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Çek Başvekilinin lAlmanyadan 
IDÜhim beyana ti: Yeniden ve çok miktarda 

asilere 
n:~:~~S:Y::~~D~~~~~:~~~n tayyare gönderildi 
ev<dletnınıe asoa ırazo c na m a yoz ,, ''J •ıt 
Küçük itilaf her za- ngı ere karış~amış o1saydı 
hlankinden sağlamdır barut fıçıları çoktan 
·~~!~;~; alevlenmişti!,, 

t.etesi, hususi mu- l3ugUn gelen Fransızca Entransijan yareler, Almanlar tarahndap İspanyol dalajara cephesinde Jiarelie~ durmuştur.' 
habirinin, Çe • t · · B 'd ld ğ ın as·ııerı'ne go"nderı'lmı'c:.tı"r. h k k koslovakya B~ • gaze esının, ern en a ı ı ma mata :r Fil a ika i i muhasım ordudan her biri 
:\'ekili Hodza ile nazaran, 26 mart gecesi, Almanyadan Askerl harekat zorlanması müıkül sevkulceyş bakı· 

Yaptığı bir müla- gelen birçok tayyare, İsviçre üzerinden 
katı neşretmek. geçmiştir. 

Madrit 28 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

mından ehemmiyetli mevzilere çekil· 
mişlerdir. Bu mevzilerin ekserisi ke. 

tedir. Ga..~tcci, İspanya istikametinae uçan bu tay. Zahiren göründüğüne nazaran, Gua. (Devamı 2 incide) 

liodza.ya şu suali 
8onnuştur: 

"- Habsburgla. -
:rın muhtemel bir 
tahta çıkarı1Tı1'?.SI 
hakkındaki ka • 
naatin· ed · 1 • ız n ır.,, 

liodza. §U cevabı 
\'ernı iştir: 
• ı 

- Habsburgl& -
l'tn herhangi bir 
tahta çıkarılı5r, Çck.oslovokı.Ja Başvekili H<><l:a, eski ReisicümJıur Maza-
ne sulhe ne de rikle beraber 

Orta Avrupa is
tikrarına. hizmet eder. Bu sebepten l halefet eylemekte·dir. Bununla bera. 
dolayı Çckoslovn.1 .... ya, Habsburgların Der, bu vaziyet Avusturya. ile olan 
tahta dönmesine bütün kuvvctile mu- (Devamı 2 incide) 

........ ---~--------------------------------------------

Tramvaylarda 
kalabal~ğa çare 

Arahk istasyonlarda durmıyan 
doğru seferler ihdas edilecek 
İıtanbul Tramvay şirketi, Kadıköy

dc olduğu gibi başlangıç ve son istas. 

l'onıar arasında doğru sefer yapmak i· 
Sin tetkikata başlamıştır. 
. :Su tektin tatbiki için, §İmdi ilk is
llıyonlarda biletçilere, üzerinde bilet 

~Utna.raları yazılı kağıtlar verilmekte ve 
) olun yansında bu kağıtlar son numa-

t\Jar yazılarak geri alınmaktadır. Bu 
•uretıe iı vakitleri, iki ve daha fazla kı· 
İllarda seyahat eden yolcuların mikta
t't lnla§ılacak ve araba adetleri ona gö. 
le tesbit olunacaktır. 
~kikatın sonunda her hatta yapıla-

cak olan bu seferler, hem işe gitme ve 
işten ıdönme vakitlerinde yolcuların faz
la beklemelerinin önüne geçecek ve 
hem de izdihama mani olacaktır. 

Yeni şekle göre, Şişliden kalkan ara. 
balar Hamam istasyonuna kadar yolcu 
alacak ve sonra hiçbir yerde durmadan 
doğruca Karaköye gelecektir. Maçka ve 
Kurtuluş hatları için ara durağı Harbi· 
ye olacaktır. Yedikule tramvayları Et
yemezden, Topkapı, Çapadan, Edirne. 
kapı Atikaliden sonra,yalnrz Beyazıtta 
duracaklardır. Doğru posta olmayan 
diğer arabalar ise §imdiki gibi bütün 
duraklarda tevakkuf edeceklerdir. 

Taze meyve ve sebzeler için 

~oğuk hava antrepo 
teşkilatı yapılacak 
Ayrıca soğuk hava . tertibatlı 

kamyonlar da getiriliyor 
1 ~ktisat vekaleti yaı sebze ve meyve
~1tnlzin gerek dahile, gerek harice 
d e olarak sevklerini temin için izmir-

tıı. başlayarak bütün ihraç ve istihsal 

~Ctkezlerinde soğuk hava antrepoları 
tsiıine k •· 1 k k · · ll atı o ara ·arar vermıştır. 

:V lı antrepolann yapılacağı bütün dün. 
ah ilan edilerek teklifler istenmiştir. 
l'aze .. .. 1 · uzum, taze c ma, taze yemış 

~, 

, •cbzelcr için kullanılacak olan bu 
t ntrepolar yerine göre 50 tondan 150 
oıı. h 
ları acmine kadar olacaktır. Antrepo· 

1 .a beraber istihsal ve istihlak mahal· 
trı ,._ ;ı_ kl. -asmua i§lemek ve na ıyatı yap. 

mak üzere, vantilatör veya diğer soğuk 
hava ve tecrit tertibatlı yeni kamyon· 

lar müb<ıyaa edilecek, ayrıca soğuk 

hava antrepolarından vapur veya vagon 

lara nakliyat yapacak bir vagon hacmi 

istiabisinde "Contoiner,,ler satın alına 

caktır. 

Yeni antrepolar yapılıncaya kadar 
Devlet denizyollarının y~ni yaptırdığı 
soğuk hava tertibatlı yeni vapurları da 
gelmiş olacaktır. Devlet demiryolları 

da o vakte kadar birçok soğuk hava 
tertibatlı vagon getirecektir. Bunlar 
ıimldiden ısmarlanacakttr. 

'' Sur_iyede Türk 
istilisı mukadderdir 1,, 

Yalanlarile Vataniler Suriyelileri 
aleyhimize k•şkırtmağa çahşıyor 

Antakyadan verilen malCtmata göre 
Suriye ve Fransız idarecileri bu defa 
Hatayda bir Arap ekalliyeti vücude ge
tirmeğe çalışmaktadırlar. 

Tayyare ile tren 
çarpıştı ! 

Mucize kabilinden 
yaralı ve uın yok 
Londra:da iki gün evvel, askeri bir 

tayyareyle bir tren arasında g~rülme
miş bir çarpışma olmuştur. 

Londra - Mançester · ekspresi yüz 
kilometre bir hızla giderken, karşıdan 
gelen taY,}'are lokanta vagonuna çarp
mıştır. Bu çarpı~ma neticesinde vago. 
nun damt kopmuş tayyare ise şayanı 

hayret bir t esadüf ve pilotnun ustalık 
~ soğuk kanlılığı sayesinde muvazene
sini temin ederek yere inmeğe muvaf
fak olmuştur. İşin afıl garip taufı şu. 
ki, gerek tren yolcularından, gerekse 
tayyaredekileroen hiçbirisi yaralanma
mıştır. 

Havrada 
yangın 

Amerikada tethlşçt
ler kundak soktular 

Nevyork, 29 (A. A.) - Vestand 
sinagogunda dün 3 dakika. yangın 

çıkmış, 200 bin dolar hasara sebebi
yet vermiştir. 

Zabıta, yangının yahudi aleyhtarı 

tethişçiler tarafından çıkarılmış olup 
olmadığını meydana çıkarmak için 
tahkikat yapmaktadır. 

Filistinde 
hadiseler 

Bır ·vahudl ltöyil 
basıldı 

Kudüs, 29 (A.A.) - Filistinin şi. 
malinde karış1klık devam etmektedir. 

Hayfa civarında ]eninde haydutlar 
ıdört arabayı tevkif ederek içindeki yol
cuları soymuşlardır. 

Secera'da tethişçiler bir Yahııdi k(). 
yünü basmışlarsa da polisin müdahale. 
ıi üzerine kaçmağa mecbur olmuıtarchr~ 

Suriye çöllerinde yaşıyan Muhcim 
ve Aneze ATap aşiretlerinin kurakhk 
bahanesile Amuk ovasına getirileceği 

haber alınmıştır. Bu haber Hatayda 
şimdiden büyük bir teessür uyandırmış.. 
tır. 

Gıpta ediyorlar 
Hatayın müsta,,kbel şekli hakkınıda 

Ccnevrede cereyan eden meselelerin 

akseden tafsilatı bütün Suriyede geniş 

akisler yapmıştır. Halk, yavaş yavaş bu 
mıntakanın kavuşacağı büyük iktisadi 
ve siyasi imtiyazı anlamağa başlamış-

tır. Bilhassa Hatayın ağır vergilerden 
kurtulmasının kendisine ne derecede 
fayda ve refah temin edeceğini anla
mıyan kimse kalmamıştır. 

Diğer taraftan bu mıntakanın müm. 
bit bir yer olması ve coğrafi mevkii iti· 
füırıle hususiyeti kendisine aynca bU· 
yük istifadeler vaaıdetmektedir. 

Her nekadar Beyrutta çıkan Elbe§ir 
gazetesi Suriyelileri muhayyel bir Türk 
istilbile korkutmuşsa da aklı başında 

olan kimseler artık bu palavraya pek 
kulak asmamakta ve Hataya sadece 
gıpta etmektedirler. Çünkü Suriye, is. 
tiklale kavuştuktan sonra halen mevcuf 
vergiler yükseltileceği gibi yeniden de 
bir takım ağır vergilerin ihdas edileceği 
anlaşılmaktadır. Bilhassa teşkil edile· 
cek 15.000 kişilik ordunun ve yeniden 
tedarik edilecek askeri techizatın Suri· 
yeye çok pahalıya mal olacağı anlaşıl. 

maktadır. , (Devamı 2 incide) 

Janet Makdonalt 
şehrimize geliyor 

Güzel yıldız bal seyahati. 
esnasında lstanbulda bir 

hafta kalacak 
Az çok sinemaya giden herkesin 

tanıdığı güzel sesli yıldız Janet Mak. 

donald önUmilıdeki haziranın 17 sinde 
genç jön prömyelerdcn C.On Reymond 
ile evlenecektir. 

Güzel yıldızın bu izdivacı diğerle
rininki gibi aru ve merasimsiz olmı-

yacak, tıpkı filmlerindeki gibi muhte

şem bir meras!.mle kutlulanacaktır. 

17 haziran günü Iiolivuddaki bütün 
yıldızlar büyük kilisede toplanarak 

nikahta bulunacaklar ve sonra büyük 
otellerden birinde verilecek olan ziya. 

fcte gideceklerdir. Janet Makdonnld 
balayını geçirmek için mensup oldu. 
ğu Metrogoldvin M:nyer şirketinden 

4 aylık b:r izitı almıştır. Evlendiği 

günün ferdasında kocasiyle beraber 

bir dünya seyn.hatinc çıkacak ve ilk 
olarak Japonyayn. gidecektir . Japon-

yadan Çine, Rusyaya ve oradan da 

şehrimize gelecektir. Yeni evliler !s
tanbulda. bir hafta kadar kaldıktan 
~nra ltaıya.ya. geçeceklerdir. 

Janet Ma7•donald 

J an et Makdonald bu seyahatini mü 
tenekkiren yapmak istemiıısc de, kum
panya bunun mükemmel bir reklam 
vasıtası olacağını düşünerek razx ol. 
~~ · 



~\ 

. 
Beldi faaliyetler 

Belediyelere ait şu eksiltme ilanlarım görüyoruz: Elaziz suyu, Bandırma 

suyu, İsparta suyu! Bunlar 50 ile d~ksan bin lira arasında masraflardır. Reji
min sağlık ve bayındırlık politikası, belediyeler bankasının kredisi ile tamamla
narak, Türkiyenin büyük küçük şehirleri temiz akarsu tesislerine kav;ı~uyor: , 
Toprak sulaması memleketi kurak ve kısırlık tehlikesinden, temiz şehir sulan 
halkı temizlik mahrumluğund.:ın ve Türkiyeyi epidemilerden kurtaracaktır. U
zak - Şarktan İstanbul limanını ziyarete gelen bir harp gemisi.!1in kpmandanı, iç. 
me sularının şöhreti cihanı tuttuğunu zannettiğimiz bu şehre askerlerini mat
raları ile çıkarıyor ve onlara Taşdelen'in kaynağında, kalan suyu içmeği emredi
yordu. Şehre ve eve ijiyen al\,cak akarsu ile girebilir. Hilkumet Belediyeler ban. 
kası kredisini en başta su işlerine sarfettirmekle, şüphesiz, pek ıcloğru hareket 
etti. Belediyeler bundan sonra ikinci bir noktaya dikka\ edeceklerdir: Ucuz su 1 
Kilovat fiyatı Ankara şehrinin 17 bin küsur meskeninden 12 binini elektrikten 
mahrum ettiği gibi, metre mikap fiyatı, bir evi, ka~ı eşiğinden geçen suya has
retle bakmağa mahkum edebilir. Takatli beledi·yeler · (İstanbul ve Ankarayı en 
ba§ta zikredeliml en ucuz gündeliğin dahi elvereceği ha1k hamamları yapmakla, 
sosyal sağlık davasına pek dddi bir hizmette bulunacaklardır. 

İnsa mevsimi ile beraber, belediyelere ait faaliyetler arasında şehir harta ve 
planlarının eksiltme ilanlarını da gqrüyoruz. Denizli· vilayetinin Kızılcabölük 

nahiyesine, plan fikrini cumhuriyet kanunlarr götürmüştür. Nasıl Belediyeler 
bankası her belediyenin kendi başına üs~esinden gelemiyeceği işleri kolaylaştm. 

yorsa, merkezi bir bayındırlık bürosu, harta ve plan ve li~r türfü bayındırlık i~
Ierinde küçük, hatta. büyük belediyelere kılavuzluk ctmeHdir. Harta ve plan, 
bilhassa tatbik meselesi ve spckiılasyon safhası başladığı vakit, ne ağır zorluklar 
arzetmeye başladığını Ankara tecrübelerimizle biliriz. Yapılan planlar e~ela, 
§ehir ihtiyaçlarına uygun ve ondan sonra hiç kimsenin en küçük çizgisine ,do
kunamıyacağı kanun kuvvetini haiz olmazla.tsa, beklenen neticeyi veremezler. 
Şehir plSnr, tam manasile, bir umu01i menfaat ve yüksek bir ihtisas işidir. ts. 
tanoul gibi büyük şehirler dahi, böyle bir pUinı aocak-•devJet · müdahalesi ve koh-
trolU ile elde edebilirler. "Ulus,,dan FALiH RIFKI ATAY 

Çek Başvekiliriiµ 
mühim beyanatı 

(Ba..ş taralı 1 incide) 
dost mtına.sebetlerimizi idame.ye ve 
hatta takviyeye kat'iyyen hir mfıni 
teşkil etmez. 1steğimiz §Udur 

Ne Almanyaya. iltihak, ne Habs. 
b~lara. 

F;ıkat Tuna memleketleri iş. birliği 
çerieYC51 dıt.bili.wie -müstakil bir A· 
vusturya.. ": .... 

"- Bazıları Küçük Antant bloku
nun sarsılmış olduğunu .söylüyor?,, 

"- Bir Çekoslovak darbımeseli var
dır: ''Ölümünden bahsedilenlere Allah 
çok uzun ömür verir.,, İşte Küçük An. 
tantın vaziyeti, bu darbımesele uyar.,, 

"- Çekoslovakyanm Almanya ile 
bir pakt imzalamak üzere buhındu. 
ğunu söylüyorlar?,, 

'~- Evet, bilmiyorum neden, bu me
seleden çoR bahsediliyor.,, 

Iiqdza, mülfıkat.In sonunda Fransa 
haklünda da. 5uiıları söylemiştir: 

''- Bi~m için l<"TMsa. yalnız b)r 
dost ve müttefik olarak kalmamakta
dır. Fransa, manevi kuvvetini ziyade
siyle takdir ettiğimiz kardeş bir mil. 
lettir. Fransayn karşı olan hissiyatı. 
mız, küçük antanta karşı olan dost
luğumuz gibi tarihin mahsulüdür ve 
bundan dolayı da çok kuvvetlidir.,. 

o 

STA.LIN 
Bazı Sovyet ricalini 

ediyor it ham 
Moskova, 29 (A. A.) - Tass ajans, 

Sovyetler Birliği komünist partisinin 
3 martta heyeti umumiye halinde top
lanan icra komit~sinde Stal!n tara. 
fından partinin mesaisinde görülen 

gevşeklikler ve Troçki taraftarları ile 
sair kundakçılar taraf rndan alınan 

?-sfiye tedbirleri hakkında okunan 
raporun metnini dcrcetmektcdir. 

Stalin, exveıa bazi ecnebi devletle. 
rin ajanları tarafından vücuda getlrl-

len kundakçılık ve casusluk faaliye
tinden bahsederek bu hareketlere 
Troçki taraftarlarının da iştirak edip 
faal bir rol oyna~ıklanm kaydetmiş 
ve bu f aaliyctın, iktısadi ve idari te-

§ekküllcrlc partinin muhtelif te~ek. 

küllerine sirayet etmiş oldutunu te. 
barUz etthıniştir. 

• 

lrlandada 
hadiseler 

Polis,e r' e nilmayiş
çiler çarpıştı lar 

Dublin, 29 (A. A.) - 1916 isyanı
nın yıldönümü burada. tes'it ediliniş
tir. ·Merasime M. de Valera riyaset 
ctm·şti.r. 

ewportt.a ve Castebcr civarında, 

adliye nezaretinin mümanaatına rağ. 
men nUmayiş yapmak istiyen cumhu. 
riyetçiler bazı hadiselere se00biyet 

· vermişlerdir. Nümayişçilerle polisler
den 20 kişi kadar yaralanmı§ 40 ki§'i 
kadar da tevkif eQ.ilmi§tlr. 

Sonra ecnebi devletleri ajanları ile 

Troçk i taraftarla.rIIll{l Y.alnız esas tc
şe~küllere değil, baZI mes'ul makam· 

lara bi~e nUf uz etmiş olduğunu kay
detmişUr. 

Stalip, bazı ricalin bu kundakçıla. 

nn lıakikt mahiyetini anlamıyarak 

onlara karoı bazı .,§ayanı takbih bir 

kaygm{µzluk gQ_stcrmi~ olduJtl:ı.rmı 

iliı.ve eylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı 
:Martta, baharda ve çayır 

mevsiminde mülakatlar 
Yazan: 

Nlzamettln Nazif 
Arltadaşımız Nizamettin 

Nazif yedi mülakattan i. 
baret bir vazı serisi hazır-. . 
lam ıştır. l~arilcrimiz! n b'!-
ğenecekleri ve zevkle oku. 
yabileceklcri derecece ori
jitıal olan bu mfılakatları 

birkaç güne kııdar ne§re 
başlıyacağız. 

1 - Kumrularla konuştum. 
2 - Kedilerle konuşt\lm. 
3 - Aygırbr ve boğalarla ko-

nuştum. 

4 - Serçelerle konuştum. 
5 - ~eklerle konuştum. 
6 - Biilbüllcrle konuştum. 
7 - Horoslarla konuştum. 

····-···············································-

.lHABER - ~kşam postası ..._ 
4 : 

A manyadan asile.re 
tayyare gön~erildi 

(Baş tarafı 1 incide)( 
narlarr aik ve sarp kayalıklarla dereler
de intihap edilmiştir. Mitralyöz yuva!a
rile müdafaa edilen bu mevziler geçil. 
mez birer kale halindedir. 

Hükı'.lmetçilerin tayayreleri, faaliyet
le tarassut servisile te§riki mesai etmek 
tedir. Muhtelif noktalarda gizlenmiş 

olan tay}'are topları menzillerinin uzun 
luğu sayesinde asi tayyarelerin yaklaş· 
mas'ına mnni olmaktadır. 

Harp tehlikesi nasıl atlatıldı ? 
Le J oumal şöyle yazıyor: 
"Eğer İngiltere hükumeti miidahale 

ederek .Romadan, Berlinden geçmemek 
§artile, gayet sarih malumat almamış 

olsaydı barut'f·r :.ieıdiye kadar çok. 
tan alev alm 
1 A "l . 
1 

sı eı·m • .ııeruvazoru 

nasıl kı:.~ırı l dı ? 
ı Marsilya 28 (A.A.) - Paquet kum-
P-anyasına ait imerethie 2. ismindeki 

f 
gemi bugün saat 10,30 ıcla buraya gel-
miştir. Kalabalık bfr halk kütlesi rıhtı. 
ma birikmişti. Çinin Madrit sefareti 
katibini taşıyan gemi İspanya sahilleri 
açık1arın'da asi İspanyol kruvazörü Ca
narisin tecavuzüne uğramıştı. Polis 
gemide bulunan 436 mültecinin vesika
Jarmı tetkik etmiştir. Bunların içinde 

• muhtelif milletlere mensup sek!en mi. 
lisle yirmi üç Cinli amele bulunmakta
dır. Geminin süvarisi Pierre Guiriconi 
kumpanyaya başından geçen hadise 
hakkında bir rapor vermiştir. 

Bu rapora nazaran İmcrethie 2.25 
martta Hariciye nezaretinin müsaade· 
sile seyahat eden iki ,rolcu ve Madrit. 
teki Fransız kolonisine ait paketlerle 
Marsilyadan ~licanteye hareket etmiş· 
miştir. Geminin direğinde bulunan 
Fransız bayrağı iki ·kuvvetli projektör
le aydınlanmıştı. Martın yirmi beşinci 

güttü saat 3,20 de asi kruvazör geminin 
arkasına geçerek projektörlerini gemiye 
tevcih çttikten sonra vapurun ismını 

sormuş ve kendi ismini bildirmiştir. üç~ 
• millik bir mesafede bulunan kı-uvazör 

. üç '.kere kuru Sıkı löp atrnıJ • 
derhal durarak üç kere düdük çalmı§ 

ve tornistan etmiştir. Kruvazör ~u emri 
vermi§tir. 

"Derhal Palmaya gidiniz., 
Fakat geminin kaptanı bu· emri din· 

lemcmiıı ve gemide eşya bulunmadığın

dan mültecileri almaJC için Alicanteye 
gideceğini bildirmiştir. O zaman kruva-
zör gemiye ateş etmiştir. Mermi elli 
metre uzağına düşmüştür. Kruvazör 
geminin Palmaya gitmesi emrini tekrar 
etmiştir. İmerethie 2. o zaman Fransız 
kruvazö::ü Suffrene imdat işaretini gön. 
dermiş ve asi kruvazörüne şu cevabı 
vermiştir : "Hayır, Palmaya gitmiyece
ğim. Burada kalıyorum ve süratle bu· 
raya gelen Suffren kruvazörünü bekli. 
yorum.,, tmerethie 2. bundan tıonra bü
tün süratile Alicante istikametinde yol 
almağa başlamıştır. 

Bu müddet zarfında asi 
simali şarki istikametinde 
tur. 

kruvazör, 
kaybolmuş· 

Italyanlar cephe gerisine alındı 
Fransızca Faris Suar gazetesinin 

Madritten aldığı bir habere göre, Fran
ko kumandanlığı ele aldıktan sonra, 
şimdiye kadar kumandanlık vazifesini 
gören İtalyan generali Bergozolinin 
emri altındaki İtalyan kıtaatı. Gudala
hara cephesinıden geri alınmış ve bun. 
ların yerine Faslı askerler ikame edil· 

mittir. 

Asilerin hazırlıkları 
Madrid, 29 (A. A.) - Dün hük\ı.met 

tayyarecileri Madrid cephesindek1 
düşman kıt'alarının üzerine tarassut 
uçuşları yapmışlar ve t\Cvkülceyş 
noktalarında ruıkeri kıt'alar tahşid c. 
dilmekte olduğunu görmüşlerdir. Tah 
min edildiğine göre general Franko, 
kuvvetlerini tekrar toplamakta ve ya
kında Madridc taarruz etmeğe hazır
alnmaktadır. 

Guadalahara cephesinde vaziyet 
değişmcmişt :r. Hükümetçiler ihtiyat-
1& ilerlemeklcclirler. Hedefleri Aragon 
yolunun şarkındaki Eskinosa de He. 
narcıs'dir. · Düşmanın Somosierra'ya 
doğru çekildiği görülmü5tür. 

Suriyede Türk isti
lası ıµukaddermiş ! 

(Ba§tarajı 1 incide) 
Elhasıl uzağı görenler şimdiden : 

"- Ah kaş~i biz de iskenderunun 
nail olacağı llıtfa uğrasak!,, diye dua 
ediyorlar. 

Suriyenin mukadderatı 
kimin elinde '! 

Şamda !jıkan Elkabes gazetesi ne~ret 
tiği tarihi bir tefrikada eski Türkiye 
Hariciye vekili Yusuf Kemalin Ankara 
itilafnamesi imzalannken Fransız mu
rahhası Franclein Bounıona: 

· "- Şnm:la görÜşürüz,, dediğini yaz
makta ve söyle devam etmektedir: 

"Diğer taraftan Alman generallerin. 
den meşhur Limz.n von Sanders bir 
mecmuada yazdığı bir yazıda diyor ki : 

"Fransızların Suriyede çekeceği güç
lükler bitmez, tükenmez derecede çok-
tur. Ve bir · gün gelecektir ki Fransa 
bilmecburiye Suriyeyi tahliye ederek 
Kilikya gibi Suriyeyi de Türklere ter. 
kc·:1ecektir. Türkiye Avrupa siyasetini 
bırakır, §ark ve İslam siyasetini takip 
ederse onu Şamda görmek kolaylıkla 

kabildir.,, 

Ger.e Alman generallerinden von 
Zekt te bir makalcı;inde §Öyle demiştir: 

"Suriyenin coğrafi vaziyeti onu dai
ma Toros dağlarının hakimiyeti altında 
bulundurmaktadır. Bu ır.cvkide de Tür 
kiye hakimdir.,, 

Gazete bunları yc:::arak halka bir 
Türk istilasının mukadder olduğunu 

telkin etmek istemektedir. 

················································ ....... . 
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Haberiniz 
ola k i : 

Arkadaşımız Nurullah Ataç 
muharrirler h:lkkmda düşü- · 
n üp düşüni.ip hiç bir hi.ıl~me 
varamamnktnn bıkmış, mu· 
harrirlcrimizin değerlerini 
kendi nğızlnrından öğrenm~· 
ğe k:ırar vermi,. Bunun için 
kapı kapı dolaşıp soracak
mış ... Alması muhtemel o
lan cevapları, n i11an başından 
itibaren neşre hn,hyacağcz.-......................................................... 
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Medeniyet ve 
- Ll. 

zeka 
Şarklılarla mukayc::;e etti~imiı ~

man A vrupah ferdleri bönce, hatta 
düp~düz budala bulduğumuz çok 
olur. Böyle dudak bükerek baktığı
mız kimseler :ırasında büyük bir ın~

muriyct te, gelişmiş bir ticaret i~inin 
başmda bulunanlar, hatta mesleğinin 
eri hek.mler, hocalar, alimler vardır. 

Hayret eder iz ve: ".Nasıl olmuş da bU 

adam böyle yükselmiş! Bizde olsa. 

böylcsile alay ederdik!,, deriz. 
Üç dört sene oldu, fransızcn bir 

mecmua birkaç Çinli üniversite tale .. 

besinin mektuplarını neşretmişti; 
bunlardan biri Şarklıların, Avrupalı· 

, ları zeki bulmamalarına kızıyor, bun· 

ca icadlarda, bunca. keşiflerde bıılun· 
mu., insanların elbette akıllı. oldukJs .. 

rını söylüyordu. ''Ancak, diyordu, on.. 
lar bizim gibi kurnaz değilfür; onlar· 

da, derinden derine işliyen bir zeki\. 
vardır. 

