaobu l semtle r loin röportajı 
j . . o1't\lf• 
~ fstanbulumuzun derdi çoktur. istanbuluınuzun güzel yerlerı. çoJıtıl!• 
~ 1stanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam gösterilmeye dc!er yerlerı ç ın bit 
----~ Tam İstanbul gazetesi olan H<aber, elinden ıeldiği kaıdar m~n~azavt bıl 

program dahilinde istanbulun dertlerile uğraşmaya karar verrnıştı.r . 
~- işe, muharrir arkadaşlarından · ikisile bir fotoğrafçıyı taYzif ettnıştır· tci, 

· '• ' yorUZ 
==~ Okuyucularımızdan, daha d~ğruıu İstanbullulardan um~ eJdilc• 

semtlerinin tamamile yabancı-s. ohn muharrirlerimize mahalJclerın; ~ıl bil• 
~ teri zaman yol gösterilecek ve 

0

şiklyetlerinin nel~rden ibaret ol ug beJ1'İ 
~ dirilecektir. Hab:r İstanbul röpcırtajla rmı ıehrin şimdiye ·kadar il ed~ 
i= his bir gazetecinin ayak basmadığı en · hücra kö§elerine kadar teı:eğildİl'· 

cektir. İstanbul semtlerinin röportaJ·ı. yalnız dertlerle uğraşac·a·~· '-acli· 

) !:::~~~ıi:;~:.~:~:;:: I :•Y·:::~ ::::il:•:•nd;ğ•~ ::; " 
===----~ ve nlşao.h"tar fi•· 

1 .• . l 1 . . ı·ı . reıiırıJeri dt Çok, !:Ocuklu aile erın, rıı§ar. anan arın, yen1 ev ı erın, fJabt' 
~ herde neşredilecek, yeni doğanlar ve en yaılılar Jcen~ilerind~~ dedikO' 
§ bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlen~ın. tilcltrİl'll 
~ d J • • • ki · · 1 · · .. ll'k a r.ırkın ~-====- usunu, semt erının ıste · erını, aemt e rı~ın guze ı vey ~ 

Haberde okuyacaklardır. • 

~ Kedi nıüsabakam•~: 
===_-:= • • ;ıde ço Kedi müsabakamız, çok oriji"!al olacaktır. Biz biliyoruz ki ~v.ı: c1u9Uıt-

sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kedin~ vardır. Acaba bır• 
\=- dünüz mü ki kediniz, semtiniz:!f'k' kedilerin ·en güzelidir. . . 1,11r11et 

Kedinizi müsabakamıza i'tirak ettirtiniz. Size bunun için )lıçbır 

=:;;.._=-_-=-=~-~==-=~~-. verecek değiliz. • ' · · ıııini çeJce: G:ızetemizin fotoğrafçısı evinize kadar ıelip kedinizin ret rrıakirıetl 
cektir. Size vereceğimiz bütün uhmet kedinizi fotoğrafçnnısrn 
kanısına çıkarmaktan ibarettir. • .• 1~jlecelc • 1 k h . b' ·ncısı tır Kedi müsabakamız, semt semt yapı aea , er ıemtın ırı ıacak • 
Sonra da semtlerin birinci kedileri ara srnda İstanbul birincisi ayrı ıstanb"1 

j Semt birincisi kedilere, ·altı aylrk yiyeccklerile birer ırıadalY~· 1111da11e 
~ birindsi kediye de bir buçuk sen~tik yi1ecek bedelile bir gilrrılil 

!1117ı~~l~l~:,~~~IMmh1ifflıiılı_.ıı"""""""'HJlllAillllılftl~~ 

Universite Rektörlüğünden : c1er11i .s~;; 
Paris Universitesi Tıp fakültesi tanm mıı profesörluinden .,e .•la .,e ı•13 _,10" 

dan Pr. Dr. Debre 22131937 pazartesi uat ıs.ıs de "Acrodynıe .. fer•rı• 
çarşamba saat 17 de "Erythcme,, onueuJ.:,, hakkında Univenite koıt• 
nunda iki konferans verecektir ( 1577) 
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k.lUJ·mce D1fil ~rru b©ı~Oa<dJ.u 
~~kaır-a<dl-aı -~JB •J_fı ~ h h • 21 J• I 
~ençıerbrrsiği: 41 eŞZK aş r ener a çeyz - -yerı.u_z 

D~m~rrd~ 

Doğanspor: 4 
~aragücü:2 Galatasaray .da Gü .eşle ·2 - 2 
·~IU ·21-Bugün§Chir· st.adın- berab r . kaldı Üç,ok: 2 
~ b· '.KUıne ..maçlarına binlerce 
~ r ileyi.rd huzurunda ~,ıer 
~~ .AnknragUcü arasında yapı-
~ ~landı. • 
~ ltıU~avi kuvvette akın1arla 
' a8 ~ ~al güiel bir oyun §ek. 
\ lltcı dak1Jeaya kadar devam 
ag 
\~ ~l dakikada, Gençlerin soldan 
.·~:,- esnasında sol açık İhsandan 
~ ~zet bir pıs geldi. >Niyazi' 

~k ~I bir surette kullanarak 
~ ~~ bir vaziyette olan Sala.haddi 

)\ dl ve bu suretle gençler jlk 
~U~~ oldular. 

b
1
· ~er, devre sonuna kadar bu. 

~~ile UU çıkarmak için çalı§tılar, 
~~ 1 ltce değişmeden birinci haf
~ • O Gençler birliğinin lehine 

l ... --· 

~ cı.,.,.. Güglillerin tazyikiyle • 
~ t i'akat arası birkaç dakika 
~:n;~ııne~ Gençelr ı gelı.e muvaze. 
ı"l\ l\leUn .ettiler. Arka arkaya An. 
1tııSkaJesine Y@pöldan hticum

Salahaddin Gihıcşin !!.:inci golünü ya7>Ctrk-Oıı 

Milli )tüme maçlarının ilk karşılaş- ı re karşı yaptıl:ları gibi - tedafüi bir 
. malan dün Taksim stadın:ia - fiyatla- tarz kullanmağa ba§ladılar. . 
• rın çok pahalı olmasına rağmen - bir Galatasaraylılar ise kendilerini topla. 

"' ~ d da yedinci dakikada bir 
~:'~l 0kuzuncu,.dakikad:ı bir üçün~ 
~~n Uçüncti daki~ada. da Güç 

hayli kalahaJık önünde Galatasaray ile yara1t muntazam akınlar yapıyorlar. 

Güncı. Fenerbahçe ile de Beşiktaş ara- Maamafih üstünltik gene Güneşte .. Son 
unda oynandı. Dört büyük klilbümü- oyunlarda eski halini kaybeden Lutfi 

ij~-.q1nın ayağı ile dördüncü go
~llar. 

