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Komitacıların elinden bir zavallıyı kurtarmak isteyen 

Halka k arakol
dan ateş e dildi 

D=Oaıırncıye VeD<nnnmnznını beyaınatn : 
"Suriyelilerin memleketlerimiz arasında niza 

vesilesi olacaklarına bir rabıta teşkil 
etmelerini dilerim.,, 

Halep 29 (husust) - On gün evvel bu adamın feci bir şekilde döğülmesi 
hil'zura on kiıilik bir vatani müfrezesi halkı çok müteessir etmiş, devriyenin 
lÖnderilmişti. Bu müfreze gehirde -dev- · arkasına takılan halk biraz sonra kara-
riye gezerek emniyeti kontrol edecek- kolu basarak yakalanan adamın derhal 
ltrdi, Müfreze bir akşam üzeri şehrin serbest bxrkılmsım istemişlerdir. 
~kaklannda dolaşırken esnaftan birini Polisler karakola hücum eden hal. 
ıçbir suçu olmadığı halde yakalamış. kın üzerine ansızın ate' açmışlardır. 

ltr, döğe döğe karakola götürmüşler- Bunun üzerine ortalık karışmtş. Halkla 

tki polis öldürülmUştilr. Halktan da 
müteaddit ölU ve yaralılar var.dır. Ka

rakolu basanların 300 kişiden fazla ol~ 
duğu anlaşılmıştır. 

Bir hadise daha 
Uzkiye (hususi) - Kınkhanda mü. 

ıahitlere dertlerini anlattıkları için ya· 

.. 

F ransada Savua mm takasındaki kiiçük bir nehrin taşması büyük bir 
felaket halini almış ve birkaç köy su altında kald1ktan maada, bazı köy. 
ler de suların sürüklediği çamur ve ~aş hücumuna maruz kalmışlardır. 

Resmimiz, bu köylerden birisinde, köylülerin, evlerinin etrafmda\ô 
taş ve çamurlan temizlediklerini göstennektedir. 

Almanya hesabına ~Şehrin ileri gelen esnafından olan polisler arasında müsademe olmuştur. 

iş kanunu nun 
t atbikine hazırlık 
iş başmda kazaya uğrayaniar 

için bir sigorta kuruluyor 

kalanan Tilrkler ellerine kelepçe vuru
larak Halebe götürülmüşlerdir. Bu h~

dise Sancak halkı arasında galeyana se- Fransa ve Isviçrenln askeri sırlarını çalan 
bep ola bilecek bir vehamettedir. B • 

Sancak Türklerinden müteşekkil bir ır casus yakalan 
heyet Abdülgani Türkmenin reisliğin. 

(Devamı 6 tnt."'ıda) 

ı 

························-······················.-...····· 
Bern, 30 (A. A.) - Bale §ehri 

emniyeti umumiye memurları Ra· 
venburg • " ' urtcmbergde faaliyette 
bulunan bir Alman casusluk merke
zi hesabına Fransa aleyhinde birkaç 
aydanberi casusluk yapan 24 yaşın· 
da bir memuru tevkif etmişlerdir. 

viçre hududu civarındaki Fransız 

askeri tayyare karargahları hakkın
da malumat toplamakta idi. Bu ada· 

mm ayni zamanda Dubendorf'daki 
lsviçrenin askeri hava üsleri hakkın
da da malumat verdiği zannedilmeK 
tedir. 

On beş haziranda meriyet mevkiine 
Cirecek olan ~ kanununun tatbikatı 
~lckında tetkiklerde bulunmak üzere 

1 
lu, İzmit mıntakalanna gitmiş olan l dairesi İstanbul mUmessili Haluk 

Oıı dönmüştür. 
. lı dairesi hazirandan evvel iş yerleri-

~111 t b"' d .. 1 es ıti ve on an az ışçı ça ıştıran 
~cssese adedlerinin merkeze bildiril

ai için çalışmaktadır. 
tı nundan başka gelecek sene kurulma. 

lı:ararlaıtınlan "Devlet sigorta idare
~ için ıimdiden tetkiklere başlanmış
~.tş dairesi, işçi çalıştıran müessese 
' ıplerine gönderilmek üzere matbu 
~ltct varakaları hazırlamıştır. Bu an. 

tlerde iş kazaları vukuunda müesse
~e :muhtelif sualler sorulmaktadır. 
t alışma esnasında müessesede vukua 
~ecek kazalar derhal iş dairesi tara
~ dan dağrtılan matbu varakalara kaza 
l\ denin vaizyeti yazı malcinesile yazıla 
t al~l:adarlara gönden1ecektir. 
~ ldnunusani 937 den itibaren vu. 

kua gelen iş kazaları ıc1a bundan böyle 
iş dairesine bildirilecektir. Anket vara
kalannda kaza vukua geldikten sonra 
bilhassa aşağıdaki hususlar tesbit edi
lecektir. 

A - işçi veya müstahdeminin kaza. 
dan bir gün evvelki kazancı. 

B - İşçi veya müstahdcminin iş ye
rindeki vazifesinin mahiyeti. 

C - İ§çi veya müstahdeminin kaza
ya uğradığı mahal ve tarih. 

D - Kaza nasıl oldu ve kazaya mey. 
ıdan veren sebepler. 

E - Kazazedenin hangi uzvunun 
sakatlandığı ve ne şekilde sakatlandığı, 
öldüğü. 

F - İşçinin kaç gün çalışmayacağı. 
G - Kazazedenin hangi hastaneye 

kaldırıldığı. 

Bütün v a z i y e t 1 e t r kazayı 

takip cıden 24 saat zarfında kazaya uğ
rayan her işçi veya müstahdem için ay- ı 
n ayn doldurularak iş ıdairesi rruntaka 
5mirliğine gönderilecektir. 

100 lira 
mükafat var ! 

Ceyb ve teceyb 
· sözlerlnlo Türkçe

leri nedir? 

Casusu, Alzas ve Fransız - Is-

Londradan h aber verildiğine göre 

Ankara, 29 (A. A.) - Dil Kuru- B ı t t it 1 
mu Genel Sekreterliğinden: e gra a a ya 

(Cey'b ve Teceyb) sözlerinin 

türkçelcrini Nisan iki akşamına ka.. ı h • d b e e •• k 
dar mektup veya telgrafla bildire- a ey 1 n e u yu 
ceklcre 100 lira hediye edilecektir. • 

=-;~;;~·-~;;;;~;~·~··· .. ···'nümayişler yapılmış 
ıştırak etmıyeceğız Sebep ltalya ·ııe Yugosl 

2 mayısta açılacak olan beynelmilel ' avya 
Paris sergisine i§tirak etmeme~z ~~- arasında imzalanan misaktır 
kQmetçe kararlaştırılmıştır. Bu ış ıçın 

evvelce seçilmi§ olan komite azalan ya

pacak i~leri kalmadığından asli vazife

leri başına dönmüşlerdir. 

Bu kararın bazı teknik zaruretlerden 
ileri geldiği söylenmektedir. 

Deyli Ekspres gazetesinde okunmuş· 
tur: 

karşı taahhütlerinden hiçbirini bozma• 
dığmı tasrih eden beyanat neşretmiştir. 

Memnuniyetsizliğin sebepleri 
ne imiş ? 

Morning Post gazetesi yazıyor: 

Amerikadaki muthiş facianın 

Yüzlerce Yugoslav talebesi ve İJÇİsi, 
bugün öğleden sonra, Kont Ciano ile 
Başvekil Stoyadinoviç arasında aktedi. 
len dostluk misakı aleyhinde nümayiş 

yapmışlardır. 

"'Kahrolsun İtalya., diye bağrışarak 
Bclgratın ana sokaklarından geçmişler 
ve İtalyan bayrağı asan dükkanların 

vitrinlerini kırmışlardır. 

Yugoslav - İtalyan anlaşmasına 
karşı Yugoslav halkının vaziyeti, bu 

Utıth' • J ~ facuıya dair Amcrikadan gcbı ilk nsinılcr: 11/iUiktan sonra mektep biıı.3sııım hali ve yaralı ola-
rak 1curtan7an çoetik1arilaıı birisini annesi hastanede ::iyarct ettiği sırada.. ' 

ha~~n, 30 (A. A.) - Ziraat Facia, binanın mahzenlerine dolan Raporda gazlerin yer altından mı 
.~ Wallace, New-London'daki ve bir motörden sıçnyan bir krvılcım. çıktığı, yoksa kanalizasyon bonıları
~ktepte vukubulan infilak hakkında la ateş alan gazin infilakı neticesin.. nm biribirine iyi raptcdilmcmesinden 
pıJa.n tahkikatın neticelerini neş. de vukubulmu§tur. mi toprağa. nilfuz ettiği zikredilme-

ti-... :_ 4 . 

Atlı jandarmalarla polis takviye müf 
rezeleri bu nümayişçilerin ileri gelen
lerini yakalamış ve iştirak edenlerden 
birçoğunu da mücadele esnasında ya-

ralamıştır. \ 
Hükumet, İtalya ile aktcdilen mua. 

bedenin Yugoslavyanm küçük itilafa 

gece Srpski Krtıl otelinin d ışında yapı· 

lan nümayişlerle açıktan açığa gösteril. 
miştir. Üzerinde İtalyan bayrağı bulu
nan pencereler kırılmıştır. Tahminen 30 
kadar nümayişçi tevkif edilmiştir. 

Memnuniyetsizlik, evvela Arnavut
luk bugünkü vaziyetin idamesinin ta. 
nınması, ikinci derecede, İtalya kralı 

Viktor Emanoelin zımnen Habeş im-
( Devamı 6 ıncıda) 

C u m hu r i yet (; l r 
IO>ö ırt kasa bay o <dl aı IMl aı 

Asi e r den kuı~ rdı 
ltalyan esirleri düşmanı göre

miyerek kendi aralarında 
harbettiklerini söylüyorlar! 