Genç Çinli haksızdı; ~linkli o icad" 
lar, keşifler, b:zim akıllı bulmadığı· 
mız kimselerin eserleri değildir; 0 • 

adamlar akıllıların meydana getirdi.. 

ğinden istifade ederelr. 
O halde Şarklı ferdlerin, Avrupalı 

ferdlerdcn zekaca üstün olduğunu ınu 
iddia etmek istiyorum? Hayır: batta 
Şarkta zeki adamın A \'rupa 'dakindell 

fazla olduğunu bile zannetmelll· yal
nız -Şu var ki §arkta budala adanı, 
zekasında bir cevvallik, parlaklık 01" 
mıyan adam yükselemez, yükselse de 

iş göremeyip çabucak düşer. Şarkta 
budala a.dn.m, cemiyete büyük bir 
hizmet cdcmemcğe mahkumdur. Bir• 

takım yarımyamalak, saçmasapan it' 
ler görür, işini yüzüne gözüne bulal
tırır. Muvaffak olmak için bir ada
mın etrafına hakim, müstesna geıı~- ' 
bilecek bir zekası oİması 1azımdır. 

Bir memlekette çürüklerin, sal<at
ların çokluğu, sıhhat şeraitinin iyili• 

ğine delalet edermiş; yani bir nıeınle. 
kette sihhat şeraitinin iyiliği. çU

rUklerin, sakatların yaşamasına. nıU" 
saadc ediyor. Bunun gibi bir ıncınıe
ketin medeniyet derecesi de a.ptall~" 
rının çokluğu ile ölçülebilir . .Mcden~
ycti ilerlemiş bir memlekette hUsnU

niyet siLhibi bir adam - bittabi nas:
talık sayılacak derecede aptal olınıı.
mak şartilc • pek ahi cemiyete hizillet 

edebilir. Öyle bir yerde her 5BY ııiz:ı-
mına girmiştir, en küçük faa.liyetıer_u1. 
de heder olmaması temin ediJıni§il!· 

71.an· 
Orada "akli-evvel,, olmıyanlar 
dicap6 değildir; zayıf kuvvetliye eslt 

olmadığı gibi hilkatin gadrine uğr3Y1P 
d 

,,, .. 
pek akıllı doğmamış adamlar a. + .,,,e.., 
kiler tarr1mdnn ezilemez. :Mcdenı .. 
"hüsnü.niyet., sahibi adamlar arn!Ilt
da azami miisavat temin edilmesi de
mektir. 

.................................................................................................................. 
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li Kasırgası Hı :: ii l 

~~ H' .. .. 
H Şimdiye kadar okuduğunuz deniz H 
ı: :: n romanlarının en güzeli ~ı 
ı: :: 
U Roman içinde tarih, tarih i._-lnde roman ii .. .. 
:: Yazan : K a dircan Kaflı :: 

il Bugün K URUN da başladı il 
Ü:::::::::::::::::::::::ımmr.:::=ııı:w: a:::ma:::=z:: I L====ım:ıır:cı•::n:ii 

komi" 
Polis (telefon ederek) - BaY kD' 

ser o miıthi.~ dcdig~in;z haydıdJ.ıt ya 
J ~ 

kıdım, kuzu gibi bir şey! tUril 
- ik -- Fransız kar a .. 



.................. , •..................................... 
(Va· NOı) lflllYlırt 

Benim görüşüm 
Fıkrası bugün \1 

(11 inci SD.yfada) ..._. ................................................ . 

sabcılarl --
Seyyar 

Nerelerde satı~ 
yapabilirler 1 

anır şn~aye'\Ce 
veırDDeli'il ce"a p 

Pnm cezası yüzünden hapse mah· 
l:um olduklan arkadaılan tarafın
dan iddia edilen aeyar satıcı

lardan Salih ve Hamid 

Bazı seyar satıcılar matbaamıza 
gelerek kendilerinden alman bele 

·diye cezalan hakında ~ikayette bu
lundu ]ar. Bunlar şöyle diyorlar · 
dı: 

"- Biz maliyeden kazanç te'Z· 
keresi abr, seyar satıcılık yapanz. 
Sennayemiz 5 - 6 liradır. Fakat bele
diye memurlan bizi hiç rahat bırak
'-az. Şurad<l burada durduğumuzu 
~rünce yakru:ııza yapışıp cezayı 
:ı:ıstınrlar. Bu ceza Beyoğlunda üç 
Sra ise Eminönü !.aymakamlığı mın. 
-kasında 15 liradır. Yazılan ceza· 
brı veremeyince hapishaneyi boyJa. 
l:lz. 

L· Seyyar satıcılık yapmıyalun mı? 
UIZe de yazık! 
~ Hepimiz çoluk çoc1.1k sahibiyiz. 

v ~eçindiriyoruz.,, 
"· eyyar satıcılardan Hamid de 
~Yfe i!lyor: 

. "- Ben kol düğmesi satarım. 
tlır günde Eminönü kaymakamlığr 
~ududunda üç defa bakımda on be-
• ~r liradan 45 lira ceza yazıldı. Ay. 
~l~ca 170 lira borcum vardı ödiye:ne· 
~ ıın. 16 Subattan 23 marta kadar 
httım. Bu suretle 45 liralık borcu
l'j:ıu ödedim. Simdi sıra 170 liralıP.a 
t~ldi. Bunu~ için de yakında hC: -
tbs~neye gireceğim.,, 
~ Esnafın bu şikayeti üzerine alfı.. 
I adar bir zat ile görüştiik. Bize şun
\\tı söyledi: 

"- Umumi caddelerde murur 
\'e uburu işgal etmek memnudur. 1 

~u gibi b'r harekette bulunanlar 
lediyc zabıtası talimatnamesine 

~Öre cezalaml:rn!ır!ar. Belediye za-
lta.sı memurları evela bir zabıt va
~ak~~ tutnr ve bunu nahiyeye gön
't.crır, oradan kaymakamlığa gider. 
..ınaf itirazda bulununca Galata 
'tılh mahkc:nesi bunu tetlrik eder. 
~:::ıyı hn~cJı. ve yerinde bulursa las-
k karan verir. 

r c~z:ı da bundan sonra kesbi ka· 
1 ~.:!t eder. Parnyı ödiyemczse hap

'e eerer. Seyyar sntıcılar mahalle ve 
~!~a!<: aralarında dolaşıp satış yapa-

iiırelfil ao~oırııda 

80 lik bir 
zavalh 

parçalandı 
Hadımköy civarında bir köprü 

üzerinde evvelki akşam feci bir tren 
kazası olmuştur. Bu kazanın kur
banı olan 80 yaşında alil ihtiyar par
ça parça olarak ölmüştür. 

Edirne postasını yapan 107 nu
maralı katar J-ladımköyünden lstan
bula gelirken 42 inci kilometredeki 
köprü önünde her zamanki gibi işa
ret vermiş ve köprüy\i geçmeğe ba~
lamıştır. Fakat bu sırada bir feryad 
duyulmuş ve makinist derhal treni 
tevkif etmiştir. Hattın üzerine ba
kılınca aksakallı bir ihtiyarın son ne. 
fesini vermİ§ olduğu görülmüştür. 

Çatalca müddeiumumisi zavallı 
ihtiyarın hem sağır ve hem de az 
gördüğünü civardaki köylülerden 
tesbit etmiştir. 80 yaşında olan ihti
yar, trene mahsus olan köprüden 
bilmiyerek r,eçmek istemiş ve düdü· 
ğü işitmediği gibi trenin geldiğini de 
görememiştir. O sırada saat 19 a 
gelmekte olduğundan makinist de 
köpriinün demirleri arasında onu 
görememiştir. 

107 numaralı katar makinisti 
Çatalcaya gönderilmiştir. 

lzmirde 
• yahudiler 
Tü rkçe lionuşmak 

için 
vemnrnı ettnneır 
İzmirli bir meslektaşımızın açık da

veti üzerine İzmir Musevileri dün iba. 
dethanclerinde toplanmışlar ve hep bir
likte bundan sonra yalnız türkçc konuş
mağa, başka yerlerdeki Museviler ara. 
smda da türkçeyi tamime karar vere
rek dini yemin etmişlerdir. 

Bu toplantıda bir~ok Musevi hatiple
ri söz alınış ve toplantı çok hararetli 
olmuştur. 

Ray ve vagon fa bri
luı ları k ur u lacak 
Nafıa Vekaleti Karabiikle Zon· 

guldak arasında biiyük bir ray, tra
vers ,.e vagon fabrikası l:urmak için 
tetkikler yapmaktadır. Ayni zan~:.:n
da İzmir yolundaki atölyenin de Ge
nişletilmesi ve bir fabrika haline ge
tirilmesi mevzuu bnhistir. 

'afıa Vekili Ali Çetinkaya. iki 
ay sonra lsveçe ycıpacağı seyahatt-: 
bu hususta tetkiklerde buhınacaktır. 

i ÇERiDE 
1 

• Uursanın Paşa mııhalles!nrlcrı Mehmr.t . 
oğlu Hnkkı, Sabri oğlu Cemil, 'Recep 01tıu 1 
Hikmet, ŞUkrU oğlu lıınınll. tsmail oğlu l 
J(crlm lsmlncJ~ beş kl-:1 nrlcadaş .Xalbıer rncv ı 
kllnde 12 yaşında \·c Hnni(c adıMa bir kızı 

ti ırl""r. Bundan başka pazar yerle· 
~ tıde de serbestçe bulunabilirler. 
~kat caddeleri isgal ctlfüçe daima 
~nnd•rrb.bilirlci'.,, 

ı oynatırlarltcn Dursa zabıtası taınfından yr. 
ltalanıp Aı1'iyeyc verilmişlerdir. 

- -------------
16 yaşı da 

2 bir aşk 
6 Yaşında bir kadını! 

lıa~·ırdı 
lı . 1 Ye: • rnır 28 - Sındı:gının Çorum nahi.. 

li s:ı1c bağlı Yaylabayır köyünden Vc
r~ğlu Halilin yanında hizmetkar ola. ı 
d, Çalışan Gördesin Işıkynyla köyün
flt n lı.hmet oğlu Hulusi Halilin kızı Fat 1 

ay, kaçırmıştır. 1 

le li Jıusi 16 yaşında, kaçırd ·ğı kız ise 1 
>' 'ndisinden on yaş büyüktür. Yani 26 
aıııanndadır. 

~ (apılan tahkikatta Fatma c\•lerinde 
1.1~ '§an ~u 16 yaşındaki delikanlıya ken 

arzusıle kaçtığını söylemiştir. 

Evvelki ı;i.ln kendi tayyarcsile §ehrlml- • 
ze gelen 1ngi1lz kadın tayyarecU.erlnden 
Lndy Mıırgıit dlin bcrnbcrlnde gelen İngiliz 
yUzb:ı."lsilc birlikte ge:ıc tayyares!lc Sur:
ycyc gitmiştir. 

• ş~hrlmlze ge·en Trlycsto \•alisi Salen 
dün mUzclcri ' 'e camileri ge::mlştir. 

"' Sıvasın da ııoyn fnsulycsi yetiştirilme!! 
itin tc~vfütc bulunulmaktadır. 

• !zmitın tarihi yakında tzmlt halkevi 
tnrMından kitap halinde busılıı.caktır. 

• ~ıhhl ~ l::ftplcrle Efgnnlstan Maarif nıUs 1 
l<'!iarlııı"ından istifa edip şehrlm!'zc g~en 1 
l:"mJn Alinin yerine başım bir mllstcşar lı;
t ;ımlştlr. Mnarif vckô.letl yeni mUsteşan 

yakınd:ı seçıp gönderecektir. 
o Tam te;ltil~Uı bir hale f1)tlri:ecek Bat,

dat lınivc"silc:ıl için mcmleketı·ntzdcn prc. 
fcı:örlcr lstcnml§tlr. j 

o İ!J bnnkası umumi heyeti bugün Anka- ı 
rada toplnnacaktır. 

• Defterdarlık müsadere edilen avarsız 

61çUlerin mnllyeye verilmesini ıstc~iştlr. , 
Faknt bu hususta bir sarahat olma.dı~dan 
Adliye vekl'lletine mUracaut edilmiştir. l 

11 

1-Iatay Erkirılik 
cemiyeUinde seçim 
DUnkii toplantı da heyecanlı nutuklar 

söylendi, Hatayliların bi rliği teyit edildi 
Dün kongresini yapan \'-Iatay telgrafı sekihncsinc karar verilmi~ 

erkinlik cemiyeti toplantıya /L~tal}'a ve kotıgre reisi Antalya mebusu 
mebusu Hataylı T ayfurun reiBliği al T ay(m ~un lan söyliyerek kongreyi 
tında başlamış ve ilk ııöz alan CJ.P(!I'a- kapn.ttınıştır: 
tör ~iver şunları . .cıö~.le~iştir '.. .. "- . .6,rkaclaşEır, duyu}~rum ki 
. - .. Hatay hı: .kul.?ur. T ':·'~ur, 8atay camiası içinde kasabalar hal-
lısanı T urk, kendısıı Turk, dagr , taşı k k 'b' b' bet .. t 
T .. k f 1 h T·· k l ·mı ayırma gı ı ır gara gos e· 

ur , ne es a ınan avası ur o an l 1 k d ı A k 
• · tt H k ll" k ren er var. s ·en erun u, ııta ya-
ut ır yuOr udr. ; 1~.kıyet ydo - lr, Reyhaniyeli yok Hataylı Türk 
ur. ra aya u v:sr ır. 

Bölünmez, parçc. .z bir Tüıcklük var ... 
vardır. Onun bt dldaki parça •ınd;\ Bundan sonra Dr. Abch•rrahman 
da nifak olmamalıdır... söz alarak yaratılmak iste~n Sünni-

y apılan seçimde- idare heytetine, lik. Şiilik iddia~ını şidetle. protesto 
Salim Ahmet, Abdut.rahman, Sait, etmiştir. 
Ziver, Memduh, Hak~ı ve Zilminin. En nihayet i\1emdt·ıfı Şakir söz a. 
seçildikleri anlaşılmıştır. larak: 

Bundan sonra ya~lan tekiif üze- "Bana Alevi, ö·~"kine Sünni di-
rine Tiirkiyenin ve l !atayın K.urtn- yorlar. Şiilik, Si.in·,~lik yok bir tek 
nc:sı Biiyük Önder Atat.ürke. tazim mezhep var; Tür~lük ... demiştir. 

Bergama Akropolün
de temsil verilecek 

Şehir tiyatrosu artistlerinin vereceği bu 
temsilde n başka eğlenc2ler de yapılacak 
İzmir valisinin ortaya .koyduğu bir Kalkan ve cirit oyunları, ok atma, dcğ-

programla İzmir ve civarında yedi gün nck kaldırma gibi milli sporlar da yapı • 
yedi gece eğlenceleri yapılacaktır. lacaktır. 

Hazırlanan programa göoc Bcrgama
da Akropolün on beş bin kişilik açık 

tiyatrosunda İstanbul şehir tiyatrosu 

üç temsii verecek ve bunların klasik 

oyunlardan olmasına itina ediJ.eaektir. 
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GEÇES SE."liE BUGUN NE .OLDTJ T 

ltaıya.nlar hiçbir mukavemete ıığİ-nmadan 

Tsana gölUne kndar ilerlediler. 

Bir glin Bergamamn çam ormanlarile 

meşhur olan Kozak yaylasına gidilecek, 

<1amlar altında eğlenilecektir. Burada 

meşh:.ır Bengi ve dağlı oyunları oyna
nacak ve fıstık toplamada kullanılan 

""keye,,JerJe yüksel: ağaçların birinden 

<.liğerine geçme oyunları yapılacaktır. 
Bir gün Çıkıt limanı olan ve Bergama
nın tarihi iskelesi olan Çandarlı ve Di. 
kilide deniz eğlenceleri vapılacaktır. 

Veni mebuslar 
N uman Menemencf
oğlu ve Palk Huysal 

seçildile r 
Ankara 28 (A.A.) - Bo§ olan Kay

seri ve Gaziantep vilayetleri saylavhk
ları içi~ bugün yapılan seçimde Cum
huriy~ Halk Partisi namzetleri Mali
ye v~"kaleti müsteşarı Faik Baysal ve 
Hariciye vekaleti genel sekreteri Nu. 
mın Rifat Mencmcncio~lu itti<ııkla s::· 
<Jlmişlerdir. 

•Havran 
tur. 

kazw clcl:trityl ltavu~1nu5• ı • Portakallarımızın ısln:.ı için Dörtyolda 
bir fidanlık yapılacalüır. 

• Eskl§clılrde kıı.dınlar spor kllbU kurul· ·ı O ( Ş A R I D A : 
mu=' ve faaliyete geçmiştir. 

ı cı Bc"çlkada yakın,nn lntlhap ı:;n fruıl"-
• İlk tedrisat mUfcttlşlerlnln :maa§lannı yet hızlanmıştır. HOJn"ımct ve Belçika fa.olst 

umumi mlh·azencdcn almaları için hazırır.. ı lcri mlıthlş bir intihap mtlcadelcslnc gırı, 
nan kanun ltıyihnsı H~vckı\lctc \"erilmck ınL"'!lcrdlr. 

üzeredir 1 • Amcrik:ıdn, Japonların harp gemileri 
" GayrimUbn·iiHcr tasfiye l;ı.lerinin· eskisi ' tOrt" jı ve gemi topları puslarınrn tahdidini 

gibi Ziraat bankası vcyn b:ışkn. bir tcşel:l<U· ı· k:ıbul t'tmeınclcri hayretle lıar~ılanmıştır. 
le verilmesi için tcc~bbüslerdc bulunmaktr- İn!:iltcrenlı:ı munte.zıım ordusunda za!:it 
dırlar. azlığı vardır. Ha,•a kU\"\"eUerlnde ise bl'Akla 

ıı: Maliye \'eltillmlz Funt Ağrıılı nisan or- fnzln müracaat ltarçısında kalınmaktadır. 

talarında Ankarnya döneceJıUr. • A vusturyn ,.c Çek h:ışvek11leri arasmdt-

Km-ısı ka;.ırılaıı 7•oca (k-Opcğine)

Sııs~ sersem hayva1t, 1·a1ıat <Jur ! 

ki mUl~katta çolt mUhim §t'yler görtişUldi.l~ 
muhe.'<kak addcdilmcl:tedir. 

• Trablusgarplılnr için bazı tedbirler hr-
1 zırlnnm:ı.!<tadır. Fakat\ Trablıısgnrplılann 

Jtnlyıı.n vatanda'ı olamıyacak'arı muhakkk i 
görUlmektcdlr. 

• Hindlstnnda lmblncyi kuı maktan MUslll 
manlar da l:ıtinktır etml:ilcrdir. 

., Amerika rclslcunıhuru kanunu e.'lasl mu 
c!Mncc federal hllk\"lmetln kanunlara. mUrlo,.. 
bıı.le t>lmiycceğinl söylcmlııUr. 

• .Musolinl, Alman se!lrl Von Haraell kıı· 1 
bul etmiştir. 1 

" Pap:ı. dUn Vntlkan sarayı balkonundan , 
1 iki yüz bin ldşl önünde tal<d1s meraalmlnl 

1 yapmış ve Alman c!çlslndcn b&§ka bUtUn el• 
çiler bulunmuştur, 

_ .,.n_., ______ .,.M,..:emıuw ... w•wuı ==--- • 
KURUN'da : 

Çöp derdı 
Bu .<::abalı rtkan bütfüı ga::;etclcr. 
- istikamet çüp!ül; marş rr.arrr~ ~ 

~ 
ŞekI.:ııdc bir ı.mnanda a?m1~ g , 

hep çöp mc~c!.esine saldırıyorlar. B. 
naenaleyh bu meseleye dair yaztla1 
y!l::ı~ar arasında inscnın en miiş'ki!lpc 
scnt, c11 nazlı bir seçim !:apma" 
miimkı'ln olabiliyor. Ben bu balmnd 
Ha$aıı Kı:mçayımn y:ızısu:a en iı 
notu verdim. 

I ş:e ol:uyımuz: 
Havalar ısınma~a başlaymca ~ec:cr 
yaz bütün lstanbulu meşgul cd~n 
çöp derdi de gene ortaya çıktı. 1s
tanbulun bu derdine esaslı surette 
çare bulmak ancak çöp yakacak fı. 
rınlar ya!Jmakla mümkün olabil _ 
ceği için İçişleri Bakanlığı muvak
kat bir tedbir olarak çöpler:n eski· 
elen olduğu gibi gene denize dökUl
mesini bildirmiş. Doğrusu isabet et. 
miş. 

Fakat bütün kış lstanbulun çöple
rini taşıyan belediye arabaları ne
rede bir çukur buldularsa oralarını 
doldurdular. Bu çöp birikint•leri 
içinde yalnız sinek tohmularr değil, 
bin türlü hastalık mikropları var. 
Yaz günleri yakla.~ıp da havalar 
daha ziyade sıcaklamnca buralar· 
dan kalkarak lstanbulun her tara. 
fma dağılacak olan sinekler ağız. 
lan, kanatları ve ayaklarile o has
talık mikroplarını da taşıyacaklar 
ve dağıtacaklar! 

İstanbul halkını çöp derdinden kur
tarmak için yalnız bundan sonra. 
pislikleri ve spürüntüleri denizin ~c. 
birden uzak yerlerine götürüp dök. 
mek kafi değild

0

ir: şimdiye lmdnr 
şehrin etrafına dökülen çöp yığın
Janndaki sinek tohumlarını ve has
talık mikroplarım kimyevi mcvnd 
ile imha etmek de 19.ztmdır. S:cak. 
lar birdenbire bastırır. sinekler her 
tarafta. kanatlanır ve bütün o çöp. 
lüklcrdeki mikroplar havalanırsa 

lstanbulun bütün avcı1arı si:1ek 
avcılığı için seferber edilse bile ge
ne faydasız olur! 

TAN'da : 

Delinin taksi mi 
Fe1.ek BürJıaııcdtıinhı dclil<tr1c bir 

alı§tıeri§i o?.~a gerek. 11..-i giindc bir 
ısıtıp sıma suııa deliliği temcit pilavı
na döndiird'il. Tatlı dilli arkada§tmt:: 
diyor l•i 

Delinin b:r klflsik taksimi vardır: 
Bunu mekteple okutmazlar amma 
ağızdan ağıza en iyi bellcnmi~ bil. 
gılerdendir. Bu taksime göre deli. 
ler dört sınıftır: 

1 - Zır deli. 
2 - Zırzır deli. 
j - Hınzır deli. 
4 - Muzır deli. 
Lakin her gün rasladığımız deli
lerden hcrb!ri bu dört zümreden 
hangisine mensuptur. Bunu tayin 
iç'n elimlr.de bir pratik ölçü de 
yoktur. Merak ettim, bunu bir deli 
doktoruna sordum. Bana 5u ceva. 
bt verdi: 

- Bu taksim eski taksimdir: Yeni 
taks'me göre deliler i!•idir Zarar. 
sız deli, 7.:lr<lrJı <leli. 

Zararsız deli, delil ği belli olanlar
cl. r. Uı.'dn :::ı.r::rh, hnttiı tch1ike1i 
deli ı:.!:tlh gibi g::re!;"~n ve aktlh 
r::.mlan c·cı;ı.r.:lir. Ddi; amma bun
l:ırı h::":i'd ::':;lh::ırdnn n~sıl far. 
l: :tır..:li? Cnu söylcne~i. 

A I'c'c':. Sen c1c :hf'yar:cmcuja baş. 
kı:.lı;ı.' Arha.1:.,~ ıı l'"'rcc:.~ıı bi1ccc'c onu. 
Do~tlar;;ı ara:mıd:ı 1 ~-ı ,;-:itclı<l$s:s

/a;· ck.stro cl:~:ra. pctc.:'c:·l.cr bu:wul.ıı. 
{jırnu hzt:;·J:y'ln:"ılm nı· r n:rindeıı bi. 
r:nc sor. 

CUM :-IURIYET'te : 

Kadın şa irrer 
'i'urhaıı Ta.11 iki gece cı.:ı1cl J/aU.&

uiruic l.adm şair1e1·c dair gü:::el bir 
lronferans tıermi.~ti. Ben o kon/ cransı. 
dostum.wı sö:;lcrinde.ı ::iya.de gözlerine 
clil.-kat ederek din1cmi§tim. Turhan bir 
'ko.1m §airi bitirip bir diğerine geçin
ce başkalaşıvcriyordıı. Onun bugihı1di 

(Sayfayı çeviriniz) 
Kara .QAVI iT 
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5i:zt Joru?Juz,lizfl. G'fl.YOE Vartl~m ... All~o 1n1 ma~alll~a 
~a ~a 1111 <dl o ır s ıri1 
f©lt~~ ır~1F 

- ______ .... 
Madam-Simpsorl-ve Yunanlı 

~ JMerak etmeyin, vakti 
siz de sev·lirsin·z 

meşhur kumarbaz Zoc:rafos 
1.:cşhur Yunnzılı, 

"(*) imzasile aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: 

"Yirmi bir yaşındayım. Genç bir 
kızım. Şimdiye kadar hiçbir talip 
çıkmadı. Ne çok g'üzelim, ne de çir
kinim. Kumral orta boylu konuş· 
marn düzgün giyinmeyi bilirim. Ba· 
yanlar tarafından beğeniliyorum. 
Fakat hiçbir erkek tarafından .sevi). 
miyorum. Acaba neden? 

Benim bu derdime cevap verme· 
nizi rica ediyorum. 

CEVABIMIZ: " 

Güzel olduğunuza göre sizi ,de 
muhakkak sevecek birçok erkekler 

ce 

vardır. Şimdiye kadar sevilmemic; 
olmanıza scb()p böyle bir göniil 
macerasına fırsat çıkmadığından 
ileri gelmiştir. H"m de sevilmek 
için muhakkak giızel olmnnız lazım ı 
değildir ki. 

.. Cinsi cazibe denilen vasıf yalnız j 
guzellere mahsus değildir. Çirkin 
denecek nice kadınlar vardır ki en 1 
hararetli aşklara mevzu olmaktadır
lar. Yeter .ki kadının kalbi, ruhu gi.i
zel olsun; söz ve hare.kehle herkesi 
kendine cezbetsin. 

Hiç merak etmeyin vökit ve frr
sat gelince sizde çolc sevilecek~ iniz. 

l:umarcı milyoner 
Zogaf osun ı:,a • 
c:ıa.nı Siınpsonl:ı 
l~an ~ehrindc bir 

~ 

lokantada dans cı. 
t klerini jngiliZ 
g!.i.::etclerinden nnk 
Je.., yazmıştık. 
Karilerimizin ba • 
tınndadır ki, o ~
mnn bu mnnzarn· 
yı fotoğrafla. çe!'. 
miş olan bir ~ 
teci, kapıda polis· 
lcr taraf md:ın ya· 
ka:anarak O (CS• 

r.ıfa camı kırılın1§· 

t!. 

ilk uçan 
kimd.9r? Bu resim, bir altın madalya ka. 

zandırdı! 

İngiliz da.nsötlerindcn Mis Freda. 

