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ispanya Asilerinin hezimetten hezimete uğraması üzerine 

Italya ve Almanyanın tehlikeli 
~ararlar vermelerinden korkuluyor·, 
t.ı '=Jıscnnnn aneoace ne Rcmaya d&ındlYıkteın lb>aşB<a ... · - -- ... ' 

llitler askeri müşavirini 
Berline çağırdı 

Yerıie~f~;tFA(;;~r~;e ıf ~
1

ı;"~~lara 
ka~şı i~yanlara başladılar 

Qeneral F8vpele suikast teşebbüsü yaplldı. 
Asilere isyan ·eden askerler kışlalarında 
nıahpus tutuluyor. Bu gidişle Frankonun 
kumandasında Alman ve ltalyanlardan 

başka kimse kalmıyacak 
Almanlar 

/;',.an.k oya asi 
f6Mlerden 

k Jliizlercesini 
~f llna dizdiler 
~ tıı.ıuı ta, 23 (A. A.) - Havas ajan. 

lı.ı 8.:birinden: 
t JI b• 
~ lttJır lllenbadan öğrenildiğine gö-
.'~o~Yan. sefiri Grandi, dün Lord 
'ıll<ltlı ıle yapmış olduğu görüşme 
~~ ademi müdahale kontrol 
~ ~yini hakkında henüz Ro-

~ ~~lı?1at almamış olduğunu be. 
~I ~fl ~ır: Hatırlardadır ki, kon
~ ~t~·erının deniz kontroluna işti. 
'ı ~Yen devletler tebaasından ol
~ Q~.al'rür etmişti. 
~~!~ 1

• M.usolininin meseleyi bizzat 
"'e &;:ll'ıek arzusunda bulunduğunu 

'llıi§tir. 
Kmuli:~ine karşı bir .<nıika .. st tc§ebbii.<; ii lre1fc.dilen Alm.an generali Fau'[Y:l 
(sağda) asi general Frank-0 ile beraber (Köşede general Favpclin bir por-

