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Japon sefiri diyor ki : -
Tanca hadiseleri 

!Eğer doğıru çıkarsa 

Vaziyet çok vahim 
bir şekil almış olur 
. Yeni Japon clsisi Takatomi Ankara
'dan dönmüştür. 

Japon elçisi kendisilc görüşen gaze
tecilere şu şayam dikkat beyanatta bu. 
lunmuştur: 

''- Büyük Önderiniz Atatiirke iti
lbatnamemi takdim etmekle mübahi ol
duğum ve kıymetli Başvekiliniz Gene. 
tal İsmet İnönü ve mükumet eıkanile 

tcıcrrilf ettiğim Ankarayı harikulade 
bir imar ve mimari eseri olarak gör
diiı:n. On seneyi biraz aşan kısa bir za
ltıan içinde ve sıkıntılı devreler geçire. 
tek öyle bir harika vücuda getirmiş ol
llıanız, beni hayret ve takdir hl!.leri i· 
~İn-de bıraktı. Japonyanın Türkiye cüm 

huriyetine, ıempatisi derindir. Çünkü 
biz Japonlar da 70 aenedenberi ayni in. 
kişa( ve ilerleme yolunda bulunuyoruz, 
Boğazların tahkimini temin eden 

Montrö mukavelesinin de Japonya ta
rafından kat'i surette tasdik edilmesin
den sonra Türkiye ile J aponya arasın. 

da görüşülen yalnız bir ticaret mukave
lesi kalmıştır. Onun da müz3kcreleri 
Ankarada devam etmektedir. Bir iki 
haftaya kadar biteceğini umuyorum. 

Sovyet Rusya ile miinasehat 
· Japonyanın diğer devletlerle de mÜ· 

naıebatı dostane ve normaldir. Sovyet 
Rusya ile aramızda halledilecek başlıca 

(Dcwımı 6 rnetd.a) 

Bi r lngiliz gazetesi diyor ki: 
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, ürkiy e 
komşuları hakkında tecavüzt bir 

l ~ f ik ir beslemekle 

'itham edilemez ! 
---·--- -----

Avam kamarasında heyecanlı müzakereler 

Hariciye müsteşarı dedi ki : 

Hükfimet vaziyetin 
vahametini biliyor 

" Öyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz ki 
düşünülmeden yapılacak bir hareket esasen 

fena olan vaziyeti daha berbat 
bir şekle koyabilir 

....... 

u sabahki posta -ilen gelen lngi· Bu mRkaleyi Tiirkiycnin umumi· 
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t Kocasını, sevgilisine 

öldürten kadın 
1 CumhuriyetçiT; ·;:J. 
muzafferane ilerliyor 

Asile rin takviye 
kuv vetl e ri . inıha edildi Bugü n 17 yaşındaki aşık ıyle 

beraber tevkif edildi 

katil Ali Rcocp (solda) w sevgilisi !:fanla J\iUlrnm aııncsi /fakat ( arkada) 
ve Jı fanın iiç 'kilr;ii.7~ çocıtğıı btt sabah dilliyeilcn çıkarlarken 

katil delikan1ının 
~ak'ltY o tYı ili) keını(§I nsn ırne te~aviiı~<dle 

1 
bYOlYlınHrriilaıll< ns~e<dlftsğı n ycDu lnl<dlakD 

ddiası doğru çıkmadı <c ___ 
(Yazı.n 6 sncıda). 

Madrit, 26 (A.A.) - Müdafaa 
komitesinin bir tebliğine göre, hü
kGmet~iler, Aragon yolu üzerinde 
ileri yürüyüşlerine devam ederek 
Renales'i geçmi~lerdir. 

. . 
Moskova, 27 (Radyo)' - İspan

yadaki "Tas,, ajansı muhabirin• 
den: 

Pozablanko ve Kordovadaki hü
(Deııamt 6 tncıd.a) 

Müstemlekelerini 
korumak i~in 

Fransa büyük bir hava ordusu 
vücuda getiriyor 

Avrupa devletlerinin hummalı bir 
faaliyetle silahlandıkları, birçok müs
temlekelerin tehlikeye düştüğü bu sıra. 
!arda, Fransada, müstemlekelerinin mü
dafaası ve hava ordusunun takviyesi 
hususunda bazı mühim kararlar vermek 
üzeredir. 

Bundan üç ay evvel ve bunu mütea
kip bir ay evvel neşredilen iki yeni ka. 
nun üzerine miktarı 550 zabite çıkarı· 

lan ihtiyat hava kuvvetleri bu defa da 
kafi göriilmediğinden bunların miktar
lıırı artttırrlacak diğer taraftan da müs 
temlckelerin müdafaası iç.in bir ''müs. 
temlcke hava ordusu,, teşkil edilecektir. 
Eu yeni hava ordusunun kumandanlığı· 
na Fransızların harbi umumideki h&va 
kahramanı Rene Fonk tayin edilecek
tir. Umumi harp csnasmda, y;ılnız ba. 
şına 7$ Alman tayyaresi düşüren Fonk. 
bundan bir sene evvel Fransa harbiye 
nezaretinin rsran üzerine tekrar ordu· 
ya inti~p etmiş ve ihtiyat hava kuv- ı 
vetleri kumandanlığına tayin ec!ilmişti. 
:Yeni "müstemleke hava ordusu,, teşkil 

15 Alnum tflyyaresi diişiiren ımeşhur. 
tayyareci Fmık 

edilince, kendisine kaymakam riitbeıi · --- - ___ ...._..,, 
verilecektir.~ 



Sinsi politika ... 
En lıüyük yeğit en sa..f adamdır. Ve bileği bükülemiyen en büyük 

yeğiti mahveden silah sinsiliktir. Eğer s~nsilik ferdi bir silah olmaktan 
çr1:>ar da bir politika sistemi olursa ve zamanla bu kalleş sistem cihanın 
rnih,·eri halini alrrsa bundan korkunç bir şey olamaz. Hadiseleri dikkat
le takip edenler için, gazeteler birer dış siyasa laboratuvarı gibidir. 
Her hadise kendisine ayrılan sütunda tıpkı bir tecrübe tübü, bir tecrübe 
pot.esi içine konulmuş bir maddeyi andırır, ve kimyager ulaşmak istediği 
neticeye göre ter.rübelerini ilerlettikçe ma.ddc nasıl renk, şekil, koku ve 
hüviyet değiştirirse, hadise de tıpkı öyle kendi siltl;ffiunda mana, kıymet 
ve endam değiştirir. 

Küçüci.ik bir haberin gün gcçti~:çe büyümesi, dallanıp budaklanması, 
vereceğı tahmin edilen neticelere göre ya neşemizi, ya yeisimizi tahrik 
eder.Baza.n heyecanlı bir merak ve alaka iı:;ine dalarız, hazan kızar, tiksi. 
niriz. Fakat bizdeki reaksiyonların yalnız bundan ibaret ka~ası hadise
lerin tabii ve makul bir inkişaf seyri takip etmesine bağlıdır. Eğer ha. 
diS"'!er bugünkü gibi elastik bir hal alırlarsa işin şekli değişir. 

Gazeteleri takip edenler sabahleyin okudukları üç satırlık basit b.ir 
hao.isenin üç saat sonra nal gibi harflerle \'C sayfalar dolduran tafsilat
la birdenbire birinci derecede bir ehemmiyet kazandığını görüyorlar Ye 
hadisenin inki~ değil zıplayış seyri ölliınlü bir istikamet gösterdiği 
iç n tedehhüş ediyorlar. Bu tedehhüş laboratuvarda da vardır. Çok cesu. 
rane tecrübelere girişmiş nice kimyager biliriz ki fırınlarda potelerin 
korkunç tarakalarla. infilak ettiğini, bir saniye evvel tatlı renkli bir ma
yii masum masum kucaklamış duran tüblerin, bir saniye sonra gözlerini 
kör edecek bir şiddetle patla.yıp tuz buz olduklarını acı acı hatırlarlar. 
Bunun sebebi maddenin kontrol edilemez bir sürat ve istikamette inki. 
pi ve istihalesidir. ~ 

1şte bu günlerde hadiseler gazetelerde de böyle infilaklar yapmakta
dırlar. Zira hadiselerin be{serl zekilarla kontrol edilemiyecek tezahürler 
yaptığı bir devirde bulunuyoruz. Korkuyoruz, çünkil sinsilik ferdt bir 
silah olmaktan çıkmış, bir politika sistemi halini almış, ve gün geçtikçe 
siyasa dUnyasına bu kalleş sistem mihver olmuştur. ~ 

Dün Haberin ilk sayfasında Tanca hadisesinin layık olduğu bütiln 
ehemmiyetle tebarüz ettirilişi bizim sinsi politikayı en hassas bir şekilde 
takip etmek şuur ve cesaretine malik oluşumuzdandır. Bu saQah diğer 
gaz~teler Tanca vak'asmm ehemmiyetini Türkiye efkarı umumiyesine 
ancak Japonya. sefirinin ağımdan söyletebiliyorlar. Teşhislerimizin bir 
Japon diplomatı tarafından tasdikı bizi memnun eder. Zira biliriz ki 
bir Akdeniz devletinin Cebeltittankta tatbik ettiği sinsi politika büyük 
Okyanusun rahminde yetişmiştir ve Uzak Şarklı olan babasının adı da 
Ja.ponyad!r. Şekip GÜNDÜZ 

Yaz geliyor! 
Sayfiye yerlerini "güzelleştirme!, 

teşekkülleri bu yll neler 
yapacaklar ? 

Bu sene havaların erken güzel
lC§mesi belediyeyi s~yfiye yerlerine 
l:iir çeki düzen -vermek için harekete 
geçirmi§tir. Be}ediye, sayfiye yer· 
lerinin canlanması işinde mahalll te
şekküllerle de elbirliğiyle harekete 
karar vermiş olduğundan bu saha
da temaslar başlamıştır. 

Bu nevi teşe~küllerin ilki olan 
•'Adaları güzelleştirme cemiyeti,. 
şimdiye kadar çok iyi neticeler al• 
mıştır. Bunun için belediyeye ait 
olan Yörükali plajiyle, gene Yörük
alideki çamlık gazinosu bu sene ada
ları güzelleştirme cemiyetine veril· 
miştir. Cemiyet henüz tesisatı ta
mamlanmamış olan plajı bütün tesi
satı ikmal şartiyle bir kiracıya ver" 
meğe, kezalık gazinoyu da kiralama
ğa karar vermiştir. Bu suretle cemi
yete senede 1 5 00 lira kadar bir ge
lir lemin edilecek ve bununla epeyce 
işler yaprlabilecektir. 

Adalan güzelleştirme cemiye· 
tinden sonra teşekkül eden "Çamh
cayı imar cemiyeti,, de geçen seneler 
iyi çalışmıştır. Bu sene cemiyet 
Çamlıcaya müteaddit gezintiler ter" 
tip edecek ve burada eğlenceler ya
pılacaktır. Bu gezinti ve eğlenceler 
için Şirketi Hayriye ve Üsküdar 
tramvaylariyle anlaşılmıştır. 

Mevcut güzelleştirme teşekkül
lerine bu sene bir de "Boğaziçi gÜ· 
zellettirme cemiyeti,, iltihak etmek: 
tedir. Henüz faaliyete geçmiyen 
bu kurumun başında Şirketi Hayriye 

Tarih dersi kitapları 
yeniden yazılacak 

Maarif vekaleti şimdi bir kronoloji' 
iden ibaret bulunan lise ve ortamektep 
tarih kitaplarını yeni baştan y;;ızdırmal: 
için Ankarada bir komisyon toplamış
tır. 

• Yeni yazılacak kitaplar şimdilik üçU 
~rtamektepter. dördü de liseler için ol
l't ak ilzere 1 cilttir. Bunlardan bir kısmı 
yeni ders senesine yetiştirilecektir. 

vardır. Faaliyetinin çok geniş ola
cağı ileri si.iriilmektedir. 

İstanbulun sayfiye yerlerinden 
birisi olan Yalova Akay tarafından 
imar edilmektedir. Akay bu kış zar
fında büyük bir yeni otel yaptırmış· 
tır. Otelin şimdi döşenmesine çalı
şılmaktadır. Ayrıca diğer otellerle 
lokantalar da bütün kış müddetince 
ıslah edilmiştir. Bu sene gerek ban· 
yo ve gerekse otel fiyatlarında fev-
kalade tenzilat yapılacaktır. Bu su
retle kaplıcaların geçen seneki zara• 
rmm çıkarılmasına calısılacaktr. 

Belediye bu sene bilhassa Flor
ya plajı üzerinde çalışacaktır. Plaj
daki inşaat, gi.izcl kabineler, kumsa· 
lın temi7.lenmcsi, ağadandmlma işi 
ve yeni dükkanlar yapılması bu se
neki program dahilindedir. 

Aşk yüzünden 
heykeli dikilecek 

kadın ! 
Son zamanlarda adliye koridor

larında görülen aklı müvaı:enesi bo• 
zuk Seniye adlı kadın dün dördüncü 
asliye mahkemesi reisine şöyle bir 
istida takdim etmiştir: 

"Benim aşk yüzünden heykelimi 
dikmek istiyorlar, ben razı olmu· 
yorum. Benim kocamdan nyrılma
ma sebep olan Neziheyi çağırın. Ce-
za verını7.. Ben çirl~in değilim, ce
za veriniz. Kızım atıyor, ben tutu
yorum. Tramvay kazalarının önüne 
geçmek istiyorsanız raylarrn altına 
muska koyun, Yenicaminin tasları 
aras:ndn iskeletler var.,, , 

Seniye bundan sonra Sultanah• 
met sulh mahkemesi hakimine gide
rek dördüncü c:.sliye reisinin tevkifi-
ni istemiş, daha sonra da müddeiu
mumi muavinlerinin her birine ayrı 
ayrı istida vermeğe kalkmıştır. Za
vallr kadın, güç halle kandırılıp adli· 
yeden dışan çıkarılmı§tır. 
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Numan MeneDıelıci
oğlu mebus · oluyor -Değişmek 

Yaşıyan her şey gibi insan da müt 
madiyen değiş:r. Yi.izü değişir, hU) 

değişir, fikirleri değişir. Fakat bu, 
kadar ağır a.ğır olur ki çoğu za.Ill 

Hariciye Umumi katibi Gaziantep mebusu 
ve Hariciye müsteşarı olacak 

:. Hariciye Umumi Katibi Numan Me. I 
nemencioğlu Gaziantep ve Maliye müs. 
teşan Faik Baysal da Kayseri saylavlık 
!arına Cumhuriyet Halk Partisi tarafın. 
dan namzet gösterilmektedir. Numan 
Menemencioğlu Hariciye ve Faik Bay
sai da Maliye siyasi müsteşarlıklarına 

getirileceklerdir. 
Numan Rıfattan açılacak Hariciye 

Umumi katipliğine bir büyük elçinin 
ve M;ıliye müsteşarlrğına da Merkez 
bankası umum müdürü Salahaddin ve
ya Maliye müsteşar muavinlerinden bi. 

rinin getirilmesi ihtimali mevcuttur. 

Partinin tamimi 
Ankara 26 (A.A.) - Kayseri sayla· 

vr Süleyman Demireı:en ve Gaziantep 
Saylavı Nuri Conkerden boşalan Kay-

seri saylavlığına Maliye Müsteşarı Faik 
Baysal v, Gaziantep saylavhğına Hari~ 
ciye vekaleti genel sekreteri Numan Rı-

fat Menemencioğlu Parti Genbaşkurun
ca Parti namzedi olarak onaylanmışlar. 

dır. Sayın seçicilere bildirir ve ilan ede-
rim. 

Tramvay Şirketi 

kendisi işin farkına varmaz. Ond1 
değişmeyi ancak dış:ırdan bakan! 
- onlar da hiç olma7..sa bir zaman gö 
!erini çevirmiş olmak şartile - giirii 
lcr. Kendisine söyliyecek olursanr 
. ~. ·ı 

ınanmaz, çaş:ır; farkettiğiniz dcf:ı~ı 

lik onun ylizünde, çeklinde, ııe.s: 

dt§nıd'ı ise sözlerinizi laknydi ile, ha 
ta memnuniyetle karfılaması };abildi 
Fakat fikir.erbde değişiklik gördiı w• 

nüzü söylemeyin, üzülür, kızar, l;ab 
etmez. 

E ski fikirlerini anlatırsınız: sözl 
rini, bir muharrirse yazılarını ayne 
hatırlatır:;ınız. Şüphc~iz inkar ed 
mcz; fakat onların manasında 6izi 
yanıldığınızı iddia edebilir. İnsan o 

75 nnıraı vceıreırek 

Ölüme· sebebiyet davasında 
ibra senedi almış 

,.• lu, mazisi de dahil olmak üzere, haY 
tını tashih etmekle meşguldür. Ken. 
de hissetmeden fikirlerini değiştirnı~. 
olan adam, eskiden bugünkü gibi d 
şünmemiş olmasına ihtimal veremez 

Bundan bir müddet evvel Pangaltrda 
Hamam önünde bir tramvay kansı ol
muş ve Muhiddin isminde bir çocuk öl. 
müş Ekrem de sakat kalmıştı. Dün bu 
feci k.:zanın duruşması yapılmı~hr. 

Evvela söz alan tramvay şirketi avu
katı çocukların babasının tramvay şir
ketinden tazminat alrp bir ibraname 
verdiğine işaret ederek beraatkrini is.. 
tedi. 

Sağ fakat sakat kalan çocuğu yanın
da olduğu halde mahkemede 1-ulunan 
çocukların babası Mehmet ayağı\ kalk
tı. Actklı bir sesle şunları söyledi: 

- Evet. Tramvay şirketi, hana 7 5 
lira verdi. Fakat, bunu ölüm tazminatı 

olarak değil. "Çocukla:-ın nac; ve tedavi 
parası olarak bunu al da §İmdilik, son. 
ra tazminatın da icabına bakarız!,, diye 
elime tutuşturdular. Sonra da noterlik
te. kendileri tarafından yazılmış bir k8.-

ğrdr, 7 5 lira ilaç ve tedavi ücreti aldr. 
ğıma dairmiş gibi imzalattılar. Ben 
öyle tahsil görmü~ bir adam değilim, 
ki aradaki farkı anlıyayrm? Hiç 7 5 li· 
rayı sakatlık ve ölüm tazminatı yerine 
kabul eder miyim? Eğer sözüme inan
mazsanız, noterlikte bana o kağıdı im. 
zalatır1arken hazrr bulunan iki şahidi 

çağırırız, dinleyiniz; 7 5 lirayr ilaç ve 
tedavi parası, diye mi, yoksa sc;kathk 
ve ölüm tazminatr diye mi aldığımı on· 
lar söylesinler! Zaten o zamiln daha 
M uhittinim ölmemişti ki.. O s0nradatı 

öldü ve bu Ekrenıim de böyle sakat kal
<lr. Bir köpek böyle bir kazaya uğrasa, 
sahibine 7 5 liradan fazla tazminat verir. 
ler; halbuki ölen ve ıııakat kalan. insan
dır! İnsaf! Ben. 3,000 lira tazminat 
istiyorum 1 

Bu sözler zapta geçti ve do:;yanm ı 

tetkiki için duruşma geri k::ldı. 

Kent Çiyano bugün 
Belgrattan ayrıhyor 
Doğruca Romaya dönecek 

Roma, 26 (A.A.) - Stcfoni a
jansı bildiriyor: 

İtalyan - Yugoslavya anlı!şma~ 
lah bütün gazetelerin ilk sayıfalarmı 
doldurmaktadır. Gazeteler iki mem• 
leketin 1924 de Romada Musolini 
ile Pasiç arasındaki anlaşmada tesbi-. 
edilen program dairesinde müsbet 
esaslara müstenit dostane tesriki 
mesaiye avdet etmekte oldukl~rmı 
ve siyasi anlaşmanın vasi şümullü 
ve bilhassa muahededeki "ltalya 
kralı ''e Habeşistan imparatoru,, ta
biriyle resmen İtalyan imparatorlu· 
ğunun sarahaten tanınmış olduğunu 
ehemmiyetle kayd ve tebari.iz ettiri· 
yorlar. 

Bayan Leyle 

Belgrat, 26 (A.A.) - Siyasi 
mehafilin kanaatine ~öre, İtalya -
Yugoslavya ~nlaşmaları mütekabil 
tavizlere istinat ct.ınek tedir. 

İtalyanın kazancı: 
1 - Habeşistan imparatorluğu

nun tanınması, 
2 - Yugoslavyanın Rorpa eko• 

nomik anla~mnlarına kısmen iltiha· 
kı, 

3 - Arnavutluk m~selesi anlaş
mada mevzuu bahsedilmediğine gÖ· 
re, Arnavutluk st,tükosunun znn
nen tanınması, 

4 - Başka bir devletle ihtilaf ha 
linde Yugoslavyanm bitaraflığı. 

Yugoslavyanm kazancı: 
1 - Yugoslav kara ve aeniz hu· 

dutlarının garantisi, 
2 - İtalyanın tethişçi Hırvatla· 

ra muzaheretten vazgeçeceği temi· 
nah, 

3 - lstriya ve Göricedeki Slo· 
ven ekalliyetlere daha iyi muamele 
edileceği hakkında Cianonun ızaze
tecilcre beyanatı sırasında verdiği te
minat, 

4 - Esaslı ı>konomik istifadeler, 
5 - Yugoalavyanın beynelmilel 

vecibd~"inin İtnlya tarafından ta· 
nmmnar. 

Hareket 
Belgrat, 27 - Kont Ciano bu. 

giin öğled~n !?nra Belgrattan ayrıla
caktır. Doğruca Roma.ya döneceği 
söyleniyor. 