Yukarda )inda~ 
Simpsonun Yunanlı milyoner Zografoı::l:ı yan yana ı;:ekilmiş bir diğer rcs?111 

llk defa olarak İngiliz gazetelerinde inti§ar ctmi11lir. Sundrıy Referec gnıc· 
tcsinden alıyoruz. 

lngilizlerJe Fransızlar ara 
münakaşavı Fransız:ar 

m da 
azan 

Foks Viyana.da meşhur fotoğrafçı 
Ma.nasse'yc poz vermiş, neticede A
vusturyanın "profesyonel portrecile. 
r.t cemiyeti,, fot$a!çıya bu güzel 
eseri iQin bir altın madalya vermiştir. Londradan yazılıyor: 

Geçenlerde Londranm meşhur mü
zayede salonu Hristiae, kontes Katclin 
Öö Drogcda'mn eşyası arasında, 1795 
Öc ressam Rigaud tarafından yapılmış 

bir de tablo satilmıştır ki bu resimde 
bir balon sepeti içinde bir kadınla iki 

erkek görünmektedir. MütehassıSlar 

kadının maôam L. :r. Sage erkeklerden 
birisinin Cerre Biggin, ötekinin de it.al· 
yan Lunardi olduğunu tcsbit edince, 

1ngiliz gazetecileri madam Sagenin 
'"dü'ny .. :Iır ilk uçan kadın,, olduğunu 

ya~B'ıfar. Btınun'-'üzerine ilk tayyareci

lik şerefini başkalarına kaptırmak iste
mlyen Fransızlar harekete geldi. 

Fransızların ortaya koydukları delil. 
ler, ilk uçan kadının bir Fransız oldu
ğuna hiç !)Ü_phe bırakmamaktadır. :Bu 
kadın Parh:li bir opera muganniyesi o-

Jan madam T.hible'.dir ve İsveç kralının 
2ciıyla tesmiye edilmiş oJan "Üçüncü 
Giistav,, balonile Lyon şehrinde kont 
do Lorensen'le birlikte uçmuştu. 

Altında ıslak saman yakılar.ak sıcak 
hnva ile doldurulmuş olan balon 3000 
metre irtifaa yükselmiş ve kırk be§ da. 

kikl havada kalmıştır. Balon Liyon §Ch 
ri üzerinden sürüklenirken 'madam 
Thible bir şarki söylemiş ve aşağıdaki 
killabahk bu şarkıyı her 6Özünü anla
mak suretile dinlemi_ştir. 

Bu meşhur uçuş 1784 senesinin hazi
ran ayında yapılmıştır. Demek ki Lon. 
dranın güzellik kraliçesi madam Sage 
iJe trıniliz Corc Biggi:min balonla ha· 
valanın:ılarmdan tam bir sene evveldir. 

Lunardide Napoli cümhuriyetinin 

Londra cl_çil:ği bidnci katibi idi. Bu 
ateşli İtalyan güzel madamın sürü .sü 

rü i§ıklarından biriydi. Madamı mavi 
göklere yükselmcğe davet etti. Ma • 

JlflPll tflınil ıııtffllll1!111lf11Jfffff'11U1111 ıuıııt l ınınıı 1l11111«1 illi llRJ 
C • rn1ıııriyet'tc ::ıı s~tırlarım o1;udum: 

A ık, hakikatte cemali mutlaka gö. 
nül yermiştir. Çünkü güzellik, ce. 
mali mutlaktan insan yüzüne dü§en 
ibir zerre nurdur ve aE;k, o nurun do· 
ğurduğu ôir duygudur. Maşukun 

güzelliğinde cemali mutlak S"Zild~
ği için fLŞık, ruhunu derece derece 
tlsfiye cdP-rcl\ YC hcyccandım buh
rana, buhrandan vecde, \·ecidden 

istiğraka gt>çerek [tı ='kı kemali 
mutlaka ve h:ıyri mutlaka kar~ı 

bc3lc;ıikn h~~Tanlık yüzünden fe. 
nafılla.h mcrteb a·ne erenler gibi] 
fe:uı.fi!'a13k merhal .,·ne 11le.5ır. Ar. 

tık o menzilde :ışk, rwık ve maşult 
birleşir, cemali mut.lakta mahvolup 
gider. Yani feırafil'aşk sırrına eren
ler, bütün be<-crl duy.gulnrdan te
C"rrÜd ecercir füı.hileşirlcr. 
~rı 1ı~w! Tur.ıımı: :Kcniliııc gel Tur- ı 

mzn'f 
1\ TUT 

dam b~kalarının da beraber 'Uçma. 

lan şartiyle kabul etti; cUnkü o za- ı--------------
mruıın terbjyesi, ha\•ada bile olsa bir 
erkekle yalnız kalnuya m:lnidi. 

Lunardi bunun üzcrfoe Diggin ile 
ismi kaydolunnuyan ba§ka bir kadı
nı davet etti. Fakat balon bu kadar 
ağır yükle yerden kalkmadı. 1kinci 
kadın indirildi. Balon ~c kaHınmdı. 
Bunun üzerine balon sahibi Lunardi 
kibarlık göstererek kendisi indi. 
Böylece Biggin pilotluk yaprnıya 
mecbur olarak Madam Sagc ile yalnız 
başına uçtu. 

Maaam Sagc ı.ınutulmamnsı lfı.zmı 
olan böyle tarihi bir hüdiseyi resim!<: 
tesbit ettirmek istiyerek ressam Ri· 
gaud'ye .ibir tablo yaptırdı. Zlmam 
hTıdiseyi tamam b'.r surette tesbit et
miş olmak için !Junardiyi tabloda gös
terdi. İşte münakaşalnra. yol açan ve 

mn.dam Sage'nin lngilterede bile uçan 
ilk kadın olmadığını göstc:rn:ek için a
raştırmalara schep olan bu tablodur: 
İngilterede hava yolcuulğu yapan ilk 

kadın Simment .adlı bir Frıı.IiSlZ akte
rlsidir; Bu kız Mmış denizini hava. 
dan uçarak ilk aşını.§ olan Blan'Şard'la 
birlikte 1785 senesinde lngilter<?nin 
Barbican şehrinde haYalanmıf;tı 

Bir balona tek ba§ına pilotluk yqp. 
mış olan ilk Amerikalı kadın şimdi 

Madam Hanri Brenkenriç adıyle ta
nılan Aida de Akostadır. Uçtuğu yıl 
1898 dir. Tayyareyle tek başına uçan 
kadın da 1910 senesinin birincit~rln 
ayında Amerikan Fortveyn 8clırinden 
havalanan Madam Paluş Stuart Skot
tur. 

~AYf - !stanbul e:kek lisesinden 
328 senesinde aldığım 703 numaralı ve 
İstanbul güzel sanatlar mektebinden 

331 senesi aldığım 1155 :numaralı :ve 
İstanbul yüksek ticaret mektebinden 

331 senesinde aldığım 1155 numaralı ve 

nameleri zayi ettim. Y enilcrini alaca· 
ğımdan .eskilerinin hükümleri yoktur. 

Keçeciler: Halit 

ZAYİ - Püfus kfiğıdımı ve 3048 

Şair 

Salahaddin Savcı 

İlerinin kuvvetli ve olgun şairleri 

arasında adını duyacağmuz milli ve 
coşkun şiirlcrllc tanınmaya başlamıı 
genç şairin (Türklük ve Savcı) adında 
ilk -şiir kitabı çıkmıştır. Başlıca aatr§ 
yeri A. Halit kitap evi olan bu eserden 
bir parçayı naklediyoruz: 

l."dnuyım Türk oğluyum namuıum4ur uJaıom 
llnyrağıma yan bnknn lçln, lnınılmut posam 
'l'Orel;;'1mde TiirkJUkten ba ka şey ıtll15t •amam 
OUmburl~ et ruhıım4ur, bon on511& l"BŞtyamn.m 
Acu: 

n erirken boşlukta, dağılırken yuvalar 
mwalarda ~u eser: Arun &öndil, TUrklllk var. 

Okuyuculara tavsiye eder, §aİrc mu
vaffal:iyetler dileriz. 

Resmi ilanlar 
30 kuruş 

16 m~rt 937 tarihinden 

a §~m SA.:' ARYA sinemasınd:ı 
STEF AN Z\VEiG'iu "KORKU,, Romanından muktebes 

•• AH GECES 
filminin ilk ·r:.-z'dir. S::ı:ı clerec:c hissi ve müessir olan bu eserde bir şantajcının tehdidi ile zevcinin 6Üphe. 

leri altında ezilen b:r zevce, bir annenin müthiı; ısttl'aplarını tasvir ctmcktcc"ir. 

Kadınlığın bu mti )rul da- y o R L AY' 1 n diğer salına GHARLES v ANEL ve 
kikalarmı yac;atnc:ık olan arkadaş:arı GEORGES P..!CAUD 

·~tcr:cr cvv 1dE:'n aldırılabilir. Telefon: 41341 
r..~ ~ .. ' ·,.-'w ' I' ~ :· i. . .. . . 

ftJ, • 
Holivud sinema yıldızlarının <: • 

i:ıtimal ummadıkları eöbret ve scf'\C c 

-birer tali eseri olarak kavuştutl' .. 1 

1 
için batıl itikatlara çok inanırlar. J3tl 
sebeple falcılann yirminci asırd3. cen~ 
neti muhakkak ki Holivuddur. Fn1{a 

1' 
bu i~i amatör olarak yapanlar dn yo i 
değildir. Mesela yıldızlardan }1nt 

''B· 
Karbl getenlerde Kaliforniyanın 

. • iiJlC 
mntör büyücüler cemiyeti,, reısh& 

Ndzırı 
• neııı1 

P:ıris. 29 - Fransız Bahrıye , aıt 
·· ·· Tu.orı d Gasniye Düp.:rk cuma gunu dC• 

h ı:ct c 
Kolber krovazöriyle Fa~a .arc 

cektir. 
Fran•ıı: nl'.zrrı Fasta bn:ı 

meseleleri tctldl: edc.:cl:tir. 
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Burasr küçücük bir köy ... Herkes bi.. 
ribirini tanıyor. Bir cami, etrafında 

mezarlık, haftada iki kere otobüs geli
yor. Halk muhtaç oTduğu şeyleri ıs

marlayıp kasabadan getirtiyor. 
Köyün büt-:in eğlencesi bu kamyo

nun geldiği gündür. Diğer zamanlar 
denizin iniltisi, çakalların uluması ... 1ş. 
te o kadar ... Başka bir ses yok-. 

Maamafih bu tenha, bu ıssız köyde 
pek mes'ut yaşıyan, hayatından mem
nun olan insanlar vardır. Bu meyanda, 
Bayan Peyker ... 

Onun evi, bütün köyün en güzeli ... 
Penceresinden camii ve mezarlığı sey
rediyor. Altı tane odası var. Fakat o 
ancak bir tanesini kullanıyor. Zira mut
fakta yiyor, mutfakta yatıyor. 

Bununla beraber, kullanmadığı o altı 
odaya sahip olmak, onun gururunu 
fevkalade okşuyor. Düşüro:in: Altı 

oda ... Beyaz badanalı, perdeli, döşeme. 
li ... 

Bayan Peyker, ellisine geldiği halde 
evlenmemiştir. Koca bulmaması zan
netmeyin ki parasızlığındandır. Bilakis, 
o, köyün en zenginlerindendir. İşte ev
lenmemesine de bu serveti sebep ol
ınuştur. Kimseyi kendine layık bula. 
ınanuştır. 

Her akşam penceresini açar, etrafa 
bakar. Dı:;arısı karanlık, ıssızdır. O, 
hayale dalar. Bu kapkaranlık binaların 
içinde, kim bilir nel~r oluyor, neler bi
tiyor? 

Ekserisini görmüş gibi tabmin edi
yor. Zira, herkesi tamr: Karanlık ev
lerin içindekileri olduğu gibi mezarda. 
kileri de ••• 

• • • 
O çarşamba akşamı, evi komşularla 

dolmuştu. Köydeki vak'a, biribirlerile 
konuşmalarına değer bir tıidiseydi. Öy
le bir cenaz~ alayı olmu§tu ki köy, sc
nclerdcnberi mislini görmemi~ti. 

Delinacak oğullanndan Cafer'in iki 
erkek evladı birden, evet heyha~ iki 
oğlu birden ölmüştü. İki tabut, arka 
arkaya mezara götürülmüştü. Köyün 
en güzel delikanlılan... Henüz otuzu
na girmemişlerdi 1 İkisi de balık avına 
çıkmış, sandalları devrilmiş, boğulmu~ 

seler giyerdi. Yanından geçenler buram 
buram lavanta koktuğunu duyarlardı. 

Rezalet ... Rezalet. .. 
Acaba bu akşam küçücük evinde ne 

yapıyordu? Artık her gece onu ziya
ret eden Hamdi'yi görmiyecekti. O da 
öteki dul kadar ağlayıp çırpınıyor 

muydu? 
Komşular dağıldıktan sonra Bayan 

Peyker camını indirmek için pencereye 
gitti. Bir aralık şöyle dışarı baktı. Is
sız sokakta bir ayak s~si. Allah Allah .. 
Hem mezarlığa doğru gidiyor. Bu da 
kim? Bir kadın 1 Gece yarısı kabirlere 
doğru giden bir kadın. 

Bayan Pakize gözlerini açtı. Sarktı, 
baktı. Karanlıklar içinde bunun kim 
olduğunu tahmine uğraşıyordu. 

Soluk bir mehtabın ı~ğı sayesinde o 
gölgenin yeni kazılan kabre doğru git. 
tiğini gördü. Acaba Delinacak oğulla
rının biçare gelini acıya dayanamıya

rak kabrin başına ağlamaya mı gcl
mi_şti? Yoksa öteki miydi? .. Metresi 
olan. .. 

Bayan Pakize, usullacık perdesini 
çekti. Aralığrndan gözetlemeğe başla. 
dı. Yarım saat kadar öyle dinledi. 
Rüzgarın kendisine doğru attığı hıçkı
rık seslerini işitti. Nihayet ağlıyan ka
dın kalktı. Mezarlıktan çıktı. Artık 

Bayan Pakize iyiden iyiye endamını 
farkedebiliyordu. Hayret: Bu, ne dul, 
ne de İstanbulluydu. 

O, daha ufak tefek bir kadın ... Kim 
olabilirdi? •• 

!ntiynr kadın, helecan isinde, bir is
kemleye oturdu. Uykusu kaçmıştı. Bu 
toprağın altına yatan iki dclikaılh ... Bu 
üçüncü kadın kim??.. Neye geliyor? 
Neye ağlıyor? 

Demek bunlardan biri karısına iha. 
net ediyordu? Acaba hangisi? Hamdi 
mi? Sait mi? 

Artık o gece kadını uyku tutmadı. 
Hayatında bu b:iyük yenilik ona tatlı 
bir zevk veriyordu. Allah Allah ... Sait 
çok uslu diye tarunml.'}tı. Hamid'in hıe 
herkes nekadar :işık olduğunu biliyor
du. Ah, erkekler ... lşte onların ne sin
si olduklarını ispat eden bir hftdise da
ha! 

ıı: * • 
lardı. Ertesi gün, deniz vilcutlannı sa- Dedikodu, az zaman içinde, bütün 
hile atmıştı. köye yayıldı. Bayan Peyker, meseleyi 

Felaket şurada ki, balıkçılığı onlar komşusuna bunu sır olarnk anlnttığı 
sırf keyifleri için yapıyorlardı. Para ka- zaman, şöyle tenbih etmişti: 
zanmak için değil... Para... Denizde - Sakın ağzım açma ... Boşboğazlık 
kum, onlarda para... etme! Böyle şeyleri yaymak doğru de. 

Zavallı babaları, bu iki delikanlı ile ğil. 

?lckadar iftihar ederdi. Şimdi işte, ikisi- - Toöeler olsun. Ben hiç kimseye 
ni birden gömmüştü. Ortada, bir de bir şey söyler miyim? ... Benim ağzım 
dul kadın kalıyordu. Evet, bir tane!... kilittir. 
İki denebilir ama, öteki sayılmaz ... Ni. Hakikaten de bir çeyrek kadar sırrı 
k&hh değildi ... Onu, aile tanımıyordu... muhafaza etmeğe muvaffak oldu. Fa-
li'elikete iştirak ctmeğe de hakkt yok- kat biraz sonra, inekçinin Bayan Fat-
tu. maya rastladığı zaman, kaş göz oyna-
Boğulanlardan Hamdi, . sevdiği kız- tarak, sesini kısarak. baklayı ağzından 

la, ancak babası öld:ikten sonra evlene- çıkardı: 
Ockti. Hatt:i rivayete göre, ihtiyar ha. İşte böyle, kulaktan kulağa, ağızdan 
banın bu felakette yegane tesellisi şu ağıza yayılarak mesele, Saidin kayna. 
Olmuş: Hiç olmazsa Hamdi, o kaltak- nasına kadar ulaştı. 
la evlenemedi. .. Cenabı Hakkın yaptı- Bayan Aliye ismindeki bu kadın, pür 
ğı her i§tıe, bir hikmet vardır. İstanbu- teliiş, kızına koştu. Genç dul, oturmuş. 
hın kim 'bilir hangi kö§esinden kim bi. iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Ağzına 
lir ne sebeple kopup gelen bu şıllık, ai- bir lokma yemek sokmağa muvaffak 
leye girememişti. olamıyorlardı. 

O ne idüğü belirsiz mahluk, bir evde - İstemem ... Yemem ... Ben de öl-
l'apayalruz ihtiyar bir kadınla yaşıyor- mek istiyorum .. . 
du. Bu kadın i!rin bazıları annesi diyor- Kadın, kızının bu halini görünce, sa-
du, bazıları ise hizmetısisi olduğunu id. bırsızlandı, isyan etti. 
dia ediyordu. ! (Devamı nar) 

Genç kadın yazları beyaz örme clbi- Nakleden: (Hatice Süreyya) 
' ~-~·~~~~~-----------~~--~~~ 
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Haya a 
Sene evvel bugün 

g çir 
bir 

ı zevk ve neşe içinde 
ale Yeniçerileri ani 

ücuma u ... radılar 
Htls~r sUv rllert, ~"ef}.anP ayık kalen 
Yeniçeriyi öldUrdilklen sonra &tçılon 

gedikten saldırıp kılıç s:ıllam ğa boşıadılnr 
O kadar rahattılar, o kadar me· ! 

suttular :ki, yeme içmenin derdini 
çekmez, eğlenceyi kendileri icat e· 
derlerdi. 

Bugün canları ne isterlerse ya -
parlar, yarınlarından hiç mi, hiç en· 
dişeye dtişmezlerdi. 

- Falan köyde güzel bir kı.z 
varmış .. 

Havadisi onları en çok sevindi· 
ren şeydi. Herbiri de en giizel kız· 
larla evlenmiş, aile kurmuşlardı. 
Bütün bunlardan sonra istedikleri 
kadar da şaraba malik idiler. fçjyor, 
yiyor, çalıyor, anlatıyorlardı. A~ık· 
çası gamları kasavetleri olmıyan in
sanlardı onlar .. 

Kim olduklarım mı merak edi -
yorsun uz? 

Yeniçeriler ... 
Ne o, hayret mi ettiniz? .. 
O halde daha çok hayret edece· 

ğiniz tarafını söyliyelim; 
Bunlar ayni zamanda kale mu· 

hafızları idiler. 
İki bin muhafızın çoğu, evlen . 

dikten, ev bark sahibi olduktan sonra 
muhafızlığı bırakıp sıvışmışlardı da. 
Kale muhafızlarının bu hallerini ha
ber alan düşman memnun oluyor -
du: 

- Biraz daha yaşasınlar, biraz 
daha eğlensinler, günü gelince ceza· 
sını da görecekler .. diyorlardı. 

~ .. . 
- Nasıl çocuklar Türkçede ku· 

sur etmiyorsunuz ya?. 
- Su gibi biliyoruz. Türkler -

den daha iyi .. 
- O halde yarın akşam vazife. 

niz başlıyor. 

- Başüstüne .. 
- Askerler daima tehlikeli İş 

yaparlar .. Sizin ynpacnğımz çok bü
yük fakat çok az tehlikeli bir i§tir. 

Bu sözler zevk ve safa içinde 
kale muhafızlığı yapan Y eniçrilere 
baskın verecek olan Hüsar süvarileri 
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ile kumandünları arasında konuıulu. 
yordu. 

"' . . 
1598 yılı 29 mart günü, 339 se· 

ne evel bu~ün, kale muhafızı Y nı· 
çeriler erkenden §arap sofrasını kur
muş. içmeğe başl ml§lardı. Ayn~ 
gün Türkçeyi pek iyi bilen Husar 
süvarileri hazırlanmış bulunuyorlar· 
dı. Ne olacaktı ise o gün olacaktı. 

~ . . 
29 mart günü ak§Bma eriyordu. 

Husarlar kaleye yak! tıkları vakit 
her taraf tamamiyle kararmı§tı ve i· 
çinde bulunanlar da mümkün oldu· 
ğu kadar alkol almı§ bulunuvnrlar • 
dı. 

Kapılar çatırdadı: 
- Çat,çat,çat. .. 
Sarhoş olmıyan yegane Yeniçeri 

bağırdı: 

- Kim o ... Gece yansı ne an· 
yorsun? .. 

- Zahire arabaları geldi .• Açı-
nız. 

Yeniçeri hiddetlendi: 
- Böyle vakitsiz gelinir mn •• 

Sabahlayınrz. 

Dışarıdaki yalvnrmağa başladı: 
- Boşaltıp erken döneceğiz .. Bi

zi fazla bekletmeyiniz. 

Yen içeri söylenerek kapıya yak
la§tı. Sonra kale kapısının de.mir • 

leri derinden gelen bir inilti gibi sar• 
sıldılar. 

- Haydi çabuk olunuz .• 
Açılan kap1dan süratle içeri f rr

lıyan birkaç gölge bu yegane ayık 

Yeniçeriyi yere serdi. Daha içeriden 
gülümeler, bağrışmalar ve kahkaha· 
lar duyuluyordu. 

- ileri arkadaşlar ... 
- Heri .. 
Ktlrçlar sıyrılmıştı. 
- Davranmayın ... 

Fakat başka kimse yoktu .. Yere 
serilen Yeniçeriden başka kımılda • 
yan gölge bile gözükmüyordu. 

- Fişeği yerleştiriniz .. 

-Tamam .. . 
-At~le .. . 
Bu muhavereden sonra Hü

snrlar geri kaçıştılar, birkaç dakika 
1-1onrn mfühiş bir tnrnka kale kapısını 
sarstı. Askerin girebileceği büyük b;r 
gedik açılmıştı. 

Sarhoş Yen iç riler sendeliyerck 
etrafa koşuşuyorlardı. Fakat hiçbir 
şey yapamadılar. 

Hammer di)'Or ki: 
"Ağızdan ağıza intikal edere~ 

zamanımıza kadar muhafaza olunup 
gelen bir rivayete göre kalenin üze· 
rinde bulunan demir horoz o zaman 
ötmi.iş ve "su kapısı., denilen kapı· 
nın yanındaki çanlar kendi kendile
rine çnlmmağa başlamıştır . ., 

T orihin ne acı derBleri var .• 



Sinemanın dritnotu 
Sinema.da gördüğünüz her sahnenin hakikl olduğunu zannetmeyin, işte bir misali: 
Perdede muazzam bir dritnot şeklinde gördüğünüz gemi hakikatte böyle küçük bir modelden 'ibarettir. Fakat 
küçük deyip de 1geçmiyelim, çünkü bu model 1 ,5 ton hacminde ve 35 kadem boyundadır. 

Serbest sütun 
• 

Kôğıt paramız 
Türkiyede 

basılamaz mı ? 

Cigaradan yangın 
F eridiyede Çamdalı sokağında 

Mehmedin evinde oturan 60 yaşın· 
da Eremi isminde bir kadının düşür
düğü cigaradan yangm ç1kmış, ya
tak ve yorganlar yanmıştır. 

Bisiklet kazası 
Kadıköydc Rasimpaşa mahale • 

sinde oturan Recai dün bisikletle 
Yavuz Türk cadedsinden geçerken 
Kamil isminde bir çocuğa çarpmış -
tır. Yere düşen çocuk yaralanmış, 
tedavi altına alınmıştır. 

Çıkardığı eserlerle matbaacılığın 
fen ve san' attaki son tekamüllerini 
adnnadım takip ettiğini göstermiş o· 
lan bugünkü Türk matbaacılığı mcm 
leketin en mühim ihtiyacı olan kağıt 
paramızı dahilde bC\smak işini başa· 
racak kabiliyette değil midir? Yok
sa bunu başaracak elemanmuz mı 
yoktur'? 

Kağıt paranın Cieği§mesi zarure. 
ti karşısında ilk düşünce hiç §Üph~· 
siz bu olmustur. 

Mali itibarın ifadesi olan kağıt 
paranın devlet hudutlan içinde basıl. 
ması düşüncesi yalnız tab san'atmm 
gayesi olan bu yüksek t<ıb tekniği 
ni memlekete sokarak paramıza da 
miJli zevki tatmin değil ayni zaman
da mali ve rktisadi gayeyi de ver • 
ınek olacaktır. Kağıt para, tabı te
kamülünü muhakkak ki çok yakın 
bir maziye borçludur. 

Kağıt paraya karşı büyük ve 
ani ihtiyaçlar içinde kalmış olan 
devletler bu ihtiyaclarmı karsılamak 
için tabı san'atrnı tekamül ~ttinniş 
yabancı müesseselere baş vuı urken 
üstün düşüncelerini, paranm emni. 
yetine hasretmekte ve bunun temi
ni için de en ağır masrafları bile 
yiiklenmekten çekinmemektedir. 

Maamnfih bütün bu ağır mas
raflara rağmen gayenin tamarniyle 
elde edilememesi devletleri, kendi 
paralarını basabilecek müesseseler 
kurmak zaruretiyle karşılaştırmış, 
ve hatta yabancı müesseselerde ta-
betirdiğinden daha ağır masraflan 
icap ettirse bile, gene memleket hu
dutları içinde yapılmasını tercih et
tirmiştir. Bir harp vukuurıda pa· 
ranm dahilde basılabilmesinin fay • 
dalarını izaha lüzum görmüyorum. 

Dahilde kurulan bu müesseseler
de kağıt para için en mühim olan 
emniyetin tam manasiyle elde edil • 
diği görülünce ucuza mal etmek, 
milli zevke uydurmak yolan da a· 
ranmı§ ve bulunmuştur. Böyle bir 
müessese, memleketin yalnız kağıt 
paralarım değil, taklidi yapılama • 
masır lazım gelen bütün kıymetli 
evrakını basmak suretiyle emniyet 
tasarruf ve zevk noktasından mü
him rol oyr.rımaktadır. 

Bugün modern matbaacılık, pa
ranın biaman düşmanı olan taklitçi
lere göz açtırmıyacak kadar ilerle 
miştir. 

Yani kağıt parayı, modern u
sullerle hazırlar ve basma makinde. 
ri sayesinde sahibine pek ucuza mal 
olan bu banknotlar, taklitçilerin bun 
lara el süremiyecekleri kadar emni
yetli bulunur. Şüphesiz ki bizde de 
paramızın hudutlarımız içinde tab'ı 
düşünülmemiş değildir. 

Hatta birkaç güıı evvel değişme 
ihtiyacında bulunan kağıt paramı -
zm memleketiı:ıizde basılacağı hak
kındaki matbuat haberi bu dü. 
şüncenin bizde de yer aldığım gös · 
tcrmiştir. Fakat kah tekzip kah te
vit edilen bu hayırlı ha'h · ,, ... ,_ 

leriyle dalgalanması, henüz kat'i 
bir karara bağlanmadığı hissini ver· 
mekte ve ayni zamanda bu işin cid
di bir safhaya girmesine mani ol -
maktadır. 