zUn bu enteresan müsabakaları müthiş bugün mükemmel salışıyor, genç kale-

~}t~ ~çli.iler bu talihsizliklerjn. 
~°"~ \d 1ar. f;\ırsıı.\ bu)du~sa 
~~~d a hücumlar yaparak iki sa 
~l\~ttiler. Fakat oyun Gençler 

bir lodös rUzgan yjizünden ir.tizamsız ci Sa::it de fedakaranc kurtarJşlar yapı-
olduğu gibi Bulgaristandan getirilen yordu. 

ırı 4 • 2 r.alebcsile bitti. 

hakemin de - tam manasile - feci 
idaresi her iki müsabakanın da tadını 

' !uzunu kaçırdı. 

1 O~latasaray ile Güneş btynindeki 
günün· ilk karşılaJmasına saat ikiyi 
yyrclt~~-~~~alandı, Galatasata7 mer-

:tı ~ K "' Kez m ıfaen?ıfbün\lmı~ 1tıiled~ı Avni. ros • Uo:, n<· l'l n.dın~r!Jm pla_rak; • ..... ~ r•• 

Ş~~ • .· · · · .,,. . Saciı -·Liıtfi, Rept - Sua,i, Sa
~q, •·I pı yona Si lim. Ekrem - Danyal, Bülent, Haıirn, 
~~ ~a. Epak ve Nec~et. 
b'·llı Pılan kros şampiyonasına • Güneş ise: Cihat _ Reıat, Faı·uk -

l:'e den 3 ve Galatasaray • Beşik· Diniı, Rıza, tbr.ıhim, Melih, Salahad
l'tıı ~~tbahçede.n ;18 atleti? i§tira.. din, Necdet, Rebii ve Tanaı il2 mürek. 

ı. 
~l · ke~L 

1111 ,~tlbarile birinci gelen Halk· l'.füthiş rüzgarı arkalarına alan Gü-

''\ ıı neJlilcr hakemin düdüğile beraber Ga-~\a(ı."1~ tle Ankarada 1stanbulu tem 

~ fllı 1 
.da kazanmış oldu. · latasaray sahasına girdiler. Ddrnzuncu 

t\tıııitıbarile alınan teknik dere. dakikaya kadar devam eden b1J bariz 
t, li ar-dır: ~l.. 'l<ll üstünlüğü Rebiinin güzel bir pasilc Sa. 
~ ~. 4 kevi, 2 - Halkevi, 3 - Be- lahad:linin yerden sıkı bir §Ütü topun 

• - lialkevi, 5 - ç;aıatasa- Galatasaray kalesine girmesile nihayet-

. . l~ndi. 
Bu cotden sonra Güneşliler - Fene-

nıııııruııtllllllıtııu 1111 1111ııınıı111111uıııııııııııM111111ıııııııııııuıın1Hlll 

Milli takımımız 
• 
Bulgar takımile 
karşılaşacak 

Dünkü miHi küme maçlarının ida
resj için dayet edilen Bny Kaç:~f, Bul
gar fcdera3yomınun salahiyet mektu. 
bile iutl:>ol federasyonu reisimiz Seda~ 
Rıza ile görüşmüştür. 

Diln sabah cereyan eden müzakc. 
,..rede evvela bir Türkiye • Bulgaristan 
temaSJ Uzerinde görüşülmUşttir. Bu 
toplantıda verilen karara nazaran, 
Türkiye milli takımı önümüzdeki 
•temmuzda, Yugoslavyaya iadcl ziya
ret ettikten sonra, Sofyaya uğrıya
çak ve Türkiye • Bulgaristan milli 
takımları karşılaşacaklardır. Bulgar 
feaerasyonounun teklif edeceği bir 
tarihte de Bu1garistan '!'ürkiyeye ia. 
dei ziyaret edecektir. Mali bakımdan 
da am bil'.' mutabak:ıt hasıl olmuştur. 

Bundan sonra, Balkan kupası hak
kında görüşülmüştür. Sedat . Rıza 
Türk federasyonunun Sofya kongresi 
~uRi.n'er.al!nr krı..Qul ettiğini ve hatta 
1937 de müsabakalar Yunanistanda 
olm_a~'JP da, Sofya veya Bükre~te ya
pılsa dahi. turnuvaya i§tirak edeccği

-miaj: bildir.miştlr. Yuna.nhla.rın orga~ 

nizas~onu, yapmadıkları takdirde 
• Bulgar~stan ,·cya Romanya bu turnu. 
Vıl)J tcrti~ baZir bulunmaktadır. 

111Utlllllh11H11"UllHlUh1111t1tlllUHlhllHHtllllUllltllıtHIUll-JU 

Devrenin 25 inci !dakikadan ~onra 
oyun mütevazin vo sen dakikalarda da 
sarı kırmızılıların hakimiyeti altında 
geçti. 

Fcncrbahçc - Beşikt~ 

Ai an 
Fran ızları 

r 

4 • O yendiler 
Stutgart, 21 (A. A.) - Alman ve 

Fransız milli takımları arasında ~u -
gün 67 bin seyirci önünd~ yapılan 

dördilncli futbol maçını 4 - O Alman 
takımı kazanmıştır. 

(B) takımlarında 

ltalyanlar. galip 
Vıgeano, 21 (A.A. ) -Avustur

ya ve l talyn B. tnkımbrı arasında ya· 
pılan futbol maçını 3 - 2 İtalyan· 
lar hazanmıştır. 

Hir dünya 
şaınpiyon u öldü 

Anvcrs, 21 (A. A.) - Fransız bi
sikletçilerinden dünya §nmpiyonu An
dre R~ynaud, dün .Anvcrs Velodro. 
munda yapmakta olduğu bir yarış es. 
nasında dUşcrc:-k ölmUştür. 

K .ırtu uş: 4 
· t=terra: s 

Dün sabah Taksim sta.dmda yapı
lan mac;ta Kurtuluş takımı Perayı 

4-3 yenm~tir: Ayni klUplerin (B) la.. 
kımlan maçında Pera. 4 • 1 galip gel· 
miştir. 

lzmir, 21 - Bugün milli kün:e ma.;
Son on dakikada Eşvak bir, Necdet la.rma DoğaniipJrla Üçok ~t:smdı 

de iki muhakkak fınat kaçırdıktan son. başla..ı~ı. Do~ansporlular 4 - 2 galip 
ra ilk.Oaftaym 1-0 Güneş lehine bttti. geldik>r. 
. ikinci devrede rüzgarı arkala:ına ----------------

•• atan G::ı.latasarayhlann üstüste- yaptık· 

hırı ~idtletli hü:umlarla geçti. 
Altıncı dak:l:ada Haşim ve Bülendinl. 

ka!o önünde topa ıska ge'imcsi yüzün· 
elen kaçan frrsattafl sonra. Gi.ineş mü. 
tlnfiinin stop edememesinden topu ka
pan Bülent seri b!r hücum yaftı. Kale· 
ci Ci:ıadın zaviyeyi güzelce kapamış ol. 
m:ı .:na ra '7:ncn sıkı bir şiltle bt'rl\ bertiği 
temin etti. 

Top ortaya gelip oyun tekrar başla
dığı zaman Güneşliler sıkı bir hücum 
y:ıptılar ve gene Salahadtlin ::erden bir 
vuruşla taktmmı galip vaz:ycte soktu 
ise de. bu da uzun sürmedi, iki dakika 
~onra ortadan yapılan bir: Gal::.tataray 
hücumunda Ha~im, Cihadın kıpırdan· 

masma imkan bırakmıyan ani biı ~ole 
ile takımı hesabına iki:1ci sayıyı kay. 

Omer Besim 
Atletizm federasyo

nuna teknik 
nıUşavlr oldu 

'lürkiycnln atletizm için en çok ~:ı.
lış:ı.n ve bu i!5ten en iyi anlıyan bir a. 
damı olan Türkiye rekortmeni ,.e !s. 
tanbul atletizm ajanı Ömer Besim 
çok isa.b~tli bir k.ara.rla atlet!ıın fe
derasyonuna teknik mtie.avir tayin 
edilmiştir. 

Fenerbahçe 
Gelecek hafta 

Ankoraya gidiyor 
Bu sırada Danyal sakatlanarpk oyun- Ankara, 21 - Femrbahçe takımı 

dan cıktı: dört kisi ile yapılan hücum· , 27 \'C 2!3 mart cumartesi Ye puar 
lard; Galatasaraylılar galibiy~t golünü· günleri Ankara Gücü ve Gençler Bir
kayda muvaffak olamadan maç 2-2 be- liğile milli küme maçları yapmak üze. 

detti. 

rab:rlikle bitti. re. buraya gelecel~tir. 1 

Giine~ takımı, ilk kısımda !'ir:r.i ' fi k ft in)~ fi !'ı< ıiiı ffl /!!\fi G lr 
dakika hakim oynamış olına~ına rağ. ~ ~ 'W" 

men kafi ranclımanr vermedi. Bu kısmın 
sonu ile bütün ikinci devre \;.etünlüğil 

( Doı·amı 8 incide) 

..- -·4·klMWA*W M * ~ 
Dün Şeref stadında ikinci ktime maç. 

lanna devnm edilmiştir. Alman neti. 
~ 

celer şunlardır: 
Ortaköy • Doğanspor 1-1 berabere 
Altmordu - Feneryılmaz 3.1 galip 
Kasrmpa.şa - Galata.gençler pırliği 

maçı hava karardığındp.n yanda kaL 
mıştır. 

Top kupası 
Şişli ıstanbulspo

ru, Topkapı 
Arnavutköyünü 

yendi • 

• 

Dün Şeref stadında deYam edilen 
Top kupası maçlarında Şişli !stan. 
bulsporu 2 - 1 yendi. Topkapı da Ar· 

ı nııvutköyüno 4 • 2 galip geldi . -------------
Hususi maçlar 

marından 1>ir cnstmıfaııa - Şe ~s1 paş-;-s.;ba;;;;da 
·-----

Oırta AvırY~al· 
IK l\JI iP) as n liıl ~ aı 

Avusturya 
ltalya rnaçı 
Yarıda kaldı 

Viyana, 21 (A. A.) - Orta Avrupa 

kupası için Avustw·ya ve İtalya fuL 
bol takımları bugün 50.000 Eeyirci ö

nünde karşılo.şmı§lardır. 
Oyunu 1sYeçli Otlosscn idare etmiş· 

tir. 
tık Iıaftaymda. A nısturyalılar faik 

bir oyun göstermişler ve 28 inci daki

kada Jerusalcm A\'usturyalılarm ilk 

golünü kaydetmiştir. Fakat bunun ü. 

zerine ltalynnln.r ço~t sert bir oyun 
c0ynamağa başlamışlardır. 

Stn.dyomd:ı oldukça kala'üalık bir 
yekun tcBkil C'den fa5 'stelr müthiş 

bir gürültü yapmak surctile İtalyan. 
ları teşvik ediyorlardı. 

İkinci haftaymda hakem İtalyan o

yuncularından Scrantoniyi dlşarı ~ı

karmağa mecbur kalmı~ ve Avustur

yalılar lehine bir penaltı ''ermiştir. 
Sayılar bu suretle 2 • O ~ekline gl. 

rince gUrültü to.hommül edilmez bir 

hnl aldığından hakem ikinci haftay
mm 28 inci dakikasında. oyunu tatil 
etıni§tir. 

Dün Üsküd"ar Şemsip~a sahasında 
Kadıköy Halke\'i takımı ile Gazhane 
klüplerinin A ,.c B takımları kar§t. 
laşmt§ B takımlarmd,a 4 - 2 Ga.zha~ 
galip gelmie, A takımları berabere 

• kalmıı;ıl:ırilır. 1 

irfan 
~ondrada yeni 
bir rekor kırdı 

Londr:ı, 21 (A. A.) - W11ite City
dc yapılım Universitc atıe:izm müa.a
baka.sı n eticesinde c~mbridge, o~:f or. 
dn 2 • 9 galip gelmiştir. 

Cambr:dgc'dcn Godfrey Erown mU· 
sabakayı 48 ~aruyc 4-10 da kazın .. 
mak suretiyle ÜniYcrsfte;1in 440 yar. 
dalık yeni reko:unu tesis etmiştir. 
Bundan evvelki 49 saniyelik rekoru 
da. gene Erown tesis etmi~ti. 

Cambridge'den Al! İrfan 34.49.3 
kade:n atmak suretiy:e yeni bir Üni
versite gülle rekoru te.s!s etmi~tir. 

Bundan C'VVCl ger.e kc~disi tarafın

dan tesis edilen rekor 34,45-9 buçuk 
kadcmdi. 

Aja11sın notu: 
1036 senesinde de ayni suretle mu. 

vaffak olan· kıymetli Türk atletinin 
tGsis ettiği yeni üniversite rekorunun 
metro 11esa.biyle uzunluğu 15 metro, 
3 santimetredir. Bundan evvelki re. 
koru 14 metr~, 72 idi. Anadolu njansı 

bir kere daha kendisini hararetle teb
rik eder. 



Milli küme maçları 
~~ş!adı 

-Galatruaray kaleetsi Sacidiu bir k1J.rları§ı 

(B~ taraf' '1 incide) Muavin hattı ve bilhassa M. Reşat her 
ellerinde tutan Galatasaryhlar ise ra- mutat mükemmeldi. 

kiplerinden aşağı kalmadılar. Birçok Galiplere gelince: Mehmet Ali ve 
güzel hücumları rüzgarı hesaba katma- Faruk çok iyi idiler, Hakkı da temiz ve 
maları yl:ı ünden kaçtı, Attıkları iki 
gol de Güneı mUdafaasınn hatuı yüzün canlı oynadı. Muhacimlerden Eşref ve 
den oldu. Rıdvan en faalleriydi. 

Güneıten Rept, Rıza, Rebü muvaf. 
fak oldular, ıol açıkta ilk defa gördüğü· 
müz eski Kur~luılu Tana, yok gibiydi. ' 

Galatasaraydan Salim, Sacit, Haşim 

bilhassa her iki müdafi nazan dikkati 
celbettiler. 

FENERBAHÇE - BEŞiKTAŞ 

Günün ikinci müsabakası Betiktaıla 
Fenerbahçe arasında gene Kaçefin ha· 
kemliği ile yapıldı. 

Fenerliler malUm takımlarının mer. 
kez muhacimliğe Muzafferi ikame et· 
mitlerdi, 

Be~iktaı ise en mühim uzvu olan mü-
dafi Hüsnü ile merkez muhacimleri 
Nazımdan mahrum olarak : 

.~ehmet Ali - Fanık, Enver - Fu. 
at, Hakkı, Feyzi, Hayati, Rıdvan, Mu
uffer, Şeref n r. treften teıekkül et
miıti. 

Rüzgar aleyhine olarak oyuna baıla. 
:mış olen san lacivertliler ikinci daki
kadan sonra hakiviyeti tesise muvaffak 
oldular. 

Eksik Be§iktaı takımının Fenere bü
yük bir farkla yenileceği ı.mulurken 

1 O uncu dakikadan sonra oyun müte. 
vazin ve yavaı yava.ı siyah beyazlıların 
üstünlüğü altına eirmeğe başladı. 

On yedinci dakikada Fener kalesi 'ö
nündeki bir kareaphkta Lebibin aya
ğından topu söküp alan Rıdvan Betik. 

taşa Hk sayıyı kazandırdı. Bu gol sarı 

lacivertlileri biraz faaliyete sev ketti; 
fakat Be1ikta11 müdafaasının çok canlı 

oyunu ve Feyzinin Fikreti mükemme
len marke etmesi yüzünden ;ıtıl kalan 
sarı lacivert akıncıları bir türlü beraber
liğe yükselemediler. 

Bu sırada en tthlikeli muhacimleri 

Şerefin - sakatlanarak oyundan çık. 
mı§ olmasına rağmen Beıiktatlılar hiç 

aksamadılar, 26 ıncı dakikada Rıdvan 

Muzafferden aldığı paala sarı lacivert 
k~lesine aktı ve güzel bir vurıı§la ikin
'ci golü de kaydettL 

P Son dakikalarda Cevadın sıkı bir şü
tünü - önü kapalı olmasına r.ığmen -
Mehmet Ali güzel bir plonjonla tutma. 
'ga muvaffak oldu. 

jkinci haytayma sinirli olantk baıla· 
yan Fenerliler rüz~in arkalarına da al
~ıJ olmalarına rağmen hiçbir ~ey yapa. 
~adılar. Hakemin fena idaresi, Fenerli
lerin asabi hali, BeıiktaJiıların kazan

'drklar: galibiyeti elden kaçırmamak için 
vakit kaybetrneğe çalıımaları oyunun 
zevkini kaçırdı. 

Dokuzun:u dakikada Niyazinin orta. 
ladığı topu mükemmel bir vole ile Mu
zafferin gole çevirmesinden baıka kay. 
'da değer hiçbir hadise olmadan oyun 
neticesiz bir didinme halinde nihayet
lendi. 

Fcnerbahçeliler eski oyunlarile kıyaa 
• edilemiyecek kadar bozuk bir maç yap

tılar. 

Müdr:faada Lebip selefini arattı. Mu. 
hacim hattında da Esat ve Naci hiç bir 
ıey yapamadılar. Tecrübesi sayesinde 

çok güzel b?r gol atan Muzaffer 'de egztr 
ılsliği yüzünden çok afırdı. Fikretin 
Jıısım mOdafaım tarafından iyi marke 
e~lt olması Pener hattının hiçbir 
~..,-. ld ,,--!e1h,apamamasına sebep o u. 

Eski futbolcu Refik Osmanın ç.ılıştır
dığı Be1ikta11rlar dün çok güTel bir o· 
yun çrkarmağa muvaffak olarak galibi. 
yeti hak ettiler. 

O. M. KUTNAK 

Yabancı hakem meselası 
Ankara 21 (Telefonla) - Lıtanbul

da yapılmakta olan milli küme ma<;la. 
rma Bulgaristandan bir hakem geti. 

rilmesi meselesi Ankara sporcuları 

üzerinde hayretli bir tesir uyandır. 

nu§tır. 

Türk !por kurumu reis vekili ve 
Beyazıt mebusu B. Halit Bayrak bu 

gün mınta.ka reisliğine bir telgraf 
çekerek İstanbulda vesikası bulunan 
21 hakem olduğu halde bir ecnebi ha. 
kem getirilmesinin sebebini sormu~. 

tur. 

Halkevinin 
spor salonu 
38.000 liradan 

münakasaya çıkarıldı 
lıtanbul Halkevinin yanındaki 

arsaların üzerine yapılması uzun za· 
mandanberi dü§ünülen spor ve kon· 
ferans salonları binası nihayet yapr 
lacaktır. Bina için lüzum görülen 
58.000 liralık tahsisat bulunmuş ve 
intaat münakasaya çıkarılmıştır. 

Yeni bina iki katlı olarak ve 
Halkevine bitişik vaziyette yapıla• 
caktır. Burasının bir kısmını Halk. 
evi bahçe!i ve diğer kısmını mezar· 
lıkla diğer bir arsa te~kil etmektedir. 
Binanın birinsi katı jimnastik salo· 
nu olacak ve bunun etrafında bir a~· 
ma kat bulunaçaktır. İkinci kat bü
yük bir konferans salonu halinde o· 
lacaktır. Bu suretle lstanbulun 
merkez Halkevi vazifesini gören 
Eminönü. Halk~vi hem bir güzel 
spor salonuna, hem de jimnastikha· 
neye kavuşacaktır. 

Halkevinin bugünkü konferans 
salonu yeni bina yapıldıktan sonra 
kütüphane olarak kullanılacaktır. 
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Büyük Türk denizcilerinden 

Cezairli gazi 
Hasan Kaptan 
Büyük Katerinanın gözdesi 1 Orlotun gözünü nasıl yıldırmışt•1 .,, 

Vazn: A. Cemaoetitnırn saıracoO 
17 16 senesinde Türk 

"Mataban,. burnu önünde 
donanması 

Verıedik 

cumhuriyetinin deniz kuvvet:erin; pe. 
ri§an ettikten sonra o zamana kadar 
Avrupanın en büyük deniz devleri sa
yılan Vene dik bahriyesi bir el.ıha belini 
doğrultamamak şartile yere c;eıilmişti. 

Türk hiç olmazsa artık, denizde ra· 
hat bir nefes alabilecekti. 

Hakikaten de 1716 dan 1 770 senesi
ne kadar geçen 54 sene Türk d<.nizde 
biraz ba~ını dinledi ama gene bu 54 
sene içinderdir ki bir Rus deniz kuvve. 
ti doğuyor büyüyor ve dal budak sala
rak endişe verici bira mahiyet alıyordu. 
Ve gene bu 54 sene içindedir ki Hasan 
Kaptan isminde esmer, uzun boylu, 
korkunç bakışlı bir Türk İstanbula 

gitmek üzere İtalyadan gizlice bir tüc. 
car gemisine biniyordu .. 

• • • 
Bu Hasan kaptan kimdi? İtalyada 

ne iti vardı.? 
Bu suallerinize sırası gelhce cevap 

vereceğim. Yalnız şu kadarını 1'?.tırı

nrzda tutunuz ki 54 senedir hu ~ükut 
devresinin Türk denizciliğine Ha:san 
kaptan isminde yüksek, ama çok yük. 
sek bir simayı işini bilir, mesleğinden 
anlar eşsiz bir yiğit kazandırmıştır. 

Ve bu Hasan kaptana biz Türklerin 
''Nelson.,udur, diyebiliriz. Niçin mi? 
dinleyiniz: 

AMiRAL "ORLOFF,, FlLOSU 
AKDENlZDE 

l 770 senesi haziranındayız . 

Zamanın "Kr.;;tan derya,,sr yani hem 
bahriye nazırı hem de donanma kuman 
danı olan Hüsameddin paşa Akc!enize 
çıkmıgtır. 

Çarlık Ru.syar~ kızıl tahtında tarihe 
"büyük Katerina .. hımi altında geçe
cek o1an haris fakat zeki kadın otur
maktadır. 

Osmanlı vakanüvislerinin "deli., la. 
kabile tezyif ettikleri "Büyük Pt tro .. 
nun bizzat el emeği, bazu kuvveti sar
federek yaratmıı olduğu Moskof deniz
ciliği hayal olmaktan çıkmış artık bir 
hakikat olmuştur ve imparatoriçe Ka. 
terina'nın hem Karadenizde, hem Bal· 
tık denizinde bir çok filoları sayısız 

harp gemileri vardır. Ve bütün Rusya
imparatoriçesi Katerina Osmanlı hü. 
kümdarı üçüncü Mustafa ile iki sene
denberi hali harpte bulunmaktadır, 

Osmanlı donanması kaptan derya 
Hüsamc:ldin paşa kumandasında Akde
denize çıktığı zaman imparatoriçe Ka. 
terina tarafıntlan Akdenil e gön-
derilmiş olan bir Rus filosu da Arşipe
le gelmiş bulunuyordu. 

Rus filosu, imparatoriçenin nedimle. 
rinden Kont Aleksi Orlofun nezaret 
ve Amiral Spridoff' un fili kumandası 
altında 12 tane kalyon sınıfı hattı harp 
gemisi,12 kalyon ile asker yüklü 1:.irçok 
nakliye gemileri, Korvet go~tt ve bir 
çok küçük gemilerden mürekkepti. 

Rus filosu ancak taşr-dığı sancak 
itibarile Rustu. Yoksa filonun zabitan 
ve mürettebatı ekseriyet itibarile ingi. 
tiz, Danimarkalı, Holandalı, Ven edik
li ve Rum denizciler teşkil ediyordu. 

Kont Aleksi Orlof imparatoriçesin
den aimı~ olduğu emir ve talimat muci. 
bince filosile evvela Mora sahillerine 
inip oralardaki fesat ve ihtilal çıkar

maya müstait Yunanlı eşkiyayı ayaklan 
dırmıştr. Lakin o raalık Morada vali o
larak kıymetli bir idare adamı işbaşrn. 

da bulunuyordu. 
Sadrazamken, Rusyaya ancak hazır

lık ikmal edildikten sonra ilam harp 
edilmesini tavsiye ettiği için, azloluna
rak Moraya vali tayin olunan Meh. 
met paşa Rus amiralinin ayaklandırmış 
okluğu ihtilalcilerin hakkından çabucak 
geldi ve isyanı bastırdı. işte bu mu
vaffakiyetsizlik üzerinrdir ki Orlof fi
losu Boğazlar önüne gelmek üzere 
Moradan demir kaldırmıştı ve hazira. 
mn yedinci günü de amiral Hüsamed
din paşa donanmasile Sakız önlerinde 

karşılatmıştı. f 

Ce::airli Gazi IIWJaıı Kaptaıı 
,*'1 

d" ııı•" HASAN KAPTAN tŞ BAŞINDA 
imparatoriçe Katerinanın göz.desi 

Orlof ile Osmanh padişahının kapdan 
deryası a~asında Sakız önlerinde vaki 
olan bu kar~ılaşma ilk tesadüf değildi. 
Denizci olmaktan ziyade ikisi de birer 
müstebid tacidarın ben.desi olan bu iki 
düşman daha evvel de karşılaşmıılar, 
boy ölçüşmüşlerdi. 

Osmanlı amiralı Akdenize çıktığı 

zaman kumandası altındaki donanma
nın büyük bir kısmını Adalar arasına 
bırakıp bir küçük filo ile Mora sularına 
kadar uzanmış ve Rus filosuna saldır. 
mıştı. 

Hüsameddin paşa bu hücumda ıyı 

bir denizci olmadığını isb3t etti ve ce
surane plcinrna tevfikan Rusldrı gafil 
avlamışken kat'i galebeyi kazar,mayı 

beklemeden Anapoli limanına ç:kildi. 
Orlof da Osmanlı meslektaşından 

daha parlak bir kumandan de~ildi. Çün 
kü Hüsameddin paşanın ku:n;ındası al
tındaki küçük bir filoya mağ!Up olma. 
sına ramak kalını~ olduğu vttmiyor
muş gibi Anapoli limanına h;kum edin-
ce ilk iı olmak üzere, üç ar.bar1ı bir 
kalyon zayi etti. 

Kont Orlof denizde cenk etmenin 
sarayda bir imparatoriçenin k:ılbini 

teshir etmekten daha güç bir şey dju. 
ğunu bittecrül ... ~ anlıyordu . Ertesi gün 
Orlof ve Hüsameddin paşa Menekşe a
çıklarında tekrar karşılaştılar lakin bu 
sefer de hava müsaade vermedi ve Os
manlı amirali de kumand;;sındaki kü. 
çük filo ile düşmana fazla zayiat vedi
miyeceğini anladrğından kuvvei külli
yesi ile birleşmek üzere Sakız ciheti. 
ne çekileli. 

Binaen::leyh Orlof Hüsameddin pa
§anın Sakız açıklarında karşıllştıkları 

tam onüçüncü karşılaşma oluyordu. 
Osmanlı donanması Sakız aclasile 

An;;dolu kryıları arasında münasip bir 
mevki tutmuştu. .. . 

Onüçücü Mustafamn kaptan deryası 
Hüsameddin paşa düşmanı görür gör-
m:z: 

- Harbe hazır ol 1 işaretin kaldırdı 
ama kendisi alargada durm.ıyı daha 1 

muvafık buldu. Ve istihkam tesis baha 
nesile bir işkampadiyaya atlayarak ka. 
raya çıktı. Bereket versin Hfü,ameddin 
paşanın muavini olan "Kaptanı hüma
yün .. Hasan kaptan yaman bir denizci 
ıdi Zaten kapt;ın derya bira:>: da tl"Ua
vinine güvendiği için öyle bir tehlike. 
li anda karada istihkam tesisine çıkmıı 

tı. Bu müddet zarfında uş oıı 
açmış bulunuyordu. 11 1tılf 

Hasan kaptan forsunu taşc~ıJ'#': 
la •deP;•al dütm"n ilz:erine sal ,. ' 

ca Türk denizcisi: raıııP' · ·ne - Düşman amiral gemıst 
1
. 

1 nıı 1 ·r• 1 
edeceğim, asker hazır ayı attı! 

. RUS ti Emrini verdıkten sonra dUJ11e 
· ·ne ıı1ır 

Spridofun sancak gemısı ·dt b 
tuttu. Kont Orlof da bu gernı 

ti' 
nuyordu. btirulc biti' 

Hasan kaptanın kalyonu :1jrıt J1 
• 1 gerı·· v 

çatırtı ile düşman amıra . • a!JO 
b . 'bırırıe 

diriyordu. iki kalyon ırı d. 
.. rle ı. # '' 

olunc~ Hasan kapt~~ gu eçe-cCıo 
- ~l' ~man gemısıne g ~ 

Peşim sıra geliniz .. · le d:it~ôl 
Ve iğri kılıcını . çekere ttatlı. şıııl1 

gemi'>inin güvertesıne a .. rniilı') 11 
k ·aıısı rO~ 

Kont Orlofun sanca İ,rıe oM ıl' 
ve kanlı bir boğuşma)' ~ y1 tırı ) ; 
Yiğit Hasan kaptan e / rııan ı' r 
kalyoncularının başınd . utr ~ıı ,11 

d' ı)'O ' ır 
sini zaptetmek için . :ı ayra1'1' (jf~ 
nevmidane bir gayr·tlC •Ar !Jr 

f . . h f ""' şere ını mu a azaya .. ~ 
denizcilerini püskürtınei;e '° .. JJ': 
de. ·bi dO f/ 

1 tar gı ı 
Hasan kaptan as arı .... ·tıiğİJl " 

yor, kumandanlarının Y1~1 
te5'ô"

1 
jJ\I 

.. ıerırıe •tıer 
Türk kalyoncuları on 1abl jle 

d d.. .. ttebatını. ·•fi" en uşman mure J<llrf" 
tüf ele kılıçla, tabanca ile, ;~i 

yere seriyorlardı. 111,ııc• if• 
ıca11ra ,ııı 

Manzara o ksdar ate~ )ıct trıı"' 
ki iki muhasım donarıJl1a · ıııt" 0eıı 
• d b' .b. · ı h p etrrıeyı aıt e i a eta ırı ırı c ar d cereY JiJI 
iki hattı harbin ortasın a tle bite'' 

. sure 
bu kanlı facıanın ne 

0
, 

seyre dalmışlardı. ıcalyoJ1ıı11• ,ı 
d .. n'lan ,ı#1 Hasan kaptan UŞ• ıtu• ı'' 

adını adım ilerliyordu. :su bir Jı•1e1\Jr~ 
gemisinin kandan kaY.~an an ve ilttilı 

• d uJrn "111' " mi' olan güvertesı . e örtu 'fli<" 
denizcilerinin cese~Jerılsprido{f ııtıi' 
Kont Orlof ile Arnıral ,uıı• ııl'' 
denir.cilerinin bu >'ııına:_utlar, ~~1ıer• . unut•.. d ''cdlı 
k<:rşmnda herşeyı . e u, 

d. esırı u· 
rını kurtarmak en ış t t 

" ,ı 
di. tabanca ,:ul•" ~ 

Ara sıra patlayan '"C ae'' 
. 'd n setnlı .. r t e' 

fek seslen gemı c ki rı sag1 ô• 1 11 humbaralarının kula a arJ'1" tı'f 
k ıarı ·r ·tt 

kadar .:iddetli tara a .... a bl ··i"' 
:s boğuŞ•" iı"1.. ·e• 

çen bu korkunç rniral g aat"'li 
sürdü. Bu arada Rus .. a rnatctill 
rriircttebatından 7oO u .'11t'J 
tü. "'-(Deva.mı per 
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NamlY~DY 
yank<e~ö<eö 

1-tatıralarını anlatıyor: 
'' Şimdiki lngiltere Krahnın 

Ceplerini nasll boşaltmıştım?,, 
0iooanni i8imU hoklcabaz '!J<lZ'lYOT: Dedikten sonra delikanlıya dön-

l.... ~n bir yankcsiciyim. Haberleri düm: 
o .. '1a.ltırı;rn halkın ceplerini butalt- - Haydi ce~nizde ne vars:ı bay-