Umumi Harp ve Penguenler! 
nonun iflası Uz.erine) Avrupanın gar. 
bına da sirayet etml§ olmasından ve 
Habeş harbiyle İspanya isyanının bu 
muvv.enesizlığe tuz biber ekmiş ol. 
masmdan doğmuş,, değildir. Umumt 
harp korkusu insanlığın ilk disiplin 
l:abul ettiği günden kalma bazı mu
hasebe hatalarının tashih zorluğun

dan doğma bir zarurettir ki ancak bu 
tashihlerin gönül rıza.siyle yapılması 
ile önilne geçilebiiir. 

Dünyanın bir umu- J 
mi harp arifesinde 
bulunduğunu gör. 
mi yenlere bunu 
gösterebilmek bir 
hayli zordur. Bu. 
nunla beraber dün 
·yanın, bir umumi 
harp için lizımge. 
len bUtün şartlan, 
sebepleri ve ihti
rasları cami bir si-

yasi buhran içinde bulunduğu ve bu 
buhra.ıun zaman zaman umumi ha.rbi 
burnumuzun dibine yaklaştırdığı da 
apaçık meydandadır. 

Bir zamanlar dünya Haley kuyruklu 
yıldızından korkmuştu. Halbuki Haley 
kuyruklu yıldızının dünyaya sa.rpma. 
sx hiç de akla yakın bir ihtimal de. 
ğildi. Bu yıldız uzaklaşıp gittik
ten bir müddet sonra dünya. bir
aenbire bir umurnt harbe girlver
ai. Her şey hesapta. vardı: ölüm, se. 
falet, ~kence, açlık herşey... Buna 
rağmen Haleyden korkanlar bu ilk u. 

. mumt harbi korkunç 'bulmadılar. Se
bep? ÇünkU onun ne olduğunu, nasıl 
geldiğini, ne bela.Iar doğurduğunu ve 
neye ma.l olduğunu kimse bilmiyordu. 
Kuyruklu yıldızın çarpması çocukluk
lannda.n beri kafalarında yer etmiş 
olan "kıyamet,, e uygundur. Fa. 
kat yine bu kafalarda umumi har. 
.bin bir i!adesi yoktu. 35 lik yüzlerce. 
topun trampet ateşi ne olabileceği · 

kutuplardaki Pengüenler kadar • bu 
1 

oe\•irlerde erkaruharbiyelere de meç. 
huldif. 

Bununla beraber ikinci umumi harp 
arlf eslnde de insanın birinci umum1 
ha.rp arifesindeki insandan f arkr yok. 
Penguen yine o bildiğim.iz kakavan 
Penguen < •). Hatta aralarında çok 
aaha llerlye giderek hakikati göre
bilenlere karşı hücuma kalkışanlar 
aa var. ' 

Birin~ umumi harbin BeJ7!lni dik
katle t!:kip etmiş olanlar, hiç şüphe
siz ikinci bir umumi harbin beşeriye. 
te ne m.ert:cbe yakla!imJŞ bulunduğu_ 
nu, birinci umumi harbi dikkatle ta
kip etmemL~ olalılardan daha iyi bi
lirler. 

"Umum.l ha.'"P korkusu Avrupanm 
prkmdaki muva.zeneslzliğiu (Lokar-

(~) Buz'Tar ara.mıda ya._.qar oo ıinsan 
gibi ~kııli yürılr bir garfüip ördektir. 

Bu sütun maalesef yalnız dogmatik 
konuşmağa müsaittir. Şunun veya. bu
nun burada. tahlil edilmesine imkan 
yoktur. Yalnız şu kadar söylenilebilir 
ki, her yeni ideolojinin ilk yayılma 
devres1nde ''agressif = saldırıcı,, bir 
canlılığı vardır. MoskoYanm bayrak. 
tarlık ettiği Marksizm bu merhalede 
iken dünya umumi harple burun bu. 
runa. yaşadı. Fa.,izmin belirmesi ile 
başlıyan tedafüi merhalede umurnt 
harp tehlikesi had devreden uzaklaş
tı. Şimdi fa.~izm bir müdafaa sil~ 
halinden çıkıp arsıulusal bir Donkf
şotizm'e döndü. Bir balta olmayıp bir 
ideoloji olduğu iddiasındadır. Bu id
dia yayılma devresine girm~ir. De
mek ki faşist saflarda saldmcı bir 
canlılık vardır. Tıpkı bir zamanlar 
marksist saflarda olduğu gibi. 

Bu silahlı tasfiyenin dünyada bula. 
cağı alaka ve lakaydi. nispeti harbin 
yaklaşma. ve uzaklaşma nispetidir. 

Habeşistanı sahne olarak seçtiği 
günlerde tecavüzi faşizmin yaptığı 

sarsıntı İspanyayı sahne ettiği anda 
olduğundan elbette daha azdı. 

Buna. sağdan ve soldan çok uzak
'larda bir bambaşka ki.inat ola.n ve 
dünyada umumt harp jşaretini verebi- · 

·len yegane iktidar telakki edilen tn
g!lterenin fevkalade silahlı bir halde 
bulunduğunu ilave ederseniz, dostla. 
rım Penguenler umumi harbin işaret 
edilebilecek bir zaman ve mekanın da 
fevkinde olduğunu, adeta bir havayı 
"llesimi halini" ald'ıjınF aotı~bilirsiniz. 
Bu havayı nes'minin tazyikine göre 
ise bir Fatiıl hoca isabeti göstermek 
müşkül değildir. 

Umumi harpten haber vermiyen ga. 
zctelcrin şuurundan ve iyi niyetlerin. 
den tereddüde hakkımız vardır. Zira, 
umumi harp o kadar yakla§mıştır ki 
Almanya bile hadisenin deh~tini an
lamış ve blöflerine nihayet verip akıl 
ve mantığa ric'at eylemiştir. 

Şekip GÜNDÜZ 

Habeşistanda 
ticaret durdu 

Adlsababa vakalarından sonra ltalyanla 
yanlı~lıkla kendi vatandaşlarını da 

öldürmüşler ! 
Londra, 30 (A. 'A.)'- "Timea,. 1 

·gazetesi muhabirinin bildirdiğine gö· 
,e, §ahsma kar~ı Y.apılan suikast ne
ticeııinde alınan mukabele bilmisil 
tedbirlerinden iki gün sonra haber-

- Eyvah! yağ1'flcUr ba.§ladı. K<lrım 
llta ~yes~ çı.k-mıştı. 

- Eh<:mmiyct:i yok ocımm, sağawik 
,eçinçcıJe kadar bir. mağaza.ya girer. 

- ABıt hen ~ onda.n kM kÜyoruin. 
yar. 

dar olan maretal Graziani muhıelif 
rütbelerde 200 den fazla ltalyaııı 
Habeşistan haricine çıkarmıştır. Mu 
kabele bilmisil tedbirlerinin tatbiki 
sırasında birkaç İtalyan yanlışlıklı.ı 
bizzat kendi vatandaşları tarafından 
öldürlilmi.iştür. 

Habeşistanm Londra sefiri Mar
tinin iki oğlu, mar~al Graziani a· 
leyhindeki suikast tertibatında met
haldar olmak cürmiyle Adis • Aba -
hada kurşuna dizilmişlerdir. 

Muhabir diyor ki: 
" Son vakalardan sonra Habetis. 

tan ile diğer memlektler arasında ti. 
caret durmuştur.,, 

Vin<\sor dilkası 
ne zaman evlenect:ık? 

Viyana, 30 (A.A.) - \Vind
sor Diikünün etrafındaki zevatın 
sôylcdiğine göre Dük mayıs bidayc· 
tinde Parise giderek ayın nihayetin· 
de Fransada Mrs. Simpsonla evlene· 
cektir. Bundan sonra Dük Avus· 
turyaya avdet ederek Karintiad" 
\Vasserlconberg şatosuna yerleşe· 
cektir. Bundan evvel Di.ik nisan a
yında Sankt - '\\Tolfgaug'da ikamet 
edecektir. 

Kedinin haber ver-. 
diği esrarlı ölüm 

Kuyudan cesedi çıkan Bulgar 
kazaya mı uğradı yoksa 

öldürüldü mü ? 
latanbul jandarma kumandan

lığı bir ölüm tahkikatiyle meşgul· 
dür. Ölen adam 67 yaşında bir Bul· 
gardır. Nikoli ismindeki bu ihtiyar 
T opkapı ile !\fal tepe arasında bir 
bahçedeki kulübede oturmaktadır. 
Bulgar tabiiyetinde olan Nikoli beş 
gündenberi ortadan kaybolmu§tur. 
Kulübesinde yalnız oturan Nikotinin 
hayat arkadaşı olarak bir kedisi var
dır. Bu kedi beş gündenberi kulii· 
benin penceresinden ayrılmamış. 
gece gi.indiiz acı acı miyavlamıştır. 

Kulübenin sahibi olan Müslim 
dün kulübeye gelince, kedinin acı 
feryatlarını işitmiş, Nikoliyi aramış, 
bulamayınca jandarmayı haberdar 
etmiştir. 

Bu ihbar üzerine civarda araştır· 
malar yapılmış, Nikoliye ait hiç bir 
iz bulunamamıştır. Akşam üzeri ci
vardaki kuyuya bakılınca suyun Ü· 
zerinde bir cesedin yüzdüğü görül· 
müştiir. 

Jandarma vasıtasiyle itfaiyeye 
haber verilmiş, ceset kuyudan çıka· 
rılmış, bunun Nikoli olduğu görül
müştür. Adliye doktoru Enver ça· 

ğmlmış, cesedi muayene etmif, ölü· 
mü şüpheli gördtiğü için morga kal
dırılmasına lüzum göstermiştir. 

ihtiyarın boğazında bazı tazyik 
izleri görülmüştür. Tahkikata müd· 
deiumumi muavinlerinden Fehmi ve 
İstanbul jandarma kumandanı el 
koymuşlardır. 