Geçen seferki bir defalık bank
notumuzu hariçte bastırmak için 
800.000 liradan fazla para sarfedil
diğini işitmekteyiz. Bu kadar düşün. 
meğe lüzum yok. Bütün dünyanın 
itiraf ettiği bir hakikat kıyas yoliy
le bu işte de tatbik edilerek bu mü
him yekunun beyhude yere harice 
akmasına mani olunur. Böylece 
memleketimiz de, dışarıya giden bu 
paradan belki daha az bir masrafla 
baştan başa modern bir kıymetli ev
rak matbaasına sahip olur. Daha çok 

zor işleri bu kadar uzun düşünme
den başarmış olan Atatürk Tür· 
lciyesi yabancı ellere muhtaç ol · 
madan lazım gelen vesaiti teminden 
sonra şüphesiz ki kendi parasını 
basacak san'atkarlara maliktir kana
atındayız .. 

Onun için her medeni duren
diş memleketin ilk ve zaruri olarak 
yapması lazım gelen bu milli işi bi
zim de ihmal etmeden kendi para· 

Tramvaydan 
atllyan kadın 

Kule dibinde Şchsuvar cadesin -
de oturan Rayne isminde bir kadın 
dün akşam tünelden bindiği tram -
vayla Şişliye giderken stadyom ö · 
nünde atlamak istemiştir. 

Kadmm ayağı basamağa takı · 
lınca düşmüş, muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıştır. Yaralı kadın has
tahaneye kaldırılmıştır. 

Ölüm 
Eski polis müdürü Şerif Akalı· 

nın annesi bayan Ayşe duçar oldu· 
ğu hastalıktan kurtulamıyarak ve
fat etmiş, cenazesi büyük bir kala
balık ile kaldırılarak Eyüpte nama
zı kılındıktan sonra aile mezarlığı -
na defnedilmiştir. Eski polis mü -
dürünc taziyetlerimizi bildiririz. 

mızı, kendimizin basmamız yollanm 
aramalıyız. . " Şakir Muhsin 

Nurullah Ataçın konferansı 
.. Muharrir ve Mü. 

nekkid arkadaşı -
m.ız Nurullah A· 
taç, evvelki ak
şam saat 17 de 
Şehremini Halke -
vinde bir konfe
rans vermiştir. 

Nurullah Ataç'ın 
konuşmas ı n ı n 
mevzuu "Oku _ 
mak,, tı. 
Şehremini Hal
kevinin salonunu 

Arkadaşımız Nun.tTlah Ataç dolduran güzide 
bir dinleyici kütlesi karşısında arkadaşımız Nurullah Ataç okumanın muh
telif şe~illerinden bahisle, okumal1ln büyük faydalarını tebarüz ettirmiş, bu 
arada lbizde niçin kitap okunmadığı meselesine de dokunmuştur. Bu ge
niş mevzu içinde bizdeki muharrir, tenkit ve münekkit telakkileri üzerin. 
de duran Nurullah Ataç'ın konferansı alakayla dinlenmiş ve çok a.Jkt~lan. 

nuştır. 

Otomobile önden ve arkadan olmak üzere çifte motör koymak düşüncesi 

bu otomobili dünyanın en seri koşu arabası yapmıştır. 
!ngilizlerin yarıf} yıldızı Austin Dobson bu otomobili fabrikatör Nuvo. 
laridcn satınalmıştır. Otomobil ilk yarışını n!sa.n ayında !ngiltercde ya
~ ... ~aktır. 

29 MART - 1937 

-
Türkiye Kros şampiyonluğu 

Ankara birinci, Kocaeli ikincı, 
lstanbul da üçüncü oldu 

Ankara 28 (hususi) - Türlfryc f5ros 
koşusu birinciliği müsabakaları' bugün 
(Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmit) mın· 
takalarının en iyi üçer atletinin iştira
kile Fcnerbahçe ile • Gençlcrbir_ 
liği maçından evvel Vekiller, mebus
lar kesif bir seyirci kütlesi önünde An
karanın yeni stadında yaprk'r. 

Her mrntakanın bu mesd" ..:eki baş 
ko§ucularının bir hatta top'anması ilk 
defa görülüyor, bu sebeple de ciıddi 
bir alaka uyandmyordu. 

Yarış başladı. Koşucular statta seri 
bir tur yaptıktan sonra stattan drşarı 

fırladılar. Hipodromda yapılacak tur
dan sonra gelip bir tur yaparak yanşr 
bitirecekler. Gözümüz kapıda. 

Müsabakanın çok seri olmasına rağ
men koşucular dinç olarak stattan içeri 

girdiler. ipe ilk olarak Ankara mıntaka· ı 
sından Şevki göğsünü değdirdi Vakit 

22,18, ikinci Kocacliden İbrahim 22.2~. 
üçüncü Ankaradan İsmail 23,6. 
Takım itibarile Ankara 8 puvanla bi· 

1 

Türkiye kros şampiyonasrnm b "riııci 
ve ikincisi 

. 
rinci, Kocaeli 16 puvanla ikinci, tstan• 
bul 22 puvanla 3 üncü, Balıkesir 42 pu· 
vanla 4 üncü, İzmir takımı yanşı ıknıal 
edemedi. 

Sekn~ ık.O lYı ~ '\tQJI ırlfll Yvasn 

lstanbulspor 6 - Birinci küme 
karışığı O 

Sekiz k!üp turnuvasından 

1st :ınlıu1spor takımı, mevcut fikstüre 
nazaran Vefa ile oynıyacaktı. Halbuki 
V cfa takımının daha evvelden İzmit· 
klüpleri ile angajmanı olduğu ıç in bu 
maç yapılamadı. Onun yerine birinci 
küme karışığı oynadı. 

Birinci küme karı~ığı: Mehmet -
Gündüz, Şükrü - İbrahim, Burhan, 

Eski boksörün 
Tertip ettiği eezaltir 

Amcrikada, T eksasm boks şam
piyonu San Jeraldo, Nevyorkta bir 
bar açmış, ve salonun muhtelif yer
lerine şu afişleri yapıştırm1ştır: 

"Veresiye yoktur! Hesaplarım 
ödemiyenlet şu cezalara çarpılacak
lardır: 

1 5 sente kadar bordu k<'lanlarm 
cenelerine bir sol direkt; 25 sent'! 
kadar, cencvc sol ve sağ yumruk; 
3 5 sent~ ka.d<":.r borçlu kalanlar ise 
nak avt olacal+:ırdır. 

Borçları 50 senti ge enler polise 
teslim ed\leceklcrdir. 

E. S. - sikletin 90 kilodur ve şirrı 
diye kadar yalnız ring üzerinde tam 
150 galibi):et kazandım.,, 

ZA Yt - Kadıkö~ı nüfus dairesinden 
aldığım nüfus h:ağıdımla tatbik mührü
mü zayi ettim. Bulanbrın Alemdar ma. 
hallcsi Cağaloğlıı Krz orta mektebi kar
~ısında Bakkal Mehmede teslim etme
lerini aksi halde yenilerini alacağım_ 

ıda:'l cskilcriuin hükmü olmıyaca[;ı ilan 
olunur. 

Me~!1um mütek::ıit b:nbaşı Meh· 
met Şükrü kızı ismet 

ZA Yt - 3294 numaralı arabamın 

numarasını zayi ettim. Yenisini alaca-

\ 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Kasımpaşa Aşıklar salonu 93 
No. h evde Mehmet 

başka bir görünü~ 

f }3as. Memduh - ilhan, Fuat, Musta a, 

ri, Numan. 'h 
istanbulspor: Saim - Hasan, samı_ 

- Fahri, Enver, Aziz - Seyfi, Fahrl• 
İsmail, Bahri. 

Hakem, Feridun Kılr~. 
kısaca. 

Müsabakanın cereyan tarzrnı 
· ·küme. 

hülasa etmek lazımgelirse birıncı 
- . . oynıya-

karısıgı karmakarısık bır oy un . 
J • • dt 

rak b:rinci devrede üstüste 6 gol ye · 
. "k oynı· ikinci devrede ıse cok cnerJı 

· · · i ·~w1-yarak bir gol bile yemeden, bırınc d 
-1· ol u. rede ycdig" i fiaolle 0-6 mag up 

" /\./\· 

<®jayıro IF®<9.l®ır®D®ır 
Pera Şh;li)'i 3 .. 1. 

yendi 
Yrife-

Dün Taksim stJdycmunda ga 1 h yecan ı dere klüpler arasında. çok e 
karşılaşmalar yapılmıştır. 

1 
rı 

· ·· B takırtl a Kurtuluş ve .l\rnavt:tKOY ıs 

IF 1 kazanın J 

arasınJa m:ıfiı 4-2 ,,.urtu uş 

tır. .. b;ı.kası 
Pera - Şişli B takımlan musa. 

da bir _ sıfır Pcra lehine bitmiştı~· . ....,. 
b' ·ncı tıu• 

Arnavutköy - Kurtuluş ırı ıdi 

l . . .. b k o,· gu·· zel ve ze'l 
erımn nıııs:ı a ·ası Ç " rı-

b' oyun :s 
cereyan etmiş müKem:ncl ır takı. 
karan Arnavutköylüler Kurtuluş .....,: 5 • 

-ı· et••":. mını üçe kar~ı beş golle rn;ıg up 

lcrdir. . . . kip Şiş-
Günün son oyunu ıkı cskı ra A· 

d Buıhan 
li ve Pera klüpleri arasın a 

k ı·-· .1 anmıstır. 
t~ğm ha ~m ıgı ı e oyn ~ d kar· 

• ·ı ·arasın a 
Taraftarlarının tc~cı en d" ta· .11• devre ... 

şılıkh a~ınlarla geçen ı '" re kalınışlar. 
raflar b.re: sayıyl:.t \.Jerabe 

dır. .. Cn oyna· 
ikinci haftaymda daha us u hava· 

ı onuncfo topu 
masına rağmen ka e kaybe• 

'k k ··ı adivcn fırsat • ya dı ere mu cm • . 'f deyi jyı 
ıdcn Şişlililer, fırsatlardan ıstı a . erek 
bilen Peraldardan iki gol daha yıy 
maçı 3-1 kaybetmişlerdir, 



takımalrı 1Jf"Çtan evvel . altı iıcı gol olurken . 

Dün Ankara ve lzmlrde yapılan milli küme maçlarında 

Fenerbahçe Gençler birliğini. 2·-·ı yendi 
Beşiktaş Doğansporla berabere kaldı 

r. . 
4nbra, 28 (Hususi) - Milli Küme se bile beraberliJi temine çok çalııtı. re 1 - 1 bitti. 
~ için ıehrimize gelmi§ olan Fe - Fakat, oyup gol adedi hiçbir taraf ikinci devrede 20 dakika kadar 
~btııçe takımı, bugün ikinci müsaba - için ıdcğiimiyerek, 2-1 ile nihayetlen - Doğanspor nisbi bir hakimiyet tesis 
~ Gençler Birliği takımı ile yaptı. di. · etti. Fakat ele geçen birçok fırsat-

lfava çok gUzeldi. Stadyomda on BEŞIKT AŞ - DOCANSPOR lan kaçırdı. 25 inci dakikada Bqik-
~rce kiti toplanmı§tı. Seyirciler ara- lzmir .28 (A. A.) - Be§iktnş ta§ sağ hafı sakatlonarak oyundan 
--... Baıvekil İsmet İnönü, Adliye, bugün ikinei maçını sekiz bine yak· çıktı. 36 ıncı dakikada hakem, kas
~ Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve laşan bir seyirci kütlesi huzurunda di favul yaptığından Bqiktaı orta 
~lar Vekilleri de bulunuyorlardı. Doğ~nsporla yaptı. muavinini sahadan çıkardı. Maama-

0 ba l d ğı F b h Hakem Şazi T czcanch. fjh Bqiktq , 1 ,dokuz kiti kalması -
111 yun 1 a ı zaman ener a çe B "k kun .. l sah k · .., 1 ki · J 
'41~ h.. t"I 4 ·· ü d k' C§I ta§ ta ı §OY e aya çı · na rağmen sAg ve so açı arıy e YBP-. ucuma geç ı er ve unc a ı - - hl"ke d. · d • 
~da . • .. .. . . · mıştı~ tıgı akınlar te ı ver ı ıse e netı· 

, Bülendın sıkı hır şutu ıle ılk sa- Mehmet Ali _ Tac'ı, Faruk _ ·· · d ·· · 1 a· .l_ ~ ce uzerın e muessır o am m ve maç 
ru kaydettiler. Feyzi, Enver, Fuad - Şeref, Refet, bu suretle 1 - 1 berabere netice· 

t Bundan sonra on be~ dakika daha Hüsnü, Rıdvan, Hayati. lendi. 
~trbahçenin faikıyeti devam etti. Fa- Doğanspor takımı ise şöyle idi: Be§İktaf taknn halinde daha gÜ· 
~Yirminci dakikada Gençler ileri Mahmut - Adnan, irfan - Sa zel oynamııtır. 
~ lelere geçtier ve ilk gollerini attı - ip, İsmail, Hakkı - Turan, 'Şeref, Bunun baılıca sebebi, Doğan • 

· Ömer, Fuad, Faik. sporun yeni birlC§en klüplerden te -

1 :bu suretle, Fenerle Gençler Birliği lzmir, on ikinci dakikada Fuadın şekkül etmesi dolayısiyle oyuncu-
~1 beraber vaziyete girmiş 'bulunu • ayağiyle ilk golünü kayde.tti. 3 7 in· lan arasında henüz bir tcsanüd mev. 

lardı. ci dakikada Bcşikta§ Rıdvanın aya- cut olmamasıdır. 
~ ?yun 1 inci devrede bu beraberlik· ğiyle mukabele etti. Beşiktq, 30 Bcşikta§, yarın trenle veyahut 
d\ bıtti. f kinci devreye oyuna başlarlcen uncu dakikaya kadar yorgun bir vapurla lstanbula hareket edecek • 
1\ılan heyecandan daha büyük bir he- takım manzarası arzediyordu. bev- tir. , 

~nla giriyorduk. Çünkü, şimdi her ·· 
taraf da müsavi bulunuyordu ; kaza- Süvariler imiz 
~ olan galibiyeti bu devrede elıde 

Ctekti. 

~UnUJlia beraber, ikinci devre tıpkı 
• i devre gibi başladı: HUeum yine 
~tııcrbahçede idi ve Sarı - LAdvertli -

-. ikinci devredeki ilk gollerirıi ilk da-
tada kaydett :Jer. 

~ Şiındi, Fenerbnhçc 2- 1 ile galip va-
ttte oynuyordu. Denebilir ki, ikin -

~hre çok hareketli ve heyccanh bir 
'lltl oldu: Her iki taraf da gayet güzel 

Bu hafta Ro~~ya 
hareket ediyorlar 
Süvari ckipuniz önllmUı.deki pazar. 

tcsi gUnil şehrimizden Romaya hare. 

ket edecektir. Ekipimiz sırasiyle Ro

ma, Parls, .Londra ve Brükselde yapı-
la.ca.k beynelmilel atlı mAnia müsaba-
' kalarma iştirak edeceklerdir. 

Cumartesi günü Sipahi ocağı sa. 
hnsmda iyi bir tecrübe müsabakası 

yapan ve muvaffakıyetli· neticeler a. 
lan süvarilerimiz, önümlizdeki cumar
tesi günü öğlctlcn sonra da. bir veda 

müsabakası yapacaklar ve yüksek ka
biliyetlerini İstanbul halkına bir da· 

ha göstereceklerdir. ~lıYor, biri bu,.az farklı galibiyeti de
~ ettirmek, diğeri de yine bu az fark· ----A----d---

1
"""-----

\"-ll6biyeti telafi etmeğe çalıııyor - na o u 
~•leciler, güzel ve muhakkak bir gol Güreşçileri 

lbUec:ek §Ütleri gayet mahirdne kur 
~orlar, tehlikeleri bertaraf ediyor - Ankli!98ya gidiyor 

Anadolu klübü güreş takımı 3 N~
'1?Yllnun son dakikalannda Gençler sanda Ankaragücü ile güreş teması 
~yine yılmadı ve galibiyeti :eğil- yapmak üzere Ankaraya gidecektir: 

zlçl Doğanspor klUbU Yapılan anlaşmaya ı;öre Anadolulu
lar, Ankara.gücüniin göstereceği iki 

Boğaziçi Spor müttefik klüplc .daha müsabaka yapa-

ismini aldı caklardır. 
h.. Müsabakaların ikisi grekoromen, 
"ll!l fevkalade olarak bir toplantı 

biri ser.bcst olacaktır. Kendi k<S§ele-'r Boğaziçi Doğun.spor klübü, ay-
.. ~Uhltte bulunan Boğaziçi liscsile rinde sessjzce çah 15an bu gençlere 

~.Okulundan b"r çok kıymetli ele- muvaffakıyelıer· dileriz. 
L~rın iltiha1u surctile bir kat da- - .. · 

~etlenm.iştir. 

~ ismi daha eför.ullü bir mann 
edebilınek Uz.ere "Boğaziçı spor,, 

~ konmuş ve eski kUlbün forma
~Undeki Doğan arması yeni 
'Giı,.., -. :uınuzu olarak aynen ibka 
't~ır. 
\-U ttt idare heyetine: ~kanlığa: 

..__ .. ~t bay Ziya, ikinci başkanlığa 
~tta.r tarih öğretmenlerimizden 
~Nafi%, sekreterliğe: Fen okulu 
s::inden Muzaffer, muhasip 
,1.=:-viığ.a: Adi!e Kan ok intihap 
~ır. 
~ spor hayatında yüksek bir 
~ ve varlık yaratmak gayesini 
~ bu gençlik teşekkülüne buıı
~ llonıuı için de muvaffakiyet ve 
~ar dileriz.. 

Baş damacllar 
Dfin de heyecanlı maç 

yaptılar 

MUsabakalarda yedi 
sekiz yUz meraklı 

bulundu 
Dün ŞehzB.df!bqmda Damacılar kah 

vesinde öğleden sonrada.ıı btı saba
hın altısın& kadar devam eden karşı
laşmalar yapılmqtır. Bu karşılaşma
larda memleketin muhtelif yerlerin. 
den gelmiş yedi sekiz yüz meraklı 

damacı bulunmuştur. Dün nihayet 
· baş damacılar karşılaşmışlardır. A

safla Sütçü Hacı arasında yapıla.ıı 

maçı seyir için herkes ayakta ve bir 
kısım meraklılar da masaların üstüne 
çıkmış seyrediyorlardı. Sütçü Hacı 

açmazla oynamak isterken Asaf ham 
le ile hücum ediyordu. 48 dakikada 
Hacı Asafı oyuna düıürmüt ve Asaf 
bir tq bağışlamak mecburiyetinde 
kalmıştır. Böyle<:e H~cı ilk oyunu ka
zanmıştır. Arkasından iki kaimle Ha
cı bir oYurı daha yapmış ve bu Asaf ı 
dikkatli oynamıya sevkctmiştir. Fa. 
kat yaman Hacı mUUıig bir oyun ya. 
parak üç bir galip gelmiştir. İkillci 
partiyi g_cç olduğu için hakemler pa
zar gününe oynanmak üz.ere karar ver 
diler. Bu maç tam beş saat 25 daki
ka sürmUştür. 
· Gece devam 'eden maçlarda Hacı 

Mehmet yanm ta.9la l{adriyi mağlup 
~tmiş ve ön sıraya geçmiştir. Baş da
macı sütçU Hacı \>ırihci sınıf dama.. 
cılardan bıçakçı Aliyi iki.sa.yı avansla 
mağlup etmiştir. 

Sekiz klüp · tur.nuvası 
DUn yapılan maçlarda: SUleymaolye 

Anadoluyu, Beykoz Topkapıyı, 
Eyup de HllAll mağltip etli 

Milli kümeye ayrılan 4 klüpten ma. , 
adasının aralarında tertip etmiş olduk
ları dostluk kupası maçlarına dün Şeref 
stadında başlandı. İlk oyun Süleyma
niye - Anadolu arasında oldu. 

Hakem Ahmet Ademin iaaresinde oy 
nana bu oyuna, takımlar ıu ıekilde çık. 
tılar: 

Anadolu: Kiço - Salih, Şükrü -
Cehittin, Cevdet, Saim - Kenan, Muı· 
tafa, Tarık, Mesut, Zeki. 

Süleymaniye: Nuri - Ruhi, Sabri -
İbrahim, Bülent, İbrahim - Rauf, İs
kender, Ali, Daniş, Süreyya. 

Oyuna iki taraf da güzel başladı. SU 
leymaniyelilcr daha derli toplu oynaya. 
rak ilk dakikadan itibaren çok defa O· 

yuna hakim oldular. Alinin, Danişin, 

İskenderin sıkı şütlerini ancak direk 
çeldi. Bu §ekilde 5-6 fırsat kaçıran 

Süleymaniyeliler, Anadolu sol açığı 

Zekinin şahsi gayreti neticesinde müte
addit de tehlikelere maruz kaldılar. At. 
lattlan bu tehlikelerden sonra, birinci 
devrenin sonlarına doğru, Süleymani· 

/ 

yeHler Alinin ayağiyle bir gol kazana-
rak birinci d~reyi 0-1 galip bitirdi. 

ler. Bu devrede hake.m, Anadoludan 
Şükrüyü hasmına kasden tekme attığı 
için oyundan çıkardı. Anadolu da böyle 
ce 10 kişi kalmıJ oldu. 

A?Uldolu takımı ikinci devreye büyük 
bir enerji ile başladı. 1Jk devr~ daha 
ziyade münferit olan hücumları ba dev· 
rede cem'i bir §ekil aldı. Bunun netice
si, 10 kişi olmalarına rağmen bir gol 
çıkararak beraberliği temin etır.ek ol. 
du. 

Hikim vaziyetinde olmalarına rağ
men berabere bir duruma düşen Sü
Jeymaniyeliler çolc çalıştılar. 1 O kişilik 
Anadolu takımına Süreyya vasıtasile 

bir gol daha yaparak 1-2 galip vaziye 
te geçtiler. Oyunun bitmesine bet da. 
kika kala, hücumda bulunan Anadolu 

sol açığı 18 çizgisi içinde düştü. Ana• 
dolu takımı ve düıen oyuncu bu düşme 
keyfiyetine hiçbir itirazda bulunmadı. 
Fakat Anadolu takımının o günkü kad.. 
rosu haricinde kalın oy.unculanndan 
Liva, sahaya kofa koşa gelerek takımı 

sahadan çekti götUrdU. Anadohı....tla bw 
ıekilde hükmen maflOp dliMUt ottru. 

Beykoz 6 ·- T opkapı 2 
ikinci oyun bu iki takım arasında ol. 

du. Hakem bezt Apak. Sahaya tam 
kadrolarile çıkan Topkapıhlar, daha 
müsabaka başlamaqan ikiye aynlarak 
bir kısmı müsabaka yapma\ttan istin· 
kaf etti. Sonraıdan yaptığımız araıtırma 
ve soruşturmaya göre; idare heyetince 
müsabaka boykotu verilen bir oyunc:u
Y\l aralarına almak istiycn bazı oyun.. 
cular: "O oynatılmadığı takd\rde biz 
de oynamayız,, şeklinde isyankar bir 
hal alarak müsabakaya iştirak etmekten 
ıarfmazar etmiıler. Bunun üzeri!le ala
minUt olarak genç takımından 5 kiıiyi 

oynatmak mec:buriyetinde kalan T~ 
kapılılar kuvvetli rakipleri ku§:aında 

başbata bir oyun çıkararak ilk devreyi 
-2-2 beraberlikle bitir?iler. 

İkinci devrede nefessizlikten müşkül 
mevkie düşen Topkapılılar üstüste 4 
gol yiyerek neticeyi 6-2 kaybettiler. 
Burada., müsabakaya girmekten sarfı. 
nazar eden bcJ Topkapılı oyuncunun 
harekatı nekadar ağır ve üzüntülü gel· 
diyse, disiplin ve otorite uğrunda dera
kap birbaş"kı 11 çıkaran Topkapı icare. 
cileri de o derec·e de :yüksek bir sporcu• 
luk sembolü olarak göründüler, 

Eyüp 2 - Hilal O 
UsUnc:ü oyun gene Ahmet Ademin ı lü Zekli iyi bir fırsatı kaçırmıyarak ta•' 

idaresinde oynandı. ~akımlar sahada lmmnm ilk golünü yaptı. ilk devre de 
ıu tekilde yer alddar: bu tekilde bitti ' • 

Hilal: Murat - Fahir, Aleif - Sa
lim, Muhsin, Niyazi - Rauf, Nahit, 
!Muzafferı Nimet, Suphi, 

Eyüp: Halit - Mehmet, Seyfi -
Mehmet, uri, Ekrtm - Fethi, Fethi, 
Adnan, Zekai, Safder. 

Oyuna Hilalliler baıladı. Oyun bü. 
yük bir neHket ve nezahet çerçevesi 
içinde geçti. Beraberliğe yakın bir seyir 
takip eden oyunun ilk devresinclc E} .ip 

İkinci devrede çok iyi oynayan m:il 
.' liler sadece ıanssırdılar. Galibiyet hak
ları olduğu halde gol çıkaramadılar. 

'Ostelik oyunun en sonuncu duikala. 
rında bir gol daha. yiyerek 0-2 mağ-
lup oldular. , 

Başlama vuruıu yapılmadan oyun da 
bu tekilde bitti. 

Bisiklet yarışı 
Ankara 28 (Hususi) - Bisiklet 

ajanlığının müptediler arasında tertip 
. ettiği bı8iklet yarı§ı Taşhandan Eti

mesuda. gidip gelme suretile 40 kilo
metre mesafede yapılmıştır. 

• 

. 
-·-•-"'!"'l!'h"'IP#~·~ ,=f / 

• l\ı I 9 • . ' 

Neticede Güvençspordan Nuri, bir 
saat peş dakika 45 saniyede birin.el 
aym klüpten Yakup dört dakika fark• 
la ikinci, ~inciden biraz farkla Muıia.
fız gücünden iştirak eden koşucular 

sıra ile üçüncü, dördüncü ve be§inci 
plm.ifle?dir. 



Eski ve yeni tarihe ait 
• EL R ARASINDA 

Müzenin yeni açılan salonlarındaki 

A 
ol ksiyonlarının değere .. .,_~~~~~~ 

HAV·O~ g. 
lNl<e ©Jeırece glYızeD yaı(PoOmoş 

©> D lYlırDaıırsa oDslYllii1Daır lb>lYI maıcç1Jen 
~©lır~©ıDaııro Ililayar\to m o~o lfl) seyırn ffi1<er 

n (i'i)$SJlii1 o oio ((il taıo n n ne ib>lYI <dleırece 
l}1) lYı ~m ce'\tme~e m lYı s1taı Illla ~ 

oOamaımaDo©Joırllaıır g 
ı ••••••••••••••••••.•••.•••.••..••••••••••.•••••••••••••••••.•...•••••••.••••.••••••••••...•.•••••.•••••••••••••• 

i
= insanlığın bugiine kadar olan tarihi, şimdi bir. firavun 

mumyası gibi hareketsiz duran şu tucm bu para 
_ yığmlanna ve bu para yığınlarmın şu taca benzer 
E taçlara hükmetmesinden doğmuş hikayelerin 
~ koleksiyonundan ibaret değil midir ? 
-................................................................................................................... 