~ •urctiyle mükemmel bir suret· ve bayanlara gösterin 1 

RCÇinip gidiyorum İ§tel Uzun zaman tereddüt etti. Ben 
~ l Fakat benim sokak yankesicile- zorladım. Nihayet sura\ını deh~et
~aramda büyük fark vardır. Ben li ektiterek elini cebine soktu ve ko· 
dı· Ualu bir adamım; kazancım al- t caman bir sıçanın kuyruğundan tu
l' iltn §eylerden değil, fakat halkın tarak çekti. 
~eaicilik yaptığımı görmek için Seyirciler "yuha ı diye bağır 

]j Verdikleri pa~adandır. mağa, ıslık ça}mağa\aşladı. Ü da 
~d udape§tede bır ca~~azhİdede sahneden dışarıya var hıziyle kaçtı. 
~ um ve T rabez artıstı 0 um. Eğer dikkatsiz davranıp da elimi 
d ta da canbazhane müdürüne ai· 
~~ek, halka hokkabazlık yapmama 
"\ı&aade etme5ini istemeğe karar 
C?dirn. 

liirk Müdür alaka göstermedi, fakat 
~daç iskambil hile5i yapmama mü· 
~~ e etti. Bu benim için tam fır 
~ lt ... Hileleri yaparken bir taraftan 
'aa~~diirün parasını, cüzdanını ve 

•nı aşırdım. 

y Müdür şaşkınlıktan dona kaldı. 
q~kesiciliğimi bir daha tecrübe et· 
()ld · ... Bütün eşyasını çalmak üzere 
lıJ \ıgurnu bildiği halde bunları na· 
~I-~ han~i daki~ada aşırdığımı ~~r 
lııc ~ kestıremedı. Ben de meslegı· 

0<l§ladım. ,. . . 
cliı Sa.§rma gelen ikinci mühim ha
tılde 1929 sen~inde lngilterede iken 
~u. Manejerim beni istasyonda 
~ '~~arak otele götürdü ve hiç bil
~:~girn İngilizce ile bana şu küçük 

u e~berletti: 
Lt-- Baylar, bayanlar! Ellerime 
~ etınclcri için altı baym sahne• 

"lınelerini rica ederim. 
~~nede yalnız lialmca, kapılara 
~ t seyircilerle dolu salona bak
ıliii' Ancak o dakikada lisanı bilme
~~ aklıma geldi ve fena halde ıa· 
ltdikJ · . Birkaç söz kekeledim; söy
~U .. erırn herhalde bana öğretilen 
~1.ık nutuk değildi. Halk kahka
bc11 r.~ gülmeğe başladı. Meğerse 
ct~ gcl.i.p b~na dikkat. edin,, diye
tli~ tn.e, gelın de benı yıkayın!., 

0r;nuşum. 
llı.eıı ena halde sıkılmış olmama rağ
dUtt\' B halkın hala güldüğünü gör
~atr · . u da bir muvaffakıyetti. Ti
~ ko ldaresi sahnede yirmi altı daki· 

&. tnarna müsaade etti. 

• • • 
~e~ &.nkcsicilikte yaptığım hileler 

de b' sahnede, gerek sahne haricin
a~ll~Çok eğlenceler temin etmi§ti. 
~ b-tın arasında hiç unutamıyaca· 
~l'&.d ır hatıra da eğlenceli olmaktan 

c can sıkıcıdır. 
tıi ı:ı1k inııanlar vardır ki kendileri
~~ll~ açıkgöz zannederler ve beni 
ltı~ . e herkese kartı gülünç düşür· 

' 18lctlcr. 

t'iııd~İr ~~e Londranın §ık kulüple
~ord 11 bırınde marifetlerimi gösteri· 
tıc ~~tn. mutat davetlerim üzeri
~ll h~cye gelenler arasında bakrş
Q "a;d ıç beğenmediğim bir delikan· 

ı. 

le., ~İn insanların yüzüne ilk bakış
~ll~ k hakkında az çok bir fikir 
tiıı ~··e istidadındayım ve bu gen
~Cdi~dcrindeki manayı hiç beğen· 

~il Şb~r~da kendime mah5us sırlar
h. _ ltı • "f 
··1111 \ı nı ı şa edeyim: Parmaklarr 
~edikcu ç~k hassastır. Dışından elle 
l~l'lın1 ~c hıç bir cebin içine parmak· 
Lllc_c 0 krnak. Sıra delikanlıya ge· 
~a b~un ceplerini lüzumundan 

p ır dikkatle yokladım. 
l' ~!tosunun ceplerinde acaip bir 

"'e ta s
1
settim. Bu bir et parçası idi 

tı 'Ydı. 
~tj~nun sonuna yaklaşırken se· 
~r ~l::döndüm ve oldukça alaylı 

Ciooonni 

cebine soksaydım, parmaklamn mu· 
hakkak ısırılır, belki de zehirlenir
dim. Halbuki sanatim dolayısiyle 
ellerimin hiç bir kazaya uğramama
sı prttır. 

• • • 
lngilterede bulunduğum ilk gün

lerde geçen güzel bir hatırayı da hiç 
unutmam. Hususi bir ziyafette ma. 
rifetlerimi göstermeğe davet edil
miştim. 

F ev kalede sevimli bir delikanlı
ya takdim edildim. Benden çok 
hoşlanmış olduğunu söyledi. Toka· 
la§ırken cep saatini çarptım ve ona: 

- Müsaade buyurun da size bir 
yadigar vereyim, dedim .. 

Biraz mahcup olmuş gibi görü
nerek: 

- Hayır, hayır lüzumu yok, de-
di. Z<lten gösterdiğiniz san 'ata mef. 
tun oldum. 

Fakat ben ısrar ettim; O da mü
temndiyen reddetti .. 

Bunun üzerine cebimden saatle 
kordonu çıkararak sordum: 

- Nasıl , bunu bir hatıra ola
rak almak istemez misiniz? 

- Bu benim saatimi. 
Saatini cebine korken bu sefer 

de sigara tabakasını asırdım ve kü
çük bir hatıramı kabul etmesini söy
ledim. Gene bir hediye vermek iste· 
diğime inanarak büyük bir zarafetle 
reddetti. 

Cigara kutusunu kendisine ver
diğim zaman, yüzündeki şaşkınlığı 
hala unutamam. 

Dışarıya çıktığımız zaman mane· 
jerim sordu: 

- Bu delikanlı kimdi biliyor 
musun? 

- Nereden bilecekmişim? 
- Ayul, o prens Jorjdu. 
Yani şimdiki lngiliz kralı 1 

• • • 
Nevyorkta iken meşhur akteris 

Dora Moghan beni gangsterlerin 
merkezi olan bir yere götürmüştü. 

iri yarı bir zenci olan kapıcının çok 
kıymet verdiği bir altın çakmağı bu
lunduğunu söyledi. Bu çakmağı ken. 
disine meşhur haydutlardan birisi 
vermişti. 

Ağzıma bir sigara koyarak doğru 
ona gittim ve ate' istedim. 

müdafaası Yurt 
donanma 

a 
ıazım ıı· 

Tayyareler, donanmaların g.ö•dükleri hizmetleri 
tek başlarına başaramaz~ar 

Hava propagandacıları, seneler- Yazan ; lngiliz Amiralı Sir Roger Leys 
denberi artık ordu ile donanmanın 
eski kıymetini kaybettiğini ve istik
bal harplerinin ancak tayyareler ta
rafından kazanılacağım bize söyle
yip duruyorlar. Havadan inecek 
bombalar, gerçekten, himayesiz si· 
vil halk ile endüstri sahaları için 
korkunç birer tehlikedir. 

Modern bir ordu ve donanma için 
havadan anlamak esaslı bir lüzum 
olduğu gibi hunlarda hüeum vasr 
tası olarak kuvvetli tayyareler bu-
hınması da, top ve torpil kadar zaru
ridir. Fakat ispanyadaki son hare-
ketler açıktan açığa isbat etmiştir ki 
yalnız m\istakil hava hareketleri va· 
sıtasile bir harpte netice almak im
kanı yoktur. 

Mesela, Madrit ile Valansiya ara
sındaki muharebe ve muvasala ynl
larmı elde ve emniyette bulundur 
mak ispanya hükumeti için hayati 
bir ehemmiyeti haizdir. Böyle oldu
ğu halde general Frankonun kuv
vetli Alman ve halyan tayyareleri 
• tahripleri Madriti pek sarsacak 
olan - demiryolJarını, köprüleri ve 
yolları bomba ile tahribe muvaffak 
olamamışlardır. İnsan elile işliyen 
topçu ve makineli tüf ek ateşleri bu 
yolu ate§ altına alıncaya kadar bu 
muvasalalarm kesileceği de pek 
zannedilmemektedir. 

Öte taraftan general F rankoun 
elinde gayet kötü techiz edilmiş ve 
modern ışık tertibatından mahrum 
bir donanma vardır ki bu, filo mu· 
hafazası asiler için çok ehemmiyet· 
li olan ispanya - Fas deniz yolunu 
tutmaktadır. Hükumetin elinde bu
lunan Fransız ve Sovyet ta}ryareleri 
de yaptıkları hücumlarla bu küçük 
filoya hiçbir zarar verememişlerdir. 

Bu hadiseleri, hükumeti (İngilte· 
reyi) tenkit etmek için yazıyorum. 
Çünkü onların kanaatince bugün 
lüzumlu olan nokta, havada kuv
vetlenmektir ve bu sırada yeni 
zırhlıları yapmak parayı boş yere 
harcamak olacaktır. 

Hükumetin 1935 ve 1936 sene
lerinde memleket müdafaasına dair 
neşrettiği beyaz kitaplarda hava fi. 
lolarına fazla yer verildiği ve başka 
milletlerin deniz kuvvetlerini arttır
malarına rağmen, bizim filomuzun 
olduğu yerde kaldığı, esefle görül· 
mektedir. 

Bu hususta elimizi kolumuzu bağ 
layan deniz anlaşmaları 31 ilkkanun 
936 da nihayet bulmuştur ve biz, 
bugün imparatorluğun emniyetini 
korumak için lüzumlu olan yeni 
zırhlıları yapmak için serbest bulu
nuyoruz. 

Bugiin başlanmış ve yahut ta· 
savvur edilmiş in_şaata göre on iki 
yıldan fazla yaşlı be§ zırhlımızın 

yerine yenileri, beş tayyare gemisi 
yapılacak, kruvazör kuvvetimiz ar
tırılacak ve bu, altmış tane on ya
şından genç kruvazör yapıncaya ka
dar devam edecek, yanı sıra bir ta· 
krm destroyerler, denizaltı gemileri 
hücumbotları ve saire de yapılacak
tır. 

Bu zırhlıların yapılması bazı mah 
fillerde ~iddetle tenkit ediliyor. Hal
buki, Almanya, Fransa ve Italya 
bizim ticaret yollarımızda gezmek 
üzere bizim yirmi yıllık gemileri
mizden kuvvetli zırhlılar ve zırhlı 
kruvazörler yaptırmaktadırlar ki 
bunlar, bizim projelerimizdeki ge· 
milerin denize inmc.•'İnden çok za
mnn önce, hazır olacaklardır. Bu ge
miler, bizim ticaret yollarımız üze
rinde üsler kurup, bu yolları tahrip 
edebilirler. 

Emden gemisinin hatıralarını dü
şündükten ve Coronel ve F alkland 

Frnns1:larm .~on .<ıL~rem bir lıflfif hrurn:.örii. 

çıkararak sigaramı yaktı. Bunu tek
rar cebine koyduğu saniyede çarp· 
hm ve kendi cebime yerle~tirdim. 

Birkac dakika sonra dev yapılı 
kapıcının ~niine dikilerek tekrar ateş 
istedim. Üsti.ibaşmı öyle tela~la ara· 
dı ki! Bun un üzerine ben: 

- Üzülme, ben kendim yaka· 
rrm .. 

Diyerek ayni çakma.~ı cebimden 
çıkardım. Zenci şaşmıştı: 

samı. hcdivem olsun .. Dedim ve çak· 
mağı kendisine Yerdim. 

- T e:;ekklir ederim ustam 1 

Diyerek çakmağı caketinin en iç 
cebine dikkatlice yerleştirdi. Fakat 
ben ma!'lama dönmeden evvel, çak· 
mağı almıştım bile! ate~ istemesi için 
yanımda oturanlardan birini s:önder 
dım. 7-avallı zenci ikinci cakmağm 

adalarında olup bitenleri hatıra ge· 
tirdikten sonrn, mütehassısları her 
türlü süratte gemiler yapılmasını 

tavsiye eden di.işmanlarla boy ölçü
şecek zırhlılar ve sair gemiler yap· 
tırmamak bir cinayet olur. 

Tayyarelerin hücum ve taarruz 
sahasından yüzlerce mil hariçte!hu· 
lunan İngiliz imparatorluğunun is· 
tikbali gene kuvvetli bir donanmaya 
bağlıdır. Fakat deniz üzerinde gemi
ler içinde ta~ınan tayyare filolarımı-
zı ise kuvvetlendirmeğe lüzum var
dır. 

Deniz tayyareciliğinin ~ittikçe 
ehemmiyetini arttırdığını söylemek, 
hic de mübalaga ~ayılmaz. Bizim 
de~iz yollarımızdaki muvasalamız-
dan hava nezareti değil, baş amiral· 
lık mesuldür. Mesuliyet, öyle bir 
ayırıcı çizgidir, hiçbir suretle taviz· 
lere tahammülü yoktur. 

Gemilerin ve limanların korun· 
ması ve yahut herhangi bir hücum 
için kullanılacak olan deniz tayya• 
relerinin tamam kontrolu ve bunlar· 
da ııubaylar ve efradın yetiştirilmesi 
tamamile baş amirallığın kontrol ve 
idaresi altında bulunmalıdır. 

Hiikfımeti, giriştiği işlerden dola· 
yı tebrik ederiz. Fakat deniz tayya
reciliği çifte kontrol altında bulun
dukça ve ticaret filomuz öteki mil· 
Jetlerin yaptıklnn mükemmeliyette 
modern gemilere kavuşmadıkça de
niz yollarımız meselesi tamamile 
hall~dilmiş sayılamaz. 

Vakit geçmektedir ve biz eğer bu 
adaların bütün bir hayatı demek 
olan miidafoa zincirimizde zayıf 
noktalar bırakmakt'i\ c!evam edecek 
olursak sonra bunun tcl:ıfisi güç ola
caktır. 

lcbi~ Bayenlar, baylar! Bu zatın 
l'itıd en hiç bir şey almadım. Cep· 

c acaip bir takım §eyler var! 
- Başiistiine usta! I 
Diyerek, çok kıymetli çakmağını 

- Amanın usta 1 benim çakma· 
ğa ne de benziyor? demekten kendi
ni alamadı. 

- Eğer çok hoşuna gittiyse, al 

da sırra kadem bastığını görünce o 
kadar şaşırdı ki kapkara olan yüzü· 
niin adeta sarardığı farkediliyordu. 
7-avallıyı daha fazla üzmeğe kalbim 
razı olmadı. 



Hesap 
Küçük çocuğunun hesaptaki bil

gisini kontrol etmek istiyerek sor
du: 

- Sana bugün evvela beş. sonra 
iki, daha sonra da sekiz ve 1 O ku· 
ru§ versem hepsi ne kadar eder? 

Çocuk biraz durakladıktan son· 
ra meseleyi halletti: 

- Sen ver de baba, ben onlan 
nasıl olsa sayar heaaplamn ! 

aıumece 
KöprÜ o .. bah bermutat gene 

açıktı. lılerine' aitten ahali sabah 

ayazmda lcayıklarla iki tarafa aeçi· 
yordu. Karaköyden ayrılmakta olan 

sandallardan birinin bir tarafında 

dört, diğer tarafında bq kiti vardı. 
Sandal bq kitinin bulunduğu tara· 
fa fazla yatmağa baılamı§tı. ihtiyar -kayıkçı muvazeneyi bulmak için 
şöyle emretti: 

- Bu yanda dört kiti var, öte 
yanda bet. Bqten biri karııya geç· 
sin de aandal dofrulıun 1 

Buna rairnen ıandal doirulmadı, 
neden) 

A.!iatan - BaaUJyı baytltm&yaoak 

mısınız1 

()pM'o.tör- Ulıumu yok! AWJliycıt 

6.crctin' aöy~ tt(JyTmna o ~ ba. 
yıldı! . 

- Dem.ek ~ bemm damadım ol
mt1k i8tiyoraun 1wJ crelikanlı1 

- Bayır b" mıuhak'l«ık iart ~~l, 
'ben 1cızınızı i.!tiyoruml 

Çocuk (telcfa>ı ederek) - Ya! M 

me1c ~Zum sizin bir camınızı kırdı 

l)yle mi' Pek dl<i yapmt~. Eğer gürül. 

tile~ ben gelir, öteki camları-

'""' da ktranm! 

- Amerikan karikatürü -

- Bendeki ~ ama tcıli ha! Kadın. 
W.r'UJ dolu bir oopurdan hi.!3em.e yı
kındı kadın dilftUI 

g.,..Mf"i - Şıı. Um.bayı söndür, uy. 
loumıet loaçlnyor ! 

Züppe mi ziippe, patavatsız mı 
patavatsızdır. Geçen gün bir mec· 
liste gene pot üstüne pot kırdı. Bir 
aralık evlenmeden bahsedilirken bir 
yumurta yumurtladı: 

- Evlenmek mi? Dünyanın en 
büyük budalalığı: 

Birisi sordu: 
-Neden? 
- Çünkü dünyada hiçbir kadına 

itimat caiz değildir 1 
Y ~lıca bir zat müdahale etti: 
- lddiımızı o kadar tümullendir· 

meyiniz. Belki aiıin tanımıı . oldu· 
ğunuz kadınlar öyledir ama bunu 
derhal umumile§tirmek insaflı bir 
hareket olmaz. 

Bizim züppe asabileşti: 
- Ricn ederim mugalata yap

mayınız, bütün kadınlara itimat ca· 
iz değildir. 

Biraz durdu, mecliste uyandırdı· 
ğı buz gibi havanın farkında olmıya· 
rak araız bir cüretlc devam etti: 

- Bana "niçin evlenmiyorsun?,. 
diye sonranlar var. Ben de onlara 
soruyorum: "Niçin? Ba,ıını süsle· 
mek için mi),, Evlenenlerin akibe
tine uğramak için mi> Ben ömrü• 
mün sonuna kadar bekar kalacağım. 

Küstahlığın bu derecesine taham 
mül edemiyen deminki yaşlı zat in· 
ce bir tebeasümle ta§ı gediğine koy• 
du: 

- Babanız da boynuzlanmaktan 
korktuğu için galiba ömrünün ıonu 
na kadar bekar kaldı, değil mi efen· 
dim> 

- Baba miljcre! lmtih4nda kua. 

mrMm baM htıdiye etmek tX'.1atHttde 

bulunduğun dolma kalemi vermekten 

kurtuldun. Ka.ttme:lmGdım! 

- Anne, 'ManG yapmadtlı bir ~ey 

için cc~ verirl.er ""' 
- Bayır ~vrwm, bu hak~zlık o

lur. 

- ôy~ıe mtMUim bana hakat.ı 

ytJre ~2:11 ~i, tıt.m/emi yapmamı§. 

ttm.t 

Züppelik değil, orijinalite 
Nurullah Ataçm 11.rma craaradan, Selimi İzzetin pilivda pirinçleri he..plamaktan, Burhan Calıidin rakıyı 
emzikle içmekten, Suad Dervitin çay yapraklannı kavurup yemekten hoı~andıklannı biliyor mu idiniz? 

' 
' 

Bunlara züppelik denebil ir mı? 
Ben kendisini tanıdı~ımdanberi 

bir defa olıun hazır cıgara içtiği
ni görmediğim Nurullah Ataç, ge
çen gün HABER' de sarma cıgara· 
nm, yani parmaklarla sarılıp dil ile 
ıslatıldıktan ıonra tekrar parmak· 
larla yapı§tmlarak içilen, cıgaranın 
lezzetinden bahsediyordu. 

Gene, Nurullah o yazııında, Se· 
lami izzetin buna bir züppelik dedi
jini ıöyliyordu. Fakat, Seliınininki 
de ukalalık değil mi ya? Züppelik 
müppelik, sen herkesin kahyasımı

sm be adam? Nurullah, sarma crga
radan zevk alır, bilmem kim de dol
ma cıgaradan ! 

Böyle parmaklarla sarılıp tükü· 
rükle yapıftırılarak içilen cıgaranın 
hazır cıgaralardan daha lezzetli olup 
olmadığını bilmem ama nargileye 
sade su yerine, mevsimine göre li· 
mon, portakal, turunç, çilek, viıne, 
kayııı terbeti, hatta ayran doldurup 
tömbekinin dumanlarını bunların 
Üzerlerinden geçirere}c onu tokur· 
datmanm pek enfes bir ıey olduiu· 
nu bana bir kere Mükrimin Halil 
söylemişti. 

Şimdi, burada olmayan tarihçi E
min Aliyi bilirsiniz. Bu zat da ekse· 
riya nefes darlığına uğramayayım 
diye nargilenin lülesine tömbeki ye
rine ıhlamur doldurur ve marpuç
tan her duman çektikçe etrafını mis 
gibi ıhlamur kokusuna boğardı. 
M~hur Merzifon şairi Salih Ze· 

ki ben bildim bileli kahveaini hala 
''klasik!,, şekilde içer. Onun, daima 
cebinde taııdığı birkaç yasemin er 
gara ağızlığı vardır. Fakat o, bun-
larla cıgara değil, kahve içer. Şöy
le ki: Şair herhangi bir yerde koca 
fincanla önüne getirilen ııcak kah
veye soğuyup buz gibi oluncaya 

Yazan : O•man Cemal Kaygıll 
kadar el sürmez. Kahve buz gibi ol- - Şiıeyi mi batma dikermit} 
duktan ıonra o yasemin cııara Hayır! Burhan Cahit bazı ak§am 
ağızlıklardan birini çıkarıp onun bir lar, aperetif olarak yuvarladığı bir 
ucunu kahve fincanına, bir ucunu iki yudumluk rakıyı memedeki ço· 
da dudaklarına dayayıp kahveyi öy. cuklara mahsus süt emziklerine dol· 
le içer. Kahve bittikten ıonra da durur, sonra emziği ağzına alır ve 
mutlaka şu beyiti okur: gramofona da bir ninni plağı ko~-

rak onu öyle çekiştirinniı ! 
"Pindar dahi kahveyi bu suretle Bu münasebetle dün Nizamettin 

içerdi., Nazif söyledi: 
"Sonra telvesinden ergovanlar bi· 

reli
' çe '" 

Nurullahm sarma uıulile cıgara 
içmesine züppelik diyen Selami iz. 
zetin kendisi pilavı asla kaşıkla ye
mez. Tıpkı yaz günleri kara dut yer 
gibi tabağın içindeki pirinç taneleri-
ni kürdanla tutup birer birer ağzına 
götürür ve her pirinç taneıi ağzına 
gittikçe bir elile de crgara tabakaıı
nm arkaamıı. birer no~•ta koyarak bir 
porsiyon pilavda kaç pirinç olduğu-
nu heeap eder. Tabii eder, bize ne, 
biz herkesin keyfinin kahyaıı deği-
liz ki tutalım da kendisinin aanna 
cııaraya züppelik dediği aibi bizde 
buna züppelik diyelim 1 

Burhan Cahit, ara sıra aperetif 
olarak i ç tiği birkaç yudum rakı için 
hiç kadeh filan kullanmazmıg. 

HALI ADADA 

Mahcup delikanlı - Tanı~mak ~n 

naııl bir VC8il.e bulsam aıea.ba1 

Suat Dervi§ çayı pek çok sevdiği 
halde ömründe çay içmezmiı. F ak:\t 
buna mukabil çayı bir toprak tava· 
da iyice kavurur, sonra onu cebine, 
yahut çantasına doldurur, gezdiği, 
yürüdüğü yerlerde bu kavrulmuş 
çayı tıpkı kabak c:ekirdeği yer gibi 
çıtır çıtır yermiı 1 

Bunu da bana Bakırköy hastaha
nesinin iç hastahklan mütehassısı 
doktor Kamerettin gayet gizli ola
rak fısıldadı: 

Profesör F ahrettin Kerim yemek
lerden sonra katiyen karbonat filan 
almazmış. Lakin o, her yemeğin 
üzerine tıpkı tuz, büber eker gibi 
birer parça karbonat ekip yermiş! 

Etem izzet hayatında, baklava 
nedir ağzına koymamış ve ölünceye 
kadar da koymayacakmıı.. fakat 
baklava yerine fındıkla cevizi ıakız 
kabağının İçine doldurtup fırına ve· 
rir, fırmdan çıktıktan sonra da bun· 
lımn üzerine tatlı ile gül suyu dök
türür, öyle yermiş ve bunları yedik· 
çe de ilhamı ve boyu artarmış! 

Pekala ama, Sclaminin sarma cı
garalar için söylediği gibi, biz d'! 
timdi, bütün bunlara birer. züppe
lik mi diyeceğiz~ 

ilahi Selami, dalgınlık ve yorgun
luktan olmalı, orijinalite ile züppe· 
liği birbirin,. kart§ıtmyor. 

Oaman Cemal Kayp. 

Haoaska~. be°' 
- Bizim Necla geçen ~un . de 

öyle bir iyilik · yaptı ki o~ 
unutmayacağım. 

- Ne yaptı~ d8n• 
- Geçen gün sinemadan çıtkl-

yorduk. Kar9ımıza hırst%ler _.,
Necla, olmuaydı yirmi lira 
girecektim. bil 

- Allah Allah 1 NectaıuO 
kahramanlığını bilmiyorduırt· 

Na~ıl yaptı? ~ 
• - Gayet basit ıinemadan jret" 
ve sonra beni birçok yerlere u,_.. 
mak suretile cebimde e..,en 
bırakmam19tı 1 

Vaaz 
Papas kilisede vaız ediyo~ 

. - Size yapılan fenalığa"'~· 
le etmek laanın emirlerine ~td to" 
Mukadd~ kitap "bir yanas:·- - dl 
kat vururlarsa öteki yanağınd' 
uzatınız!,, diyor. . ,,. 

Kilieede bulunanlardan ıenÇ 
güzel bir kadın aordu: 1tatı.oı' 

- Y anaiunwn birini to . • -nr 
yıp da zorla öperlerae öteki 'daa
ğtmızı mı uzatmalıyız, yokta 
daklarımızı mı~ 

"""'~ ·ı · ,.,.htı1' 
Er~'k - 8~!11 anı, ~-

canın e,Wnı tarif tJf / 



Çocukların 
~ bir kaç enstantane uyku 
Sen namuslu adamsm, hayır namuslu sensin,,, zamanları 
~iinakaşası bıçağ~ dayan"."'ak üze_r~ iken ... 

I;,, den kapısında "Zevk birahane. oorsuuunkı Bay Murteza gıtmege kalk. ten sonra gozum arkada kaldı . Usta. 
~ardı. Şimdi her h;aneyi ev yap- mıştır. Ne oldu ki acap diye biribirimi- T<ınaş da eski ahbap, gençliğ i, eski gün 

~ ~c:akına usta Taoo§ da düşmüş ze soroooruz. Fakat Bay. ~u.rtezc:~ız leri .. hatırladım. H~.Y .. gidi .. h.~Y·· .. N?di 
l ~ı 'müessese,,nic. ismini "Zevk karışmayın çocuklar benım ışıme dıye o gur.Jer .. Horoz olur, gozu çoplukte 
~U~~. §eklinde deği§tirmiş. çıkıp gideoor !. .. _ kalırr.ıı_ş. tht~yarladık, koca ta ram ~1= 

1tllıtı;Yorunlt onun d?Jrt buçuk met- Sonradan tahsildar ~l~uğ~.nu .. ogrcı?· d~k~. b~~ ayagımız çukurda, fakat hala 
ı..'ıııa ~b~alık, dört kü~ük ~sayı dar. di~im ~ı~l.ak ka!alı, çıpıl gozlu bır gozumu~. b~rada.. . . . 
~ Od.t 

11:ıap eden me~anesıne ev de- muşterı ılavc. ed_ı.yor: . . Te_sadu_f _ımdadıma . yetıştı benım .. Re-
~ ?ile denebilir uııi?. . - Halbukı gorscn1.z, ta~ ~ zaman fı~a ıle bızım va_ldtnın arası açıktır. 

ti:U tana iki camekanın ortasından Bay Murt~zanın kctY.fı gelmıştır. Tatlı Dort sene var kı konuşmuyorlar. V~l-
(~r. Biraz şişman ve göbekli tatlı .!1ikayelcr anla.tmağa. güzel güzel de de artık son günlerini ya'iı,vor. Sek 

~l'ilcrin yanyana dahi bu kapıdan şa~kılar söylemeğ; başh~.o~." Fakat sa. Een bcş~ik bir iht~yar. Üstelik çok da 
t~cbiJt:arı şüphelidir:. Kapıyı ancak atıne bakıp <la do.~uzu gorunce he~1.en hasta .. işte cancagızım saat dokuza 
1~· •

1
t bir hale getiren bu vitrin va- doğrı.:luyor. Çocuklar ben gitmclıyırn kadar annemin yanında kalıyorum Jiye 

ll.~ gö~n came~nlar içinde usta diyor. O kadar ıcar ediyo~.uz, ~afilc.. kandrrıyorum bizim ~arıyı .. Şimdi an-
t: kıymetli ve nadide yemekleri Bay Murteza hakkında sovlenılcnle- !adınız mı? .. tiecelerı korkuyor, fazla 
~ltla~.tadır. On senedir hergün bu ri gül_er~k , biraz da koltu~l~rı kaLara· k~lma dokuzda eve dön diye tenbih e-
di: ın onündcn ~rcrim ve on ~ene. rak dınhvor. Soora kadehını yuvarlar. dıyor: '? . t>--::ı • 

~ 111 Olduğuna kalıbımı b:ısacağım ken manalı m~Jı: Kendimi tutamadım sordum: 
'takoz acaip vlicudile burnunu - Sizin, diyıor, benim işime aklınız _ Peki halinizden şüphelt.nmiyor 

dayamış durmaktadır. Onun ya- ı ermez!.. mu? 

'~ ~zü nıcvki e:tmiş iki, üç uskum- Pastırmact tekrar lafa karışıyor: _Niçin şüphelensin iki gözüm efen. 
tittr 

1
lnlon, bir kayık tabak içerisinde - Peki iti gözüm, agnat da biz de dim. Benim her akşam içtiğimi biliyor. 

~h~:\'ası, gene bir tarafı kmk bir anlayalım .. :Zatınmn böyle saat dokuz Yalnız bu rada değil valdenin yanında 
)alıı midye ıdohnası, üç dört kase da hıp ıcleyi kalkmasının sebebini... çekiyorumsa nıyor. 
~~~· i~i kocaman şişe şarap, bir kaç Hepimir.in kendisine baktığımızı ve Jt. • • 