Mus1kl sanatkarları 
cemiyetinde lhtlraf 

eski sözlerinden, şimdiki fikirleri.11 
uyacak manalar çıkarmağa çalışır. S 
mimi olduğu nisbette buna muva.ffa. 
olur. Yani ne kadar samimi ise o d 
recede kendini inkar edebilir. ''0 ~ 
man yanılmrı:ırm ! ,. demesi çok zord~ 
çtinkü bugünkü fikirlerinin ha.kik3 

onun nazarmda o kadar aşikardır 
onun görülmesini, hele bir zanıanl 
kendi tarafından da görülmemcıı· 
aklına. sığdıramaz. 

Bilmem kaçıncı .!levgilisine: ••Gö . 
lümü verdiğim ilk kadın sen.sin! .. dı 
yen 8.şık yalan mı söyler? HayU'; e~ 
sevgililerinde de bugünkü seYgirsı 
sevdiğine , ötedı>nberi, daha tanııı: 
dan, görmeden ona rnrulmuş oJdııı:; 
na kanidir. Eski sevgilileri. oııl 
için ne kadar yanıp ağladığını. ka 
çıkarıncaya kadar yumnıklarmı ı5r 
dığını unutmuş değildir: bilakis, 'c~ 
ki her damla gözyaşını, belki en k 
çük üzüntüsünü hatırlar; ancak es 
ı=evgililcrin cchrelcrini, adlarını sili 
rcrlerine bugiinkünün <'ehresini. ad . 
koyar. Hatıralarına hiyanet ettiğin 
farkında bile değildir ... Böylece hiV 
net etmiyor da eskiden başka kadı 
ları da sevmi11 olduğunu itiraf edeb 
liyor@a emin olun ki bugünkü n.sl•ı t 

derinden ı:amimi değildir. Bir I•'rans~ 
şairi, Andre E=;uarel'I: "Je t'aiıne. J 
t'aime, qui fa ut.il tuer ? .. der (''~r 
seviyorum, kimi i"ildürevim ?) . H 
Rşık, sev~ilisi uğrunria 'hatıralr rın 
bütün ma7.isini öldürür. 

Bir fik re ger çeklen inanmıs. b~ 
lanmış arlam da o a.ı;ık gibidir. Bu .. 
kil fıkri uğrıında. eskiden düşünclt1 
lerinin, s(iylediklerin in hepsini ı::ıle 
ancak onların \'erdiği heyecar.Jı:r 
onlara gösterdiği sadakatt hatrrıar ' 
bütün bunları buglinkü fikre nl 
eder. 

Nurullah Ata; 

Nurullah Atacın 
konferansı 

Kıymetli muharrir arkadaşlarım 
dan Nuru11ah Ataç, bugün ıa:ıt 17 
Şehremini halkevinde "Okuma •• ıne 
zuu üzednde gayet alakalr bi~ konf 
rans verecektir. 

Edirnenir1 
kara günü 

DUn bU)1 ük 1 ·r 
lhttfal yapıidı • • • 

Güzel Edirnem:z, Enlkan har:ı:.nc; 
gördüt;ü dü§man istilasının !:ara ,·t rrı 
temli hatırasını dün bir caha r::ı1111 
ve aziı şehitlerin ruhları bir defa dıı 
taziz edilmistir. . 

Bu müna;ebetle halke,•i önUncle b' 
J k . . . . . k. 1 ı"btifal erce ışının ı~tıra ıle ya pt an . 

·· ·lıY mualli.-n Kemal Batu b:r nutuk Sl
1
} • ğ 

rek Edirnemizin 27 yıl cn-e c:C~tu 
·· ı l,:r 1: felaketi tebarüz ettirmiş. boy c • . 

ra ""ünün bir daha tekerrür etınt'tO 
.... . ']!fi 

meydan verilmiyeceğinc antl:ır ıçı 
1 .. "k ld v ~ m ha"·as ve muz; anm çc: ıgr ır.a.c 

çinde şehitlerimiz taziz edilmiştir. 

ncsmini yukarıda gördüğünüz 
Azarb<lycanlı sanatkar Lcyla1 sanat 
hayatına atılmnsmın 6 ıncı yıldönü· 
mü olan 8 nisan perşembe güni.i ge· 
cesi Bcyoğlunda Çağlıyanda arka
daşlariyle birlikte bir müsamere ve
recektir. 

Bundan bir müddet evvel yeni 
idare heyeti seçimi yapılmış olcı.n 
Türk musiki sanatkarları cemiyetin• 
de bazı ihtilaflar çıkmrş ve c:Jört aza 
istifa etmiştir. - l . l' k 1 istif rasmc;a gız ı tutulma ta o an bu 

Halk tarafından pek beğenilen 
Leyla'nın daha uzun seneler sana
tında muvaffakıyet dileriz. 

Bunun için önümüzdeki cuma 
günü cemiyet heyeti umumiyesi fev
kalade bir jçtima yapacaktrr. Top
lantıda şimdi idare heyeti azalan a· 

sebepleri azaya bildirilecek ve 
nun Üzerinde münakaşalar olacl!l 
tır. Bundan sonra yeni seçim yaP 
lacaktır .. 
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Ec(gacuso~ lb>D ır 
~&za : 1Fatsa0 <dlalfil 
es~a ınta tril ene ır 

d lia. vaıar iyile§ti ; bu yüzden, benim 
e bulunduğum kazanın hudut dJ.Şla

t'trıa. doğru sarkmam mümkün olu. 
~ İlkönce komşumuz Fatsadan ba.~. 
b· rn. Buraya atla adi yürüyüşten 
ltaz hızlı olarak dört saatte gittik. 

a"'dette hayvanları pek hızlı sürmek 
Oartiyıe iki saat bir çeyrekte döndük. 
. llir pastoral şair için ne mevzular: 
~Çcklenmiş ağaçlar: henüz yavrula. 
tııı§ koyunlarla, keçilerle dolu sürüler; 
:~avebe ile kum, knya ve çakıldan 
da lirekkep bir sa.bil... Şüphesiz, bura. 
h .dUnyanın en güzel plajları kurula. 
:Iı.r: Bazan, temiz bir sığlığın önün

de, kırk elli metro ende, bir kilomet
~da ve civarı pek Ia.tü olan bir 
b . la raslanıyor. Arkada.jlarımla 
iriıktc söyleniyoruz: 
- Ah, şurası kala.balık bir şehrin 
~rnda olsa, ne hazine! 

nir tek köy bile görmeden Fatsa
)a "ardık. !ki kaza arasında rasladı. 

Bir Fatsa manzarası 

~ insanların yekunu on kişiden 
tı~ değildir. M'aaınafih, vilayetimiz 
;:'ll Ordu, .kesafet noktasından üçün. 

CU l'ahut dördUncü geliyormuş. 
~ :nu ik~ kaza. n:rasında istisnai ah. 
llı.a!de otomobilin de gidip geldiği ol
flı. it§. Lakin doğrusu, lben hayret ettim. 
~kU, şose karikatUrüniln dereli, çu
~lu ve kayalı olan birçok noktala
~dan at bile geçemedilC de ekseriya 
f n sola saptık. Bu otomobil seyahati 
~ fl~esi, eski tarihlere alt olsa gerek. 
~kim, bir vekilin bir kış günü sap. 

P kaldığı ve gecelediği yeri gös. 
~diler. Şimdi sular öteyi beriyi büs. 

, lıa lii_n bozmuş. Kat'iyen geçilemez ka 
atındeyim .. 
:eu sene zarfında, valimiz Baran'm 
~ik ettiği ''birlik,, ler sayes•nde 
~ lk, bir umran seferberliği yapacak, 
l'a Se, 120 kilometre uzunluğunda ola-

lı: , vilfıyet sahilini baştanba.cıa ka
~erek İstanbul • Hopa hattının da 
ır Parçasını teşl+H edecek. 

"' * • 
, l-'atsanın bir çeyrek ötesinde yolun 
~rinde bir evliya yatıyor. Mezarına 
~a yeni bezler bağlanmış·. 
~tlarrmdan biri: 
....... Sıtmaya karşı birebirmiş! - dedi. 
Öteki: 

" ....... :Kendisi de sıbnadan ölmüş! - ce. 
lhnu verdi. 
~ liernen oracıktan bir köylü geçi. 
~?u. Yol arkada.~ımız doktor Bay 
bı ın kendisini selfunladı; ve sonra 
~ onu prcza.nta etti: 

t ....... Çerkeslerden b:ı.kıyetüssüyuf • 
llt- ! 

....... Anlıyaınadım! • dedim. 
~ ....... Eskiden, işte şu havalide birçok 
tı.,,l'kcs köyleri vardı. Onların bütün 
b~Usu sıtmadan kırıldı. Tabiatiyle, 
~Çok Türk köyleri de ayni hastalık
~ Yok oldu ama, çerkesler yalnız bu 
lt haaa oturdukları için büsbütün 
ar~lu§lan dikkati celbediyor. 

1 ~te bu geçen adam, o köylerin ma. 
lı~a katliamından kurtulan biricik 

llnesiymiş .•• 
tjj t'>aJımn da.ha birçok yerlerinde, ez-
11, !lllc Samsuna. giden taraflarda d:ı. 
t~tnıa yüzünden eu son otuz kırk sene 
~t'trnda tamamiyle yok olmu~. sade 

Zarlığı kalmış köyler gördüm. 
d. li'atsanın tam yanında ''Mandıra,, 
U i!b.il~n bır göl vnr. Burası, takriben 

11~ ~ metro kutrunda dairemsi bir 
c 

1 
bırikintisi ki, deniz sathından an. 

t~ t bir karış yiiksckliğinde .... Gara~
~ de, denizle arasını ancak beş on 
~:r~luk bir çakıl ııeridi ayırıyor. Bu 
h· 1dın bir tarafında bir metro eninde 
....,·r k"na.1cık açılmış, gölün suyu yavaş 
a\taş denize akıyor. Fakat, dibinden 

(Devamı 4 üncüde) 

(Va - Nu) 

Kağıt çok 
pahahlaştı 

Kitapcılar bllkftmete 
milra caat ediyor 
Ankara caddesindeki kitap tabileri 

dün akşam aralarında bir toplantı ya
parak mesleklerine ait bazı meseleleri 
görüşmüşlerdir. 

Bu arada son günlerde kağıt fiyatla. 
nnın yükseli_şi yüzünden uğradıktan 

müşkülat dolayısile kitap basmamak za
ruretinde kaldıklannı ve bunun mem
leket kültür ve irfanına vereceği zararı 
hükumete arzederek bazı taleplerde 
bulunmağa karar vermişlerdir. 

Bundan başka eski kitapçılar cemi
yetinin "İstanbul Kitap Basanlar kuru
mu., adıyla yeniden teşkilini de karar 
altına almışlardır. 

Maliye şubele
rine yeni bina 
ilk bina Sulumaoas

tırda yapılıyor 
Şehrimizde yeni maliye teşkilatı 

yapıldıktan sonra bir kısım maliye 

şubeleri binalarının ihtiyaca kafi 

olmadığı görülmüştür. Bunun için 
defterdarlık şehrin muhtelif yerlerin• 
de harap veya kira suretiyle tu tul

muş binalarda bulunan maliye şu

belerinin yeni ve bir tip binalar ya· 

pılarak bu bin alara yerleştirilmesini 

Maliye vekaletine teklif etmiştir. 

Bu şekli muvafık gören Maliye ve
kaleti yeni maliye ,ubeleri binalan 

için tahsisat göndermiştir. 

Yen i maliye şubelerinden ilki 
Şehir cıvarı çUp 'Samatyaşubesibinasıolarakyapıla-

Afetinden kurtuluyor caktır. Bu bina için Kocamustafa 

Sıhhiye vekaletinin çöplerin yakılma- paşada Sulumanastrrda eski itfaiye 
sı için lazım olan fınnlar yapılıncaya karak ol binasının bulunduğu yer se
kadar bunların denize dökülmesi husu. çilmiştir. Bundan sonra bu seneki 
sundaki kararı dün resmen - Belediye tahsisatla şehrin muhtelif yerlerinde 
Riyasetine bildirilmiştir. Diln Vali ve daha üç şube yaptırılacaktır. 
Belediye Reisinin riyasetinde olarak 

H Bu suretle maliye •ubelerinin Belediye Reis muavini Ekrem; eyeti :ıt 
Fenniye Müdürü Hüsnü; Temizlik tş- esaslı bir yeri olacak ve kira veril-
leri Müdürü Nmırat toplanarak bu işin mekten kurtulunmuş olunacaktır. 
ne şekilde tatbik edileceği etrafında 

görüşmüşlerdir. Emrin derhal tatbiki
ne geçilerek şimdiye kadar şehrin sıh. 
batini bozacak bir şekilde kırlarda top· 
Janan çöpler bundan sonra denize dö-' 
külecektir. Bir taraftan da ihrak fırın. 

tarının yapılması için teşebbüslere gi
ri~ilecektir. 

Halkevlnde kadın 
şairler gecesi 

EminönU halkevinin kadın şairleri. 

mizin hatıralarım yad için t ertip ettiği 
gece dün akşam yapılmıştır. Saat 24 e 
kadar süren bu gecede evvela M. Tur-
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han Tan tarihteki bütün kadın şairler- '11••············ den bahsetmiş ve onlardan bir kaç mıs. l ıu 
ra okumuştur. Ondan sonra Şükufe Ni. 
hal bir musahabe yapmıştır. Halid Bay
rı da iki kadm şairimiz hakkında tet. 
kiklerini bildirmiştir. 

iÇERiDE: 
ıt: BllyUk önder AtatUrk dün Ankara halk 

evinde tertip edllen L1udağ toplantısına yük 

sek huzurlarlle şeref vermişlerdir. 
- :rak kralının doğum yıldönUmU müna. 

sebctllc Reisicumhur Atatürk bir tebrik tel. 
gratr göndcrml§, kendilerine 1rak kralı tara 
fmdan hararetle teşekkUr edilmiştir. 

* Ticaret odasını.la. Şark parti navlun ta 
rileslnl tesblt eden komisyon perşembe gUnU 
son toplantısını yapacaktır. Bu husustaki 
mukavelelerin projeleri tesbit edllml~tlr. 

• Merhum thtl!alcl Ziya için bugün Eyt\p 
teki kabrinde bir ihtifal yapılacaktır. Bu lh 
tlfale gidecekleri parasız götürecek vapur 
saat 14,30 da köprünün Haliç iskelesinden 
kıılkacaktır. 

* Bazt banka umum müdürleri arumda 
değişiklikler olacağ'ı ıöylenmektedlr. 

• Ziraat bankS.BI yeni kanun 10.yihası büt
çe encümeninde dl.in görUşUlmllf ve iktisat 
vekilllc banka umum müdUrU de toplantıda 
hazır bulunmuştur. 

• Holanda ne klerlng anlaşması vekiller 
heyetince kabul eoilmlıtir. 

* tş ba.nkaııı heyeti umumiyeai pazartesi 
günU toplanac,ktır. 

• Ko.ymalctımlar ara.amda geniı mikyasta 
tayin \'e tahvlller yapan bir kararname hr.· 
zırlanmıştır. 

* Maliye vektlimlz Fuat Ağralı dün Pa• 
rlsc vasıl olmuştur. 

• Ticaret odası sıhhi, iktisadi bakımdan 

kaymakaltı elitlerin ıehirde ııatılmama.sını 
yalnız pasta vesair unlu şeyler imalO.tında 

kullanılmnsınr belediyeye teklif etmektedir. 
• Ercnköy nnhlyesi müdUrU Ziya, Emnl· 

yet umum müdUrlUğll kadrosunda ikinci sı
nıf mUfetliıı muavinliğine, açık bulunan Re 
yazıt nahiyesi mUdUrlllğUne İstanbul emni• 

yet mUdUrlUğU kadrosundan Naim İpek, ge 
ne nçık bulunan Kasımpa.,a nahiyesi mUdUr 

GEÇEN SESE BUGUN NE OLDU T 

Karata mu~ bir zelzele oldu. Birçok 

evler yıkıl~tır. Nutwıça zayiat yoktur. 

• İnhisarlar idaresln!n gelecek seneden 

itibaren bira imal&tı işini de üzerine alma51 
için tetkikler yapılmaktadır. 

* Festival komitesi dün de belediyede top 

!anarak Boğazda yapılacak beynelmilel ka• 

yık yarışları tızerlnde meşgul olunmuştur. 

• Belediye plyuada bayat pirinç unları 

bulduğundan pirinç unlarının üzerinde imıı.1 

tarihlerinin yazılması esasının konulma.cıı 

mukarrerdir. 

• Evvelki gün gelen GOO seyyah c!Un mem 

leketlerlne dörunU§lerdir. Dün de kralic:e 

Marya vapurile muhtelit mllleUcre men.sup 

400 ııeyyah gelml§Ur. 

• İstanbul vllO.yetlnde bu sene 8000 talebe 

ilk mektebi bitirme lmUhanma girecektir. 

* DUn latanbul kız Usesfnde bava tehlikesi 

hakkında verilen konfera.natan aonra 750 krz 

lUğUne oe Heybcliada nahiyesi mUdUrtuıtü _ M ademkl sılllı istiyorsun A vru. 
birinci komiseri Tallıt, Heybellada nahiye 
mUdUrlUğUne ise birinci komiser ŞUkrU tıı. pa teyze, bize para ver d<J top alalım! 
ytn edilnıl§lcrdlr. - ~'ransız karikatürü -

---w .. w,.=-----•,..ımı...dl:ltbllalUl-nı _, --m• 

ithalat 
serbesti si 

Hü" O.met bu yolda 
tetkik ler yapıyor 
Hükumet, geçmiş olc:.n buhran yılla

rından sonra, "G. t. R . ., kararnamesile 
ithalatın serbestisine doğru atılmrş o. 
lan adımın tamamen tevsii için tetkikler 
yapmaktadır. 

Bu hususta Vekaletler tarafından ya
pılmış ol::.n ilk tetkikler müsbet bir ka
naate doğru tekemmül etmiştir. Bun. 
dıın sonra §ehrimizde alakadariaıın iş· 
tirakile toplantılar yapılması vt müta
leal:ır alnıması kararlaşmıştır. Bu top. 
lan!ılar önümüz:kki hafta içinde olacak 
tır. 

Sanayi Umum Müdürü Reşat da bu
günlerde Ankarad3n şehrimize gelecel~
tir. 

Şu vaziyet. buhran yıllannın tama. 
men geçtiğini ve onun icap ettiı-<liği ted 
birlerin kaldırılmasında artık mahzur 
görülmediğini gö:aermektedir. 

Muhacirlere 
verilecek arazi 

i s tihkak sahibi 
olmıyan lara 

dağıtı lıyormu~ 
Hükumet ~ok çirkin bir halden 

haberdar olmuştur. İskan kanuniy
le muhtaç yerlilere ve muhacirlere 
2 ile S dekar arasında bağ ve mey· 
valık verilmekte olduğu malumdur. 
Muhacir iskan ve muhtaç köylüye 
arazi dağıtılması gibi faydalı ve mec. 
buri işler dururken bazı yerlerde me
mur, tüccar ve bunun gibi muhtaç 
olmıyanlara bağ ve meyvahk olarak 
sulu ve verimli arazi verilmekte ol• 
duğu anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar muhtaç olmıyan
lara verilen araziyi muayyen müd
detler içinde verimli hale getirenlerin 
parasız tapuya bağlanması takarrür 
etmi~ olmakla beraber badema top· 
rağa muhtaç köylülerden başkasına 
katiyen arazi verilmemesi alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

talebe Türkkuşuna ynzılmağa karar vermiş 

Ur • 
* lzmlr Musevileri bir gazetedeki açık 

davet üzerine yarın att,,am ibadethaneleirnde 
bir toplantı yap:ı.caltlar ve badema daima 
tUrkçe konuşmağa karar vereceklerdir. 

• Dahlllye vekili Şükrü Kaya dUn EIA.zi:tl 
ziyııret ve oradıın Malatyaya hareket etml~· 
Ur. 

• Londra piyasasında Türk atyonlarmın 

tıııenlıı ve amballj şekilleri fevkala.de takd\r 
edllmektedlr. 

• Japon mUmessllleri lnhl.sarlar idaresine 
bu sene memleketimizden ugarl 100 000.000 
kilo tuz alacaklo.rınr blldlrmişlerdlr. 

• Şehir meclisi nisan devresi top~antıları 
na per:,ıembe günU başlayacaktrr. 

o Belediye ten heyeti tehrin beş senelik 
kanalizasyon yol ve su programım hazırla• 
mo.ktc.dır. Bu programlar meclisin nisa.'l 
d:ıvr~lne yeti§UrilecekUr. 

• :M:allyo \'CkAletl milli tahvillerin taksit!e 
s:ı.tılmruımda mahzur görmemektedir. 

• C. n. r. umumi idare heyetindeki mUr:-

hıı!lere yeni aza seçilmesi takarrür etmiştir. , 
• Partide matbuıı.t lşlerilc u~ra.'jan bUrı>-

nun matbuat umum müdUrlU~e ilhakı 

mev::uubahstir. 

D I ŞAR ID A: 

• Belçika kralı evvelki akşam başvekil 
ve h:ırictye nazrrlle Londra ziyaretinin neti• 
ceıori hakkında görUşmUştUr. 

1 

* Halkan iktisat konse~1 aon toplantııııru 

yapnralc d:ığılm~tır. Bu~Un bir tebliğ neşrr
dilcccl:ttr. Konseye !~tırak eden heyetimiz 1 
pazartesi günU g<'lccektır. 