Kulübede araştırmalar yapılmış, 
Bulgarca yazılmış bir mektupta §U 

cümleler görülmü§tÜr: 
"Cuma ~ünü seni aradım. Bula

madım. On buçuğa kadar bekledim. 
Yattım. Sabahleyin de erkenden 
gittim.,, 

Aleksi ve Kosti isminde iki bul
gar nezaret altına alınmıştır. Bunlar 
dan Aleksinin, Nikoliye iki sene ev-
vel 150 lira borç verdiği, parayı ala· 
mayınca icraya başvurduğu anlaşıl
mıştır. Hatta aon günlerde Nikoli
nin Müslime §Öyle dediği tesbit edil
mİ§tir: 

"Ben Aleksiden 500 lira aldım. 
Halbuki o benden 1500 lira istiyor. 
Bu nasıl iş? Ben de onu mahkemeye 
vereceğim . ., 

Ankaraya gelecek 
ecnebi misafirler 
Romanya Başvekili nisanın 

altısında Ankarada bulunacak 
Romanya başvekiil Tataresko 9e

koslovakyayı ziyaretinden döııdüğU · 
cihetle nisanın altısında Ankarayage
lecektir. 

Nisanın on ikisinde de Ba.§'vekil 1s. 
met 1nönU Belgrada hareket edecek
tir. Türk gazetecileri bu ziyaretin in. 
tibalarını iyice tcsbit için 7 Xisanda 
Yugoslavya.ya gidecektir. 

Sofyaya gelcn haberler göre, İtal
yan hariciye nazırı Kont Çiano, Ni-

sanın ilk haftasında Ankaraya gele
cektir. 

Bir Ingiliz gazetisinin 
verdiği haber 

Bu 8abahki _po.<JUıyW. gelen D<iily 
Tclegraph gazetesi R<nna m1thabiri 
yazıyor: 

İtalyan hariciye nazırı Kont Çiano 
belki de Anka.raya paskalya tatilin. 

den kısa bir zaman sonra gidecektir. 
Kont Çiano, Türkiye hariciye veki. 

il Dr . .Arasm Milin.o ~yaretini iade 

edecek ve cumurreisi Kamil Ata.tilrk 
tarafından kabul olunacaktır. 

Türkiye ile İtalya mUnasebatı son 
zamanlarda ilerlemıştir. Umulduğuna 
gôre, yapılacak ziyaret, her iki mem. 
leketi eski dostane şekilde bağlıya

caktır. 

Fransız gazetelerine göre 
Fran.<nzaa Paris-Soir ga;:;.etesinin 

Romadaki hu.•msi muhabiri bildiriyor: 
Kont Çianonun derhal Ankaray& 

gideceği hakkındaki şayialar doğru 

değildir. Buna rağmen, Türk - İtalya 
anl~r;nası hususunda, Türkiye Harici. 
ye vekili Rüştü Arasla Kont Çiano 
arasında, Milanoda başlamış olan mü 
zakerclere büyük bir faaliyetle devam 

edilmektedir. Roma resmi mahafilin. 
de söylendiğine göre birçok noktalar 
şimdiden tenevvür etmiş ve kont Çi. 
anonun, anlaşmanın imzalanması için 
Türkiyeye yapacağı seyahatin nisa. -
nın ortalarına doğru vaki olması kuv 
vetle muhtemeldir. 

O~tamekteplerde 
Fen bilgisi kaldırıhyor 

Bu ders yerine eskisi gibi 
fizik ve kimya okutulacak 

Maarif vekaleti talim ve terbiye dai
resince hazırlanarak ortamekteplerin, 
birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında, 

fizik • kimya dersleri yerine ikame edil-

miı olan fen bilgisi derslerinin bet ıe
nedir devam eden tedrisat sonunda is
tenilen neticeyi vermediği ve bunun 
için önümüzdeki ders senesinden itiba. 

Karısını arıyor 
Yalovada Rü&tempaşa mahallesinde 

oturan balıkçı Etem bu sabah matbaa
mıza gelerek dedi ki; 

ren gene eskisi gibi 7 ve &ekizinci ıu
nıflarda fizik - kimya derslerinin oku. 
tulacağı &öylenmektedir. 

Ortamektep talebelerini hayata kar§t 
daha işe yarar malumatla mücehhez kıl 
mak düşüncesile çıkarılmış olan fen bil 
gisi kitapları talebeye ağır gelmektedir. 

Bu der& hakkında söz ııöylemeğe salahi
yetli hemen bütün muallimler yeni ka. 
rarın pek münasip olacağı kanaatinde· 
dirler. 

lngllterede de "Halk 
cephesi,, mi ? 
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dCagata dak 
Hayat ve 
kitaplar 

Herkesten uzak, kendi kendileri ''e 
kitapları ile baş ba.§a yaşamaktan 
hoşlanan adnmlar vardır. çaıışnıak 
için gecenm sükünunu, ortadan el etek 
çekilmesini beklerler. Onlar ancak 
böyle saatlerde gerçekten yaşan1a.ğa 
başlar; y~ıyanlarla konuşmağı bil. 
mczler ama k.taplarla uzun uzun soh· 
bellere giri§ip kendi kendileri ile son· 
suz münakaşalar açarlar. 

Öyle ya§a.manın da bir zevki, zevk· 
leri olduğunu inkar edecek değilimi 
ona imrendiğim, hatta öyle yaşadıgııll 
günler de oldu. Fakat tabiatım onu 
pek zora! kabul etti ve asıl hayatını 
beyaz kfığıtlar üzerindeki kUçUk k8 • 

ra §ekillerde değil, kımıldanan, ses 
çıkaran şeylerde olduğunu anladıJll. 
Kitaplarda hayat yok mu? onlar dıı 
canlı değil mi? ... Elbette ki onlarda 
da hayat var, elbette ki onlar da cf!,1\
lt. :Kelimelerinin arasında, vuran bit 
kalbin hareketi vardır, iyice dinlerse· 
niz duyacağınız bir se3 vardır. Fakat 
o vuran kalbi, asırlara rağmen aııen· 
gini muhafaza eden, hatta. asırlat 
geçtikçe o ahengi daha saflaştırtll1ş 
olan sesi duymak için kendimizi ha
yattan çekmememiz 18.zıır.drr. Bize hct 
an değişen, kararsız gibi gözüken lt8• 
yatın asıl manasını, gözleriıniı.deJl 
gizlenen insicamını kitaplar anlatır 
diyeceksiniz. Çok doğru; ama kittı.P· 
ları bizim gibi adamların, her an b~~i 
ka bir şekil alan hayata bizim gıb 
tabi olup bizi mgibi sevinmiş, bizirıl 
gibi ıstırab çekmiş adamların )'azdı• 
ğını da hayat öğretir. 

Hayat ile kitaplar . biribirini ta
mamlar, biribirini izah eder. Haya.t.. 
tan yüz çevirip, yalnızlığa gömUiect~ 
adama kitabın biraz daha nahvet, bl• 
raz daha gurur aşılamaktan başka bit 
faydası olmaz. Kitaplar, öyle bir ıı· 
dama, hayatın manasını öğretmek, o· 
na bir rehber olmak ~öyle dursU~• 
bilakis bu karışık fllemin bUsbUtilD 
tadsız, zevksiz bir şey olduğu kana&-' 
tini verir. Ona dünyaya bağbyacait:' 
na ondan hiç olmazsa hayalen, bcUtl 

de gerçekten kaçmanın akilane bit 
hareket olduğunu zannettirir. 

Uğuldıyan, her türlU hakikati b!rf.. 
birine karıştırıp her birini ötckilet10 

canlılığına da iştirak ettiren haY8 t· 
tan gözlerini çeviren adam kita.plafll1 
söylediklerini yegane ve değişllleı 
hakikat sanıp kendisinde araınıı.k• 
bulmak kudretini de öldürür. O, at· 
tık etli, kemikli bir varlık olm~ktB~ 
çıkıp kara kaplı kitabın bir golgcS 
olur. Her kitap kara kaplıdır; ona ıı.n
cak hayat renk verebilir. 

Nurullah A~ 

Dil 
derslerimizi 

Takip edenlerden 
bir rica 

''- Kasım Zakire on gün evvel )O

cuğumuzu evde bırakarak kaçtı. Karım 
evden çıkınca doğruca anr.mın evine 
gidip odunla ihtiya~ kadını döğmüş, 

poliııler ta:afından yak .. lariıp karakola 
götürülmüştür. Karakolda sorgusu ya
pıldıktan sonra serbest bırakılan karım 
bir daha eve dönmedi. Kendisinin nere
de olduğunu bilen varsa adresime maliı 
mat versin.,. 

Dil derslerimizi takip edenle. 
re bir kolaylık olmak uzere 
her Pazar sabahı Halkevindc 
toplantılar yapılmaktadır. J3U 
toplantılarda bulunanlara, jrl· 

gilizce, fransızca ve almanca 
derslerinde uğradıkları z,or. 
luklıı.rm izahına ç:alışılıyordU· 
Son haftalarda bu ~ifnhi ders· 
lcre devam edenlcr:n nispeten 
azalmış olması1 derslerimizde 

bUyUk bir güçlilkle kar§ıla~· 
madıklarına ifaret sayıyorUZ· 
Bu yüzden, şifahi dcrsler:rı 
devamında pek büyilk bir fa~· 
da görmüyoruz. Bununla bC· 
raber Pazar toplantııar1nın 
devamına taraftar okuyucuıa. 
rımızın derslere devam edip 
etmemek hususunda knt'i J;ıı. 
nırımızı verebilmemiz için Ö· 

nümür.deki cuma gününe ka· 
dar bize fikirlerini b ldirıneJe. 
rini r ica ederiz. 
:Oerskre devam edilip edilrni· 
yecc3i \'erilecek ceva.pla.ra gö. 
re kararlaştırılarak Cumarte· 
si günkU nüshamızda ilan c· 
dilcccktir. 