t~t' !t§esi.. konu~ul;ın yegane mevzuun 4!_ kendisi Kapı açılıyor içeri kol ağızlan, dir. 
~~ girdiğim :zaman gözüme ilk olduğurn.ı gören mütekait zat ağzına sek yerleri yırtık siyah mantolu, bir 
' 'l'anaşın tıezgahı oldu. Be!ki de, bir hı.>J.ı.r tur~usu attıktan sonra: göıii şaşı, büyük ağızlı, dağınık saçlı 
~ >'ıl evvel Tanaşm ilk hevesle tez- - J~endim diyor, mesele basıt .• Ben kırk beşlik, altın dişli bir kadınla, ge-
~ Sttalarına taktığı korepon ka- deniz her akşam evde demlenirim. Fa- ne ayni yaşta Habeş kralı kadar esmer, 
~ ı... tenkler arasında ismi olmayan kat 11ir akşam refikanın yokluğundan muşambalı suratsız bir adam giriyor. 
~ilra boyanmışlardı. Tezgahın istifade ederek eski hatıraları anmak i- Kadının koltuğunun altında bir tef, er-
~tııı •• c,. ekseriya sahaflar çarşısınıda çin buraya geldim. Ah efendim ne ol. kekte de bir ut var. 
~ nıerdivenlerinde gözüken sa burada içmek evdekine benzemiyor. Gözlerile oturacak bir yer cırıyorlar. 