• Çdtoslovakya başvekili Hodza Viyan~· 
dan geçerken bu ziyaretten istifade ederek ı 
Avusturya baş\'eklUylo ı;örU~mUştUr. 

* Los Anı:elos ve cenubt Kalllornlada 
vasi bir sahada iki defa şiddetli zelzele ol• 
muı;tur. Zelzele San Dlcı;oda da hissedllmi~· 
tir. 

•' Bulgaıistanda zehirli gazlardan korun 
mak için 111mdlden teJbirler alınmaktadır. 

KURUN'da: 

Hırsızlar mektebi 
I!a.-tau Kmııçayı ~ehrimizi doldurmı 

kü.r:.tk di!ımcil1;;rın yamı tahsillcriııi 

.iknıal ede ede, tecrübelerini arttıra 

<ırtnr-0 mitte:ıas.<tl.'t uii'C'r y<ı:tl:.cs:ci VG 
hırsız kesileceklerini bize §Öy~c anla
tıyor: 

Bir i!d gün evvel Lehi::;t~ndan ge
len bir telgraf V~ova polisinin 
bir "Hırsızlar mektebi,. keşfett:ğini 
bildiriyordu. İhtiyarlıktan artık ça. 
lışamaz bir hale gelmiş olan hırtı. 
zın biri evine sekiz ile on.iki yaşın
da birçok çocuk toplamış, bunları 

hem ycdir;p içiriyormuş, hem de 
kendilerine yankesicilik sanatı öğ. 
retiyormuş; buna mukabil çocuklar 
da çaldıkları şeyleri getiriyor, ihti
yar hırsıza veriyorlarmış. 
Va.rşova polisinin bulduğu §ey bir 
hırsızlar mektebi ise buna keşif 

demek doğru olmasa gerektir. Zira 
Varşovadaki hırsızlık mektebine 
karşı !stanbulda bir değil, birçok 
dilencilik mektebi vardır. 
Bu mekteplerde tahs!l ve terbiye 
çağlarını dilencilik öğrenmek ve di. 
lenmekle geçiren bu zavallı çocuk
ların mÜhim bir kısmı ilerde işi 
yankesiciliğe döl,ecekleri şüphesiz 

olduğuna göre biu:leki dilencilik 
mekteplerini de bir nevi hırsızlar 
mektebi namzedi telakki etmek doğ. 
ru değil midir? / 

AKŞAM' da: 

Süt m ese le si 
1 stanbulıuı büyük dertler;r.dcn biri 

de süttiir. ~Ialıim ... 
Bu, sabahki Ak~m süt meselesinin 

ancak büyiik sermaye i-§C girişirse 

haJledücbileccğini söylityor. 
Günde bir iki mahalle dola§ıp beş 
on kilo süt s?tmak sayesinde geçi
necek ve aile besliyecek adamlar o
lursa tabitdi.· ki onlar asgari bir 
hayat seviyesine katlansalar bile 
gene sütü pahalıya satmağa mec. 
burdurlar. Fakat makul bir serma_ 
ye ile işe başhyarak çok süt satabi
lecek bir teşkilat ancak koyduğu 

sermayeye ticari bir faiz ile yani 
senevi yüıde 25, 30 bir faiz 
ile iktifa edebileceğinden peraken. 
de süt satış fiatleri çok ucuzlar ve 
on kuruştan yukarı çıkmaz. 

CUMHURIYET'te: 

ısoanya h c: rbinin 
varacağı s e lamet 

sahili 
Cumhuriyet gazetesinin başmakale

sindc1ı aldtğım1z §tt parçayı Muhiddiıı 

Birgerı'in siyasi reisliği altında Çtktm 
Son Posta'nuı yiiksck irfanına ar::.cdc
riz. 

Yunus Nadi dün Son Postayı atlat
tıkta1l sonrcı bugün de yine kendi ka.. 
rilerine kendi ağzıyla .ştınl.arı söylü
yor: 

Bu şeklinde mesele blitün Avrupa, 
bütün Akdeniz ve bütün Afrika 
meselesi demek olur. Zaten İspanya 
kargaşalıklarından bir Avrupa har
bi çıkması ihtimalini korku ile der. 
piş edenler hep ortadan bu ihtimal
leri uzaklaştırmak istiyorlardı. 
Eğer büyük Avrupa devletlerinden 
hcrbisi İspanya yüzünden yeni bir 
cihan harbi çıkmasını istemiyorlar. 
sa lspnnyada adına dahili denilen 
har'.>: durdurmak için müessir müda 
hale etmek hususunda samimiyetle 

elbirliği etmek mecburiyetindedirler. 
Har'ui körüklemek ve herkesi iste
di3i yere sürüklemek için değil, 

harbi clurdurmak için müdahale. 
Harb durdurulurken konacak şart 
İspanya.da herhangi bir tesire tabi 
olmıyacak intihabutla milli İspanyol 
hükiımetinia vücuda gelmesini iste. 
mekten ve tcm!n etmekten ibaret ol
malıdır. 

Eğer bütün devletler bu esasta it. 
tifak edemezlerse İspanya itkrinin 
ergeç bir Avrupa cidaline knpı aç. 
ması ihtimali çok kuvvetlidir. 
Buna Japoıı scf~ri Ta1roteminin bu

gün büfün gazetelerde çıka• beyanatı.. 
nın son kısmını da ilave ederseniz dıf 
siyasa adcselerini::i iyi ayar ctmi-2 o
lursunuz. 

Aux bon entcndctırs salüt! 
Kara DAVUT. 
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Büyük Türk denizcilerinden 

Cezairli gazi 
Hasan Kaptan 

Büyük Katerinanın gözdesi 
Orlof un gözünü nas il yıldırmıştı? 
.. Yazan: A. Cemalet:t:in Saracoğlu 

ORLOFUN !KiNCi MAt".iLOBIYETt 1 Karadenizden gelecek tehdide karşı ko-
Gazi Hasan kaptan Orlof filosile yabihnek için icap eden tedbirlere baş. 

Mondrosda karıtıla§tı ve hemen tdüşma- vurmaktan geri kalmıyordu. 
na saldırarak düşman amirali Orlof ile 
mÜ§aviri Spridoff karşılarındaki Türk 
denizcisinin ne kıratta bir adam oldu. 
ğunu bundan evvel tecrübelerile yakın
dan anlamışlardı. Binaenaleyh Türk 
amiralinin bu son hücumuna cesaretle 
karşı koymakla beraber bu maharetli 
!denizcinin 'aslanca hücumları kar§ısında 
dayanamadılar, ağır zayiata uğrayarak 

kaçtılar. 

Rusya imparatorlçeıi bUyilk Katerine 
nin nüfuzlu gözdesi kumandaıı altın

daki o muazzam kuvvete rağmen Gazi 
Hasan kaptanın derme çatma kuvveti 
karıısrnda yüz çe~rmeğe mecbur kal. 
mıştı. 

Deniz harplerinde malzemeden ziya· 
de mürettebatın yani toptan ı:iyade yü
reğin iş gördüğüne ldair olan eski naza. 
riyeyi Gazi Hasan kaptan dostfi düşma-

na bir kere daha tasdik ettirml§ oluyor
du. Orlof Mondros muharebeıini kazan. 
mıı olduğuna dair Avrupaya bir takını 

yalan havadisler uçurdu ama batta 
maruf tarihçi Hamer bulunmak üzere 
birçok !doğru sözlü Avrupalılar bu harp 

te Gazi Hasan kaptanın Orlof filosunu 
mnğlup etmiJ olduğunu iabat ctmiıler· 
d~ , 

Orlof koca Türk denizcisinin aman· 
sız hücumu karıısında kara ıularmuzı 

terke mecbur olduktan sonra Mısırda 

ve Akkada birtakım derebcylerini elde 
ederek ihtilaller çıkarmaya çalıştı ama 
bu emelinde de muvaffak olamaldı. Hat.. 
ti Akkada karaya çıkarımı olduğu bir 
kuvv !t, bir tanesi geri dönmemek ıar
tile kılıçtan i:CÇirlldi. 

Bir tek Türk denizciıi koca bir do
nanmayı perişan etme11i imparatori 
çc Katerinenin plıinlannı suya düşUr

mü~ ve vlis'atli bir imparatorluğu iz
mihlalden kurtarmış oluyordu. 

TORKLERIN NELSON•U 
Hasan kaptana hiç tercd:dlit etmeden 

Türklerin Nclsonudtlr diyebilim. ZL 

ra bu şanlı Türk denizicisi harpte neka· 
dar yılmaz ve yiğit bir kuman\lan ise 
ıulh zamanında da o derece intizamı 

a;ever, mesleğinden anlar bir teşkilıitçı
dır. 

Artık Gazi Hasan pa§a isrr.ini almış 
.olan bu tecrübeli deniz kut.du Rusya 
ile müsalaha akdedilir edilmez hemen 
b:r deniz kuvveti vücuda getirmek için 
dört elle işe sarıldı. 

İçinde yaşadrğt asrın tercıkkiyatile 
müte~asip bir donanma vücuda getir. 
mek için !fOk çalı§tı. Bir İngiliz: !deniz 
in~iyecisi getirterek eldeki gemilerin 
eski usuldeki ağır ve kullant§ı zor ar
malarını tanzim ettirdi. Gemilerin çok 
yilksek ve hantal olan kıç tar<ıflarım al
çaltarak buralara ikişer sıra top koy. 
durdu; harp gemilerimizi a&r:le§tirdi. 
Hasan kaptanın geeeli, gUndüzlü çah§· 
ması sayesinde Türk donanması pek az 
zamanda 40 kalyon l:az:andı. 

Koca Türk kıyılarmm düııımaıı taar
ruzundan emin olabilnmesi içL'l Türl: 
deniz kuvvetin:n 100 kalyondan milrek. 
kep olmasını düşünüyor ve bu uğurda 
didiniyordu. Lakin donanmı:ya ~emi ka
dar, tecrübeli clen:zci de lazımdı. Bina
cn:?l~ vh b:r taraftan malz:emenin temini 
ile uğra~ırken bir taraftan :da gemileri. 
mize tecrübeli ve muallim efrat yetişti
riyor. onların talim ve terbiyelerile biz
zat meşgul oluyordu. 

G, zi Hasan kaptan Rusların Kmmı 
zaptedip Sıvastopol gibi mahfuz ve 1s. 
tanbula yakın bir limanı ele geçirdikten 
sonra Karadenizdeki deniz kuvvetlerine 
çok bilyilk 'bir ehemmiyet vermekte ol
duklarınr yakından bilirdi ve bu itibarla 1 

Mesela eskidenberi donanma kışları 

seferden dönünce gemiler tersaneye 
bağlanır, efrat ve mürettebat dağıtı

lırdı. Hasan kaptan gemiler müretteba
tının !dağılmayıp daim~ emre müheyya 
bulunmaları için Kasımpaşa bahriye kış 
lasmı, masrafını cebinden vermek sure. 
tile yaptırdı. 

Hasan kaptan okumu~ bir kimse de
ğeldi. Lakin tecriibeleri ona göstenniş
ti ki muntazam bir filoyu idare için ce. 

saret kadar fen bilgisi de lazımdır. Bi· 
naenaleyh donanmaya muktedir ve mu
alliın zabit yetijtirmek için 1189 hicri 

ıenesinde ''Hendesehane,, ismi altında 
bir mektep de açtı ve b usuretle "Mek. 
tehi Bahriye,,nin temelini kurmuş oldu. 

GAZt HASAN KAPTAN KiMDiR? 

Hasan kaptan şark vilayetleri kabi
lelerinden birisine mensup Türkoğlu 

Türk bir yiğittir. Çok genç yaşında ts
tanbula getirilip Tekirdağında bir zat 
yanında terbiye gören Hasan, daha ço. 
cukken denize ve deniz iılerinc çok me· 
raklı olduğundan kendi arzusile tüccar 
gemilerine tayfa yazılmı§ ve cesareti, 
iJ bilirliği sayesinde az vakitte kendi
sini tamtTruJ, terakki etmiıti. 

Hasan sırasile miço, tayfa ve kaptan 
olmuş ve Cezaire yaptığı 'Seferler sıra. 
eında kendisini Cezair muhit!ndc sev
dirmiJ olduğundan Cezairde liman reis
liğine kadar yükselmi~ti. 

Lakin sonra Cezair clayılarile geçine. 
mez olmuı ve bunlarla arasında çıkan 
rekabet ve a':iavet yüzünden İtalya yo
luyla istanbula gelmiş ve Osm&nh do
nanmasına dahil olmu~tur. Kendisinin 
bileginin kuvveti, denizcilik tecrübesi. 
nin enginliği sayesinde nasıl kaptan 
derya ve vezir olduğunu da yukarıda 

anlattık. 

Gazi Hasan kaptana Cezairdeki liman 
reisliği yüzünden Cezairli Gaz! Hasan 
paşa derlerse ide kendisi Türktür. 

Gaı:i Hasan kaptan birinci Ab:lülha· 
mit devrinde de kaptan deryalık maka
mında kaldı ve Karadenizde Ruslarla 
bir h:ıyli boğu~tu. Fakat ü;iincti Selim 
tahta çıkar çıkmaz bu emektar ve tec. 
rübeli denizciyi azlederek Si.iıstreye 

vali yaptr . 
Ga?i Hasan kaptan bir mi:ddet sad- ı 

razamlık ve serdc:.rıekremlik de t.tti ve . 
nihayet 1204 hicri senesinde şemini 1 

dünyaya gözlerini kapadı. 

Cezairli Hasan paşa ismi attır.da Türk 
denizciliğine sayısız hizmetler ~tmiş o
lan bu şanlı Tü:k denizcisinin 'esedini 
• Şumnu.,da topr<:ğa gömdük am;ı. aziz 
ve ölmez hatırası Türk denızciılk tari. 
hinin §ehametli sayfaların.da d:üma ya· 
şıyor ve y:ı§!yacaktır da ... 

Yalnız gönül çok arzu eder kı bu;:ün
kü harp gemilerimizden birısi "Gazi 
Hasan kaptan,. ismini taşısın \"e bütün 
ömriinü deniıle::in eninleri arnsında ge. 
çiroiş o!an o yüce Türk c!en!.zdc:i:ıin is
mi, son siste.n bir Türk gemisiııin var 
ıır-1 icinde denizlerde tekrar gc::si:ı, do. 

b ~ ' 

la_§sın. 
SON 

Izmfrde .4ğamemnun 
ı lu~a •arı 

lzmir vilS.yeti, f zmir civarındaki 
meşhur Ağamemnun ılıcalarmdn 
büyi.ik tesisat yaptırmağu karar ver 
miş ı;e yapılacak binalarla tesisat 
için bir müsabaka aç1lmıştır. Birinci 
gelene 2.000 lira verilecek obn bu 
müsabakaya §ehrimizdeki mimar 
lardan birçoğu iştirak etmektedir. 

!Benim q,ödişüm : 
..... _,.., ..... -- z._a,,,..,, ...... ._, -

f::c~aıeoso~ bDır 
kaı~a: Fa~sa'<dlarn 

e s~a ifil ta ır;ı e o e ır 
(B~tarafı S üncilde) 

kaynadığı için, ancak yazın sıcakla.. 

rında muvakkaten kurumuş bir ba· 
taklık manzarası anetmekteyµıi§. 

Şimdi içinde, "yeşilb:'4,l,, cinBindcn bir 
kaç yüz yaban ördcki dolaşıyor. Ke. 
narlarda. da mandalar otluyor. Kur
bağalar da mükemmel bir euband ko. 
lu teşkil ederek alem yapıyorlar. Fa
kat yazın sivrisineklerin incesazı da. 
ha ahenkli olurmue. Sıtmanın da ana 
menbaı, bu!'ası ! 

Fakat, tabii ve sun'i birçok diğer 
menabi yok değil. Mesela, ft.la fındık
lık olnuya mahsus ve diinya üzerinde 
yekta \'C "imtiyazlı ziraat., e salih 
birçok topraklar, i~e yaramaz funda. 
lıklar halinde atıl duruyor. Dipleri 
bataklık. Hele, yarı bırakılmış şose 

karikatürünün iki yanındaki hendek
ler yeşil ve ila nihnyc uzun bir sıtma 
kanalıdır. Şayet sivrisinekler bu salla.. 
da bulunmuyorlarsa, oraya da. gitsin
ler diye, bu kanallar, hastalığı ne§ir 
ve ta.mim vazifesini S"Cirüyor ! 

Fatsa, küçük bir kasaba. .. Ünyenlıı 
üçte biri k:ı.dar. Fakat çarşısı daha 
büyUk. Beş on tane de mükemmel bl. 
nası var. Halkı da uyanık. İçtimai, 
iktısadi bakımdan birçok ileri adım
lar atmışlar. 

- Şikayetimiz sıtmadan... • dedi
ler .• Yakalanmıyan yok gibi. Hele 
gcçt:n swe pek fazla !eller oldu. Has
talık biisbiitiln sa1gm halini aldı. 

- MUcadcle edilmiyor mu? 
- Edilmiyor. 
- ! ... 
Biri ilave etti: 

- Geçen sene bırkaç ay, lıem de 
hastalığın en civcivli zamanında ki. 
nin bile bulunmadı. 

- Eczane getirtmiyor demek? 
- Ezz.ane yok ki... 
- Aman, niçin açmıyorsunuz? 
İhtiyar ve muhterem simalı bir be· 

lediye doktorları var: 

- E\'et, yok! - dedi. • Bu gidişle, 
benim de, tedavi için bazı dualar öğ. 
renip muska yazmam IUım gelecek ... 

Bir tek eczacı buraya gelmiyor. Ser
mayesiyle gelse, kendisine belediye 
yardım e<lecek. Belediyenin açacağı 

cıaneye maa~Ia gelse, kendisine ayda 
yüz lira temin olunacak. Fakat kirnse. 
yi getirtemiyoruz! 

Halbuki, sıtma yüzünden cehenne
me be!lz'yen Fatsa hakikatte şirin bir 
cennettir: Deniz kıyısında mUkemmel, 

i§lek, ticaretgah, yemyeşil, bol balık. 
Jı, bol e<:breli, ucuzluk ve bilhassa 
halkı gavct uyanık ve ~irin olan bir 
kasab:ı. Bundan evvelki eczacı, (ki öl

müş) , burada, kısa zamanda zengin 
olmuş, ev yaptırabilmiş. Sıtma müea. 
de!esinin yamlmamasr t'<>yle dursun, 
burada bir tek Türk gencinin eczacı 
olup gelmemesi eseflenecek bir hal
dir. 

Hem Cl.e Fatsalılar kendilerine bu 
de!'cce sUhuktıer göstermeye hazır. 
ken ... 

(Talipler Fatsa belediye reis;le mu 
habere etS.:nler. Fatta'daki samimi ha. 
yata dair yazım, yarınki ntishaımzda 
çıkacaktır.) 

(VA - Nil) 

Bir kayıp 
~rkiinıharp mir:ılaylığmdan müteka· 

it i::m<ıil Hakkı C-endey dün vefat ct
rr..iştir. 

Cenr.zesi bugiln s:ıat on birde evin. 
d::n, Ko:nutanlık tarafından yaprkcak 
merrsimle kaldml;ı ~ak ve Usküdardaki 
aile kLıbristanına defnolunacaktır. 

Kendisine rahmet diler, oğlu Eti 
banl; ti:.aret şefi Fazıl Hal;kı Cendele 
ve a\-k::- -~nşı Bicki yurdu reis ve müdürü 
bayan Ee"i:e H:tkkı Cendere, bütün a
ile ve sevd:kterine taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

_ Fatsa iskelesinin görü:nü.ş!i ____-::: 

3inlerce hava Ye deniz ta.yya.relcrinin par:ışJtlerinin, Amerika filo!:unıı.n • 
ve ordusunun iştirakilc vücuda getirilenheyccanlı, mera~lı, neşeli bir faın 

ÇELiK KARTALLAR (Fransızca) 
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STEFAN ZWEİG'in mc~hur ''KORKU., romanından muktebes 

GCNAH GECESi 
filmi ile artistlik mesleğinin zirvesine çıkmış oluyor. 