(Devamı 6 ıncul.a) tre resmi) · 

~ Asi Franko 
tırgostaki hükUmeti 

~·~~ğiştirmek istiyor 
~~~umetçilerin ileri hareketleri 
ıı.d~affakiyetle devam etmekte 
lltııL 'b 23 (A.A.) - Havas ajansı. ispanyada asi kuvvetler kumandanı 

lı "'la. i . d 
1\ "liıtrı rın en: general Franko ile Hitlerin general 
"l>lıc~et kuvvetleri dün G;ıadalaja- Franko nezdindeki sefiri ve askeri mü. 
~'- ol\l:~ndeki mukavemetlerine rağ- şaviri general Faupeli öldürmek jçin 
i~d n son hareket nokt11lan olan bir suikast planı tertip ettikleri için 

ı.... tou · i k 

Nizamname 
değişmeli ! 

Üniversitede tez 
müdafaası zamanla 

t ahdit edile mez 
Doçent doktor Ekrem Şerifin, üni

versitede tezini müdafaa eden dersini 
verdiği sırada Üniversite Rektörü Ce
mil Bilselin dersi kestirdiği ve bu ha. 
disenın Cemil Bilse] aleyhinde bazı te
zahürata sebebiyet verdiği yarılmıştı. 

Dün bu ve buna benzer tekerı ür eden 
hareektler hakkında yazılan yuılara 

Cemil Bilselden ne diyeceğini sormuş 

(Devamı 6 rncıda) ~~o~ ese 6 kilometrelik ve Jadraka yuz spanyol asi as eri bir Alman müf-
~'<ll\Jcr~~telik bir mesafeye kadar iler. rezesi tarafından kurşuna dizilmiştir. -----------
taı ır, Bu havadisi veren Deyli Herald ;sim- SftY alS\ta\ 
tıt!illda ihtilafa işaret mi ? li İngiliz gazetesi Cebclüttarık muha. Arkadaşını 

t aye 2J ( ö biri, bu sabahki posta ile gelen nüsha-tor • A.A.} - ğrenildiği-
t t, 0> smda şöyle yazıyor : • •

1 
d • • 

~t•t "'neral Franko Burgosdaki 0 Ur en ti~·· lıU,_ ' "İşte, asiler elinde bulunan arazide 
~tt ıı:lıınetin yerine yeni bir hü-g . yapılmakta olan ehemmiyetli bir isya-
~lt hil 'tırnıeği düşünmektedir. nın i~retinden başka bir şey cleğildir. bir talebe 

q}';t :fınıetin başvekaletini general Bu isyan işareti bilhassa Frankoya gön. 
\.1 ttllı eltJif etmiş ise de general ka. derilen ve fakat şimdi memlekete müs-
'( ~ 'llıiıt.f 1 ~.trdit· -r ır. Fnınko geneul Mola- tevliler gibi hakim bulunan t~lyan ve 
~. 1 karardan dönmesin! rica et- Alman askerlerine karşadır. 

- · (Devamı 6 ın<,"tda) 

7 ,5 Gene hapse 
mahkum oldu 

(Yazısı 6 tnctda) 

ltalyan d.onanm.ası ile ayni zamanda nwrı.evraya çıknıı .. , olan lngiliz do
nanmasuıdan Gloriyuz tayyare genıüi ftrtınalı haooda bir matıetJra 

ema.tttıda . 

B i r lngiliz gazetesine göre 

SUİKAST 
Korkusile Bitler 

rahat edemez olmuş 
Hususi muhafızlarından bile 
şüphe edilm~ğe başla.nmış 
Bu sabahki posta ile gelen Dey· 

li .Herald gazetesi Prag muhabiri 
Hitlerin s on zamanlarda bir suikast 
teıebbüsünden endiıe ettiğini anla
tan bir yazı neşretmiştir; şöyledir: 

.. Almanyaya bir seyahatten he
ni.iz döndüm. Ve şu kanaate varını' 
bulunuyorum ki~ Hitler, hayatına 

bir suikast yapılması endişesini her 
gün biraz daha fazla hissediyor. 

· Son ay içerisinde, hemen · her 
gün, kendisinin himayesi için mu· 
azzam yeni bazı tertibat alınmakta· 
dır. 

Aralarında bir "haini vatan bu
( Devamı 2 inct.de) 

Akıllarını başlan na· alsınlar 

8818 Edirne rüyası 
gören Bulgarlar 
Bu işte ısrar gösterirlerse 

kendilerine rahat uykuyu da 
· tiaram etmiş olurlar 

• ~ 

"~ 
Güzel Edirnemizden bir man:xıra 

(Ya:ısı 2 incid.e) 



''Ne. pr.o - ne. de anti,, 
ı Yeni Japon Dı§ Bakanı Sa:to, son beyanatında Sovyet - Japon mü. 
naSebetlerinden bahsederek; Sovrct Rusya şayed "Komintern" den vaz
geçerk: iki büyük devlet arasındaki münasebetlerin çok daha kolay ve 
çabuk düzclccC'ğini 'Qildirmişti. Bu fikrin Japonya dışında da bazı taraf-
tar1ar bUlacağlndan ııüphe etm_emek lazımdır. · 

· Yalnız, bugünkü ideolojik ve imperialist çarpışmalar karşısında, bun. 
l?-r hakkında insaflı lbir telakki ve karara varmak istiyenler için, Japon 
Dış Bakanının bu beyanatı, pek bir taraflı bir görüşü aksettirse gerek. 
tir. Eğer "Komintern", mevcud yegane beynelmilel mistik olsaydı, onun 
faalir~tinden· hoşlanınıyan dünya için, tehlike d , yalnız ondan ibaret 
ka.1ırdı. Hakikat, böyle değildir. 

Hakikat, birkaç mistik ve -birkaç tehlike karşısında bulunmakta. ol
du,ğı_ımuZ merkezindedir. 

Eğer, 'bir türlü ortadan kalkmak istemiyen emperyalizmi, hangi 
renkte olursa olsun bir yana bırakırsak, komünizmin yanında bir de fa. 
§izmin mevcut olduğunu ve dün onu_n yaptığı gilbi bugün de bunun ken
dini bUtün kafalara ve bütün 'milletlere kabul ettirmek istediğini inkar 
edemeyiz. 
. Mistikelr, kendi nasyonal sınırları dahilinde kalclıklan müddetçe, 

m.uhteremdirler. Fakat dışaı-sı ile içersi arasında fark görmekten ken.. 
dllcrini müstağni gördükleri gün, vaziyet derhal değişir. 

Öyle memleketler vardır ve !bunların "İç 'barış:, ve "Dış barış,, sev
gi.l~i o kadar sağlam ve samiınid}r ki (ki, Türkiye, bu memleketlerden 
biridir) :bunlar ne komünist ne ~e faşist olmak arzusundadır. Kendileri· 
ne karşı böyle bir mukavemeti gören iki mistik, son yıllarda, indirekt 
bir_yol soçerek şu vcyahud bu lJ!emleketi anti-faşist yahua anti • komü 
ni.st ~epheye sürükleme~ istiyorlar. 

Yani, kendi akidelerine çekemeyince, öteki akideye karşı te§ekkül 
~ccek cephenin içine alm8=k istiyorlar. 

Bu karşılıklı faaliyet, şu yahud bu ıınilleti, ister pro.komünist yahud 
pro-fa.§ist i~r anti.komüiıist y;ilıud anti-fa.§ist yapmak istesin, bu faa
liyete, istekleri haricinde mevzu kılman memleketler için, 8.şikar ki bir 
tehlike ifade etınektedir. Bu tehlike nedir? Bunu uzun boylu anlatma. 
ğa. liizum yo"ktur. Bir tarafın diğer taraf hakkında söylediklerini gözden 
geçırerek objektif bir elekten ıgeçirmek, bunu anlamak ve ideolojik cep· 
helerin teşekkülüne mfıni olmak istiyen büyük demokrasilere hak ver
mek için kafidir. 

Dış Bakan 'Sato'nun söylediklerine gelince, buna karşı da §U söylene. 
bilir ki, barışı SC\ien dünya ve inSanlığı, sadece Komintcrn hakkındaki 
temıiıat tatmin etİnesc gerektit. Mesela, bilhassa "Uzak Şark, , da, Ko
min_ten(i? faaliyeti kadar Japon "emperyalizminin de ne zaman ve hangi 
nokta.da duracağı, 'herkesin ağp:ıda olan bir sualdir. ("mu$,, tan) 

BURHA'l-.T BELGE 

• • 

SUiKAST- ... 
.Sn o rro.ı~ • - • · · · · 

kol'kusiıe·" HillCr 
, ~ . . . . 

rahat edem.ez olmuş 
(B~ tarafı 1 incide) 

lurnnası ihtimaliyle, şahsi muhafız· 
lan bir tarama ameliyesine tabi tu
tulmuştur. Nazi partisinin ilk te
şekkülü -zarnanlarmdanberi en yük· 
sek: itimat mevkilerini muhafaza et
miş kimseler, son zamanlarda Hitle· 
rin her gün temas ettiği en samimi 
ve yakın mahafilinden uzakla~tml
mıştır. 

Şüphe .altında bulunan bir Cliğer 
nesne de, .. Hitlerin hususi tayyaresi
dir. Bu tayyare Berlin ile, Hitlerin 
Bavyera dağlarındaki villası arasın· 
da işlemektedir. 

Son bir emre göre, .bu tayyare 
Hitleri götürmeden evvel. ekseriya. 

Avusturyada 
kralhk 

Başvekil bile bu 
lşten ümidini kesmiş 

·Macaristanı ziyarete gitmiş olan 
Avusturya başvekili Şuşnig Viyana· 
ya dönmüştür. 

Jngiliz gazetelerinden Moming 
Post'un Roma muhabiri Avustur . 

yanın Macaristan ve Çekoslovakya 
ile teşriki mesaisi hususunu şöyle 
izah ediyor: · ı 

Ba~vekil Şuşnig Habsburglar sal
tanatının iadesi hususunun imkan· 
sızlrğına kail olmuş ve şayet Avus· 

turyamn istiklalini muhafaza etmek 
matlµbsa, yeni dostlar tedarik etmek 
zarqretjni idrak e)'.lemiştir. 

Şimdi Avusturyamn. kendisiy
le birlikte Habsburgların boyuduru -
ğundan kurtulmak için asırlarca 
mücadele etmiş~ olan ve Alman hfı
kimiY.etİne _ginneğe hiç de mü tema· 
yil olmryan Çekoslovakya ve Maca· 
ristqnla ~riki mesaiye hazır oldu
ğu ~ştab edilmektedir.u 

siyah üniformalx muhafız kıtası men 
suplarmdan 20 kişilik bir kafileden 
mürekkep azamı yükle, bir tecrübe 
üçüşü yapmaktadır. 

Hitler Bavyeradaki villası civarın. 
da bir gezinti yapmak istediği va
kit büyük bir mmtaka evvela aran
makta, sonra kordonla harici temas· 
tan tecrit edilmektedir. Hitler, köş
küne dönünceye kadar bu mıntaka· 
ya kimsenin girmesine müsaade edil 
memektedir. 

Berlin ahalisi, Hitleri nadir gör 
mektcdir. Kendisi hazan günlerce , 
başvekalet binasında kalmaktadır. 

Dışarı çıktığı zaman, bütün cad
deler seyrüsefer ve yaya halktan 
temizleniyor, sonra, başamaklarmda 
muhafızlar olduğ1;1 halde Hitlerin 
otomobili, hem önde hem arkada 
gene muhafız dolu otomobiller ara· 
sında sümtle geçmektedir. 

Hol olsun tiyatro olsun, herhan
gi binada Hitlcr, kapıdan kendi 
mevkiine kadar omuz omuza ve te· 
ker teker içeri, dışarı bakatak duran 
iki sıra siyah gömlekli muhafız ara
sından geçerek gitmektedir. 

Nazi liderleri, halka nutukla' 
söylediği zaman. Hitlere karşı her
hangi suikast teşebbüsünü takip ede 
cek herhangi sınıf halkın müthiş ec
zalarla tecziye edileceğine dair tel· 
kinler ve işaretlerde bulunmakla kor 
kularını açığa vurmuş oluyorlar. 

Hitlerin gittiği yerde gayet sıkı 
tedbirler alındığının görülmesi 
de, Hitlcrin kendi endişesini ifşa et· 
mektedir.,, 

Kont Çiyano 
Yarı n Belgrada 
hareket ediyor 

Roma, 23 (A.A.) - Kont Ciano, Yu. 
gogslavya hükumet erkanile görüşmek 
üzere yarın Belgrada hareket edecektir. 

HABER - Ak§am postası 23 MART - ı 937 i"" 
=========~~==~~~~~======~~;;;;;~~~-

Suriye hududulıda 
şüpheli hareketler 
~oğalıiıağa başladı 

Antakya, 23 (Hususi) - Hatayda 
Fransız müstemlekecilerinin ve Suri
yeli milislerin Türkler aleyhindeki 
faaliyetleri artmıstır. 

Fransızların teşkil ettikleri Ta..,. 
nak ermeni çeteleri resmi üniforma 
giyiyorlar. Kmkhanda Türkler, milis 
lerin taarruzuna uğramışlardır. Pa
zarlarda ve sokaklarda Türkleri bı

çak ve tabancayla tehdit etmektedir. 
lcr. 

Reyhaniyede Türklerin tevkifatı 

devam etmektedir. 
İskenderunda Mahmut Celaleddin 

isimli bir kaçak softa, ücretle Tür
kiye aleyhinde vaızlar vermektedir. 

Sancakta sık sık manevralar yapan 
milisler, bilhassa Antakyada teksif 
ediliyor. · 

Şam, 23 (Hususi) - Elebyazda 
bulunan ~ransz istihbarat zabitinin 
maiyetindeki milis kuvvetler Birzor. 
dan getirilen efratla takviye edildi. 
Suriye hududu üzerinde gerek manev
ra. gerek garnizon tebdili suretilc ya
pılan hareketler nazan dikkati calip 
bir hal almıştır. İki gün evvel de iki 

zabit kumandasında 100 den fazla 
süvari Türk hududuna yakın Akçe. 

kalenin 3 kilometro cenubundaki Ay
naroz köyüne gelmişlerdir. 

1 
Hatayda tahşidat 

Hama, 23 (Hususi) - Hataya ye. 
niden Demirgömlekliler gönderilmek-

tQdir. Gerek Şamdan gerek Halebden 
gelenlerin tahaşşüd mevkii şimdilik 
Muradpaşa mmtakasıdır. 

Haıa Edirne rüyası 
gören Bulgarlar 

Sofyad~n gen.e Balkanlardaki ınlh land temin etmek arzusunda bulunursa 
dostluk, kardeşlık ve müşterek emniyet ve bazı Türk vatandaıt]ar d bu 
h · · b k . . . ıı: ı a arzuyu 

a engını ozma ıstıyen bır sad?. ak- iki günde bir faraza "Bul a r · ı · T"" k d ~ . • g r acıa arı,, 
settı. ur uşmanhgmı datma istım . . 
.. t•• d k . . m hatırlamak ıçtn dikilecek bir abide 
us un e tutma ıstıyen ve bu:ıdan her ·· .. , . 
n d b

. t"• 
1

•• • . onunde ızhara ba§larlarsa BuJgaryamn 
e ense ır ur u vaz geçmıy~:-ı bir kı. h .d · 

oşuna gı er mı? 
sım müteassıp papazlar, Ferdinanid 
devrinden artakalan bir takım "eski 
muharipler,.le elele vererek yüzde yüz 
Türk aleyhtarı bir nümayişte bulun
muşlar ve aleyhimize ağızlarına geleni 
savurmuşlardır. 

Balkan harbinde Edirnenin Bt.:Jgar
lar tarafından zaptını hatırlamak, bu 
harpte "kahramanlık,, göstermiş olan. 
tarın hatıralarını taziz etmek ve "Bü· 

yük Bulgaristan,, ülküsünün sönmez 
bir alev olduğunu cihana bildirmek ga
yesile yapılan bu nüma;ri_ş Türk ;mille. 
tini Bulgarlara karşı çok has:;as davran· 
mağa sevketmelidir. 

Sofyada Siveti Nikola kilisesinin 
bahçesindeki Edirne heykelinin önünde 
Sofya Metrepolidinin başkanlığı altında 

yapılan nümayişe kral, nazırlar, sefir
ler ve bilhassa Yugoslavya sefiri işti
rak etmemişlerdir. 

Fakat "buna rağmen pek kalabalık 

bir kütle huzurunda debdebe ile yapı. 
lan merasim tamamile resmi mahiyette 

addedilebilir. Zira Sofya Metrepolidi 
tek başın<: böyle bir nümayişe 'devlet 
tarafnrdan yapılmıştır,, !damgasını vu
rabilir. 

Bir kısım Bulgarların Türkiyenin 
büyük müttefiki Yugoslavyayı hedefi 
bala "Çarigrad,, dedikleri İstanbul o
lan tecavüzi bir Slav birliğine sokmak 

ısrarında bulunmaları, Köse İvanof 

kabinesinin dürüst siyasası neticesinde 
imza!;:nabilmiş olan Yugoslav - Bul
gar ldostluğunu kötü bir tarzda istis
mara kalkmaları manasına celir. 
Müttefik Yugoslavya sefirinin yapılan 

daveti açıkça reddetmi~ olması, n:! şah. 
sı ile ne de herhangi bir memuru ile 
hükfımetini bu diişmanlık ayininde 
temsil etmemiş olrı;ıasr Sofyamn büyük 
emelli ve çok kötü hristiyan ohın Met
repolidine bir ders teşkil ederse de, 
bizim daha kuvvetli dersler verebilecek 
bir vaziyette olduğumuzu da kayda 
lüzum görürüz. 

Merasime iştirak edenler içın. har
biye nezareti tarafından Sofyanın Ba. 
temberg adlı lok~ • .-tasında verilen bü
yük ziyafet dahi "Edirne abidesi,, ö
nünde yapılan merasimin devlet tara. 
fından ne derece himaye cdil:niş oklu· 
ğunu gozonune vurmaktadır. Acaba 
general Volkoff da Sofya Metrepolidi 

Gibi Edi:-neyi Bulgar dirilmesinin 
bir sembolü, ve müstal:bel Bulgar •• A
kın !,,larının kolaylıkla ulaşabilecekleri 

bir askeri hede~ gibi mi görmektedir? 
Bize kalırsa Bulgarlar, Ed;mc facia. 

sım bize nekadar unuttur~bilirlerse 

vı:.tanlarında o derece rahat ve emin 
yaşayabilirler. Millet h::linde D11l~ar

yaya vecd ve galeyan vermek lazım

ge~Jiği zaman Bulgar kilisesinin ve Bul
gar Şovenizminin hatırlamakta ısrar 

ettiği Edirne yarın kendisine bir hinter-

Sanmıyorum. Hem temin ederim sizi 
ey faziletlu, keramethi Gospodip Met-

repolid ki rahat uykularınızı da size 
bir hayli haram eder 1 

Bu soytarılıklardan vaz geçilmesini 
Volkofun eski muhariplerine tavsiyeye 
lüzum görürüz. 

Radyo ile 
enerji nakli 
Markonlnln son 

keşfinin mahiyeti 
nedir 'l 

Markoninin radyo ile enerji naklet. 
mek i§ini, pratik sahaya getirdiğine 
dair Romadan gelen havadis üzerine 
izahatta bulunan üniversite fizik pro
fesörü Dcmbcr ezcümle diyor ki: 

"- Radyo ile enerji nakletmek 
mümkündür, daima yapılıyor. Marko-
ninin aradığı gey, bu enerjinin hepsini 
muayyen bir veçheye tevcih etmek. 
tir. Şimdiye kadar, telsiz dalgaları 
aynalara benziyen bazı aletlerle tevcih 

eclil.mekteydi. l•'akat bu çeşit nakilde, 
verım az oluyor büyük ameli bir fay .. 

. dası bulunmuyordu. 

Markoninin keı:ıfi tahakkuk ederse, 
mes~la şimdi nakledilmek istenen e. 
lektrik enerjisi, elektrik cereyanı ha-

line gelerek tel ile nakledilirken, bü
yük enerjiler, tc:siz olarak radyo ile 
nakledilecektir. 

O zaman me"elfı. Zonguldaktan kö. 
pıür satmalmak istiyen uzakta bir 
müşteri, yüklerle kömür taşıya-

cağı yerde, onun enerjisini radyo dal
galariyle alacaktır. Yani satılan kö. 
mür Zonguldakta yakılıp, müşteriye 
enerjisi radyo ile gönderilir.,, 

Tuna iktısadi 
birliği 

Benes, Roma nya 
Buşvek il He görüştü 

Prag, 23 (A. A.) - Reisicürnhur 
Bencs, dün Romanya Başvekili Tata
resko'yu kabul etrnistir. Ba~,vekil 

Ho?z'l, Romanya başvekilinin şerefine 
bir ziyafet vermi~tir. 

Siyasi mahfellere göre, Tatarcsko. 
nun Prag ziyarctile reisicümhur Bc
nes'in yakında Belgr~da yapacağı se. 

ynhıt, Küçük ltiliıf devletleri ara.sın
daki bağların ne kadar kuvı.-etli oldu
ğuna bir delil teşkil etmektedir. Bu 
devletler, diğer Tuna dev!etlerilc iktı. 
sadi !-lahada bir iş birliği vücu.da _ge
tirmek istemektedirler. 

· dlaıJata dai,e 
Cevaba 7eıl 

Dün, Aka Gündüz'iln ID~ 
aleyhindeki iddialarına cevap~ 
ğe çalışırken bir noktayı, it*" 
müsaadesizliğinden bıraianJta -
bur olmuştum. Bugün onu aııJ1 
istiyorum. ~ 

Münekkitlerin, bir kitabı o -
tenkit ettiğini söyliyenler ~ 
sııdece şunu ileri sürmek ilti ~ 
"Münekkit bir kitabı son~ ..... ı r 
dikkatle okumuyor; baştan~ 
tuz, hatta beş on sayfayı afi -;J 
bütün eseri şöyle bir karıştırıll rJif'."' 
hükiim vermek için kafi bUlU30~ 
Bu doğı-udur ve münekkit!~ il 
hareket etmekte, daima defi1'8 
ekseriya hakları vardır. aJat'! 

Bir kitabı açıp daha ilk sayıf~ 
da birtnkım saçma sapaıı 9' 
karşılaşrntşsınız; bir şiir lll~ 
ise şairin bayide mazınunlatl d~ 
siz şekillere sıkıştırmaJct9: _..4/ 
eden bir adam olduğunu görllY"':_, 

. ·-'-'" )llr nuz; bır romansa muharrıxw- ti' 
tı, insanı anlamaz, akıma ~ell il" 
cukça ve hissi bir vakayt bık~ 
vesine düşmüş bir "ma.~uın,, ~ 
nu anlıyorsunuz. Onu niçiJl .,,;; 
kadar okuyacaksınız? ... M~ ~ 
harrir 1.ahmet edip... Hayır. ~ 
etmemiş, kendi kendini tenkide~ 
mamış, yaZ?nağa başla.mad&Jl A 
düşUr.mek lazım geldiğini ani;-:-~ 
hasılı kafasını yormamlf. StJ 
nizi niçin yoracaksınız? ~ 

- Biz oku!llayız ama blJ ~ 
kitliğe kalkmadık: o kita.~ !tdt '
yazı yazacak değiliz; mtıDP-· 

öyle değil, sonuna kadar o~ 
nun \'azif esidir. 

- Kısmen haklısınız. GerÇi ~ 
zı yazacak değilsiniz; faka.t bir~-"' 
nuz size o kitabı nasıl buld~ 
sorunca beğenmediğinizi ,,r,yJtJtl"İ 
Bu tenkit değil midir? ... l{eOl 
nün ki sizin \'erdiğiniz hUkÜJll• O 
tunuz üzerinde uzun bir tenkit 
ıc· - den daha ok tesir bmı. • fi 
ta.rıır: halbuki münekkidi ~tJI 
onun muharriri, bir h~.;_J, 
"kuyruk acısı'' dolayısile beldr' . 
ğini zannedebilir. fi!: 

''MUnckkidin bir va.zif esi hlç ~ 
siz eseri baştan asaf:rı okuyuP ~ 
etmektir; fakat itiraf edin ld t 
için eserinde bir Iiyakatı o1Jlll'1 1 
zımdır. Ehemiyetini takdir ~ 
beğenmediğimiz eserler vardıl'~ 
okur, tahlil ederi?;, niçin befe 1', 
mizi anlatmağa ~alu;mz. S~!! 'I 
yazılar için ise elbette ki 001-

mecburiyctimiz yoktur. ~ 

"Münekkidin bir \'azifesi de!«~ 
rine, okunmağa değecek e.ııerl ~ 
bcr vermek değil mi? ~ ~ 
otuz sayfayı okuyup da eeeriJ1 Ji. 
sizliğini anlamış olan \·e bunu ;dJ 
yen mlinC'kkit, o vazifesini ifa 
sayılmaz mı? ~ 

- Baştan okuyup beğenm~ ~ 
iyi ama sonu belki iyile!ır. ~ 
bir parr,aya tesadüf edersiniz. 
maksud eserse mısraı ~ 
dir.,, ~ 

- Bunu iddia edenler var. ~ 
bahsettiğim cinsten saçnıaı.r& ,t'_ 
bir muharririn, birden.bire ~ ~ 
lcr söylemesine imkan tasa ~~ 
miyorum. Sanat saha~ında rı:ı 
imkiın göremiyorum... }.fucite 'ff 
mm kabul etsek bi1e. birderıbl if. 
ı.cllikler yaratmak, giir.el.i ar; 
kabiliyeti uyanrı.n muharrtrln•Jtfı 
nın başındaki saçmaları b'ra.1'8 ~.~ 
sıl kabul olunur? ... Kendi keD~iO t'! 
ğuveren bir "mısraı l•erccste ' 4, 
bir parça ... Belki kabil, ~lki ~;;. 
lur. Fakat ranattc münf er·d P 

0
-,,,J 

büylik bir kıymeti yoktur; 1' 

bütlindedır. N~~ 

······-····· .... --····;.:....·- • --·······- ':fili 
ı -
{ H AB EF( 
~ . lstanbulun en çok .atı~ 
~ kiki akpm gazetesidir. l~ı 
~ rmı H ABER'e verenler 
i derler. _ . .__.___,, . ... ..........•...................... 
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~C}Oalşal!':. 
1 OklYlylYICtYJma 

cevap 

~~lcrimi.:en Şevket Azize 
~ urrnetim vardır. Buna rağ

)' onun fikrime uygun gelmiyen 
~ısını okumuş, cevap vermiş· 

'Calt ~endisinin hayranlarından O· 

~ ~ · Ünen, Haberde neşredil
~ k~erc iki mektup . göndermiş. 
~~eler de ""matbaaya verile: 
~ leler mutlaka ince uzun 

fa Yazılmalıdır!,, zannı var· 
~~ti akat, bu, karikatürlerde ve 
~~de muharrirlik mesleğini a

b ak için bir usuldür. N. 0-
~r llnu ciddiye alıp, mektupları· 
tıcr tnctre uzunluğundaki kim· 

~~c ll'lüşkülatla tedarik ettiği ka· 
' i'aı:mış. Aynen neşrini isti
~ ta&~· arzusunu yerine getirir 
~ t l}'acağımız müşkülatı ta· 

ı r .. .ı • • 
18 

"QCrsınız. 

~!anbul civarında oturan ve ad
Q tnahfuz kalmasını istiyen 

ilen'· 1 f"k" 1 . i'o ın esas ı ı ır erme cevap 
§ turn: 

"e~~ktup şöyle başlıyor: 
~ ~ iki noktadan kusurlu bu
~ 1 Ve bu görüşlerimin - bil
~, abcrde neşrini uygun bu-
\.~· memlekete daha faydalı 
~tiirn r olabilmeniz için işaret e
' ~u iki noktanın tashihine 
t~ ! çalışmalısmız.,, 

~t~ ela kusurlarımı yalnız iki 
~ .. bulmanıza teşekkür ede· 
~ ~kUnkü ben hatalarımın pek 
J"'1 olduğuna kendim kaniim. 
~ ~ ~~sur senedir günde vasati 
~ • 8\ltun yazı yazar da yanlış

~. ~~~z olur mu? Mesela, bakı
~ ılc, ancak büyüklere tah

~ICti esi icap eden "işaret etmek,, 

0 ~bt~e ders verdiğiniz ha_ld: ~e~ 
-~lı}' kaç kusur etmışsınız: 
~rum., fiilini iki cümlenin de 
~tQtb. tc~rarlamışsmız; ki şüphe· 

c .1 hır tekrir değildir. Cümle
b ısrn1 ihas olan Haber"i maji.is
aş rırnanuşsmız. .. Y aaa, Bay 

§ • 
··vlJ1Yorsunuz ki: 

~~· ~.ıa çok velit ve çok verimli
}~~ ın okuduklarınızdan dahn 
~ı~ ..... 

i~ bj Çt kendisi de velud ise de, 
.~. 

0
r tnaruf muharririn küciik a

~ trıuha h~stır, alelumum ç~k ya
()k arrıre velud derler. 

ı-. "'i\aa~~\lp yazmama gelince, giin· 
;~%h.1 beş saat okuyup üç saat 
~ "\im K"f" ") 1' l b. llsı;- • a ı mı. .. a mz ır 

~ti~i\ta aydn verdiğim mevkut 
ti\k Parası, mütcvassıt bir ayya· 

§ ş11
1 Parasından fazladır. 

~ trıl' .sa
1 

lırlarda müptedi bir nazi
l\.. .. :}'ı 1 . 
~'il}. cııni sezsem hakh olmaz 

~·~~r ~Üzünde dış tesirlerden a
~ ki ll'lı!Ii inkılap gösterebilir mi
~tikİ) (~ız Nazi prensiplerini iste· 

'ıi: ~llk ~•Ye bağınyorsunuz!., 
~·llll'ıkti ıtın tesirini kabul etmemek 

t!-i1/ ~eğildir; fakat, Nazi pren
A~htııçin istiyeyim yahu? AJ. 
tlcti ."Elbette istemcziikl Onun 

~:lq 'il~s deği_l mi~li inkrlabrmız:-ı 
ın., an sızc bıle tavsi,_·e ede· N .. J 

~ k~~~cn, kimseye bar olmadan, 
-tı...k il} 1 Vesaitimle Anadoluyu 
~ik b aksadiyle gezmemi bile an
"ıata \lluyor: 

ll,t"lcll}tbu) ana vatan, Anadolu 
j~ il·eke midir ki adeta cihadı 
~lı Ürıan ediyorsunu? Hem Ana
,:~ f:k rnidir? Gidiniz şarkın bir 
~~. 

0
r 1 olmıyan köylerine. Gö· 

~,İtı k t~da çalışan binlerce öğret
~tı.ıll} ~t andığı zahmet, meşakkat, 
· .\.an'Yet, sefalet ·ve yorgunluk-
tll ne ~ltının Çandır nahiyesi mü· 
'• r alde sizden daha fedakfır-

~crı cvv ] A b 
liq it fc~ ': a u seyahati roman· 
~dol\ld karlık diye yapmadım. 
~ ~~ll a lllevzular aramaktan, 
\11\lar ~C§redeceğim eserler için 
~İstif pl~aktan zevk duyuyo· 

il} vade edıyorum, onun için 
}~ dab:ı da bircok yerleri do
\.: tı'hiy. Bınlerce öğretmenin ya. 
~\lt}a, c müdürlerinin ve diğer 

tın bu yurda yaptıkları bü· 

(Va· Nil) 
(Devamı 4 -üncüde) 

Akayın yeni 
vapurları 

16 mil sllratf nde 
o~acak 

' 
Akay idaresinin hariçte yaptıracağı 

yeni iki vcıpura ait mukavelenin bugün. 
ler"de imzası beklenmektedir. Mukave
lenin imzasın!dan itibaren 18 ay sonra 
bu vapurlar idareye teslim edilmiş ola-

caklardır. Proje ve şartnameleri hazır. 

lanmış olan vapurlar şimdikilerden bir

az büyük ve 16 mil süratinde olacak
lardır. 

Akay idaresinin A dalar hattına tah. 
sis edeceği bu vapurların evvelce tah

min edilen fiyattan fazlaya çıkacağı 
anlaşılmıştır. Fiyat farkı hükumetin ye
ni vapurlar için kabul dtiği 10 milyon 

liralık tahsisattan Akay idaresine mun. 
zam bir münakale yapılmak suretile ö
Jdenecektir. 

Zonguldakta 
işçi buhranı 

Adliye VekAletlndeo 
mahkum gönderil

mesi isteniyor 
Ankara 22 - Zonguldak kömür 

havzasında amele buhranı varılır. Bu 

yüzden kömür havzasındaki talep kar. 
şılanamamaktadır. Hatta gene bu yüz

den Devlet Demiryollarr için Almanya 
dan kömür alınmasına müsaade etmek 
lazım gelmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Adliye vekaleti 

elli mahkumu kömür havzasına gönder· 
meye karar vermiştir. tik kafile Edirne 

ve İmrah hapishanelerindeki mahltum. 

lardan teşkil olunarak Zonguldağa gön

derilmiştir. 

Bu mahklımlar muayyen bir sahada 1 
serbest olarak çalışmaktadırlar. Yalnız 

ken:iilcrinc sarı kollu, yeşil yakalı, 

pantalon paçalarından her biri ayrı renk 
te birer elbise giydirilmiştir. 

Böyle clb:seli bir adam muayyen sa· 

hanın haricinde görülürse jandnmalar 

kendilerini canlı veya cansız ~ııtmaya 

mecburdurlar. Bu kafilenin iyi randı. 

Kubilay 
günü 

Menemende Abide 
Hnilode merasim 

yapıldı 
İzmir 22 - Bugün Menemende Ku. 

bilay abidesi önünde büyük bir merasim 
yapıldı. Merasimde İzmir ve Manisa 
valilerile yüksek rütb~li zabitler oubn

dular. 
İzmir valisi, Fazlı, doktor Necdet, 

Ordu namına yüzbaşı Arif Yılmaz, Me
nemenli muallim Kemal birer nutuk 
söylediler. En son olarcık Kubilayın a. 
nası söz söyli~rek dedi ki: 
"- Ben oğlum Kubilayı kaybettim. 

Fakat siz hepiniz benim Kubilaylarrm· 
~:ınız. 

Efganlstanu g iden 
Türk mUtebassısları 

Kabilde , · açılan Tıp fakültesine Tür. 
kiyeden bazı mütehassıslar daha isten
miştir. Kabil üniveristesinde Tıbbı adli 
ve akliye dersini profesör doktor Şakir, 
yüksek kimya dersini doktor Saim Ra
gıp, diğer bir dersi de doktor Salahad. 
din vermeyi kabul etmişlerdir. üç dok
tor yakında Kabile gideceklerdir. 

19 Mayıs idman 
şenlikleri 

19 mayısta şehrimizde yapılacak id
man şenliklerini herkesin iyice görebil. 
mcsi için vekalet şenliklerin Taksim ve 
Kadıköy sahalarında yapılmasım bildir-

• 
miştir. 

İstanbul ve Beyoğlu cihetindeki mek
tepliler Taksim sahasındaki r.ı:rasime 

iştirak edeceklerdir. Boğaziçi ve Kadı. 
köy ve Uskü:iar tarafındaki talebeler 
Kadıköy stadına gideceklerdir. 

Bu seneki şenliklere mekteplilerden 
ba§ka spor teşekkülleri de iştirak ede
ceklerdir. 

man vermesi üzerine maden ım.icssesc- 1 :5,54 

)erinden Adliye vekaletine mahkfım 1 
•---•-• 

Uünt•İn B a'l-' 1 

18,24 

gönderilmesi talepleri yağmaya ba~la-

mıştır. Kimi 300 - kimi 400 mahkum 
istemektedir. Vekalet bu talep!cre sıra. 

sile cevap verecek, miktarı 2501) ze çı

karacaktır. Mahkfımlar hallerini ıslah 

etmeleri beklenenler arasından seçile· 

cektir. 

* Ynnn ak§am Eminönü halkcvl tlnaıımda 
doktor Mustafa Hayrullah tnrafın'lan "kr
)if verici zehirler .. mevzulu bir konfcran3 
verilecektir. 

* Romanya hariciye nazırı Antone$ko top 
raklarımızdan ayrılırken Rüştü Arasa bir 
telgraf çekmiş, hariciye veldllmlz de bun~ 
dostane bir cevap vcrmlştrr. 

* Birkaç gün e\"·el Ye§ilköy onlerinri:ı 

karaya oturan Romanya bandıralı Bükre' 
vapuru kurtarılmıştır. Vapur bugUn Kösten• 
ceye gidecektir. 

* Zchlrll gazlardan korunma hakkında 

hnlka kon!eramı verilmesine karar veri:• 
mlştır. Her mahalleden iki ki§! seçilmekte
dir. 

• Bl'ledlye rüsumunu to~layan tahııildıu

lann halka daha iyi muamele etmeleri. ru 
yolda şlkl\yeUere meydan vermeme:eri alll· 
kadarlara blldlrllml§tlr. 

• On mevcutlu belediye müfettiş kadrosıı· 
na yeniden üç müfettiş ilfıvesf için bütçeyi' 
tahsisat konmu,tur. 

• Büyük Millet Mecllııi dün saat on bcşt-ı 
toplanmış. ruznamedekl bazı işleri çıkarmı;-· 
tır. Yarın tekrar toplanacaktır. 

• Mıızunen Parise gitmiş bulunan Fran· 
eız elçisi Ponso nisanın ilk haftMında mem• 
lekr.tımize dönecektir. 

• Ankarada bulunan milli sanayi birli~ 

heyeti dUn 1stanbula dönmll§tUr. Birlik An· 

v~ı ... ı .s.ı.ı. 0ıırı. 

,,::. 
4,36 12.20 15,48 1~.24 19.55 4.19 

GEÇE~ SE~E BUGU.S NE OLDUf 
Almanyanm Polonyadan Danzlg korldorJ· / 

nu da lsUycceği rivayet edilmektedir 

karada m11amele vergisi, ham maddo işi 

üzerinde alakadar makamlarla temasta bu- ı 
lunmuştur. 

DI S ARIDA : 
• Bul;:"ıi°rlııtanda gelecek hafta yapılacak 1 

belediye ııcçlmlnde !es:ı.t karıştırmak ıstıyen 1 
bir §cbeke yakalanmıştır. 

• Bükreş köylerinden birinde çıkan bir 
yan~mda. 200 ev ve bir çocuk yanmıştrr. 

• So!ya.da 30 komUnlst tevkif edilmiştir. 
• lrakın maktul milli müdafaa nazırı 

Cafer p3.§anın kardeı:i Ali dr., evinde tabanca 
ile öldUrU!müş olarak bulunmuştur. 1 

• Rotrdamda. ihdas olunan Türkiye fahri 
başkonııolosluğunıı Gcrli von Resenin isimli 'ı 
bir Holandalr, Cava ve Batavya adalarındaki 
yeni konsolosluklarımıza da B«>rujmcn fahri 
olarak tayin edilmişlerdir. , 

• Atınadaki Balkan iktisat konse)i meııa· 
isine devam ediyor. Mllzakerelerln çarşamba 
günü biteco?ği tahmin ediliyor. 

• Romanya tm.şveklli Tataresko Pra(\'a 
~itmiş ,.e Reisicumhur tarafından kabul ,_ 
dilml~tlr. 

• Almanyaya Türklyedcn mau girmesin~ 
müsaade edilmediği haberi, Alman sefareti 
tarafından tekzip edilmektedir. 

ı;ı Polonyanın birçok gehirlrrinde komünist 
tahrl.kfltçıları yakalanmıştır. Lvovda 100 
kişi hapsedilmiştir. 

• Ht'nüz mahiyeti belli olmayan bir aile 
kavgası esnaıııntla Polonya !:lngeneleri reisi 

Şirketi Hayri
yenin karı 

Geçen sene 49729 
lirayı buldu 

Şirketihayriye hissedarları' clün biri I 
fevkalade, diğeri alelade olmak üure 
iki toplantı yapmışlardır. 

Alelade içtima için ekseriy.:t hasıl 

olduğundan celse açılmış, m:-.ils ida
re reisi Nec:neddin riyaset et'TlİJtir. f. 
dare mecl;si raporu okunar-ı"< kal,ul, 
idare meclisi ile mürakipler fora edil
m:ştir. Müddetleri biten azalard1'1 Mah 
mut Nedim, Nuri Can, Reşat yeniden 
seçilmişlerdir. Mürakipliğe de dmi•al 
Vasıf, Sümer bank İstanbul ~ulı~si mü
dürü Muhip, Feshane fabrik"ls: rr.üdürü 
Mitat Recai seçilmi~lcrdir. 

Nizamname tadilini istıiı•1 il ec!en 
fev!•a'ade içtima için ekseriye! bclun. 
mz::hğı görülmüş. toplantı on b~~ gün 
sonraya bırakılmıştır. 

Şirketih<:yriyenin hazırladi~ı o:fın~o-

ya göre şirket 936 senesi zad;,,<la 
913.871 yolcu taş:rr.1ş, 832.iil lira ha-
sılat elde edilmiştir. , 

Yolcu miktilrı 935 sene:ıİl~<lcn 10108 • 
adet fazladır. Hasılat i.;~ 3Z~G 7 Ura 
çoksandır. ş:rkct geçen scıı"! 497;;q Fra 
safi kar temin etmiştir. Bunı.:ı 4 ~·01)0 

lir~sı beher hisseye 115 :Curu~ hc-so.. i. 
le da~ıulacaktrr. 

Otelc:ler birliğ·i 
kurulacak 

Dün bu ma~satla 
· bir içtima yapıldı 

Memleketimize seyyah celbini kolay. 
!aştırmak üzere yeni tedbirler alınmak 
tadır. Bu maksatla belediye reis muavi. 
ni Ekre~in reisliğindn Turing klüpte 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda İs· 
tanbul otelcileri de bulunmu§tur. Her 
şeyden evvel "Otelciler birliği .. kurul
masına karar verilmiştir. Birliğir. mev. 
cut cemiyetle &lakası yoktur. Yeni te· 
şekküle muayyen şeraiti haiz otelciler 
girebileceklerdir. Bu meyanda otelin 
hi!j olmazsa ak:ı.r suyu, her katında 
banyosu, telefonu bulunması şarttır. 

Birliğe İstanbuldan ba~ka Türkiyenin 
her tarafındaki asri otel sahipleri de iş

tirak edebileceklerdir. 

Galata saraylıların 

musiki gecesi 
Galatasaray spor klübü sıra ile 

birkaç "musiki gecesi .. tertip etme
ğe karar vermiştir. Bun:ardan birin
cisi bu gece Fransız tiyatrosunda ya· 
pılacak ve kıymetli sanatkarlarımız· 
dan Ömer Refik Yaltkaya tarafın· 
dan bir piyano resi tay verilecektir. 

l • 

l 
Mathias bir kurşunla ağır surette yaralan-1 
mı~tır. Vaziyeti Umltsiıd!r. 

• ls\"~Çin TUrkiyedcki e~kl orta elçisi 
Vallenberg dün Stokbolmde vefat etmiştir. 

ı;ı rcrşernbe gUnü saat 11 de Nevyork•ı 

terkeden Normanlc transatıantrkl 31 mil 
sürat temin etmiştir. Qucen Mary"nln bur· 
dan c\"velkl rekoru S0.63 mil olduğundan j 
rekor yeniden Normandie'ye geçmiştir. 

"' Japon kablM!!l, kruvazör topları kal!b-1 
resinin tahdidi işine l§tlrak edemiyeceğl hak 

ıunda lngiltereye ,·erilecek cevap projesini 1 
kat'I 11uretto taııvlp ı:-tmlştır. 

ı;ı Tnnınmış kutup tayyarecill'rinden Gole· 
vin Moskova - Arkangel - Matoı,kln -
Tihaya körfezi - Rodol: arazisi yolu Uze
rinıle bUyUk bir kutup seyahati için dün 
:Mo3ltO\'adan tayynre ile hareket etmiştir. 

"' Romanya valde kraliçesi Marinln sıhhi I 
rntiyetl ağırlaşml§tı;. Hastnlığmm bir gr!pi 1 
mütc:ı.klp midede vukua gelmiş bir $1'yelln·-

1 
dem oldul!'tı anlaşılmıştır. 

"' F..3ki tııgillz kralmm ''lndsor dükalığı 11 
hakkındaki emirname filen mer"lyete girmi§ 
bulunmaktadır. Diğer dUkalıklarda mer'i u· j 
suı hllAfına olarak hu yeni dükalığa ~kaca 
bir imtiyaz verilmemektedir. Vinclsor dUkr
ııının çocukları prens ve prenf!es Unva11larmı 
alacaklarsa da bunlann çocuklarına yalnız 
nezaketen "lord., veya (Lady) denecektir. 

CUMHURIYET'te : 

Cinler harbi 
Abidilı Da.v'cr fennin rnii..!takbel 

harplerde oynıyabiieccği rol~ 

bahsediyor. O ·lnı.gilıiün en h·orku11ç 
harp vasıtası ol.an tayyarenin çok 
geçrıı.edcn yıüJ.1;,ı söncooğinc kanidir. 
Almanlann ve ltlayanlann b<:cı gizli 
mii)lafaa ,:e tCUlrruz icatlarına şöyle 
bir tem:zs cd.erck diy9r ki: 

Bu gidişle günün birinde, harb, 
göı.e gÔrünür bir mücadele olmak. 
tan çıkacak toplar ve borr.bnJar, 
tanklar Ye tayyareler yerine görün. 
mez ışıklar, esrarlı enerjile:-, tılsmı. 
h cereyanlar biribirlerilc çarpışa

caktrr. İnsanlar, muharebe mey. 
danlannda, göğüs göğili!e süngü 
hücumlarilc kat'i neticeyi istihsale 
çalışacakları yerde, ecinnileı-, ~ri
ler. iyi saatte olsunlar gibi, göze 
görünmeden biribil"lerini haklrya
caklardrr. 
Dünyanın o de\Tinde, ya harb or .. 
tadan kalkacak. ya.hud da mücade
le biı- kıyamet şeklini alarak insan .. 
lık yok olacaktır. 

Aziz kariler, bu ya.zmu. siz, bugün. 
belki deli saç.rna.ın telı1kki edecek
siniz ama. bilmem kaç•yüz yıl son· 
ra okuyanlar. beni de Jules Yerne 
(Jül Vem) gibi ileriyi göre..'l bir 
mı•harrir diye al!uşbvacaklardır! ... 
Bi~ giilnıiıyoruz, hp1:kı wr. 

KURUN'da: 

Balkan boz~unu
nun mesull ' i 

kimle.rdlr ? 
A8tm Us O.muuıl1 imparatorlu.~' 

devrinde Balkan h4rbinin ordu tara. 
/tndan değil, fal«ıt /sUınbu.lda.ki poli
tikacılar tara/1ndıı.n kaybedildiğini 

izah ediyor. Asım Us bu. nıevz-•ı· b. 
tırı11.ta>ı tJC!I Kurım'cla "Balkan i ır
bindeıı kimler rıı.es'uıdür 1,, adlt b:r 
a.'tkeri fe/ri.kanm ba.Jlam(l.$1.dtr. A.!ım 
diyor ki: 

''Balkan felaketinin &milleri o ka• 
dar çok. o ıkadar kan~1kt1 ki, bun. 
lan tahlil ederek: 
- tşte bütün lbu rezaletlerin ınes• 
ulü filandır! 
Demek de imkansızdı. 
Küçük. fakat manalı bir misal: 
Balkan devletleri aralarmda birleş.. 
mişlerdi. Henüz Trablus harbinden 
yeni çıkan o~manh tmparatoı:luğu
ntın kendini toplamasına vakit bı· 
rakmadan üz~rine hücum ~tıneğe ve 
bütün Rumeliyi aralarında pavlaı:1_ 
mağa karar vermişlerdi. Gaflet i• 
c;inde dahili siya.~t mücadelelerine 
kendini vermiş oaln İmparatorluk 
bu anlaşmayı fark bile etmedi. Par. 
tilere karşı bitaraf olarak iş ba~ı
na P."elE"n bir hükumet ittihat ve te· 
rakkiye muhalif olan zümreyi ınem. 
nun etmek için Rumelide bulunan 
toplu kuvvetlerimi~ t.E'rhUı etıni"'ti. 
Ancak bu terhisten l'Onradır ki 
Ba1kanlı müttefiklerin ha.smane ni
yetlerini anhyabilmiştir. Bunun il. 
zerine veniden Ana.doludan Rumeli
~·e scvkivat lazımgeliyordu. 
[.a::ımgel.1yordu ama, i.ş d.c ifterı 

gcrmi~ bulunuyordu. I' 

TAN'da: 

MOzlk va saQhk 
Lokman He].."im ilnfr-0r8ite id.are.'1-

nin mu.-;ikiyi ünfr-erR'itc hudtdkırm. 

rl.'ln içeriye .wlmı.....,ma.'ttna kar~ı haklı 
bir cephe alıyor. Diyor J.."i: 

Nefis sanatler Akademisi Üniversi
teden ayrı oısa bile, onlardan bir 
şube olan hatiplik san'ati ünh·ersi. 
tenin Hukuk f akülteainde öğretilir. 
Hatipliğe en yakın güzel sanat mu
siki olduğu için, hi~ olmazsa, bun· 
dan dolayı ünivcnıiteye girmeğe 
hakkı vardır. 

Muharrir, Calin.o.<t. Fi.wıgor, A&1.."t. 
'lcpyaf gibi "t;iiyiik ôlim, filosof ve ha. 
kimlerin mıı4'i1dyi tedavi uc.<ntu.!f olrı. 

ra~ J..'!ltllcıntm~ ol1Mltlrı:ul4n da. b<.ıh· 

~ettikten aonra iin:ı·ertdt~ rekförlüğii. 

ne tam bfr h.ücurn ~'1dedikbilece7: 

o?a.n tf(?.Zısmı ~yle bitiriyor: 
Saahk üzerine tesirleri bu kadar 
belli olan bir tedavi va.srtuınm ü. 
niveTSiteye ·• hem de Tıbbivrnin ta.
riht bayramında • gi~e .. nuıl 
hakkı olamaz? 
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~i:ıı Jorcmuz,lirz.« <'«vara ~ralim ... 
• 