'- hıı renklerle boyanmış iki re. "insan birkaç laf atıyor. Fakat evde ,Fakat nerde .. Meyhane saat Sten son. 
~tlr .. Biri Mücadelei Milliye se- kan çaçaron mu çaçaron. Ne yaparsınız raki Topkapı - Sirkeci tramvayı kadar 
~de. esir bir düşman generalinin dalgmlık .. Bana ~vlenirken koltukta üstüste dolu. Nihayet kaıdın laubali bir 

teıJitn.ini gösteriyor. Diğeri de ayağına bas demişlerdi. Ben o heyecan tavırla herkesi ite, ite tezgahın sonu-
:• olacak. Duvarlar kirli bir mu· ile unuttum gitti. Değil ayağına bas- na doğru ilerliyor: 

~\ \lle kaplı. Eşya na~ da dör\ mak, yürüyece im yeri şaşırırdım. U. - Gel tbo diye ••• 
~r. a ııe yedi sekiz sandalye zatmıvalım "ki öziim. Biraz kadının :Herifi de çajirıyor. r.I'czglhın, usta 
~t: h§ki~iyeti var evde diyeceğim.: ha.. Tanaşın müşkülatla geçtiği kapısına 
~ iı~ftna üçer 'kişi oturduğu takdir. Nerde kaldıktı. Rir akşam burada içtik· sıkışryorlar •. Onlara kimsenin aldırdı. 

t4Jı llıasalarrn etrafındaki zeva:tm 11 4 \' cSl Ş O in <dJ aı ğı yok .. Kadın ayak ayak üstüne atıyor. 
~ il }'erlerinden kıpırdanmataona Çorapları da yırtık .. Hep etleri gözü-
~( ~0ktur. Hatta meyhane yükünü Y O O~ O Z küyor. Alışkın ve pişkin nazarlarla 
~ b:n sonra Ttanaşm şişman gpbeği- ~r etrafa bakıyor. O, mizansenini t~mamla 
,.~aftan bir tarafa geçmesi ymcaya kadar erkek de udun akoıdunu 
~ \il\ olmadığından dip tarafta ka- bitirmiştir. Başlıyorlar çalmağa .. 
~·~~ İstedikleri mezeleri, ra.kılan u. Dağda da davar güderim 
~ro ~ı İçin ön masadakilerden rica Eminem &ana ıeJam ederim. 

r. Aman Allah kadında bir ses var, 
;: ~cııgi b ne siz sorun ne ben sölliyeyim .• Sanki :ııı, cyazla siyah ortası bir hal 
~'d~lan Bezle usta Tanaş hem mü- gırtlağım sıkıyorlar da imdat diyl! ha. 
~c ta~cn akan burnunu siliyor hem- ğırıyor. Canhıraş bir ses .. Kadın sesi 
~il kları kuruluyor, masaların üs. derneğe de bin isbat lazım. Helı- gözle-
~ ~Cttıizliyor. Bu sözlerimle zinhar rini süze süze bir okuyuşu var hasba 
q?ıiıcı~lla§ın pisliğini ileri sürdüğümü nrn ... 
t~ t\:~CYin, haşa! .. Bugün dünya ah Şarkı biter bitmez maliye memur mü 
:ı ı?ıı ~lirn yanıma gelecek, niçin ya- tekai:ii arkasma döndü: 
;ıı tit}'l1Ycyim? Yayni bezle hem bu· - Hemşire hanım dedi, şu ümitlerim 

l, lllck 1 k h. 14 yasında oldugw u (kendisi böy· hep kırıldı ~arkısını lütfeder misiniz? ~ t hem tabak temiz e:ne ıç. • ~ 
~ba~n pisliğe delalet etmt'z. Çünkü le iddia ediyormuş) halde Prima K;:ıdın gerdan kırdı: 
' t Usta Tanaşın burnundan etaba. Donna sesine malik Mis Oiyanna - Hayhay, beyzadem! 

dcğild" Durbin Holivudun en son buluşu· Ve hemen tefi eline aldı ve ins'lnın 
1• ır. dur. "Üç şık kız .. filminde, baş ak· bütün neşesini kıracak bozuk, kerih bir 
"'aı·ı ~ • * b ff k l ı. re · trisliği c;ok biiyiik İr muva a ıyet e sesle (Ümitlerim hep kırıldı) şaıkısını "tıJ•ı_ rnemurlu j;undan mütekaıt el d l 
l',ı ı,. bir zat yaptığı için şimdi en yıldız ar sırası- söylemeğe başladı. 
h. ... ~tlarınd~· 'serbest meslek,, er- na yükselmişt_i_r._________ Bu şarkı mütekaid zatın efka rına 
~ ··11a 
'~l\j: Olduğu anlaşılan kalkık o· ~ lYI fr lYI lf\1 O a se O <!ı ffiii) dokunmuştu anlaşrlan .. Başını elleri 
l~ baıt delikanlı.. icine aldı. Gözleri rakı kadehine tak-ıh 
~ir ~ lıkçı. d*üşünmeğe başladı. Kimbilir belki de 
~İt t tttıeni pastırmacı. şu bulanık mayi içinde bir sihirbaz 
lı~ a~Bİldar. kudretile elli beş yıllık bir ömriin 

~'llas •1ttıdi sizlere h ikaye edeceğim filmini ges iriyordu. Şarkı bit<":r b:tmez 
~ ~n ttıeyhancsi isimli vodvili oyna- başını kaldırdı : 

l\iltkarlar. - Hayat işte dedi. hayat.. J 

~at '\o "" • * 'f. :f. * . b. . 1"k ı 
ra\oa "Cdi bu~uk.. Şimdi meyhane-de garıp ır ses;; ız ı , 

'lı, ~~. ~avaş meyhane dolmağa baş· var. Yalnrz iki balıkçı gittikçe ~csk~~ni ı 
~I\~ llŞterifor biribirlerile o kadar yükselterek konuşuyorlar. Hatta mu-
~i bi:~ ~nf§ıyorlar ki kapr açılıp i. nakaşa ediyorlar da diyebiliriz. 
~ 1 t>ı · · d ··1 k - On kilonun parasını ben alacak lıl:~ b rıncc hepsi hır en gu ere 
lsıtr.0rlar. değil miydim? 
~l\tnd~. en ömürü maliye memurlu- - İyi ama Osman reis beni!l'I namı· 
\et b?'Utekait elli beşlik za.t .. Hoş ma sana yedi lira vermiş ya!.. 
tı4rl kıt adamcağız. önündeki şişeyi - Yahu şu zıkkrm başına mı vuıdu 

it'ı4 :an sonra herkese ta~ı:mağa: nedir Benden ağ parası yedi lira aL 
~c to lay etmcğe başladı. ögrendı· Aslen Yeni Ze1andalı olan meş- mamış mıydın?. 
1, lı he tc buraya bir aydır muntaza. hur tayyareci kadın Jcan Batten, - Rakı asıl senin başına vurmu~. O 
~l ar~t akşam devam ediyormuş. Fa- doğduğu yerde, yerliler tarafından yedi lirayı sana ödiyeli seneler olt~u ? 

C\jl\~claşları saat dokuzda paydos ananevi sure tte katşdanmıştır. Enaileşme o kadar. 
10t ~·.en şikayetçiler.. Pastrrmacı Bu usule göre, burun buruna - Ağzını topla enai sensin! 
'lı, sürüştürmek liı.zım gelmektedir. Bu - E, be fazla gittin artııt.. Bunca 

<ıttı Yükü alacağı kertede bako- "Hoş geldin,. manasına geliyor. yılhlc hukukumuz var <liye sesimi sı-

Çocukların geç 
yatmalarına göz 
yummak, onla
rın. sihhatleri -
ni bozmala -
rma bile hile ra
zı olmak de· 
mektir. Bu ise 
bir zulümden 
başka bir şey 
değildir. 

Çocukların geç yatmalarına göz yum. l 
mak, onların sıhhatlerini bozmaların;ı 

bile bile razı olmak demektir. Bu ise 
bir zulümden başka bir şey değildir. 

Bugünkü çocuklar umıtmiyetle ge· 
celeri geç yatıyorlar. Görünürde hi~ 

bir sebep olmadığı halde k:.içük çocuk. 
!ar, birçok gece, saat on, hatta on bire 
kadar uyanık kalmaktad:r. Zavallı yav
rular havası ağırlaşmış odalarda otur. 
mak, kalabalık sokaklarda dolaşmak 

ve dükkanlarda ayakta durmak suretiyle 
günde on beş saat uyanık kalmaktadır
lar. 

Uykusuzluk, çocukları hasta yapacak 
başlıca bir sebeptir; kabiz, mide bozuk. 
luğu, huysılzluk, fikir ve duşünceyi te· 
merküz ettirmek kudretsizliği, uyuşuk· 
luk hep geceleri geç vakitlere kadar u. 
yanık kalmaktan ileri gelir. Çocukları 

muhtaç oldukları uykudan mahrum et
mek bir zulümdür. 

Son zamanlarda mütehassıslar yaşla. 
n üç ile sekiz arasında olan kız ve erkek 

karmıyorum. Y <'di lira için n:ımu'iuma 
söz söyletemem .. 

- Hangi namus be .. Namus. Demek 
sen de öğ rendin bu kelimeyi .. 

- Bana bak Recep kendine gel. 
Yumruğu indirince otuz iki di~ini ham· 
si gibi dökerim. Namusuma söz söy. 
leme • Ben namuslu adamım .. 

- Yavaş gel be .. Benim eliın a :mut 
toplamıyor ya .. 

- Uzatma ulan!. 
- Ulan sensin. 

İkisı <le yerlerinde doğruldular. Her-1 
kes onlara bakıyordu. Onlar da döğüşe
cek iki horuz gibi kabarmışlardı. Ta. 
n ı: § uaya girdi. 

- Aman pasam ne yapıyorsunuz. 
Ermeni de lafa karıştı: 
- Aklınızı başınıza alın zo .. Bilme

ooro::untı z meş~t cürüm kanunu vardır? 
Nt-yse iki balıkç ı yı teskin etmek u

zun sürmedi. T ekrar karşı karşıya 

oturdular. Bu sefer iki dosttan farkları 
yoktu. Saat 12 .. 

Çi! yüzlü tahsilda r sokak ba§ında 

Yegah faslmlan ötüyor. iki balıkçı 

kolko!a sallana sallana yürüyorlar. 
- Rl"cep sen namuslu bir adam. 

sın .. 
- Estağfurullah Ltıtfi ağabey. A

sı l sen. sen namuslu .. Bir adamsın .. 
- Hayır Recep asıl namuslu smı;in . 

- Kaoul ctınem Liıtfi ağabey sen 
namuslusun. 

- Sana ben ne diyorum oğlum, 

ben i dinle sen namuslu çocuksun \'esse· 
tam. 

- Yapma be ağabey, ayağını öpeyim 
yapma bana bunu .. Sen hakikaten na. 
muslıı namuslu, namus)•: .. şey- na. 

- Sus ulan .. ne dedimdi o işte- Sen 
osun. Sen, namuslu çocuksun! 

Sonunu pek bilmiycrn:n namusluluk 
kimde kaldı? 

Nusret Safa COŞKUN 

çocuklar üstünde uyku tecrübeleri yap
m·§lardır. Bunlar iki grupa ayrılmış. 

lardır. Her grup ayni gıda ile beslen
miştir. A grupuna güzel, sağlam yatak. 
lar, zayıf fakat ısıtıcı battaniyeler veril 
miş, sisli havalar hariç olmak şartiyle 
hepsi açık pencereli odalarda yatınlmı~
tır. Bunlar sıcak bir banyodan sonra 
yatağ ytınlmış ve her gece on buçu!< 
saat uyutulmuştur. 

B grupuna ayrrlm:~ çocuklara da ev. 
terinde olduğu gibi yataklar verilmi~tir. 
Yatakların kimisi kısa, kimisi düzensiz, 
karyolaların da bir kısmı gıcırtılı idi. 
Bunlar alrşık oldukları uyku müddetin
ce uyutulmu§tur: Bu müdae a~ gec:~~ 
vasati sekiz : aattir. 

Kısa bir zaman sonra A grupundaki 
çocukların hepsi iyi huylu, daima oyna 
mağa hazır, geçimli, mutedil ve yatış k 
sinirli olmuşlar, muntazaman kilo al
mışlardrr. 

B grupundaki çocuklar da bunların 
\jlm aksi haller göstermişlerdir. Bunla. 
rın ya1larına göre kiloları eksik, boyla
n kısa ve A grupunda olan kendi yaşla. 
rmdaki çocuklarla kıyas edilemiyecek 
kadar her şeyde eksik çıkmışlardrr. 

Birçok ailelerde çocuklar anne ve 
babaları yatağa çekilinceye kadar otu· 
rurlar. Böylece çocuklar yedi, sekiz 
saatten fazla uyku alamazlar. Bu, hiç 
de kafi değildir. 

Bu yavrular yorgun bir halde uya. 
nırlar. zihinleri tetikte değildir, yüzleri 
san. sinirleri de berbat bir haldedir. 

B:r çocuk arasıra, o da pek sık olma
mak şartiyle geç vakte kadar oturabilir. 
Fakat esas itibariyle uyku müddeti on 
saatten a~ağı olmamalıdır. 

* ~ .y. 

İste cocuklara yaşlarına göre lazım 
olan -uyk~ müddetlerini gösteren, hula. 
~a halinde bir cetveli yazıyoruz: 

Çocuk Uç aylık oluncıya kadar, her 
yirmi dört saatin yirmi bir saatini uyku 
ile geçirmelidir. 

Üç aylıktan bir yaşına gelinciye ka
dar bu yirmi bir santli~ müddet tedricen 
Qn beş saate indirilebilir. 

Oç ile beş yaş arasında uyku ısaat. 

leri on üç : beş ile yedi yaş arasında d.ı 
on iki saat olmalıdır. Çocuklar yedi ya· 
şrndım on yaş·na varıncıya kadar her 
gece on b:r saat uyku uyumahdır. 

On ile on dört yaş arasında çocuk 
için uyku m:.iddeti on ı.aattir. 

On dört yaşından on yedi yaşına 

kadar da bir çocuk için lazım olan uyku 
müddeti on buçuk saattir. 

Bu yaştan sonra ise hususi ihtiyaçh. 
ra göre uyku müddeti yedi ile doku.ı: 

buçuk saat arasında tehalif eder. 

Eğer sıhhatleri iç:n iyi bir temel a
tacak olursanu büyüdükleri zaman ken. 
di uykularını tanzim etmek için çocuk
ların hemen ekserisine g'üveneb: 'z. 

Doktor 
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YAZAN: Edgar waıoace ÇEVİR&~: / cı 
Tarihi mac=:a ve aık romam 

Bcllami cüldü: 1 
- Ne diye ona yalvarıyorsunuz. Ba-

na yalvannız. ı 

Sonra, birdenbire kızdı. Bir tekme j 
vurarak yazıhaneyi bfr tarafa itti, ha. 
lıyı kaldırdı, me~hur ve malum kapağı 
astı. Sonra eline tüfeğini alarak: 

- Haydi, dedi genç kıza, aşağıda 

dostlarınız: var, ininiz. Valeri, iki defa 
elimden kaçtın, bu üçünciiı.Jür, artık 

kurtularnuaın. 