Vae1:aırD: Nizamettin Nazif 
Dün, cUmhuriyet müzelerinin ölçül

mez kıymetlerini bir kat daha yüksel
ten para kolleksiyonlanmızı gezdim. 
Dikkatli bir tasniften sonra öğretici bir 
şekilde teşhir edilmiş oian bu kolleksi
yonlar, paranın medeniyetler ıllzerinde
ki ve medeniyetlerin paralar üzerinde. 
ki karşılıklı t esirlerini ne canlı, ne va
~h bir şekilde g.österiyorlar 1 

:Vitrinler arasında dol<ı§arak bir pa
ra kolleksiyonunu tetkik etmek, tarihi 
materyalizmi, ekonomi politiği hatmet
mek gibi bir şey ... 

Müzeler Umum Müdürü Aziz ile 
milli müzenin ikiJ1Fi katında, kütiipha
neniı;ı yanıba§tndakt salona girdiğim 
zaman kendimi insattiığın son 25 asn
nr dolduran sayısız maceraların kasır
gasına tutulmuş sandım. Politikanın, 

&§kın, kumarın, harp ile sulhun, refa· 
hın, saadet ve iktidarın, efendilik ile 
esirliğin, kahkaha, gözyaşı, neş'e, bay· 
:ram, matem ve hüznün her şeyin sebebi 
:vasıtası ve hedefi para olmamış mıdır 
ve hala para değil midir? 

Şimdi, herbiri, çelik kenarlı bir ca. 
;mekanda minimini kadife yastıklara 
i}'apıştmlmış olan, kimi ;ıltm, kimi gü
müş, kimi bakır, kimi klı)ü.k, kimi bü
;rük, bir kısmı dört köşe, ba.nlan beyzi, 
bazıları yuvarlak şu maden pa.çalarr 
fclde_n ele, i cseden keseye, füızineden 

azincyc geçtikçe fakir zengin, zengin 
fakir olmuş, ya düz ovanın ort-(lsında 
bir şehir belirmiş veya yakılıp yl'kılan 
l :oskoca bir şehrin yerinde yeller ~ 

Ustt(' : r: ... ,·· ı:a.'l.!ld'ı bul •nnıuş olan 
~ c#Of-:-~ -ir.-ı "dtı b··fonan ıalttn Kı· 
s;1;,os paralan. 

Altta: Mv-:clcr U:mrnı ilDiltl1'ii Aziz 
L6.ptck:.ilc b.ı; .. ,·rr:"§ ofrm tepsinin 
sanat Vı.'1ymeti 1ıak7ı.-ında iza1ıat 1JC'f'l

uon 

İşte Bergama paraları... Büytik İıı
kcnder ölür ölmez hazinelerini alıp 

kaçan adamın kurduğu §ehirde kulla
nılan paralar. Güzel Bergamarun yanr 
başında yükselen harabelerle dolu dağ
da bir de eski "agora'' vardır. Demek 
ki orada şarap içmeğe gelenler saki
lere bunlarla bah§iş verirlermiş. 

İşte Maveralinnehir beylerinin para
ları. Edirne Hükümdarı Yıldırım Be
yazıdm "Topal Köpek I'' diyerek haka
ret ettiği Timur, genç iken avenesile 
yol keserek, at üstünde dağlar, tepeler 
aııp uğruluk, haydutluk ederek hey· 
belerini bu paralarla doldurmuş demek. 
Ve yine bu paralan çıkın çıkın dağı
tarak 11akallan kınalr, kasıkları bitli 
mollalan satmalmış ve onların propa
gandalarına dayanarak Maveraı:.innehir 
beyliklerinin yerinde bir başka salta
nat kurmuş. Bir başka saltanat ki Orta 
A'syadan Küçük Asyaya uzanmış, 
mağrur Yıldırımın yıldızım söndürmüş. 

Tarih Ankara meydan muharebesin
de Edirne sultanının bir kısım hazine
lerini Timurun zaptettiğini ve babası
nın hazinelerinden bir kısmının da 

~ehzade Süleymanın elinde kaldığını 
yazar ki bu son kısmı Bursadan Edir
neye götüren Süleyman, orada Edirne 
ile ve Hahayah ile birlikte kardeşi Mu
aa Çelebiye teslime mecbur kalmıştır. 

Beş buçuk asır önce yüz blıılerce inaı
ru biribirine katan, birçoklarını kız um 
bir ovada susuzluktan çatlatarak, bir 
kısmım da düşman palalarına parçala-
tarak yok eden kanlı ihtirasın mikrop-

lannr, yani hem Timurun hem Yıldın
mm acllanru taşıyan sikkeleri şimdi 

y;anyana görJyoraunuz. Halbuki onlar 

o :zaman ka11ı kal'Jrya cephe tutmuş 
ik'i dllıman idiler ki birinin bir keseye 

\ diğerinden önce girmiş olması mutlaka 
.Yıldrmmn ıiyasi inhizamında büyük 
bir rol oynamrıtır. 

Faraza, Yıldırım Karaman oğlunu 
ortadan kaldırmak istiyeceği yerde ona 
şu gümUş sikkelerden hünnet.ıicc bir 
yığın göndermiş olsaydı Timur'un ya
nına tehlikeli bir diltman göndermiı ol
maz, yanında ite yarar bir dost bulun· 
durmuı olurdu. 

Karaman Oğullan ... Müzemizde on
ların da bastırdığı paralardan bir kol
leksiyon var ki karımnda insan hay
retle duraklıyor. Nasıl hayret edilmez 
ki işte daha on gün evvel bu hanedan-

dan bir prensin Bingazide Mussoliniye 
dalkavukluk ettiğini ajanslar bize öğ

retti. Bir zamanlar Osman Oğullanna 

uşak olmamak için kendi damgasını ta
şıyan akçeleri kese kese dağıtarak ta
raftar toplıyan bu ailenin derebeylik 
devrini düşününüz, bir de şimdi Hum-

berto'nun veya bir Viktor Emanüelin 
büstü ile damgalanmış İtalyan altınları
na avuç aç~n Prens Karamanlıyı ... 
Ubyalı müslümanı Vatikam Kabe ad-

dedecek hale sokan bu paralardan da 
mUzcmizde bir hayli varc 

Alttaki vitrinin içinde gördiiğii,nüz 
tepsi Lüpsekidc bıılunmu.ştur. Fcvka. 
Uide Jcıymettardır. 
Usttcki vitrinde ;sc Fcnari !.~ mes
cidinde miizc tarafından yapıl".ln haf
riyat rtıeticesiııdc b1tlımnm§ 1.ıymetli 

bir eseri göri1yoraunuz. 

Hazineleri ile mağrur olan Lidyalı 
Büyük Krezüs'ün altınlarına gözlerimi 
daldırdım. Bunları avuç avuç dağıtarak 
Garbi Anadoluda ılık bir zevk ve aşk 
ülkesi yaratan bu bedbaht adamın 

alevli odunlar tutuşurken hatırladığı 

Yunanlı Hakim Solon gibi içimde pa
raya karşı bir nefret duydum; kendi 
kendime söylendim: 

- Hayır! Nekadar gı:izel işlenmi' o· 
lurlan;a olsunlar bu maden parçalan 
hayatımızın seyrine, insanlığımızın ta
liine bu derece tahakküm etmeğe müı
tehak olamamalıdırlar 1 
Fakat ne güzel işleruni_!leri de var me. 

retlerini Faraza 1869, 1870, 1871, 1872, 
1873 numaralı beı altın sikke gördüm 
ki, bunlar elden ele dolaşacak birer 
mlibadele vasıtası olmaktan ziyade bi
rer güzel san'at nümunesi idiler. Mil
li müzemizin kıymetli nümizmatik ırN
tehassısı Fuat, alakamın derecesindeki 
yüksekliği hissedince bana ~u izahatı 
verdi: 

- Bunlar Pontikapion paraları. !sa
nın doğumundan tam 300 yıl evvel kul. 
tanılan bu paralar, para kolleksiyoncu
luğunun tanıyabildiği sikkelerin en 
güzellerindendir. Bunlarla ancak Sira. 
güza paralan bir zarafet yarışına girebi
lirler. K12:ikos paralan da bir hayli gü
zeldir. 

Pontekapeon Kırımda Gerç'e yakın 
bi yerde çok eski bir devirde kurul
muş küçük bir Yunan müstameresinin 

adıdır. Acaba bu g:.izel para Ponteka
peon·un muhteşem bir medeniyet için· 
de yaşadığını mı, yoksa tesadüfen ora
da bir bUyük san'atkar yetişmiş oldu
ğunu mu isP.at edebili.r.or?.~ Kim bilir., 

Eğer hakikat ikinci şıkta ise bu ince 
san'atkarın pek bedbaht, pek azaplı bir 
hayat geçirmiş olduğunu sanmak doğ
ru olrr. Büyük alim Arşimed'in vatanr 
olan Siragüzadaki paraların da güzel 
yapılı olmalarından Hocam Salih Mu
rad'ın hesabuıa pek sevindim. Zira Ar. 
şimet onun pek sevgilisidir. Dünya 
paralan arasında gı:.izellik üçüncülüğü 
alan K.ızikos altınları istanbulun bur. 
nu dibinde basılnuşlardır ki bunlardan 
yapılnuş güzel bir kolleksiyonu müze
ıı:ıize kazandıran Büyükalah bir va
tandaş olmuştur. Bulduğu defineyi 
sarraflara, eski eser hırsızlarına veya 
komisyoncularına kaçak olarak satma
yı dilşünmiyen ve keşfini doğrudan 

doğruya hükumete bildiren bu vatanda
ıa 8.000 lira ikramiye verilmiş. 

Kızikos, Bandırmaya yakın bir yer. 
de, yani Kapıdağı yarımadası üzerinde
dir. Altın para · kullanmış olması bu
gı1n "Belkis Harabeleri" adını verdiği
miz ba yerin bir zamanlar çok inki ş<ıf 

etmiş bir ticari merkez olduğuna dela
let ediyor. 

Müzemizde teşhire de~erli görülen 
diğer paraların ait oldukları beylikler, 
krallıklar, imparatorluklar ve ... devlet
lerden bazıları şunlardır: 

Safcviye, !randa Afgan süliilesi. Af

ıar1, Zind, Kacarlar, İranşehir, Afga
nistan, Hindistan, Delhi, Cetayirler, 
!randa Muzaffer Oğullan, Erdana 
Oğulları, Serbedariyeler, Kıpçak ova
sı hanları, (Garbi Kıpçak - Gökorta), 
(Şarki Kıpçak - Akorta), Mogol, Ça
ğatay, Timur Oğulları, Maveraünnehir, 
Buhara Emirleri, Beni Şibyan, Gürcis
tan, Selçuklar, Bizans, Karaman Oğul
ları, Denizli beyleri, Aydın Oğulları, 

İzmir Oğulları, Saruhan Oğullan, 

Menteşe Oğullan, Germeyan Oğullan, 
İsfendiyar beyleri, Büyük Mogol, İran 
Mogolları, İlhaniler, Selanik Krallığı, 

Nikaya, Trabzon İmparatorluğu, Eğine 
adası ... 

Nümizmatik mütehassıslarına göre 
insanların kullandıkları ilk parayı bas
mak şerefini ya Egineye yahut Lidyaya 
vermek lazımdır. 

Egine Korentin yanı,ncla bir adanın 
adıdır ki Elektiron adı verilen ve üze-

rinde bir kaplumbağa resmi bulun: 
parası gümüştendir. Lidyada b~~ .. ,, 
ilk paranın ise bir tarafında bir o~U ı 
kafası, diğer tarafında bir aslan ka as 

vardır. ,,1 
Egineliler paralanna kaplurnbag 

resmini basmakla eski insanların ıe~; 
vete ne büyük bir tahammül ve ne g t• 

· · 'zah e bir çalışma ile ulaşabildiklerını ı < 
mek istemiş olsalar gerek. Eğer rı 
devrin insanları zamanımızda ya;a~İJ 
olsalardı Elektronlara mutlaka 
tavşan resmi basarlardı. 

Eğer içinizden biri : 
- Ya kalpazanlığın tarihi hakkıtı• 

da ne buyrulur? ı 
Diyecek olursa ona da ce.,ııbıfl'll 

hazırdır: es• 
Kalpazanlrk ta Elektron kadar uıı 

kidir. Eginede ilk para basıldığı 
1
g a· 

ka P 
kalpazanlık ta başlamıştır ve 'ilt• 

zanların piri olan adı meçhul san nıtı 
karın ilk mahareti som gümüş par:atı• 
geçtiği piyasaya gümüş suyuna 
rılmış bakın sürmek olmuştu_r. 

ı:: • * .. el .,e 
Mı:.izemizin bu salonunda. guı: ..., .• k ·yo,.uı 

çok kıymetli bir yüzük kolle 
61 

kil' 
birçok gerdanlıklar, som altından dan· 
dın süsleri, bilezikler, küpeler. ge:· rnü~ 
lıklarla Lapsekide bulunmuş gu jl<I 
avani ve Berg;ımada kullanılrnIŞ 
güzel taç ve iklil var. eti1' 

Bu taç ve iklilin karşısında'. çolll11 
çerçeveli camekanlara kilitlenrn

1I ... ı.ı• 
·nde "' paralar b ir hayvanat bahçesı arsıarı 

hafaza altına alınmış yırtıcı P 
çakallar, sırtlanlar gibi duruyor. d ı:ı 

ldır ıı:; 
Bu taca benzer taçların sa rartl' 

şu paralar insanlığı asırlarca pil b!' 
t cı ve 

parça etmiş ve bazan para a ara1' ,, vur 
zan taç parayı boyunduruga 
tarih ciltler doldurmuştur. bit 

Salondan çıkarken onlara son 
bakış attım: an tıl 

Çelik kenarlı camekanlarda d~r•avııfl 
b. fır 

taçlarla paralar bana ırer z "' . anası 
mumyası kadar kudretsız, m 
cür'ctsiz göründüler. ıc~ 