~~~~=.t=;=. ~=ıc=r=a~l=ş=le~~ ıslah 
Dkn okuyucuma 

cevap 1 edilecek . Size söylenen ere ko ayca 
inanmamanız lazımdır 

_ (B~ tarafı 3 ilnciidc) 1 . et 
yük hizmeti kim inkar eder~ Elbette 5V1Çreden bir m ütehaSSIS g , 
onlar kendi meslekleri içinde büyiik rı'lmesı· ı·çı·n temaslara- ger..·ııdı 

(Kayahan) imzasiylc aldığımız 
bir mektupta deniliyor ki: 

"17 yaşındayım. 20 yaşında bir 
genci seviyorum. Sevdiğim çocuk ı 
evimize gelip gidiyor. Bakı§larmdan 
onun da beni sevdiğini anlıyorum. 
Fakat kanaat getiremiyorum. Beni 
sevip sevmediğini nasıl anlamalı· 
yan? Bu genç lisenin soıı ~mıfmda
dır.,, 

CEVABIMIZ: 
Sevdiginiz genç size hislerini 

söyleyinceye kadar bunu anlamanız 
kabil değildir. Bununla beraber. 
yaşınıza nazaran, bu yolda tecrüb~ 
siz olmanız tabiidir. Bunu11 isin size 
söylenenlere kolayca inanmamanızı 
tavsiye ederiz. Sonra sizin bugi.in 

Galata da 
işçi evleri 

Belediye, 13 bin liralık arsaya 
114000 lira istediği için 

Yapılamıyor 
Liman idaresinin Galatada ka

la"fat yerinde ~ptırmak istediği ame
le evleri ve dispanser arsası yüzün
den belediye ile liman idaresi arasın· 
'da bir ihtilaf çıkmıştır. Eksperler 
tarafından bu arsaya 13000 lira kıy· 
met konmu • iş belediye ile pazar
lığa gelince bu hususta anlaşılama -
mıştrr. Çünkü belediye hu arsaya 
tam 1 14000 lita istemiştir. işçilerin 
sihhatiyle çok yakından alakadar bu 
mühim iş de bu yüzden şimdilik ge· 
ri kalmıştır. 

An karanın 
müdahalesile 

. Is anbulun .. ... 
çop derdi 

Çöplerin şimdilik 
denize dökülmesi 
kararJle halledildi 

Hıfzıssihha umum müdürü Asım, 
İstanbul un çöp derdi hakkında hazır 
ladığı raporu sıhhiye vekaletine ver
miştir. 

Raporda, çöplerin fenni usuller 
dairesinde ve fırınlar içerisinde ya-
kılması lüzumu bildirilmektedir. An
cak fırınların yapılması zamana ve 
paraya mütevakkıf olduğundan çöp
ler şimdilik' denize dökülecektir. 
Bu hususta icap eden emirler fstan· 
bul vilayetine tebliğ edilmiştir. Şi~
li civanna cöp dökülmesi yeni emir 
le katiyen menedilmiştir. 

lleride yapılacak olan çöp fırın· 
!arının yerleri Üsküdar, Beyoğlu ve 
Kadıköy olarak tesbit edilmiştir. 

Gazetecilere 
söz söylemek 

})evlet Demiryollan 
memurları için 

Seiahet ve sarhoşlul' 
suçları derecesinde 

cezaya tabi! 
Devlet dcmiryollan memur ve 

müstahdemleri hakkmdaki talimat
namenin bazı maddeleri heyeti vcki· 
le tarafmdan deği~tirilmiştir. 

Yeni talimatnnme mucibince me· 
murlnrm harC'k;ıtı kontrol altına alı· 
ıı,ıcak ve uygunsuz hareketler için 
muhtelif cezalar tatbik edilecektir. 
İş sahiplerini h:zumsuz yere bekle
ten memurlar da cezaya çarpılacak· 
tzr. 

T nlimatnamenin en şayanı dik· 
kat tnrafı, ~cfahct hayatını itiyat 
edinmek, fozln sarhoş olmak gibi 
suçlarla gazetecilere beyanatta bu. 
]unmı:ı.nın nyni cezayı mtistelzem ol
masıdrr. Bu tıuçlan işliyenlerin üc
retleri kesilecektir. 

"sevgi,. dediğiniz his çok kuvvetli 
bir ihtimal ile gençliğin şuursuz taş
kınlıklarından, hedefsiz saldrrr~larm
dan ibarettir. Kendinize hakim o· 
lunuz. fstikbnlinizi tehlikeye koy· 

vazifeler görüyorlar. Bari siz bu ., 
mektubu İstanbulun aıtmasız bir sa· ı.• I• icra te§kilatı:nızın halkı '>ıkın tıdan 1 ile huıusi kalem müdürU Şa,.ar 
hilinden yazacağınıza hayalen tasvir kurtuacak ve günü gününe işliyecek de temaslar yapmaya pıennır ,,cı 
ettiğiniz bir kasabadan yazsaydınız.. bir surette tanz:mi gayesile ;ıd!iye ve- terdir. Bunlar, icra işlerinde bfrl 

Söylemek kolay, bayrrn... kalcti esaslı tetkikler yaptırmaktadır. recede mevki eahibi bir mOteb ..... 
2 Bu meya~da İstanbul icra rr.isi Av- siye edilmesini Cenevre ıcao;,111 mayınız. 

• • • Ankarada B. Doğan mahalleein· rupada ve bılhassa yakın Balkın mcm. rica edeceklerdir. Mütehl•"' 
(H. C. O.) imzasiyle mektup 

gönderen okuyucumuza: 
de Arısoy sokakta Bay Erden 'e: lcket~er~ndc tetkikler. yap:nış, ra~or· ye geldikten sonra fstanbuJ •• ı.ı 

Sorduğunuz biribirine bağlı ol· vcrmıştır. kra ve İflas kanunu bvıçre gibi büyUk şehirlerden bıtk• lıİf 
1 - Fatih parkındaki tayyare 

abidesinin tepesi kırık olarak yapıi
mıstır. Bu, Nuri ve Sadık isimli iki 
TÜrk tayyarecisinin başladıkları bir 
seferi ikmal edemiyerek düşüp şehit 
olduklarına işarettir. 

mryan suallere cevap veriyorum: kanununa söre alındığı için Cenevredc çUlc yerin icra işlerine bakaCI~ .. 
1 - Leon Davidoviç Troçkinin _bulunan hukuk iş!eri müdürii Şinasi cede bir., rapor verecektir· 

2 - Göndereceğiniz bilmece· 
lerden muvafık gördüklerimizi ica· 
hında nC§redebiliriz. 

Belçika Krah 
Londrada 

Bitarafhk meselesi 
üzerinde 

müzakereler yapıyor 
Garbi Avı-upamn emniyete dair 

bazı meseleleri şahsan görüşmek ü
zere Belçika kralı Leopold Londraya 
gitmiş ve şerefine verilen büyük zi
yafette başvekil Balduvin, harici· 
ye nazırı Eden, Kral mühürdarı 
Halifaks, dahiliye nazırı Con Simon, 
muhalefet parti~i lideri ve mesai na
zın bulunmuştur. 

İtalyan gazetelerinden Tribuna 
bu ziyareti şu yolda tefsir etmekte· 
dir: 

R usyada barınamamasına sebep sos. 
yalizmi Sovyet hudutlan dahilinde 
tahakkuk ettireceğini iddia eden 
Stalin 'le muhalefete düıerek mağlup 
olmasıdır. Troçki. .ancak bütün 
dünyada bir proleter inkılabının ta
hakkuku ile sosyalizmin kabil olabi· 
leceğini söylüyor ve tabii bu, diğer 
milletleri ürkütüyor. Kendisinin hiç 
bir memleket tarafından istenmeme. 
sinin esaslı sebebi de budur. 

2 - Faşizmin mciliiyeti, sınıf 
mücadelesini yasak edip sıkı bir dev. 
let ve fırka disipliniyle sınıflar ara
sındaki bütün münasebatı ayar et· 
mektir. Dış siyasada ise, fa§izm 
bildiğiniz enperyalisttir. Kültür sa· 
hasında ananeperesttir. 

3 - Ben içtimaiyat okudum. 
Sorduğunuz romanım kitap halinde 
basılmamıştır. Öteki romanlarım· 
dan kitap haline gelenleri maalesef 
gönderemem, bir kitapçıdan teda· 
rik ediniz. Hatice Süreyyanm ek· 
ser hikayeleri adapte olduğuna dair 
imzanın yanında bir kayıt vardır. 
Ben kendi imzamla hayli zamandır 
hiç bir adaptasyon yapmıyorum ve 
yapmıyacağırn. 

(Va - Nu> 
Adresim: Vala Nurettin - Ünye 

"İngiltere, Bdçikanm bitarafhğJ 
meselesinde hakikaten fikrini değil. 
fakat yalnız taktiğini değiıtirmi~tir. 
Kral Leopold'un vereceği izahatm, 
büyük bir dikkat ve hüsnüniyetle 
dinlenmeıine karar veribniıtir • 

Fakat hakikatte Belçikanm mut- Ankara da k. 
lak bitarafhjp hiç de iyi gözle görül· 1 
memektemr. H • ti• • f • 1 

Zannediyoruz ki, Londrada, in· 1 n 1 m 1 Sa 1 r e f 
gilterenin Belçika bitaraflığını ga- Başveklllm lz tarafın· 
ranti etmekte hiç de büyük bir men· dan k abul edlldller 
faati olmadığı bildirilecek ve bu su. 
retle Brükselde endişeler uyandm· .Ankara 22 - Şehrimize gelmiı olan, 
lacak, Belçikanın askeri bir işbirliği Hınd Pc:rsi cemaatinin ruhani reisinin 
fikrine yanaşması mümkün kılınma. oğlu ve kızr bugün meclisin açılışında 
ğa çalı~ı ' aktır.,, hazır bulunmuılardır. 

A :-a--t--u.-·-r_k___ Misafirler toplantıyı müteakip ba§
vekilimiz tarafından da kabul edilmiş. 

)r80 ŞeblOŞ8bJOl ler ve Miı Parsi öiledcn sonra da Ba· 
tebrJ k etti yan ismet İnönü tarafından verilen çay

da hazır bulunmu§tur. 
Ankara 22 (A.A.) - İran Şahı Rıza -=------__;;....-f _____ _ 

Şah Pchlevinin doğumunun yıldönü. ç Q c k e • 
mü münascbetile Reisicumhur Atatürk u v rem 1 
tarafından çekilen tebrik telgrafilc buna Dün üniversitede 
gelen cevap aşağıdadır.: 

Alahnzreti hünnyun Rrza Şah bi r koofer&OS VerJldf 
Pe."ılcvi Şahinşahı lran Paris Tıp fakültesi profesörlerinden 

TAHRAN Deh.re dün Üniversite konferans salo-
Zatı §ahanelerinin doğum günlerinin nunda bir konferans vermiıtir. 

yıldönümünü en Eiamimi kardeşlik duy· Profeso··r e k.d zann d·ı..J·~· 'b' s ı en e ı ·.ııgı gı ı gularilc kutlular ve §ahsi saa.'ietlerile, çocuklara veremin anadan ~eçmediği. 
kudretli idareleri altında hergi.in daha 
ziyade inkişaf etmekte olan dost franın ni ve bu yoldaki iddialarının tamamen a 
refahı hak]tında halisane temennilerimi sılsız olduğunu ıöylemiı. küçük ya1ta· 
arzederim. ki çocuklarda veremin nasıl baş~adığını 

ATATORK 
Türkiye Reisicumhuru Kamfü Atatürk 

ANKARA 
Doğum günümün yıldönümü münase
bctile zatı devletleri tnrafından izhar 
buyrulan muhabbetli tebrikle! ziyade. 
sile meserret ve teşekkürlerimi mucip 
olmuştur. Ben de kendi tarafımdan uıtı 
devletlerinin selametlerini ve yüksek 
idareleri ve önderlikleri altında dost ve 
komşu Türkiyenin saadet ve payidarlı
gını samimi kalbimle dilerim. 

Rıza !;ah PE'hlevi 
~-------- - -

Acele salıhk 
taksi o omobili 

Hdcn takside calışan, dört silin
dir. 18 beygirlik Şcvrole markalı 
928 • 29 model knpalı bir otomobil 
p::şin para ile 350 liraya acele satı
lıktır. Motör 'Ve karoseri aksamı iyi 
bir haldedir. lstiycnlerin pazardan 
mnada her gi.in saat 9 -15 arasm· ı 
da "Haber,, idarehanesinde muhar· 
rir Nureddinc müracaatleri. 

kendi mü!ahede ve tetkiklerine istina. 
den anlatmıştır. 

Profesör yarın akfam ikinci konfe· 
ransını verip Parisc dönecektir. 
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Ha:;an Rasim Us 
Basıld•f• "~' (VA KIT) mathaa•ı 

Hakika~in hayali ... Fevkalade tablolar ... Mükemmel ın..-u 

Ranıona 
F'ran51zca sözli..ı taheseı·. Oymyaniar: 

Loretta Voung - Don Amecbe . 
Tamamen ve tabii renkli il!< film. Sinema tekniğinin sOll ~ 

Bu PERŞEMBE akşamı 

s A R A v Sinemasında 
. · . .;, , . . . ' •*" En büyük tayyare filmi uP 
Binlerce ~ayyarelerin, paratütlerin; Amerikan ordu ve fi)otUSl 

iştirakiyle yapılan muazzam hcyecanh filmi · 

ÇELiK ~ARTALLAFI 
(F ransr~ca) --.ctıl 

JAMES CAGNEY. MARGUERITE ltNDDEY. PAT O~__: _.-.,., 
Fe:< Yakında TD~K'te ::=;~ 

iflıııımuıırn DÜKKAT 
HABER' in hüqiik 

1 

bir feşehhüsü. 
lst anb ul röportaJı 

ve 
: Güzel kedi müsabakası 
~ cst~ 
~ İstanbul röportajı htanbı.ı! semtlerinin ayn ayn ve eheınmtrtl:n, il' 
~ ki sureti!e hazırlana:aktır. MuharrirleriiTiiz İ!tanbulu mahalle 111ah -· 
~ laşacak sizinle görüşecek, şi~ayetlerinizi dinliyecek, dertlerinizi ırıl~ 
§i ve bunları kentli dertleri kendi ıilrayetleri &ibi Hnber ıoütunlınn• 
ğ cekleıdir 
@ 

i ıstanbul seml lerloln röportsJı 
6 . ço~· 
~ istanbulumuzun derdi çoktur. htanbulumuzun &üzel yerleri ~· 
) 1stanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam gösterilmeye değer yerleri; '1/1 
E Tam İstanbul gazetesi ohın ll•ber, elinden iCldifi kadar asnrı ft"' 
~ program dlhilinde İstanbtılun dertlerile uğraşmaya karar vetJDitd! .. 
~ işe, muharrir arkaclaşla::ından ikisile bir fotoğrafçıyı tavzif C~ P 
!E Okuyucularımızdan, daha cl.;ğrusu İstanbullulardan ıJlllG 

1
--,_ 

§ semtlerinin tamamile yabancıs. ohn nıuharrirlerimiıe maballelerill; lll .0-
j lcri zaman yol göoterilecek ve tiklyetlerinin nelerden ibaret oı o .... 
- dirilecektir. Hab:r İstanbul röpC1rtajla rını ıehrin şimdiye ~ ,6r 
;, hiçbir gazetecinin ayak basmadrfı en hücra kö;elcrine kıdır t clı~ 

J cektir. fatanbul semtlerinin röportajr. yalnız dertlerle uğraıacık bal' 
_ İstanbul semtlerinin içtimai hayatında kayddilmcye de~er bOtiill 
~ selcrini tesbit Pdccektir. 

J Çok çocuklu aile le r, yeni evli 
\ ve nlşanhler ıır 
i!f fdİll'ı.ıl 
lfi Çok. çocuklu ailelerin. rıiııu.lananların, yeni evlilerin. ~ 
~ herde ne§redilccek, yeni do~anlar ve en ya~lılar kendilcrindell ~ 
ğ bahsedildiğini görecelderdir. Semtlerinin tarihini, semtler~~·' 
~ dusunu, semtlerinin isteklerini, semtlerinin güzellik veya çit 
'!§ Haberde okuyacaklardır. ' 

I K edi müsabakarrı•-· 
= ·~-·~ ! Kedi müsabakamız, çok orijinal olacaktır. Biz biliyoruz: ki e;11 .... 

~ sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardrr. Acaba b 
~ dünüz mü ki kediniz. semtiniz~t'k' kedilerin en ı:üzelidir. . . bit.,..,,,-
§ Kedinizi müsabakamıza iştirak ettirtiniz:. Size bunun içın btÇ 

{l verecek değiliz. . . _.,ıııJ ~ 
~ Guetemizin fotoğrafçısı evınııe kadar ı:elip kedinız:ırı r 
j ccktir. Size vereceğimiz bütün '!Jhmct "kedinizi fotoğrafçıııusı" .. JJll 
rg karşısına çık.ırmaktan ibarettir. iJsdll ~
§. Kecli müsabakamız, semt semt yapılacak, her aeınt.in bi:·. ~~ 
} Sonra da semtlerin birinci kedileri arasında lstanbul birincı•~,.. ~ 
fff Semt birincisi k~i!ere, altı ayhk yiyeceklerile birer _mad. Ut .-"'" 
\, birincisi kediye de bir buçuk senelik yiyecek bedelile bır gUSS1 
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Asilzade 
meraklısı! 

~\'ere batsın asilzadelik.. Evet, 
tolsunı 

~ Sakrn beni komünist sanmayın. 
~edil sosyalist de değilim, hatta 
~ 0kratlrk bile benden uzak .. Bil· 
~ ' ben prensim .. Hem de müsec· 
~·Arap atlarından bile sülalesi da
lı)\ ll'ı~luın bir pren~ ! f ~~at yere bat
Cc· böyle asilzadelık ! Zıra, tmlım ... 
~~tndc bir param yok.. Halbuki, 
~0aç pek fazla .. Hele bugünlerde 
lı 'ıt"a nrttı.. Düşesi seviyorum .. 
'lttrı d 1 o d b . .. .. 
ıııu • e nası .. a, enım gozu· 
~kıçinc bakıyor. "Gel,, dese~ ge
~ ·· Ama nereye? .. Yarabbi, onu 
~eye davet edebilirim? Kendi ote· 
~ e 11li) Neuzübillah .. Ölürüm, bu
tılaYaprnam.. Sefalathanemi ona 

lcr·,.. . . h' ) 
•mıyım ıç. 