Genç kız, bir kelime söylemeden merdi 
ven!erden inmeğe ba§ladr. Bellami arka
r.mdan, elindeki tüfeği, bakıyordu. Aşa. 
ğtdaki ikinci kapının açık olduğunu 
h11yretle görünce bağırdı: 

- A .• Kapı açık 1 
Biran içinde Bellami kapının nasıl 

asılmış olduğunu anlaıdt, ve gilldü: 
- Kapının kilidini yaoktı ha! .. Za

rar yok. Ölmek için daha geni§ bir ye. 
riniz olacak. 

Bellami kapağı yava§ yava~ kıtpadr. 

Lasi ht11ıyı örtmediğini farkederek ııor. 
du: 

- Demek, içerdelcr? Kimler var 
- Savini, kansı ve Fiter. 
- Fiter mi? • . 
Lasinin sesi kin ve hiddetten titri

yordu. 

- Fiter mi? Mösyö Bellami şatonun et 
rafır.daki gürültü ne? 

- Polisler ve bizzat polis madürü. 

Lasi titredi. Ye~il hayalet kıyafetile 

pek gülünç idi. Onu bu kıyafete ıok.. 

mak fikri Bellamiye gelmi§ti. Sonra, 
genç kızı aramak Uzere Hovetlerin e
vine göndermiıti. Bir gece evvel La.si 
u: kalııın yakayı ele verecekti. Fakat, 
Bcllami bu &efer, konıerve ararken ket
fettifi gizli yoldan cöndermi1t L .. i de 
renç kızı elde edebilmi§ti. 

Laıinin heyecanı gittikçe artıyordu: 
- Fakat bana köyde panayır var, 

efleniyorlar dediniı:. Sil1h ıealcrl ldu. 
yutunca da askerler manevra yapıyor 

diye aldattınız. Şimdi ne olacak? 
-Hiç. 

- Alçak herif, bana paralatımt ver, 
beni aldattın. Derhal gideceğim. 

- Ne taraftan çıkacakamız möayö 
Laıi? 

Bellami alay ediyordu. 
- Ben bir yol bulurum elbette. Po

lislerle ka11ıla1mak iıtime gelmez. Hem 
kın getirdiğim yoldan gtdemez mi
yim? 

- Hayhay. 

Bellami eğildi, kasasını açtr. İçinden 
bir deste banknot alarak uzattı: 

- Al, iıtediğin yere git. Yanında 

ıilih var mı? 
- Tabit var. Bu mel'un !at~ya ıilih. 

ııı: gelinir mi? 

Bellami dinlemiyordu. Sadcr.e gitti, 
demin kapadığı kapağı açarak: 

- Apğr in, ldedi, bana Saviniyi al 
ıetir. 

- Kendin git.. Ben gitmem. 
- Ben gideyim de sen de hemen git, 

l5eni polislere ııat, değil mi? Ben seni 
bilmez miyim? 

- Bir şartla inerim. Sen önden in~r
sin. 

Bellami omuzlarını silkti. Ve inmefe 
ba§ladr. Lasi, elinde tabanca, birkaç a
dım geriden takip ediyordu. t12te bu bir 
kaç ıtJım onun tuzağa dü~meııinc kafi 
gelmişti. Merdiven dik ve dıırdı. Afa. 
ğıya inen bir kimse, ıeri bir hareketle 
arkadt1n gelenin ayaklarır.da;ı y:ıkala· 

yıp yere yuvarlayabilil1tli. Bu hareketi 
Bellami yaptı ve Laıi daha ne olduğu
nu anlamağa vakit bulmadan, kendini 
yerde buldu. T~bancaaı elinden fırlamış 
tı. BeiJami, herif kendini toparlarama
dan yukan sıktı, kapağı kapadı. 

• "' ır. 
Va\eri, ne yaptığını bilmeden yürüye 

rek mahpesin salonuna gclmi~ti. Dirisi: 
- Mis Hovet ıiz miainiz? 
Dedi. V::lcri söylenilen SÖLİeri anla

madan dinliyor. kar;rsındakini i:Örme
den ona bakıyordu. Nihayet kendine 
geldi: 

- Madam Savini, dedi, ıiı misiniz? 
Ve genç kız hüngür hünıür ağlaya· 

rak Fayın kollarına düşüverdi. Fay de· 
rin btr ıcfkatle onu kucaklar.ıı§tı. Va. 
teri bir ha.?an yaprağı gibi titriyordu. 

Ağladı, ağladı ve tamamen boşanınca 
sordu: 

- Mösyö Fiter burada mı? 
- Bura:la. Fak:ıt aramızda bir par-

maklık var. 
- Nerecle? 

Parmaklığa ilerlediler ve Fay, Fiteri 
çağırdı. 

- Valcri. sen burada ha .. Yarabbi! 
Fiterin heyecanı karşısında, Valeri 

kendi vaziyetinin fecaatini unutmuş. 

onu te5elliye kalkmıştı. 
- Fakat, dedi, uzun müddet burada 

kalmıyacağız. Biraz evvel I:Iolland ile 
göriişmüştüm. Bu gece şatoya hücum 
ve zaptedileceğini söyledi. 

- Peki ama sizi buraya nasıl getire
bildiler? 

- Beni Ye~il hayalet yakal:ıdı getir. 
di. 

- Y~şil hayalet mi? İmkanı yok. 
- Nasıl yok. Hem Ye~il hayaietin La 

si olduğunu gördüm. 

Fiter şaıkmlıktan az kalsın yere c!ü
ıecekti. 

- Ne, dedi, Yeşil hayalet Lasi mi? 
Olamar. Kabil değil. 

- Nasıl kabil değil. Yüzün'ilen mas
kesini ben dü~ürü:n ve gördüm. 

- Olur ~ey değil. Artık b:r 'ey an. 
layamaı: oldum bu işten. Hoş artık 

Ye'il hayaletin kim olduğunu bizi fazlı\ 
alakadar edemez. Sizi buraya getircbil
mi~ olmaları fecaatin en büyUğü. 

(Devamı var) 

m eb diyen 
imi adadll'i1· 

"Ruhum Allaha aittir. Fakat v·· cud 
sana aittir!,, Diye Sünbül ağaya ken 

_ ( G~çe~ te!rikaların h~las~sı), f Diğer bir harema~ası. istihz'.\ ile \'e - On:irın bana fenalık gcın;;ı.;Ut:ı· 
Sımbül aga tlc tatlıcı dııkkanınc.a- Sünbül nğaya, dal!rnvukça bir nya - Ama.:1 estuğfiirul!alı ... N 
yı::. llcııı l•abal, tıiyor1 hcııı de m:ı. ile: sclı~t? ... - diye kekeledim. f n-'ıl> 
· t' ba l eı"' 1yc ıwı ve na aıı atıyor: - Kuzum efendim, naaıl o!du da _ Ulan!._ Şjmdi nereden fıı.Jiııt i· 

"' • • hastane koğu~undan çık:ı.rak, o hal. ı;clcc::!k ? ... Elbette geıznez... .orzıı11 
- Hey kabak kaba.k ! deyken yürüyebildiniz?... Halbu~:i ıcrsı malum değil, çünkU balu~"'· ).,_ 
Bütün maiyet, bu sözleri bir tah· ben. o haldeyken hiç l:ımı'd:ınama- herif bu ... ün ceyis yahut ınan GırC• 

kir mnup: "Acaba hangimiu lıaşlıya. mıştım ... Arkada.ıı!arım da lstanbula rın bircc';bire Jl2.di~ahın gözf~e"it o 
cak :',, diye bakıştılar. Fakat meğer- b:lc hala yaralı olara!,, yatnklarmda rck sadrazam oluveriyor... 1JSlı• 
sc, Sünbül ağa, yedıği tatlıya hitap getirilmişlerdi... devir._ Ben, böyle bır ıhti?1sl0ad:l~ 
ediyormuş: Siinbül Ağa, gülcrc!': sed'yorum ... Sen de biiyiık f ~~ık c-

- Şu tatlıyı pek severim ... Yerken, - Fena yakalandılc. .. • dedi. • ı;_;. oluverirsin, o zar:ıan bana c 
ğer eş dost mcclis!ndc o:masak. crra. aklıma bir macera geldi ... Hayatınım d<r misin? c;ekt1· 

ilk dcnelcrine ait bır .rnacera ... - di. rınuz meydana Çıkacaktt. Srnin hadı- B"'ni kukla gibi kolumdan aJılrl'' 
ye başladı. - Hey gidi zamanlar hey... mağalığında bir hile var! diye ç:ıl:ı- Bir hamlede kaldırdı. tJnıu~i ~ yııt>· 
Hacı Mustafa irminde bir esir taciri. paca b,:;ni yakalıyacaklardı... halar aras•nda. yliziinu.· ynıukrrıtt. 

t Bir bo::a. çc~ti... Kalın dudaklarını ba nin gemisiyle, Şap denizinden stan- laştırdL G5z~erimin il'· ne · bı't {c-
gö:geliyen siyah bıyıkları bembeyaz w;,·el 

bula !!eliyorduk ... Beni Havva isimli "'ok \•o'ı Seneen lr'/~ ı~r 
~ kesildi. Alev gıbi kıpkız.ıl dilini bu - .ı. ' "'" .. _r 

bir kndın himaye ediyordu. Geminin sert bıyıklar üzerinde keyifle gezdir- nalık gclc~cz ... Sen. h·Ui'rtcn n~e# 
hastanesinden kaçtım. Dehlizlerde do. di. b!r ::.d"'..lllsın ... Denim de, hc;utttJ .. • SC· 
laşmıya. b~ladım. İşte o zaman ilk . sana ka~ı zayıf damarını__, enet'~· 

Maiyetindekılcrden biri fısıldadı. n.ıl -" 
olara!t bu kabak tath~ma rasladnn. ~inil'\ rrtiz0J1i~i b""li vc't "8 · .,, '-"r, 

- İleri varıyorsunu7.... Kenrliııfac, - . 
1 

h . 1 ._.1 bir.tııı~ Bir kamarada koskocaman bir tepsi 
içinde duruyordu. Kaşıkladrm ha, ka
şıkladım ... O zamandan bu zamana 
kaç saltanat geçti... 
Harcmağalanndan biri: 

- Kaç Havva geçti... - diye mana. 
sını henüz anlıyamadığım bir telmih
te bulundu. 
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mevkiinizc o kadar güveniyorsunuz ki 
esrarmızı kendiniz faşediyorsunuz, 

sultanım ... Bakınız, bu çocuk... Yine 
hnydi biz, neyse ama, o? .. 

Beni işaret ediyordu. 
Sünbül ağa, okkalı ağır eliylf!', en. 

seme adetll bir !\ille vurup beni eze. 
rek: 

~j:;'Jı 1 le- tc 1ı 1tC)'C t~ .. P.: 

ceğim ... 
Beni yerime o:urttu. . 

1 
ıı1cc• 

1cr·Y" 
Fcnalıklarivle, dala.vere ır"nııtı 

. h'lY '' r hur olan, fa'rnt bana J<!lrc;ı . de b 
eden bu a'hma k:ın:ı ka.lbllll 
r:ııeclftbiyet duy:lum. 015~· 

- Ben de her ne bal ?ıursa.cn~ıtı1 
. k k.. k .b. ba'"'1anı:ı. ~ s11.c at'f;t ope • gı ı c ... ı;ıı. 

Öl d . ··ı ~· kal dccc:ıı .. csen:z o ccegım, 
cağ.m... .. "JlC~ 

d .. tuP 0 
Kavufrumu arkadan ur 

"" ru iterek: j\ tı 
B n de rnn • .p - Af erin ulan... e . l !C bl 

d ki adamları böyle isterım... ş 
alr ... 

Etrnf ındakileri gösterdi. 

Şimdi azıcılt vakit kazanmak la
zımdı. Bu vakti kazanırsa ölüm 

hazırlığını yapa bilirdi. 

_Bunlar hep ben~ uuıiY. \!lrdıf) 
Bana köpek gibi bagh a~~ıer, ~
l<ölelerimdir ... Öl derim, olu 
derim, kalırlar ... 

Yine g0zlcri daldı. ~ı~ 
- Hey gidi zaman hcY·" J!ııll~ı 

sultanın bir başknlfası vard1·b·'·ıc ııs.S1 
-· ' bilC I ..,dJ emretti a·ye, ölecegını ••J)iiIÜ .. 

Eveti Rokouf elindeki bu ço- 1 
cuğun, Ceynin oğlu olmadığını bil
miyordu! 

Rokof çocuğu bıraktı, sıkılmııı 
yumruklarını havaya kaldırdı. Ağ
zından kötü kötü sövüp saymalar 
dökülüyordu. Sonra yüzünü genç 
kadına çevirerek §U sözleri haykır
dı: 

- Sen ~imdi bana gülüyor ve 
benimle eğleniyorsun değil mi? 
Beni artık yendin, benim i~lerimi 
bozdun sanıyorsun değil mi? Ben 
sana göstereceğim!.. Kocam dediğin 
0 pis, alçak maymuna nasıl göster
dimse, sana da göstereceğim. O za· 
man Nikola Rokofun İ§lerine karıJ· 
manm, ona kar§ı gelmenin ne de· 
mek olduğunu anlıyacaksm 1. .. 

Rusyalı, öfkesinden bayağı bo
ğulmak derece1erine gelmişti. Sonra 
bir iki uzun nefes aldı ve sözüne de
vam etti: 

- Çocuğu benden kurtardın. o· 
nu elimden kaçırıp öldürdün .. Artık 
onu istediğim gibi biryamyam yaba· 
nisi yapamıyacağım.. Fakat... Fa· 
kat. ... 

Söziiniin burasında yeniden du
ralamıştı. Sanki kadını istediği gibi 
korkutmak dü üncesindeydi. 

- Fakat, elimde öç alacak daha 
bir takım vnsıta1ar var .. Evet çocu
ğu yamyam yapamadım ama, anası
nı, maymun T arzanın dul karısını 
bir yamyam reisine verip, onun karı 
sı yapabilirim al.. 

Kadın, Rokofun söylediği sözle· 
rin kuru bir tehdit olmndığmı pek iyi 
anlıyordu. Bu herif dediğini alçakr.ı 
y<lpi'\caktı, yahut da y3pmağa çalı-

şacaktı. f'nkat Ceynin artık korku
su kalmamı§tı. İşin sonu ölüm değil 
miydi? Ölmeği göze almak, bu çek· 
tiği dayanılmaz güçlüklerden, acı· 
lardan bir ayak ev\ el kurtulmak o
lacaktı .... 

Ceyn yapacağı işi kestirmişti. 
Yalnız Rusun pis elleri kendisine 
dokunmadan kendi eliyle canını al· 
mak için bir yol arıyordu. 

Şimdi azıcık vakit kazanmak la-
zımdı. Bu vakti kazanırsa ölüm 
hazırlığını yapabilirdi. 

Bir anda bütün hunları düşi.incn 
Ceyn, karşısında kara bir ummacı 
gibi dikilmiş duran Rokofa: 

- Haydi gidin! dedi. Buradan 
çıkın!.. Beni sevgili ölümle haşhaşa 
bırakın l Bu vakte kadaı- benim ba§r 
ma getirdiğiniz felaketler, acılar yet
miyor mu ki, bundan sonra da ötü
lük yapmak istiyorsun~ Ben size ne 
yaptım? Benim hayatımı dünyada 
cehennemden daha korkunç bir hale 
getirdin!. .. 

- Başına gelenler hep, Nikola 
Rokof gibi çelebi, centilmen bir ada
mı kocahna seçeceğine, T arzan gi
bi bir yaban maymununa varmış ol
maklıfiındandır. Neyse, şimdi bu 
işi konuşmaktan ne çıkar) Çocuğu. 
nu burnya gömelim. Sen benimle 
gele:.:ek Ye rndırımda kala:aksın. 
Çadırda geceyi tatlı tatlı geçiririz. 
Yarın da seni getirir, yeni kocana, 
yani bu kabilenin yakışıklı ynmyam 
reisine elimle veririm .. Haydi yürü 
baknhm ..... 

Rokof bunları söyledikten son· 
ro, Ceynin elinden ölü çocuğu <;e· 
kip almak için elini uzattı. Ceyn 
ayağa kalkmıştı. Rol:ofa arkasını 
dönerc1~ iki adım attr: 

- Çocuğu ben gömece?,im. Siz 
mezar kazmak icin köyün dışarısına 
b!r iki adam gönderin . 

Ro~;of bu ölüm işini çabuk bitir 
mck istiyordu. Onun düşüncesi 
Ccyni kendi çadırına götürme .t;. 

Kadının durgunluğuna, kızıp COfJma. 
dığına baktJkça artık dik başlıh?ınm 
~e .miş olduğuna, her i~e baş eğece· 
ğine inanıyordu. Kulübeden dı .. a· 

rıya çıkarken kadına eliyle dokuna
rak arka:sından gelmesini söyledi. 
Bir dakika sonra adamlariyle birlik· 
te Ceyni köyün dışarısır.a çıkarmış
tı. Orada üç yerli, büyük bir ağa
cın altında s1i; bir mczarcık kazdılar. 

Ceyn minimini ölüyü köyde bul· 
duğu temizce bir beze sararak, bu 
mezarcığın içine büyi.ik bir özenle 
yatırdı. Yiircği paralanacak gibi 
çarpıyor, elleri titriyordu. Afrikanm 
korkunç ormanlarında, l:endisine 
felaket yolda§ı olan bu yavrucak o· 
mın için ne kadar sevgiliydi? 