V ıh 1 
.. . bir atem 

e ası para m..ızesı 
'd' .. . tur cihanı ... f 

gı ıp goren seyretmış o . Not! 

~~~~--~~~~ 

Para kolle7-;siyoıı1arrnu::dan bir 1.:ısmı 1'C nı•:ızeniıı 
matik mütehassl.8ı Bay Fuat 
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Beşeriyeti, facıa1arı 
ile tehdit ediyor! 
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Gelecek harpten kaçmmağa im
kan yoktur; çünkü onun esaslı se· 
bebi felsefi bir mahiyettedir. lki ra· 
kip devlet, birbirini tehditle, karşı
lıklı silahlanmakla, nazik jestlerle 
ve yahut silahsızlanıyor gibi görün
mekle oyalar ve harpten alıkoyabi
lir. Fakat birbirine muarız ruh taşı· 
Yan iki zümre karşılaşacak olurlar
sa o zaman gerginlik, arada bir şe
rare çıkmadan, yatışamaz. 

teknik keşifler sayesinde şimdiye 
kadar görülmemiş bir ölçüde geliş- -
miş ve si.iratlenmiş olan dünya tica. 
reti, eşya mübadelesi için gösterilen 
arzu, o kadar artmış o kadar ilerle
miştir ki bugün her istiyen. her iste· 
diği ham maddeyi çabucak elde ede· 
bilir ve yapılmış mallarını gemiye 
yiikliyerek istediği mesafeye kadar • 
gönderebilir. 

1914 - '1918 harbinde Fran.9ad.a Şam pa>ıya m?ıh.arcbc salı.asından bir görün i i§. Dii nyanm bir daha böyle f'acla. 

Bu defa, hak ile kuvvet karşı kar
§ıya bulunuyor. Geçmiş devirlerde 
Yapılmış olan din harplerinin yüz
lerce realist sebepleri vardı. Kendi 1 
hanedanlarının bekası ve yeni yeni 1 
eyaletlerin sınırları içine alınması 
için harp açan krallar, bu hareket· 
lerine manevi birer sebep bulmak 
lüzumunu hissediyorladı. 

Bugün ise ordulara karşı ordular 
değil, kadını, çoluğu, çocuğu ile 
milletlere karşı milletler seferber 
edilmekte ve liderler, eskisinden da
ha çabuk ortaya konacak maksat ve 
formüllere ihtiyaç göstermektedir
ler. Bu adamlar halkm taassubunu 
tahrik etmekte, bu suretle kendi 
§ahsi ihtiraslarım gizlemektedirler. 

Evvelce Almanyada "'ana va-
tan,, kelimesi milleti harbe hazır· 
lftl'IMtk için kafi gelirdi; daha 
sonralan "'Grossmacht,. (büyük 
de~let) kelimesi kullamlmağa baş· 
landı. Almanyada eskiden bir millet 
ten bahsetmek harbı haklı göster-
rneğe kafi gelirken bugün bütün 
dünya ırklanna üstünlük davası gü
dülmektedir. 

Bu maksat uğrunda en modem 
teknik ve techizat kullanılıyor. Bin
lerce hayatı kurtarmak gibi insani 
bir maksada hizmet edebilecek olan 
radyolar, bir cinayet vasıtası halini 
getiriliyor. 

GiJsterilen üç sebep 
Güttükleri saldırganlık siyasetine 

bahan~ b~lma~ istiyen devletler, üç 
•ebep ılerıye surmektedirler: 

1 - Ham maddeye; 
2 - Fazlalaşan nüfuslarını yer

lettirecek yere ihtiyaçları olduğunu; 
3 - Memleketleri dışında bulu

tıan kendi ırklarından ekalliyetleri 
koruyacaklanm söyliyorlar. 
. Bu hususta ileri sürülen bütün 
deliller mugalatadır. Zira bu hüküm 
~ri ':eren mütehassısların hepsi iyi 
l ır vıcdanla hareket etmemektedir-
cr. 

1-' Müstemlekelerde bulunan servet 
~ynaklanndan faydalanmayı te
~ın. etmenin biricik yolu harp de
lildır. Son yirmi sene içinde yapılan 

Bir orta - çağ zihniyeti olan 
"'otarşi., bugün göründüğü kadar, 
hiçbir zaman manasız görünmemiş
tir. Elektrik ve tayyare dünyayı o 
kadar küçültmi.iştür ki bütün dün
yayı dolaşmak"için herhangi bir söze 
birkaç saniye, herhangi bir şahsa 
birkaç gün kafi gelmektedir. Bu su
retle "tabii servet kaynakları elde 
etmek için,, şeklinde ifade edilen 
harp sebeplerinden birisi ortadan 
kalkmış olmak lazım gelir. 

Bir memleketin fethedilmesi, ar· 
tık, o memlekette bulunan petrol ve 
demir gibi bir takım zengin madde
lerden ancak fatihin istifadesi mana· 
sına gelmekten çıkmıştır. Fetih, bu 
maddeleri fatihe ucuza maledemez. 
Mesela, Isviç.re, bugün, İngilterenin 
kendi müstemlekelerinden aldığı pa
muk kadar, dışardan pamuk alır. 
Sulh devam ettiği müddetçe, ticaret 
dünyası, hakikatte, bir Milletler Ce
miyeti halindedir. Herhangi bir mah 
sul ve yahut herhangi bir yapılmış 
madde, bir tek millete ait olmaktan 
çıkm}ştır. 

Bundan başka, hiçbir müstemle· 
ke, sahibine, muhtaç olduğu ham 
maddelerden i.içten fazlasını kafi 
miktarda temin edememektedir. 

Bunun gibi, tıbbi keşiflerle yeni 
makineler de yalnız onu bulanlara 
has olmaktan çıkmıştır; çünkü ga· 
yet kolay faşedilmektedir ve taklit· 
çilerin mehareti artmıştır. 

Bununla beraber, hiçbir memle
ket müstemlekelerini. nüfuzu bozu· 
lacağı korkusu ile satılığa çıkara
maz. Nüfuz, işte bir kelime ki bu 
günkü dünyanın başına bela ol
muştur. Hitler, Bismark an'anesine 
uygun olarak "Mein Kampf,, {mü
cadelem) İsimli eserinde müstemle· 
ke bahsini sük\ıtla geçiştirdiği halde 
bugün Almanya, nüfuz uğrunda 

yeni bir müstemleke davasına kalk
mıştır. halyanlar, Habeşistanın ken
dilerine daha ne zamana kadar mas
raf kapısını olduğunu öğrendikleri 
zaman apışacaklardır. 
Saldırg:ın milletler tarafından harp 

bahanesı olarak ortaya atılan ikinci 
sebebe, nüfus fazlalığı sebeine de 
pek inanmak caiz değildir. lngilter~ 

llmumt 1tmpte bir mermi deposu : 
Şimdi biUün dünya milletlerinin depo elnıcktc oldukları m'Ulıimrııatın isti. 
maı Jıraatı bulamama.sı ve ebediyyen ihtiyat §eklinde loalması nektulo.r 

arzu. edilec6k 'bir ~dir 

MC§1ıur Alman nı.iit:errihi Emil 
1 

1 

Ludvig l 

ile Belçikada nüfus, ltalya ve Al· 
manyadakinden daha kesiftir. Bun
ların hiçbirisinin müstemlekeleri bu 
kesafet meselesini halledememiştir. 

Bir iki sene içinde yanm milyon 
ltalyamn Habeşistanda yerleşeceği
ni - bu memleketi gezip gördi.iğüm 
için bundan şüpheliyim ya - kabul 
de etsek geriye kalan 42.000.000 
ltalyan ne olacaktır? 

Diktatörler, bir taraftan fazla 
nüfusu için yeni topraklar isterken, 
bir taraf tan da dört çocuk sahibi 
olan ailelere nüfus kesafetini arttır
dıklan için ceza vereceklerine prim 
vermektedirler. Bu fazla nüfus ye
tiştirmek arzusu istikbal için daha 
fazla asker bulmak arzusundan bas· 
ka bir şekilde tefsir edilemez. • 

Üçüncü sebep 
esassızdır 

Saldırgan milletlerin üçüncü 
harp vesilesi olarak gösterdikleri hu· 
dut dışındaki soydaş ekalliyetlerinin 
korunması da ilk ikisi kadar mana· 
sız ve esassızdır. 

Avrupa memlekletrinde yaşayan 
Alman ekalliyetleri o, memlekete 
sahip olduğu söylenen milletler ka· 
dar asayişten, tahsil ve terbiyeden 
ve sıhhi tedbirlerden faydalanmak
tadırlar. Bugünkü günde Avrupa· 
nm yirmi dört sınırı arasındaki biri· 
cik fark, yiyecek farkıdır. 

Dil meselesine gelince bu da esas· 
lı bir iddia değildir. Alman muhacir
lerinin bugün bir dil yerine iki dile 
sahip olmaları bir zarar mıdır? 

Harbin kökü 
Harbın kökü, hisler ve heyecan· 

lar ülkesindedir. Bugün harbe sebep 
olabilecek mesele, iktidar ve kudre
ti arttırmak hevesinden ileri gel
mektedir. 

Almanlar, dört sene müddetle 
bütün cihana karşı durmuş olan or
dularının şerefinin kırıldığını söyle
mektedirler. 1919 ile l 930 arasın
daki devirde Almanya fikir ve ilim 
sahasında gösterdiği muvaffakiyet· 
lerle biitün harp sonrası dünyasının 
takdirini kazandığı halde, bugün bu
nu kafi görmiyerek kırılan ~erefini 
yerine getirmek için tekrar kılıca sa
rılmaktadır. 

Almanların bu "aş~ğı düşmiiş ol
mak., kaygıları devam ettikce, ara· 
da askeri ruhun hakimiyeti· de de
vam edecek, bu da gelecek harbm 
ba§lıca sebeplerinden birisi olacak· 
trr. 

Uıra sa.Jıııe olmamastnı temenni edeli m. 

On sene müddetle Göte'lerin, 
Betovenlerin, Humboldt'ların Al
manyası, halkını militarizm mani
sinden kurtarmak için çalışmıştır. 
Ratno, ve Stresemann, büyük lider
lerdi; bu büyük dimağlar, Alma:ı 
ihtirasını fenne, ilme, ticarete, yeni 
icatlara çevirmişlerdi. Yeni kitaplar, j 
risale ve mecmualar, nehir gibi akı
yorlar, bu vaziyet karşısında büyük 
harbn~ verdiği derslerle 300 senelik 
an'anesinin ortadan kalktığı sanılı
yordu. 

Fakat bu bir hata idi. Almanya· 
nın büyük bir yığını Fransa ile sulh 
yapmak, Avrupada Mil1etler Cemi
yetinin kurulmasını istemiyordu. 

caklarmı hesap ve tahmin edeme
mişlerdi. 

"Fransızlnr korkar,, 
Alman çocukları bunu birinci 

defa olarak duydukları sırada Hitler, 
Reni işgal etmiş, bu suretle Alınan 
satvetini göstermişti. Buna hayret 
etmemelidir. Almanyada her mek· 
tep çocuğu, her memur, her asker, 
her hakim, her öğretmen Hitlerin 
"Mein Kampf., (mücadelem) isimli 
eserini okumuştur ve bu kitapta 
Fransızlar gülünç ve yarım zenci bir 
millet olar:ık tasvir edilmektedir. 
Fransızlar, bu tarizlere büyük bir 
pişkinlikle mukabele ediyor ve bu 
suretle komşularının zafer ümidini 
kuvvetlendiriyorlar. Almanlar emir 

altında yaşamak 
isterler 

lngilizlerin mesuliyeti 

Bu on sene içinde Almanlar mem 
nun değillerdi. Asırlarca süren mu
hafızlıktan sonra kendilerine siya· 
sete uygun olarak düşi.inmek öğre· 
tiliyor, şahsi mesuliyet fikri aşılanı
yor, kendilerine zorla hürriyet veri
liyordu. Onlar ise adeta .. Allah rıza· 
sı için, bizi bu hürriyetten kurları· 
mz., diy~ yalvarıyorlardı. 

Tenkide alışmış ltalyan milletini 
disiplin içine sokmak ne kadar güç 
olmu§sa aynı tecrübe itaatli Alman-
lar için o derecede kolay olmuştur. 
Musolini, Prusyada doğmamış oldu
ğu için, sık sık göğüs geçirse gerek· 
tir. 

Kayserin Potsdamından cumhu
riyetin Vaymann a giden yol, Al
manları önce tahrik etmiş, sonra 
da adam akıllı öfkelendirmişti. On
lar başka hiçbir sebep de olmas"l 
Fransadan müzahar.et gördükleri 
için cumhuriyet liderlerine bir türlü 
itimat edemiyorlardr. Büyük harpte 
Britanyaya karşı beslenen bütün 
nefret hisleri şimdi F ransaya çevril· 
mişti. Tarihi bir sahne herkesi zehir
lemişti. 

Altmış beş sene önce Alman im
paratorluğunun temel atılmasına 
sahne olan V ersayın aynalı salonu, 
iki zavallı Alman vatandaşının ga
yet ağır bir muahedeye imza koy
malarını da görmüştü. 

Bu manzara, bütün Almanların 
gözünün önünden gitmemiştir. Bu
günkü Alman gençliği, gene aynı 

aynalı salonda mağlup F ransaya ye
ni bir sulh muahedesi dikte ettirme
ği tasavvur etmektedir. 

Fransız diplomatı biiyük Briyan 
bir Avrupa birliği kurmak suretiyle 
300 senelik bir düşmanlığı yatıştır
mak istediği zaman, Alman karak-
teri hususunda kendi kendsini aldat· 
mıştı. Almanların felsefesini değiş
tirmeğe imkan yoktu. 

Fransa, sulh ve harp 
F ransanm sulh için beslediği ar

zuya nisbetle gelecek harp davası 
ikinci derecede kalır. Bu, artık bir sır 
olmaktan çıkmıştır ve faşistlerin 
bloklariyle taban tabana zıttır. Al
manlar, F ransızlarm bu sulh sevgi
si yüzünden ne bir hücuma kalka· 
cnklarmı, hatta ne de bu hususta 
müttefiklerine yardım edeceklerini 
biliyorlar. Bundan dolayı Alman
lar, F ransızlann hücum ve taarruz 
kudretlerini yanlış hesap ediyorlar. 
Nitekim 1914 senesinde de bütün 
dünyanın birleıip Fransayı koruya· 

Gelecek harbin üçüncü sebebin
den, doğrudan doğruya olmamakla 
beraber, İngilizler mesuldürler. 
Dünyanın hiç bir tarafında Milletler 
Cemiyeti fikri, İngilizlerde olduğu 
gibi , halk yığınlannın arasına işle
memiştir. 

Almanyada askeri anane, sulhçu 
Almanyayı ortadan kaldırırken ln
gilterede, tamamen bunun zıttı se
beplerle, devamlı sulh için yapılan 

teşebbi.isler de boşa çıkıyordu. lngi• 
}izler, hala, kendilerinin bir adada 
yaşadıkları kanaatinde idiler. Muta
vas~ıt sınıftan lngilizler, sulha karşı 
besledikleri şiddetli bağlılık yüzün· 
den, Londranın Hamburgdan hava 
yoluyla bir saat uzakta olduğunu u-
nutuyorlardı. Ayni zamanda Fran· 
sa, sulhun ilan edildiği günden beri 
silahlanmağa başladığı halde lngil
terede silahsızlanmağa girişmişti. 

Bu hal on sene, bir taraftan kili• 
senin bir taraf tan da kadın cemiyet
lerinin sulh propagandası ile, on se
ne devam etti. Şimdi İngiltere feci 
hakikati görmüş ve silahlanmağa 
başlamıştır. 

Diktatörlüğün 
kanunları 

Almanyanın gene tehditler sa· 
vurarak şimdiye kadar muvaffak ol
duğu şekilde, gayesine erişeceğine 
inanan nikbinler vardır. Bunda ya
nılıyorlar. Tabii, Hitler, harp etme
den ve kendi mevkiini tehlikeye koy
madan maksatlarına nail olmayı is
ter. Fakat diktatörlüğün Napoleon 
tarafından bile çiğnenememiş olan 
bir takım kanunları vardır. ikinci Vil 
helm de hapten kaçınmak, onu yir
mi sene ateşli nutuklardan sonraya 
bırakmak istemişti. 

Şiddet ve diktatörlüğü gene şid
det ,.e diktatörlük yıkıp devirir. Bü-
tün milletler gibi Almanya da bu 
hükümden müstesna değildir. 

Harp çıkacaktır: Çünkü Alman. 
lar heni.iz dünyadaki rollerini oyna
mamışlardır ve bugiin kendilerini bu 
İşe girişecek derecede kuvvetli hiS" 
setmektedirler. 

Harp çıkacaktır: Çi.inki.i Alman· 
lar, kendi çetin kuvvetlerini faşiz

min hnrp fclsef esiyle mezcetmek İs· 
tiyorlar. Kendi ırklarının üstünlüğü
nü gerçekleştirmek istiyorlar. 

Göte şun lan yazmıştı: ••Alman• 
lar birer ferd olarak çok şerefli ve 
toplu bir halde çok berbat kimseler
dir; fokat kendileri bunun tam zıt· 
tına inanırlar ... 

- Current HiatorY,'clen -
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Ukin herifin feryadı Fiteri o kadar 1 
sarsmıştı ki, bu mantığa razı '<>lmadı, 

ve alçıık herifi bir daha kurtardı. Onu, 
titriyerek, sınlsıklam bir vaziyette ya. 
nına çekti. basamağa oturttu. Sonra, 
son dakikasının artık geldiğini anlaya· 
rak, Valeriye biltiin kalbini açtı ve: 

- Valeri, dedi, C~n Vudu senden 
bilsen nckadar kıskandım. 

Genç kız cevap verdi: 
- Biliyorum Cim, Uikin beni, kendi

sin~ mukavemet kabul etmez bir cazibe 
ile çekiyordu. Ona karşı bilyük bir mu. 
habbet ·duyuyorum. Lakin seni sevdi· 
ği:':l tarzda değil, büsbütün başka bir 
şey. 

VSılcri başını Fitere doğru f'ğdi. Çe
nesi suya dokundu. Su, yüksı:liyordu. 
Son dakika geliyordu. Hepsi susmu~lar. 
dı. Sükutu yalnız Lasinin hıçkçırıkları 

ihlal ediyor. Şimdi artık ölümü gcçik-

tirmek i~in bir tek çare kalmı§tı. Sırt

üstü suya uzanarak, mümkün olduğu . 
kadar, su ile tavan arasında durmak. 
tı. Vııleri ile Fitcr, ağızlarına suyun 
girmemesi için aytklan uclanna yük-

selmi§ duruyorladJ. Bu esnada, üstlerin
de sanki bir konsol veya ağtr bir C§ya 
ıdevrilmit gibi bir ses duydula:-. Savini 

.,.. Bune acaba? 
Sonra, hemen ekabinde mütbit bir in· 

filak ! Kalplere limit veren bir infilAk 
demek polis şatoya giriyordu. Fakat ô· 
lümden kurtu1ma1an, bir dakika, battı 
saniye meselesi idi. 

Tam bu anda başlanrun üzerindeki 
kapakta bir anahtar sesi· duyuldu ve 
kapak a;rlmağa b<ı§ladı. Kapak yukarı. 
ya değil, aşağıya doğru açılıyordu.Fiter 

- Savini, dedi, sen de Valeri, geli
niz. 

Şimdi kapak suya temas etmi§ti, su 
mukavemet arzediyordu. Lakin ölüm· 
den kurtulitl.flk iddiasında bulunan kim. 
selr.rin tazyiki, suyun mukavemetine 
galebe ~~altta gecikmedl ve kapak 
açıldı. Yukardan bir ses: 

==z = 

Tefrika numaraın - .., ... - · 

ÇEV1REN: fa. 

- öldil mU? 
Diye sordu: 

- Evet . .Benim de ondan aıağr kalır 
vaziyetim yok. 

Sonra Jaksona dönerek: 

- Bir hasta arabası çağırın, dedi, 
ve şunu kaldırın. 

"Şu,. dediği, Lasi idi, yerde y~tıyor. 

du. 

Telefon etmeğe koşup gitmiş olan 
Spik Holland döndüğü zaman, Fitcri, 

başı ellerinde, Bellaminin cesedi karşı· 
sında düşUni.ir bir halde buldu. Ona: 

- Saviniler, dedi, otele 
onlara odamı verdim. Şimdi 

kızartmakla me§guller. 

geldiler, 

banknot 

Fiter ı;Ulümsedi. Gazeteci bir sandal 
yeye oturarak: 

- Eğer, dedi, Yeşil hayalet şatoda 

ise, ki Bellamiyi öldürdüğüne nazaran 

. buradadır, bir yere kaçamaz. Gizli yol

dan geçmesine de imkanı y,ok. 
· - Hangi gidi yol? Şato ile Hovet. 

Ierin evi arasındakimi? 
- Evet. Bütün kapılar kapanmış. 

Hovetlerin evinden gelmeğe teıebblis 

ettik, imkanısız .. 
- Peki ama kapılar kapandığı gibi 

açılabilir de. Hem Holland, artık bu 

sefer ye§il hayaletin kim olduğunu bi
liyorum. 

(Devamı var) 

2~MART.....; 1937 

Tarihi macera ve aşk romanı 

Göz göze gelince : 
tanıyor muyum ? 

''Ah, o kim ? onu 
,, diye haykırdı 

(Geçen tefrikaların hüli.suı) 
Sevgilimi kaçıran yeniçeriler, bepi, 
her yerim kapalı ve bağlı, yal.nız 

gözlerim açık olarak onun btılundıv 
ğu vere götürdüler. Ni.şanlım Ay§e 
beni de bir kadın sanıyor. 

• lj'o 1(. 

Ayşe, sevgilim Ayşe bu odadaydı ... 
Soyunmuş, dökünmüştü. O sırma saç. 
la.rını, billur omuzları üzerinde dağıL 
mıştı. Sırtında, ince ipekten bir elbi-

se vardı. Göğsüne de, saçları arasına 
da. çapkınca. bir eda ile ayni renkte 
kıpkırmızı birer gül iliştirmişti. A-
yakta durduğu znman vücudunun bü. 
tün çizgileri, bütün müdevver şekille
ri görülüyordu. 

Odada ayni kılıkta ve ayni güzel. 
likte bir kadın daha vardı. 

Etraf gayet aydınlıktı. Sebebi de: 
karşılıklı iki ocak harıl harıl yan
maktaydı. Mcşalelerde de birçok çı
rağlar ışıldıyordu. 

Zaten güzel olan Ayşenin vücudu 
ve yüzü böylelikle daha caz.ip, daha 
hoş bir şekil almışt1. 

!skendcr: 
- Bizsiz ca.runız sıkılmadı ya kız

lar! • dedi. 

Yazan: Edgar Ricc Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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Kulaklarıma inanamadım. 

öteki kız, sıkılgan bir eda ile önü· 
ne bakarken Ayşe ne dese bcğcnirsi. 
niz: 

- Sıkılmaz olur mu? .. Sıkıldı ... Sı· 
kıldı ama, neylerı>iniz? 

İki arkadaş Ayşenin beline sarıldı. 
lar. Nişanlım, huylanmış gibi kıvran. 
dı. Oltada bir balık çevikliğiyle çır· 

pmdıktan sonra, kendini İskenderin 
göğsüne attı. Onun boynuna sarıldı. 

Nazlı bir eda ile iki yanağından öptü. 
Şımarık şımarık : 

- Ben istemiyorum... Yalnız bir 
kişiyle kalayım ..• 

!skender: 

- Yo .... dedi. - İkiniz. üçümüzle 
birden ... Vaadetmemiş miydin? Zaten 
bunu geçen gecelerde tecrübe ettik ... 
Ne gtfael eğlendik ... 

- O ?..aman sarhoştuk ... 
- Yine jc;eriz. .. Bak ..• 
Orada kurulu duran tepsiyi göster. 

di. 
Ayşe: 

- İçeriz ... - diye iki sıra bembeyaz 
flişlerini gösterip gilldti. 

Bana doğru parmağım uzattı. Tu. 
ha.flık yapar gibi: 

- Fakat bu?-

Herkes sustu ... Onun hareketini be• 
yccanla takip ettiler. Ayşe: 

- ... Fakat bu, fakat bu .•• - diye, 
sağ elinin şehadet parmağı ilerd: 
kendi, nişan alır gibi arkada, d~lerı 
kınk, sırtı iki büklüm b!uıa doğrU i. 
lerledi: - Bu, niçin orada böyle atıl. 
batıl duruyor ... Onu da çözün ... MaSS.
mızda otursun... Hiç olm~a Uç er· 
kek üç kadın olur ... Benim de ylikÜJll 
hafifler ... Bunu ... Bu, bu .... 

Göz göze geldik ... 
Biliyorsunuz ki, yaşmak, ferace. 

gözelri açık bırakır... Benim de. 0 

bağlı \'aziyetimde, yalnız gözleritıı 
meydandaydı. 

Sevgilim: 
- Bu ... Bu .... diye birkaç kere tek· 

rarladı. 

Yıldırımla \•urulmuı;ıçasma dona. 
kaldı. Gözlerim, ona hakikaten y:ıldl· 
rımlar saçıyordu. 

İskcnder, onu kolundan tuttu~ kCll• 
dine doğru çekti. Birlikte. kucak kU· 
cağa, sedirin üstüne yuvarlandılar. 

Ötekiler kahkahayı kopardı: 
- Ne oluyorsun, kız? .. "Bu ... su ... ,, 

derken dona kaldın .. 
Nişanlınlın bütün neşesi kaçmıştı 
- Bilmem .... dedi.- bilmem ... 
Korkarak, benim tarafıma baktı: 
bk~dcr: ~ . d. •e 
- Yoksa onu tamyor musun'!· 1~ • 

sordu. 
- ('rl)zleri... Gözleri ... 
- Ne olmuş gözlerine? .. , 
- Onun gözleri! .. Ah... ~' 
- Alla.h A ı1ah, çıldırilm mt. kı .. · 
Bir hayaleti dağıtmak istercesine 

elini savurdu. t!i!° 
Sonra, tekrar bana doğrµ diRlt• ,., 

baktı. 

İskender sordü ~ 
- Hepiniz 'orada rnısmİz? · ' · 

çayın bataklık kıyısında 
.vı ıdırını h ıziyle yarım saat koş
tuk tan son r a akıntı ile ağır ağır 

g id en kayığın kıçında 
R o k o fu gördü 

- O ka.dmı tanryor mu!tlll ~·' · 
Ayşe, rahat bir soluk aldı: Diye sordu. Cevap vermeden.Fay dı

şarı fırladı, v~ boylu boyun• yere uza· 
nıp bayıldı. Onun peşinden Savini çık. 
mı§tr. U2üncU olarak Lasi ileri atıldı ve 

uluyarak fırladı. Valeri ellerile kapağın 
kenarına tutunmuş du[uyordu. Savini 
tuttu, yukarr çekti, genç kız çılclnca 

geri döndü. Fiteri aradr. Fakat o kay
bolmuş~u. Genç kiz bağırdı: 

- Cim nerede? Nerede Cim? Muhak' 
kak bu ada'm onu suya itti. . 

Valerinin bu adam dediği Lasi idi., 
Savini hiçbir şey söylemeden ceketini 
çıkardı, merdivenler.den indi. Yüzecek· 
yer yoktu. Savini tereddüt etmeden 

balıklama daldı. Aradı, bir §ey.bulama
dı. Suyun üzerine çıktı. Tavandaki açık 
kapaktan gayri yerden aydınlık gelmi. 
yordu. Savini bir daha daldı ve bu sefer 

eline bir elbise geçer gibi oldu. Tutt!J 
bütün gayretile ve kuvvetile baygın 
bir halde bulunan Fiteri suyun üzerin~ 
çıkarabildi. Fitcr kurtulmuıtu. 

Yarım saat kadar sonra kendine gel
diği zaman, Fiterin ilk gördüğü §ey 
sırtüstü yere uzanmış olan Bellami ol· 
du. Kalbine bir ok, yeşil bir o~ r.aplan· 
mı;;tr. Tam bu esnada kapı kırılarak a
çıldı ve i;eriye elinde tüfek biı: asker 
girdi. Asker ycroe yatan herifi göstere. 
Tek: 

- Kim yaptı bunu? 
Diye sordu ve tanımadığı için silahını 

Fitcre çevirdi. '.Fakat o anda içeri po1is· 
ler girdiler ve Fiteri selamladılar. 

Fiteri ve arkadaşlarını kurtaran meç
hul adam kaybolmuştu. Valeri, çoktan 
mösyö Ht>Vetin yanında idi. ,La:;i, çıkar 
ken Fiterin kafasına vurmuş ve Fitert 
nakavt olarnk düşmüştü. Başı hala ağ. 
rıyordu. Savini onu kurtaııdıkt::ın sonra 

meçhCU adam muı;yene etmiş. biı tehli· 
ke olmadığını ı:öyliyerek onlan geldiği 
gizli yoldan çıkar~tı. Fakat Lasiyi, 
baygın bir halde orada bırakmışt:. 

Fit'!r, polislerden birisine. ~idip su 
borulannrn musluğunu bul:nas:nı ve 
kcıpatmasıru emretti. Muavini Jakson 
da gelmiıti. Onunla beraber Bellaminin 
ceplerini aramağa başladılar, ve bu :ara
lık i~eri Spik Holland girdi. Herifi 
yerde görünce: 

Birdenbire aklma aradıklarının l 
burada bir kayık bulup bindikleri 
geldi. İzler suyun kıyısında kesili
yordu. Rokofun da Ceynin de su
yun kıyısmdun geri döndüklerini 
gösteren izler yoktu. O halde onla· 
nn buradan kayığa bindikleri hiç 
şüphe götürmezdi. 

T arzan keskin gözlerini çayın 
aşağı sularına bir daha çevirdiği va· 
kit, ta uzakta bir kayığın çayın dir-
seğini dönmekte olduğunu gördü . 
Kayık yalnız akıntı ile gidiyor ve kıç 
tarafında bir erkek ayakta duruyor· 
du. 

Maymunlar, Mugambi ve Pars 
Şita, çay kıyısına gelince artık ar· 
kadaşlarının olanca gücünü bacak• 
]arına vererek, çayın kıyısından aşa· 
ğı doğru koşmakta olduğunu gördü· 
ler. 

T arzan böyle ko_şarken küçük 
körfezciklerin dolambeç kenarlanm 
aolaşmıyor, yarı beline kadar suya 
girerek yolu elinden geldiği kadar: 
kısaltmağa ç.ı.lışıyordu. 

Kocaman hantal maymunlar ~r
kadaşlarının peşinden gitmek isti • 
yorlnrdı. Fakat, onun gittiği yol
dan ilerliyemiyeceklerin'l anladıkla• 
rmdan dolambaçlı kıyıdan yürüdü
ler; Pars Şita da sudan hoşlanma -
dığı için maymunların arkasında" 
yürüdü. 

T arzan çayın bataklık kıyısında 
yıldınm hıziyle yanm saattenberi 
koştuktan eonra uzaktaki burnun 
ötesine vardı, oradan çaya .b~kınca 
akıntı ile nğır ağır ·giden kayığın kı· 
çında· Nikola Rokofu gördü . 

Ceyn Rusla beraber değildi. 
T arzan, alçak düşmanım görün· 

cc, yüzü, ' hele alnındaki geniş ya • 
ra yeri kıpkırmızı kesildi, gövde • 

sinde ne kadar kanı varsa başına çık- ( 
mıştı. 