Londra, 30 ( A.A.) - GlaegoW· 
da toplanan müstakil amele fırkası 
konferansı, komünistlerden amele 
fıl'kası mensuplarına kadnr bütün r 
sol cenah fırkalarını irticaa karşı 
mücadele ve intihabattn yegane 
namzet intihap eylemeğe davet eden 
bir karar sureti kabul etmiştir. , ___________ __...-~ 
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lJeKim q&üşüm : 
ti"stat-Has8vnn 

caınntıe 
lhasbutuaD 

Abdülhak Hamidin bir ankc~ 
~aben söylediği bir cümle, • belki 

tab'ıma pek muvafık olduğu 
için • aklımda kalmt§tır: 

- Evimin içinde sükun, dışında 
ket isterim. 
lakin ihtiyar üstat, bu hareketin 

llc\;ni tasrih ediyordu: Sokaktan 
~esen tramvaylar, otomobiller ve sa. 
ll't.. Bense ille bu çqit bir hareketi 
'rarnam. Varsın neşeyle, zekayla 
ltrtip edilmi§ muaşereti içinde cıvıl 
~I oynıyan küçük bir kasaba ol
llltı .. Yahut varsın köylülerin can· 
~ gösterdiği, sürülerin ve kümes 
ı...hranlannm kaynaştığı, koruluk
"llJn bir tepeleme yeşil salata gibi, 
~eri. İ§tihalandırdığı bir köy ol· 

tı •.. 

Hülaaa civanmda bir hayat ol· 
~·· Yahut onun yaratılmasına ben 
~ l§tirak edeyim: fakat başkaları ... 
~ .Bunu böyle istemekliğim, nikbin 

t ınsan olduğumdan ileri gelir. Bir 
~kimseler, mizaçlarında betbin· 
f er. muhtcrizdirler. Ya "olmaz e:tdim. düzelmez!,. derler .. Yahut 
dt n miyim ileri atılacak 1 Adam sen 
ı.. ·•· .. diyerek çekinirler.. inziva, 
;::ılara göredir ... Bense münzevilik· 
) • elini eteğini çekmişlikten, cemi-
etc küskünlükten nefret ederim. 
~\i Ünyeye gelişimi münzevilik, ta· 
'tf dünyalık sayanlar olmuştu. Bu 
. er de, muhterem meslek ağabeyi· 
~ Hüseyin Cahit Yedi Gün mcc
~asma yazdıklan bir makalede, 

"rn sempatik gördükleri ve birçok 
~etlerden pek doğru tahlil ettikleri 
~I lC§ebbüsümüzü kendilerinin vak· 
Ilı e yaratmak istedikleri .. hayatı 
llhayycl,, ile mukayese cdiyoı lar. 

~ lstanbuldan ayrılıp köylük bir 
~tre doğru gidildiği için, arada bel-
. htr benzerlik var. Fakat Hüse· 
~ Cahit Yalçın. edebiyatı Cedide 
~anındaki saiki §Öyle anlatıyor: 
ii ~a~ebit bir muhitten nefret edildi
~~ın: onunl.a alaka?'ı kesip mün· 
)\ ı bır akallıyet halınde saf bir ha-
~ Ya?amak cehdi ... yani Thomas 
" Tus un meshur kitabındaki vazi-
"tt • ... ' 
~Benimki ise, bunun bü:ı;bi.itüıı 
,İ.dir: Cemiyeti, mevcut haliyle 
~ ırnsemek. onu. bütiin noksanla
!ıı. c, çirkinlikleriyle, maziden ıncv· 

~ fenahklariyle sevmek.. 1 forap 
~baba evinin tamiri için ç.ahşanla
li... ~rasına katılmak: kendi mcsle
~ın aciz bir kalfası olarak .. 
\, ~ma, ben şahsan filanca sahil
'ıc Ustdik kendime bir de ev yap· 
~istemişim, bahçede nebat da ek
~ dilemişim .. Lakin o nokta için 
~ t uymamış .. Ne yapalım? .. Bir 
,~da kalmam da ba~ka yerleri 

rım ... 

' Hüseyin Cahit Yalçın. "Bizim 
~teşeb~üsiimüz ı:nu~a!fak olama
~ tak~ırde, kendılerının de hayali 
~lacagınr,. söylüyorlar da içime 
~ oldu. Aman, kimseye manevi 
~ ~ra~ı~ız dokuı:ımasın 1 Biz, bil. 

aksını tcmennı ediyorduk. 

~ Onu.n için. bizim bu hareketimi'IU cıhetten tetkik edilmesini di
>, : Hayatı çirkin bularak inziva· 
),~kilmemiştik. Bilakis, Türk ha-

tn daha derinden kaynaştığı ve 
~lekda~larırnız tarafından az rağ· 
1ll aördüğü muhitlerde yaşamak, 

ıt-ı,~evzular üzerinde vesikalar topla-
' Çalışmak istiyorduk. 

bi ~ebiyatı Ccdidenin olduğu gi
~tnt.di~i muharrir neslinin de bü
deıt ~~ ust~dı ola!' ve bizi teşvik c· 
~· . useyın Cahıt Yalçın vaziyeti-
~:-t>yle görürse inkisara uğramı· 

tır. 

~u Sen de, bina, bahçe yaptırmakta 
~fok olmak tar~ ziyade mesleki 
~ bir §ey becererek onun bana 
~~ühüne hak kazanmağa 

(VA - Ntl) 

Ayasofya 
mahzeninde 
Kıymetli tarlht 

vesikalar bulundu 
Üniversite cucbiyat fa.kültesi arşiv 

ve siyaki yazı prof csörü Fekete, Aya. 
sofya müzesinde tetkikatta bulunur. 
ken müze malı.zeninde sandıklar dolu
su kıymetli tarihi vesikalar ve fer
manlar bulwımuştur. 

Bunların B:rinci ve İkinci Selimler. 
le Deli İbrahim ve Kanuni Stileyman 
dcninc ait vesikalar olduğu görül
müştür. 

Bundan başka Babı hümayundaki 
evrak mahzeninde de kıymetli vesi. 
kalar bulunmuştur. 

Ankarada L-ışa edilecek olan arşiv 
sarayı bittikten sonra bu kıymetli ve 
sikalar oraya nakledilecektir. 

ÇUpciller ilcretlerlolo 
azlığından şlkAyet 

edlyorıar 
İstanbul belediyesi temizlik iıleri 

amelesinden 80 kişilik bir grup beledi. 
yeye bir istida vererek aylıklarının az
lığından şikayette bulunmu,ıar, arttml· 
masını istemişlerdir. 

Bu ı1ekilde bir istida tanzimi biraz 
şüpheli görüldüğünden zabıta tahkikata 
başlamış, istidada imzaları bulunanlar 

sorguya çekilmişlerdir. Neticede istida. 
yı ameleden birinin yazdığı, arkadqla
rına imıalattığı anlaşılmıştır. 

Tiltftn satışlarımız 
\·e fiyatları 

Tütünlerimizin fiyatları seneden se
neye yükselmektedir. 

933-934 senesi içinde tüccar ve mü. 
esseseler tarafından satın alınan 38 mil 
yon kiloya yakın tütüne verilen para 
l O milyon lira iken bu miktar 934-935 
senesinde 35 milyon kiloya 18 milyon : 
lira olarak yüzde seksen bir yükselme ' 
kaydetmiştir. 935.936 senesinde ise 35 
milyon kilo tütün 20 milyon liraya ya
kın para getirmiştir ki bu yükseli' 933 
c nazaran yüzde yüzden daha fazla tut
maktadır. 

iÇERiDE: 
• Talebeye verilen trıum·ay pa.suıannrn 

mektep t4Uli zamanında rıa muteber tutu'.· 
ma.cıı için belediye tarafından Şirket nezdin
de tr~ebbUs:ıttn bu,lunulmu§tur. 

• Slyruıl mUstcşarlıklarm ibduı üurinP. 
vck~lctlcrdckl idari mUstt'şarlıklarm Unva· 1 
nmın U1Ubl umumıllğe talwll edileceği ı;öy• j 
lcnmektedlr. 

* Cenaze lşlerlle haziran ba§mdan itibaren 
hc!cdlye me, ... u1 olmaya ba§layacaktrr Bu
nun için bir cenaze merkez memurıu~ te~ 
kil edilecektir. 

* Atık bulunan Silmer bank idare mecll• 
si azalğma mUtek:ı.lt jandarma yarbayı Re
fet tayin olunmuştur. 

* Zira.! komblnnlara alt kadro yüksek tas 
dika ıktıran etmiştir. 

• Maliye vekAleti nakld işleri umum mU• 
dUrü Halid Nazmi §ChrlmJze gelmi~tlr. 

ıaı Akay idaresi mc\·cut doktorlannı mUna 
veba ile Adalara göndererek oradaki halkın 
ted:ı.\'llcrine yardım ediyordu Bundan sonra 
il~ç da verllmrye bafl&nar.aktır. 

• Dört ay hapse mahkum olan Osman 
tevkifhanede arkadqı SUieymanm kulatmı 
kcsml§, bundan dolayı on altı ay hapse malı
kflm olmuştur. 

ııı Ak:ıym altı ay sonra b~layacak yeni 
tarlCcslnc gllre. Kadık1Sy - Haydarpaşa 

birinci mevki gidip gelme ücretleri 20, ikinci 
15, Kınalıada, Burgaz iı;ln birinci 30, fktnct, 
!!O, Hcybell \'e DüyUkada. için birinci SO, 
lltlncJ 2.5 kuruş olacaktır. 

"' Galntada Azapkapıc!aki UçUncU Ahmet 
devrine alt çc~mc \'e ııcbilin, son senelerfte 
fazla harab!yc yüz tuttuğu görülmtl§, tamJ· 
r;ne l:o.r:ır \'eritmiştir. 

ı;: Çcmberlltn~m etrafındaki çirkinliklerin 
kaldmlma.sı için mllzeler müdUrlllğü belcdll 
ye)'c bir tczlccrc yazmı~trr, 

• • Bugün s:ıat ıs de Bcyo~lu halkevtnı1e 

profesör Rıza İzzet tarafından "lstanbulun 
feUıl .. mevzulu bir konferans nrilecekUr. 