Bu Pazartesi akşamı S A K A R V A sinemasında. -
-· BuJ?iln SAKARYA slnemasında-

LUClEN BARROUX - GABRIELLE DORZlA T 
ve 40 genç kız talebe tarafından fevkalil2e bir surette oynanan 

KIZLARPA SYONU 
Fransızca sözlü filmini gidip gorunuz. Giilünecek sahneler .. 
Teessür ve şefkat tabloları havi herkesin bahsettiği film. 

llaveten: P ARAMOUNT JURNAL' de 
Yunanistan kralmm Giridi ziyareti. 
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1'11111111111 il >D KIKA T ""~( 
( HABER'in büyük birl 
f teşabbüsü ) 
j Us'lÇ;<Sırıılb>lYlll ır@ıP>©>ırtaJo "e gltiı~eD \ 

' İstanbul ,ö!:!~~nbu~~~n~ ~'~Y~~ ~c~miyctlc tctki· ( 

'
~ ki sureti!e hazırlana;aktır. Muha,..rirlerimiz lstanbulu mahalle mahalle dO· j 

laşacak sizinle görüşecek, şiı,:ayetlerinizi dinliyecek, dertlerinizi anlay:ıcalc ~ 
ve bunları k::ndi dertleri kendi ~ikayetleri gibi Haber sütunlarına geçirt· ~ g ~ 

= ceklerdir 1 
\ ıstanbul sen•rterinin röportajı ( 
ğ ~ 
'-=-~ lstanbulumuzun derdi çol~tur . tstanbulumuzun güzel yerleri çoJctUf· ~ 

!stanbulumuzun düzeltilmeye, ılıtimam gösterilmeye değer yerleri çoktU:· ~ 
~ Tam İstanbul gazetesi olıın Heı ber. elinden geldiği kadar muntazaın bır ~ 
{_ program dahilinde İstanbul un de• tlerile uğraşmaya karar vermiştir ve bıl j 

=
=- işe, muharrir arkadaşlarından ikisile bir fotoğrafçıyı tavzif etmi§tir. . ~ 

kı ~ § Okuyucularımızdan, daha d.:.ğrusu İstanbullulardan umuyoruz . · ~ 
& semtlerinin tamamile yabancı'!. cıhn muharrirlerimize mahallelerine geldı~~ g 
~ leri zaman yol gösterilecek ve şikayetlerinin nelerden ibaret olduğu bıl<i ~ 
ı_= dirilecektir. Haber İstanbul röportajlarını şehrin şimdiye kadar hel ~ 

-_-_-=== hiçbir gazetecinin ayak basmadığı en hücra kö§elerine kadar teşmil ed.e· ~ 
cektir. İstanbul semtlerinin röportajı, yalnız dertlerle uğraşacak değild~~· ~ 

= İstanbul semtlerinin içtimai hayatında kaydedilmeye değer bütün hfi ı· ~ 
§ selerini tesbit ı•decektir. ~ 

==---_=_~ Çok çocuklu aileler, yeni evli \ 
ve nişanlılar ~ 

----=~ Çok, ço~uklu ailelerin, ıı~ar.lananlarm. yeni evlilerin, resimleri ıı;- ' 
b d d·1 k · d v n1 11 kendı'lerı"nden Haber r. ~ er e neşre ı ece . yenı oga ar ve en yaş ı ar 

: bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlerinin dediko: 
l dusunu, semtlerinin isteklerini, semtlerinin güzellik veya çirkinlikl~rin' 
~ Haberde okuyacaklardır. 

~-~Kedi müsabakamı%: 
.. de çok 

:= Kedi müsabakamız, rok orijinal olacaktır. Biz biliyoruz ki evınız .. e :s d"şurt· 
~ sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardır. Acaba biran u ~, J dünüz mü ki kediniz, semtinizdl'k: kedilerin en güzelidir. t i= Kedinizi müsabakamıza iştirak ettirtiniz. Size bunun i~in hiçbir zahrne f 

verecek değiliz. kC- ' j Gazetemizin fotoğrafçısı evınıze kadar gelip kedinizin resrnini c.e esi 
s ccktir. Size vereceğimiz bütUn ı:ıhmet kedinizi fotoğrafçımızın rnakıO i 
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Hissiyat 
keşşafı 

' Canım, bu adamcağır.dan ne is
'nuz? Mükemmel bir kocaya. 
~Yor. 
'Mükemmel koca dediğiniz herif, 
~ bir hodbindir. Hain, sinsi, 
1\1. ka.nç, hasis bir herif! Kadının kı. 

etine baksanız a.. O ne biçim el
~? 'Ne biçim ayakkabı! Ya sofnı-

..... Sofrada. ne oluyor? 
~ ..... Yemek bile yiyemiyor. Yaşadığı 
~t zavallının i~tahasmı kapamış, 
~ .. Hele şimdi arkada da Faile Mu
~ oturduğu için başını her kaldırış. 
~~disini süzdilğünU farkedince 
~tün iştahası kapanıyor. Attık 

l'ernek yiyemez oldu. 
~ Şu Faik meselesinde ısrar edi
~uz ha? 
8~lime cevap vermeden devam eL 

' Herif l>ara verdiği bu yemekle
Uıi l'eıuncdiğini görUnce çıldıracak 

ainirleniyor. 
t,~ aözleri o kadar ka.tiyetle söy. 
~u ki, o akşam sofrada ben de 
~ t edeyim dedim. Fakat hiçbir 
'dikkatimi celbetmedi. Kadın ha. 
~ten ışta.h:ısızdı. Çok az yemek 
'l'du. Lakin kocası büyük bir ne. 
~ Ue gUlümsiyerek tatlı tatlı ısrar 
~tor, güzel par~arı ona uzn.t,ıyor, 
ll-~eğe çabalıyordu. 
~ının uzaktan Faik Murada te'en bir iki kere baktığını gördüm. 
~ dalgın dalgın duruyordu. Ko. 
~~u ve yine tebessümde devam 

~ dü~nüyorsun? - dedi. 
~ dan kalktığımız zaman, ba. 
~ireye: 
~ N'e derseniz deyin, sözlerinize 
~nııyorum. Bu üç şahsiyetin ara
~ böyle bir macera cereyan edece-
lı 'khm almıyor. 
~l'an Bahire inadında ısrar edi

ıı. 

• • • 
~~k havadisi bii.e ilk olarak bayan 

Ye "Verdi. 
btyordu ki: 

~Sahire hanım .. GörüşünUW.e ya. 
~ ız. Vakada, kıskançlık !illn yok. 
~ az beyle Falk Murad bey ahbap 

lllar 

~ b~"aclis, bizim bayanı hiç afaL 
~ dı. Maamnfih, bizim de merakı. 
• tıı atlık uyanmı§tı. Gözlerimiz mü
aıı a<Hyen r,nrri ihtiyari onlarla met-
li Oluy;.r .:..ı . 
l'~el' §ey silldin içinde devam edi. 

ti· \l. 
~,~r aksam bay Feyyaz, kalktı. Ya-
~~llıı değL~rmek için odasına 
~~ını söyledı. Karısı da. onu ta.. 
~etınek üzereydi. Onun samimi. 

oınuzunu okşayarak ısrar etti: 

~ ~n Faik beyle otur. Ben ıimdi 
~~! - diye kalktı. 
~'ger odalarının penceresinden 
~ 1'e :tnilkem.mcl seyrcdfürmiş. Ba. 
~· llahire bunu bana gizlice fısladı 

• • 
~ l:terif onları mahsus ya:lnız bı. 
~/· Şimdi pencereden gözetliyor! -

lltt~lnıı kaldırdım. Filhakika perde. 
,~kasında bir gölge göriinUyordu. S 8.Yni zamanda. bir ayna da mev
~ 'l'abiidir ki bir adam, kravatını 
~bnek için pencerenin yanında 

bir vaziyet ala.bHir. 

Fikrımi Bayan Bahireye söyle. 
dim. Omuz silkti ve gayet yavaş ses. 
le: 

- Öyle bir bakıştılar ki, o bakış. 
mada bir öpüşmeden ziyade aşk itira
fı var! • dedi. 

Samimi olaqüt heyecanlanmıştı. 

Ben de göz ucuyla, ilerde oturan çift
lere baktım. Fa.kat 13.kayt bir tavır. 
la blrihirleriyle konu~tuklarmı gör
düın. Kesik, sönük bir muhavere ... 
Kadın mütemadiyen kocasının olduğu 
pencereye bakryor. Belli ki bir an ev. 
vel onun avdetini bekliyor. Hatta Fa
ik'ın bir suali bir an cevapsız kala
cakmış gibi oldu. Fakat kadın dudak
larının ucuyla çabucak iki üç kelime 
söyledi. Sonra içini çekti. 

Ve sustular. 

O gündenberi bay Feyyaz ailesi, 
mütemadiyen bay Faik Muradla otu_ 
rup kalkıyordu. Feyyaz boyuna konu. 
§Uyor, bir şeyler anlatıyordu. Bir gün 
Faika §U suali sorduğunu işittim: 

- Hani mehtapta sizinle büyük bir 
tur yapacaktık ? 

Faik cevap verdi: 
- Yüıilmek idmanını kaybettim. 
- Adum sen de... Şöyle bir silki. 

nineniz yeniden alışırsınız... On be3 
gün evvel karım da yürüyemiyordu ... 
Fakat §imdi birinci sporeu oldu. Hay
di yarın blzlmJe beraber gelin. Uzun. 
ca bir gezinti ya.palım. 
s Faik Murad, nazikçe mazeret be
yan etti. 1şi varrm~. yorgunmuş, ma. 
ateessüf gezintilerine iştirak edemez. 
m~. 

Müstehzi bir bakışla bayan Bahire. 
yi sU.zdllm ve yava.,.c::ça.: 

- Hani iışıktı? İşte birlikte gezme
yi bile istemiyor. 

Kadin, bir f}CY biliyormuş gibi, ce. 
vap vermeden 1fa.şını salladL 

Ertesi gün bete doğru, klUbün bah
çe.sine indiğim zaman, bir ağacın al. 
tında Bayan Bahircnin uzanmış oldu
ğunu gördüm. Hemen, yanma yaklaş. 
marn için ip.ret etti. Gittim. 

- Sabahleyin aşağı indiğim zaman 
Feyyaz beyin hanımını bir köşede ki
tap okur gördüm. Yalnizlık dolayısiy. 
le bir iki kelime konuştuk. Kocası er
kenden gezmeğe çıkmı§. Akşama ka. 
dar gelmiyecekmilJ. O, ba~ı ağrıdığı 
için kalmayı tercih etmiş. Bakın gö
ıilnUnUz. Bugün neler ol:ıcak. öğle 

vaktine doğru Faik Mura.d belirdi. 1. 
kimizi se18.mladıktan sonra odasına 

gitti. Yemek sa.atinde indi. Feyyazın 
karısıyla hiç konuşmadan yemeğini 

yedi. Kadm kahveyi içtikten sonra o
da.ama çekilip biraz dinleneceğinden 
bahsetti. Çünkü ~c;e doğru kocasını 
ka.r§llamak üzere Nizam bahçesine gi. 
decekmiş. 

Bahire bunları anlattıktan sonra 
biraz sükut etti. Sonra bir sürü iza
hata girişti: Odaların §ekli, kapılar. 
dan biribirine geçmek ihtimali... Vel
hasıl muğlak bir plhı ... 

Ve şu sözü ilave etti: 
- Kapının aralığından eteğinin u. 

cunu gördüm. 
- Kimin eleğinin ucunu?... Nere

de? ... Anlıyamadım. 
- Siz beni dinlemiyorsunuz ki... 

Feyyaz Beyin hanımından bahr:ediyo. 
rum. Gördilğüm etek ucu, işte onun
du. Anladınız mı? 

• ( Y arm bit<·c~T.) 
Nakleden: (Hatice SiireıJya) 

Tonton 
anıca 
~Dınıemacu 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

154 sene evvel bugün 

ltalyanın Kalaferiya eyaleti 
müthiş bir zelzele ile ma voldu 
Açılan topraklar koca çlftfllilert yutmuştu., 

Evler olduk tarı gibi denizin dibine • gömUIUyordu 
Ze 1zeleyi gören bir Fr..:.nsız Arziyat 

aliminin yazdll·'ları 
1783 yılı 27 mart günü 154 sene ların Allahm gazehinden kaçma!~ 

evvel hugiin İtalyanın Kalabriya istiyenlerin yollarını kesmek için 
eyaletined şiddetli ve müthiş bir zel- açıldıklarına insanın şüphesi kalma-
zele oldu. yacağı geliyor.,, 

Kalabriyanın 3 7 5 kasabasmdarı. Kalabriya zelzelesinde bunlardan 
320 si tamamile mahvoldu. Geri ka· başka daha birçok garip hadiseler 
lan 5 5 kasabada da ancak bir kaçar görüldü. Roza Riya kasabasında 
ev parçalanmaktan kurtuldu. toprak üzerinde yusyuvarlak yerler 

Sicilya adasına kadar kendisini muntazam surette çökmüş ve dibin· 
hissettiren zelzele Mesinada çökütt· den kum ve su görülmüştü. 
tüden büyi.ik bir yangın ~ıkardı. Ka- Bu yerler kazıldığı vakit bir huni 
labriyanın en güzel şehirlerinden şeklinde daralarak derin bir kanal
biri olan Pobistena ahalisinden pek la nihayetlcndikleri görlilmüştür. 
azı hayatlarım kurtarabildi. Dağlık araziden milyonlarca ton 

F ransanın meşhur arziyat alimle- ağırlığında toprak kıtalan ovalara 
rinden muallim Dolomye o vakit doğru kayarak kümelenmi~ti. Ka-
ltalyada seyahatta bulunuyordu. yan toprakların Üzerlerinde ağaçla
gördüğü fecaati şöyle- tasvir ediyor: rm çoğu eski halinde. kökleri bile 

"Ben Mesina ve Recyo şehirleri- sarsılmadan yalnız yer değiştirme 
ni görmüştüm. Buralarda hiçbir ev suretilc göçetmişlerdi. 
bulamadnn, ki oturulabilsin. Hepsi- Derin bir boğazın kenarında bu· 
ni temellerine kadar yıkrp tekrar lunan Fesnova dört parçaya ayrıl· 
yapmak lazımdt. Bu halde bu iki mıştı. Her parça boğazın iç.ine doğru 
şehir zamamn kacJidi gibi kalmış- kayarak b uyerleri Üzerine yıkıldığı 
lardı. Mesinaya uzaktan bakıldığı için ahaliden tam 1400 kişi bu su
vakit evvelki halinde mamur olduğu retle mahvoldu. 
manzarasını veriyordu. Fakat içine Boğazın yüz metre kadar derin 

l k d ı · olan yerlerine kocaman evler olduk· 
gr•en er ancak en i ev ermin nere: 
de bulunduğunu tayin edebilirlerdi. lan gibi amuden düşmüşlerdi. Zel· 
T ropa ve Nikoter kasabalarını hiç zeleden sonra evlerin hiçbir şey ol-
görmedim. Evler taş ve topraklarla madan denizin dibinde: durduktan 
karışmıştı. görülmüştür. Kasaba bu suretle bo-

Yüksek bir yere çıkarak Poliste- ğazı doldurunca büyük dere §İşerek 
nanın haline baktığım zaman Ka- koskocaman bir göl hasıl oldu. 
labriyanın birinci memleketi olan · Zelzelenin merkezi olduğu tah· 

b 
min edilen Opido nahiyesi büsbütün 

u şiı-in ve mamur şehri hemen hiç 
bir şeye benzemiyecek bir surette yokoldu. Burada açılan çukurlar in
görünce, yani eski mamur haline san değil koskocaman çiftlikleri yut-

delalet eyliyecek bir eser kalmadı-
ğını, yer sarsıntısının bunca nefis 
asarı merhamet bile etmiyerek hiç
birisini sonradan bir §eye yaramaya-

cak surette mahvettiği görünce bir 
dakika oldu ki, akıl ve şuurumu kav 
bedecektim. Ne düşüneceğimi bile
medim. 

Zelzeleedn sonra bu arazide yapı
lan tetkikat esnasında ç.">k feci man-
zaralar görülmüştür. Toprak üzerin
deki parkların bir takımı beş yüz 
metre uzunluğunda ve yüz elli met-
re genişliğinde idi. Kocaman ova 
görünüşünü değiştirmiıti. Her taraf 
çizgi haline gelmişti. Buralar gezil-
dikten, insanın içini Ürpertecek şey
ler gözüküyordu. 

Bir saniyede açılan ve sonra ka
panmak, eski haline gelmek ister 
gibi tekrar sıkışan yarıklar arasında 
birçok hayvan ve inean ölüleri var 
dı. Gene bu hali tasvir eden bir ki
tapta şu satırlarvar: 

"Zelzele esnasında a:ılmaları ile 
beraber akabinde gene kapandıkları 
vakit aralar..:ıa düşen insan ölülerin· 
den başka zelzeleden sonra kapanan 
yarıkların içinde de birçok insan ve 
hayvan naaşlan bulundu. Bu yarık-

mu§lardı. 

Sille kasabaStnm ahalisi Silla pren-
einin emri ile sandal ve gemilere bi
nip denize açılml§lardı. Fakat biraz 
sonra dağlar kadar büyüyen dalga-
lar bütün kayıklara kayan çarparak 
parçaladı. Zelzeleden çok sonra sa
hilden çok uzak yerlerde kayık ve 
gemi parçaları görülerek zelzele es
nasında denizin buralara kadar gel· 
diai anlaşıldı. 
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Kocasını, sevgilisine 
öldürten kadın 

üç çocuklu bir kadın on yedi yaşında 
bir gençle anlaşarak bu gence kocasını 
öldürtmüştür. Vaka etrafında yaptığı. 
mız tahkikatı yazıyoruz: 

Fatihte Atpazannda İmam Niyazi 
sokağında iki katlı küçük bir evde sey· 
yar gözlükçü Nuri ile kansı İrfan otur
maktadır. Nuri elli yaşındadır. Çanak. 
kalede gözünden ve vücudundctıı malfıl 
olduktan sonra kendisine malUliytt ma· 
aşı bağhnmış, senelerce inhisar idare
sinde çalışmış, birkaç sene evvel de i. 
§inden çıkarılmıştır. Nuri bunun üzeri
ne seyyar gözlükçülük yapmaya başla
mıştır. Bu arada Anadoluya da gidip 
gelmektedir. 

Nuri sekiz sene evvel irfan isminde 
fakir bir kızla evlenmiş, üç çocuğu ol
muıtur. Bunlardan Nabekar brş, İhsan 
iki buçuk, Kevser bir yaşındadır. id· 
fanın annesi 65 yaşında İfakat da da. 
madı ile birlikte oturmaktadır. 

Nuri altı ay evveline kadar Kara· 1 

gümrükte Acıçeşme sokağında otur
mu§, sonra şimdiki eve taşınmıştır. 

Karagümrükte iken ev sahiplerinin oğ. 
lu 17 yaşında Ali Recep ile ahbaplık 

peyda etmiştir. Nuri ve :ailesi Fatihe 
tqmdıktan sonra Ali Recebin ahbaplığı 
ldevam etmiş, eve ara sıra gelir hem ka
dınlarla görüşür, hem Nuri ile konu
ıurmuş. Evvelki gece Ali Recep Nuri. 
nin evine gelince Nuri beraberce rakı 
içmelerini teklif etmiş, Ali Recep de 
bunu kabul ederek ikinci bir odaya çe· 
kilmiJlerdir. 

Genç çoc~la seyyar gözllikçil aa
at bire kadar iki şişe rakı içmişlerdir. 
:Vakit hafli ilerleyip ikisi ~ sarhoş 

olunca Nuri, - katilin ilk iddiasına 

göre - Ali Recebe tecavüzde bulun. 
mak istemiş, bunun üzerine Ali Recep 
kamasınr çekerek Nurinin vücuduna 
saplamııtır. 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırmışlarsa 

da Nuri yarı yolda ölmüştür. 
Kadınlar merkezde sorguya çekilince 

şöyle ifade vermişlerdir: 
"-Evimize hırsız girdi. Nurinin 

clb:seter!ni çaldı. Sonra boğuştular. 
Hırsız da kaçtı .. 

Zabıta memurları evde araştırma ya
pınca filhakika Nurinin elbiselerinin 
meydanda olmadığım, dikiş makinesi
nin de bahçeye çıkarıldığını görmüş
lerdir. Yalnız bu arada Nurinin odasın
da rakı şişeleri ile mezeler görülmüş, 
bunların ne olduğu sorulunca İrfan şöy. 
le itirafta bulunmuştur: 
"- Kocamı öldüren adamı tanıyo

rum. Bu, 17 yaşında Ali Receptir. Ak
şam üzeri eve geldi. Kocamla rakı iç. 
tiler. Sonra öldürdü . ., 

irfanın anası da sorguya çekilince 
kızınrn sözlerini tasdik etmiş, bunun 
üzrine Ali Recep evinde kanlı ymasile 
birlikte yakalanmıştır. 

Ali Recep sorguya çekilince Nuri· 
nin kansı ile münasebette bulunduğunu 
kadının kocasının da kendisine tecavüz
de buluduğunu, boğuşma sonunda öl. 
dürdüğünü itiraf etmiştir. 

Tahkikat dün gece sabaha kadar sür
müş, müddeiumumi muavinlerinden Ke 
mal Tan maznunları tekrar sorguya 
çekmiştir. Bu arada Ali Receple irfan 
yüzleştirilmiştir. Neticede delikanlı ile 
kadının on gün evvel gizli bir surette 
görüşerek Nuriyi ortadan kaldırmaya 

karar verdikleri kat'i surette t.esbit o
lunmuştur. 

Hırsız tarafından çalındığı iddia edi
len Nurinin elbiseleri bir yatak arasın .. 
da dikildiği yerden çıkarılmıştır. 

Katiller Nuri öldürüldükten sonra za 
brtayı iğfal etmeyi ve serbest ka1dıktan 
ıonra da beraberce yaşamayı kurmuş

larsa da zabıtanın geceli gündüzlü ta· 
kibatı neticesinde pek çabuk ele geç. 
mişlerdir. 

Suçlular bu sabah on birde müdd.ciu
mumiliğe getirilmişler ve dördüncü is· 
tintak hakimliğine verilerek tevkif e. 

:Ali Recebin darbeleri yediyi bulun· 
c~ etinde kanlı kaması olduğu halde 
kaçmaya başlamıştır. Yaralı adamken
disini vuranı yakalamak üzere peşinden 
koımuş, fakat bahçeye çıkınca takati 
kesilerek düşmüştür. Ali Recep evden 
uzaklaştıktan sonra Nurinin kamı ile 
kaynanası avazları çıktığı kadar: 

· dilmiştir. 

- Hırsız kaçtı. Nuriyi vurdu. Yeti. 
şin ! diye bağırmaya başlamışlardır. 

Bu feryatlara polisler yetişmiş, bahçe· 
® y_e,!'.~~ y~tan yaralıyı bir otomobille 

1.tç çocuktan küçüğünü yaşlı İfakat 

kucağında taşıyor ve mütemadiyen ağ· 
lıyordu. Diğer iki çocuğu, da İrfan 
ellerinden tutmuştu. irfan ve katil Ali 
Recep çok sakin görünüyorlarJı. 