Maymun adamın dudakları açıl· 
dı. Ağzından korkunç canavarlarirı 
düşmanlarına meydan okudukları 
vakic attıkları naralardan biri çıka,·ak 
çay kıyılarını ve etrafı kaplıyan or -
manlan inletti. 

Bu haykırış o kadar yüksek, o 
kadar güçlü idi k1; Bir fırtınad~.ı 

evvel esen ağır rüzgar gibi, orman· 
lann yapraklarım titrettiği sanılabi
lirdi. 

Bu korkunç narayı işiten Rokof 
baştan ayağa kadar titredi .. 

Olduğu yerden kayığın anbırı • 
na atlayıp çömelmişti. Saklan<l1ğ1 
yerde dişleri biribirine çarpıyor. diın· 
yada her canavardan çok korktuğu 
T arzanın uçar gibi çabuk adıml:ırlu 
dere kıyısına koıw ... · ·::ıu gözetliyror • 
du. 

Fakat T arzanm dere kıyısına 
geldiği zaman suyun önünde dura
cak yerde kocaman bir balık gibi ça· 
ya atılarak yüzmeğe başladığını gc}• 
rünce korkusu r,ıldırma derecesini 
buldu. Maymunların çocuğu geniş 

,.~ tela~srz kulaçlar atarak, görenle· 
re şaşkınlık verecek bir hızla ortada
ki kayığa doğru geliyordu. 

Rokof korku çılgınlığı içinde, ka
yığın küreklerinden birini yakaladı 
gözleri faltaşı gibi açılmıştı Kendisi-ıi 
kovalıyan canlı ölüme bakıyor ve 
kayığını daha hızlı yürütebilmek için 
sağa sola vurmağa başlamıştı. 

Halbuki o sırada derenin karşı 
kıyısında, ne Rusun, ne de T arzanm 
görebildiği bir su karışması olmu§, 
~uyun yiizünde görünen bu buru· 
§ukluk, T arzana doğru yavaş ya. 
vaş yaklaşmıya başlamıştı. 

T arzan nihayet, pek yavaş akıp 
gid~n kayığın kıç tarafına yetiımi§• 
ti. 

Kuvvetli, sinirli elini uzatar?.k 
kayığın kıyısını yakaladı. 

Rokof korkudan buz gibi don· 
muştu. Parmağını bile oynatacak 
halde değildi. Gözleri, bir deli ha. 
kt§iyle, şimdi kayığa atlıyacak olan 
celladına dikilmi§tİ. 

Sonra, derenin yüzünde ve Tar
zanın ta arkasında duyulan bir gü
rültü Rusun gözlerini oraya çevirdi. 
Suyun karışmakta olduğunu gördü 
ve s~bebini anladı. Gene o anda 
T arzan da keskin dişli kocaman ve 
kuvvetli çenelerin çıplak bacağı Ü· 
zerine kapandığını duymuştu .. 

Delikanlı kendisini kurtarmağa 
çalıstı: iki eliyle asılarak kayığa ~ık• 
mnk istedi. 

T nrzan bu İ§i başaracak ve ba • 
cağını yakalıyan düşmandan kur -
tnrarak kayığa girecekti. Fakat bu 
korkunç didişmeye bakan Rokof'un 
beyninde birdenbire bir şimşek çak
tı. Oh, en büyük dü~manından , 
hem de büyiik ve son intikamı almak 
zamanı, işte gelmişti. 

Bunu düşünerek yerinden ze • 
hirli bir yılan gibi fırladı, elindeki 
küreği Tarzanın alnına hızla vurdu. 
Bunun üzerine, maymunlar çocuğu. 
nun parmakları kayığın kenarından 
kaydı. Suyun yüzünde kısa, sert 
bir boğuşma oldu; Bir çevrinti gö
ründü, sonra Afrika ormanlarının 

kralı, güçlü T arzanm, Ugambi ça· 
ymın çamurlu sularma dalıp gittiği
ni anlatan, su yüzünde beş on hava 
hnbbcsind~n ba~ka bir belirti kalma
dı. 

(Devamı var) 

- Kadın. .. Evet. .. 
Ve, bir kadeh içerek: · ., 
- Adam adama benzer ... değil nı1 · 
Öteki kadın: 

tiiJl - Hele göz!er gözlere bUsbÜ 

benzer. . di-
Bu, Ayşe için teselli oldu. Artı~ 

mağını benimle me§gul etmemek i~ 
di. Bir kadeh rakı içip biraz meze 
dr. ı 

Artık, iki veniçerinin ortasında ya . ns.· 
palıyordu. Şuh, şakrak edalarla ~a.. 

6 
ğını bir kere birine, bir kere öbU~nr 
uzatıyordu. Üçüncü yeniçeri de dıge 
kadınla meşgul oluyordu. Jatl 

Ah i§te o anda çektiğim aza_P le 
tasvir edemem... Ayşenin gerçı ~
işvcbaz olduğunu bilirdim. Faka.taal· 
tün o işveleri bana has sanırdım· 'bi 
bu.ki iste, en fenlenmiş fahişeler gt ' 

nrt a.r
neler yapıyordu. Biraz sonra .. bil· 
da rakıları çekerek kendinden bUS

1 ·11-
tün geçti... tskender, onu ' 
cağında yatırıyordu. Saçlarını :a: 
vazlıyordu . Öpüyordu. öpüyordu ... ifn 
§mı göremiyordum... Çünkü he:U ~
kucağına gömülmüştü ... Faka~, ~ ~e, 
dunu görü,yordum ... Sedirin ~stil\ır 
ipe!• en' arisi iç"nd", c.an çckı~~n 

1 8
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b~t':en gibi çırpınıyordu. BuseJerın. 1~s. 
rnreti arttıkça bu vücudun taka~en 
leri de ziyadeleşiyordu. Çok gec;~ı ~ 
asabiyetle, nyağındnki sarı c;edık ~le 
buçları birer yana fırlattı. Meharebe
kınalanmış akik g~bi tırnaklarıyl~d na. 
yaz güvercin misali ayakları me~ a 

çıktı... Altla.-
Bunları da öteki herif tuttu. 1 rındnn pos b yıklariylc öpmeye b~ :~ 

dr. Ayfc. fena halde huylanarak •. ld 
iki zebella herifin arasında demi.Jl 1 nğa düşmüş balık kıvrırnlariyle ~~= 
kalandı. 15tc o zaman beni~ ~~ le. 
mülüm son derecesine geımıştı. P 

1 . . ~ dak' tıkB.C 
nmı kop:ırmak, af,'"Zlm 1 Utiln 
fırlatıp atmak için, vücudumun b 
kuvvetiyle çırpındım. çırpındım... e 

Üçüncü yeniçeriyle diğer k~dına. :ıı: 
lince onlar gelinle güvey gıbi, mrd 

' ' rla 1• cubane karıu karşıya oturuyo de 
• ·~· nere Nerede AyAenin hezarfenlıgı, 

onun o hali... (Devamı wr) 



HABER - Ak"şam poştası 

13enim q&iişüm : Memlekete milyonlar getrrecek olan 

ıs-a-nbuı Hopaya Trabzon - Tebriz 

nasıl bag......, lanıyor?. yolunun ehemm·ye*i 
Modernleştirilen transi yo,u 

Demiryolu inşa faaliyetile müvazi olarak ile lran Azerbaycam 
k.. 11 Trabzona be~r:n"J 

şose ve oy yo arı yapmak ceht ve Komşu ve dost lranla ekonomik T•::. z lll Uc r; l'a~liyeti bilhasr:ı 
gayretı• de ı· ıerliyor bağlarımızınengüzelvecanlıbirdeli- on i .~incı a ... ıı J.:ı ç::: geli~m.ştir. u 

ı li olan Trabzon - Tebriz tarihi yolu- zaman İran ve Türkis~n ehcmmiyrtli 

Memleketimizde, tlemiryolu faaliye. Ordu vilayetinde en geri köylü bile retle 1S37 ye mürettep yol faaliye. mm ihya edilerek modern vasıtalarla bir mahreç te2kil ediyordu. 
tile muvazi olarak, şose ve köy yollan bunu kendine samimi bir ülkü sayı. linin müteahhitlerle yapılmnıı icap i !'.jletilmeğc açılmak üzere olduğu ya- On üçüncü Mtrda Akdeniz ticarc-
Yapmak ceht ve gayreti uyanmış ve i- yor. Sebebi de var. Zira, yolsuzluğun eden kısmı bir esasa bağlanmıı ola. ztlmış t ı . F.lhakilrn .. şose tamamlanmış, tini ellerine alan Vcnediklilerlc Cc-
lerlemiştir. Bu heves, bilhassa Ordu vi- en büyük derdini 0 çekiyor ı caktır. üzerinde işliy~.cek hususi otobüs ve nevizliler Trabzonun ehemmiyetini 
layeti hudutları dahilinde göze çarpı. • • * Mükellef amelenin çalıımaıile kamyonlar getirilmiş ve Nafıa. \'eki- anlamakta gecikmediler. 1sta.nbuldn. 
Yor. Bu ~I faaliyetinin nasıl yapıldığını huauıi idarece yaptlma51 islenen Jeti , örnek olmak vasıflarmım taşıyan yerleşerek ticari faaliyete hakim olan 

Vll Baran, esasen, adını kutsal bir anlat.mak için, salahiyettar makamlar- yol kımuna ait faaliyet de ı mayıı- demiryollarımız ka~ düzgün olan bu milletler evvela Trabzona, sonra. 
"yolda,, kazanmı§tır: Atatürkiln, bir dan aldığım şu izahatı nakledeyim: tan itibaren baılayac.ak ve hazi. bu yeni servisin kadrosunu hazırla. Erzurum ve hatta Tobrize de ycrlcşti-
teftit seyahati esnasında kendi YÜaye- "Yol işleri, üç bakımdan incelenmiş ran ıonuna kadar devam edecektir. mıştır. ler. Bili.hare Türkistan ve Çine kadar 
tine doğru gelmesi ihtimalini düşüne· ve çalışma programı hazırlanmı~tır : Bu kısımda, 144l0 lira kıyme:in. Bu yolun tarihi; geçtiği yerlerin nüfw: ettiler. 
tek, müthiş karlara rağmen, imdat ter- ı _ Büyük köprüler: Bu hususta ele 2400 mükellef ıur.ele çahştınl· e~onomik bünyeleri ve iki dost mem- Erzurum 
tibatile, yola çıkmış, yolu açtıra açtıra Nafiıı, vekaleti nezdinde teşcbbiislere malı: ıuretile mesai ıona erdilecek- lekete kazandıracağı milyonlar, dev- Trabzon - Tebriz yolu üzerinae bu-
ilcrlemi§ ve büyük Önderle mab·tini, girioş.ilmiş, devletçe yapılması icap eden tir. letin bu mevzu üzerindeki çalışma ve lunan Erzunım, Şarki Anadolunun 
dağ tepelerinde geçit aramakla ~c~gul tedbirlere başvurulmuştur. 3 _Köy yolları: Vilayetin en dikkatinin nekadar haklı ve yerinde ticaret ve faaliyet merkezi idi. Eski-
butmuştur. 'Bu meyanda, Vona'dan itibaren sahil es"\sh yol mesai programına dahil olduğunu ispat etmektedir. den Pontus İmparatorluğu zamanm-

Bu esnada, Atatürkün muhafı7.lann- • lfo lfo da bu devletle şarktan gelen kavin1-..., -
dan olan bir Anadolulu: Transit yolu Trabzondan başlar, Ierin ilk temasta bulundukları ehem-
- Şu baranlan aşarsak belki selamete 

Çıkarız 1 - demiş. 
Baran, o havalinin diliyle "şahıka.., 

manasına imiş. Cumhur Başk:ın ımtz, 

büyUk bir uyanıklıkla kendisine karşı
cı gelen valiye "Baran,, adını vt-nniş. 

l3u isim, sonradan, soyadı olıı:-ak da 
tescil edilmiş. 

İşte, Baran, böyle bir "yolda .. bulu
tlan bir isimdir. 

Onun sahibi ise cidden ismile mü· 
Setnrna: Vilayetini teftiş sırasmda, bir 
nahiyeden telefon etmişler. 

- Burada çok kar var. GclcmczsL 
niz r • demişler. 

denize muvazi dağ silsilesini anıuden miyetli bir yerdi. Etrafındaki verim· 
geçtikten sonra Gümüşhane ve Bay- Ji ovalar da ehemmiyetini bir kat da-
burttan ge<:erek Erzuruma varır. ha. arttırıyordu. r 

Uzunluğu 320 kilometre olan bu kı- Tebriz 
sım 930 - 934 arasında bitirilmiştir. Tebriz çok zengin olan !ran Azer. 

İkinci kısım ise Erzurumdan baycanmm merkez'.dir. Tarihi kıyme
ba.şlar; Pasinler ovasını ka.t'ettikten ti vardır.e Civarında. verimli ve mey-
sonra Karaköse ve Bayazıttan geçerek va ağa.çlarile örtülü vadiler ve ovalar 
Pirahmette Tebriz yoluyla birleşir. çoktur. Bu havali bol meyva ve g:ıyet 
Her iki kısmın bütün uzunluğu 610 güzel ipek yetiştirip Orta Avrupaya 
kiolmetredir. Bu yolda Zigana ve Kop ve Rusyaya gönderir. 
sırtları geçilmesi oldukça zor olan • ~ :ı~ 

geçitlcrdir. Bilhassa kışın kar ve Trabzon transit yolunun ehemmi-
fırtına sık sık yolu kapar. Bunun için yeti Araplarla Venedik ve Cenevizli-
ayrıea tedbirler alınmaktadır. lerin anla.~ması üzerine azalır gibi 

Bu yol İran ve Orta Asyayı oldu. Osmanlıların Anadolu, Suriye - Kendi vilayetim içinde gelemiye
Ceğim hiçbir yer yoktur! • diyertk, gc- ~ 

ne bir buçuk metre kan aıarak menzile ı 
Ulaşmı§. 

Ordu umumi mccZLs azalıarı Trabzon yoluyla Tuna havzasm~ ve ve daha sonra Mısırı ele geçirmeleri 
fstanbula bağlar. Tebrizden sonra üzerine ticari faaliyet durdu. Bil-

Yol. .. daima yol •.. Fakat böy;e roman 
tl,k g~retlerle katedilen yollar değil ... 
Gayet mükemmel, rahat yollar ... Kasa· 
batan biribirine bağlayan §Ose?cr ... son
ra köy yollan. .. 

fşte yol aşıkı olan bu valinin her gez
diği yerde telkin ettiği fikirler bunlar· 
dır ... Onun yol muhabbeti, civarında 
herkese de sirayet etmiş bulunuyor ... 
Şehirli, kasabalı, köylü, bütün halk, 
bu bir sene zarfında Ordudaki yolların 
bir hale yola sokulacağından emin bu
lunuyor. E snscn, Faaliyet başlamıştır 
bite ... Şimdi bir arabanın bile z'Jrlukla 
İ§liyeceği, belki de hiç gidemiyeceği şo. 
'clerimizdcn, al tı ay sonra, otomobille 
'Vızır vızır mesafeler katetmek mümkün 
Olacak ..• Kasabalar, biribitine, üçte bir, 
dörtte bir nisbetinde yaklaştm1mış ola · 
tak ... Ve bu yalnız ticarete değil, sıh· 

hat ve nüfus i"lerine de pek yar:ıyacak. 1 
Çünkü, v:ısı tasızhk sebebile fena hava
larda iptidai yerlerde mahsur kılıp na· 
file yere ölen hastaların, hamilelerin 
h;ıddi hesabı yoktur. 

Orduda şoselerin yapılması, fcıtanlıul 
....._ Hopa şosesinin de başarılması için 
en ciddi bir adım sayılır. Çünkii. diğer 
"'ilS.yetler de elbette. buradan geı; kal. 
ltıek istemiyeccklerdir. Esasen, onlar. 
d<ıba zengindirl er •.. Bu işi. Ordu basar
~ıktan sonra, Zongudak mı on-lan ~şa
tı kalmak istivecek, Samsun mu, Gire
lon mu, Trab; on mu? ... Zincirin diğer 
halkala rı da kendiliklerinden trıkılacak
tır .... Böylelikle, biitün Türk Karade
lliıini belki de gelecek sene &onunda o. 
tonıobille katetmek kabil olaca!-tur. 

yoluyla Koçboynuzu kısmının fenni gü. 
~crgah~nı tayin için \'ckaletin ycırdım: ı 
ıstenmış ve alınan cevapta heyeti fen
niyenin gönderilmek üzere olduğu bil
dirilmiştir. 

Vilay~t vekalet fen heyetleri müşte. 
rekcn ana hatları çize: cklerdir . 

2 - Hususi idare baknnından: 
Yapılan hazırlrklann birinci adunı 
muvaffa'ciyetle ablmış, Fatsa • On. 
ye arasında 18 menfez, 3 köprü 

7+ 500 kilo1™)tre §Ose İn§a~ı Trab
zondan ee1en ınüteahhit Hamdi 
Scyhan'a bu mann onundı. 45570 
liraya ihale odilm:iıtlir. 

Şirrdi ikinci kısnun projeleri ha· 
zırlanmaktadır. Mayıs ıonuna k:ı. 

dar ihalC$i bitmi, olacak~ır. Cu ıu-

f~tan'bıtl • Hopa §oscsi ii-:~r:nae Fatsa Ele1.:çi köprüsü 

olan itlerinden biri c!e köy >·ollan. 
dır. Münferiden yapılmasına imkan 
ıörülmiyen, hazan da muv<ıffakiyet 
teminine engel olan ferdi hareket
lerin ba§anlı bir neticeye vardml
muı için, köy kanununun 47 inci 
ve 48 inci maddelerinden istifade 
edilmek ıuretile köy birlikleri lef. 

Tahrana, daha. sonra Herata gider; hassa Hinde, Afrikanm cenup sahil-
Herat'ta iki kola a.vrıhr. Kollardan lcrini takiben vanlmca vaziyet fena-
biri Hinde, diğeri Şarkt Türkistan la.5tı. 
yoluyla Çine gider. Siberyaya giden Osmanlı devleti, önce Fr:ınsızlarn, 
demiryoluyla daha ali.kası vardır. daha sonra !ngilizlerc.. geri knlan 
Transit yolu esas itibar ile tesirini milletlere, Türk limanlarında yolcu-

kiline teıebbüı edilmiı ve ilk faali- , 1----''lı.. 
yet Ebülhayır mıntakasmda bu 

martm o n ikisin~ bilfül baılamıı
trr. Gene bu marbn on dördünde 
Melet mmtakaaı birliği faaliyete 
geçecektir. Bu birlikler de 3 ıe. 
nelik mesai programına ve münb.a-

ın-an köylünün "imeci., ya .. dımına 
dayanmaktadu-." 

"' 1fo 1(. 

Vllli Baran'm anlattığıı udur: 
"t'1anleket itine bu kadar ca~ 

dan bağlılık gösteren vatanda~lar / / \ 
az bulunur. Onlann bu temiz ve ya. ,,.,,.,,:.. .<.; '""4c,,.... -.>"' ~ 
ratıcı hisleri karıııında nasıl muka- 1 ·~ c •ljj j ( 
bele edeceğimi, nasıl çalııacağımı 1 Ü R /(İYE _59 \ ,,., ,.... ~·.J.-----ıı 
tahminde zorluk çe!<iyonun .. Güzel F=ı,,,. ~~N '1:1.,..1\. ! ~ • C--'!L.-.-... 

hislere iyi eserlerle cevap ,·ennck l l,. ..... .. 
fırsat ve imkanını bulabilirsem o za.. 'ıl a.,. '..... ... 
man kendimi b'lhtiyar addcdece.. ı ı-----------. t. i )r .... ·-. .. '\.~\ ğim.,, , 

• • • 
Bütün bunlardan sonra şu anlaşılı

yor: Türkiyenin demiryolu faaliyeti 
ko1aylan1ıktan sonra, şose ve köy yo
lu birinci plana geçiyor. Bu salında ilk 
cid:di adımı atan Ordulular h.:ı k ;.aten 
her yerde imtisalc 1 ayıktırlar. 

1 İRAN TRANSİT -. IRA fi 

· ı ı - y~~:~: I /' A !< ' ... 
'-C -

< 
'\ 

~,,,, •• , _,.. Mı,t(" ~ C:::===:-=---- .. ~~--------'-?~~--------------~~ 
lran trans:t ]/)~ · ·:::ı g:ç'iğ; yerleri güs~cr;r lıar:ta 

. <Va - Nfı) 

Ordu vHôy t•tinde 
Ebülhay ı rda ••• 

Ordu vilayotindc Ebülhayırdn beş 

dershaneli bir mektebin yapılm:ısm:ı. 

karar verilmiş Ye bir de "Sağlık bek. 
lcma odası .. teskil:ltı kurulmuştur. 

Her hafta merkezden bir doktor 
gön:.i.nrilccek, köy hastalarının mua. 
yenesi orada t akip o!unaca!:, ayni 
zamanda köy konıcw:u da köylerı do. 
la.ş'lrak köy sağlık işlerinin yerinde ve 
:volunda. gitmesini temine ı:alışacak-

lran Azcrbaycaumm T r L bwnla b:ığlı
hğmı teminde gösterir. 

'l!rabzon transit yolunun tarihi 
kıymeti 

Bu yolun ehemmiyeti insan zekası
mn varabildiği devirlcrdeııberi an
la,'} lmış bulunuyor. Trabzon: Erzu
rum \'C Tebriz gibi tarihi ve ticari b:ı
kı.!:adan ehemmiyetli olan ı:chirlcrin 
gür:ergfıh ü::crinde bulunma.sı da bu 
y "un kıymet ve chc:nnıiyctini bir 
lmt daha arttırmıştır. 

Trabzon 
Eskidcn "T::ı.pesus:· adını t::ı.şıyan 

tır. Tüccardan Ki":.m~ I For~unun sağ- .. I'r • , ,r ·ı· t,. di ·· k . oow n. .uı u ... an ve :ısır uncc ·u-
lık bekleme odası i'1 n tahsis ettiği 1 t:u z · • f . . j ru muş r . aman zaman ser»eı.., aa-
ev gerek vı lP.yct m::ı.1mnunc:ı \ 'C gerek 1. t d · t , · 1 + , . ıye ve mıe enıve mcrıtezı o muş ... ur. 
halı~ça tnkdır!e karFıl<tnı::ı ı r.tır. :::::;::=:=========· =======--:-.======== 

Burada yap!lacak mek';p 8 köyün ı Çocuklrırı:ıdn.n Behram Ifazncdnrın 
çocukla.rm ı okuta~'lk \ 'C ilk mektep mcc~cn köylüye vcri§i vilayet ,.e 
tahsilini tam olarak verecektir. maarif muhitiyle köylü üzerinde çok 

Mektep arsasını Ordunun varlıklı derin bir memnuniyet doğunnu~ur, 

luk etmek, tfo&re~lc ı·ğr~~m:ık hakkı
nı verince transit yolunda da faali
yet ba.ııla::lt. l .:1kin on dokuzuncu a.<;
rın sonl:ırma doğru Süvcyş knnahnın 

Fransız·:ır tarafından n"ılma.."t ve 
Ruslar tarafından Culfa - ~briz ı::i
mendiferlerinin in:.ruıı üzzrinc bu 
yol bir::ı.z ehemmiyetten clüştü. 

On dokuzuncu ~ srm svnund:ı 

mer.11ek3timiz1e tk:ıri münrıscbdler

de I<'ransn ön r..afta geliyordu. Fran· 
:::ız ve Avusturya gemileri Trabzon 

ı limanım ihmal ct.miyorlnrtlı. 1899 da 
Tra.iJzona uğro.mrş o:ım G53 geminin 
117 si Fra:rı::;;z ,.c 10·1 ü de A..-ustur
y:ı. bandıralı idi. Ayni tarihte bu li
manın ithalatı 33 milyon Fransız 

fra."lgına Yarıyordu . Bunun 12.5 mil
yom·nu transit eşya teı;ıkil ediyordu. 
lhracatn s~lincc 14,5 milyondu. tran
d~ın ihra:t edilen malların kıymeti 
3,5 milyondu. 
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İstanbul röportajı İstanbul semtlerinin ayn ayrı ve ehepımiyetle tetki· 

ki ııuretile hazırlana:aktır. Muharrirlerin'ıiı tstanbulu mahalle mahalle do. 
la~acak sizinle görüşecek. §İkayetlerin1zi dinliyecck, dertlerinizi anlay:ıcak 
ve bunları kendi dertleri kendi şikayetleri gibi Haber slitunlarına geçire

ceklerdir 

; 
~ 

1 
} 
s 
ı 

ıstanbul semtlerinin röportajı ( 
istanbulumuzun derdi çol:tur. 1stanbulumuzun güzel yerleri çoktur. § 

Jstanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam gösterilmeye değer yerleri çoktuı. ~ 
Tam İstanbul gazetesi olan Haber, elinden geldiği kadar muntazam bir ~ 

program dahilinde istanbulun dertlerile uğrnşmaya karar vermiştir ve b11 = 
~ işe, muharrir arkadaşlarından ikisile bir fotoğrafçıyı tavzif etmiştir. 
= ~ Okuyucularımızdan, daha clvğrusu İstanbullulardan umuyoruz ki. 
~ semtlerinin tamamile yabancısı ohn muharrirlerimize mahallelerine geldik· 
~ leri zaman yol gösterilecek ve şikllyetlerinin nelerden ibaret olduğu bil. 

~-====- dirilecektir. Haber İstanbul röportajlarını şehrin §imdiye k.ıdar belki W: 
- hiçbir gazetecinin ayak basmadığı en hücra köşelerine kadar teşmil ede- § 

cektir. İstanbul semtlerinin röportajı, yalnız dertlerle uğraşacak de~ildir ~ 
i'ff İstanbul 21emtlerinin içtimai hayatında kaydedilmeye değer bütün hadi- ~ 
~ se!erini tesbit ~decektir. t 

-J Çol\ çocuklu aileler, yen evli i 
- ve nişanlılar ~ 
~ Çok, çocuklu ailelerin, nişanlananların, yeni evlilerin, resimleri Ha- ~ 
~ berde neşredilecek, yeni doğanlar ve en yaşlılar kendilerinden Haberde ~ 

bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlerinin dediko· r.: 

~ dusunu, semtlerinin isteklerini, semtlerinin güzellik veya çirkinliklerini 
fi Haberde oktıyacaklardır. 

\ · ·edi musaba mız: 
;; 
e 
\ = 

Kedi mlisabakamız, çok orijinal olacaktır. Biz biliyoruz ki evinizde çok 
sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardır. Acaba biran düşün. 
dünüz mü ki kediniz, semtinizdeki kedilerin en güzelidir. 

ğ 

~ 
~ 

Kedinizi müsabakanuza iştirak ettirtiniz. Size bunun için hiçbir zahmet 
verecek değiliz. fi 

-

Gazetemizin fotoğrafçısı evinize kadar gelip kedinizin resmini çeke- i§= __ -_-=-·=_ :;: 
g cektir. Size vettccğimiz bütün zahmet kedinizi fotoğrafçımızın makinesi 

l_ karşısına çıkarmaktan ibarettir. ..: 
Kedi mlisabakamız, semt semt yapılacak, her semtin birincisi seçilecek -

~ Sonra da semtlerin birinci kedileri arasında İstanbul birincisi ayrılacaktır. ~ 
-g Semt birincisi kedilere, altr aylık yiyecekterile birer madalya, İstanbul 1 
:~ birincisi kediye de bir buçuk senelik yiyecek bcdclile bir gümüş madalyc ~ 

~ verilecektir. ~ 

~ TafsllAt pek yakında ~ 
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RADYO 
lST:ıUı'"BUL: 

18,SO plb.kla dans muıılklsl, 19,30 çocukla. 
ra masal, t. Galip Arcan, 20 Rl:!at ve arka· 
da§lan, tnrntmclan Türk musiklııl ve halk 
ıarkıle.rt, 20,30 Ömer Rıza Watmdan arap. 
!:8 ııöylcv, 20.~ Safiye ve arkad~ları tara• 
fmdan TU?K musikisi ve halk şarkıları: Sa
nt nyan, 21,11> §ehlr Uyıı.trosu dram kısmı 
(Samson Dııllla), 22,15 ajans ve borsa halX'r 
len \'C ertesi gtınUn programı, 22,30 plll.kla 
sololar. opcrn \"C operet parçalan, 23 son. 
BERLL'll: 

17, hafif musiki, 19, k0118er, 20 serenad, 
20,ao opera, 21-!?3,45 muhtcli! opera parçala 
:n. 23,45 daI18 rnusildsl, 
PEŞTE: 

17,20 dans mtısikisl, lS,15 spor haberleri, 
19,40 konser, 21,50 peşte konser orkcsti'aaı, 
23,30 hnfi! musiki, -24,05 oda musikisi. 
BOitr.EŞ: 

811ftl•ALA 

BEYOCLU 
SARAY 
TtlKK • 
MELEK 
tı•J!K 

SAKAR'fA 
m.nız 

Rıı.monıı. 

çelik kartallar 
ı Son Rumba 

ı Karo.nlıkta uçU§ 
ı GUnah gecesi 
ı Sn.n Franstslto ve Yıkılan 

bel do 
5tJMER ı Parlsll kız 
AL.KAZAR ı Tıı.yfun 

rAN :ı öltlnı pcrlsl ve San§m 

Şl'K 

ŞARlt 

karmen 
ı Ehli salip muharcbelert. 
ı Singapur postası. Altın 

toplayan !azlar. 1936 AU· 
na Ba.lknn olimplynUarı 

ı Sa:Met Ye Monte Kri&to ASRI 
SANOAK LUkıı vapur yolcuıan, Bal 
(F.:sld Astory.ı) kan olimpiyatları \'C <;u• 

yır haydutları , 

HABER - AkŞB;_M~po:;;,;staM:;;:;:;~===~========~===~=' 2=9=M'.=A=R=T;;-=19=3==7=~~ --
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er şeye inanın, fakat çürük dişli 
bir insanm uzun ömürlü olabi

leceğine asla l Dişler sıhhatin temelı· 
dir. Her çürüyen diş bu temelin bir 
parçasmı söker, insan genç yaşmdn 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Dişlerinize bakıyor musunuz? 

Vücudü bir kaleye benzetirsek 
ağtz onun kapısıdır. Bu kapıdan vü· 
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
ak~am di~lerinizi temizlerseniz bı ı 
kapıyı mikroplara karşı daima kapa· 
h tutmuş olursunuz. 

Di~!erinize bakıyor musunuz? 

Dişleri çüri.ik bir kadına hiç bir 
7.nman güzel denemez. Böyle bir 
erke!< te başkaları üzerinde iyi bir 
tesir bırakmaz. Güzelliğin ve temi7.· 
!iğin ilk şartı ağız bakımıdır. 

Sağlam, tem·z ve 
beyaz işlere sahtp 

olmak Jstlyenler 

Sizde Radyolin kullanınız! 

Davut[Jaş~ kışlasında ö!çme tabu· 
runun bulunduğu mahallin elektrik te 
sisatırun iliı.veikeşfi mucibince pazar. 
lığı 30 / Mart/ 937 salı günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma Komisyonun 
da. yapılacaktır. K~if bedeli 225 lira 
60 kuruştur. İlk teminatı 17 liradır. 
K~ ve şartnamesi komisyonda gö. 
rUlebilir. İstekliler.in kanuni vesika
le.rilc bcra.bu belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( tOO) (1.638) 

Ham Akademisi hayvanatı için 
400 adet kayış yular başlığı 8/ Ni
san/ 937 peey;ımbe günü saat H,30 da. 
Tophanede Satmalma Komlııyonunda 
~ık eksiltmesi yapıla.caktır. HepsL 
nin tahmin bedeli 1120 liradır. tık te
minatı 84 liradır. Şartname ve nümu
ncsi komisyonda görülebilir. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona. gelmeleri (397) 

(1640) 

!ki No. 1ı Dikimevinde birikmiş 
olan 2675 kilo kösele kırpıntısı ve 
3500 kilo şaplı deri kırpıntısı 8/Ni. 
san/ 937 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Satmalma. Komisyonunda 
açık arttırma ile satılacaktır. Kösele 