~iayalhanemde bir kaşane var .. 
'rndan, büyük babamdan. de
~cn tevarüs ederek asrımızın 
~~·tiyle daha fazla incelettiğim 
'-ıı 1 sclimimle süs\ediğim bir ka
~ e.. Ah, onun nesi yok, yarabbi, 
~ :~sik acaba? .. Bütün mobilye
~ hirıbirinden daha mutena .. Halı-
~: haz:olar.r, çiçekleri .. Sofrası, s~~
~ b er şcyı .. . Fakat, heyhat... Bu-

H Unlar muhayyel... 
~ llkikatte ise, işte böyle ip illah, 
l \ külahım.. Kuru bir ünvan .. 
..,iti\ b• B ır şey yok ... 
l'ııtıı U düşüncelerle, yolda gidiyo
llıiı1:· Mahzun ve meyus .. Fakat e
~n·'trı ki, mağrur halimden, bu hiç 
tİİtt~~:~L Beni görcnl.er, pa:a dü· 
~ Ugumü akıllarına bıle getırmez
, ... Bu şık şehrin en zarif erkeği de 

'trı ... 
' Bonjur prens! 

D Bonjur 1 Komansava) 
~algınlıkla aklımdan bu ikinc:~ 
6~ h c. de çıktı. Halbuki her sefer, 
~ıi\icrıfin yerlere kadar egilen se· 
~jl'lna sadece'bir *'bonjur,, Ja fuu 
'\o e eder, geçerdim. Bu defaki 
~- ıt-4(\... .. • d 
q~ı ••Sava,, m uzerıne, a amın 
~~ulaklarına \'ardı. Bin perende· 
~t .•tan sonra: .. Mersi! mersii 
,•ıı mersi 1 mersi!,, tabasbuslar-

•orıra: 

~':-- Hatırımı sorm~kla ~eni ~~1~a 
ı-;, ~Prens hazretlerı .. • dıye ruku
~ardı .• benim gibi, halk tabaka 
~it k c;ıkma adi bir tüccarın .. Doğ
'oıı <Qandığım servetten, aldrğım 
~brtodan fazla bu iltifatınız beni 

~ar etti. 
Cta}d<:.: 
'Ş . y ato mu) • diye sordum. 

llıet~tıın adrrrı arkadan beni hür
' ~ane takibe başlıyarak ve bun· 
~~ layı büyük bir gurur duyarak, 
~C?ıel taatlıyanlara kar§r "işte, bir 
~~~arkadaşlık ediyorum!,, gibi-

uakarak, devam etti: 
~ '

1 
Evet, bir şato.. Sentorisler· 

a dı n rn ... 
aşımı çevirdim: 

iti·' Y k s· · · · " ltitnd· o canım.. ız mısınız o r .. 

tc ı ... 
~ t b' .. d' . ld eli 'l•itq· : ır turc ı zengın a ı ye 
~l~~ltırn ... Ve içini modern eşya ile 
~UYor diye alay ediyorlardı. 

"- ıt,,.d Mobilyeyi binanızın üslubu
tıı U~alıydmız 1 • dedim. 

crıni oğuşturarak: 
~ b· Ah, efendim, biz halk taba
"'-i:~1~!rniyoruz ki .• ne de olsa gör 
h.. "<uk Za Al'I • 'b' ~~~·· var.... tra ı erı gı ı ey- ı 
~ bir zattan da fikir alma-

aretimiz yok .. 

Hemen aklımda bir şimşek çaktı: 
- Bir gün uğrayıp bakarım. 
- Müsaade buyurursanız, oto· 

mobilimi göndereyim.. Hatta şayet 
zamanınız müsaitse, arabam işte ... 

- Gidelim ... - dedim. 
Az daha şoförün yanına otura

caktı. Artık bu kadarını da fazla 
görerek yanıma aldım. Artık bir 
prensle ahbaplık ettiği için saadetine 
payan poktu. Sağa sola selamlar 
yağdırrrarak cakalıu s::ıçtı. Hem u• 
şakları işitsin diye, şatoyu gezdiği. 
miz sırada, ikide bir, lüzumlu lü-
zumsuz: 

- Prens cenapları .. Altes haz
retleri .. 

Aldığı eşyanın onda birini alı
koydum, gerisini diğer evlerinde 
kullanması için dehledim .. Kendi ha 
yalhanemdeki evi, ona tarif ediyor 
dum.. Def terini kalemini çıkarmış, 
not ediyor, ve kendi gibi not alan 
hususi katibine yardım ediyordu. 

Ben: 
- Şuraya bir abajor.. Şuraya 

bir markötöri masa .. dedikçe: 
- Aman ne muvafık, ne zevk

çe bir köşe olacak 1 • diye sevincin
den çırpınıyordu. 

Kataloğlar üzerinde meşgul ola
rak. i~çilerin başında durarak, bütün 
şatoyu kendi gostoma göre hazırla
dım. Bir oldu ki, eh, değmeyin 
gitsin .. Herifte para, denizde kum .. 
Hiç bir şeye itiraz etmedi. Tek ben 
onunla ahbaplıkta devam edeyim 
diye, siparişlerin devamını bile isti· 
yordu. 

Fakat, artık her şey tamamdı: 
- Oldu! - dedim. 
"Artık benimle alakayı kesecek 

misiniz? .. gibi hazin hazin yüzüme 
baktı. Elimi omuzuna koydum: 

- Dostum l - dedim. 
Bu ıltifatım iizerine, büti.in vü

cuaunun titrediğini hissettim. 
- Kölenizim ... emredin ... 
- Bu şatonun açılış törenini 

ben bir sevgilimle yapmak istiyo
rum .. Onu buraya bir hafta kadar 
davet etsem, kendisiyle ba§başa kal· 
sak mahzur var mı?... 

Gözleri sevinçle parladı: 
- Benim için ne iftihar .. Fakat 

niçin bir hafta olsun, Altes.. Mev· 
simliğine buyurun .• Uşaklarım, aş· 
çılarım, seyislerim., ,oförlerim hiz
metinizde kalırlar ... 

- O kadarı da fazla ... diyecek 
oldum. 

- Ne demek? ... Niçin fazla ol· 
sun ... Bilakis, bana şeref verirsiniz. 

Elimi, eteğimi öpmek üzere eği
liyordu: 

- Pek ala ... - dedim. - Hele bir 
sevgilimi getireyim de hoşlanırsa ... 

- Ah, inşallah hoşlanır .• 
Duası kabul oldu ... 
Dü~es hoşlandr... Hoşlanmaz 

mı böyle yerden hiç? ... 
İşte, aradan üç sene geçti.. Şa-

todayiz ... Sahibiyle de dostluğumuz 
yerinde ... O, gözlimii7:ün içine ba· 
kıyor ... Arada sırada uğruyor, bir 
eksiğimiz var mı diye soruyor. 

Ve ben, onun omuzuna: 
- Dostum! - diye vurdukça, 

bahusus bu iltifatımı kalabalık yer 
lerde diriğ etmedikçe ağzı kulakla
rına varıyor, bu kıymetli muarifeyi 
kaybetmek endişesinden başka hi: 
bir derdi yoktur. (Hatice Süreyya) 

HABER - J\lC~am postası 

Tonton 
amca 
Amnırao 

Yazan: Niyazi Anmet 

24 sene evvel bugün 

Edirne· işgal edilmiş, 
düşman ilerliyordu 

9 Jandarma, zabitlerinden enıir almadıkları 
i~ln yerlerini bırakmadan 

çarpıştılar ve öldüler 
144 sene evvel bugün 

Fransız ordusu Başkumandanı bühtlmettne 
· ihanet ederek Kıralhğı yeniden 

kurmak istedi. 
Bu satırları yazarken içim sızla- { 

nry~ ı 

Sinirleniyorum ve kızıyorum. 
- Nasıl oldu da görmedim .. Ni· 

çin hiç kimse bana göstermedi .. Di
ye de Edirnelilere hiddetleniyorum. .. 

Şark şimendiferleri hattı devlete 
geçtiği gün yapılan büyük bayram 
münasebetiyle Edirneye gitmiş. Siı
keciden Edirneye kadar halkın coŞ
kun tezahüratı arasında geçen tren· 
den güzel T rakyanm güzel manzara· 
}arını seyretmiştim. • 

Edirneyi doya doya seyrettim, 
Abidelerini gördüm ve döndüm. Fa· 
kat birşey görmeden, göremeden 
dönmüşi.im .. işte ona ~ırslanıyorum. 
Onun için içim sızlıyor. Onun için 
sinirlenerek geziyorum. Göremedi -
ğim şeyi mi merak ediyorsunuz? 

Bunu doktor Rifat Osman şöyl~ 
anlatıyor: ( •) 

1913 senesi martının 23 üncü 
çarşamba günü (24 sene evel bu· 
gün) sabahı on gün süren derin bir 
sük\ı.ttan sonra şiddetli v~ mütevali 
top ve silah sesleri ile uyanan aEdir· 
neliler altı aylık muhasaranın hiç bir 
anma benzemiyen bir gün yaşama· 
ğa başladıklarını hissetmişlerdi. Zira 
muhasara hattının top patlamıyan 
bir tarafı kalmadığı gibi tüfek, mit· 
ralyöz sadaları kesilmiyor ve şeh· 

· rin kapılarında da yaralı, yarasız, 
aı:lıktan, uykusuzluktan mr.calsı,: 
kalmış efradın kalabalık bir halde 
geldikleri göri.ilüyordu. 

Bu, görülmüş bir manzara, vu· 
kubulmuş bir hal değildi. Muhasa· 
ra hattına cok uzak ve merkezi bir 
mevkide b~lunduğum halde barut 
kokuları hissolunmağa başladı. Şo -
·senin ortasındaki jandarma karako~
hanesinde bulunan ve miktarı ona 
varmıyan (galiba dokuz) jandarma 
cepheden avdet eden efrad,ımızı ka· 
çak zanniyle çevirmeğe uğraşmışlar 
ve biraz sonra zabitlerin de refakai: 
ettiklerini görünce feci neticenin hu
lul ettiğini anlamı~lardır. 

Rüfekadan bir doktor dağılan 
kıtasmdan ağırca yaralı bir zabitle 
hastahaneye gitmek üzere karako· 
lun önünden gc~er~en mecruha su 
içirmek için durmuş, ve kale
nin di.iştüğii ve umumi kc:rargahta 
hi\zırlık tepesindeki yüksek telsiz 
telgraf direğine beyaz teslim bayrc:.· 
ğının çekildiğini ve Bulgarların Ka
raa~aca gelmekte olduklarını, bu· 
rada durmnnm tehlikeli olacağım 

Lazım gene emirle ayrılırız. . Diye 
harp tarihlerimize yazılmağa layik 
bir cebap vermiştir .. Bu kahraman· 
lar şoseden şehre doğru ilerlemek is· 
tiyen Bulgar efradına ateş · açarak 
mühim bir kısmını tevkif etmi,ler 
ve çokluk karşısında " malzemeleri 
de kalmadığından • şehit oluncaya 
kadar sebat etmişlerdi.,. ' 

işte Edirnede bu kahraman Türk 
evlatları için dikildiğini dört gün 
sonra öğrendiğim abideyi göreme· 
dim .. Şimdi içimin sızlamasına hak 
verdiniz mi L ı 

••• 
Bi.iy\.ik muzafferiyetler kazanan 

Dömuriye, büyük mağlubiyetten 
sonra tamamiyle gözden düşmüttü. 
Dömuriyc milli meclise gönderdiği 
bir mektupta yapmak istediklerine 
müsaade edilmesini istiyordu. Fa• 
kat istek o kadar ağırdı ki, meclisi 
milli vekillerinden Kamu~. kuman .. 
dan: 

- Eğer siz Kayzer iseniz hen 
de Brütüs olurum.. Diye bağırdı. 
Dömuriye şu cevabı verdi: 

- Azizim Kamus! ben Kayzer 
değilim; Siz de Brütüs değilsiniz. Si· 
zin eliniz ile ölmek benim için ebedi 
hayata nail olmaktır. 

Dömuriyc cfkarıumumiY,enin a• 
· leyhinde olduğunu ı görünce 1 793 
yılı 23 mart günü 1 44 sene e\·vel 
bugün yaveri Monjovayı Avustur· 
ya ordusu ha~ kumandanına gön• 
dererek Paristeki eşkiyalar üzerine 
ylirümek ve krallığı iade etmek iste· 

diğini bildirdi ve müzakereye giriş ti. 
Bu havadis cumhuriyetçileri tela

sa düşürdü. Harbiye nazırı ile mec· 
İisi millinin azalan Belçikaya giderek 
Dömurye ile müzakereye karar ver
diler. 

Murahhaslar. Dömuriyeye: 
- Parise gelip milli meciles izn· ' 

hat ,·er .. dediler .. 
Başkumandan: 
-- Ben ordumu terkcderek ba~ı

mı ihtilal mahkemeıııine veremem ... 
Ceabını verdi. Ve: 

- 1-iet~ar! bu adamları tcYkif 
ediniz ... Diye kapida bekliyen a::ker· 
lere b?ğırdı. Soma Harbiye nazrrr 
na dönerek: 

- .ı..\zizim, siz de mcYku;~ ·n,,;:. 
Fakat kılrcınızı muh~fa7.a edC'1::liı
siniz ... Dedi ve hepsini esir etti. 

M ;Lr·ı Ll A. söylemesi üzerine jandarma takım:· 
nın onbaşısı: 

Başkumandan çok ~cy!cr ':ım
mak istiyor&.ı. Her ne pah:.mnr1 •J· 
lursa olsun muvaffak olaccık~ı . Fc:ı
kat ~ sker de ondan ayrrlmıştr. "Ya 
cumhuriyet, ya ölüm .. ,, diye bağırı• 
yorlardı. 

V e d İ 1 e r , - Bize bu ı;özü zabitimiz söy
ı }emeli, buraya onun emri ile geldik. 

B a S 1 n a 1 (~) - Milii mecmua sayı 93 
GG _ 1 (Edime nehirleri tarihte ve zam3.· 

ı· mmrzd:ı) 
J 

Birkaç gün sonrn yanında kc:ı· 
clisinc merbut ancak birkaç yüz ki~ı 
knlmıştı. Bunun üzerine .l\nıstur· 
yalılar da başkumandandan bir isti• 
fadeleri olmıyacağmı anlıyarak kov• 
dular. 
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1talya ve Almanyanın 
t hlikeli kararları ?. 

(B<J.§ tarafı 1 incide) 
Ademi müdahale komitesinin dün 

öğleden sonra akti mukarrer olan he
yeti umumiye celsesi, bugüne tehir e. 
dilmiştir. 

Musolininin kararına burada endi
şe içinde intizar olunmaktadır. Bu 
kararın muvafık olacağı ümid edil. 
mektedir, ancak general Frankonun 
him:ı.etinde bulunan 1talyan krtaatı
nm Guadalajara cephesinde uğramış 
oldukları hezimet dolayısiyle İtalyan
larla Almanların heyecan tevlit ede. 
cek bir harekette bulunmalarından 
korkulmaktadır. 

Mussolininin vaktinden evvel Lfü. 
yadan dönm~i İtalyanın Paru Sefi. 
ri Cerruti'nin Romaya hare-keti ve 
Burgosdaki Alman sefiri general 
Faupel 'in Berline dönmesi burada 
bir nebze heyecan uyandırmıştır. 

Londr:ı. ile Roma arMrnda yeni bir 
gerginlik çıkmasından korkulmakta • 
drr. Çünkü, İngiliz gazeteleri Guada
lajara muharebelerini "Yeni Ca.po. 
retto,, diye tavsif etmektedirler. 

Ha:J:>er - (Kaporetto, 'mı.-um• harp
te A-vı•sturya ordularuıın yildmm gi. 
bi tcıcırmzkırı kar~8tttda ltalyanlann 
'Uğradıkları büyük ve kıahktıri bir he
'!?:imetin adıdır. !ttifo.'lct miL<Jıellese vcr
tuği 3ö::ii tıdm1.ya.ra1~, birdenbire mi.it. 
tefiklerinden ayrr'kltıı tıe ~iişman1an 

ile bir~crek oo1arı arkıadan tıurm4-
yo. 1\alkt.'t<Jn ltalyan ordııl<ırı lwnzo 
tıehri kenarında 11<'.rtm mAJyon b1ii b1. 
mlw.rak nuığlllp olmu§lardt. Trablu3· 
garp se/l'rin" de i~tircık etm~ olan 
Gcnrraı Kru;l.Q1'tVlnın kumand4.n alfın
aa cereyan etmi.1 olan b'lı JımlA', Metı'!. 
lik'in bir zamanlar A.duva(i.a 1ocutınd1-
Yı imha 1ıarbi 1«ıtl.ar ltalymı mim iz. 
zenne/sini k':trmı.Jtır. B1L ~bep7.e bir 
1talyan Z'.lbitine "Kadrona,, aemek en 
'büııiiJ; h<ıkaret ·"'yılır.) 

İngiltere hilk:Umeti, İtalyan g&ıül
lülerinin geçenlerde İspanyada. karaya 
Çıkmaları hakkında Romadan henüz 
lbir .c~vab alamamıştır, İyi ma16mat 
ahnakta. olan mahafil. "ademi müda
hale itil8.t1.annrn ihlAl edilmemi§ oL 
duğu,. suretindeki noktal nazarmda 
I!rar ede<"eğini beyan etmektedir. 

Musolini alelacele Romaya 
dönüyor 

Trablus, 23 (A.A.)' - Musoli· 
'ni, diin, yani tesbit edilen tarihten 
bir gün evvel hareket etmi§, yol üze
.rinde ve rıhtımda toplanan kesif bir 
halk kütlesi tarafından alkıJlanmıt· 
tır. 

Musolininin bindinği Po1a Kru
~azörü, maiyet gemileriyle hemen 
'denize açılmıştır. 
etlere "Vesaya,, gönderecekmiş 

Londra, 22 (A.A.)-DaiJy He. 
rald gazetesi, Romadan istihbar edi· ,.. .. 
yor: 
f Musolininin alelacele T rabus garp. 

tan dönmesine kum fırtmalan resmi 
bir mazeret te§kil etmektedir. Fakat 
turası muhakkak ki, İspanya hadise· 
leri Musolininin bir an evel Romaya 
avdet etmek kararında çok müessir 
olmu§tur. Musolini askeri rüesa ile 
İspanyadan gelen son tebliğleri tet
kik eyliyecek ve F rankoya vesayada 
bulunacaktrr. 

Teyit 
Paris, 22 (A.A .) - Echo de Pa 

ris'in Romadan aldığı bir habere gö· 
re, Mu~olini ispanya hadisatmı as· 
keri rüesa ile tetkik etmek üzere 
manavralarda kısa bir müddet kaldık 
tan sonra Romaya alelacele döne
cektir. 

Hükt\metçilerin davası 
medeniyetin davasıdır 

Moskova, 22 (A.A.) - lzvesti· 
ya gazetesi, "İspanya, cumhuriyetci 
ve demokrat bir ispanya olmak isti· 
yor,. başlıklı makalesinde diyor ki: 

"ltalyan ve Alman faşist müda· 
halesileri, süngü, top ve bombardı
man tayyareleriyle faşist ajanı F ran· 
koya yol açarak cumhuriyetçi ve bil 
has!'a demokrat cumhuriyetçi lspan· 
yayı boğmak ve bu memleketi kendi 
askeri ve sevkulcey§i planların inki· 
şafı için bir saha haline getirmek e
melindedir. 

Sovyet hükumeti ve Sovyet ef · 
karı umumiyesi lspanyada ıahsi hiç 
bir menfaat gözetmiyordu. Onlann 
l!'panyadaki alakası, ispanya üzerin
de bir faşist galebesinin, irticam, te· 
rakki galebesi, olduğunu bilen bütün 
medeni he§eriyetin alakası kadardır. 
Cumhuriyetçi ispanya hükumeti, ls
panyol halk cephesi hükumeti, cum
huriyetçi ispanyayı demokratik par 
lamento rejimiyle fa§istlerin kanlı 
tecavüzlerinden kurtarmak yolunda. 
ki arzusunda Sovyet efkarı umumi
yeıinin tam l:>ir tasvibine uğramı§ e 
uğramakta da devam eaeceKtir. 

Sovyet halkı, faşist aleyhtarı Is· 
panyanm imdat talebine heyecanla 
cevap vermiıtir. Çünkü cumhuri-

yetçi ispanyanın faşizm kuvvetleri
ne karşı yaptığı mücadelede bütün 
terakki etmiş medeniyetin davasını 
görmekted.ir. İspanyada devlet teş· 
kilatı ve ekonomik rejim meseleleri 
münhaıuran l!panyanm kendi dahi
li işleridir. Kendi topraklarında ken
di hayatlarını teşkilatlandırmak me· 
selesini hallinde yalnız onların hak· 
lan vardır. Sulhu istiyen medeni be
şeriyetin hu i§te yegane alakası is-
panyanın bir faşist müdahaleciler 
İspanyasına ç~vrilm~..sine müsaade 
etmemeğe inhisar eC:er. Sovyet mil· 
letleri de bunda bütün beşeriyet gibi 
alakadardır . ., 

Asi Franko 
(Ha§ ta.m/t ı1 inci<Le) 

• n ·ahili harbin baılangıcmda, mukad
"dc'ratmı Fr&nkoya bağtamıt canla bat
ı~ onun tarnfına atllmıı olan İspanyol 
askerleri §i:ndi Frankoya ve onun ec
nebi ustalarına karşı bir ayaklanma fa
aliyetinin ba§ında bulunuyorlar. 

'.Alınan piyadeleri, makineli tüf ek
ıerlru, yardımına geldikleri İspanyol 
a.slt~lerine çevirmişlerdir. Frankonun 
elinde bulunan arazide çarpışmak, 
h•arp hattında çarpı§lllÜ nevinden ve 

. Ônun kadar acı ve şiddetli bir halde. 
dir. 

Salamanlmda. ve Valladolidde asker· 
l~gP.}Timuayyen bir 1.a.man için kış
laa.lrda kapalı tutulmaktadır. Bu mm. 

takada bütün bir İspanyol taburu is-
yan etmiştir. 

Bu hakikatler, bugün bana İspan. 
yol asi hava kuvvetine mensup olup 
Salamankadan Fasa nakledilmektey
ken kaçıp Cebellüttarığa gelen bir tay 
yare zabiti tarafından anlatılmıştır. 

Bu zabit ba.na adını verdi ve gizli 
tutmak şa.rt.iyle e'Takını gösterdi. 
Çünkü bugün hala aııtler elindeki yer
lerde oturan ailesi efradına mukabe. 
leibilınisil yapılmasından korkmakta
dır. Ayni Z"b°fn söylediğine göre 
binlerce diğer İspanyol zabit ve ne. 
ferleri Franko tarafından hükumet 
tarafına geçmek arzusundadırlar. Ve 
bunun ~in ilk fırsatı bekliyorlar.,, 

adaşını öidüren 
talebe 

• Sıvas 18 (Husu$l) - Burada bir li· 
ıc talebesinin 18 yaımda bir ardakaşını 
öldürmes:le neticelenen fect bir hadise 
olmuştur. 

Lisenin sekizinci srnıf talebelerinden 
olan katil, bir meseleden dolayı kızgın 
b.n u~ arkadaşı Hüsnüye yolda rast 
~· ~. g §f Bı§lıyan ağız kavgaaı yumru. 

ğa dökülünce katil bıçağa sarılarak 

Hüsnüyü muhtelif yerlerinden vurmuı 
ve derhal öldürmü~tür. 

Hadise akabinde yakalanar:ık derhal 
mahkemeye sevkedilen genç takLe ye
di buçuk sene hapse mahkum '>lmuştur. 

Bu hadise bütün Srvasta büyük bir 
heyecan uyandımu§tır. 

' 

HABER - J\lt$am postan 

Londrada bir 
skandal 

ispanyaya 
kaçan aşıklar 

.Mis Mit/ord 

Bundan bir müddet evvel, Lond
rada, bütün İngiliz yüksek sosyete· 
sinde dedikodu ve skandalı mucip o· 
lan bir hadise cereyan etmiştir. Ha
disenin, aristokrasi sınıfında büyük 
bir gürültüyü tevlit etmesi genç ha-
dise kahramanlarının en asil ailelere 
mensup olmalarından ileri gelmiştir. 

Filhakika vaka kahramanlarından 
biri, eski ba~riye nazırı Vindson 
Çörcilin 19 yaşındaki yeğeni Sir Ed
mond Romiyi, ötekisi de en tanın· 

mış aristokratlardan Lord Redesday 
lin 18 yaşındaki kızı Jesika Mitford' 
dur. 

iki genç uzun zamandanberi se
vi§mektedirler. Edmond Romiyi 
inanmış bir anarşisttir. Jesika Mit
ford da nİ§anlısı telakki ettiği gen
cin fikirlerine iştirak etmektedir. 

Bundan on be§ gün kadar evvel 
iki ~enç a~ık b!rdenbire Londrayı 
terkederek İspanyaya gitmişlerdir. 

Böylece hu a§k dedikodusuna 
bir de siya!i bir mahiyet ilave edil
miş oldu. Filhakika İspanyaya gö-
nüllü gitmesinin men'i hususunda 
kanun çıktığı sırada iki gencin İs
panyaya firarı dedikoduyu büsbü
tün arttırmı§ ve İngiliz hükumeti işe 
müdahale etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Bilbaoda bulunan genç aşıklar 
nihayet ispanyayı terketmeğe mec· 
bur olmuşlar ve bir İngiliz kruvazö-
rü kendilerini Fransız sahillerine çr 
karmıştır. 

Jesikanm ablasiyle kain biraderi 
kendilerini Londraya götürmek üze
re F ransaya gelmişlerse de genç aşık. 
lar, bütün ısrarlara rağmen, oraya 
dönmiyeceklerini söylemişler ve giz
lice Bayon garından trene binmi§· 
}erdir. 

l2undan sonra yapılan bütün ta-

harriyata rağmen genç aşıkların iz· 
leri bulunamamıştır. Polis, tekrar Js. 
panyaya kaçmış olmalarını muhte
mek görmektedir. 

i 4•·~:;;~~:··~~~~;;;~ .. ·~~-~~~;;; .... , 
: mevsiminde mülakatlar ı 

Yazan : 
N lzamettln N azlf İ 

Arkadaşımız Nizamettin 1 
Nazif yedi mülakattan i. i 
baret bir yazı serisi hazır- İ 

lamıştır. Karilerimizin be- ! 
ğenecekleri ve zevkle oku. !j 
yabilecekleri derecece orİ· 

J"inal olan bu mülakatları : 
! birkaç güne kadar neşre 1 

başlıyacağız. 

1 - Kumrularla konuştum. 
• 2 - Kedilerle konuştum. 

3 - Aygırlar ve boğalarla ko-
nuştum. 

4 - Serçelerle konuştum. 
5 - Eşeklerle konuştum. 
6 - Biilbüllerle konu~tum. 
7 - Horoslarla konuştum. ...................................... , ................... . 
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Amerikada revii 
kızları isyan ediYC!~~ 
Hariçten "çıplak dansöz ithala~ 1 

kontenjana t8bi tutulmalı il111!, 
Anlaşılan isyan bir moda haline gel- ( 

di. Kübada Baıtiyo isyanı, İspanyada 
Franko isyanı, Çinde Çang Su Liyang 
isyanı ... 

Şimdi de yeni bir iıyanm patlamak 
üzere olduğu haber veriliyor: "Brod. 
vay,,da dansöz kızların isyanı 1 

Filhakika, Amerikadan bildirildiğine 

göre revüler.de oynayan dilber Ameri
kan kızlarının büyük bir gürültü çıkar· 
malarından korkuluyor. 

Bu artistler, son zamanlarda Avrupa. 
dan vaki olan artist tehacümü karşısın· 
da, İ§siz kaldıklarını nazarı itibara ala
rak bunun önünne geçilmesini hükiı. 

metten istemektedirler. Yani ernebi ar
tistlerin bir nevi "kontenjan.,a tabi tu
tulmasını talep ediyorlar. Tıpkı Kati. 
fornia meyvelerini ecnebi rekabetinden 
korumak için koyulan kontenjan gibi. .• 

Fakat bu talep gayet garip gi;rülmü~ 
ve salahiyettar zevattan bazıları, bir ar
tistin, tıpkı bir elma veya domates gibi 
kontenjana tabi tutulmasını pek gülünç 

olacağını söylemişlerdir. Maamafih, ba
zı mebuslar da Amerikan artic;tlerinin, 
menfaatlerini korumak için bir ltanun 
yapı1maıı hususunda teşebbüslere giri~. 
mi!lerdir. · 

Bunlar, hafif 've çıplak · revülerin sırf 
bir Amerikan aanati oıduğunu ve bu
nun korunması ve sırf Amerikalılar ta· 
rafından tatbik edilmesi icap ettiğini 

söylemişlerdir. 

İddialarına bakıhrsa; "ganp bir me. 
deni yetin' kendilerini örtünmeğe mecbur 
ettiği lüzumsuz elbiselerden binlerce er· 
keğin göı:ü önünde tecrit edilmek sana-

40 bin mabktlm 
. taşıyan 

Uğursu7. 
.vapur 

Muz ve şeker 
nakliyatına verlldt 

Pariıten yazılıyor : · 
Senelerdenberi F ransada "Şey

tan adası,, na mahkum taşımak için 
kullanılmıı olan dünya~ın en me§
um gemilerinden birisi şimdi haya· 
tında yeni bir yaı,>rak çevirmektedir. 
Artık mahkumları sürgün etmeme· 
ğe karar vermiş ?lan Fransa' hüku· 
meti La Martiniere vapurunun. el
den çıkarılmasını emretmiştir .. 

BunC:iari Ööyle garbi Hint ad.ala· 
nndan Rum, muz ve şeker getirmek 
için seyahatler yapacak olan bu va
pur ~imdiye kadar 40.000 mahkum 
ta§ımış bulunmaktadır. Bu mah
kumlar arasında F ransanın en azılı 
haydutlan ile adli hatalara kurban 
olmu§ meşhur Dreyfüs gibi masum
larda vardı. 

Vapurun mahpusları kapamağa 
mahsus olan çelik höcrelerinin du
varlarında mahkumlar tarafından 
hak edilmi§ birçok yazılar vardır. 
Dreyfüs'in hak ettiği şu cümle" Ben 
bir suika~tin kurbanı "olarak gidiyo· 
rum. Masumiyetim eq~eç anlaşıla· 
caktır: Ümitsizliğe hiç bir vakit dü
§ecek değilim,, ve Şeytan adaların
dan kaçıp da halen Londrada yaşa· 
makta olan Eddi Gueron şu yazısı : 
"Ergeç kaçacağım,, dikkate şayan· 
dır. Bir İngiliz firması Fransa l"iii
kumetinden bu vapuru satın almak 
istemi§ ise de teklifi kabul edilme· 
miştir. · ~· 

La Martiniere vapurunda iki de 
fa isyan çıkmıştır: Ve her iki defa. 
dürülerek isyanlar bastırılmıştır. en 
smda da mahkumlardan birçoğu öl
son isyanı masum olduğu halde bir 
kadını öldürmek suçiyle müebbet 
küreğe mahkum edilen lngiliz tebn· 
aıımdan Long adlı bir adam çıkar· 
mı§tı. Senelerden sonra Long'un 
masumiyeti meydana çıkını~ ve tah
liyesi için emir verilmi~ti. Emrin 
Şeytan adasına varmazdan bir ttaat J 

evvel adamcağız ölmüt bulunuyor· 
du. 

tarafııı ti!., ancak Amerikan kızları .
1 51ııa-tatbik edilmelidir. Çünkü bu "aıı 

ti., Amerikalılar yaratmış]~ 
----------~~~ .• ~ ...... -.... 1 

·H·a"be·r·ı· n; ~ 
ola ki • • 

Arkada,ımız Nurullah ~t~.ç 
d ducıJ• muharrirler hakkın il > 

nüp dü§ünüp hiç bir hukıue 
ınu· varamamaktan bıkmış. . . 

h . 1 . . . d g~ crlerını 
arrır erımızın e 

.. d .. ~ enıue· kendi agızlarm an ogr .. 
11 ğt: k:ırar vermi1. Bunun ~k· 

kapı kapı dolaşıp sora l . 
mış ... Alması mnhtenıed 0

11 
lan cevapları, nisan başı_? a 
itibaren ne§re haşlıyacagıı: ........ ı ................................................ 
Nizamname 
değiş melic•d•) 

( Baştara/ı 1 '~ batııı' ·c· 1ıa ve rektörün, Ekrem Şerı ın . . ;,ıalıl· 
talimatnamenin c!-:>çent tezlerı~iJ'ln dol•· 
na ancak 45 dakika ayırmasın a 
yı kafi gördüğünü bildirmiş~ik· ~n5elı 

Bize öyle geliyor ki, Cemıl kle vasi• 
talimatnameye riayet gösterme bıır•• 
feıini yapmıftır. Fakat şurada.:is b" 
dan dinlediklerimiz ve i!ittiklc~ bU si,. 
zı zamanlarda ya talimı:tnamenın le 'ICf' 
bi kat'i iıaretlerine göz yu~nıa_,uıı•~ 
onun işaret ettiği müddetlerı ;;ıuı11~ 
lüzumunu ortaya koyuyor. B.u teıi!!~ 
derecesine Ekrem Şerifin tezı vt 1·ıe!ıl' .. ,u~r 
müdafaası b:r mi~al olarak go ,:ı· ·iıııile ·r .. -rı:n~ıg dt 
lir. Doktor Ekrem Şerı • og .k· tel 
göre, iki tez vermiştir. Ve bu J Şcrıfil\ 
tahai buluşları varıdır. Ekrem ose-
d · ·.. · d · dı"nlı"yen talebe .ttt'• 
erısı JUrı ve ersı ~J..ıı· 

rind büyük bir ı !ka uyan t"ı1'iıd' 
· · emleke 1 bi~ Tezlerden bır tanesı . ~. . ilk tıt 

mide hastalıkları teşhııı t!:ın ,1.,ııd•>" 
1 .. bak .... 

edilen .. Gastroskopi,, usu u 
iiJt' dr. vıu 

Ekrem Serifin bu alakalı nıe 
1 

nuııdl 
rinde verdiği izahat imtihan ıaıc:dar il' 
hazır t,,ulunanların alakasını 0

• tesb11 

. . menırı _11 
v:ındırmııtır kı talımatna ··r ceıP"' 
• d ~w ~ 
ettiği 45 dakika dolup a r ğ\J :ıatıı• 
Bil5elin iıareti vuku buldu fııi 5dt1~ 
talebe Cemil Bilselin bu işar~~; teli~~ 
istifadelerine bir müdahale gı isteı1'1f 
etmişler ve izahatın devamını . 

. eıı 
!erdir. . . uvaffak1Y t' 

Doktor Ekrem Şerifın m ıahur• 
b.. ... .. B d so"nunda te ~•P' uyuJCtur. u, ers (Iııdall ı 

la ve bilaistisna herkes tara . . . ~ 
lan tebriklerle sa bıttır. .. teri)'or f• 

• . b" gos .... e 
1~to: bu hadıse, ıze a111arı w • 

bazı tezlerin müdafaa~ını z :eıı ırıiidl~ 
humile tahdit imkansızdı:· uııtitial'ld'Jf 
fa.alarm ve verilen deralerııı }liyeti al~'tl 
ziyade hakiki bir der~ nıa der,Jeritı ,s 
da CJÖrülebilir.Bu takdırde r diYe 

• diy0 •• 1<ıt' limatname böyle emre . ine sı 
dakika gibi kısa bir zaman ıç 
tmlmasına imkan görüle~~z;irınelİı f' 

Ya talimatnameyi ~ 
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z.cınte~i : 

''Hayat kazanı,, 
kaynamaya başladı! 

Yazan: Osman Cemal Kaygıll 
~a.r mallanıyor: l Sözünü bilirsiniz. Onun gibi ben de 

~1' . a.ra ıu yürilmeğe başladı; il- şimdi arılara. derim ki: 
~ ~ devetüyü renkli çubukların, "Hey anlar, arılar,, ' ~tibi i~ce ve yer yer kalkık kabuk. "Çiçek sizin, ballar lntim!,, 
hıı, .. ~kıniz; göreceksiniz ki çubu- Fidanlar dallanıyor: 
'l>ıüne, demircinin demire su ver- Körpe fidanlar, henüz dal budak, 
~ \1 t_ibi toprak boyuna, boyuna usa- çiçek, yaprak nedir bilmiyen, henüz 
~~Yor. Birkaç gün sonra çubuk. onları etraflarında. gören körpe, genç 

~liıler, dalın arkasından da so. fidanlar; yer yer kabarıyor, serpili-
" a her perdeden, her tondan: yor, genişliyor, açılıyor, sac;ıhyor yarı 
s._ ~a yaprak, filiz yaprak! bellerinden yukarılara doğru tomur-
~~ başlar. Mübareğin taze ve cuklanıyor ... Ve bu yer yer kabarış
~~e yapılan halis zeytinyağlı lar serpilişler, genişleyişler, açılışlar, 
~ içinde tek tük çakal eriği de saçıhşlar, tomurcuklanışlarla yavaş 
~e lk§amları ne çekilir hasbam! yavaş yapraklanıyor, dallanıyor ... 
il( <>nu saran bayan, yahut bayan- Sonra bir gün gelecek budaklanacak. 
~bna &ırmakta usta olup onlara tır da! 
~ kö§e ve küçücük birer bohça Gelincik allanıyor: 
~"erecek olursa! Lakin, o henüz meydanda değil, ye. 
~ ~~ara su yürüyor, yüriiyor de- ni ısınmıya ibaşlıyan toprağın altm
>l:t ~dU bile, asmalar :rapraklanı. daki tabiat laboratuvarında allanı-
k.~alar mallamyor! yor. Henüz allanıyor da. değil, topra-
t~~ar canlanıyor: ğın üzerine çıkıp küçük bir al şemsi. 

Sollrbağalara müjde, kamışlar can. ye gibi açılmak için şimdi toprak al. 
~U rı .. Kara. kurbağaları feryadı tında, sonradan yüzüne süreceği allı
~ ~rt beş gün oldu. Köftehorlar, ğm terkiplerini hazırlıyor. Yani ge
,~ akşamdır, son zamanların lincik de şimdi ~u genel bahar cünbü-
~ fonıarda, radyolarda makara §Üne toprak altında hazırlanıyor! 
~~ d~e okuyucularına t~ çıka- F~ckler nallanıyor: 
~ bır içlilikle bize bahar türkü- Bazrları kırpıldı, bazılarının nalbant 
~b..~ en kıvraklarmı söylüyorlar. Su dükkanalrında bahnrhk tuvaletleri 
~'gaları ise henüz, iki gündür ılık- yapıldı, bazıları kırpılıyor ye tuYalet. 
~ ~a ~aşhyan suların içinde, gali. leri yapılıyor: bazılarının da büyü. 
tı ~1erırun iyi ve pürü?.Süz çıkma. yen. çenelerinden, karınlarının altla
~ 'k~~di sırtlarının da ılıklanıp rından çirkin çirkin sarkan tüyleri bu 
~. Jl..etirun yumuşamasını bekliyor- günlerde krrpılmıya, tuvaletleri de bu 
~) ~ mu bu? Hayvancıklar. altı günlerde yapılmıya başlanacak! Bu yıl 
lip' ıı.ı.~ gibi suların içinde kimbi- bahar tez geldiği için böyle oldu Ye 
~ar boronşit, cnfluenza. grip böyle oluyor. Yoksa başka yıllar on. 
S. ~· Fakat onlara da müjdeler larm, bu baharlık traş ve tuvaletleri 
~· 'llııim evdeki küpün suyu da Hıdrelleze ya.km yapılrrdr. Neyse, bu 
~ <>~a.k fuere bütün kuyu, dere, yıl böyle oldu Ye böyle oluyor işte: 0-
"i~ gol, deniz sulan da nnnmıya nun için bu kalender ktilhanilerin 
~ · şimdi bahRrlık. çayırlık. seyranlık fR. 

~:lqt 1-ktnn, ılıklaoan bir su başm- buçlan da yenileniyor. E.~ekler nalla_ 
~a.p ız ka.m.IJ}&r da ca.nlaru. nıyor ... 

Ve 
~ ~ öbtir gün buralardaki su 

'~ da bahriye çütetellisine 
~ "1'! 
~~kler sallanıyor: 

~llt l.ıpUzun, delin.iz bir uykuda, 
' lt llıuvakkat bir ölümde geçirmiıs 
'· elebek şimdi pembe, beyaz, 
llt, ::ı çiçeklerin ü1..erlerine kurul. 
s~ıncak sallanıyor. 

b~l' !':'llan, minimini oğlan! 
.'til, ~etim: Fakat kelebek oğlanın 
\ ~~ 1t?1 sembolüdür. Ta.bit onun 
~ ~ ft1

• diıjisi va~ır. Vardır ama 
~~~k minicik bir kıza benrer. 