Cumhuriyetçiler 
ilerliyor 

. _ _,,, ' (Baş tarafı 1 incideJ nılmış olan yeni tipte Alman tayya-
kumet lCıtaları muntazaman ilerle· releri hakkında tafsilat veren ve ge· 
mektedirler. Asilerin Pozablankoda çen salı günü yazılmış olan bir mek· 
yaptıkları mukabil bir taanuz şid- tubun suretini neşretmektedir. 
detle püskürtülmüş ve asiler harp Bu tafsilata nazaran ağır yağlı 
meydanında birçok ölü ve yaralı hı- diesel motörleriyle mücehhez olan 
rakarak çekilmişlerdir. bu tayyareler, 1.000 kilo ağırlığında 

Espan ajansı muhabirinin bildir· bamba taşıyabilmektedirler. Süratle" 
Cliğine göre, hükumet tayyareleri 20 ri saatte 300 kilometredir. 
saat mütemadine isyancıları bom• ilk defa İspanyada kullanılmış o
bamdıman ve mitralyöz ateşi altında lan bu tayyarelerin teknik vasıfları 
bulundurmuşlar ve bu sırada asilere hakkında Almanyada kati bir ketu· 
Kordovadan gönderilen takviye miyet muhafaza edilmektedir. Bu 
kuvvetlerini tamamiyle imha etmiş- tayyarelerin ilk faaliyetleri bir f ela
lerdir. ketle neticelenmiştir. Tayyarelerden 

Asilerin ricati 
. Madrit, 26 (A.A.) -Dün öğle· 

den sonra, Guadalajaranın şimal böl 
gesinde asiler şiddetli bir ateşten son 
ra cumhu:iyetçilerin siperlerine hü
cum etmişler, fakat cumhuriyetçiler 
saat 16 da şiddetli bir topçu ateşini 
müteakip mukabil taarruza geçmiş· 
lerdir. As'ler ilk mevzilerinden de 
bir kısmını terkederek çekilmişler· 
dir. 

Casa de Sangalando bölgesinde 
'.Aragon yolunun batısında bir düş
man tahaşşüdü dağıtılmış ve köyün 
civan düşmandan temizlenmiştir. 

Cumhuriyet ordusunun piştar
Jarı bugün Espinosa Del Henarese 
doğru Aragon yolunun batısında 20 
kilometre mesafede milliyetperver· 
lerin taarruza geçtikleri noktanın hi• 
zasına gelmişlerdir. 

Alman tayyarelerinin esran 
Bayonne, 27 (A.A.)..- İspan

yol hükOn\'!t matbuatı Guadalajara 
cephesindeki taarruz esnasında 
F ranko kuvvetleri tarafından kulla· 

ikisi Andujarda üçü Guadalajarada 
düşürülmüş ve dört tanesi de hüku
met avcı tayyarelerinin ateşiyle sa· 
katlanarak yere inıneğe mecbur ol• 
muştur. 

lstanbulda 
20,000 genç 
TlYıırk kuşlYlna 

ya(ğo o oycır 
Havacılığın ve tayyareciliğin ne 

derece yüksek bir memleket işi oldu. 
ğunu gençlik tam bir imanla kavra· 
mış bulunuyor. 

Mekteplerde verilen konferans
ların ilk neticeleri hayret verecek 
derecede mühim ve köğüs kabartıcı· 
dır. Bugiin Şişli Terakki kız lisesi 
ve dün Galatasarayla İstanbul kız li· 
sesinde ~ayyareci Şakir Hazmun 
verdiği konferansları gençler büyük 
bir dikkatle dinlemişler ve iki gün 
içinde Türk kuşuna · 1300 genç ya
zılmıştır. Bu heyecan ve bu atılışa 
bakarak yalnız lstanbulda 20.000 

MABER - '.Ali,am postası\. 

DkDzDeırDe 

evOeneın Dlk:DzDeır 
İkiz erkeklerin, ikiz kızlarla evlen. 

meleri pek nadirdir. Resimlerini gör
düğünüz VaşingtonJu lt'ilip Bellante 
ile ikiz kn.rdeşi, Matmazel Fanni Brid
get ve onun ikiz kardeşiyle evlenmiş. 
lerdir. Bu orijinal iki çift çocukları. 
nın da muhakkak ikiz olacağı yolun
.zengin bir Amerikalı ile 3000 dolara 
bahse girmişlerdir. 

_/ 27 MART- 1937 ~ 

lngiliz par lamento
sunda müzakereler 
Londra, 26 (A.A.) - Avam ıtamara- ı 

::.ında tenkitlere hükumet namına cevap 
veren hariciye müsteşarı Cran'.Jorne ez. 1 
cümle demiştir ki: 

'' - Meclis İspanya vaziyetine esa
sen vakıftı. Ve ben Avam kamarasında 
bir süale cevap veren Edenin söyledik· 
lerine §imdilik bir şey ilave edc:cek de. 
ğilim .. , 

Cranborne, azanın endişelerini tama
men teslim ve vaziyetin inkisarı mucip 

olduğunu kabul etmiştir: 
"HükGmet bu hissiyata iştirak eder, 

fakat muhalefetten, şimdiye kadar ka
fi derecede takdir etmediği vaziyeti na. 
zan dikkate almc:sını ister; öyle bir 

noktaya gelmiş bulunuyoruz ki, düşü
nülmeden yapılacak bir hareket, esasen 
fena bir vaziyetı daha berbat bir şekle 

koyabilir. HükQmet ise esasen müşkül 
olan bir vaziyeti ümitsiz bir hale getir
mek istemiyor, ve istemiyecektiı. 

Edenin de söylediği gibi, hükumet 
vaziyetin vehametini bilmektedir. Mec. 
lis, hükumetin mümkün olan tarzı hal
li bulmağa mütemadiyen çalı§tığından 

. emin olabiliriz . ., 

Adisababa hadiseslerine gelince, 
Cranboroe, daha evvel bu lıiidiseleri 

bir "haile., olarak tavsif etmiş olduğu
nu ve buna bir şey ilave etmeği muva
fık bulmadığım bildirmiştir. 

ltalyan gazetesinin hücumu 
Roma, 26 (A.A.) -Habeş ha· 

<liseleri hakkında Avam kamarasın
da dün yapılan müzakereleri ve ls-

panya işlerini mevzuu bahseden• 
"T ribuna,. gazetesi diyor ki: I • 

"Son zamanda aktedilen an (1 

ma ile aksi sabit oluncaya kadar Jl• 

giliz imparatorluğuna bağ!ı bulu;:~ 
İtalya hakkında İngilterenın hn V . 
hisleri nedir öğrenebilir miyiz ?d ; 
kıa dünyanın her tarafında ol~ t· 
gibi lngilterede de ecnebi meml ~it 
lerin hattı hareketi serbestçe ten "i· 
edilebilir. Fakat bir hükumet mda 
messilinin dün Avam kamarası~ 0 
olduğu gibi İtalyaya karşı yapı. ~ıı 
küfürler muvacehesinde sıyrılıp tçi 
için~~n çrkması kabul cdil~~~z. e~!l 
partun İtalya aleyhinde huk~m a· 
müsaadesi ile değilse bile musa~tı· 
hasiyle hakiki bir tahrikçi olarak 
reket etmektedir. l _ 

K'kC" 
Binaenaleyh soruyoruz: 0 b ~· 

miş ihtilaf sebepleri~i bir tarafa J~al· 
karak Yugoslavya ıle anlaşan tarı 
ya mı yoksa ananavi bir dost : re• 
memleket aleY,hindeki haleti ~u h;ki. 
ye malik olmıyan İngiltere mı. 
ki bir sulh dostudur?., d" 
Italya yeniden teminat ~erdıa 

L 1 Lon r ondra, 26 - talyanın ya 
sefiri Grandi, hükumetinin ls~nta• 
işlerine karışmamak hakkında d filİ 
ahhütlere riayet edeceğini ve.t ~ •e· 

·müdahale komitesinden çek• mı) 
ceğini bildirmiştir. .. ül• 

Evvelce gönderilmiş olan g~nfl'lii 
lülerin geri çekilmesi hakkındakı kıl· 
zakere paskalyeden sonraya bıra 
mıştrr. ~ 

~ 

Japon sefirinin 
beyanatı 

(Blı§ tarafı 1 incide) 
bir hudut meselesi ve balıkçılık işi kal. 
rruştxr. Henüz tayin edilmemiş olan
hudut dolayısile arada bir hadiseler de 
oluyor. Bunun için yapılmakta olan 
müzakereler neticelenecektir. Diğer ta
raftan muvakkat bir anlaşmaya bağla. 
nan balıkçılık işinin de müsbet ve kat'i 
surette biteceğini umuyorum. 

Bi:zt Jorcmuz,!İz( C'tvaB Vtzralim.::,; 
Yağsız ciltler sabunla yıkanırsa 

Amerika ile normal münasebatta bu
lunuyoruz. Almanya ile komünizm mü· 
dahalesi yolunda akdettiğimiz anlaşma. 
nın • rivayet edildiği gibi • gizli ve as. 
keri hiçbir tarafı yoktur. Gerçi, komü. 
nist partisi Japonyada da vardır. Fakat 
bunlar, mecliste kendilerini temsil etti
rebilecek bir ekseriyete sahip değildir. 
Komünist partiye memleket dahilinde 
müsamaha etmiş olan Japonya, bu libe
ral çerçeve içerisinde komünizmle 
mücadeleyi de devletin ana siyaseti ola. 
rak kabul etmiştir. 

Almanya ile yapılmış olan anlaşma 

gibi İtalya ile de anlaşacağımız hususu 
doğru değildir. İtalya kerı;dine has bazı 
şartlar ileri sürüyor ... İtalya ile Japonya 
arasında ticari mahiyette bir ~nlaşma 

olabilir. 

Eski Alman müstemlekeleri 
Almanyamn eski müstemlekelerini 

geri almak yolundaki talebine karşı Ja
ponyanın vaziyetini soruyorsunuz: Ja
ponya bu hususta muhalefetini kat'iy. 
yetle bildirmiştir. Japonyanın elinde 
bulunan eski Alman arazisine gelince, 
malUmunuzdur ki, bu yerler, Milletler 
cemiyetini de alakadar etmiyen bir su
rette Japonyaya geçmiştir. Bu toprak. 
lar, bize "Beşler konseyi,, nin kararile 
verilmiştir. Ve "Beşler konseyi,. de şim 
di mevcut olmalığına göre, iadı:kri me· 
selesi de mevzuubahs değildir. 

Avrupa vaziyeti 
Avrupa vaziyetine gelelim: İspanya

daki hadiseler, önce tamamen dahili 
bir mahiyetteyken şimdi beynelmilel 
bir hüviyet almıştrr. 

Japonya, İspanya işlerile doğrudan 
doğruya alakadar değildir. Japonya, 
politikasile olan tabii alakası bakımın. 

dan İspanya işine de ilgi gösterelıiliyor. 
Bununla beraber, biz Avrupada h<'rhan· 
gi hSdiseye filen müdahale etmiyecek • 
kadar uzakta bulunuyoruz.,, 

Japon büyük elçisi, İtalyan askerle
rinin Tancayı işgale kalkmış oldukları. 
na dair gelen son haberler karşısında ' 

şunu söylemiştir: 1 
''- Bu haberler doğru ise, vaziyet 

cidden çok vahim bir şekil almq olur . ., 

büsbütün kurulaşır dBfl 

Balattan (Nino) imzasiyle yazı. lür. Kokusu da iyi değildi~. B~~ıııı· 
hyor: hoşlanmazsanız ötekilerinı k\1 J11l'' 

"22 yaşmdaynn. iki senedenberi bilirsiniz. Bunlar geceleyin yııt tıı· 
yüzümü tatlı bademyağı ile masaj dan bir iki saat evvel yüzün hel' .;e 
yapıyorum .. Cildim iyice içtikten rafına iyice sürülür. Burun uc~ br 
sonra s~b';1111a yüzümü yıkıyorum. çene derhal silinir. Çünk~Jaz :ısıJl'I 
Fakat cıldım çok kuru yıkadıktan rakılırsa yağlandırabilir. Dıger k Ji!f 
sonra yüzüm kuruyor .• Cildim geri- larda yarrm saatten bir saate ı~ııt. 
liyor. Bunun böyle olmaması için ne bırakılır. Sonra ipek kağıdiyle 0 ret· 
yapayım, nasıl bir sabunla yüzümü sa ince bir tülbentle silinir. Bu su ve 
yıkayayun? Hiç bir krem kuUanmı. le senelerle sabun kullnnmIYrn ,,ıır· 
yorum .. Derhal yüzümde sivilceler ciltleri pek temiz olan bayan a~It]efİ 
başlıyor, hatta pudra bile süremiyo- dır. Tatlı badem yağı kuru cı 

b l k · · · · b' d dır rum .• Bu tatlı badem yağ cilde iyi es eme ıç;ın ıyı ır gı a ~ 
midir? .• Eğer yüzümden bu yağlan 
çıkarmazsam gözlerimin altındaki 
çizgiler derinleşiyor. Tavsiyenizi bek 
liyorum.,, 

CEVABIMIZ: 
Yağsız ciltler sabunla yıkanırsa 

büsbütün kurulaşır. Bu gibi derilere 
sabun kullanmamak daha iyidir. Ku 
ru derileri temizlemek için üç vasıta 
vardır: 

1 - İyi bir kold krem 
2 -Lanolin 
3 - Domuzyağı dediğimiz Axo. 

rıge. 

Lanolin biraz kalındır, güç sürü· 

........................................................ i 
Martta, baharda ve çayır : 
mevsiminde miilakatlar 

Yaz a n : 
Nlza mettio Nazif 

Arkadaşımız Niza:nettin 
Nazif yedi mülakattan i. 
baret bir yazı serisi hazır
lamıştır. KarilerimizEn be· 
ğenecekleri ve zevkle oku. 
yabilecekleri derece<?~ ori
jinal olan bu mitlakatları 

birkaç gi.ine kadar ne~re 

ba~hyacağız. 

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

nu~tum. 

4 - Serçelerle konuştum. 

• 

5 - Eşeklerle konuştum. S 

Sovyet Rusyad8 11 

memle~ etimlı0 

ri rlıa t aletleri 
gönde r ild i Ur• öğıe 

Moskova 27 (radyo) - Bu~ apı.ı!• 
üzeri, ziraat aletlerile yüklü bı.:r:iyef 
Odesa limanından kalkarak Tu 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Le IFo n sta ır'il 
gü:i!~D OD e<. 
kıraunçesn 

.1.gSS 
I.Iatmazel ~!aria Svaczin~l<S ld'tı' 

senesıncıe Lehistanın güzelhk e de 
:su seıı 

çesi unvanını kazanmıştı. }d'iıı. gencin Türk ku~una aza olacağı, u
çacağı ve Türk hava kuvvetlerine 
yazılacağı muhakkak .addedilebilir. 

Bravo gençler' 

6 - Biilbüllcrle konuştum. ~ 

l ... ~ .. -.. -... :.~~~~~~~::~ .. ~~~.~.:~~:: .......... J 
k "'-fiS J'O ayni unvanı kazana,,ra >-• 

1937,, ol.muştur. 
... ... .. - ' 
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Bir 1 ngiliz gazetesi diyor ki: 
.......... imıı111ı::~Biiııaım ....... m.aı:ıııc:ılllll!lımııı~----....... 

TUrkiye 
({omşuları bak kında tecavUzi 

beslemekle 
bir 

fikir 

itham edilemez ! 
lta ( B<l§taraf ı 1 incıde) 
?a tay ihtilfıfmm da hallinden 

ltirkiyenin, Avrupanm en 
ıçinde bulunan memleketi ol· 
Jtıu, kendisinin rahat yaı:ıadığı
~dünya ile de rahat geçindiğini 

ak diyor ki: 
~Hükumet, mu halef etle uğra -

~ mecbur olmadan işini iler· 
~ge muvaffak olmak gibi mesut 
\'a~iyette bulunuyor. Sonra, 
~i'in fevkinde olarak, Türkiye
~en hiç işsizlik yoktur. Asır 
<\'Üren donuk ve ibda kabiliye· 
dıı 111ahrum bir kötü idarenin te-
cn kurtulmak ve kalkınmak 

tamamen muktedir eller ve di
Q·~n hizmetine ihtiyaç vardı. 
~0Y~ece, dahilde meşgul olarak 
~arından da hiç şika-

K a ip para 
, hik8 esi 
kaıaoan kuyumcu 
~~l'best bıral,ıldı 
~ ~babki gazeteler Beyoğlunda 

Viyanalı bir kuyumcunun 
Para basmak suçuyla yakalandı. 

(t;,~Yorlar. Piyasadan mühim 
'ııl'da gümü§ para toplamasının 
~tınu teyid ettiğini de ilave cdi-

~ t. 
i~·et ikinci §Ube mlldü.riyetin-

~Ptığımız tahkikata göre Viya. 
~ aıp para basan bir kimse değil
t\'~nç '·ergisinden kurtulmak 

ı......111de çalışan bir kuyunı,cu oldu. 
~!t edilerek kendisi serbest bı-

~ ,~~~-·~--------------~ 
~er, temenniler 

~öçmenleriri 
~i yıktmlır mı? 
eykozdeki göç
'llen lerden para 
~~zası da alındı 

\Un aşağıdaki mektubu aldık. 
~.darlarm nazarı dikkatlerine 
::yoruz: 

'iil balnız yazılarınızın güzelliğine 
' ilhassa muavenete muhtaç 

~.G§künlcre karşı gösterdiğiniz 
"ı~:Yctin hayranıyım. Müşkülii 
~ ın gazetelere müracaat etme· 
b~ttir. Lakin benim bu isteğim 
~r kari müşkülü değil. bir köy 

11 ;'l yalvarması, birçok işçi ai
D cryadıdır. 

~ 
8 
ttdirni kısaca anlatayım: Gc

~ ~ile Bulgaristandan gelen .50, 
~,\ırk ailesine Paşabahçe ile Bey
~ ,taıı~ndaki tepede ev yapmaları 
1) ~~ı verilmiştir. Bu araziyi 
~ tt lı~essilleri göçmen1ere tak· 
-ııt l"nışlerdir. Buraya gelen gÖç· 
tıkt Bu1garistanda da Şişe cam 
llk?larında ça1rşm!ş insanlardır 

'tıı" "na tabi olmayıp yersiz kalma· 
tik başlıca sebep Paşabahçe şişe 
' k ~ında çalışmak arzusudur. 
fı>i ~11dilerine verilen bu arazide 
~ç kcsrnck suretiyle birer odalı 
•a J'apmışl rdır. Lakin bir müd· 

\ tıra Beykoz kaymakamlığı ev· 
\ b~tılrnasmı emrediyor ve het 
l\ it Polis gönderiyor. Bunun li· 
: tuhsatiyesiz ev inşa ettiğimiz 

'ly0 tı beşer lira para cezasına car· 
b~~- Yevmiye 50-60 kuruş 

"'-'ır ailenin 1 5 lira vermesini siz 
"rı·~r buyurun. Bu para en azı 
'kf fuslu olan aile babasından ve 

~ f~ a~alarm nafakalarından ke· 
l .. rıka \'asıtasiyle alınmıştır. 
~t~oçı:rıcnlerinin bu ormanlığı ıs 
\~t 1esı böyle mi mi.ikafatlandm. 
tıı. 1n Kaymakamı dinleyip yap· 
~;~evleri yıkıp da nçıkta mı ka· 
~l ~ulgaristanda çektiğimiz ce· 
~1 bı~·orrnuş gibi bir de ana yurt-

U cefayı çekelim. 
Bekir Türkay 

yeti olmaksızın, mutmain bir vazi• 
yette Türkiye, komşulariyle müna· 
zaa etmek için bir sebep görmüyor. 
Kezn tecavüzi bazı niyetler beslediği 
§eklinde de kom;ıuları tarafından 
itham edilemez. 

Balkan birliğinin tekemmül et· 
mekte olan mekanizmcsi · vasıtasiy
le Türkiye, nrzu ile ve dürüstlükle 
Yunanistan, Romanya ve Yugoslav
ya ile teşriki me~ai etmektedir.' 

Bilyük devletlerle münasebetin• 
de de hem bitarnflık, hem istiklal ile 
hareket ediyor. Mesela, Almanya· 
nın, cenubu §<ırki Avrupası piyasa· 
larma hakim olmak için giriştiği 

dampig hareketine de mukavemet 
hususunda Yunanistandan daha zi· 
yade muvaffakıyet göstermiştir. ls
tanbulun dükkanları Alman malla• 
riyle dolu gibi görünüyor. Fakat da· 
ha miihim olan cihet şudur ki, . ilk 
bakışta pek anlaşılamazsa da • sipa
rişler daima fiyata göre değil, mezi
yete göre iyi bir şekilde tevzi edili· 
yor. 
• T esadiifi bir seyahat, modern 

Türkiyenin, ynbancı tesirinin gir
mesine karşı fe,·kalhad ku~kulu 
davrandığından belki şikayet edebi
lir. Ziyaretçiler, çok yakın bir göz
den ,geçirilmektedir.. Bununla be
raber, birçok asabi, iftirak halinde, 
tazyika uğramış ve başkasına ait 
yerler istiyen memleketlerden geç· 
tikten sonra Türkiyeye girmek ruha 
tazelik veren bir penceredir. 

lnsan Atatürk Türkiyesine girin· 
ce, tam bir iman ve ittihatla iş başın
da çalışmakta olan ve kendisini, 
komııulariylc .ihtilafa gokacak ekil
-de bir hırs ve emel beslemiyen bir 
memlekette olduğunu hissediyor.,. 