Znvallmın ne suçu vardı da, daha 
ya§adığını anlıyamadnn bu güçlük
leri, acıları çekmi~ ve anasının, ba· 
basının kucn~mdan uzaklarda can 
verip gitmigti? 

Ccyn çocuğu mczarrn ıslak lop· 
ra~ma yatınrl:cn, sc.nki canlı ımış 
ele bir yeri acıyacuk, yahut orada Ü· 
şüyccekmis ıJibi korkuyordu. 

Kü. i.iciik ö!iiyü mezara bmıktık
tan sonnı, üstiine kara toprağın atıl· 
dığmı görmemek için yüzi.inii öteye 
vevirdi ve diz i.istii çöküp dua etme· 
ğe başladı. 

Jş bitince gözleri kuru, fakat yÜ· 
reği ateşler rribi yanarak ayağa kalk· 
tı: Rusyalı Rokofun arkasından yü
riimeğe başladı. Geçtikleri yol Af· 
rikn ormanının yiice ağnçları, sık 
sarmaşrklan ve bilmediğimiz çiçek· 
!eriyle lo~. b:w ... ğı karanlıklara bü
rünmÜ§ bir izdi. 

Ceyn böylece yaşayışmm son bÜ
yük ve acı dakikalarına doğru yürü 
yordu. Bu ucsuz bucaksız ormanın 
biraz ötelerinde avlan n yırtıcı ars· 
lan ve parsların derin, boğuk kü!•
remc ve haykm~ll".rı duyuh:yor, gök 
yüzündeki ay ışığmm toprakla ka· 
vuşmasma engel olan stk, geçilm~ 
dalların, buyiik orman hayvanları· 
nm yumuşa~: adımları nltındn çılu
daclrcı anla~ılıyordu. 

(Devamı var) 

~bir içtiğine şaşmıştinı... . i~ 
bövle adamlar o!ur mu? :sır d~ 

• · bU ,...ı<• ba!'lka bir jnsanı kendı:ıe aıır ,.r 
:; • . kS. ·dl 

merbut edebilmek ı.çı~ ne Fnknt ı. 
\\'!tli olmalr ..... dc:nı~-·:n ... 

ben m de o!du... rd'. -o 
ElivJe ma ·yc•ini göstc 

1 
• sııf'~. 

. knlf anııt tı:ı~ 
- Bunlnr hcll, baş b3ıııı 

11
., 
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Çünkü, Pariste bütün meşhur silah

şorları kolaylıkla mağlup oden Büssi 
Pardayanın kendisile bir çocuk gibi oy

namasını ve her karşılaşmalarında kılr

c::ını elinden almasını biı: hakaret, §Cref
sizlik, addediyordu. 

Pardayandan kılıcını elinden ~üşür

rnek suretile, birçok defalar intikam al. 

rnağa çalışan zavallı Büssi her ddasın

ı:la ayni hezimete uğraymca, nihayet 

bu §erefsiı:liği ya ölmek yahud d.ı dü,. 
tnanını öldürmek surctile temiıliyeccği. 

ne kanaat getirmişti. Ve onu karşı kar· 

şıya .:löğüşerek ö1düremiyeceğini bildi

ği için arkndan vurmağa karar vermişti. 

Fakat bunda da muvaffak olamamış 

ve mahcubiyet ve hırsından bir deli gi. 
bi hıçkırarak evine kaçmı~tı. 

Pardayan, bütün ıeceyi ıervili evin 
gizli yeraltı mahzenlerinde ge· 

Çirirken B ü s s j de bütün ıecc 

uyumamış ve odasını mütemadiyen ar. 
lınlıyarak geçirmiıti. 

Şafak sökerken, Büssi nih:'lyct kara

rını vermi§ ve vahşt bir sesle ~öyle mr· 
rıManmıştı : 

- Mademki bu şeytan Parıfayan. ce. 

hcnnemin bütün musibetleri tarafından 
tnüda!aa ediliyor mademki mağlup e

dilmesine ve öldürillmesine imkan ve 
ihtimal yoktur ve madem ki hn, o ya· 

§adrğı müddetçe şeref ve nam~sumdan 

tnahrum olarak hiç kimsenin gözüne 
gözükmemek mecburiyetinde kalaca. 

iını, şerefimi temi:ılemek için bir tek 
Çare kalıyor: Ölmek 1 Mademki Parda-

Yan beni öldrümek istemiyor, ke:ıdim 

Öle<:e~im. Böylelikle hiç kims .. benimle 
'1ıy edemez:. 

Bu kat'i kararını verdikten sonra, 

~-----~---------------------
bütürı soğuk kanlılığını topladı. Att:§ler 

içinde yanan btı§ını soğuk suya batrııdı 
ve sonra ölümünüıı sebeplerini, hatıra· 

sınr Y\ldettirccek bir lisanla izah eden 

bir mektupla. vasiyetnamesini yazmağa 
başladı. 

Bu i§c öyle dalmıştı ki, yazısını bitir. 

diği zaman saat bir olduğunu hayretle 
gördü. 

BiltUn işlerini böylece bitirıiikten ve 
hiçbir teferruatı unutmadığına emin 

olduktan sonra. Büssi Löklerk, kolekr.İ· 
yonu arasından bir kılıç intihap etti. 

Kapzıısrnı yere ıdayadr ve ucunu da kal 

bine dayayarak hızını almak için biraz 
geriledi. 

Tam. bu tamir edilmesi imkansız 

olan hareketini yapmak üzereyken ka· 
pısı şidedtle vuruldu. _ 

Büssi kararını mevkii fiile koymağa 

kat'iyetle karar vermişti. Fakat bu bek. 

Jemediği misafirlerin ve.-diği merak o
na mani oldu. 

- Han~i §eytan kapıma geldi diye 
hidedtle mırıldandı. ha! .. Anl:ıdım ft'a-

ustanm maiyetine yerle§tirdiğim üç ya. 

verdcn biri olac~lc. Belki de üçij birden. 

Benim nasıl kepaze olduğumu gördüler. 

Şimdi beni teselli ctmeğe gcliyorhır. 

Hayır! .• Açmıyacı:ğım. 

Kapıyı vuran adam sanki bu sözleri 
duymnı gibi. bağırdı: 

- Hey! Büssi Löklerk 1 Or::ıda olclu
ğunuz halde ne diye açmıyoı sun uz 1 

Prenses Fausta tarafından grliycrum ! 

Büssi bu sesi duyunca clü~ündti: 

- Bu ses ne Monscrinirı. ne Şalabrın 

ne de Sent M alirıindir. 

Ve bir rüyaya dalmış gibi mınldandı: 
~Fausta! .• 
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bul3mamışlar ve göğüs göğ\ic.:t' harp 
etmek mecburiyetinde kalmı~hı ;lı. Bu 
göğüs cötüse harp tasavvur ct!ileıniye
cek bir şiddetle vuku buluyoı ı:!u. 

Bu aralık, Don Seıar da, itiraz, mu- 1 
kabele ve tehditlere rağmen, taraftar
ları tarafından sürüklenip ıötürülmüş. 
tü. 

Onun etrafını sararak kaçı:-•nlar el
li kiJiydiler. Bir dakika içinde bunların 
adedi beş yüzü buldu. Her köşe bucak· 

tın çıkan taraftarları ona i~tihak eJiyor. 1 
lardı. 

Meydan muharebesinin vuku buldu· 
ğu yerleri ıayct iyi bilen dük dö Kast
rananm izahatı üzerine, Fauıta mü. 
kemmel bir plan hazırlamıştı . 

Takip edilecek hattı hareket evvel
den tcsbit edilmi§ti. 

Don Sezar, askerlerin ve kral taraf
tarlarının bulunduğu kapıya doğru de. 
ğil, fakat güre' meydanının yanmda
ki kulislere doğru sürüklenect kti. 

Herşeyi hesap eden Espinoıa. Don 
Sezarın oraya sUrüklenece"ini hiç tah
min etmemitti, çilnkü bu kıılislerden 

çıkacak bir kı:pı yoktu. Bütün sokak. 

l;:ır askerlc:r tarafından işgal edilmi§tİ. 

Demek ki yalnız kulisleri i~g:ıl etmeği 

unutmu~tu. Fausta da sırf bu vere gü· 
veni yordu. 

Bu kl'l!~le: onun .. ctaTTil~rı tarafın

~ : ·::;;·l e:·:1·:-· _ •• ., '1 ~:-dr tiden 
ele geçirilmek surctile. isy-ncılııdan 

birisine ait bir evin önüne kaclctr gcti. 
rilmişti. 

Bütün itirazlarına rı~men onu 1.:ıu e
ve götürdüler ve Don Sezar, kendisini, 
hiç kimseyi oradan geçirmemek vazi

fcşile mükellef bulunan askerler tara. 
fındc:n iıgal edllmiş olan1 dar bir soka- ı 
ğın arkasında buldu. 

Askerler yalnız önlerinden ıeçenleri 
yakalıyor, arkadakilere ak!ırmıyorlar

dı. 

Bu mania atlatıldıktan sonra Don 
Sezar etrafını alan muhafızlarının ara
sında şehrin haricine çıkarıldı ve tam 
bir emniyet içinde bulunması için da. 
ha ziy:ı<te hapisahncyi andıran bir o
day3 kapatıldı. 

Don Sezar, hayatını kurtaran bu a
damlaqn ellerinden niçin kurtulmak 
istiyordu? 

Gayet basit: Çünkü Jiraldayı dü§Ü· 
nüyordu. Ba~ına gelen bu §ıilyanı hay· 
ret macı:r::da yalnız onu düşünüyor. 

du. Onun için başka bir §ey mevcut 
değil'.ii. 

Ve kendi&ini kurtaran adamlardan 
kurtulmak için çı~pınırken, Umit~iz 

bir düşünce beynini kemiriyordu: 
- Jir~ldanın hali ne olacak? O mUt· 

hi§ arbede içinden nasıl kurtula tak? 
Jir~ldanın ba§ma gelenleri kısaca 

anlatalım: 

Kralın askerleri halkın önüne geçe
rek ı;ilah!arını o tarafa doğru çeviı dik. 
Jeri zaman, en ön sırc: :la bulunan Jiral
da. herkesten daha büyük bir tehlike 
ka:-şısınJa bulunuyordu ve ilk ateşte 

onun da mahvolacağı muhakkaktı . 
Askerlerin aldıkları bu garip vaziyet

ten kuskulanan genç kız bir ıcvkltıbi. 
iyle avağa kalkarak: 

- Ne oluyor 

Diye bağırdı ve onu en ön sıraya 

iten adnrrlardan biri de herhalde ken· 
dis"ne verilen talimat mucibince. 'öyle 
cevap verı:ii: 

- Don Se,un tevkif dmek istiyor, 
bu i~in, onu seven binlerce insan tara
fından. mUman!\;,tla karşılanacağı mu. 
hakkaktı:-. Her ııcyi göıönünde bulun· 
duran kralımız. bunun için, tertibat al· 
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rnıştzr. Burada bir dakika fazla durma. 
nrz caiz değildir. Şimdi bir ateş yağ

muru başlayacak ve bir çok insanlar ö
lecektir. 

Bütün bu izahat içinde yalnız bir 1 
nokta onu alakadar ediyoııdu: 

Don Sezan yakalamak istiyorlardı. ! 
Hayret ve heyecan içinde bağırdı: 
- Sezan yakalamak mı? niçin? ne 

yaptı ki? 
Yalnız aşk içinde çarpan Filipin sesL 

ni dinliyen Jiralda, sevgilisinin yardı

mına koşarak, her ne pahasına olursa 
olsun onu kurtarmak veya onunla bir
likte ölmek istedi. 

Fakcıt etrafındaki bütün adamlar. sırf 
onu yakalamağa memur eldilen c.dam. 
lardr. Bütün bunlar Kristobalden icap 
eden talimatı almışlar ve genç kızı ne 
suretle kandıracaklarını öğrenmişlerdi. 

Bunun için Jiralda yerinden kımıl

rayamadı bile. Bir taraftan. iki asker 

önüne atılarak yolunu kestiler. diğer 

taraftan da kcndisile konuşan silahşor
lar onu kolundan yakalayarak hörcket 
etmesine mani oldu. Ayni zamanda bu 
h::ırcektini izah ve affettirmek için, sah. 
tc bir nezaketle: 

- Kımıldamayın. Boşu bo§una ken-
diıı"z i tehlikeye atryorsunuz. 

Jiralda çırpınarak: 
- Bırakın beni! 

Diye bağırdı ve işin iç yüzünü anla
yarak bağrrmağa başladı: 

- imdat! Yetişin! Jirald.ıyı .. Don 
Sczann nişanhsım yakalamak istiyor. 
lar. ! 

Bu bağrış. Jiraldayı kaçırmak emrini 
almış olan adamları müşkül bir vaziyete 
sokmuştu. Jiralda. halk arasında Don
Sezar kadar seviliyordu, bunun için, 
halkın Kristobalin adamlarına hücum 
ederek onlarx mahvetmeleri kuvvetle 

·~--------------~ 
muhtemeldi. Bunu nazarı dikkate alan 
silahşor, tehlikeyi sezerek Jiraldanın 

kolunu bıraktı ve gene nazik bir sesle: 
- Endülüsün incisi Jiraldayı yakala

mak, aklımdan bile geçmez, de<li. Fa. 
kat senyörita siz o tarafa doğru koş

makla kendinizi muhakkak ve lüzum
suz bir ölüme atmış oluyorsunuz. Bu. 
yurun kendiniz l>akın. Çıkın şu iskemle
nin üzerine. Askerlerin gözü önünde 
Don Sezan kaçıran taraftarlarını görü
yor musunuz? Ümitsizlik içinde bıyık. 
!arını yolan zavallı zabitin haline bakın! 

Gayri ihtiyari Gaspar Barigon adın. 

dr.ı olan bu silahşora itaat eden Jiralda, 
sevinçle: 

- Kurtuldu! 
Diye bağırdı ve yere atlayarak ilave 

etti: 

- Hemen ona iltihak etmem lazım. 
Barigon gizli bir sevinçle: 
- Gelin senyörita, dedi, bu kalabalı. 

ğrn arasından yalnız gesmcnize imkan 
yoktur. Ben size yardım ederim. Hiç 
vakit kaybetmeğe gelmez, çünkü bir 
iki dalcika içinde buraya bir kurşun 
yağmuru yağ;aca k ve birçok insanları 

yere serecektir. 

Jiralda bu adamdan pek de emin de
ğildi. Fakat, diğer adamların hareketsiz 
duı dukfarım görünce ister istemez o
nun yardımını kabul etmek mecburiye
tinde kaldı. 

Gaspar ısrarla: 
- Beni takip ediniz senyör;ta. de

di. Size vemin ederim ki benden kork. 
mamanız lazımdır. Ben Don Sczann 
harart'tli prcstişkarlarından birisiyim 
ve onur. sevdiği genç kıza küçük bir 
yardımda bulunmakla bahtiyarım . 

A · am sc:mim.1 göriinüyordu. Kız faz. 
la ısrar etmedi ve onu takip etti : 

Birkaç dakika· sonra, meydanın et-
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rafındaki dar sokaklardan birisine gir
diler. Jiralda, kendisini kalabdık ara
sınldan geçiren ve ~aten kendi~inc hiç 
bir itimat telkin etmiyen bu adama te. 
şekkür bi1e etmeği düşü=ımeden. koş

mak istedi. 

Fakat birdenbire, yirmi kişinin etra· 
fmı sardıklarını hayret ve dehşet içinde 
gördü. Bağırmak istedi, fakat, o anda 
bütün askerlerin bir elden yaptıkları 

ateşin gürültüsü sesini boğJu. 

Dab~ kendisini toplamağa vakit bul. 
madan, zavallı Jiralda sımsıkı yakalan· 
mrş ve bir atm üzerine bind:rilmi§ti. 

İki kuvvetli el onu harek~tsiz bir hale 
getirirken alaycr bir ses mmldamyor
du: 

- Mukavemet etmek faydasrzdtr,gü. 
zel kumrucuğum. Artık bu defa seni -yakaladım ve elimden kurtulamazsın. 

Jiralda, içinde ümitsizlik ve ıstırap 
okunan gözl~rini bu me~hfıl adama doğ 
ru çevirdi ve Kristobali tamdr ve mah
volduğunu hissetti. Gözünün önüne, 
kendisini büyük bir nezaketle en ön sı· 

raya doğru davet eden adamlar geldi. 
Ken-:Iisini buraya kadar teşyi eden ve 
şimdi de onu yakalayarak en adi şaka. 
lar!a gülüşen adamlar hep ayni idi. 

Bu tuzak bütün dehşetile gozunun 
önünde canlandı ve zavallt Jirald:t, na
sı) olurda, cinayete susayan bu al-

çakbrda:ı biran bile ~üphelenmiyecek 
kadar kör olduğunu kendi kendine sor. 
du: 

Va1>:ıa, Don Sezarm zaferinden müte· 
vcllit sevinci o kadar büyüktü ki bu a
damlara bakmağr bile dii§ünmemişti•ve 
~imdi buna pişman m1 idi? Kimbilir! 

O zaman, tıpkı üzerine inen zalim 
bir p•ncenin :;. ;kkti ;ıltmda kanatlarmı 
büken yaralı ku§lar gibi, korku ve deh. 

şet içinde. gözlerini kapadl ve kendin• 
den geçti. 