~~ bullan minicik kız, 
~~ ~n.tıtlı biricik k"'I:::! 

~ oa~a.b. zavallılar daha doyasıya 
~ f~ nefesi alamadan bizim ara
~iıı.ı Sarman, dün bulnrdan iki 
~e hakladı. Birini, bir çiçeğin 
~ ' kanatlarını açıp kaparken 
~~ ~e yere yuvarladı; birini de 
~ 'lıça~ ÇıÇeğe ve bir metro yüksek
~ en havada bir perende ata

~la ~la hap edip yuttu. 
'?'ballanıyor: 
~ g~ bağ bozumundanbcri tatlı 
'~enııyen ,.e onların kendileri 
~ ba.ıl an hazırlamış oldukları cı>
~lt.a.arı biz. bu kıs. ağızlarımızı 
Sı' §apırdata yerken kendileri 
tı.. \t-ı~ karayele ağızlarını açmış 
'IQo lcırı r Yine ballanıyor. Kaç gün. 
~i baıllrdaki, bahçelerdeki mor çi
:;' a() hbabalarm bol ı:;ekerli sütle-
' ıı~ Ya doya emmeğe başhyan arı-

1... 1-bi(~t~u si7..e ki lstanbulda üstün 
:~ ~lcsını, en halisini sizden başka 
~l'a~ı Yok gibi ... Sizin şimdi kalın 
' lıba.bı, lnor çiçekli, bodur ve tıknaz 
~ ltırı 1 ~lardan doya doya emdiğiniz 
~ \ ~<: 1nQe ne terkos var, ne kuyu 
~Un flütçüler tarafından ne 
:~ bed ıı.~ınnıış, ne de kremas' ! üs. , '"a tarafından şekeri de ca. 
'~,ad ayın, onlı:ı.n boyuna emin ve 
~ hoıa.n emdiğiniz balhb:ıb:.ılarm 
~ 1t Ve b"mlx-ya?. stitlerinden 
~~'h ışlık sansarı ballar ~·apm ! 
lt.~ klSr~hı menkıb:-lerindeki: .. ,batı, 1rosap1>a§1,, 

3enin., Ayt>a.Z benim!,, 

Boru değil bu. bahar bu! Buna adla 
sanla bahar demişler! 

Kanunlarda, r.emherilerde buz ke
silmiş olan hayat ku.anı yeniden f ı
kırdamıya başladı. lçi, diinya azıkla
rıyla dolu olan bu ka1..andan bakalım 
bu yaz, kısmetimize neler çıkacak? 

Eğer. her yaz olduğu gibi bu yaz 
da bana, yine bir balkabağı ! çıkacak. 
sa artık benden paao, istemem, bahar 
da sizin olsun, yaz da... Şeftali de 
kiraz da! 

Oş 

O.~nıan Ccmrıl KAYGILI 

havatonda 
kadoınoaıır 

Londradan yazılıyor: 

Kadınlar tramvay sürmeğe ha~· 
layınca erkekler bu hale gülümse· 
mişlerdi. Fakat h-lınlar en iyi ko
şu atlarına binerek jokeylik yapma· 
ğa, kanalizasyon işçiliğine, sokak· 
larda havagazı fenerlerini yakmağa, 
bir tek koyun bile kaybetmeksizin 
çobanlığa koyulunca erkekleri bir 
derin düşüncedir aldı. 

İngiliz kadın İşçileri federasyon 
reisi madam Ray Straçey'in gecen 
hafta neşrettiği bir beyanname ha
yatta kadınların yapmadıkları bir iş 
kalmadığını göstermektedir. Son yıl 
içinde i~e yerleştirilmiş olan kadınlar 
arasında Afrika prenseslerinden bi
rine sekreter olarak gönderilen bir 
kadınla, şimal kutbu mmtakalarmda 
!!aılrk mi.ifettişliğine tayin edilmiş 
birisi vardır. 

Kadınların kazanrlarına dair ve· 
rilcn bir statistikte de senede 5 bin 
İngiliz lirası kazananları pek çok 
göriilmektedir. 

vanan nstnoaso 
Dünyanın meşhur elmas şehri 

olan cenubi Afrikada Kimberley şeh 
rini vılanlar istiln etmiştir. 

Kırlarda son giinlerde müthiş sı· 
cak ve kuraklığı yılanları şehirlere 
doğru gö<:ettirmiştir. "..,kaklardn bir 
buçuk metre boyunda sarı kobralar 
öldürülmektedir. 

Halk büyük tela§ içindedir. 
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Herkes hatip 
olabilir, fakat ••m 
Esaslı ve nıetot dahilinde 

ciddi çalışnıak şartile 
Yazan : ERTUGRUL MUHSiN 

Baılangıçta çok acemi olan o çı-
rak birdenbire ustalaşır, yavaş ya· 
vaş güzel söz söylemenin zevkini ve 
şuurlu bir hakimiyetin sevincini duy 
maya başlar. Şimdi artık ne yapa· 
cağını, nnsıl hareket edeceğini öğ
renmiş ve çıraklıkla ustalık arasında· 
ki farkı da görmüştür. 

Korku ve heyecanı bundan baş
ka izale edecek bir ilaç keşfedilme· 
miştir. Eğer bu yoldan gitmeyip de 
başka çare arıyor ve bekliyorsanız 
böyle bir mucizeyi bulamıyacaksr 
nız. Sizi bu korku hastalığından kur. 
taracak böyle bir çare vardır diyen 
olursa o şarlatan üfürükçünün biri· 
dir. 

Korku, heyecan, sıkılganlık si
zin henliz iyi söz söyleme sanatini 
öğrenmediğinizin birer delili, bire:r 
ıspatıdır. Ve tabiat; dinleyicileri 
traştan korumak için acemi hatiplere 
işte bu korkuyu vermiştir. İyi söz 
söyliyemiyenleri her yerde ağızlan· 
nı açmadan meneden işte bu korku, 
bu heyecandır. 

Nokta 3 - Heyecan, diğer ta
raftan da, ruhi bir meseledir: 

Başlangıçta ruhumuz da vücu· 
dümüz kadar iyi söz söyleme bahsin. 
de acemi olduğu için bu mesele biraz 
da ruhidir. Ruhidir diyoruz, çünkii 
her yeni !leyi tecri.ibe az veya çok 
insanı miiteheyyiç eder. Ve ilk za
manlarda dimağ; söz söylerken en 
küçük teferrüatına kadar, her cürr· 
leyle ve her kelimeyle ayrı ayrı uğ. 
ra§ır. Kusurları görür, duyar. 

Yiizlcrce çift göz sizin üzerinize 
dikilmiştir. Sesiniz ne kadar yüksek 
ve ne kAdar gayri tabii!.. Cümleleri
niz arasında ölüm sükutu var. Çün· 
kü o cümleleri söylerken mühim bir 
kavait hatası yaptığınızın farkına 
vardınız. Pek tabii olarak da dimağı· 
nız bu yaptığınız hatadan sıkıldı ... 

Altı ay mütemadiyen çalıştıktan 
ve tecrübeler yaptıktan sonra bu 
tarzda heyecanları hiç duymayacak· 
sınız. Çünkü halk karşısında dur
mak ve konuşmak, onların üzerin
de müessir olmak sizin için adata İr· 
~iyaki olacak. O zaın;ın artık 'htitün 
bunlar ti\hteşşuur ve tabii sevkle ida 
re edilecek. Her sanatte ve 7.anaat
te bu böyledir. iyi söz söylemek 
sanati de bunların bir istisnası değil
dir. 