Fransız sefiri 
Pariste Tilrk· talebe
Jerlne 'ziyafet verdi 

Eski Suriye nazırlarından ve son Jie· 
fa bir takım uydurma rcylerlc sö..ı:de 

Antakya mebusu seçilmiı olan Mııstafa 
Kuseyrinin yakında Ankaraya gelece. 
ğinin şayi olduğu Antakyadan haber 
verilmektedir. 

Bı.İ haber Antakya Türkleri arasında 
hayret uyandırmıştır. Hatay ve Hatay· 
lılara yapmadık düşmanlık bırakrriıyan 

bu adamın Ankarada ne yapacağı bir 
türlü anlaşılamamaktadır. 

Fransız sefirinin ziyafeti 
Faris 26 (A.A.) - Anadolu ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Fransız büyük elçisi Ponso ve refi. 

kası Siyasi Bilgiler mektebindeki Türk 
talebeyi ·evlerinde çaya davet etmişler
dir. Aile dostlarile Hariciyeden meslek
taştan gelmişti. Ev sahipleri gençleri. 
mizi nezaketle ağırladılar, Ankaradan, 
şeflerimizden sempati ile konu~tular. 
Haftaya Ankaraya döneceklerdir. 

" Tiirkiye istcRe bir askeri 
yiiriiyiişlc eski Arap 

vilayetlerini alabilir r " 
Londrada çıkan ve azası meyanında 

birçok mebus bulunduğu Filistin komi· 
tes!nin organı olan "Palestine,, işimli 
mecmua. en son nüshasında Pan • Arap 
meselesine tahsis ettiği b<:şmakalcde 

ezcümle diyor ki: "Osmanlı İmparator. 
luğunun Pan • lsl§.mizm hülyası İngil
tere için birçok müşkülata sebep olmuş. 
tu. Lord Salisbury, bu hayale b::ığlan

mak yüzünden İngiltere hazinesinin 
beyhude yere pek çok masraflara gir
diğini, bizzat itiraf etmiştir. Bugün 
hatalarını anlamış olan İngilizler, şimdi 
de Pan • Arabitm hülyas-rna atılıyorlar. 
Hakikatte, bu da öteki kadar boştur. 
Pan - Arabizm o kadar gayrimevcuttur 
ki, Türkiye, istese, bir askeri yürüyüşle 
eski Arap vilayetlerini kolayca istirdat 
edebilir. Arapların Sanc<lk meselesinde· 
ki kifayetsizlikleri, Pan • Arap fikrinin 
ciddiyetle hiç münasebeti olmıyan bir 
hülyadan ibaret bulunduğunu kafi de
recede göstermektedir . ., 

HABER - ~kşam postasr 
===========-===~~~~· 

Afrikadaki son maçında 

Cim Londos 
HoJlandah rakibini 
gene tayyare oyunu 

ile yendi 
l 

Bu günlerde Yunanistana döne• 
cek olan Cim Londos şimali Afrika· 
dn Juhanesburg'da son müs~baka
srnı Holandalı Van Der Valnd ile 
yapmJştır. 

Amerikada yapmı~ oldukları 
maçın revanşı olan bu müsabaka 
tekmeli, yumruk1u olarak v-; ilk kı
sımları da Holandalının üstünlüğii 
ile gec;miş ise de son dev(elerde ra· 
kibinin yorgunluğunu sezen Yunan
lı pehlivan gene meşhur tayyare oyu• 
nunu tatbik ederek umulmryan bir 
galebe daha temin ~tmiştir. 

Birinci devre; Londos kaçak, 
buna mukabil Van der Valnd müte· 
madiyen hücum ediyor. Daha ilk 
devre sonunda herkes Londosun 
mağlubiyetine emin. 

l~nci d~vı:e; Londqs bira~ dahil 
canlı, fakÇtt devrenin ortalannda 
Yunanlıyı arkasından yakalıyan Ho
landalı rakibinin kollarım arkasına 
doğru sımsıkı tutarak kafasiyle Lon. 
dosun sırtımı. tos vurmakta .. 

Cim Londos bu vaziyetten dev· 
Tenin bitmesiyle kurtulabiliyor. 

Üçüncü devre; arkası kıpkırmı
zı olan Londosun canmm acıdığı bel 
li. Üçüncü kısma bir atak1a başlıyor 
ve bu kısımda. tekmeler, yumruklar 
biribirini takip etmekte; bir fırsatını 
bulan Londos hasmını yer~ yıkıyor
sa da gene dev~e sonu imdada yeti· 
§ıyor. 

Dördüncü devre pek şiddetli ce
reyan etmiştir. Her iki güreşçi de 
güreş namına bir tek hareket yapma. 
mışlar, yalnız biribirlerini dövmekle 
vakit geçirmişlerdir. Bu kısımda Lon 
dos iki defa ringden yuvarlanmıştır. 

Beşinci dene; bu devrede Van 
Der Va}nd'm yorgunluğu gcizükme
ğe başlamıştır. Buna mukabil Lon
dos yavaş yavaş acılmnktadır. Yu• 
nanlmın ümit edilmiyen faikiyeti 
Holandalıyı adeta şaşırtmıştır. 

Altıncı devre: Yunan1ınm Üs· 
tiinlüğü bu kısımda çok bariz idi. 
Ringden yuvarlanmak sırası artık 
Holandalıya gelmiştir. 

Yedinci devre; iki pehli\·anda 
da yorgunluk alametleri gözüküyor, 
bilhassa Holandalıda .. flk kısımlarda 
fazla enerji sarfcden Van Der V nlnd 
maı:;m ortalarından itibaren üstünl\.i. 
ğü rakibine brrnkmı~tı. 

Rakibinin bitkin bir halde oldu· 
ğunu gören Yunanlı Holanda1ıyı ya
kalamış ve son bir hamleyle tayyare 
oyununu tatbik ederek revanş ma• 
çında da Van Der Valnd'r mağlup 
etmiştir. 

Vefahlar 
Bu sabah lzmite 

gittiler 
BUo"'Ün Şeref ~ahasındaki 1stanbul

sporla maçları tehir edilen Vefalı fut. 
bolcUler edilen davet üzerine kendileri 
gibi !zmitin (Akyeşil) klübü ile iki 
maç yapmak üzere İzntltc gitmiştir. 

Ankara mekteplerinde spor : 

o ey ol ve fu l 
maçları 

Ziraatçiler futbolde Hukuk 
ta ımını 4 - 1 yendil r 

Ankara hususi muhabirimizi.len -
Şehrimizin yiıksclt mektepicri arasında 
ciddi bir spor faaliyeti başlamıştır. Pa
zar gıinü Gazi Enstitüsü solonJ:ırında I 
(Hukuk • Ziraat) fakülteleri voleybol 
takımları karşılaşmışlar \'e Ziraatçiler 
rakiplerini mnr;h1p etmişlerdir. Mülkiye 
ile Gazi enstitüsü arasında cer yan e
den karşılaşmada da ilk devreyi kaza
nan Gazi enstitüsü oyuncuları ikinci 
devrede Mülkiyenin gayreti önünde 
kaybetmişlerse de üçüncü devreyi tek. 
rar alarak galip gelmişlerdir. 

Çarşamba günü Ankaragücü sahasın 
da Hukuk ve Ziraat fakülteleri ilk mü
him futbol maçını oynamışlardır. Hu
kuk fakültcgindc, Beşiktaştan, Hakkı, 

, Nuri, Gençler birliğinden Halit, Hasan, 
Galatasaraydan Kadri, Fahir, Kemal 
Şefik, gibi meşhur oyuncular vardı. Bu 
na mukabil Ziraatde de Ankaragücü. 
nün kıymetli oyuncularından Enver, 
Ali Muhiddin, Semih yer almışlardır. 

Çok kuvvetli bir manzara arzeden 
Hukuk takımının bUyük bir farkla ma· 
çı kazanauğı ümit edilirken, Ziraat o
yuncularının yüksek enerjisi bütün bu 
tahminleri altüst etmiştir. 

Çok gıkı bir şekilde başl:ıycın maç 
yirminci dakikadan sonra Zira<1tlilerin 
hakimiyeti altına girdi. AJi Muhiddin 
ve Fahri arka arkaya iki gol yaparak 
H~kuk takımını 0-2 mağlup vaziyete 
soktular. Hakkt ile Nurinin]lü,tjin ga,Y-

Türk sporcuları 
Tok)~o Ollmpiyat

larına iştirak edecek 
1940 senesinde Tokyoda yapıla· 

cak olan olimpiya~lara Tiirkiyenin 
iştiraki kararla~tırılmıg ve bu karar 
Japon sefaretine resmen bildirilmiş
tir. 

Yürüme 
müsabakası 

17 nisanda yapılacak 
Geçen sene büyük bir rağbet 

görmüş olan. Beyoğlu Halkevinin 
yürüme müsabakası bu sene de 1 7 
nisanda Şişli ile Kilyos arasında ya· 
pılacaktır. 

Bu seneki müsabakanın da bü
yük bir alaka uyandırdığı şimdiye 
kadar yapılan müracaatlerden anla
şılmaktadır. 

retlerine rağmen Hukuh takımı l::ir tek 
sayı bile yoıpamadan hı:ıftaymı O -2 bi· 
tirdi. ~ 

İkinci devre büıbütiln heyccc-nlı ol
du .. Mağliibiyett(!n kurtulmak için çok 
çahJan Hukuklular Zirnat milttafaasını 
bir türlü yaramazken Selçuk Hukuk 
kalesine ilçüncü bir sayı daha yaptı. 

Bir şeref sayısı için çalııan Hukuk. 
lular niharet buna muvaffak oldu!c:r: 

Kadri Ziraat kalesine takımının ilk ve 
ton galünü yaptı. Fakat 3-1 vaziyet 

çok devam etmedi. 'Ali Muhiddin ~ahsi 
bir hücumla Halidi atlatarak topu dör
düncü defa ağlara taktı. Ve maç bu 
netice ile 1-4 Zira;ıt tarafından kaza. 
nrldı. 

Takımlar şu şekilde idiler: Hukuk: 
Şinasi - Rıfat, Halit - Hasan, Nuri, 
Fahir - Ertuğrul, .Kadri, Hakkı, Ke· 
mal Şefik, Re at. 

Zimat: Mahmut - Enver, Salih -
Sadi. Semih, Lutfi - Orh:ı~. Selı;uk, 
Sedat, Ali Muhiddin, Fahri. 

Zafer öGET 

Küçüksu 
sahasında 

'tarınki mühim 
karşılaşmalar 
]kinci küme şampiyonu Anado

luhisan 1dmanyurdunun Küçüksu• 
daki sahasında yann mühim bir kaı
§ılaşma olacaktır. Gayri federelerin 
şampiyonluğunu kazanan ve evvel

ki hafta Karagümrüğü mağlup eden 
Akınspor klübü iki takım halinde 
Küçiiksuya gidecek ve Anadoluhi· 
sar ldmanyudu ile karşılaşacaktır, 

Maçların progrc:o;nı §Udur: 

A - Saat 13,30 da Akınsporun 
sarı takımı ile İdmanyurdunun yeşil 

takımı arasında maç. 

B - Saat 15 te Akınsporun la· 
civert takımı ile ldmanyurdunun sa· 

rı takımı arasında maç. 

Sakalı ele veren •• • 
gureşçı 

işte size, bir mnç esnasında sakalı ele veren bir glireş~inin resmi: 
".l\lavi sakal., namiyle maruf Amerikalıgüreşçi Don, hakemin ihtarını( 

rağmen, rakibini bir türlii bırakmak İstemediğinden, hakem omm ::ak::ı.·' 
hm yolmak suretiyle ayırmaktan başka çare bulamamıştır. · 
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Çocuk hikay~ 

EBE 

Hindıstnmn muhtelif yerlerinde mabutlann ho§una gitmek 
· · ve onlardan yağmur istemek için, yerlilere !>öyle 

İ§kenceler yaparlar. 

~ ~ ~ 

,, Yukarıdaki resim Ame rilia'daki llapislianelerden bi· 
risipi göste~ektCdir. ' 

~Hapishanenin etrafındaki suların içine: mahpusların 
kaçmaması için~' köpek balıklan atılmışttr. 

I ~ ~ 
Tahta 

ayakkabı giyen 
Çin li kadınlar 

Çinli kadın 
lar, asırlarca, 

geri bir zihni • 
yet neticesi ola. 
. rak, kiiçük tah· 
ta ayakkabılar .. 
giymek suretiy 
le , ayakları

nın şeklini de · 
ğiştirmek mcc· 
buriyetinde bı
rakılmışlardı. 

Cahil bir ıehirli, ilk bir 
köye gidiyor ve ömründe ilk 
defa gördüğü yeldeğirmeni· 
ni köylüye göstererek soru· 
yor: 

- A 1.. Bu neye yarar~ 
- Bu bir vantilatördür. 

Sıcak günlerde inekleri se
rinletmeğe yarar. 

* - Garson hesabı ver. 
- Baı üstüne bayım. 

Kahvemi içtiniz çay mı? 
- Ne içtiğimi ben de bil

miyorum. Çünkü içtiğim 
§ey katran kokuyordu. 

- Ha 1 .. Şu halde kahve 
içtiniz. Çünkü çayımız kat· 
ran değil de boya kokar. 

* * * - Sabahtanberi beş dub· 
le bira içtin. halbuki doktor 
bir tek duble içmeni söyledi. 

- Öyle ama ben beş dok
torun fikrini aldım. Hepsi de 
birer tane içmemi söylediler. 

* - Aman doktor kocam 
bütün gece konuşuyor acaba 
ne yapmalı~ 

- Onun gündüzleri ko
nuşmasına meydan verirse· 
niz gece konuşmaz! 

* Fena halde canım sı
kılryor. Karımı sekiz gün ev· 
vel yağ almağa gönderdim. 
O zamandanberi hala dön
medi. 

- Ne diye canın sıkılı
yor~ Git, yağı kendin al. 

* - Merhaba bay Ahmet 
nasılsınız~ Sizi görmiyeli 
epey değişmişsiniz. 

- Affedersiniz bayım . 
Fakat benim ismim 
değili 

Ahmet 

- Yok canım 1 •• Şu halde 
isminizi de değiştirdiniz. 

Durmuş babanın büyiik 
bir arsası vardı. Burada pek 
güzel cinsten yonca yetişir
di. Durmuş baba da bu 
yoncalarla övünüp dururdu. 

Ne yazık ki köyün ço • 
cukları, bu tarlayı hiç boş 
bırakmazlar, oynamak için 
hep buraya koşarlardı. İn· 
san boyu kadar uzanan ot· 
larm arasında saklambaç , 
kör ebe oynamak, ne de iyi 
oluyordu. 

Fakat çocukların bu eğ· 
lenceleri Durmu§ babaya biı 
çok zararlar veriyor; Onutı 
acı acı şikayet etmesine sc· 
bep oluyordu. ,. 

kovalamağa koyuldu. 
Kır korucusu İse, çocuk· 

lard~n p~~ şi!J>~elend..iği için, 
köyden uzaklaşmamıştı. Ya· 
vaş yavaş Durmuş babanın 
evine doğru yürüdü. Onu 
daha uzaktan gören çocuk· 

· lar çil yavruları gibi dört bir 
yana dağılıp bir dakikad:ı 
görünmez oldular. Gözleri 
bağlı olduğu için idris hiçbit 
~ı:y ~öremedi . Oyununa df' . 
\·amediyordu. Fakat çevresin 
de ko§uşu ve çığlık güriiltü· 
leri duymadığı için, tuhaf bir 
önse ·gi canrnı sıktı. J(ır 
bekçisi de gittikçe yaklAştc 
ve çocuğu alaylı gözlerle 
süzdü. 

idris bir ayak sesi iııidince 
tereddiidünden vaz geçti he
men kır bekçisine doğru koş
tu, elleriyle onun gövdesini 
yokladıktan sol!ra arkadaşla. 
rından biri sanarak adamı 
yakaladı. 

Gözünden bağı çekip çı
karınca şaşkınlık ve korku • 
dan az kalsın ödii patlıya • 
caktı. Hükumet gücün i.i 

Çocuklar bu arsayı oyun temsil eden adamla karşı kar 
yeri yapmaktan vaz geçme- şıya bulunuyordu ve kendi. 
dikleri için, Durmuş baba si yasaya karşı gelmişti. 
meseleyi kır korucusuna an· Kır: bekçisi hiç de merha· 
lattı. Korucu birgün davulu- metli davranmadı. Çocuğun 
nu boynuna astığı gibi kö· yalvarıp yakarmalarına ku • 
ye geldi ve Durmuş babanır. lak bile a~mıyarak hakkındn 
arsasında kimseyi yakalarsa, bir zabıt varakası yazdı. Kır 
cc7.aya çarptıracağını, bağıra bekçisinin zabıt yazroasJ, pa. 
bağıra herkese bildirdi. ra cezası vermek demekti . 

Çocuklar bunun üzerine Kendisinin hiç bir kazancı 
biraz durakladılar. Durmuş olmadığı için bu parayı hiç 
babanın meşhur arsasına ge· şiiphesiz babası verecekti. 
ne gidecekler miydi? İçle - Zavallı babası, durmadan çn· 
rinde en yaramaz olan ldri~ lı~arak bin bir giiçHikle ka • 
adlı çocuk: 7..andığı paraları, yemeyip İç· 

- Haydi bel kendini kır meyerck çocuğun yaramaz· 
bekçisine korutmak istiyen lrğı için ceza diye versin ha 1 
Dur!Jluş babadan korkacak buna çok kızacağı pek belli 
değiliz ya! l lem bunlar hep idi. 
kuru laf! Hiç bir vakit ger· Nitekim evlerine para ce· 
çe~leştirilmiyen boş tehdit· zası kağıdı geldiği zaman, 
ler l... - · ·idris 'ka~ealryı!rlıuhtınadı. 

Haydi Durmuş babanın Babasından öyle mükemmel 
nrsasma: Orada kör ehe oy- bir dayak yedi ki bunu ha-

~ ~ lf- nıyalrm! .. Dedi. yatının sonuna kadnr unuta· 
-Azizim alay olsun diye ldrisin sözlerinden içle- mıyacaktır. Elalemin malı· 

postahaneye giilünç bir mek rint! güven gelen çocuklar nı zarara uğratmak ne de -
tup attım. Zarfın üzerine de arsaya gittiler. Onları bura- mektir; Bunu İdris pek iyi 

Bu geri adet, şimdi, aşa· "Türkiyenin en biiyük eşe- ya kendisi getirmiş olduğun. anladı. Bir daha değil Dur-
ğı yukarı terkcdilmiş gibidir. ğine!., diye yazdım. Acaba dan ilk evvela idris mendili· muş babanın arsasında oy-
Yukanda t~hta ayakkabı ile nereye gidecek. ni cebinden çıkararak kendi namRk, oraya yan gözle bile 

. . bir ayag"" ın ne hale getirilmiş _ Nereye olacak, senin gözlerini bağladı ve kaçış • bakmağa kıyışamadı. 
... b l k d 1 Ahmet Ekrem ld ... .. .. adre~'ını~ iade ede_cekler. maga a~ ıyan nr a aş nrmı .. o ugunu goruyorsunuz. - ., , Şimdiye kadar yakalan

mış olan Gorfı maymunları
nın en l:iiyüğünün boyu 2 
metre 68, ağırlığı ise 235 ki
lodur. 

Paraşütre bir t:ayyareden a tlama tec rl.'•; e si 
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HABER - J\lttam postası 

Akdenizin· anahtarı: 
Cebel üttarık 

lspanyol Fasına yerleştirilen 
AJman toplarile kıymetini 

kaybetti mi ? 
hükümete bir nucum 

1 
ıngilız parlamentosunda 
- Cebelüttank karşısma yerle~t irilen Alman sahil bataryalarından hü kUmetin haberi yok mu? 

Entellicens servis ne yapıyor? Bize neden maliimat verilmiyor? 

1 
Hükumet namına verilen cevap: 

- lstihharat teşkilatımızın iyi çalıştığına inanılmasını isterim. Fakat son derece gayri tabii bir 

..,.. ___ .. z_am_a._n._d..,a_y_a.şam-..akta.-1111yız_;_h .. er,_..ö .. ğr•e•n•d,..i•ğı•"m1111ız.· _i,• h•e•r .. b•il•di•'•ğım•" .. i
1
z •• i .. so ... y• l•e•m .. e,..k_,d ... o•ğr-u•o•lm._a.,z ... _. ___ , 

Cebelüttarıkın meraklı tarihi 
lspanyol Fası kt. 
}llarıru A!man · 
!arın son sür;:ıtl~ 
"e en modern sis
temle tahkim et. 

• 

.e tikleri ani.:ı§tlmak
tadır. F•ankonun 
aldığı yarcrmıara 
ltıtıkabil 1::.panyol 
~asını tam amile 
değilse bile kJsmen 
.\lrnanlara peşkeş 
Çekmiş .:-Jduğuna 
~ttık m:.ıhakkak 

•• 
GE Z A'l1R 

e ~larile ba;,.dıyor. 
r tgiliz pa.lamcn -

1
, 

0stmda hir çok 

e ~lavlar Fas kıyı
t nda yapılan as 

r· 

.. 
~ 

tri hazırlrklann 
;e~e~üttank 'daki Pei>ı::liittarığı, Oeuta'y& oo bunların ispanya oo Fas an,ızi.. 
llgllız kontroli.inü s-i ile olan 11dimasebetlerini gösterir harita 
ltıYınetten düşüreceğini ve Hind yolu. lümsiyerek şu cevabı vermiştir: 
~u tehlikeye sokacağını söyliyerek hü- - İngiliz istihbarat teşkilatının ıyı 
l'ırnete hücum etmişlerdir, Müstakil çalıştığına inanılmasını isterim. Yalnız 
~}'lavlardan Retbon §U suali sorm~·ş- muhterem saylavlar htikfimete hak ver-

r: r melidirler. Son derece gayri tabii bir za. 
h.iı- Alceziraa civarına da bir çok ~a- manda yaşamaktayız. Her öğrendiğimi
l> bataryaları yerleştirildiği söyleni- 1 zi, her bildiğimizi bize söyletmek doğ
lı or. Bu bataryaları asilerle bl:likte l\a- 1 ru olmaz .• 
... tan Alman zabitlerinin tabiye ettikle-
•l d ~ ogru mudur? 