DIŞARIDA: 
• Aralannda memu'r, tüccar. öğntmen 

bulunan 200 Manc;ukolu, hUkflmet ve Japon 

iş Bankası · 
10 llralok DılDsse başena 

92 kuruş verecek 
Hissedarlar meclisi dün 

Ankarada iki toplantı yaptı 
Ankara 29 - Türkiye iş bankası f kanlığında alelade ve fevkal!de olmak 

hissedarlar heyeti umumiyesi bugün üzere iki toplantı yapmıştır. 
banka idare meclisi reisi Fuıdintııaş· 

ithalatta 
serbesti 

HUkOmet sanayicile
rin flklrlerinl sordu 

Hükümetimiz, ithalatın tamamen ser 1 
bestisi için bazı yeni tedbirler almak Ü· 

zeredir. Bu hususta milli sanayi birliği. 
nin mütaleası da sorulmuştur. Birlikten 

bütun sanayi erbabının toplanarak fi
kirlerinin alınması ve proje hazırlana

rak vekalete gönderilmesi iste:-ımi,tir. 
Birliğin mütaleası müstacelen isten. 

diği için bugünden itibaren birlikte sa

nayiciler grup grup toplanacaklardır. 

Bugün çikolatacılar ilk toplantıyı yapa· 
caklardır. 
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GEÇF.N M;~t; BUGUN NE OLDU! 
A:manyalla üi.ln yapılmış olan lnUhaba~t'.l 

Almanlarm yUzde doknn dokuzu HiUere 
rey \•erdi. 

ya aleyhinde fuat hazırlamaktan suçlu ola 
rak divanıharbe ''erilmi§Ur. 

• Lehllıtan hariciye nazırmm en yakın 

arkadqlarmdan blrlnln evlne hmıız &f rerek 
alyıuıt vutkalar arqtırtnl§trr. 

• Blr mUddettenberi §ebrlİnlze gelmesi 
~klenen Amerikalı tayyareci Llndberg1n 
Atına yoluyla Avnıpaya geçtiği öğrenıımı,. 
tir. 

• Amerikanın Kramer maden ocaklarında 
vukubulan lnfll4k neUce!l'lde iki maden ~ 
meleııl ölmtl§, Uç ı;e}TCk saat sonra lklncl bir 
i!IA.lc \-Ukua gelerek imdada. yeUşcnlerdcn 

iki kl§I daha ölmüştür. 
• 16 yolcu ilo Flllbeden Sofyaya gitmekte 

olan bir otobüs, henUz sebebi anl~ılamıyan 
bir ıekllde ateş almış bir çocuk ile ~olcular 
dan iki kişi yanmıı, 7 kişi ağır 11Urettc 
yaralanmıştır. 

• HIUer bu hafta başinda P..ene gidecek 
ve nrhrin sahilindeki inşaatı tetkik edecek• 
tir. 

• Yunanlstanda blr kadın bir vUcutta iki 
kafalı, dört elll ve dört ayakiı bir c;oculc 
doğurmuştur. 

GECENİN SAAT BİRİNDE 

- Ak§anı yemeği davetinize biraz 
geç 7«Jldım am.a kusura. bakmayın, 

arkııdaf'larkı 14/a dalm1.şım! 

On üçüncü mali yıla ait idart' meclisi 
ve mürakipler raporları okunmıı~, tas
vip edilmiş, 937 yılı için· idarr meclisi 

azalarile mürakiplere verilecek ücretler 
miktarı tayin olunmuştur. Müddetleri 

biten idare meclisi azalan ve mtlrakip. 

ler yeniden ayni vazifelere seçilmi1ler· 
dir. 

Heyeti umumiye tamamı ödenmit on 
liralık beher hisse senedine 92 kurut 

ve beher müessis hissesine de aynca 
9 lira dağıtılmasını kabul ederek alela-

de toplantısına nihayet vermi,tit. 
Bundan sonra fevkalade toplantı ya. 

pılmış, nizamnamede yaptlan tadilat 
t;ısvip edilmiıtir. 

l leycti umumiycce kabul edilen ra
pora ~öre, 936 yılı zarfında Türkiyenin 

ekonomik vaziyeti çok inkipf etmiıtir. 

Pamuklu mensucat, kağıt, ıun'i ipek 

ve Merinos fabrikalanmızın kurulma

ııından baıka Karabükte bir demir ve 

çelik fabrikası kurmak için de tertibat 

alınmııtır. 

Tütün, fındık. incir, üzüm. zeytin, 
zeytinyağı, tiftik buğday, afyon, pa. 

muk gibi ihraç mallarımız: iyi fiyatlarla 

satılmııtır. 

936 senesinde umumt ihracatımız 

1177 33000, ithalatımız: ise 92532000 li
radır. 

Havalar gene 
serlnledl 

Geçen hafta hava birdenbire ısınmı§, 
hararet 26 dereceye çıkmııtı. tJı:i gün. 

denbcri hararet derecesi düşük gitmek· 

tedir. Bu sabah yedide dört dereceye 
kadar inmiıtir. 

• Cezalrde halkçı cephe hra:tarlan 119 
mllllyetperver partiler aruınd& kavga ol• 
muıı, polisler da dahli olduğu hlllde bir çok 
ki§I yaralanmıştır. 

• Hindiııtanın Janboda madenlerinde 8000 

kiııl grev yapmıııtır. 
• Muıırm en bllyUk ıeker fabrikaaı olan 

Komonbo'nun bUU\n amelesi Ucret ve lnpat 
ıutcrl yUzOndcn grev UAn etm\şlerdfr. Buraya 
polis kun·etl t~t edllQilştır. 

• Hicaz vellahdl, Bağdata gitmlıUr,. Zi· 
yarct bir dostluk tezahUrüdUr. 

• Mısır kralı Fnruk. Montröye geımı,, 
Mllletlcr cemiyeti sekreteri tarafından kar· 

§ılanmıştır. 

• Londrada bir kadın bir batında dört c;o
cuk doğurmuştur. Çocuklardan biri doğukf"n 
dlğcrl doğduktan on iki saat sonra ölmüşse 
de geri kalanlar ıınğdır. 

• Çlndc Lamı;an şehrinde bir mllhimmat 
deposu patlamış ve şimdiye kada 6 ölU 23 

yaralı bulunmuştur. 

• Bulgaristanda yapılan nahiye intıhabR• 
tmm kat'l \'e resmi nttlcelerlne göre bUtUn 
memlcltettc \'erilen reylerin yl!zd 79,78' rl 
mr't lntihab kanunu muclblnre gösterilen ı 
rrn.mzctlcre \."crllm\ş ,.e feshedilen ukl par
tilerin bOtUn ga)Tctlerine ratmen ancak 
)'llzdc zo,::z si bolf ç:kmc;tır. 1 

• Maruf Leh besteklrlanndan Kosel SZ)'· 
manovsl:I, Lozanda blr kl!nlkte vefat etmiş
tir. Ct>scdi VarııO\·a~·a götUrUJecek ve orad'\ 
kendisine milli cenaze merasimi yapılacak· 
tır. 

• ttalyttnca Tevere gazete.sı, İtalyanın 
lmp:ı.:-:ı.torluk znruretlerlne blnAen. hiçbir 1 
zaaf gösterilmeksizin ırk siyaseti takip edil· 
mcsl \'C İtalyan ırkınm temiz tutulmuı 
l~ımı;cldlğlnl yazmaktadır. 

• Fransada Portbanc'dan Marallyaya g1- l 
den bir tren bir tunelln altından geçerken 
bUyUk bir kaya I'arçuı trenin Uzerine yu• 
va.rlnnmıştrr. Dört ,·o1cu ~-a.ralanm{ftır. Bu· 
nun bir kAza mı yoltY. bir luuit netlceat mi 
olduğu belli değildir? Tahkikat açtlml§tn'. 

• Mc§hur marc§&I Kitchnerin bOytlk k&J'O 
deol Lord Kltchncr dokaan yqmda ötmu,tQr. 

KURUN'da: 

Sa{I - soı ı 
Guya yollarda hep sağdan gide. 

cel;tik de ~clırin .ıturatı bir r>arça da
lı.a Avrupalılaşacaktı. Köprüde to.lım
li may11ıu.ıı gibi iiç giln polislerin ~a. 
rctlcri1ıe :t:c tehditlerine uymıya çalı§

tık. Sonra b?ı i~ bcrmıdat unııtuld.1' 
gitti, l'iııe c.,.ı,. l•.arambollu. sisteme 
döndük. Dostum l/i/;met M'iitıir bugün 
hcpimi:::n ımuttuğu b11 mcv.:mt ele 
cılmı~. diyor kı: 

Köprliden geçıyordum. Birkaç ay 
önce. kulağımda kaldığı gibi. .sağ 
tarafı takip ederek gidiyordum. Ne 
mükemmel bir şehirli nümunc.si i. 
dim yarabbi: Bütün dikkat:m, fazi
letim hep bu yaya nizamını yerine 
getirmiş olmakta toplanıyordu. Bir 
heyet bekliyordum hani! Köprünün 
öbür başına, daima sağı takip ede
rek vardığım zaman, bayraklar ve 
f enerJerle karşıma çıkarak Fh!r 
namına kısa bir hitabeden sonra, 
"yaşa!., nidalarile beni, • bu nizam • 
severliğimden dolayı • kutluhyacak, 
tebrik edecek bir heyet, bir alay ..• 
Fakat beklemediğim bir şey oldu. 
Köprünün daha yarısındayken, sağ 
yerine kendi solundan yürüyen bir 
zatla kafa kafaya çarpıştık! 
Han~ nerede o sıkı tedbirler; o me. 
mur müdahaleleri? Yalnız köprii i
le kalmayıp, şehrin diğer sokakla
nnda da "sağdan gitme usulü., nü 
takip edecektik! 

CUMHURIYET'tc: 

Türkler geliyor ı 
Abidin Dav'cr, bugün Suriycde gl5. 