(") Elde edilecek her ustalığın 
ve tekniğin gayesi; bizdeki istidadı 
adeta otomatiklcşecek kadar inkişaf 
ettirebilmektir. 

BlRlNCt TECRÜBE: 
Evvela bir arkadaşınızın veya 

evde ailenizin önünde yüksek sesle 
okumayı tecrübe ediniz .. Okuyaca· 
ğınız §ey bir gazete, bir mecmua ve· 
ya bir kitap olabilir. Bunun hiç e· 
hemmiyeti yoktur. Hnyatta konuştu 
ğumuzdan biraz daha yüksek sesle, 
dikkatli, kati ve manalı okuyunuz . 
Eğer şimdiye kadar hiç halk öni.inde 
söz söylemedinizse bundan dah-ı 
iyi bir ba~langıç olamaz. Çünkü böy. 
le yüksek sesle okuyarak kendi sesi
nizin tınnetie, nasıl çıktığına alışır 

ve aralarındaki siikiıtun sizde bıraktı
ğı sinirlendirici korkudan kurtulmuş 
olursunuz. 

Nokta 4: - Dinleyicileri mem
nun etmek güç bir it değildir. 

Her genç hatip; dinleyicilerini 
sıkıcı bulur. Ve kendisini tenkit e
deceklerini umar. Dinliyenleri ı;an
ki onun düşmanıymış gibi göriir, sr 
kılır, korkar. 

Fakat en basit hakikattir ki se 
yircileri alakalandırmak g a y e t 

kolaydır. Çiinki.i binat kendileri 
alakadar olmnk isterler, <layanılm1 · 
yacak kadar yorucu, acemi bir ha
tibi saatlerce sabırla dinliyen halk, 

elbette alakadar oldukları için geo:I 
miştir. Eğer o hatip bu ınlıddet 7.nr 
fmda bir tek iyi ve manalı cümle 
söylese bile alkışlar ve memnun evi· 
ne döner. 

İnsanlar iyi nutukları severler. 
Çünkü bir nutuk onlar üzerinde ga· 
yet büyük tesir yapar. Ve iyi hatibi 
göklere çıkarırlar. 

Bircok memleketlerin devlet a· 
damlar; ekseriyetle öyle kimselerdir 
!ci halkın teveccühünü ve nazarı dik· 

I'tmıS1~ ;htilali deurinin mq1ıur 
hatip leriııdetı M ira.bo 

katini yalnız iyi ve güzel söz söyle
yerek kazanmı§lardır. 

Dinl:-yicilerinizden hiç bir zaman 
özür dilemeyiniz. Hiç bir zaman 
kendi kendinizi küçük görerek, lü
zumsuz tevazula söze başlamayı-

nız. Sakın böyle (sayın dinle:ricile· 
rim 1.. Sizi sözlerimle uzun müddet 
sıkmıyacağım.) veya (sözlerimi so· 
nuna kadar sabırla dinliyeceğinizi ü
mit ederim) gibi yahut da buna ben
zer ci.imleler söylemeyiniz .. 

Sakın (hazırlıklı değilim) diye 
söz~ başlamayınız. Hatta sahiden 
hazırlıksız olduğunuz zamanlar bi· 
le .. Çünkü hazırlıksız olarak söz söy. 
lemcye kimsenin hakkı yoktur. Mu· 
hakkak olan bir şey varsa o da dai
ma irticalen söyleniyormuş süsü ve· 
rilen nutuklar bile, ev,·elden çok dik 
katle ve çok çalışılarak hazırlanmış· 
tır. Halkın sizi daima zevkle dinle· 
diğini ummalısınız ve bunu gayet ta
bii bulmalısınız. 

Nokta 5: - Dinleyiciler münek· 
kit değildir. 

Hemen her hatip haı::langıçta din 
leyicilcrden korkar. Gelenlerin; O· 

rada bulunup nut•;1< dinlemekten 
haz duyan bir halk kütl~i olduğunu 
unutur. Dinleyiciler gayet kolaylık· 
la memnun olduktan ba~ka hiç hir 
zaman da mi.inekkit de~ildirler. Halk 
hatibi tiyatroda yeni bir piyes sey
reden tiyatro miinekkidinin r,öziyl~ 
görmez. Bilnkis kukla seyre•!en bir 
çocuk safiyetiyle ona bakar. Esasen, 
dinleyiciler hemen daima her hatibi 
yüksek ve iyi görmeye meyyaldir. 

Halk, hatibi. anlarnarlığı mesel~· 
)erden bahsetmiş olsa bile, hürmetle 
dinler. Hatta bazan saçma ve ma· 
nasız fikirler ortaya atan hatibi bile 
sözlerini kesmeden sonuna kad"'r 
dinlemeye tahammi.il eder. Çiinki.i 
hatibin noktai nazarını açıkça ifade 
edebilme~i için ona mümkiin olclu
~u k;ıdar me ·d;.ın vermek lazım gel· 
diğini zanneder. 

Görüyorsunuz yal Halkın si;r.i 
nasıl karşılıyacnğından korkup ela 
s!nirlenmeniz için hic bir ~ebep yok. 
Bilakis halk (' ~~eriya hatibi layik ol
duğundan daha iyi karşıl;ır ve biraz 
iyi ve makul söz söylemİ§Se ondan 

memnun bile kalır. Hatip nutkiyle 
bir şey öğretmeyip de sadece güzel 
konuşarak dinleyicilerini i§gal etl!e 
bile kiridir. Onlar bundan da zevk 
duyarlar. 

JK1NC1 TECRÜBE: 
Eğer bu kitapta yazılanlar bir ın· 

nıfta ( ••) tatbik edilecek olursa ta
lebelerin yarısı bir tarafa, yanar di· 
ğer tarafa oturacak tarzda sıralan 
tanzim etmelidir. Bu suretle sınıf 
biribirlerine kar§ılıkh oturan iki kıs
ma ayrılmış olacaktır. Böylelikle her 
talebe kendisini bir dinleyici kitlesi 
kıu§ısmda hissedecek ve buna alıp.
caktır. 

Bu oturma tarzı iyi söz söyl~ 
öğreninceye kadar tatbik edilmeli 
ve böyle kalmalıdır. Bu karıılıklı o
turan iki talebe kümesi arasında mu 
allimin geçeceği kadar bir yol brra· 
kılmalıdır. Sınıf bu tarzda tanzim 
edildikten sonra her talebe teker te• 
ker ayağa kalkarak §U cümleleri söy.• 
!emelidir: 

(Eğer halk ıikayette bulunuyor
sa ya haklıdır. yahutta bir hataya 
düşmÜ§tÜr. Eğet haklıysa ait oldu· 

ğu makamın tahkikat yapmasını İs· 
temek ve kabahatliyi cezalandmnalt 
borcumuzdur. Eğer yanılmışsa bu. 
nu da halka bildinneğe ve ona hata
sını ~östermeye mecburuz ... ) 

"Lord Chatham,. m nutkundan. 

(Devamı aahya) : 
--------
( "') ilk makale 8effll ..ıi ~ 

ıayımızda çılmu§tır • 
("'"') Muhamr bunu iyi aöz .ör 

l!meyi öğrenmek iıtiyen gençlerin 
bir arada bulunacağını veya denleri. 
nin bir mektepte tatbik edileceğini 
dütünerek yazmIJbr. 

Asıhrken 
gülen haydut 
Clnayetlerlle dar 
ağacında da lltthar 

etti 
A§ağı AYusturyada Kems §ehrin

de birçok insanları öldürmekten 
suçlu Pritz isimli bir haydut geçen 
hafta idama mahkum edilmiş ve 
hükümden üç saat sonra darağacına 
çekilmiştir. 

Haydut idam sehpasının altında· 
ki masaya cıktığı zaman şeytani bir 
kahkaha dakikalarca müddetle vÜ· 
cudunu sarsmı§tır. llmiği kendi e· 
liyle boynuna geçirirken gene güle .. 
rek §Öyle söY.lemi~tir: 

· - Ben birçok ki§ileri öldürdüm, 
fakat beni kanun ancak bir defa asa· 
bilecektir l 

Pritz bir kadınla bir erkek öldür
mli~. karısının kafasını balta ile uçur 
muş, övey annesini zehirlemi~tir. 
Bundan başka birçok soygunculuk
ları da vardı. idam kararını di·:anı 
harp vermiş olduğu için temyiz ve is
tinaf ı yoktu. 

Tesnnınıa~ vaıroşa 
ve demnır fnatuerl 

A nupa memleketleri teslihat ya. 
rışına '!İrdi gireli hnm demir ihti· 
yaca kfı.fi gelmediğinden hurda de
mirin fiyatları yükselmeğe ba~ladı. 
iki liç ~ene ev\'el hurda demirin to. 
nn beynelmilel piya•:ıda 1 O ~iling 
(bizim ptlrnmızla 325 kuru~) eder· 
ken son haftalarda İngiliz ·piyasala. 
rmdn hurda demirin tonu 3 ingiliz 
!im.sına (bizim paramızla 18 lira yet 
miş bcs kuruş) fırlamıştır. 

Bundan baska hnm demir fiyat
ları da yüzde elli nisbctinde artnuı 
bulunmaktadır. 
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- Bellami ne yapacak dersiniz? 
- . Milthiş bir.şey yapmak niyetinde 

olduğundan eminim. Fakat herifin ta. 
savvurl! ne olursa olsun Valeri, bunu 1 

soğuk kanlılıkla ve metanetle karşıla

malı ve cesur olmalıyız. 

- Şatonun elde edilmesind~n Umidi
nizi keıltiniz mi? 

- ·Hayır. Fakat şato elde C'dilmeden 
evve1, o, istediğini yapacak vakit bu_la. 
ca'ktır. Ye§il hayalet sizi buraya nasıl 
getirdi. 

- Bizim ev ite şato arasında gizli 
bir yol var. Oradan. 

- Ben esasen böyle bir yol olmasın
dan §Üphelenmiştim. Siz bana, ehçı ka
dın ile görüştüğünüzü söyledir.iğiz gün 
anlamıştım. Buraya "aşk yolu,, diyor. 
larmıı. öyle ya. Gar şatosunun e&ki Ea

haiplerinden bir ıclcrebey, oturduğunuz 
ev ile şato arasında bu yolu yaptırmış 

o eve sevgilisini oturtmu§ olsa gerek. 
İstediği zaman bu gizli yoldan onu zi
yarete gitmesi de gayet ~tabii Yeşil ha. 
yalet de bu yolu kullanıyordu ve şato
~a bu yoldan -geliyordu demek. 

O eınada koşa koşa Savini geldi. La
sinin merdivenden yuvarlandığını an. 
lattı: 

- Fay, dedi, ona su veriyor. Herif 
bayrlmış idi. i f n tuhafr üzerinde ye~il 
hayalet-elbisesi var. 

:Valeri korkuyordu: 
- Cim, rica eder,im. ou heriften kor

kuyorum. Bu taraf~ geçemez misiniz? 
- Merak etme, Savini sizi himaye 

eder. Belki o tarafa geçebilirim ama, 
şimdilik imkansız. Bellaminin elinden 
kaptrğrm çekiç ile iki çubuğun çimento. 
sunu söktüm. Daha da gayret ediyorum. 

Savini, elindeki. tabancayı göstererek: 
- Lasinin, !dedi, tabancasr vardı. 

Yanı ba§ında duruyordu. Tabii derhal 
aldım. Ve üzerini aradım. Fakat başka 
silah ve ehemmiyetli bir şey yoktu. Yal 
nız Lasi, ona Bellaminin bir deste bank. 
not verdiğini söylüyor ama, bu herhalde 
bir sayıklama olacak. Yahud da hakikat 
bilc.Jllsa iht~ar ll\~dut, onu. Y.ere yu.
varla'dıktan sonra tekrar gerı almıştır 

paralarını. Yoksa .. 
Savini bunları söylerken insiyaki bir 

hareketle şişkin cebini yokluyor ve eliy 
le bastırıyordu. Valeri gitti, Fayr bul
du. Fay, Lasinin yaralarını sarıyordu. 

Manzara feciydi. Çamur ve pislik için. 
deydi. Mütemadiyen de söyleniyordu: 

- Üzerimde bir sürü Eara varılr bu
raya düştüğüm vakit. Şim'di yok. Para
ların kanatlan yok ki .. Uçma<lrlar yal 

Fay tatlr bir sesle cevap veriyordu: 

- Eğer geldığiniz zaman üstünüzde 
hakikaten paranız vardıysa, gene üze. 
rinizdedir. Elbet uçmaz. Yoksa Savini 
yi hırsızlıkla mı ittibam ediyor.sunuz. 

- Onu hırsızlıkla itham edip etme
aiğimi bilmem. Fakat tabancamı aldı

ğını biliyorum. Tabancayı alan parayı 

~a alabilir. 
- Kazın ayağı öyle değil. Evvela 

tabanca yerde idi. Sonra siz buraya bir 
genç kızr kaçırıp getirmek gibi fena 
bir harekette bulundunuz. Biz burada 
silahsızdık. Bize fenalık edebilirdiniz. 
Hem sizi kurtaranlara, yaralarınızı sa. 
ranlara karşı böyle itihamlarda bulun
manız yakışı~ alır .mı] 

- Nerede tabancam? 
- Savinidc. 

- Acaba Bellami ne yapacak? Bizi 
bura:la böyle tutamaz ya!.. Yatacak bir 
yer var mı? .. 

- Merdiven başında 1 
- Yatak yok mu? 

- Var. Taştan bir yatak. . Orada 
rahat rahat uyursun Lasi. Ve şayet ka
fa tutacak, canımızı - sıkacak olursan, 
b!.z de mukabele odcriz. Cünkü nihayet, 
sen adi ve bayağı herifin birisiein ve şa. 
yet Fite:in bir eline geçersen 1 

Lasinin korkıı.dan ödü patl;.dı: 
- Fiter mi? diye sordu, nerede? 
- Şimdilik parmahlığın öte tarafın-

da! 
- 1nşalli?h orrda kalır! 
Fiter parmal:J·ğın öte tarafında idi. 

Fakat bu tarafa geçmek· !çin, çekiç 
ile çahşıyordu. O yorulunca, Savini ça
l ışıyordu. Nihayet, saat dokuza doğru, 
parmaklığı kırdılar ve Cim salona geçti. 

Tefrika numarası: - 59 -

ÇEVİREN: fa 

Or~ya: gelince, artık merasimi falan 
bir ta~afa bırakarak Valeriyi kollarına 

aldı ve genç kızı bütün mevcudiyetile 
öptü Böylece, bu tehlike anında, arala. 

rındaki son mania da kalkmış oluyordu. 

Fiter tahmin ettiği tehlikeye karşı 

koyabilmek için bazı tedb:.rler almağa 

karar vermişti. Derhal Savini ile bera
ber faaliyete geçtiler. Kanapeyi alarak 

.ayaklarını kırdılar ve sırtını, öteki ta
rafa geçirdiler. Fay sordu: 

- Ne yapıyorsunuz? O tarafı da 
döşemek niyetindesiniz? 

- Onun gibi bir şey Fay .. Şu masa. 
da işime yarar. 

Fiter bunlarr söylerken ma~;;ıyı devir
miş, ayaklarını kırarak üst tarafını gö

türmüştü. Giderken de seslendi: 

- Lasi buraya gel. Sana lda iş var. 
Lasi bu emri duyar -duymaz bir kö. 

pek gibi yaltaklanarak koştu : 

- Emrederainiz efendim. Ne yapa
yım? 

- Merdiven başına çık, parmaklığın 
arasından dikkat et. Bellamiyi görür-

görmez heme'n haykırarak haber ver. 

Atağı inmeğe lilzum yok, zira ıen ine. 
ne kadar ben çoktan yetişir, çıkarım. 

Fiter haydudu aldı, bizzat merdiven 
batında bir yer intihap ederek oturttu. 

(Deva.mı oor) 

Tarihi macera ve &§k romanı -13 -

Osman, Gavur Osman, Papas Osman 1 
frenk kadınlarını parmağı ucunda Bütün 

döndüren Osman ! 
müslüman ... Kur'anı pek büyük huşuh musiki. .. Bizde kadınlar çok .. ·e:::rf~ (Geçen tefrikaların hülasası) ı' 

Ben, Ayasofyamn müe::zinelrindc
nim. SıinbiU ağa sevgilimi bulmak 
ooadiyle beni kendine bendetti. Onıı 
8(J,(],a,kat yemini ettim. 

• • • 
Sonradan düşündüm: 
''- Ortada fol yok, yumurta yok ... 

Bu yemini niçin ettim? .. Daha ne sev. 
gilim bulunmuştu, ne saadete kavuş. 
muştum .. ,. 

Fakat bilhassa sebep buydu ya: Ye
gane ümidim bu Sı:.inbül ağadaydı .. Pa
dişahın ta yaruna kadar çıktığım halde, 
devrin bütün me§hur adamları müvace-

besinde tahkire, tekdire uğramıştım ... 
Artık beni kimse elimden tutamazdı .. 
Olsa olsa bu Sünbül ağa.. Bahusus, 
düşmanım Yeniçerilerdi ... Onlara karşı 
bö.yle bir destek bulmadan hareket ede. 
bilir miydim? ... 

Sünbül ağa sırtır.ı sıvazladı: 
- Ben de b:.itün dostlarımdan ve 

bendelcrimden böyle bir sadak::ıt bekle. 1 
r.~m ... - dedi. - biliyorum ki, Een müs. ı 
luman adamsın ... Hem de dinin bütün 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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ile okumandan, bu, belli ... Beni aldat- var ... Fakat, kafes arkasında. ett:tl 
mazsın, yeminine hulfetme.;;sin. Seni, sazendeleri çaldırıyoruz... Atnl• ;iıİ dİ 
icabında harimime sokacağım... Şarkı. gibi bir hanendenin, insanın b'r dt 
larıru orada dinliyeceğim .. Tabii insan binde oturarak, ve bir kadının kıy•• 
hali bu ... Işret olur ... Kadınlar olur... benim gözlerimizin• içine bakara te1" 
Oğlanlar olur ... Hem de bazan akıllara nık yanık t-:irküler söylemesi batk•klı11" 
hayret veren kadınlar olur ... Değil mi'!. Ben, zevkperest bir adamım .... ;.. arıll" 

. Bır Maiyet, "lcihavl,, tarzında başını gelenı mutlaka yapmalryrın... .
1 

ol•· 
11 1 d B · 'b" · · · ·ı esine kil • sa ıyor ar ı. enım gı ı yenı tanınan mun yerme getırı mem . e bell 

bir adama, hem de böyle bir tatlıcı marn ... Onun için i~te seni ken~ııTlıiıde~ 
dükkanırun bir köşesinde itirafatta bu- dettim ... Çünkü Ayasofya ınueın bil 
lunulmasrna bir t:irlü mana veremiyor - arasında sesini duyduğum zaıTI• b~11ııtı 
larclı zahir ... Hatta benim yeminime arzuya kap;lmıştım ... Şu oğlan dd~ 
rağmen ... 

Bense düşünüyor mırıldanıyordum : 

- Harim!. .. Işret ... Kadınlar, oğlan
lar ... Akıllara hayret veren kadınlar ... 

Düşüncemin bu son kısmını hayli 
yüksek sesle mırıldanmış olacağım ki, 
Sünbül ağa: 

- Evet ... Kadınlar ... Akıllara hay • 
ret veren kadınlar .. Ben, onların mec. 
lislerine, sohbetlerine bayılırım ... Musi
kiye, güzel sese de bayılırım... Bizim 
zenciler hep böyledirler... Kadın ve 

olsun dedim ... Ve oldun i,te ... 

mi... . dJ 
Adeta beni büyülemiş gibı~ ·• 

Old ' a· keke]edım· 1 - um .... • ıye i.n bek r-
Fakat ben ne tarz alemle: rdıı1'1· 

diğini bir türlü tahmin edemı~o ııareıtl 
Aklımı yoruyordum: Fakat, bır 

8 0 • 

ağasiyle bir güzel kadının ya~Y1ani cfj• 
dıt er ... ı turup zevketmesini, onlann rnatıı .. 

binde de bir hanendenin bUlUn 

anhyamıyordum... bllrııe~ 
Meğer, neler görmek nel~r 

'~r öğrenmek bana nasipmıf·" p•'' 
Meğer büt>:in saray kadrnla~~h~•rt 

ı"'r ucunda döndüren. padıt .. de-
ı; b 'le e .. 

mahsus en nadide kadınları 1 tiY'~ 
ni zevklerine alt eden bu yaman baıı' 
erkeğin mahremi esrarı olmak 
mUyessermiş. . . lciıııt" 

Meğer ondan öğrendiklerim~ de 1',. 
ye haber vermemek mecburiyeun 

Tarzan gibi bir adamın öldüğüne 
lacakmı,... rıtı dl
M egw er sineme çektiğim esra 1e• 

rıe 
nim, milletim için ne zararlr , r1ı· 
hirli §eyler olduğunu öğrenmd""\;\at1'1'' 
men onları ebediyen kalbimde 53 anmak ne kadar da güçtü ! • 

1 
. Rokofun yanındaki yerli hamal· ı 

lar, şimdi ağaç dallarından kopardık
ları.büyük meşaleleri yakmışlardı ve 
her dakika iistlerine atılabilecek or
man canavarlarını korkutup uzak· 
laştırmak için çevrelerine doğru sal· 
lıyorlardr. 

Rokof sık sık kumandalar vere
rek yanındakileri daha hızlı yürüt
meğe çalışıyordu. Sesinin titreme
sinden ve aldığı tavırlardan Ceyn o
~un ·korku içinde olduğunu anlı
yordu. 

Genç kadın böyle yürürken et
rafmöaki manzara ve ormanın de
rinliklerinden gelen sesler, ona ev
velce geçirdiği zamanlan hatırlattı. 
Evet o günleri nasıl unutabilirdi? 
Yiğit Tarzanın yanında iken bu or ( 
manlarm gene böyle karanlık gece
lerinde, ormanın bağrında taşan 
korkunc sesleri doya doya dolaşma· 
mış mıydı? 

O vakit yanında yürüyen ve la
zım oldukça onu en küçük çalı ve di 
kenden koruyan kahraman T arzan 
nasıl korkusuz ve kendine nasıl gü
venmiş yürüyordu 1... 

işte şu saniyede bu yenilmez yi
ğidin sevgili yüzü gözlerinin tam da 
önünde duruyor gibiydi ... 

Ceyn onunla gece gündüz or 
manian dola~ırken korku denilen 
duyguyu büsbütün unutmamış mıy
dı} Tarzan icin ve Tarzan yanında 
oldukr:a kentlisi için de, bu öli.im 
dolu Afrika ormanı Londra şehrin· 
deki konağın bahçesi kadar korku
suz görünürdü. O zaman Ceyn, 
manın ormandaki bütün arslan ve 
yanında gi.iler yüzle yürüyen kahra· 
parslardan, büyük ve azgın cana· 
varlardan i.isti.in olduğunu biliyordu. 

Eğer Ceyn bu kahramanın şim
di sağ olduğunu ve şu esrarlı orma
nın i ... inde, kendisine yakın bir yer 
lerde· kendisini aradığını bilseydi 
gönli..i ne ltadar rahat olacaktı! Fa
kat kara derili kabile reisi Ceyne yi· 
ğit Tmzanın, yerlilerin eliyle öldü
ri.ildiiğünü söylememiş miydi? 

T arzan gibi adamın öldüğüne 
inanmak ne kadar da güçtü! 