kırpıntısının beher kilo tahmin fiyatı 
beş kuruş, şa.plı deri kırpmtısmm se
k iz kuruştur. Teminatı 62 lira 6 ku
ruştur. Şartnamesi Komisyonda, kır. 
pıntılar Tophane Dikimevinde göriL 
lebilir. İsteklilerin belli saatte komis-

:Nisart 
Tahmin edilen bedeli ( 4680) lira olan (780) m.o:tre linolyonr 5 

1937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme usulile aııııa-
caktır. 

gu··n para· 
Muvakkat teminatı (351) lira olup şartnamesi komisyo11da her 

sız: olarak verilir. 
İsteklilerin, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe MGdürl~e· 

il " ğüne yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya Banka mektub e a· 
2490 sayılı kanunda yazılı ve&ikalarla birlikte ve belli gün ve saatte KasıınP 
tada bulunan Komisyonumuza mJracaatları. (1515) 

Milli Müdafaa V ekileti 
Deniz Merkez Satm Alma Komisyonundan 

1 - Tahmin olunan bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lira ola~ 
"3000" ton miktarında Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 30 :Nı
san 937 Cuma günü saat 14 de Vekalet binasında müte§ckkil komisyonuınuz
ca yapılacaktır. Şartnamesinin ''330,, kuruş mukabilinde komisyonuınuz'4! 
verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesaik ve te
minatlarını havi kapalı zarflarını ıaat 13.30 a kadar komisyona verıni~ bU~ 
lwımalan ve postada teahhur vukuundan dolayı vaki müracaatların kabU 
olunmıyacağı. (13.30) dan sonraki müracaatlar kabul olunmıyacaktır. ~ 

Türk Hava mu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng·n etmiş(r 
6. ıncı keşide 11 Nisan 937 ded r. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 

19,20 konser, 22 konuııma, 22,10 gramofon 
pllklan, 22,30 havndls, 22,45 mnndolln kon• 
BCrl, 23,SO gece konseri. 

C UMURlYET ı Esra.rengiz tayyare, Yıl• 
dırım bö!Uk 

. yona gelmeleri. (401) (ll:ı41) 

Aynca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiye' erle ( 50.CCO ve 200 COO) Erah·' 

iki adet mükafat vardır. 
LONDRA: 

lS,55 spor, haberlcrl, ~ çocuk aat1. 19 
Var§ovadan naklen konser, 22,30 piyano 
kor.seri, 23 tcrru:U, 24 dans mu!ı1klsl. 
İWM.\ ~ 

ıS,1u Bariden naklen konı:cr, 18,60 spor. 
haberleri, 19,10 hnfiC mustld, 21 ha\'aöis, 
21,40 orkestra. lconscrl, 23 kbnfernn.ıı, 23,10 

dans mua!klsl, 

-Nöhe ~i eczaneler 
B·ı nk,am ııehrln mubtc!l! scr:ıtlcrlnde 

nöbetçi olan eczaneler §Unlıı.rdır: 
lst.:ı.nllu\ clheUnddkllcr: 
EmtnönUnde (Salih NccaU), Beyazıttn 

(Celhll), KUçUkpazarda (Necati Ahı:nctl. 
EyUpte (Hikmet Atlamaz), Şehremininde ı 
(NıUnn Sadık), l"nragtlmrüktc (Kctnall. 
Samatynda (TeofUos), ŞchZlı.deba~ot!:ı. (1_.ı. 1 
mııll Haklu), AltSnro.ydn. (Sarım), F<.'!ner i' 
(Eml!lyadl), Al~mdarda (AU Rı7.a). Bakır• 
k8yde (!mcpan>. 
Beyoğlu cllictindckllcr: 
tstlklil eaddeslrtdc (Matko\'lç), YUksel•· 

kııldırnnda (Vmgopwo). Galata.da (Me'rk<'Z) 
Knmnp:ı§ada ('MUeyyel). Hasltl)y<Ic (Nisim 
Aıseo), BcŞ!kttl§tn (Nail '.Halid), Sarıyerde 

(O'sman), 1 
1lskUdnr Kadıköy \'C Adalarda.ld!cr: ı • 1 
'OskUdarda, c;ıı.raıboyundı:ı. ( ötncr Keruın ı 1 

Xadıld5y, Modll<Ia (Moda), Bttytıkadada 

,(o.Ik), Hcybelldo (Tana§)• 

l'l'ERAR 

llltLLI 

lltt.~L 

lSTANBUL 
ı CAnlı !ilm • Sevişmek at" 

Z\181! 

ı Cıı.nh film - Scvlşmelc ıtt" 

zusu 
J Türk lckı!Abm<la teraklıf 

hamleleri 
1 Rrallçe Marl ve Alevler 

1 
tc;!ndc 

Al.F..llDAn : ölUm pcrlsl ve Y'Cr utrcdJ 

1 fi r:.n.\l.llEl' ı Vahşi ko;ıu. Bir o.;:k ı;c

cesi 

KADlKOY 
RALE : Altın kelebek 

OSKlJt:JAP 
llAU'J GönUI dedlkodulan 

(Türkçe slizlU ı 

BAK IRK OY 
l\lll,TlVAUI \"c;!I dom.no 
·ı / Y A T R O 1. A H 

l.j~ 

$C?Mr1i'yil!rtısu 

ı 111 mm 111 ili 

il!;~!~~ 

IJKAM KJSMI 
.... usil:ı tntil gtlnCClUr 

f"rlln .. ıı rı~:ıtrm.unıla 

Operet &cısnu 

t•kşam s:ıat 20.30 ela 
Sı\'Zl:'AZ 

Ya :rı : Ekt'em R~lt 
C!Stelly-0n: Oem:ıl Re§lt 

!sta.nbul Levazım amirliğine bağlı 
miiesses:ı.tı için 20 bin kilo hakla, 26 
bin adet enginar, 15 bin kilo semiz... 
otu. 9 bin kilo bezelye, 6500 demet 
dereotu, 12 bin adet marul. 15 bin de. 
met mayd~oz, 11500 adet ye§il sala. 
la, 9 bin demet taze s<>t-a.n ki ceman 
9 kalem sebze 8/ Nisan; 937 perşembe 
günU saat 14 de Tophanede Satmal
ma l{oınisyonund:ı açık eksiltme ile 
ahnacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
4555 lirr.dir. 1lk teminatı 341 lira 62 
kuruştur. Sartnamesi komisyonda gö
rüle~iltr. !stcklilerin k~nuni vesika. 
le.rile bcı a.ber belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 402) (1642) 

Maltepe piyade a.tlş olrnlu igin 3700 
kilo bcnzın ve 600 kilo maden yağı 
30.3-~37 salı günii ı;a:ıt 15,30 da Top. 
han ... de f:atmalma komisyonunda p:ı.· 

z:ırlı!:ln rumne&ktır. Her ikisinin t.rı.Jı. 
min bedeli 1461 liradır. İlk teminat 
109 lira 57 l:uru,tur. Şartnamesi ko. 
misyomfa görülcb~lir. 1stekillerin belli 
saatte ltom:syon:ı gelmeleri. "406,, 
"1712" 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü akşamma kadar bi:::: 

~ğiftinnit bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki baldo 

olur. ~ 

Kayıp - 1111--• Dr. lhun Saıni S 
UksilrUk şurubu 

Uksürük ve netes darlı~. bo!:~~ 
ve kızamık Öksürükleri ıçın pe ... 4 

aranıyor 
328 doğumlu lsmail kızı Zeh

raıun 26. 7. 933 danberi nerede 
olcluğu malum değildir. ((endiai 
ve kendisini ta:uyanlarm Bakrrkö· 
yünde Kartaltepede Aksu cadde
sinde 54 numarada valdesine ve 
valdesi nezdinde dııandan gelmiş 
olan çocuklnnna malUma.t verme
leri rica olunur. 

JHJiTtl..O ARA~rron 

Yeni Po:ıtanc karıaı GUvcn y8%Ihııncai. 

d ve ,.c .. 
sirli illçnr. l ler ecııne e .-. 

d<"polanndı bulunur. ı 

--~~~~~------____.,, 
~---Dr. ,•s ___ , 

NIŞANVA 
Hastalarını bergün akşama ~ 
Beyo,ı;ıu TokaUwan otelt yanın 

o • J aıua-

1 
~lektep sokak 35 num:ıralı ~ 

}-enehancei,.,d0 teda,•ı eder. ~ 
Tel: ~0813 
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da bu ıki erkeğe hülasa ediliyoı du. On
lar ölürlerse, hayatta ne yapacaktı. 

Onlarla beraber gitmesi daha iyi de. 
ğil mi? Mademki ne birisine ne de öte
kisine ait olacaktı. t.tçünün birden ora
da birleşmeleri daha iyiydi. Juana, it
te böyle düşündü. 

Böyle düşünmesinde, Şikonun büyük 
bir tesiri olmuştu. Şiko, herkesin oldu
ğu gibi, onun da nazarında çocuktu. 
Çünkü zayıftı. 

Fakat işte birdenbire, bu çocuk onun 
nazarinda hakiki bir erkek olmuıtu. 

Bunda da P.ardayarun büyük bir tesiri 
vardı.Cüce, Pardayamn tehlike karşısın 
da, ne büyük bir cesaret ve soğuk kan. 
lılık gösterdiğini gözlerile görmüştü. 

O da öyle yapacak ve dünyanın en 
ralim bir idaresine karşı hiç korkmadan 
mücadele edecekti vak.ia, mağlCıp olaca
ğına emindi f.ıkat bunun ne ehemmiyeti 

olabilirdi Bunun bir cesaret olup olma
dığını doğrusu kendisi de pek kestire. 
miyordu. Böyle hareket etmeğc karar 
vermişti ve neticenin de gayet tabii ö
lüm o!acağmı biliyordu. 

tşte sırf bunun içindir ki, ölümden 
ve işkencelerden büyük bir soğuk kan
lılıkla bahsetmişti. 

Şiko kahramanlığının ve fedakarlığı. 
nın farkmda olmamalda beraber Juana 
punu pek!ila anl~!ştı. Şiko, bamba§ka 
bir adam olarak onun nazarında yüksel
mişti. 

Her zaman bir oyuncak gibi oynat
tığı, ayaklarına k=pattığı l:üçiik kay. 
bolmuştu. Himaye etmekten zevk al
dığı çocuk da kay:bolmuştu. 

Şimdiye kadar tanıyamadığı bu Şiko. 
ırekli ve ruh kuvveti sayesinde, artık 
onun himayesine muhtaç olmadığı gibi. 
onu bile himayesi altına alabilecek bir j 

L,..._......, _ ___ __;e,,,,r,,k~ceJl olmu_ştu. 

Bütün bu düşünceler, Şikoyu, onun 
nazarında bir kahraman olarak teces
süm ettirmişti. 

Büyük dostu diye tasif ettiği adamı 
bir defa daha kurtaracağına a§ağı yu. 
kan emindi ve cüce onun nazarın1da 

bilyüdükçe, aşkının da fazlalcıştığım 

hissediyordu. Şimdiye kadar kendisini 

onun fevkinde gördüğü halde şimdi ba
tını önüne eğiyor ve samimiyetle ona 
layık olup olmadığını kendi " kendine 
soruyordu. 

V c ayni zamanda, onun kendisinden 
uzaklaştığrnr hissederek tasavvuru im. 
kansız bir teessür duyuyordu.Evet,Şilm 
ondan uzaklaşıyordu, soğuk duruşuna 
başka nasıl bir mana verilebilirdi. 

Juana tekrar söylendi: 

- Tabii, kıymetini kentlisi de biliyor, 
ben, ona iltifat gösteren o güzel ve asil 
kadınlara nistebeten neyim ki? Mana

sız bir küçük kız, Iakaydiden başka hiç 
bir §ey hak etmiyen zavallı bir kız. Ar
tık beni sevmediği muhakkaktır. 

Ve Juana, onun kendisinden uzaldaş. 
tığmı hissettik;e ona daha fazla bağ

lanıyor ve onu nekadar sevdiğini anlı
yordu. 

Şimdi vaziyet tamamile dc~işmişti. 
Şimdi titriyen, kızaran, . gözlcrile, bir 
tek tatlı tebessüm, bir tek okşayıcı keli. 

me !dilenen Juanaydı. Bilakis Şiko ga
yet lakayt gibi duruyordu. Hakikilt. 
te Şikonun kalbi, patlayacakmış gibi 
çarpıyo:, Juananın ayaklarıra kapan

ma!:, ona a§kını itiraf etmek isti}'ordu. 
Bı:na rağmen bu vaziyette durması 

bu kü~ük vücuttaki r.ar:kuliida enerji· 
yi ve ncfoine hakim oh"'unu gös!cri. 
yorctu. 

Şikonun son izahına, Juana, §Cfkatli 
bir bakı ve tatlı bir tebessümle, hiç 

C O C E N 1 N A Ş K 1 1 25 ----------· _ __. _______ , -
Başka bir zaman olsaydı, hiç şüphe 

yoktur ki, cüce bu müsait fırsatı kaçır
rruyacaktr. Fakat yapacağı başka işler 
vardı. Ve Şiko bu cazibeye kahraman
ca mukavemet etti. 

Heyhat! Küçük Juana bir defa daha 
ve acınacak bir halde hezimete uğra. 

rnı§tı. Bunun üzerine doğrudan doğru
ya tahrik etmekten başka çar .. yoktu. 
Juana sesine lakayid bir tavır vermeğe 
çalı§arak: 

- Bu kadar meşgulsun ki, t acakla
nmın boşta kaldığını ve istinat e-decek 
yerleri olmadığını görmilyonun? Yok. 
sa bana artık aldlrmıyor musun? 

Bu açıkça şöyle .demekti. Aptal! İtti
ğim taburenln, yerine gesmek isin da. 
lı:ı ne bekliyorsun.? ve şan ki, or.un izze
ti nefsini bu kadar kırdığı yetişmiyor
muş gibi, Şiko, bu a;ık davetten istifa. 
de edeceği yerde, onun güçlükle yanın
dan uzaklattırdığı tabureyi gene onun 
ayakları altına koymakta iktifa etti. 

Ve aanki, herıeye tahammül edeceği
ni iyice gö&termek istiyormuş gibi Ju.. 
a:ı::ıd:m bir hayli ötede duran bir $an
d:::lyeye oturdu. 

Bu son ve tahammül edilmez hakaret 
üzerine, J uana, az daha, o meşhur hid
detlerinden birisine kapılacaktı. Onu 
koğacak, döğccck ve bu soğukluğunun 
cezasını verecekti. 

FJkat dii~ündü l:i. ş·ı:o, bulundu~u 
v ~.ret•~ O"':: • ~' •• • !· ft: <: .ır.·İa ilk de.. 
fa ol:ırak kızabilirdi. 

Cüceden korkmuyordu fakat onun 
geti:-diği şa; anı dil:kat havadisi biltUn 
t~ferriıatlaı :le öğrenmek istiyo. du. H::l 
buki, cüceyj koğsa, bunla:-rn hiçbiriti::.! 
ö"renemive:ek, bunun icin, Jua:ıamn o . ~ 

t~ccssüsü diğer hi~krine hukim oldu ve 
her §eye r:ı~cn ~oğuk k:an1ılı~:nı mu
h~faza etmeğe ba§ladı. 

1şte tam bu sıradaydı ki, her zaman 

son derece sükuti olan Şiko, büyük doı 
tu Pcırdayan hakkında sitayişkar bir lf .. 
san kullanıyor ve bu zamua kadar 
kendisi için herşey olan Juanaya li. 
kayit kalıyordu. 

Fakat, Pardayanın selameti mevzuu 
bahs oldu~u için, Juana, cücenin halin
deki hu tahavvüle kızması icısp edip 
etmediiini bir türlü kestir.cınlyordu. 

Filhakika, Şiko, Pardayarun tnkifini 
kendisine haber vercliii zaman, ıenç 
kız yüzünden bir teY belli etottmekle 
beraber •on derece müteessir obııu!tu. 

Pardayanı seviyor muydu? Belki de 

kalb;nin en .derin bir köşeıiııde ona 
kartı bir muhabbet hiui belliyordu. 
~lki de! Fakat muhakkak olan bir ıey 
vardı ki, o da, Pardayanla olan eararcn 
giz; ıörüımesinden sonra Juananın bu 
hayalpereıtane .>§ktan vazeeçuıig olma· 

sıydı. 

Genç kıı, Pardayanın kardeıçe nui.. 
hatlerinin tesiri altında, onda arayıp 

da bulaınadı,iı saadeti bulmak için, Şi· 
koya dönmil!tÜ. 

Fakat bütün a§k hialerinden kurtul· 
duğu halde PardJyanm akibetine likayt 
kalmasına imkan yoktu. Şikoya aöyle. 
mit olduğu v~hile, P.ardayanı bir aja
bey cibi seviyordu. 

Bu vaziyet datıil:nde, oııı.ın da, cüce 
g~bi. icabında. Parday.am kurtarmak 
için canım bile feda edeceii ıayet ta· 

biiydi. 
Maamafih şunu da söylemek icôıp e. 

d« ki. Pard.ayanı k'ırtarnı.ık un;inC.e 
bulunan bu iki zayıf mahluk, ınutkea
süf, aralarında aıılapınaaıak uhli.köi· 
ne maruzclular, 

P::rt\ .. ~nla görüttükten ı;onuı. Şi.ko. 
n:ın ltı~\;ı:n":h~ı t"n:.a:nile zail olmısttu. 
Juananın şövalyeye niba,.et uad•n 
b.atka bir tef otamıy1e&IW biUJoduı 
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Ef er bu huıuata küçilk bir güpbeai kal
ımş olsaydı bile, Juananm, Pardayana 
bir ağabey nazarile baktığı hakkındaki 
teminatı üzerine bu şüphe de dağıla
caktı. 

Maatteesüaf, baklanda söylenen ıöz. 
]erin ve münzevi hayatmm tesiri altın
da kalan Şiko, vücut noksanlığını va
him bir eksiklik olarak kabul etmekte 
ısrar gösteriyordu. 

Pardayanın btı husustaki teminattan 
onun bu kanaatini deği!tiremedi. Hiç 
bir kadının kendisini koca olarak kabul 
etmiyeceğine em.indi. 

Kafasında bu fikir olduktan sonra, 
11.'kını itiraf etmesi için ya ölmek üze. 
ore bulunması veyahud da, ilk evvel~ 
Juananın konuşması lazımdı. Fakat bu
na imkan yoktu değil mi? Juananın, 
kendisini ancak bir kardeş gibi sevdiği
ni biliyordu. Sevdiği yegane adar.'l, bü. 
tün söylediklerine rağmen, Pardayan· 
<dı. 

Şiko, Juananm hiçbir zaman kendisi
ne ait olmıyacağını zannettiği gibi, Ju. 
ana da Pardayanın kendis:ni sevemiye
ceğinc emin olması icap ederdi. 

Şiko düşünüyordu ki, aşkını göster· 
mek i~in en iyi çare, onun da fikren 
meşgul olduğu Pardayanla alakadar ol. 
maktı. Diğer taraftan, Pardayanm dost 
luğu da buna inzimam edince, Şiko mü
tet:1adiyen şövalyeden bahsediyordu ve 
bu vaziyet genç kızı fena halde kızdın
vordu. 
~ Juanaya gelince o, ne istediğini ve 
neler hissettiğini iyice anlayanııyordu. 

Kalbinin, Pardayanla Şiko arasında 
tereddüt ettiğini söylemiştik. Pardayan 
la olan son görü§mesi neticesinde, ço. 
cukluk arkadaşına daha fazla meylet
meğe batlamt§tt. 

Kendisini Pardayandan ayıran mesa· 
feyi idrak ettikten ve tatlı fakat kat'i 

sözlerle hakikati anladıktan sonra Jua
na hayalperestlliğinden vazgeçmi§ti. E
sasen Pardayana karşı olan aşkı henüz 
içine iyice yerleşmediği için, çok JStı
rap çekmeden bundan vazgeçebilmişti. 

Bunun üzerine gayet tabii olarak Şi. 
koya doğru meyletti. Zaten, Pardayan, 
ikna kuvveti sayesinde, Şikoyu onun 
nazarnıda bir hayli yükseltmiş ve hatta 
Şikoya karşı bir nevi hürmet tevlit et· 
mişti. 

Pardayan Şikodan sitayişle bahset
mişti. Pardayan gibi bir adamın her. 
kesi kolay kolay methetmiyeceğini bi
liyordu. İşte bunun içindir ki, cüce o· 
nun nazarında birdenbire büyümüştü. 

Hakikatte, Şikoyu zannettiğinden 

daha fazla seviyordu. Fakat bu aşk, he. 
nüz, izzeti nefsini kırarak Şikodan da
ha evvel itirafta bulunacak kadar şid· 

detli değildi. Onun mahcubiyetini kıra. 
c:ak, ona cesaret verecek hareketlerde 
bulunabilirdi. Fakat bu kadar. Fakat 
söylemek! Hayır, bunu yapamazdı ... 
Bilhassa şimdilik. 

Halbuki, Şiko gibi mahcup bir adam
la meselenin ba~ka türlü halledilmesi· 
ne imkan yoktu. Eğer blraz gayret et. 
seydi, eğer, bazan olduğu gibi, söyliye· 
cck tatlı sözler bulsaydı belki o .::aman 
Juana her §eyi unutarak itirafta bulu
nabilirdi. 
Fakat maatteessüf, Şiko, JuaMnın ver. 
eliği cesaretlere rağmen, hiç bir gay
ret snrfetmiyor ve soğuk gibi duruyor· 
odu. Juana, yalnız kendilerinden bahse. 
dilmesini istediği halde, o. yalnız Par
dayandan bahsediyordu. Vaziyt.t sen 
derece ümitsizdi. Eğer Juana kendisi
ni zorla zaptetmeseydi, muhakkalf ki o. 
nu döğecekti. 

Fakat kimbilir, belki de Şiko, hiç 
muhakeme ctm::den, sevgilisinin aşkını 
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zorlamak için en iyi çarenin o şekilde 
hareket etmek olduğu kanaatine var
mıştı. 

Juana bütün kurnazlıklarının boşa 

gittiğini görünce, Şikonun istediği mev l 
zu etrafında konu!lmagva ve tırsat bu. 

~ f 

)unca. onu yola getirmeğe karar verdi. : 
- Aman yarabbim! dedi, ondan am

ma da bahsediyorsun 1 Sana ne yaptı ki! 
ona bu kadar bağlandın? 

- Bana öyle geyler ... Hiç kimsenin 
aöylemediği öyle şeyler söyledi ki, fa· 
kat sen bile, Juana onu kurtarmağa 

azmetmedin mi? 
- Tabii! elimden gelen heq;eyi ya. 

pacağrm. Sana söyledim ya! 

- Biliyor musun? Devletin ışlerine 

burnumuzu soktuğumuz için başımız 
belaya girebilir. En aşağr, göreceğimiz 
ceza asılmaktır. Bundan başka, herhal
cie işkenceye de uğrarız. 

Şiko bunları ~ayanı hayret bir soğuk 
kanlıhkla söylüyordu. Juanaya bunları 
ni~in söylüyordu? Onu korkutmak İ· 
çi:t mi? Onu vazgeçirmek için mi, Ha. 
yır, çünkü onu işin içine kar;ştırma

mağa zaten azmetmİ§ti. Dostunu kur
tarmak için ölümü ve işkenceyi göze al. 
mıştı. Fakat bu fedakarlığı juanauan 
da istemek! Bunun imkanı mı var? , 

Ondan bütün· istediği. bulduğu par
!Ümenin değerini öğrenmekti. Devletin 
i'lerine müdahalenin kendilerine nelere 
mal olabileceğini söylerken sırf ona o· 
lan sadakatini göstermek istiyordu. 

Sonra, yaptığr feclakarlığm derecesi. 
ni, Jtıananın da bilmesi meşru ve doğru 
hir şeydi. Yirmi yaşı vardı W! elbette· 
ki yaşamak istiyordu. Bu yaşamak 
hakkını feda ediyorsa bunu, büyük bir 
iş için yaptığını. Jııananı;ı hilmcsiı·i is
tiyordu. 

Juana,, ona her zaman bir çocuk na. 

zarilc bakıyordu. Pekfıla düşünebilirdi 

ki, Şiko sırf çocukluk ederek ve düşün
meden hayatını feda ediyordu. ölümü· 
nün bu suretle tavsif edilmesine, Şiko, 
doğrusu tahnmrr.ül cdemiyord~. 

Şiko işkenceden ve asılmakn bahse. 
dince, Juana gayriihtiyari ürpcrüi. Dz· 
ha henüz hayatın başlangıcındaydı. Hiç 
bir şey bilmiyordu. Evinden başka hiç· 
bir yeri görm~mişti. 

Babasından, Şikodan ve hizmctçile. 
rindcn başka kimseyi tanımıyordu. Fa· 
ht, hayatta bildikleri de, o kadar !a· 
kayt kalınacak şeyler değilcli. Bütün 
bunları ve hayatını birkaç gün evvel ta. 
mdığı adam için feda etmek doğrusu 

insanı düşündürür. 

Fakat herşey tecrübe ve id:ııanla o
lur. Kimbilir, belki farkında olmadan. 
onda da Şikoda olduğu gibi, büyük bir 
cesaret yüksek bir ruh vardı. Belki, 
ölüm tehlikesi ve hayalperestane bir 
sergüzeşt onu da cezbediyordu? 

Aşk, Juananın bakir kalbine, biribir· 
lerine tamamile zıt iki adam tarafından 
sokulmu~tu. Pardayan gerek manen, 
gerekse bedenen ona bir dev gibi görÜ· 
nüyorduysa, Şiko da manen ve b<'dcncn 
son derece zarif ve güzel bir erkek m<>
<leliydi. 

Uzun müddet bu iki erkek arasında 
tereddüt etti. Birisinin kuvveti, digeri. 
nin zaafı onu cezbediyordu. Birdenbire 

birisinin iknaı üzerine diğerine meylet• 
mişti. Ve işte tam bu sırada, ikisini bir• 
den kaybetmek tehlikesine maruz bulu. 

nuyordu. 
Onun aşkını reddeden erkek ~gizis· 

yon gibi miithiş bir kuvvet tarafından 
mahk(ım edilmişti. Kendisini seven be· 
bek ise, birincisini kurtarmak için teh. 
likeye atılıyordu. Dünya onun nazarın· 

... 

... 
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HER AKŞAM • 
Uzun mUddettenberi takdirklirlannı eşsiz sesinden 

mahrum bırakan biricik sanatkar 

8eyoğ LONDRA Blraba-
lunda - nesinde 

~---- Telefon : 40227 ...___ ____________ ,.:.._ __________________ _ 

liaricen kullanılır. Eski ve yeni 
Romartenzmaı 

LlYlm~a~eo> 

~nvaı~~ • 
S~ ve Soğuk nlğmlığmdan 
ileri gelen §tddetli ağrılan 

Teskin 
Ve 

il 

Her eczanellen 
arayınız. 

R"ABER - J\'K§am postası 

~.~ ~> ı ıncı sınıl Cilt· Frengi ve cııQer i 
Zührevi hastalıklar mutahassrsı ~ ll•lllAll T•17•r• Cemı1eıı l<art••• No. n 'f) Teleto" ı ıu••a 

'f~, Pazar ve Perşembeden başka hergün ~ 
· 15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Sair gOnl~rı parasız (> 

Kimyager 

. Hüsameddin 1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil-ı 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve / 
Eytam Bankası karşısında izzetj 
Bey Hanı . ....................... .-.......... 

' 
1 :::::m Birinci smıf Operatör ::::::: ., .. nor. CAFEH ·TA YY ARH 
il Umumi cerrahi ve slnJr cerrahlal mut~ H 
l•I ha.sslSl. Parls Tıp PakWtesl cerrahi scr-

1
~: 

• vlai, dimağ cerrahW enaUtllsU abık :: 

1 
asıııtanL E 
Erkek ,.. kadın ameııyaUan, ııinlr va 5 
beyin urlan, esteUk (yüz, meme, karm1§ 
bunııukJuklıı.rı) amcllyaUan ve ntııalye~r: 

1 
dotum rnUtehaaaıaı. f 5· 
HergUn (S-11) kadar meccaneıı. Öğl!.'.1 § 
den aonra Ucrat,1\dlr. Deyoğlu Parmak. ii 
kapı Rumeli han No. ı. Tl. 4f088 :; ..................... ............. ___ .. 1--···· ... -···· ..... 111::99...J:--···-::.:Z:· ...... ·-il 

::::.-n::::::::::::-.:::::::.-:::::::::::::::::::::::nnm 
i! Deniz Hastanesi Cerrahi Şefi 1 
ıi: Operatör ı 

-------------------~- ı Dr. Salah Sun ·· u Di§ tabibi n 
ızale eder 

MAZON MEYVA TUZU 
JNKtBAZI, HAZIMSIZLICI, MiDE 

EKŞİLiK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. İçilmesi latif tesiri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ marnmıa 

dikkat. 

Tt:J Q KiVE 

t 1 QAtlT 
BANKA51 - -

Biriktiren Rahat Eder 

u Dt. Kemal Sun 1 
ii btıkJAI caddesi 322 n Beyoğlu Yerli Mallar Paz.arı üstü • 
Ü Telefon: 43667 H 
:::::::::11:::::::::::-... -::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

15 

Kel':\di kendine 1000 kelime ile 

lngiliz~e dersi 

, 
Resim: 9 
The Hotel 

( Otel ) 

1 - A hotcl: (bir otel). 2 - Thc v~tibulc; loungc: (t~lık, giriş 
sa1.oı~u). 3 - A visitor: (bir misafir, bir yolcu). 4 - The clerk: 
(monı.ur). 5 - The office: (yazıJı.ane). 6 - The lüt: (asansör). 7 
The garden: (biilı96). 
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E:N , 
K~SKIN T 

H 
1 Erkekler dahi . •. 

Guıd ve s:J~l.ım dişlere malık oım11hdırlar. 
Çunki. midelcrinın scl~mcli, d11lerinın rnukcm· 
mclıyetinc tabidir. Mukcmmcl ve ııa~lam dış· 
lctc malik olmak için mutlaka Dcntol d~ suyu 
ve macunu kullanınıı.. Pısteur'un tcdlı:ilo fcnni· 
ycsi dairesinde istihzar edilen Dentol diş suyu 
ve macunu rayct anti'ieptilı: ve nefis koitulu 
olmakla tütun içenlere pyanı tavsiyedir. rur 

DENTOL diş ~uyu ve macunu, diş etlerini 
lı:uvvctlcndırir Nefesi ta~fıye ve dı!ilcri hü$· 
nü muhafara ctlıki gibi dişlere parlak bır 
bcyulılı verır. Ocntol bütun purfumorİ· 
lcrlc ccz.anclcrdc satılır. 

Her yerde DANTOL iste:yiniz. 
Eczanelerle parfümörilerde ıatılır. 

NIHA~l ı~Lt· 
RiNDEN &iRiSi KfftDiNi 
TOTAMNAAAK'' SUNU f tLiP 
TEN IA$K- 9';t.1SE "IAP• 
.MA2!.''l>i~ 8A&IROI. 

29 MART - 193'1 HABER - :A.kşam po_s.:....ta:_tı_r ----------------==~==========~~~~~ 

Satış Yerleri 
ve 

Galata, Bcmkalar cadesinde RADYOFON maiua* 
Pendik, Elektrik ma~azuı ŞEVKET KAMBER 
Bursa, NUREDDİN NEŞ'ET. UzunÇ&Jll No. 128.ı 
İzmir, A. FELDMANN. Peıtemalalar Çukur -
Zonguldak: Mobilya Evi. ALI RIZA. 
Adana, YUSUF SAMI T arauı kap11ı 

ACENTALARI Edremit, Foto FEHMi MiNE. 
İzmit: Tütiincü Hayri Burgu 
Ve İstanbul Sultanhamam Hamdi bey geçidi No.~. 

''LVON BATAK--
t-fANE LE Rİ NİM. ELE SA· 
ŞISl OLl/l.N FiLi!>. Bu--..-. 
5A"(c0E 'ı'AkALANARAK. HAPiSE 
Tl~ıı.01 VE MAH KUN\ E DiLDl .. 
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