Onu böyJe hareketsiz ve ısolg~n gö
ren Kriıtobal bayıldığım anladı ve ıin• 
si bir tebessümle mtnldand;: 

- Kumru bavıldr. Mükemmel! Böyle 
likle işim kolayİaımıf olur ve &damları· 
na dön~rek emir verdi; • 
- -ileri! 
F;Hnıdeki kıymetli yükle birlikte Jcafi .. 

lenin ortasında yer alan Kriltobaj rneÇ• 
hul bir iıtikamcte doiru ıüratle yollatl" 
de. 

XII 

PARDAYA~IN KltlCI 

Büssi Löklerkin tam Pardayanı katle· 
cieceği srrad~ nasıl bezın;etc •Ji{ra.dıit• 
nı, vaktile anlatmı§tık. • 

Onun, nasıl döğüşlc;den ve içir. i· 
. k d' . . ' d bU al• ~ın en ısını yemesın en sonra 

çaklı?tta bulunduğu · da malumciur. f;s~· 
sen Büssi arkadan saldrrmaruıı bir • • 
çaklık olduğu:lll itiraf ediyordu. 

BüHi Lökkrk, Pardayanın eliod~ .. kt~ 
hç olduğu halde üzerine• . yü:-üdügunu 
görünce, onun, kcndiımi bir ,def• dah• 
krlıcından tecrit edeceğini 1aonederek 
krlıcmı kendiliğinden kenara rırJatJnlf• 
tr, çünkü Pardayana • mJiğlut' plrrı•Yl 
bir ıerefsiı:lik addediyordu. Icl•,. 

Fakat \:>ar dayan 1>nun yanına ya -~·. 
d ke11"1 

mış ve kılıcını fırlatacak ka at • ( 
sile döğüımckten kork:iıt bu aôa-"tla Ul~ 
ham~t ederek: "Sizi aHediyorı!tıı ··• • ..t 
1emişti. Bu sözler Büssiye eyle f11U,,; 
hiş bir tesir y~pmtştı ki saçını l'l!

1 

.;e 
yolarak bir deli gibi evine koşı:n~f .,e 
f'ldasına kapanarak. saatlerce kın. 
hrmndan hıçkrrmııtı. 
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~- , 20 haberler, 22,40 opera orkestrasr, dınm blllU~U 
~O Çbı rt, latirahatlerde hava, haberler, SA .. VCAK ı GUzel Fatma, Çöl .ııerso. 

l~ne orkestrası, 1,10 haberler. (Eski ! .. atorya) rUeri \'e Gece adamları 
lıtıg : l'UMtı'lUYE1' ı Yıldırım kaptan, Kukarı~e 
~ ı:rarnofon, 19,05 hava1 konuıma ve ve Mckaud 

ISTANBUL ~ 2o •11S eğlenceli konser. 20,05 ' konfe
ıı...~ -23 bahar kbnseri, 21,30 eski oda 
~ ı:z,05 hava. haberler, çor, 22,20 •"ERAB ı Blr yıldız doğuyor, Jozd 
~ l k_onaert, 2l06 ere konseri, 23,50 Siınlt 'Ve Staviskl !!kandalı 

1 Ruıı-Japon muharebe-'! ve 
~ ı ~ ca.ııuslar karıı kar~·a 

~ lt,~1>'1lllo konıeri, 18,Sll eğlenceli koı:~ ı TUrk inkıl&tunda terakki 
ı...~ ~tıklarm zamatu. 20,05 orkestrş hamleleri 
~ ı.~IO·ta piyano ile konulma, 2i:>,ts5 e~ 1 {Gras Mor) Şahane rnelo-
~"'-ıtııı:na, hab~rler, hava, 21,35ı>iyanô dl ve Kara odanm esran 
at~ İc 21,57 opera yayını. Uçaı;ı Rolandıı.· 1'Ll:MDAR ı Meyerling fac!asr \'C Gök 
."'I ~nıan konseri, '23.20 mWiiklH piyes yüaU a.te§ler t.~!r.de 
~ O!'kestrası, ı:sıt habe~r. ha"! fUtMALBD ı =-~inci va Detlne ko'f'o 

J:_kirı • . . . ı • K A D 1 K O y 
~"'t, ıık muaiki 18~5 hl\vıı , kıı ba· ı 'l'atıı belA. 
~' euı..r; 20,10 ıpor, turizm hıUıerle~. O S K U D A p 
~ !1~5 )<anıık musiki, 22,0~ ı~ v! 
"'-""'i ·"6:ı Lond~dan naklen : Orkestr
'-~ 2l.oe ~orıuııııa, h~rler, 24.2<1 danı 

• . I • 

~~ ~ 

'-'hetçı eczaneler ' 
~ ~ ~hrin muht~Uf aemtıertnde 
L ~u.neler ıuhlardır: 
~· t.ı:..~de • (Bensaııon), Beyazıt ta (l!e!· 1 
\. ~~a (Yorgi). Eyüpte (Mus- 1 
it..~' Şehremininde (Hamdi), Kars· 
~ <Iru.tı. Samatyada (Teo!llosı, 
\ aş~<la (Aaıı.f l, Aksarııyda (Etem 
~Ilı 9l'd9 <Vlt&lO, Alemdai'da (Sır-

ırköyde ( (~lerkez), 

~ ~~~~ Y~kseiklt~ai 
~ ~ 1, Galatada ('Merkez), Taksim• 
~·ta.:.. .Jt.bUl). Osman beyde (Şark Mer· S "1>&fada ((Asaf), HaakByde (Bar. 
~ ("-tr tatta (SU!cyman Rec,p), Sarı-
~ ), 

~ '~By ,.e Adalardakiler: 
ıı.;, ıaıo: İtıJceI~de (Merkez), Kadıköy Mo 
~,~). BllyUkadada (Şlnazt Rıza), 

(lfaııc). 

ı Ehll.ııaıt.P mubarebe!eri 
(TUrkı;;e l!ÖZIU) 

BAK IRK OY 
HILTtT .u>J ı Yetil domino 

T 'J YAT ROL AR 

"1'7 :;:,:p /\. CJ DRAM KISMI 
Şrhir'liq.ıfrtSU '3u ak§am temsil yoktur. 

1 
ıııııımıııııı +-"mnaa nyatr~ 

Operet knnu 
'-l<ııam saat 20,30 da 

S A'z CAZ 1 ~Ull 
ııııın 

Yazan: Ekrem Re§lt 

teli yen: Cemal Rept 
U.i~!Gtmi1cn' ı~;ao r ma~ 

IHDB<Aye 

lntellicens 
• 

servıs 

hizmtinde ... 
Göz Hekimi (Baş tarafı s incide) 

~ Dt ~ ·· k ·· E - J3eni tebrik etti. Büyük müka. 
~İ '\' U ru rtan fat alacağımı söyledi ve yeni, en son 
(t_b 11 Nurut'JIDAniye cad. No ~·ı bir vazife verdi. ' 

1otıu Eczanesi yanında) . . ' _ Güç mü bu yeni vazife? 

~elefon. 22566 _ Yo ... Hayır ... Hepsinden daha 
~ . , • kolay .... Fakat her itte tehlike olduğu 

tJ lıııı. Dio Doktoru , için, daha evvelden.e"llenınem.U.e ka-

!ii! .... .... 
:::: .... .... .... .... .... .... .... ::a.: .... .... .... 
ı::: 
ı::: .... 
!
•::: ... ... .. ••• 

Baycln 5 AF i VE Yeni eserlerlle 

Beyo~lunda LO N D RA Birahanesinde 
• ::::::::;::::::::::i:::::~::::::::::::!(:::::::: lıııııı.... • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :21: ......... .......... Telefon: 40227 ~ mmmmHIDlllfHH111111 

Kimyager 

HUsameddin 
• • 
Istallbul · BelediYesi, Hiinları . . 

~~Qyt COÇ&lr ra.z: verdim. Tam idrar tnhlili ıoo kuruıtur. Bil· 
~· Genç kız, aevin~le delik8.nlmın kol. umum tahlilat. 'Eminönü Emlak ve Senelik muhanunen kirası 840 lira olan KöprUnUn Kadıköy iskelesinde 

tı .. _~ .. ındetı ·maa_ da h. ergUn ' ları a-aına atıldı. 1 d ~l a ~ -- Eytam Bankası karşısında izzet 3X6 boyun a dUkkin teslim tarihinden itibaren 938 ve 939 seneleri mayna 
anır k ~ül . er. ~ ' Ertesi gün, Slr Vohih şöyle bir B~v Hanı. sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya. konulmuştur. Şartna-

Pı, Kar_agihnrilk '].'ramvaJ 'mektup almı§tı: ı~~~~~~~~~~~~~~~ mesi Levazım Müclürlilğünde görülebilir. 1-tekli olaıılar 63 liralık ilk teminAtt 
Duragı No. 93 "Kararımızdan ~iş değilim. mektup veya makbuzu ile 23-3-937 S&lı ,..., .. ti aut 14 de Daim! Encttmende bu. 

Tam bir ay sonra ~ni yollamak iste- {1~~~~~~1> Junmalıdır. (B.) (1297) 
6

-

diğiniz diyara memnuniyetle gidece- Dı;. Nihad l,üzge _ i 
ğim. Fakat bundan evvel sevdiğim ncı sın ı cııt. Frengi ve dı(ler t 
genç kızla evlenmek istiyorum. Çünkü (f>zohrevı hastaııkıar mutahassısı 
o muhtactır. Btnae *Dgittlm. Bu ve. <fj uabıaıı Tan~:~.~:':"!~!.~''"' "0·" 
sileyle ~-;.,cthn~ kendisine terketmiş . <~ Pazar ve Perşembeden başka hergiin 

. . . 
-

ı,. DOKTOR 
'\~ •• J_~· • 

U . OZsa 1.1 
~~-il l'oloğ • • .ppeı-atöıt. ... 

olurum. Bu ay zarfında müsaadenizle lf> 15,'30 - 21 e kadar hastalannı kabul eder 
Nis'e kadar bir !e)'Bhat yapıp bal a· 'f>_ saıı 9Unıerı parasız 

'yımı geçireceğim. 30 haütıi.n sabahı 
sözfimde duracaftmı s!zc \"8.adediyo. 
nım. Fakat p.yet eon di.kliada tered- 1@!111•-.. -• D r. •-••••• 

'<ftid Cdccek olursam. baştma gelecek N 1 Ş A N YA N 
olan katayı tevekkülle bekliycceğim. 
' · Hürmetktrmız Hastalarını hcrgün akşama kadar 

Dat:.!On 

'Tercüme eden: (Hatice Süreyya) 
~ Ye mUte?tassısı . 

Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak :15 numaralı mua

yen!>hnncsinde tedavi eder. .. _ıı: _ Tel : 40843 ~ s;..~ıııd~:ğ;:i ~Acele . satıhk 
~kadar: Teı ;.. fı~s. taksi OİOmObili KURUN doktoru 

Z:::::~ ....... - ........................ " . Halen takside çal;şan, dört silin· Necaettln Atasagun 
9"~ OoiCtôi=· ... ···-·: ..... İ 4i~ı 16. qeygirlik Şevrole markalı H er gÜn 16,::iO dan 20 ye kadar 

I' ~ bdU h · 928 , l9. model kapalı bir otômobil Lalelide Tayyare apartımanlarm· 
~ t) "' rra m~n~n peşin ~ra ile 350 liraya ac«:le satı- da daire 2 numara ~de hastaları· 
~-l'~rı it f:t M A N ~ 1 lıktır. Motör ve karoseri aksamı iyi f nı kabul eder. Cum:ırte~i gUnler! J4 
~~~!nesi - ~minönüı:ıje Ji bir ~aldedir. !stiyenlerin p~zarclan ' den 20 ye kadar muayene parası:z· 

KANI tçiode No. 21 :: maaela her gun saat 9 - 15 arasm· ı dır. 
-....-llllt*81rin:ır.:ıhr.ılnftnm=iti·. ·da "Haber .. idarehanesinde muhar· ._ __ , _______ , ___ 

111 
· ··r:r Nureddine müracatleri. 

IJ, · . • f;..... ·. . ~ :-...· ·, . . : . "' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye ~adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayr1ca: 40.000, 25.oOO, 20.000, ·15.000 10.000 
liralık ikr.amiyelerle ( 50.COO ve· 200 C OOJ liralık 

iki- adet mükif at .vardır. 

Dikkat: . 
Bilet alan herkes 7 /Nisan ı 937 günü akpmma kadar biletlnl 

c!eğfttirmit bulunmalıdır. Bu tarihten 10nra bilet üzerindeki hakkı alat 
• .. .. 'l ... ~\ ... 

olur. · 
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SATIŞ 

YERLERi 

ve 
Acentaları 
r 

Muhtetem tekli haricisi ve teknik 
tekimülatı itibariyle göz kamat 
tıran bir cihaz: 

BUTÜN DALGALARI 
Pek açık alan ve Radyo Elektrik' 
in bütün teknik tekimülatmı haiz 
radyodur. Büyük kadranı vardır. 
Afrikanm Zapelli kaplamuı çok 
ıüzel ve zariftir. 

11111ıııııııııaıııwww:ma::rm:.-m:rmm:uıma.1111 

Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MağazuL 
Pendik, Elektrik Maiazaıı, ŞEVKET KAMBER. 
Buna, NUREDDiN NEŞET, Uzunçartı No. 128. 
İzmir, A. FELDMANN, Peıtemalcılar Çukur ban. 
Zonguldak: Mobilya Evi ALI RIZA. 
Adana: Y. SAMI ÜNLÜÇAÇI ve NUREDDiN ATAÇ 
Ve .l.tanbul Sultanhamam Hamdibey ıeçidi No. 54. 

HABER - Ak§am postası 

I 

1 

• 1 iKTiDAR ~

ve B ELCi EVŞ EKLi CI 1 NE KARşı 

• 

·- Tabletlerl • Her eczanede ararınız. ( Puta kutueu t2U Hormobln J 

lstanbul Harlc·i A8-
kerl kıtaatı ilanları 

Beher taneııine biçilen ederi 340 
kuruş olan on bin tane kilim kapalı 
u.rfla eksiltmeye konmuştur, İhale.si 
3 Nisan 9;;1 Cumartesi günü saat 11 
dc<llr. İlk teminat 2550 liradır. Şart.. 
namesi 170 kurtl§a M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alınır. 

Eksiltmeyi? g.irecekler kanunt temi
nat 2490 sayılı kanunun 23 eti mad. 
delerinde yaz.ılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir sa.at evvel Ankara.da :M. Y. 
Veialeti Satmalma Kom.iayonuna 
vermeleri. "6418,, "1497" 

i~tanbul Komutanlığı 
: .!ın.ılm" Komİı1Vor.u il.-ınlH· 

Boetancıda yeniden inşa ettirilecek 
bir 'binanm ihalesi açık eksiltme ile 

2LNisan/ 937 cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen ketif bede. 
li 2960 lira 94 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel kom.iayonda 
görülebilir. İsteklilerin 222 liralık ilk 
teminat makbuz veya meİttupla.rı ile 
9. cu inşaat şubesinden alacakları 

v~ikalrla birlikte ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
Mtmalma komisyonuna gelmeleri. 

'EN , '-
KE:SKIN TCAS Ql,AGI 

--.-.--------(-14~ ;ı•!!!!!I!!!!~ NEfis ve leziz makama yemek isterseniz ? !!!!!!!!!~~,. 

s Ez E N 1 !!!'!:li sa1X~!~! 
iL Z T iE.RZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

• • 
EN MUOHl 
(STiRAPTA 
~ON~A · · · 

• • 

Kullanmakla kabildir 
ımmaasnıa::nm:a===::::-..::=::::-.:::::::::::::::::: ••• : •••••• :mım:m=== 
Jf Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle clütiirÜf· ·yle 
~ Bat, dit, ıinir, maf aal, adale ağrılan ancak GRIP1N almak sureti 

1 
çarçabuk defedilebilir. 

:::u•as m••·=·... Kat' i t esi r ~--11!1"": 

MAZON EYVA 
1NK1BAZI, HAZIMSIZLIGI, ~I 

EKŞIUK ve Y ANMALA cldetİ 
giderir. Hiç bir zararlı ve nıüshil. 111.j.bi)it 
yoktur. Şeker hutalığı olanlar bı~11Jl 
ler. MiDE ve BARSAKLARI 111# 
MAZ t ilın · ı·tif tesiri kolay ve ~L..af 

· di. çy ~! h~ b' · mümasil mü•~ 
yım r. ennı ıç ır ~ 

tutamaz. MAZON isim HOROZ 
dikkat. ""l#.V.J ~ 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

Romatizma 
Lumbago 

Siyatik 
Sinir ve Soğuli alğmlığmdan 

ileri relen tiddetli ağnlan 

Teskin 
Ve 

;zale eder ______ ______-/ 
. . •' Müz'iç 

Boğaz ağrlları 
Kıtm birçok iı • 1 ları rahatsız 
eder. Yutkunrı ' .ta zorluk ve 
ıztrrap çekerler. 

Bojaz ve bademcik iltihaplarını 
pek çabuk ıeçirir. Soiuk alım
lıjmdan, Grip ve Nezleye yaka
lanmaktan bizleri korur • 
H~r eczahanede bulunur. 15 ta· 

nf"lik uf ak kutusu 35, büyük 
kutusu 70 kuru9tur. 