!et lia~ciye nezareti müst~şörı Lurd 
raniıon şu cevabı vermiştir: 

~ - Bu bataryaların Alman zabitleri 
rafından idare edil.diklerine vr: tabiye ca· 

01
1Ien topların Alman mamula~ından 

t duklarına dair elimizde malılmat ycık. 
l IJ.r, 1''as kıyılarında ve Sebte;ı in ga.:p 
~~tafın.da tahkimat yapıldığını da hü. 
tııllet haber almış değildir. 

İl l3u beyanatı liberal c;aylav Siı Peısi , 
arris istihza ile karşılamış v~: 

q· - Cebc.!üttarrkta cere~ıan c.1en na
llıscıeri hükumet bize bildirmemekte 
~ c zamana kadar ısrar edecektir? - di. 
li~ bağırmıştır - Britanyanm bir 1ntel
~cns Servisi olddğunu söylerler. Adı-1 
la bakılırsa bunun hep zeki adamlar 1 
\·:afından i-:lare edildiğini sanmak mün ! 
~ndur. Halbuki bu teşkitat en adi is. ı 
tıı harat teşkilatından daha kötü çalış
b alctadır. Binanenaleyh parlamentodan 1 
~ teşkilata para ayıran bütçeleri bun- ı1 
~· il sonra tasdik etmemesini istiyece. 
ır.11}). 

~un üzerine Lord Kıranbon gü· f 

* • * 
Eski Yunanlılar Romalılar Cebelüt. 

tanka "Kalpe,. adını vermişlerdi ve on
lar için burası "Kuvvet ilahı,, Herkü
Hin direklerinden biri, ayni zamanda 
Atlas ufkunun ötesindeki tehlike, es. 
rar ve karanlıklar diyarına giden yolun 
kapısı idi. 

Bugünün İngilizi oraya sadece ·•Ka· 
ya,, ·diyor ve kendisi için orası impara· 
torluğun remzi ve mührüdür. Bütün 
dünya için ise burası Cebelüttarıktır; 

Akdenizdeki beynelmilel anlaşmazlık. 

ların her birisinin mihrak noktasını teş· 
kil eden çirkin ve yalçın kapalı bir te-
pe ... Coğrafya bakımından burası İs. 

panya yarımadasının bir parçasıdır. 

Ve bütün Akdcnizin anahtarı, Eura. 
sını tutan kuvvet Akdenizi istediği za
man açar ve kapayabilir. işte ispanya 
dahili muharebeleri -dolayısile çarpışan 

muhtelif menfaatler, Almanyanm ts. 
panya Fasında, yani Cebelüttarıktan 

yirmi kilometre kadar mesafede lıir ba
samak koparmağa uğraşmakta olduğu
nu anlayınca İngiltere dikkat gözlerini 
açmış ve şimdiye kadar görülmemiş 

~?!_~ tenberi /ngiltere hulcinıiyetinde bulunan Ccbelüttank kalesi ve mo
:l)ı llmanı. 
~Qld.a . 
hı,· müthi.J fstihMmlar ve kııuvet li top bataryalarının ~ulunduğu me§. 

r Oebclüttarık km ası örüfü1 or. 

derecede tetik davranmağa başlamıştır. 
Ceuta İspanya Fasının tam şimdlinde 

ve Cebelüttarıkın 3i kilometre cenubun 
da küçük bir burundur. Buraya rr.odern 
ve mütearnz bir devlet yerleşti mi Ce • 
belüttarıkm ehemmiyeti hiç kalmaz. 

Münakaşalar, havadisler Cebelütta
;ık için hiç de yeni değildir. Burası bin 
yıldan fazla bir zamandanberi bir ka
ledir. Burasını ele geçirmek için sayısız 
muharebeler yapılmıştır. Birçok ırklar • 
dan ve milletlerden birçok insanlar 
onun kara yamaçları dibinde can ver
mişler:dir. 

Cebelüttarıkta ilk kale Miladın 711 
yılında yapılmıştır. O yıl Tarık Bin 
Ziyad 12000 kişilik bir orduyu Afrika
dan karşıya geçirerek Gotların İspanya 
yarımadasındaki h:lkimiyetini yıktı. Bo. 
ğaza hakinı olan bu kaya kütlesinin 
sevkulceyş ehemmiyeti, bu kumanda· 
nm gözünden kaçmadı. Yarımadanın 

istilasını bitirir bitirmez, Afrika Ue mu
vasalasını emniyet altına almak için bu. 
ra.da hemen bir kale inşa ettirmeğe baş· 
laıdı. 

Bu kale 742 yılında bitirildi. Kayanın 
şimali garbi yamacının yansına kadar 
uzanmakta olan ve taşlardan ibaret mu 
azzam merkezi kısım hala yerli yerinde 
durmaktadır. Burası son zamanlara ka
dar İngiltere kuvvetleri tarafından za. 
hitan kışlası olarak kullanılmaktaydı. 

Tarık Bin Ziyad kaya paı çasmı 

sade bir kale olarak kullanmağa başla
maktan daha ilerisine gitti; buraya adı
nı verdi. Kayaya ''Cebelüttarık,, adı 

verildi ve Avrupalılar arapça olan adı 
pek söyliyemediklerinden zamania bu. 
nu "Gibraltar,, sözüne çeviröıler. 

Magripliler kayayı altı asırdan ziyade 
ellerinde tuttular. Der:n uykul~nndm 
tekrar uyanan İspanyollar 1309 da bu
rasını geri aldılar, fakat 1333 de tekrar 
verdiler ve kalenin üstünde 1462 stne
sine kadar Magriblilerin bayrağı dal
galandı. 

Kaleyi İspanyol armadasının bah1sız 
lideri Dük idö Medina Sidonia 1502 yı. 
tına kadar elinde tuttu ve bu tarihte 
kale resmen İspanya tacına mal eJildi. 

İspanya burasını geniş mikyaı.ta tah
kim etti ve orta çağ duvarlarını asri 
bir şekle soktu. 16 ıncı ve 17 inci asırlar 
zarfında b!lrası Avrupada zaptedilmez 
bir kale olarak tanmdı. 

Sonrada 1701 de "İspanya tahtına 

kim çıkacak,, muharebesi patlak verdi. 
Fransa kralı on dördüncü Luinin, to. 
rununu İspanya tahtına çıkarın.asına 

mani olmak için İngiltere, Holaııda ve 
diğer birkaç Avrupa devleti ittifak et
tiler. İngilizler ile Holandaldarm gayesi 
bu tahtı sadece İspanyollar için koru· 
mak değildi: fakat gittikçe kı.ıvvetleş. 

mekte olan Fransayı zayıf düşiirmekti. 
Ve 1704 senesinde İngiliz ve Ilolanda 
gemilerinden mürekkep bir filo Kont 
de Tuluz'un kumandasındaki Fr;:ınsız 

donanmasını avlamak için Akıle-::ze gir-
di. İngiltere filosunun umum kumanda
nı amiral Sir Corc Ruk küçük bir filo 
ayırarak Cebelüttankı bombardıman et. 
mek üzere amiral Corc Byug'un kuman 
dasında gönderdi. İspanyollar buraya 
kimsenin hU:um edebileceğini ::ıkılları

na getirmediklerinden keıledeki kuvvet
leri pek zayıftı. Bu yüzden l4 saat 
::arfmda Cebelüttarıkı İnp-ilizlerr teslim 
etmeğe mecbur kaldılar. O gündenberi 
de Cebelüttank İngilizlerin bayrağı al • 
tın dadır. 

İs an ollarda 1779 az mevs:minde 

Cebelüttarık askeri ehemmiyetini kaybederse lngiliz donanması Akdc
nizde adetti mahsur vaziyette kıalaca lctır. 
Resim, lngilterenin Akdeniz donanm a$nıtıı son manevra/an e.snas11ıda ve 
fırtınalı bir havada •ılınmtŞtır. 

başlamak ve 1783 nihayetine kadar de
vam etmek şartile Cebdüttank kale
sini ele geçirmek için birçok hücumlar 
yaptılar ve burasını uzun uzadıya mu. 

hasara ettiler. Fakat İngilizleri Cebelüt 
tanktan çıkarmağa muvaffak olamadı· 
lar. 

* • • 
İngilizler buranın müdafaası için mu

azzam yekunlar tutan paralar harr.amış. 
lardır. Fakat umumi harptenberi aske-

ri mütehassıslar bu kalenin ehemmiyeti 
hakkında şüpheye düşmüş Lulunmak-

tadır. Çünkü harp işlerinde tayyarenin 
kullanılması bütün tabiye ve sevkulceyş 
nazariyelerini altüst etmiş bulunmak. 

tadır. Gerçi bombacı tayyareieıiı. haki· 
ki tesirleri hakkında henüz kims' kat'i 

bir şey bilmiyor ama, bunlarırı C"!belüt
tarıkın ehemmiyetini sıfıra indirmiş ol. 
duğunu söyliyenler pek çoktur. 

Limanda, demirde duran h:Jrp gemi· 
lerinin bomba tayyareleri tarafından 

kolayca tahrip odilebileceğini iddia e
denler vardır. Bundan ba~ka demir 
mahalli, kayanm batı yanındaılıı. Ve İs. 

panya topraklarına yerleştirilecek sah· 
ra toplan burasını kolayca döğelıilir. 

Hatta umumi harp esnasında bir İngiliz 
generali Cebelüttarık üssii t>ahrisinin 
gemiler için "öltim tu.r.ağı,.ndan h::ı~ka 

bir şey olmadığım iddia etnıi!itir. 

Bun.dan birkaç sene evvel tn~iltere

nin Af~ika yarımadasındaki Almanfarın 
son zamanlarda göz dikmiş oldukları 

Ceuta ile mübadele etmek suretile Ce. 
belüttankr İspanyaya geri vereceği söy
lenmişti. İspanya zayıf bir kuvvet ha
linde kalmak şart:le İngiltere bu müba. 
deleye hanrdır diyenler vardır. 

Cebelüttarık ister müstahkem bir 
mevki halinde kalsın, isterse bu vaziye
tini kaybetsin, İngiltere politikasının 

başlıca gayesi burasını Akdeniz metha
Jinde yegane kale olarak muhafaza et. 
mektir. İşte bunun içindir ki kuvvttli 
bir devletin, bu kaya parçasr k::ırşısın

daki t. :-ıraklara yerleşmesi, ln&iltereyi 
derhal harekete getirir. İngilteı enin Ce 
be;üttarık ve dolayısile Akdeniz mese
lelerinde son zamanlarda göstcrd:ği has 
sasiyet işte bu sebeplerle büsbiitiin art. 
mıştır. 

E lmas in hi s a rı 
Bütün dünyada 4 milyar lngiliz 

lirahk elmas var 
Londrada iki kişi dünyanm en yatları dü~ürmenin imkanı yoktur. 

kudretli bir in!ıisarmı, yani elmas in Elmas koopera:;yonunun Lond-
hsannı kontrol etmektedir. radaki idare merkezinde madenler-

Bu iki adam bizim paramızla 50 den gelen ham elm.:z!ar tasnif edile
milyon lira değerinde elmasın alını rek bunlara birer fiyat konur. Dün
sabmını ellerinde tutmaktadırlar. yanın her tarafındaki elmas müşteri
Birisi evvelce me~hur Jonker elmas 

~ leri namm1l hareket eden elmas ko-
mad:minin sahibi olan cenubi Afri-
kalı Sir Emest Üppenheimer'dir. 74 misyont:ulan ile bilha:;ı:;a Anvers ve 
yaşında ve birka:; milyon lngiliz li- Amsterdam elmas traşç1lan Londra
rasına sahip Buruato Joerdir. Dün- daki kooperasyon merkezine gidip 
ya ehn3..S istihs:ılinin yüzde doksan elmasları muayene ederler. Burada 
beşini kon~rolleri altında bulundur pazarlık yoktur. Fiyatlar maktu. 
makta olan bu iki kişinin başlıca va- dur. Komisyoncular malı ister alır. 
zifesi elmas fiyatlarını yüksek tut- İsterlerle bırakabilirler. 
makhr. Kim.ya balmnmd:ın saf kömür o· 

Dünyanm bütün buhran ve harp- lan elmasa, asırlardanberi olduğu 
lerine rağmen elmas bu iki kişinin gibi hep kadınlar paha biçmektedir
teşkil5tı için değerinden gaybetmi- ler. 
yen ve peşin paraya ko)ayca değ" ı i- Tahmin edildiğine göre bütün 
rilebilen bir mal olarak kalmıftır. dünyanın elmas mevcudu dört mil
T ahviller düşebilir, paralar alt üst yar İngiliz lirası laymetindedir. Bii
olabilir, fakat elmas dnima sağlam tün dünya elmaslan 4 metre murab
temel üzerinde duracaktır. bamda bir sandığa yerleştirilebilir. 

Elmas kooperasyonu, istilısalab Şahsi en büyük elmas kolleksiyon
mevcut talebe göre kon trol etmek- lan Hindistan prenslerinin ellerinde
tedir. Pi asa elmasla bo... ak fia dir. -------



12 
......... _..... www ....... _.. .... _ .... __.. • ..,_... p 477Mı•vvrvx • p::=:::::::::=••••nn•-•-oauouooooon•-•Hoo .. ••••••-••HHHooR-100 .. U,,_.. •-,... .... 

=· E G E 0 
I~ ... 5i 
t: r. 
i~ ~ 

il Kasırgası 1 
H Şimdiye kadar okuduğunuz deniz ~1=: li romanlarının en güzeli i! 
il Roman içinde tarih, tarih içinde roman ~İ 
1= Yazan: Kadircan Kaflı :i i p 
ı~ Pazartesi günü K U R U N q 
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RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 plAkla damı musildsf, 19 gchlr Uyat 
rosu komedi kısmı (kuyumcuda. ve lk1 kadın 
tJpl), 20 :faaıl saz hcyeU, 20,30 Ömer Rwı 
tarafmda.n arapça söylev, 20,•s saz hcycU, 
ııaa.t ayan, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve 
bonıa haberleri ve erteaı gUnU programı, 22, 

:~, ..ıoıor, opua ve opttet ,,.,..ıan.

1 17,05 etıenccll yayın, 19,05 ııpor, 19,20 
re\'U, 20,05 kon~ma, 20,20 Piyano muslklsl 
ve prkılar, 20,50 ı;1lnUn aklslcrl, haberler, 
21,15 muslklll bahar yaymr, 23,05 hava, ııpor 
haberler, 23,85 gece muslk1s1, 24,35 gece ko
nuomaaı. 

BUD~EŞTıı:: 

18,35 konser, 19,85 konfcrana, 20,05 d1n1 
yaym, 20,40 konferaruı, tıllrler, 21,45 opera, 
orkestrasmm konseri, 23,05 haberler, gra• 
mo!on, 24,05 tlngcnc orkestrası, 1,10 son 
haberler. 
BtlKREŞ: 

17,20 konser, ŞuberUn eserleri, 19,15 eğ 
lencell konser, 20,25 konferans, 20,45 o:ın 
konaerf, 21,15 dana orkestrası, 22,85 hava, 
haberler, spor, 22,50 gece konseri, 23,60 fran 
Sl%Ca ve almanca haberler, 24 ıon haberler. 
LONORA: 

18,05 kukla temsfil, çocuklarm zamanı, 

20,05 dans orkestrası, 21,05 baberler, hava 
21,S5 muslld, 22,05 kon.ser, Brahmsm eserle. 
ri, 22,35 in§at vo ı:;llrlcr, 22,55 opera. yaymt, 
24,lG haberler, hava, spor, konuşma, 24,40 
dans orkestrıısı, lsttrahaUerdo haberler. 
BOMA: 

18,20 d1n1 muslki ve koro, 18,55 bava, ıa, 
haberleri ve salre, 21,85 turizm haberleri, 
%1,45 karı~k muıdkl, 22,05 piyes, 22,20 karı· 
a1k yaym, 24,05 haberler, hava, 24;20 dans 
musikisi. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akpm r;ehrln muhtelit semtıcrlnde 

n6betçt olan eczaneler §Unlardrr: 
lırt.anbuldakller: 

SARAY 
rOKK 
MELEK 
ll'D 

SAKARYA 
'flUlIZ 

BEY OC L u-, 
ı Ramona 
ı çelik kartallar 
ı Son Rumba 

ı Karanlıkta uç~ -
ı Kızlar pansiy'>nU 
ı Snn Franııısko ve Yıkılan 

belde 
• Parlslf kız 

ALKAZAll ı Tayfun 
l'AN J ÖIUm perisi ve ~m 

• karmen 
1 ı Ehll salip muharebeleri. 

ı Singapur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

ASRI ı saadet ve Monte Krlsto 
MNOAK ı LUks vapur yolcu!an, Bal 
(Eak1 A.storyı1) kan olimpiyatları ve Ça· 

yır hayduttan 
OUlılURIYET ı Yıldırım kaptan, Kukarlı;e 

ve Mekaud 

ISTANBUI:-
• Canlı lilm • Sevişmek &?'< 

zuau 
ı Canlı film • Sevişmek &l" 

zusu 
ı Ttlrk l.nkıll'ıbmda terakki 

bam.leleri. 
AllK ı Kraliçe .Marl ve Alevler 

içinde 
ALEMDAR ı ÖIUm perlııi ve Yer tltredJ 
KEl\IALBEY ı Siyah lnci ve Define kor-

aanlan ,, 

KADI KOY 
BAl..JC 1 Tatlı bclA. 

OSKUDAR 
llALIJ ı Altın kelebek 

(Türkçe SÖZIU) 

BAKIRKÖY ' 
M1LTlYADJ ı Yeşil domino • 

TiYATROLAR 

EmlnönUnde (A. llinuyan), Beyazrttl\ TF.PERASI DRAM KISMI 
(Haydar), KUçUkpazarda (H. HulQsl), Eyüp 

f';ı.,·r~.·;;rrosu Akşam saat 20,30 da te (Hlkrnct AUnmaz). Şehremininde (Nft.zım 'i~n '11'2" KRAL L 1 B 

Sadık), Karagümrükte (Suat), Samatyada ' 111111111111111 Yazan: W. Shakespeare 
'.ı.~Urkçeye çeviren: 

(Rıdvan), ŞehzadcbarJmda. •(Üniversite) , Ak 
sarayda (Ziya Nuri), Fenerde (HU.s:ı.med. 1 

din), Alemdarda (Sırn Ra.ıılm), Bakır köyde 1\1111~ 
~;!gıu cüıetlndekller: lllılılılln ' 

!sUklA.l caddesinde (Della Suda), Tepcba-

Seniha Bedri Göknll 
SON' HAFTA 

'o.zar gürilcrl 15,30 maline 
l"nuısrz nyatrown• 

Operet lmımı 
GUndUz 14 de 

pnda (Klnyoll), Galatadıı. (HUse;in HUsnU), 
Taksimde (Limonclyruı), Şl§llde (Nargileci· 
yan). Ka.mnp:ı.§nda (MQcyyet), llaaköydı: 

(Nlstm A,eco), ~kt.ıı,,ta (Al! RrZ3.), San· 
yerde (Nuri), 

"OskQdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
"Oıklldıı.rdıı (SeUmiye), Ko.drköy, Modada 

(Sıhhat), BUytlka.dada (Halk), Heybclldr. 
(l'anaa). 

l s t anbul K<>1mutanlı~J1: . 
Satınalma Komişyon.u'. il~nları .' 
Bostancıda yeniden inşa ettirilecek 

bir 'binanın ihalesi açık eksiltme ile 
2JNisanj937 cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muh::ı.mmen keşif bede. 
li 2960 lira 94 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 222 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 
9. cu ineaat şubesinden alacakları 
vesikalrla. birlikte ihnle günü vahti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(14G9) 

Çocuk tJyarosu DOO.Aı-."LA SELMA 
Ynzan: Halit Fahri Ozansoy 

Müzik: Fehmi Ege 
A)tvam 20,30 SAZCAZ 

Yazruı: Ekrem Re~lt, Be.itellyen: Cemal Reşlt 

ıstanbul .. Harici .. Askeri 
· .'' .. k'itaatı ' ilan·ıar.., . 

Beher tanesine biçilen ederi 340 
kuru§ olan on bin tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye kon.muştur. İhalesi 
3 Nisan 931 Cumartesi günil saat 11 
dccl:r. İlk teminat 2550 liradır. ŞarL 
namesi 170 kuruea M. U. Vekaleti 
Satınalma Komisyorıund~n alınır. 

EksiltmeyP. girecekl~r kanuni temi
nat 2490 sayılı kanwıun 2, 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle bil'liktc 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. "6118.. "1497" 

HABER - ~k§am P!'' 

'=•erin ize 
bakıyor 

nıusunuz? 

H er şeye inanın, fakat çürük dişli 
bir insanın uzun ömürlü olabi

leceğine asla 1 Dişler sıhhatin temelr 
dir. Her çürüyen dit bu temelin bir 
pnrc:asım söker, insan genç yaşında 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Dişlerinize balayor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

ağız onun kapısıdır. Bu kapıdan vü
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
akşam dişlerinizi temizlerseniz bıı 
kapıyı mikroplara karşı daima kapa· 
lı tutmuş olursunuz. 