=Umü.ı olduğundan 'bahsedenlere cevap 
ueriyor. Arkada§ım1z Türkün kendi 
hudutları dı.Jında hiçbir i3tiUi emeli 
~'lemediğini tebarü.: ettitmekle bcra. 
bor Tür1.."feıı ayrılmak için bir zamt.ın
kır d.e~tli bir istek göstermiş olan 
ba...""ı Kiiçük Asya -nıilletçiklcrinin şim. 
di ne derece pifm4n oUluklarını da 
anlatıyor ve eski bir Osmanlı topçu 
::abitiykcn ~imdi.ki Filı3tin mü/~ü.
nüıı (J8ki idarcyo çektiği ha.sreti hattr-
1.atarak diyor 1..'i: 

Ti\rkiyeye karşı, Filistinde, böyle 
derin bir sevgi mevcut oluna Suri. 
yede, ayni duygunun daha kuvvetli 
olduğunu. tekzib edilmekten kork. 
madan, iddia edebiliriz. 
Suriycde halk arasında bir anket 
yapılsa, biz eminiz ki, aklı başında 
Suriyeli kardeşlerimiz, TUrk idare
sini mumla aradıklarını söyliy<'. 
ccklerdir. Bu itibı:rla, milli ve müs
takil bir idarenin asla teessüs etme
diği ve edemediği Suriyedc; 
- Türk geliyor: 
Diye yapılan acem!ce propaganda, 
tamamile aksi netice "·ermeğe mah. 
kümdur. 
Halk. bu propagandayı duyunca, 
muhakkak: 
- Türkler mi geliyor, aman bir an 
ev'\·el gelsinler! 
Dıyc için için sevinecek, gizli gizli 
dua edecektir. 

TAN'da: 

içtimai sefalet 
Ad~?. yıızıcı i~·timai yardım te§ki. 

ltitl.arnıın içfüooi 8cfakte tıihayet 
ııercm.iycce{ii 1;.anaatindcdir. Diyor 
hk 

..Bir Amerikan şehrinde garp kısmı 
ihtişam \ 'C refahı, §ark kısmı ise 
sefaleti temsıl eder. 
Ameı·ikııda içtimai yardım teşki· 

liıtları, §ehrin bu iki kısmı arasın
daki farkı doldurmak hayal:yle, bü. 
yük 1.cnginlcr, milyonerler tarafın. 
dan kurulmuş teşkilatlardır. Bele
diyenin, vilayetin, devletin yardım 
te~kilıitları vardır, fakat bunlar bu 
hu.susi teşkılatlarm yanında pek e. 
hemmiyetsiz kalır. 

Görüyoruz ki. ıçtimai sefaletle mü
cadele eden en büyük kuvvet, büyük 
milyonlardır. Fakat iktısadi buh· 
ran bütUn cemiyetleri sarsınca, mil. 
yonerlerin de bütçeleri sarsılmış, 

içtimai yardım teşkilatlan AmerL 
kada büyük bir buhran geçirmiştir. 

Hti.lisa şunu demek istiyorum 
kı içtimai yardım, bir memleketten 
içtimai &ef aleti kalclınnaz, ancak 
derin i§liyen bir yaraya, pansuman 
yapar. • • • 
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Yazan: ROBERT FORAN 

Bugünkü hakiki sporcular ara.sın. 

daki temayül, silahı ortadan kaldırıp 
onun yerine fotoğraf makinesi koy. 
maktır. Bu daha iyi bir şey değil mi
dir? 

Fotoğrafla. avcılık, benim uzun za.. 
manlardanberi vah§i hayvanlar diya
rında yaptığım seyahatlerin en bü. 
yük zevkidir ... Ve diyebilirim ki, bu, 
başkaları için dahi, silıi.hla hayvan 
vurmaktan zevkli bir şey olacaktır. 

Fotoğrafı ~kcn adam, zafer nişa. 
nesi olarak çektiği :resimleri getirir. 
Kolleksiyon tamamlanır. Teşhir cdi. 

lir. OOnOO~-ind~ k~ul 

Mliıthi§ bir hipopotam. 

lan ava hali zarar gelmemi~tir. Hay
van elan yaşamaktadır. 

Tecrübem §UllU gösteriyor ki, f o
toğrafla avcılık etmek, silhla avcılık 
etmekten iki misli daha zahmetli ve 
tehlikeli iştir. Vahşi mahlUkları av. 
J:ımakta bunun kadar meharet, cesa. 
ret, sa.hır ve bedeni mukavemet isti. 
yen bir spor görülme.mi§tir. 

Hemen herkes bir hayvan vurabi
lir. Fakat vah15i hayvanların hayatı
nı mUkemmclcn resme alacak kabili
yet herkese veril.mi§ değildir. 

"Bir filin hllcumuna uğradım,, 
Ben fotoğraf zevkine ~ok erken 

kapılanlardanım. Ve bundan biraz 
sonra, tbütün diğer çeşit büyük hay. 
van avından vazgeçtim. Yalnız bir ve 
ya iki dcf a, resim. çektikten sonra. 
hayvanı öldürmcğe mecbur kalmışım. 
dır. Ve bu da, kendimi müdafaa ka. 
bilindcn olmuştur. 

Bir sabah erkenden Af rikada Ken
ya <lağı civarındaki bambo ormanla
rında yabani manda avlarken birden
bire karşıma bir fil çıktı. 
Doğrusunu isterseniz, fille adeta 

çarpı§tık. Hemen o ch·arda f!ller bu. 
lunduğunu zannetmemjştim. Binaell.8-
leyh onun apansız önüme çıkıvermesi 
beni fena halde §8.§ırtmıştı. Ya.slıca 
halinden de ıslahı mümkün olmıyan 
cinsten bir yabani fil olduğu anlaşılı. 
yordu. 
Bambuların arasından çatırtılarla 

~ıkarak üzerime doğru saldırdı. Aca
b:ı. beni kokumdan mı anlamı8, yoksa 
hareketlerimi mi işitmişti? Mevcudi
yetimden nasıl haberdar olmu5tu bil
miyorum .. Fakat iste beni görüp üze. 
rime saldırmaktaydı. Kendimi müdıı.. 
faadan başka yapacak bir işim yoktu. 

Gerek beynine, gerek kalb"ne ateş 
etmek için fırsat yoktu. Neticede, göğ 
sünün ortasına. ate~ etmeyi göze al. 
dım. Bunu yiyen fil, dizleri ütsüne 
düştü. Fakat cl~rhal yine ayağa kalk· 
karak bana doğru ilerledi. Önümde 
dağ gibi göriinüyordu. Gölgesi üzeri
me dUşmüştil. 

Eski bir avcının tavs:yesini hatır
ııı:arak bu vnh~i cnnavann sağ dizi 
üzerine ates ettim ve dizini kırd;m. 

Bu, onu durdurdu. 

Üç ayak üzerinde hiddet! 
Şimdi, kırılan bacağım sallıyarak 

üç ayalı 11zerinde duruyordu. Ku. 
lakları alabildiğine gerilmişti. Vilcu. 

- Fotoğraflı lngiliz avcısı -
du ileri.re doğru uaznmış, fldeta beni 
altına alacakmış gibi idi. Ağzı kulak. 
larma kadar açılmıştı. Hiddet ve acı 
ile hırs içinde haykırıyordu. Küçük 
gözleri nefretle daha ziyade küçülli
yor, yanıyor. Dehsct veren bir man. 
zara._ 

Alelacele sll8.hmıa bir f~ek daha 
sokarak, ne yapacnğım bekkme>ğe 

karar verdim. Yaralı filin kızgın bö
ğürmeleri ve keskin hırıldamaları ile 
omıan inim inim inliyordu. Fakat ü. 
zerime atılmıyordu . 

Çok şükür ki yanımda fotoğraf 

makinem vardı. Büyük erkek filin res. 
mini çekmek için en iyi fırsattı. SL 
lahımı ta.~ımak Ur.ere yanımda getirdi
ğim yerlinin. file çevrilmiş sililıırun 
altına sığınarak, fotoğraf makinemi 
hayvana aoğru ayarladım. 

Çektiğim manuı.ra cidden muhte
şemdi. 

Pnram parça oluş 
Resmi çeker çekmez hemen fotoğ

raf makinesini hamala vererek 8ilahı 
elime aldım. Ve filin beynine bir kur. 
oun sıktım. Birdenbire yere düştü. 

Yakından yaptığım bir muayene neti. 
cesindc, bu hayvanın daha. başka za
manlarda da müteaddit yerlerinden Yu 
ruJm~ olduğunu gördüm. Dişlerinden 
biri kırılmıştı. Bununla beraber diğer 
dişi ile kırılan dişinden kalan kısmı 

Na.yrubi pazarlarında. 600 liraya sat
tım. Sıra çektiğim resmi camını ban. 
yo etmeğe gelmişti. Banyosunu yap
tım. O kadar ~zel bir resim çekil. 

Bı1nıııı üıı 'inde f otoiJraf çckmcfjc 
cesaretiniz var mır 

mişti ki. gururla arkadaşlarıma gös. 
terdim. Daha bu camdan bir resim bi
le çekmemiştim. 

Talic bakınız ki, arkada.slarmıdan 
biri, camı elinden düşürdü . Ve cam 
tuz buz oldu. Bu manzara karşısında. 
ağlamak derecelerine gctd:m. Ondan 
sonra da. fotoğraf cekmek için asla 
cam lmllanmadım. Film kullandım. 

Hipopotamlarm oyunu 
Bir defa ördek avına çıkmı~ken, 

gölde hipopotamların uğuldadığını 

gördüm. İkide bir, bu muazzam hay
vanların biri suyun Uzerinde kalkıyor 
ve ağzından birkaç koğa miktarında 
su attıktan sonra, suyun içinde delice 
çırpınıyor, oyunlar yapıyordu. 

Ördeklere attığım tüfeklerin sesin. 
den asla mütcc~sir olmuyorlar, oywı 
ve eğlcnc~l ... rinc devam ediyorlardı. 