. Eğer T arzanm öldüği.inü yalnız 
Rokof söylemiş olsaydı, Ceyn inan
mryacaktı. Fakat bunu önce kabile 
reifli söylemişti. Bu yabancı adamın 
kendisini aldatmasına hiç bir sebep 
yoktu ..• 

Ceyn, Tarzanm ölümünü ve 
yerli ı·eisten aldığı haberi düşünür
ken bilmiyordu ki, yerli reisi kendi
sine bu haberi vermeden on, on beş 
dakika evvel, dışarıda Rusyalı Ro
kof ile uzun uzadıya konuşmuştu. 

Nihayet bu gece yolculuğu bitti. 
Rokofun, kaba bir çit ile çev· 

rilmiş, konak yerine varmışlardı. 
Gene kadın, Rokofla yanındaki a-

damları arasında geçen şeyleri bil
miyordu. Yalnız her nedense Ro
kofun pek öfkeli olduğunu görü· 
yordu. 

Bir aralık duyabildiği konuşma· 
lardan kendisi konak yerinde yok· 
ken, yerlilerden bir kısmının daha 
Rokofu bırakıp kaçtıklarını anlamış-
tı. İşin daha kötüsü de ardı: Bu ka 
çaklar giderken Rokofun silah ve 
cephaleleriyle erzakından büyük bir 
kısmını da alıp göti.irmi.işlerdi ... 

Rokof büyi.ik b:r (jfke fırtınası 
içindeydi. Y nnmdakileri iyice ~aş
ladıktan sonra Ceynin yanına gitti. 

Rokof konak yerine gelip de kendi 
işleriyle uğraştığı sırada Ceynin ya· 

nına Avrupalı gemicilerden silahlı 
iki bekçi bırakmıştı. Alçak herif ge· 
micilere uzaklaşmalarını işaret etti. 
Sonra genç kadının kolundan kaba. 

ca yakaladı ve kendi çadırına doğru 
sürüklemeğe başladı. Ceyn bütün 
güciyle karşı gelmeğe, kendisini bu 

iki ayaklı canavarın pençesinden 
kurtnı mağa Çalışıyordu. 

Oradan biraz uzaklaşmış ola:1 
iki Avrupalı gemici ise bir kadınla 
bir erkeğin arasındaki bu boğuşma· 
ya sadece gülerek bakıyorlardı. 

Rokof, kadını çadırına kolayca 
gcitüremiyeceğini anlayınca ; n acı 
ve alçakça yolları tutmaktan çekin
medi. Ağır elini kaldırarak kadının 
yüzüne bütün güciyle vurmağa 

başladı. Ceyn dişi bir kaplan gibi 
boğuşuyor, yüzüne inen tokatlardan 
yılmıyordu. Ancak zavallının ince 
ve günlerdir süren yolculuktan ezil-

miş vücudu elbette ki alçak adamın 
zoruna karşı duramazdı. Az sonra 
dayaktan ve boğuşmadan baygın 

bir hale geldi. Rokof, çadırına doğ· 
ru sürükledi. 

Daha gi.in doğmamıştı. Gecenin 
karanlığı ormanı zifiri bir örtü ile 
kaplamıştı. Rokof yarı cansız bir 
halde kadını sürükliyerek çadırına 
soktuğu zaman, orada duran yerli 

hi7metçi çadırdaki lambayı yaktı ve 
dışarı çıkt ı. 

Ceyn çadırın ortasında yere dü
şüp kalmıştı. Fakat yavaş ya va? 
aklı başıra gelmeğe ve içinde bu
hınduğu vaziyc'i yıldırım hıziyle 
d\.işünmeğe başladı. 

Bu sırada gözlerini çadırda dolaştır 
mış orada mevcut olan eşyayı ve ter 

tibatr en ufak parçasına kadar görmi..iş 

tü. Genç kadın her şeyi düşünmek 
ve her şeyi görmekle beraber gene 

baygınlık gösterişini bırakmıyordu. 
Daha iyi di.işünmek ve vakit kazan-

mak için yapılacak en uygun iş 
buydu. Şu sırada bir tek saniyenin, 

en küçi.ik bir kıpırdamanın, yana ve 
öne atılacak bir adımın sonsuz bir 
kıymeti vardı. 

Rokof büsbütün kendinden geç· 
rfıiş sandığı Ceynin üstüne eğildi. iki 
eliyle kollarından yakalayıp çadırın 
kenarında hem oturacak yer, hem 

de yatak vazifesini gören yüksek 
bir kerevete doğru süri.iklemeğ~ 
ba~ladı. Du sırada Ceyn, yarı kap~· 

lı göz kapakları arasından, herifin 
belindeki kılıf ta duran bi.iyük çaptn 

tabancayı görüyordu. Genç kadın 
bütiin kuvvetiyle bu $ilfı.lun kalın sa
pına sarılmak istiyordu. 

Fırsat zamanı elbette geİecekti. 
Rokof genç kadını çadırın köşesin

deki yatağa kaldırmağa uğraşırken 
bu fırsatın geldiğine hükmetti. 

(Devamı var) 
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l'arıın karşısına geçmişti. Pardayanın 

son hakaretine cevap vereceği biı sıra
da, beyaz ve zarif bir el onun omuzuna 
dokunmuş ve sükut etmesini işaret et
trıişti. Avni zamanda. Pardavanın çok ' 
iyi tanıd;ğı bir ses ciddi bir tav:rla şun. I 
ları söyledi: ı 

- Bu defa da kurtulabilecek misin 
l>ardayan? Etrafına bak. Etrafını saran 
bu yüzlerce askeri gör. Bütün hunlar 
benim eserimdir. Artık bu defa seni e
le geçirdim. Bir tek insani ve cehenne 

trıi bir kuvvet seni benim elimden kur
taramaz. Sen kendini namağlup zannc. 
diyordun , ben de buna adeta kanaat ge
tirrniştim. "Benim saatim heniiz gelme
di, çünkü siz yaşıyorsunuz ve çünkü 

l>ardayarun Faustayı öldürec'!ği yazı. 
lıdır,, diyordun. Ben hala yaşıyorum 
l>ardayan, sen ise benim elimdesin ve 
•on saatin nihayet geldi. 

l>ardayan, nefretamiz bir işaretle Büs 
•iyi gösötercrek ~vap verdi: 

- Ben bunu gördüm, bu adamı ki 
daha henüz idam mahlcumuyken. kaçak 
~ıyken ve hatta katilken tanımıştım. 
Sonra şun1an da gördüm (ask'!rleri işa
ret etti) Hani sizin asker dedi.ğiniz he-

rifler .. Bunlar asker değildir. Çünkü. 
bir tek adamı yakalamak veya öldür. 
1'rıek için bin asker bir araya tcıpıanma

ga tenezzül etmez. Tuzağın ne şekilde 
l'lpıldığıru. katlin ne suretle hazırlandı
iınr pekala gördüm. Yerde ı:;ürüne. 
tek, yavaş yavaJ bana doğru i!cr liyen 

~lanlan, çakallan hülasa bi!tün vah· 
!ı hayvanları gördüm ve düşündüm ki j 
koleksiyonu tamamlamak için yalnız 
bir sırtlan eksikti. Tam bu sır.ıcla siz de 
tcldiniz. Doğrusu madam i•öyle bir 
~llenti onu hazırlayan Faustasız ge. 
~tnıezdi. 

Pausta, bu acı hakaretin içinde tevlit 

~t~i~i hi<l~eti } üzünden belli etmedi. 
Münakaşa etmek istemedi. Neye yarar? 
Sözlerini kabul etmiş gibi görünmekte 
bile hiçbir mahzlır görmedi ··e batını 
sallayarak cevap verdi: 
~ Evet, hakkın var, tarafımdan ha· 

zırlanmrş olan bir eğlentide bulunma-

mama imkan yoktu. Yalnız ~unu bil 
ki bu askerler sırf benim emrimle bura. 
ya toplandılar ve mösyö Büs'!'İ Löklerk 

de benim emrimle karşına çıktı. Senin 
sırf kaçmayı kendine yedireıniyeceğini 
bildiğim için onu karşına çıkarttım. Ni· 

tekim tahminlerim boşa çıkmadı. Ve 
sen tuzağa gir<lin ve ben sırf bunları 

sana söylemek için geldim. 

Fausta, bunları söyledikten sonra, 
kendisine yapılan hakarett~n dolayr. 

bıyıklarının tellerini koparacak kadar 
hiddetlenen zabite dönerek emir verdi: 

- Bu adamı tevkif edin1 

Zabit tam ilerliyeceği zaman, Büssi 
bütiin kuvvetile bağırdı: 

- Bir dakika müsaade! 

Büssinin bu ani mü'dahalesi Fausta
nın hoşuna gitmemiı olacakt~ ki hid. 
detle geriye döndü ve: 

- Aklınızı mı kaçmyorsu:ıuz mös
yö? dedi. Bu da ne demek? 

- Madam, beni birkaç defa ı;ilah:m
dan tecrit ettiğini ve beni kaçırdığını 

söyliyen mösyö dö Pardayan elbet de 

öbür dünyayı boylamadan evvel benim. 
le son bir döğüş yapmağı kabul eder! 
Ben sırf bu intikam için buraya geldim! 

Fausta ona bir müddet hayretle bak· 
tı. Pardayanla her karşılaşmasında kıh. 

• 
cını ciinden düşüren Büssi, tam Parda. 
yanın yakalandığı bir sırada onu tahrik 
etmeğe gelmişti. 

Fausta onun kaçırmış olduğunu zan-
ntti ve merhametli bir sesle sordu: • 
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Meçhül adam kapıyı Y.umıuklamağa 
başlayarak sabırsızlıkla bağırdı: 

- Açın mösyö! Çok acele ve milhim 
bir meseledir. 

Büssi tekrar düşündü: 1 
- Hakikaten. ne kaybederim? .. Bu; 

adamı tatlılıkla savar, gene yapacağımı 
yaparım. Bakalım §U Fausta bi~deo ne 
istiyor: 

Kapıyı açtı ve Kristobal içeriye girdi. 
Kristobalin orada ne işi vardı? Büı

siyc nasıl tekliflerde bulundu? Arala
rında ne kararlaştırdılar? 

Bunları herhalde sonra öğreneceğiz. 
Yalnız şunu söylemek lazı:ndır ki. 

Kristobalin Büssiye yaptığı teklifler 

herhalde çok mühimdi. Çünk~ Büssi 
ölmekten vazgeçmiş ve ertesi günü bo. 
ğa güreşlerine gelmişti. 

Diğer taraftan şunu ilave edelim ki 
Kristobalin. teklifleri muhakkak iti .on 

derece adi ve alçakça idi, Çü.,kü Par
clayanı ark~dan vurmak İ5tiyecek kadar 

küçülen Biissi, evvela, kendisine yapı

lan tekliflere son derece kızm11 ve bun. 
Jarın bir erkeğe yakışmıyacağrnı Kriı

tobale bağırarak söylemişti. 

Maamafih, Faustanın gönıierdiği a
clam. onu ikna edecek ve Pardayana 
karşı olan kinini tekrar alevlendirecek 
sözler bulmuş olacaktı ki. Bih3i niha. 
yet onun tekliflerini makul bul~uştu. 

t~te böyle:e, ertesi gün, Büssiyi, gü
re~ meydanının yanındaki koridorda ve 

yirmi İspanyol askerir.in ba§rnda, Par· 
davana sinsi bir tebessümle \.akarken 
görüyoruz. 

Faustanm adamlo:rr parmakııklan kı. 
rarak meydana hücum ettiklr:i zaman, 
Pardayan yakın bir tehlikeye maruz 

kalmadığını nazan dikkate alarak hiç 
acele etmeden onları takip etti. Fakat 

ayni zamanda, g6zücuyla Büaaiye bak· 
mağı •da ihmal etmiyordu. 

Büsai Löklerk, Pardayaru meydana 
girmeğe hazırlandığını görünce, onun 
yolunu kesmek maksadile ıüratle iler
ledi. 

ranrndaki askerler de onu takip etti. 
ter. 

Pardayan batka vaziyet ve ıerait i· 
çinde bulunsaydı. Ve kırtrsında Büasi. 
·den başka birisi olaaydı hiç ıüphe yok
tur ki hiç aldırmadan yoluna .:tevam e. 
decekti. 

Fakat Pardayan, kendisine son de
rece büyük bir kin ve nefret besliyen 
bir adam karşmnda bulu::ıuyordu. V.a
kia kendisine böyle hisler bc.liyen bu 
a:iama karşı Pardayan yalnız aam:mi 
bir merhametle mukabele ediyordu. Fı. 
kat ne de olsa, onun kendisini arkadan 
Y'tlrmasrr.a göz göre göre müsaade ede
mezdi. 

Birçok defalar h'czimete uğrı.ttığı ve 
bu hezimetleri bir şeref ve haysiyet 
meselt!i vapan azılı bir düpnan kartı· 

smda bulunuyordu. 

Pardavan, kendisine has o garip mu. 
hakemesile, bu düsmanınm kendisinden 
intikam atmakta haklı olduğunu kabul 
ediyor ve onun istediği dö.iüşten çe· 
kinmeyi ncfıine yediremiyordıJ. 

Hem de bu düşman, bu hakkmı mu
hakkak kullanmak arruıurida olacılm 
ki birdenbire bağırdı: 

- Hey! Möıyö dö Pardaayn, öyle 
acele acele koıznayın ! Size !:Öyliyecek 
bir çift sözüm var. 

Yalnız bu sözler Pardayanı durdur • 
mağa klfiydi. Fakat bundan çok mU
him bir sebep daha vardı: Fena mak· 
satla Pardayanı takip ettiği muhakkak 
olan Büatinin ırbamda yüze yakın iL 

ker vardr. Bu vaziyetten kaçınmak Par-
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102 ·cucENIN AŞKT 
-----------------------------lcfay •• ·n nazarında bir şercfoizliK ve hat

ta alsaklıktr. 
İşte bütün bu sebepleri gözönünde 

bulunduran Pardayan, Don Sezarın 

müdafilerini takip etmekten vaz geçe. 

rek soğuk ve hidedtli bir tavırla durdu. 
Gözucuyla etrafına baktı ve koridorun 
öbür tarafından çıkan yüz kişilik bir 
asker grupunun daha, biraz ötede safft 
harp halinde sıralandıklarını gördü. 
Böylece iki müsavi kuvvet arasında 

sıkışmış kalmıştı. 

Pardayan bir mucize vuku bulmadığı 
takdirde, içinden çıkmasına imkan ve 
ihtimal olmayan bir tuzağa düştüğünü 

c:nladı. 

Faknt Pardayan bütlin bu 
tehlikeye rağmen, ç e k i n e c e k 
ve korkacak bir adam değildi. Büssinin 
tehditlerinden korkmuş görüneceğine 

en müth'ş iskencelerle ölmeği tercihe
derdi. 

Pardayan Büssinin sözlerine muka. 
bele olmak üzere, alaycı bir tavırla ve 
hcri•csin duyabileceği bir şekilde bağır
dı: 

-Al .. Yanılmıyorum! Mösyö Lök
lerkmişl Kılıç oyunlarmda kendisini 
üstat sayan, fakat bu işte acc:ni bir ta. 
lcb~dcn daha beecrikGiz olan Löklerk 1 
Hani şu Löklerklc, Büssi Ambuazın 

ölüm\inden istifade ederek, igmini ça
lıp onu Löklerk ismine ilc1ve •nıf'k su
lctilc lekeledi. Doğrusu hakıki Büssi 
sağ olsaydı §U Löklcrke uşakları vası. 
tasilc miikcmmcl bir sopa att1nrdı. 

Dogrusunu söyiem~k icap ederse. 
BUssi Löklerk al!jakça cinnyet teşebbü
sünden ve yüz kızartıcı karardan sonra 

Pa~ayanın kendisini, pek hakb olarak 
böyle hakaretamiz sözlerle kı:ırş11ayaca· 

fınr biliyordu: 

Maamafib, yapınaga karaı verdiği 

ı§i iyice başarmak için soğuk kanhlıfıru 
el<len bırakmamak istiyordu . 
Fakat doğrusu bu kadar a~ır sözler 
işiteceğini hiç de zanentmiyordu. Bu ib.. 
lis Pardayan, bütün bu silahşorların, 

zabit ve askerlerin önünde onu kepaze 
etmişti. 

Büssi kendi kendine vermiş oldu~u 

sözü tutmak için kızmamış gibi görün
dü ve gülümsemeğe çalıştı fakat bu 
tebessümde her şeye rağmen hiddet o
kunuyordu. İzzeti nefsi kınlmıştı. Fa. 
kat JAkayt ve sakin görünmek için du
daklarını ısırıyor tırnaklarile göğsünü 

parçalıyordu. 
Fakat ne de olsa Pardayanın hakaret 

amiz sözlerine cevap vermek lazımdı, 

hidcletinden §3§kına dönen Büssi cevap 
bulamadı ve dişlerini gıcırdatarak sade. 

cc: 
- Evet, benim! 

Demekle iktifa etti ve Pardayanın a
laycı sesi devam etti: 

- Şu yanınızda sallanan krlıç, beni 
arkadan vurmak isteyip de onu bile 
başar:ımad:ğınız gün kenara fırlattığı
nız kılıç kadar uzun mudur? Hakikaten 
garip b:r adetiniz var: Kazaen ra.kibi

niz sizi ~ilahınızdan tecri~ dmezse. siz 
kendiniz kıhcımzı kenara atıy or&unuz. 
Bu defa nasıl oluyor da kılrcınız hala 
ynnınızda duruyor? 

Bu sözler Büs- iyi bütün gayretine 
rağmen deli divane etti. Kılıcını cekti 
ve hav-da sallayarak hiddetle bağırdı: 

- Sefil l Şimdi görürsün! 
Parda) an lakayt bir tavırla omuzla

rını silltcrek devam etti: 

- Demin böyle aceleyle nereye koş
tuğumu sormustunu:r:.. Doğrusu Jan 

Löklerk. sizin kadar seri bir ad;ı:n deği· 
lim. Kılıcım karşısında kaçtı~ınrı gün, 
sizi yakalamak için ko§mak 'dc~il, rüz· 
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eardan daha hızlı uçmam lhırndı. Siz 
kendinizi üstat zannediyorsunuz, doğ· 
nısu Ustatsınız. Koşu üstadı. 

Fakat bu sözleri söylerken, Pardayan 
ayni zamanda, gözucuyla etr"'mda ha- ' 
reket eden askerleri takip etmekten de 
geri kalmıyordu. 

Filhakika, Pardayan Büssi Löklerkle 
böylece alay ederken her taraftan asker 
ler çıkıyor, Pardayanrn etrafında vazİ· 
yet alıyorlardı. 

Pardayan koridorun ortasmdan du
ruyordu. Solunda, yarısı yere yıkılmıJ 
parmaklıklar vardı. Parmakhkiarın öte

si güreJ meydanı idi. Kar§ısında, mey
danın etrafım çeviren koridor vardı. 

Önüne doğru yürüdüf ü takdirde 
halka ayrılmış olan yere gitm:ş olacak· 

tı. Arkası, asiller tarafından !~gal edi· 
len tribünlerdi ve nihayet sağında bo· 
ğa güreşçilerinin çadırları vardı. 

işte, Pardnyan Büssiyle alay ederken 
sol tarafında yani güreş mc~danmda 

yenideon iki grup asker gözükmüştü. 

Böylelikle orada dört yüz ki~i toplan· 
mıştı. Dört yü% asker ki. vaziyet almış
lar ve sanki Pardayana ''bur.ıdan gese
me::sin !., demek istiyorlardı. 

Hakikaten oradan ge;r.>eğe, kat'iy
yen imkan ve ihtimal yoktu. önünde, 

arkasında. etrafında yüzlerce a:ı;ker ve 

silah~orlar vardı. 

Askerlerin bu manevrası bir yıldırım 
siiratile yapılmı~tr. Bunlar nereden çık· 
mışlardı? Durası meçhul!.. 

Muhakkak olan bir fCY vıı sa, o da, 
.'Pardayıımn bin kişilik bir aa~er çem. 
beri icine ı;:irmiJ olduğudur. 

Valcia Pardayan bütün bunhun far· 
kına \ arınıştr. Bu vaziyete rlüşme&ine 

mcyd ... n bırakmadan icap eden tedb:r
lcri alırdı. Fakat Büssinin meyuan oku· 

yuşu ka11ısında, hiç dü~ünmcden dur· 

mu,tu. 

Bu, Faustanın dahiyane bir bUluı~: 
bir manevrasıydı. öyle bir m;ınevra 1 

ancak kaçmak suretile kurtu!malc ka• 
bildi. Pardayünm kaçmıyaca~ını bilen 

kurnaz kadın, bu manevranın if:tcnilen 

neticeyi vereceğinden emindi. 
. . b'" le fena Pardayan, hıçbır zaman, oy .... 

11 
bir vaziyete düımemi"ti. Fakat . bU~~n 
hidedtine rağmen, hadiseleri so~uk .. ii
hlıkla tetikk edebiliyor ve §öyle dut 

nüyordu: ,. 
• c.e .. • 

- Anlaşıldı, hcrşey burada bıtc~ rıı 1 
tir! Kemikkrimi burada bırıkaca~ı 

anı an 
Maamafih bunu hak ettim 1 f{er ı ·ye 
yakalayabilcceiim bu korkak '"rserı 

k . . a· burJda dur-
ccvap verme ısın ne ıye . . : f'•-
:ium. Hıı- olmazsa kurtulabıln JUU·. 

1 
... 

~ dilını •• 
kat hayır! Muhakkak durup tıte 
ihtiyacını tatmin etmem llzımdı. 

• 0 rur1'1· 
şimdi de dilimin bel $Im .• )e\,ıy şinıdi 
Hay keşki kopsaydı şu dılım l .. 111 .. t 11'1' rnu yeg5.nc yapılacak sey haya ı ek· 

mıletıtt 
kün olduğu kadar pahalıya mu-
tir. Çünkü artık kurtulamıyaeaiıfl'I 
hakkak. du· 

Bu müddet zarfında. halkın bı:~~~rlet' 
tarafu kıyamet kopuyordu. naU~ın 
tüfeklerini boşalttıktan ıonra. da" 
hücumuna maruz kalmıılardı· ~ey 
dolmuı. kan ıövdeyi ıötüriiY""r u~ıe1'-

Bu müthi~ katliamın masunı rrı 
10 

•· 

bibi olan Don Sczar da, FatlPtırt 
damları tarafından kaçırılnıııtt· .. tecl• 

i~in t;tı.rip tarafı ıudur ki, bıı ı.ıp:rd&
kanh bir arbede vuku bulurk~": uir ~e'/ 
yanın ctraf ındaki askerler sı:ı.\ı;ı dt· 

. • 1 d ruyorlır 
yokm:.ış cıbı, harcketş ı u ~u ıicl• 
"' b · · " .. k rmuı o'riug 
l:1U a~:nS?ızıtorun ·u ' dİ· 

el 1. d' · ı · · ı. · 1· ,,0 .. .,termc1'teY et ı :s1p mı pe,.a a " " . ardaı 
Büssi Löklerk kılıcını çekmıJ p 
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18.a ...... 
~\~ PlA.kta dans musikisi, 19,30 EminönU 
~..: Bo!yaı yardım ıubesl namına Bayan 
)IJ >~~!hat (Cemlyetçllilt bakımmdan ııos 
~~ dını), 20 Belma \'e nrknda,ıan tara• 
~ öııı TUrk musikisi, ve halk ıarkılan, 20, 
~ Ctrrıer Rıza tıırııtmdan arapça söylev, 20, 
~le &J KAınU ve arkadn§ltın tarafından 
ıı,~ ll:ı.Usiktsı \"O halk ııa.rkıto.n, saat ayarı 
~nt!thtr Uyatroau operet kısmı (Lü1'.a '! 1ltinaı perdesi), 22,15 ajans ve borsa 
'ert, ve ertesi günün programı, 22,80 
' IOlolal.", opcrn ve operet parçalan, !?3 

~~: 
. .as konuıına 19,05 K!Snlgsbergden nak· 

&l ~kl, 20,05 dlıportaj, 20,20 musiki, 20, 
' aklıııerl, haberler, 21,15 küçük or
btrıeı- konseri, 22,05 piyes, 23.05 hava, hıı· 
~8Por, 23,85 dans havalo.rı, ,.e halk 
~t)) 1, 
ı • .\pf:~TE • 
~os ., '" 

~l'tıı konu~ma, gramofon, konu~a. 20,35 
'~a orkestrruıı, 21,65 opera binasından 
~ ~ l>&rııifo.I operaaı, lsUrahatlerde haber 
'tır,.._ıno:on, ı.ıon ho.bcrler, 
ıa .. ~Ş: 

ı. 03 g 
ltı ~ rııtno!on, 19,0S hava, kıraat ve sal· 
~ it gramofon, konferans, 20,25 man. 
1 • 0ıısert, 21 koro konseri, 21.20 kon· 

\, h 21,35 senfonik konser, istirahatlerde 
~l-0 t lberler, spor, 23,20 gece konseri, 
~~))~naızca haberler ve son haberler. 

il.o : 
A~ 0rta. lngiltere istasyonundan nakl"n 
~rçaıarı, orkestra. konser!, çocukla ı' 

~ ~l ı, 20,05 piyano oyunlan, 20,20 pl. 
~ ,Q5 haberler, hava Vt'.'salre, 21,35 1•· 1 
~~ ~s musikisi, 21,150 kanıık yayın. 