Ditlerinize balayor musunuz? 
Dişleri çiirük bir kadına hiç bir 

zaman güzel denemez. Böyle bir 
erkek tc başkaları üzerinde iyi bir 
te$İr bırakmaz. Güzelliğin ve temiz. 
liğin ilk şartı ağız bakımıdır. 

SaJl"lam, temf z ve 
beyaz dJşlere sahip 

olmak istlyenler 

Siz de Radyo 1 in kullamnız ! ,_ 
. - ..... 

.. ' .·. 

ısta ·nbul Levazım· Amirliği 
·sat'inalma ·Komisyonu ilanlan 
' . . " 
Davutpaşa. kışl:ısında ölçme ta.bu· 

runun bulunduğu mahallin elektrik te 
sisatının ilaveikeşfi mucibince pazar. 
lığı 30/Mart/937 salı günü saat 14,30 
da Tophanede Satmalma Komisyonun 
da yapılacaktır. Keşif bedeli 225 lira 
60 kuruştur. !lk teminatı 17 lira.dır. 
Ke§if ve şartnamesi komisyonda gö. 
rillcbilir. İsteklilerin kanuni vesika
larile bcra.ber belli saatte komisyona. 
gelmeleri. ( 400) (1638) 

Maltepe piyade a.tış okulu için 3700 
kilo benzın ve 600 kilo maden yağı 
30.3-937 salı günü saa.t 15,30 da. Top. 
hanede Satmalma. komisyonunda. pa.· 
.zarlıkla almacaktır. Her ikisinin tah. 
min bedeli 1461 liradır. tık teminat 
109 lira. 57 kuruştur. Şartnamesi ko. 
misyonda. görülebilir. !stekillerin belll 
saatte komisyona. gelmeleri. "406,, 
"1712" 

Kuleli .Askeri lisesi için 4000 adet 
yüz havlusu 12 Nisan 937 pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede Sa.tmal
ma komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
bin liradır. İlk teminatı 75 liradır. 
~artname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. "404,, "1713,, 

Gülhane hastanesi müdiriyet bina. 
sının tamiri 12 N1sa.n 937 Pazartesi 
günü sa.at 15,30 d:ı Tophanede Satı
nalma komisyonunda kapalı zarfla. 
eksiltmeye konulmu..cıtur. Keşif bede. 
1i 13968 lira 92 kuruştur. tık temina. 
tı 104 7 Ura 58 kuruştur. Şartname 

ve ke~fi komisyonda görülebilir. İs -
teklilcrin kanuni vesik~larile beraber 
teklif mektublarıru ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

"405,, "1714,, 

Kuleli askeri lisesi için 8250 adet men. 
dil 29.3·937 pazartesi gUnü saat 14 de 
Tophanede Satınalma komisyonunda 
açık eksiltmeyle alınacaktır. Tahmin 
bedeli 990 liradır. İlk teminatı 7·1 il. 
ra 2:5 kuruştur. Şartname ve nümune. 
si komisyonda görUiebilir. !steklile -
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 
":383., "141(),, 

Ankara Harp Okulu direktörlüğünden: 
Harp okulundan bu sene yarsubay çıkacak öğrenciler için 3500 ınetre h~ 

ki elbiselik kum~ 1050 çift vidala çizme, 1050 adet portatif karyola kılıfı 050 ağaçtan, 1050 adet ala.minyom matra kılıfı ve askı kayışı ile beraber, 1 

ndet sırma takımlarile beraber kılmç 1050 adet ba.ttaniy~,. 1050 ~aJJ:"; 
sandığı, 1050 adet manevra kayışı alın acaktrr. Bu eşyanın bılahare munak 
sı aynca ilan edileceğinden isteklilerin eşyalara ait nümunelerini 4.4-937 ts
rihine k:ıdar Ankara Harp okuluna teslim etmeleri. "653,, "1711,, 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu · 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
6. ıncı keşide 71 Nisan 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Aynca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 ıo.OOO 
liralık ikramiye!erle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
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.. ev ye m e aSSISI tile Galatııda bankalarda Hezaren cad· 

1 
Dt Kem 81 Sun .,. Kara.köy - Ekselsiyor mn~azası • ~ desi (7 5) num:ıralı dükkan önünde pa· 

la ddA ... 322 vanında. Her gun·· ög~leden sonra 
UkUü ca ""' J raya çevrileceğinden talip olanlann ma. 
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yan son bir defa daha başını çevirerek 
cüı-rye son bir vedada bulundu ve CÜ-

• eki ve müteharrik çehresi ona 
bağmyordu: - -- Umitsizliğe kapılmayın. Her şeye 
hazır olun. Sizi yalnız bırakmıyacağım 
ve kim bilir? Belki de size faydam ıdoku
nur. 

Pcırdayan karanlık methalin 
kayboldu. Askerler dışarıya 

içinde 
çıkarak 

uzaklaştılar ve cüce tenha sokakta yal. 
nız kaldı. Kendisine yegane iyi mua
mele etmiş olan, kendisini bir ağabey 

muhabbetile seven bu adamın üzerine 
kapanan kapıdan bir türlü ayrılmak is

temiyordu. 

Güneş, ufukta yavaşça söndli; biraz 
sonra kırmızı hale de tamamlyle kaybo. 
lacak ve gece, gündüzün yetine kaim 

olacaktı. Artrk hiçbir şey ümit edile
mezdi. Şiko derin derin içini çekti ve 
kalbinde bir elemle yavaşça uzaklaştı. 

Şehri ezen ağır bir sessizliğin farkın. 
da bile değildi. Sokaklarda devriyeler
den başka kimsenin bulunmadığının far 
kmrla değildi. Bi.itün dükkanların iyice 

kapanmış olduklarını farkında değildi. 
Hicbir şeyin farkında ıdeğildi. Yavaşça 
dalgın dalgm yürüyor ve ara sıra yırtık 
elbiselerinin arasmdan bir parşümen 

çıkararak büyük bir dikkatle tetkik e
diyor ve sonra, sanki birisi bunu elinden 
ala~akmış gibi, çabucak tekrar göğsüne 

verl::ştiriyordu. 

Henen sunu söyliyelim ki, cücenin 
büyük bir kıymet verdiği bu parşümen 

Kristobalin Barba Rojadan alarak Fa· 
ustaya sattığı açık bonodan başka bir 
§ey değildi. 

Fausta, Pardayanı öldürmek maksa-

-----------------------------Elini göğsüne sokarak zehir kütusunu sokaklardan geçrneği daha münasip 
çıkarırken, farkında olmadan, bu par- görmüştü. Bütün bunların üstüne, a-
şümeni yere düşürmüştü. yakları bağlı olan Pardayanm da ya· 

Bir müddet sonra.Pardayan bu kağı- vı:ı ş yürümek mecburiyetinde kddığı 

dı bulmıış ve karanlıkta okuyamadığı nazarı dikkate alınırsa, birkaç dakika. 
için kemerinin arasına sıkıştırmıştı. lık yolda bulunan San - Pablo manas-
Fakat bu defa Pardayan da, Şikoyu tırına niçin bir saatte gidildiği prkfila 
göeztlemek için yerde sürünürken, ka. a11laşılır. 

ğıdı düşürmüştü. isyana gelince, bu kanlı hadise çabu. 1 
Otele döndükten sonra, esasen kıy. cak bir katliam haline girdi ve ikinci F.i-

metinin farkında olmadığı bu kağıt par- lipin mutat zulmile başarıldı. 
rasrnı aklına bile getirmemişti. Ve bunun kabahati, bu teşebbüsün 

Cüce, dönüşünde bu kağıdı yende rci.,. bulunan ve yüzlerce insanın bey-
bulmuş ve duvarın içindeki küçücük o- hude yere ölümüne sebebiyet veren Fa. 
dasında, bir mum ışrğı altında bunu ustaya aitti. 

okumu§tu. Binaenaleyh kıymetinin far. Eğer Fausta, bu teşebbüsünü de, ba-
kma vardı ve bunun Par.dayana ait ol- zı mühim hadiselerde gösterdiği şiddet 
duğunu zannederek, ona iade etmek ve süratle tatbik etseydi, yalnız kralın 
maksadile, kağıdı sakladı. ordusunu fena bir vaziyete tıokmakla 

İşte, Şikonun sokakta dikkatle tetkik kalmıyacak, kralla başengizitörün ken· 
ettiği kağıt, bu açık bonoydu. Bununla disini saymasına, ve hatta kralın istifa. 
ne yapmak istiyordu? Doğrusu bunu sına bile onları icbar edebilecekti. Ve 
kendisi de bilmiyordu. Düşün~yor<lu. bu. onun kati zaferi, haris rüyalarının 
Bunun Pardayamn lehine kullanılabile- tahakkuku olacaktı. 

ccğini tahmin eidyordu. Fakat nasıl? Hadiseleri nihai zafere kadar idame 
İşte bu sualin cevabını arıyord·ı. ettirmekten ibaret olan planı Fausta 

Bir şey onu endişeye düşütiiyordu: ilk evvela düşünmüştü. Bununla mu-
Bulduğu bu kağıt parçası, belki de zan. vdfak olunabilirdi. Fakat Fausta, Don 
nettiği kadar kıymetli değildi. Kendisi· Sczarm tereddütleri üzerine planını 

ne pek de güvenemiyordu. Vakia oku~ değiştirmek gibi affefülmiyecek bir ha-
masmı ve biraz yazmasını biliyordu. taya dü§tti. 

Fakat bu okuyup yazma, son derece Prensesin, onunla hütün ıoervet, taht 
zayıftı. ve ?af:r~:ı.i pa: ' a~-na ;;:: rav ofarak ge. 

Vakia o devirde mevcut lıulunan lec~ğinden zerre kadar şüphesi yoktu. 
bunca karacahil arasında, ş:ko alim di. B undan tamamile emindi. Fakat sonra 
ye geçinebilirdi. Fakat ne de ~ısa!.. y:wa§ yavaş şüphe etmeğe başladı ve 

Şiko tahsilinin azlığını pekal?. takdir işte o zı::man, ilk düşüncelerini tadil 
ediyor ve bunun için de bulduğu bu etmek hatasma düştü. 
par§Ürnenin kıymetinden pek de emin Mademki prens onun teklitlerine Ia-
değildi. Ah 1 O da, lokantadaki ve otel- kayt kalacaktı. muvaffakiyetini sonuna 
deki hesapları, küçük kara tahtası iize· k::ıdar götürmeğe ve Filipi mahv~tmeğe 1 

ı..._:...-_ • ·~ı._,~-.u.ı_,..,.._..,......, _______ ~-----------.ıı:.. u~ .. .._.._....._ . ... ~~- n ___ __...:_ ._ı..:.ı:_~ ı.._._._ ! 

--~--------------------du. Bu .:abildi. O zı:man ne olacaktı.? 
Sadece şu olacaktı: Gayrimemnunlara 
takdim edilecek bir İspanyol kralı bu • 
lunamayınca, Faustanm tarafta:lı;rı on
dan ayrılacaklar ve ihanetlerini affet
tirme)< ümidile tekrar eskı krala döne. 
ceklerdi. 

Hı::yır, en iyisi tedbirli bir şekitde ha
reket etmekti ve mademki prensin mak
satlarından şüphe ediyordu. Ona gü. 
venmiyormuş gibi hareket etmesi la
zmıdı. 

Bundan vaz mı geçmek lazımdı? 
Hayır. Fakat sonuna kadar gitmek

tense, bu prense, onun nelere kadir ve 
ne mühim kuvvetlere malik olduğunu 

göstermek lazımdr. Hiç şüphe yoktur 
ki, prens bunları görüp anlayınca, ç~r
naçar boyun eğecek ve onun teklifleri
ni kabul edecekti. O zam:ın, kat'i ha
rekata geçmek zamanı gelecekti. 

işte böylece tadil edilen plan isten. 
diği gibi tatbik edilmi:;ti. Don Sezar, 
kral aı::kerlerinin kendisine yaklaşma

larına meydan bırakılmadan, Faustanın 

adamlarr tarafından kacmlmıştı. Ve ar· 
bede bütün dehşetile başladr. · 

Fausta ilk hedefine varmıştr. O za. 
man, isyanı idare eden reisler, çekilmek 
emri ver.diler ve adamlarile beraber 
ortadan kayboldular. 

Bunun üzerine krahn askerleri karşı
sı ,... d J , b:ı işin icyüzünden haberdar ol· 
mayan ve strf akıntıya kapılarak müca. 
deleye giren b:r kısım halktan b:ı.şka 

kimse kalmadı. 

Bunların elinde nihayet kama ve ça
kıdan başka bir §ey bulunmadığı için, 
mücade1e katliam halini aldı. 

Fakat he:-şeye rağmen halk iyi da
yan.eh ve kahraman hareket etti. Bun.. 
l11'"'Tn ııalr<-A-r-iet 'n""'n ~P,'"lıT"'tn n..-11oc+Çc:1rST"l~-
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lanan Don Karlosun kim olduğunu bile 
bilmiyorlardı. Onlar ancak bir noktayı 
dü1linüyorlardı. Kralın askerleri Don 
Sezan öldürmek istiyorlardı. Buna 
katiyycn müsaade etmiyeceklerdi. 

Fakat herıeyin bir sonu vardı. Biraz 
sonra, isyancılar, Don Sezann tehlike. 
den kurtulduğunu öğrendiler. Naıııl 

Kimin tarafından? Bunun onlarca ebem 
miycti yoktu. Onlar bunu öğrendiler ve 
ısrar etmeği lüzumsuz buldular. 

Bunun üzerine, sağa sola bir kaçışma 
başladı ve meydanda, sokak içlerinde, 
kralın muzaffer 'askerlerinden başka 

kimse kalmadı. 

Bu aralık Pardayanla muhnfızları, 

nihayet, San Pablo manastırına geldi
ler. Ve tam hapishanenin kapsıırııdan 

içeriye gireceği zaman, Pardayan, ön 
ıırada Şikoyu gördü. 

Fakat ne vaziyette yarabbim 1 
Biraz evvel kendisini bir bebek kadar 

güzel bir şekle sokan ve en asil kadın
ların takdir ve hayranlıklarını celbe. 
den o ipekli elbiselerinden eser kalma
mıştı. 

Üstü başı paçavralar içindeydi. Bun
dan maada öte berisinde, kan olduğu 

muhakkak olan, kırmızı lekeler vardı. 
Fakat Şikonun bu perişan vaziyetine 

ehemmiyet vermediği görülüyordu. O 
paçavralar ve güzel elbiseleri ayni gu. 
rurla giymesini biliyordu. 

Elbisenin artık onun için ne ehemmi
yeti olabilirdi? Allah gibi tapındığı dos
tu şövalye de ondan daha iyi bir kıya. 
!ette değildi ve Şiko onun brr sucuk gi-

bi iplerle ıırnsıkı bağlanntıt ve etrafı 

askerle sarılmış olduğunu goıunce o 
kadar müteessir olmuştu ki, bu büyük 
dostu ona erkeklerin af lamadıklannı 
8ğretmemiş olsaydı, muhakkak ağlardı. 

§.iko oraY.a kadar nasıl gelebilmişti? 

- - ------------
Hiç şüphesiz küçük vücudu bu işini ko
laylaştmruştı. Niçin buraya gelmişti? 

Pardayan için. Zaten Pardayan bundan 
zerre kaıdar şüphe etmiyordu. 

Cüce vakia hiçbir şey söylemiyordu. 
Fakat esirin gözlerine dikilmiş olan 
gözleri konuşuyordu. Ve bu bakışlarda 
öyle samimi bir act, öyle ateşin bir mu. 
habbet ve öyle ateşin bir sadakat oku
nuyordu, Pardayan tasavvur edilemiye
cek derece mütehassis oldu ve ona, na
dir, teshir edilic tatlı tebessümlerin· 
den biriyle mukabele etti. 

Par.dayan ona birdenbire bir şeyler 

söylemek istedi fakat, bu hareketin za
vallı cüceyi fena bir vaziyete sokacağı. 
nr düşündü. Söyliyeceği bir tek kelime 
bile küçük dostunu mahvedebilirdi. Par 
dayan hundan vazgeçmek cesaretini 

gösterdi. 
Fakat, Pardayanın ba§kalarınr dü

şünmek için kendisini unutmak adeti 
oLduğu için, öteki dostu Don Sezann 
ne olduğunu öğrenmek istiyorJu. Bu
nun için, geçerken, kendisine dikkatle 
bakan cüceye gözlerile konuştu. 

Şiko aptal değildi. Pardayanın tatlı 
tebessümile taltif edildiğini his!'etmi§ 
ve onun, kendisini niçin tanımıyormuş 
gibi hareket ettiğini pekala anlamıştı. 

Binaenaleyh, Pardayanı, göz1trile: 
- Don Sezar kurtuldu mu? 
Diye sorduğunu anlamakta güçlük 

çekmedi. 
Cüce de gözlerile cevap verdi ve 

müşterek dostlarının tehlikeden azada 
oldıığunu söyledi. 

Pardayan hafif bir baş işaretile mcm. 
nuniyetini izhar etti ve yavaşça kapı· 

dan geçti. 
O zaman, hayretle gördü ki, vücudu

nun küçükli.iğünden istifade oden Şiko, 
esasen ona aldırmayan askerlerin arası. 
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na karışarak onu adım adım takip edi
yor ve bir şeyler söylemek istiyordu,. 

Pardayan cesaret ve kahramanlığının 
tim$:ıli olduğu gibi zeka ve filicenablt
ğın da timsali idi. O bütiin ömrunu 
münzevi bir hayatla geçirmiş ve en teh. 

likeli vaziyetlerden hiç kimsenin yardı
mına ihtiyaç olmaıd:m kurtulmuştu. Par 
dayan doğru yolda yürüyen sade bir 
ins'and.r. 

Eğer, bu yol üzerinde, zayıf bir ada
ma rastla~a. bunun neticelerini hiç dü. 
ıün:neden ona elini uzatırdı. 

Eğer yrrtıcı ve zalim insanlara rastla
sa, kenara çekilmekle iktifa ederdi. Te
nezzül etmediği için veya tedbirli hare. 

ket etmek için değil, aldırmadığı için, 
eğer bu adam ona saldırmağa kalksa 
Pardayan mukabele etmekte asla tered
düt etmezıdi. 
Eğer bu zalim ve fena adam, kendi. 

sinden daha zayıf birisine saldırmağa 

kalk~a, Pardayan, hiç tereddüt etmeden 

zayıfı müdafaa etmek için kendisini 
tehlikeye atardı. 

işte, kuvvetine güvenıdiği, daima ken 
dine hakim olduğu ve ancak nefsine 
itimat ettiği içindir ki, hassas Parda
yan, kendisine gösterilen dostluk veya 
sada!catlere lakayt kalamazdı. 

Şiko tarafından temsil edilen zaafın 
Pardayan tarafından temsil edilen kuv
vete karşı göste11diği masum sadakat, 
alinecap §Övalyeyi son derece mütehas. 
sis ve müteheyyic etti. 

O zaman gördü ki, cüce, ufacık avu
cunun içinde küçük kamasının kapza. 
smı sıkıyor ve askerlere kin ve nefretle 
bakıyordu. Bu vaziyet karşısında Par
dayan gayriihtiyari şöyle el üşündü: 

- Ah 1 Küçük ve ccı;ı.:r .:elam. Eğer 

kuvveti de cesaret ve iyiliği derecesin-

de olsaydı, kimbilir bu askerlere ne 
müthiş bir surette saldırırdı. 

Ve bu vahim vaziyetinde kendisine 
gösterilen bu samimi dostluktan kuv
vet alan Pardayan tath bir tavırla gü· 
lümsüyordu. Ve sonra gizlice cüceye 
baakrak gene gözlerile şöyle söyledi: 

- Bırak elindeki iğneyi kü:çük 1 Bu 
kadar kalabalığa karşı bir ııey yapıla· 
maz. 

Şiko bunu anladı. 
Bu sıra.da, manastırın büyük kapısına 

gelmişlerdi. Bu muazzam demir kapının 
üzerindeki kilidin açıJması için bir haY• 
ii beklemek icap etti. Nihayet kapının 
kanadı, insanın içine kadar işliyen sin· 
si bir gıcırtıyla açıldı. 

Bu küçük tevakkuftan istifade eden, 
Şiko iyice Pardayanın yanına sokuld_u 
ve vazifelerini bitirmekten mütevellıt 
bir sevinçle gevezeliğe başlayan asker
lerin nazarı dikkatlerini celbetmeden, 
gözlerile ve başile Pardayana de:.d~~~ 
anlatmağa ba~ladı. Pardayan butu. 
bunları anlıyor ve gözlerile cevap verı.. 

Yordu. Biribirlerini mükemmel bir ııu· 
·· le 

rette anlayan iki dost arasında şoY 
muhavere cereyan etti: 

_ Hergün buraya gelecek sizi gö· 

receğim. 
Pardayamn gözleri sordu: . 
- Niçin? Hiçbir işe yaramaz kı 1 

- Belli olmaz, belki görüşebiliriz. 
· otur. 

- Vaktini boşuna kaybetnııŞ t 
. kı b" nezarc sun, bu adamlar benı sı ır 

altına alac<:klardır. 
· d r tecrUbe - Bundan ne çıkar? Bır e a 

ederiz. 
- öyle olsun Teşekkür ederim. 
Ve Pardayan cüceye tatlı bir tebcs• 

sümle baktı. 
Şimdi artık kapı açılmıştı. Ve bu ka· 

pı, üzerine kapanmadan evvel, Parda'-