Bütün istcd'ğim kuşları vurduktan 
sonra, artık yerime dönüyordum. Gü
neşin batmasın:-. bir saat kadar vardı. 
Önümde üç tane h 'popota.m gördüm. , 
Karadaydılar. l{endilerine yakla.~tım. 
Hiç ses çıkarmadılar. Bunlar iki tane 

Kasa lhloırso~o 
Fantoma 
Mehmet 

D6rt sene on aya 
~ahktlm oldu 

Galatada bir müessesenin kasasını 

soymaktan maznun olarak mahkemeye 
verilen meşhur kasa hırsızlarından Fan 
torna Mchmedin muhakemesi dün biti
rilmiştir. 

Fa.oma Mehmet geçen celsede, ka. 
sa civarında bir masanın camı üzerinde 
bulunan parmak izlerinin kendisine ait 
olmadığını iddia etmiş ve bir fen heye
tinin bunu tetkik etmesini istemişti. Bu 
nun üzerine Fantomanın parmak izleri
lc muhtelif kimselere ai diğer parmak 
izleri seri haline getirilmiş, ve herbirinc 
birer numara konarak Ankara emniyet 
umum müdürülüğü teknik bürosuna 
gönderilmişti. 

Bu numaralarda Fantomaya ait olan 
parmak izi gizli tutularak gönderilen 
izlerden hangisinin camdaki ize benze. 
diği sorulmu9tu. 

Dünkü celsede Ankaradan gönderi
len rapor okunmuştur. Bu raporda, hiç 
bir parmak izinin diğerine benzemeıinc 
imkan olmadığı, bir insanın doğduğu 

dakikadan ölüp cesedi tefessüh edince
ye kadar parmak izlerinin değişmediği, 
ayni batında doğan ikiz çocukların bile 
parmak izlerinin ayn bulunduğu fennt 
bir hakikat olarak zikredilmekte ve cam 
üzerindeki izlerin gönderilen seri içinde 
bir numaralı parmak izinin ayni olduğu 
bildirilmektedir. 

Mahkeme evvelce Fantomanın izine 
bir numara koymuş olduğundan par. 
mak izinin bu suretle kasa hırsızına 

ait olduğu fennen sabit olmuştur. 
Bu rapora karp ne diyeceği Fanto· 

maya ıorulmu1: 
- Fen bundan henUz acizdir. Teknik 

bilro bunu henüz halledemez!., demiş· 

tir. 
Mahkeme Fantomanrn cürmünü sa. 

bit gördüğünden ıdört ~ene on ay hap
sine karar vermittir. 

Çivi fiyatları 
iktisat Veki\letl bir 

tebliğ çıkardı 
Ankara 29 (A.A,) - lkUsat VekAletln. 

den: 
ÇM aanayllnln bam maddeal olan demlr 

flyaUarmın eon zamanlarda clhan piya.sasm 
d& vtld yük8elmest dolo.yıslle, 3003 No. lı 

endUstrlycl mamulAtın maliyet ve aatıı fi• 
yatlarının kontrol ve tesbitl hakkındaki ka.. 
nunun birinci maddesinin \'erdlfl sal!hlyete 
tıtlna.den karfiçe tabir edilen demir çivi fi· 
yatları 30-3-037 tarihinden itibaren mcr'l 
olmak üzere qağtda yazılı veçhlle yeniden 
tesblt edllmi§tlr: 

ı - Çıplalt d~mlr ti\intn sandık ambalAl 
1ı olarak ve fabrikada te:ıUm cdllmek ve top 
tan satılmak Uzere kllomınun para fiyatı 
16,lS Jrurugtur. 

2 - Sandık amballjile beraber bet kilo
luk ktlğıt amba!Ajlı paketlerde bulunan çM· 
lcrtn kilo tlyaUanna ktlğrt amballj farkı 
olarak ayrıca 20 para. llllvc edilir. 

3 - Çivi iptida! maddesi olan kangal he
linde çivi telinin baz fiyatı ton b~ına fabrl· 
ka tP.allmt pe~ln 114 Ura olmal< Uzere teabit 
edl!mi~Ur, 

4 - Toptan antr~tan maksat tabrlkanm 
yaptığı her miktar satıştıT. 

IJ - Tcsblt edilen fiyatlardan yüksek H• 

ti§ yapan fabrll<all\r hakkında. kanunda yazı 
tı ceza\ hUkUmler tatbik olunur. 

d~i ve bir ~anc erkek hipopotam bu. 
zağısı idiler. 

Bu sn-ada üç erkek ve •ki dişi bipo. 
potam daha geldi. Yeni gelen hipopo· 
tamlar, ortalığn biraz neı;c verdiler. 
Coşkun şeylerdi. Ve güneş batması 
zamanında biraz oynnmak istedikleri 
be11iydi. 

önce "geldinizse geldiniz, biz1eri 
memnun ettiniz,. nevinden birkaç sa
kin ovun oynndılıır. Sonra isi azıttı. 
lar. Nihayet ak~am yemeklerini yc
rne~c koyuldular. Bana saldmnak a. 
kıllarından bile gcçmcmieti. Hatta al. 
dırmıyorlardı. O gün aldığım hipopo
tam resimlerinden, gölde çektiğim bir 
tanesini buraya koyuyorum. Ağümı 

nc1rnd~r açmıı::. görtiyorsunuz ya ... A
caba hr rkmcik'eri nasıldır? 

(Ayni sc?ıyahın mcra7...Zı bir ya::ısmı 

Haliç Tersanesi Japonya 
Haz~randa inşaata 

başlanltcak 
Deniz anlaşmasını 

tanımıvor 
" Haliçte yeni tersasenin k•uulacağı 1 Amerika, bir deniz muahedesinin irrı-

sahadaki mevcut binalardan bir , kısmı za edilmesi §micli üzerine 10 yeni krU· 
ciheti askeriyenin tahtı işgalinde bulun vazörlerin inşasını tehir etmiştir. Arrıe· 
makta icli. Verilen emir üzerine bu bi- rika hül: ılmeti şimdilik, 31 sonkarurı~a 
na1ar tamamen boşaltılmıştır. Yalnız hüklimsüz kalmış olan Londra dcnız: 
küçük denizaltı havuzunun yanındaki muahedesi mucibınce silahlarını tahdit 

hangarlarda bazı makineler kalmıştır. etmeğe devam etmek niyetindedır. 
Bunlar da sökülüp Gölcüğe götürüle. Japonya ise, Londra deniz anlaşrrıB• 
cektir. sı ahkamına uygun olarak harckett.e~ 

Binalardan bir kısmında da eski sey- imtina etmektedir. Onun bu hareketiJ1I 

risefaine ait eşya ile sahilde Akay ve İngiltere teessüfle karşılıyor. ----

Dcnizyollarına ait bazı kırık dökük ma1 ...... _ ...................... ·-·-············n::::ırd!! 
zcme, karada parratanmıtt motör ve ma· 

1 
:.·:.····· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1' :ı< Deniz Hastanesi Cerrahi Şf'fl 
unalar bulunmaktadır. Bunların da kal. •if Operatör 

clırılmasına başlanmıştır. ii 
Hazirana kadar bu sahada temizlik ii Or. Salah Sun 

yapılacak ve haziranda inşaata başlana- !! Dl§ tabibi 

caktır. Akay müdürü Cemil taı afınclan n ()t. Kemal su o 
Ankaraya götürülmüş olan tersan~ pro- fi lsUklA.I cadd<>sl 322 .. 

jesinin son tetkikleri de bitirilmiştir. H Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı UslLI 
B d · .. · d h. b' U Telefon : 43667 ..... --... 

un an sonra prOJC uzcrın e ıç ır ta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... .....-
dil yapılmıyacaktır. 
----------~~---=-------___.::__. ________________ ~--------a 
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HABER'in büyük bir)~' 
teşabbüsü 

Ostaınbuo ıröpcır'l!:aJo ve ~y;ı:el 
B<etdlD mtYısabaılkaso 

İstanbul röportajı İstanbul semtlerinin ayn ayrı ve ehemmiyetle tctki· 

j ki suretilc hazırlanacaktır. Muharrirlerimiz istanbulu mahalle mahalle do
laşacak sizinle görüşecek, şikayetlerinizi dinliyecek, dertlerinizi anlaya~alc 
ve bunları kendi dertleri kendi şikayetleri gibi Haber sütunlarına gcçıre

- ceklcrdir 

\ ıstonbul semtlerlntn röportajı 
( tstanbulumuzun derdi çol:tur. fstan bulumuzun güzel yerleri çolrtUf· 
,1 fstanbulumuzun düzeltilmeye, ihtimam gösterilmeye değer yerleri çoktu'.· 
~ Tam İstanbul gazetesi olan Hc.ber, elinden geldiği kanar muntazatn bır 
\ program dahilinde tstanbulun dertlerile uğraşmaya karar vermiştir ve bıı ( 
~ işe, muharrir arkadaşlarından ikisile bir fotoğrafçıyı tavzif etmiştir. . 
iff Okuyucularımızdan, daha clvğrusu İstanbullulardan umuyoruz Jcı . 
%, semtlerinin tamamile yabancısı ohn muharrirlerimize mahallelerine geldik· 1 
i leri zaman yol gösterilecek ve şikayetlerinin nelerden ibaret olduğu bıl~ ~ 
f dirilecektir. Haber İstanbul rÖpC'rtajla rmı şehrin şimdiye kadar belk• ~ 
'§. hiçbir gazetecinin ayak basmadıg·ı en hücra kö~elerine kadar teşmil ede· ~ = ~ d' ~ ~ tektir. İstanbul semtlerinin röportajı, yalnız dertlerle uğraşacak değil 1~ \ 

~ İstanbul semtlerinin içtimai hayatında kayde-dilmeye değer bütün blidı· ~ 

:=) ıeıerini Çs~kı·de~e~t~~k lu aileler, yeni evli ( 
ve nişanlılar J 

-J Çok, çocuklu ailelerin, ııiş;ır,lananların. yeni evlilerin, resimleri ı-ıa· ~ 
= berde neşredilecek, yeni doğanlar ve en ya§lılar kendilerinden Haberde 
E bahsedildiğini göreceklerdir. Semtlerinin tarihini, semtlerinin de-·lik

0
: 

-J dusunu, semtlerinin isteklerini, semtlerinin güzellik veya çirkinliklerini 
Haberde okuyacaklardır. 