Jıa., illan ve piyano konseri, 24,05 haber 
~· 1' l. spor, konuıma, 24,30 dans orke~. 
~"t'\ .a5 haberler, hava, gramofon. 
~ : 

.2Q 
~ 

2 
ınuslkf, 18,55 ha\•a, kı§ haberleri ve 

,..~~ l,4:5 Bari ve Bologna ne birlikte 
!\'\>~ ınuııikl, 22,05 marılar, 22,35 operet 
' ~~6z Katja 1sUrahatlerde konu"° 

SARAY 
TORR 

BEYOCLU 
ı Kıvırcık bq 
ı Savay otel 217 ve Yeı,U 

domino 
ı Bir kadın yalant 

e\.1şmek an:uan ve BllJ 
bWlf'r öterken 

ı Kızlar pansiyımu 
a Zlgfild 

~AKARYA 

vn.oız 

S0Mı:R ı Operada bir gece 
ALKAZAll ı Zııter günü 
TAN 

ŞrK 

ŞARK 

ASRJ 

ı Vonder bar ve ölOm peri· 
si 

ı Ehli salip muharebeleri. 
ı Singapur postası ve 

Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

Gece bWbillü ve YıL I 
drmn bölUğU 

SANCAK LUks vapur yolculan, Bal 
(EskJ A.storya) kan olimpiyatları ve Ça• 

yır haydutları 

CUMURlYET ı Yıldırım kaptan, Kukaı1çe 
ve Meko.ud 

FERAH 
ISTANBUJ.: 

Bir yıldız doğuyor, Jozcr 
Simit ve Sto.v1ski skandalı 

ı Rull"Japon muharebesi ve 
casuslo.r kar§ı ka.r§ıya 

ı Türk inkıltıbmda terakki 
hamleleri 

ı (Grııa Mor) Şahane melo
di ve Kara odanın esrarı 

ALEMDAB ı Mt'.'yerllng faclasr ve Gök 
yUzU ateşler t;:!r.de 

KEMAi.BEY ı Styo.h inci ve Define kor-
l!lıtnları 

KADIKOY 
ı Tatlı belA. 

o s K uo·A P 
ı Ehlisalip muharebeler! 

(Türkçe sözlü) 
BAKIRKOY 

r.mTtYADl ı Yelill domino 
TiYATROLAR "tı: ~onra dans musikisi. 

~~betçi eczaneler 1 ı---:-•·ı:r. '~•DRAM KISMI 
~~anı §ehrln muhtelif semtlerinde nıı ~ehir1i"!iifrosu Akşam saat 20,30 da 

~b eczaneler ıunlnrdır.: 111111111111111 K R A L L 1 R 
~iluı clhetındekller: ~ ın: W. Shakespeare 

\İ'ı!t tıl!nde (Snllh Necati), Bcyazıtta 'cçeye Çt'.'Viren: 
'!it~' l{üçükpıızarda (H. Hulftsi). Eytip I lf,, ,,,[~' nllın Bedri Gökntı 

'-%~et Atıo.mnz), Şehremininde <:Na. .. 1 llllılılılH 
ıjj).~' Şehzndebn§ında. (Üniversite).! tl'r:ımııa. Ttyatroınn .. 

), .\) (~,,._ Nu.-i), .J."enel'de '(Emlliy11• Opt>ret luıımı 
q'l!ıc!arda (E§rct Ne~ct), Bakırköyde Bu a.k§am temsil yoktur. 

~ ). '====:.::·::.=:=================== 

HABER _. :Akşam postası 

.---AKBA---e 
müesseseleri 

Ankarada her lisanda kitap gaze
te ve mecmuaları Akba müessese
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, mecmua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
nna ilan kabul, abone kaydedilir. 

Telefon: 3377 

:i st_~· rlbu· ı :·L~ev a ~frm1ı- A m.i rı iği 
:Satınalma Komisyonu · Uanlan 

Kuleli Askeri lisesi ıçın 8250 
adet mendil 29. 3. 937 pazartesi 

günü saat 14 de Tophanede Satma!· 

ma komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 990 li • 

raclrr. ilk teminatı 7 4 lira 25 kuruş • 
tur. Şartname ve nümunesi komis

yonda görülebilir. isteklilerin belli 

saatte komisyona gelmeleri. 

(383) (1410) 
... ,..., . ""' .~1f!:+1\".~·1 ·. ,,v~.X,•·:.. 

t8t&llJ,1ı ıaıaricı >ıts~ . ' ' • .., < .. . ' --::,-.~ · 1 . "'.. . : -_. . ' - ' . '' ,ı 

kel'I kıta.atı .-lanları .. 
- ""·· ,,,_! ..... ~ ~ - ·~..-...- ,, .. 

Tümen Birlikleri için 9200 kilo gaz. 
yağı pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

26.3-937 saat 15 tedir. Muhammen be
deli 2208 lira, Hk teminatı 166 lira.. 
dır. İstekliler şartnameyi görmek ü
zere her gün ve pazarlığa iştirak için 
belli gün ve saatte teminatlarile ve. 
kanuni vesikalarile Lüleburgazaa TU
men Satınalma l\:omisyonund:ı. bulun
maları. "645,, ''1599" 

• • ·,. , ....... t ~ :- • ,,. ,; : .. 1 

lstanbW .. ~t)mutanhğı 
Satin~.l~a ~k~>-hl1ı;Y,Cinu ilanl~r1 : 
l _,. . . . . ... . •. - ' - .. - ,. 

Çatalca Müstahkem Mevkii için 3: 
3.5 milimetre kutrunda 4249 kilo ba
kır veya bronz tel açık eksiltme ile 
8.4-937 Perşembe gilnü saat 15 de 
ihalesi yapıalcaktır. Muhammen keşif 
bedeli 4886 lira 78 kuruştur. Şartna.. 
mesi her gün öğleden evvel komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerinin 367 
liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tupları ile berab:!r ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
"1602,, 

1 LAN 

htanhul ikinci icra memurluğundan: 

KASADA 
~AKLAOIÖINIZ 

DAl2.A 

ONU rAiZl~ , 
DAN k'AYA-VE2f Nf2 

---

- ---
Dosya numarası 934/1302 . 

Birinci derecede ipotekli olup açık arttırma suretile paraya çevrilmesine ka· 
'rar verilen ve tamamına üç yeminli erbabı vukuf tarafından (112, 115) lira kıy· 
met takdir olunan, Galatada Kemankeş Karamustafa pa§a mahalles~de atUc 
Topçu1ar ve Hamam cedit Voyvada caddesinde kain atik 13 ilS. 19 cedit 19 ill 
2!1 numaralarla murakkam ve sağ tarafı Kasapyan ve saire değirmen' hanı ve ba· 
zan Goncegülyan Şeref hanım ve Mehmet Bey ve saire hanı ve hazan aralık ve 
hazan müfrez 49 mı 53 atik numaralı emlak sol tarafı sahibi senetlerin 11 ill 
17 N. lu ikinci kısım Kara köy Palas arkası Harikliya ve Anna bin ti Bedros Ay • 
nah lokantası ve hazan Sahak ve Usep Köçekyan dükkanı cephesi Voyvada cad
desile mahdut olup altında Kommerçiyal:t İtalyana bankasının bulunduğu ma • 
h~lli müştemil bulunan birinci kısım Karaköy Palas hanı namile maruf k!rgir 
ve cesim hanın (318, 240) hisse itibarile (308.080) hissesi 1424 N. lu İcra ve tf. 
las ve 2280 N. lu kanunlar ht:kmüne tevfikan açık arttırmaya çıkanlmrıtrr. 

1) Bina bir bodrum, bir zemin, bir asma katile aynca beş kat ldaha ve bir 
c:le taraçayı muhtevidir. İşbu gayrimenkulün methali ve merdivenleri ve hanın 
çift asansörleri ve bunların arkasındaki aydınlık mahalli her iki kısım Karaköy 
Palas beyninde müşterek olup bu suretle intifa edilegelmektedir. 

2) - Binada aynca kalorifer ve elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur: bi • 
rinci kısmın kalorifer tesisatı müstakildir, kalorifer ocaklan ise birinci ve ikin· 
ci kısım arasında bulunan methal ve a~1dınlık mahallerini muhtevi müşt~rek kı • 
sımda mfü~sses olup işbu ocaklar birinci ve ikinci kısım beyninde müştereken 
istimal ed.ilegelmektedir. Elektrik tcıisa tı her iki kısımda ayn ayrı müe,ıeıtir, şu l?ı.ı;~u cibetlndekller: 1 

~ ~l'lıı Caddcslnde (Delln Suda), Galntada 
~~ar liüsnü), Taksim lsUktlU caddesin· 
'-~ roeclyan), Hasköyda (Nl3im Asco) 
~ (Müeyyed), Bcşlkta§ta (NaU 

Halit), Sanyerde (Osman), 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalo.rdakilt'r: 
Üsklldo.r, çnr§ıboyunda (Ömer Kenan). 

:Kadıköy, Altıyolağzındo. (Merkez), Iltiyüke.· 
dada (Halk). Heybelide (Tnnaş). 

Çatalca. Müstahkem Mevki Komu- kadar ki kumpanyanın umumi kontrol saati yukarıda zikri geçen müıterek ma· 
tanlığı için 3:3,5 milimetre kutrunda. halle vazedilmiş ve her iki kısım için müştereken istimal cdilegelmektedir. Ter • 
275,800 kilogram bronz veya bakır tel kos su boruları ve tesisatı her iki kısımda müstakilen mevcut olup kumpanya • 
ile 16.400 kilogram tavlanmış bakır nın kontrol saati yukarıda zık~eailen mü§terck mahalle vazedilmit ve her iki 
tel açık eksiltme ile 8.4-937 per- kısım için müştereken istimal ~ edilegelm ektedir. 

şembe günü saat 15,30 da ihalesi ya- 3) - Bodrum katı üç salon ve aynca daireleri ve beksi gezinti mahalleri 
pılaca.ktır. Muhammen keşif bedeli ve bir de deposu ve zemin katında müşterek antre ve bankanın aynca antresi 
335 lira 70 lmruştur. Şartnamesi her ve bir oda ve tuvalet mahalleri ve banka kısmında hususi asansör ve kalorifer 

100 
gün öğleden evvel komisyonda görü.. ve elektrik tesisatrile banka ittihazına elveritli kişeleri müştemil mahal ve asma 
lebilir. İsteklilerin 25 liralık ilk temi· katında iki oda, salon, telefon odası, depo, hela, camekanlı salon ve ayrıca daire

'h Ton Mutahhar Avrupa Pamug"' u nat mektup veya makbuzları ile be· leri ve ikinci katta beş oda, iki hela ve salonları müıtemil olup banka Kom. 
~· ı abcr ihale giinU vakti muayyeninde merçiyala İtalyana tarafından işgal edilmekte ve bunun haricinde kalan üçiln • 

~~in edilen bedeli (S5000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı Fındıklıda !{omutanlık Satınalma Ko. cü, dördüncü, beşinci ve altıntı katların da. on iki§er oda ve ikiıer hela ve taraça 
? ~ı..~skeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Satınalma Komisyonunca 4/5/ misyonuna gelmeleri. "1603,, kc;tında bir odası mevcuttur. 
~aw:'°de salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 4) - Takdiri kıymet raporunda yazılı olduğu üzere bankanın işgal etti-

~ Ilı~~ "lanıe (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple- lstanbıtl asliye beşinci huk"Uk mah. ği sahada mevcut olup takdi~i kıymetten tenzil olunan hususi asansör, kanlar, 't altkat teminat o!nn (4000) liu.yı ha\'i teklif mektuplarını mezkt1r gün kemesiııde>ı: ve yazılı sair teferrüata ait tesisat satııtan hari,ç olduğu gibi banka Kommer • 
~,_ 2 \> l4 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu Galatnda Doyçe Oriycnt bank pre- çiyala italyananın 28-2-945 tarihine kadar peşinen ödenen kira m:ıkavelesi 
~ e 3. maddelerindeki vesa.ikle mczkür giln ve saatte komisyona. müra. snder bank şubesinde muhaberat t~puca tesçil edilmiştir. 

· (1364) servisindç çalışan Mntyo Kotlircfsiki 5) - Birinci açık arttırması 26-4-937 tarihine rasthyan Paz:arteıi günü 

10 
tarafından mahkemeye verilen arzu- saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul ikinci tcra dairesinde yapılacaktır. 

'!\_ o Ton F erro ı angan halde: Soy adı kanununa tevfikan soy 6) - Arttırma neticesip.de verilen bedel kıymeti muha.mmeneyi bulduğu 
~ıı.hnıı adının Çağatay olnrak tescil ettirdi. takdirde ga}•rimenkul oo çok arttıranın üstünde bırakılacaktır, akıi halde ikinci 

~~ ... n edilen bedeli (13000) Ura olan yukarıda miktarı ve cinsı" Y'""lı gvın. den bahıs" le o"z adının da '·[acı"t ola le 1 k '"7 "Ask .....,, ı• • arttırma için satış geri bırakılacak ve arttıranlar taahhütlerinden urtu aca • 
~ltı eri Fabrikaalr Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 3/ 5/ rak değiştirilmesine karar verilmesi tır. Arttırmaya girmek istiyenlerin gayrimenkuliln kıymeti muhammeneıinin yüz. 
e lla de pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart- talep edildiğinden 10.3-937 tarihinde 
'll.":1l'ası· olarak Komı·syondan verı'lı'r. . cie yedi buçuğu nisbetinde p~y akçesi vermeleri lazımdır. 
'lll c. müddeiumumi muavini ile. nüfus me-
~ı_dl>lerın muvakkat teminat olan (975)lirayı havi teklif mektuplarını mez murunun ve davacı \'ekilinin huzurla. ?) - Satış peşin para iledir. 

h:_"-11 e 8) - 1424 N. lu icra ve iflas kanununun 119 uncu maddesine tevfikan lpo-"'-1~ sa.at 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı riyle aktedilen mahkeme celsesinde: 

lU1rı 2 \'e 3. maddelerindeki vesaikle mezkt1r gu .. n ve saatte Komisyonn Sebked tal h'l d b tekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahip1crinln iıbu gayrimen· 
arı (

1363
) en ep veç 

1 
e avacmın u kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı mUs • 

isteğinin gazete ile ilan edilmesine 

l 
bitelerile tarihi ilandan itibaren J-İrmi gün içinde bildirmeleri lazımdır, akıi hal· •• k K karar verildiğinden keyfiyet ilan olu- de hakları tapu sicillerile sabit ol:nıyanlar satı§ bedelinin paylaımaaından hariç u nur. r ava urumu it:-::-::-;:-::::--.:-:::::::::::::::::·-::-::-::-::--.:-::-::_:_H_::-::-::_n_lE kalır:)r._ Mezkur gayrimenkulün nefsinden doğan müterakim vergi ve vakıf ica-

~. ~Ü y u·. k p D yan g osu :E Deniz H~~:;:~ıs;errahl Şt'fi u resi ve tanzifat ve tcnviriye bor~lan borçlulara ait olmak ilzere satı§ bedelinden 
~ 1 ;:I: D r. Sa 1 Ah sun H ödenecektir. Yirmi '9Cnelik vakıf karesi taviz bedeli müıtuiye aittir. 
~llldiye l<adar binlerce kişiyi zengin etmiştir :. ii 10) - Şartnamesi herkes tarafından görülebilmek üzere 1-4-937 tarihine 
u ;! Dlı tabibi f; rasthyan perşembe günü dairede mahalli mahsusuna asılacaktır. 

~.: l~.Cl _keşide. 11 ~isan 937 dedır. U Ot. Kemal Sun 1 11) -DahafazlamaIUmatalmak istiyenlerindaireyemliracaatla93411302 

A llyuk ıkramıye ·. 200.000 Lı·radır. :: !sUklAI caddesi 322 sayılı dosyada mevcut evrak ve mahallen yapılan vaziyet ve takdiri kıymet ra.:. "'\ i~ Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü porunu görüp anhyabitccekleri ilan olunur. 

Ytıc 4 O O 25 O(l - :: T<'le!on: 43667 1 •t T •• K t ( v d li~ 1 a: o. o ' .o ' 20.000, 15.000 10.000 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::: zmı um en omu an ıgın an: 
q ık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık m.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m 

~E Dokt:or .=i ~ iki adet mükafat vardır. 
huı·kkat.· ~~Ömer Abdürrahmanii 
Q H DERMAN g 

't~~-t alan herkes 7 /.Nisan; 937 günü akşamına kadar biletini H Muayenehanesi - Eminönünde i~ 
"· ~ bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı ıakrt ~E V ALDE HANI içinde No. 21 i~ 

.. : .• ;;:::::::::::::::::::::-.:x=::::::=::=::-.r.:::::::ı: 

l<'irarından suçlu Adapazarı askerlik şubesinde ve Adapazarınm Camii 
Cedit mahallesinden Albay Ha)Ti oğlu 325 doğumlu Cavit Onbaşının tU· 
mene milracaat etmesi, veyahut halen !bulunduğu adresini bildirmesini 
askeri usuliln 215. maddesine istinaden ilan olunur. 

Miri erzıı.k çalmaktan suçlu İzmit Piyade alayı 9 bölüğünden terhis 
eri Adapazarı askerlik şubesinde mukayyet Galip oğlu Kadrinin tUmene 
mliracaat etmesi veyahut bulunduğu adresini bildirmesi askeri U!uliln 
215. maddesine istinaden ilan olunur. 11647,, !'1600,, · 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=-~~~-



HER AKŞAM ··-·A---~ 
Uzun müddetteııberi takdirkiilnrını eşsiz sesinden 

mahrum bırakan biricik sanat.kar 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

Bayan 

Telefon: 40227 

Yeni 

eserlerile 

Btraha
nesinde 

-;·. . _,. " ' . . ·· ~ ... ( " • 

yenehanesinde tedavi eder. 

---·- Tel: 40843 

~~·~~~~~~~~ 
't Dr. Nihad Tözge ;l 
f ) 1 ıncı sınıf cıı t · Frerıgl ve dıQer 'f 

<4 Zührevi hesteı·Kıar rrıutatıassısı 1, 

~ 
a a b•ill T•n••• Cemlyell ~••• ••• Ho. u ., 

T•lelonı 21••• • 
,~ Pazar ve Perşembeden başka hergiın ,, 

l 15,30 - 21 e kadar hasta~arını kabul eder ıJ: 
( saı ı günleri parasız ~. 

~~~.~~ 

Şoför ve otomobil sahiplerine 

"TC E 5,, Marka11 Dağılmaz 
l{iml1ager 

Hüsameddin 
Mikall Otomobil camları kulla~ınu. fam idrar tahhlı ı 'oo kuruştur. Bil· 

.::num tahlilat. Eminönü E mli.ik ve 
Eytam Bank ası kaqı :; •nda lu:et 
Bev Hanı . 

Deposu: Y AKUP GÜLER ve A. LEVJ Şti. 

M -

Galata Tünel caddesi No. 33. Telefon: 41853 
................. lif 

1 

ve on~an !flÜtevellit ba~ ağnlannı de· 1 

Pmii .. • Ur. lHSAN SAM1 M t& .. Hf!+ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ,.e ihtilatlnrına karşı 

pek tesirli ve taze aşHlır. Divanyc
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 1 l :t 

feder. MtDE ve barsaklan kolaylıkla !~~~~~~~~~~~~~~ 
• bo~altır. Son de:c;ce teksif edilmiş bir 1 

iL :::::::: Birinci sınıf Operatör :::::::: 
~~;~1~'d~!~~ ç~~~~A~~~~ lfior.CAFER TAYYARI 

· KOLAY, ve DAHA KA Ti tesir eder. Ji Umumi cerrahi ve alnlr cerr&hlııt rnUte- ft 
Yemeklerden sonra alımrı;a HAZIM- hassısı. Parla Tıp FakUltesi cerrahi ser• :; 
sızLİCI, MİDE EKŞtLtK ve y AN- • vlsl, dimağ cerralılııl enstıtılıtı . aa.bık a 
MALARINI giderir. MlDE VE BAR· i ulstanL if 
SAKLAR! ALIŞTIRMAZ. ı . Erkek ve kadın ameliyatıan , ıinlr ve 1 

beyin urları, estetik (y~ meme, karm 
Atı.ıo:laki kokuy u ve tatsu:lı ğt defe. bunı~ukluklaN) ameliyatları ve nisaiye 

der. MAZON isim ve HOROS marka· 1 doğum mUtehassısı. ij 
sına dikkat. 9 'HerS-Un (8· 11 ) kadar meccanen. ö~ı,.. , 

Küçük 'iıcsi çıkmı,tır. Fakat büyük 1 den sonra Ucretlldlr. Beyoğlu Parmak. 
kapı r.umdl han No. 1. Tl. •~0~6 

--ş•iJ•e•si•c•k•on•o•rn•i•kn•··r·-------lllli ::::::::::::::::.::::::•ı:::a:::::::::::::=.:.-.:::::=: 

. ' ~ .. . . ... ~.. ... . 

• • 
ıçın 

Herkesin 
Dişleri 

Böyle . 11 
beyaz değildır · 

Çün~ü dişlerfn beyaz olması fç·o 

ITJ inci şart: 

Kullanj)l8 k 

[!] inCi şart da: 
Ağzı yalnız sabahlan değil, her yc:ne!iten ıonra mümkün 

olni&zsa akpm, ıab:ıh mutlakıı tc.:nizle;r.ektir. 

1000 kelime ile kendi kendine 

\...'"' ... 
\.-. ..... ~ 

Alma a 
Elne Strasse in Berlin 

( Berlinde bir cadde ) 
·Resim: S 

' . ··-· 
B aııgcr: 

1 - Der Büri~erstcig: ( yr:.ya 1:a.ldırım: ). 2 - Der FU :). 4 ;...; 
( yo?cu) . 3 - E in Yerkehrsschutzmann: (scyrii.scfcr menı~ke: (lJ.if 
E :n Falırz"u:;: (lnr nzkil 1;.ıls1t1J..\•ı ) . 5 - Einc Kraftdr~ ô _ f.,111 
ı·r 1;;z t "<:ıi-:.s•). 5 - Eirıc Krrftdro~cı1k" : (b"r o'o:',ob l)- n)· S.,,.,, 
Autobus : ( bir otobüs ). 7 - Ein T .... iefcrwngcn : (bır J.;m'!fl 
Eine Bogenlampe : (bır ooktzk Uimbası) . 