~ ~Kedi müsabakamı%: 
I = 
~ 
j 
= = s = fi = 
~ 

~ e 
l!ff 

Kedi müsabakamız. çok orijinal olacaktır. Biz biliyoruz ki evinizde çok 
sevdiğiniz ve çok güzel bulduğunuz kediniz vardır. Acaba biran düşün
dünüz mü ki kediniz, semtinidl'k' kedilerin en güzelidir. t 

Kedinizi müsabakamıxa iştirak ettirtiniz. Size bunun için hiçbir zabrrıe 
verecek değiliz. 

Gazetemizin fotoğrafçısı evınıze kadar ~clip kedinizin resmini çel<e: 
cektir. Size vereceğimiz bütün -ı:ahmet kedinizi fotoğrafçımızın makinesı 
kar§ısına çıkarmaktan ibarettir. k 

Kedi müsabakamız, semt semt yapılacak, her semtin birincisi scçilece 
Sonra da semtlerin birinci kedileri ara sın da İstanbul birincisi ayrılacaktır '1 

Semt birincisi kedilere, altr aylık yi yecekleri1e birer madalya, tstanbUc. 
birincisi kediye de bir buçuk senf'lik yiyecek bcdelile bir gümüş mad:ılY 
verilecektir. l 

§ Tafsilat pek yakında 
111111 !i)ıııımıııııı11'1uımııuıımıııuııııııııumıuııııııııııııııııııııııııı:ııımııııııııııınıııı 111:ıııımııııııııııııııııııuı: i ;ııHıtl:ıııı i~, 

,~kay işletmesi l\1üdürlüğünde~ ;
1
4' 

İdaremizin malı olup Haliçte Cami altında Jmrnda parçalanmış bır h 
bulunan - 7 • No. lu maYnası açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. . de -1· 

lha~esi 7.4.9~7 Çarşamba gUnü saat 15 tc Galatadaki ldare Merkez,il1 
pılacaktır. "165':1,. _____.-/ 

Devlet 
işletme 

Demiryolları ve Limanları 
Müdürlüğünden: Umum 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi idaresinden: _..ıŞ 
r konu111-

Adapazar'daı1 Haydıı.rpaşa'ya evvcloo ihdas edilmiş olup sc ere • _,aıı 
N ı ı·:ıı..arv 

olnn ve Adn.p:ıuı.r'd:ın sıı.at (G,15) de hareket eden 1009 o. u. 'd J': 
1.4.937 tnrihindcn itibaren lağved lmiş ve bunun yerme eskisi ~~bı A caE0şl· 

dalıa ya7mıdlı neşredeceği=.) 1 
dan saat (;.},30) da ~fer etmekte ola11 9 No. lu tren yine seyrusefcr 
muştur. Muhtcren1 halkın malumu olmak üzere füm olunur. (1774) 
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Beterin 
be eri 

- Sen deli rnlsin? İster ye, itııter ye· ı 
mel Fakat bu kadar çırpınmak, doğnı. 
su nafile... Kötü söylemek niyetinde 
değilim ama, erkeklere değmez... Se
ninkinin de herkesinkinden farkı yok. 

İhtiyatla başladığı nasihatin sonun
da coştu. İşittiklerini bir bir anlatma
ğa başladı: 

- Evet, evet... İşte bir kadın ... 
Kabrin başına gelmiş, iki gözü iki çeş. 
me ağlıyormuş. Öyle ağlıyormuş ki, 
tcom;ular sesini işitmişler. · 

Naile, yerinden fırladı. İki elile ba
şını tuttu. Gözlerini kapadı. Sonra hı· 
§lmla b<' ğırdı : 

- Toprağın altına giren sade benim 
kocam değil ki, Hamdi de var. 

Peyker, zengince ve evlenmemiş bir 
köylü kadındır. O sıralarda Sait ve 
Hamdi isminde iki genç ölüyor. Biri
sinin kan111, öteki_nin sevgilisi vardır. 
Fakat meznnn baıında üçüncü bir ka. 
dınm ağladığını fnrkedcn Peyker, köy
de bu dedikoduyu yapıyor. Meseleyi 
Said'in kansı Naile de duyuyor. 

• * • 
Bu sözler, Naile'de bir şüphe uyan

dırdı... Kafası mütemadiyen bununla 
ıneşgul olmağa başladı. O sayede önü· 
ne getirdikleri çorbayı da farkctmeden 
i~ti. Sonra birdenbire yerinden fırladı. 
Baş..ını örttü. 

Annesi hayretle sordu : 
- Nereye gidiyorsun? 
- Dolaşacağım. 

- Ben de geleyim seninle. 
- Hayır. Ben yalnız gitmek istiyo-

rum. Kimseyle konuşmağa halim yok. 
Çıktı. 

İht :yar kadın, arkasından bakarak 
içini çekti. 

- İyi ki söyledim. Kendisini helak 
ediyordu. Hiç olmazsa şimdi hem çor
basını yedi, hem de canlandı, sokağa 
çıktı. - diyordu. 

Naile hızlı hızlı yürilyordu. Yağmur, 
fiddetle yüzüne çarpıyordu. O hiçbir 
§eyi farketmcdcn adeta koşuyor gibiy· 
di. Yirmi dakika böyle nefes nefese 

•ştuktan sonra köyiln ta öbür ucun. 
da olan ve Hamdi'nin her akşam seve 
aeve gittiği k•:.içük evin kapısını çaldı. 

Bazan o, kocasile gezmeğe çıktığı 

zaman, Sait nefretle evi gösterir: 
- Bak l - derdi - !~te o kaltak kan 

burada oturuyor. Sakın yaklaşma bu 
tve. 

Naile hiçbir zaman buraya gelmek 
istemezdi. Fakat İ§te kader onu bugün 
bu evin eşiğine ıilrüklemişti. 

Sokak kapısı açıktı. Çalmadan içeri 
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girdi. Siyahlar bürünmüş genç bir ka. 
dın, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Hay
ret etmedi. Tıpkı kendi gibi. 

Ev sahibesi başını kaldırdı. Matemi 
içinde o kadar bunalmıştı ki hiçbir şe· 
ye ~aşmağa mecali yoktu. Gözleri sev. 
diği vücudun hayalile doluydu. Etrafı
nı göremiyordu sanki. .. 

Maamafih kendini topladı ve kalka
rak: 

- Buyrun 1 • dedi. 
İki kadın bakıştılar. İkisi de içle

rinden kendilerine şaııyorlardı. Naile: 
"Burada iş:m ne? Neye geldim?" di
ye düşünüyordu. Fakat o niçin geldiği. 
ni pek ala biliyordu. Lah kısa kesme
nin en doğru olduğunu düşündü ve 
derhal: 

- Köyde yapılan dedikoduyu işitti
niz mi? • diye sordu. - Geceleri bir 
kadın gidip kabrin civarında ağlıyor

muş. 

İstanbullu, hayretle tekrar etti: 
- Bir kadın mı? 
İçinden o da ayni mantığı yürüttü: 

"Toprağın altında Sait 
0

te yatıyor. Sa
de Hamdi değil." 

Fakat bu düşünceyi hızlı sesle söy. 
lcmedi. Yalnız iri siyah gözlerile, çok 
ağlamasına rağmen hata g~zelliğini 

muhafaza eden gözlerile karşısındakini 
süzdü. Bu nazarda derin bir merhamet 
okunuyordu. 

Naile, bunu hissederek isyan etti: 
- Haberiniz yoksa size bunu haber 

vermeğe geldim. Her halde kim oldu
ğunu merak etmeniz lazımgelir. Çün. 
kil bu iş sizi daha çok alakadar eder. 

Genç kız başını salladı: 
- Beni mi? Zannetmem. 
Parlak gözlerinin içindeki manalar 

adeta Naile'yi ş.amarlıyor gibiydi. Dul 
kadın yumruklarını srktı ve asabiyetle: 

- Ben eminim... Kocam beni sevi
yordu ve herkes buna şahittir. 

- Hamdi'nin de benim için çıldır· 

dığını bütün köy halkı bilir. 
Sonra, titrek bir sesle ilave etti: 
- Daha sekiz gün evvel bana söy. 

]ediği bütün o sözler ... 
Naile bağırdı: 
- Ya bana ... Ya bana ... Sait'ciğim 

neler demezdi... Hem de Uç sene evli 
olduğumuz halde ... 

İkisi birden hıçkırarak ağlamağa 
başladılar. Karşılıklı oturdular. Niha
yet Naile söze ba~ladı. 

- Fakat bu işi öğrenmeli. 
İstanbullu kız inat ediyordu: 
- Öğrenecek ne var? Ben biliyo-

rum. O beni seviyordu. Seviyordu. 
Sesinde öyle bir CO§kunluk, öyle bir 

hararet vardı ki, Naile bir an tereddüt 
etmedi. Sonra: 

- Haydi, yine inada b~lamayalım. 
Bu işi anlamalıyız. En iyisi, ikimiz de 
gidelim: Bayan Pey kere soralım. 

- Siz gidin sorun. Benim şüphem 
yok. 

Naile homurdandı: 
- Lüzumundan fazla emniyet ... Ben 

gidiyorum... Şimdi hem... · 
- Pek ala ... 
Fakat o da gayriihtiyari kalktı ve ·ı 

seslendi: 

- Ben de geliyorum. Kim bilir ne 'ı 
münasebetsiz tekilde soracaksınız ... 
Hakikati öğrenmek lazım. 

NaHe tekrar etti: 

zım. 

Elbette hakikati öğrenmek la-

(Devamı var) 
Nakleden: (Hatice Süreyya) 

· HABER - J\l<pm postuı , 

Tonton 
amcanın 
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Yazan: Niyazi Ahmet; 

154 Sene evvel bugün 

Fransa Kra ının tayin e tiği 
Maliye Nazırını bir kadın 

istifaya mecbur etti 
(ienç ve güzel kadıll nazıra: Çare istifa 

etmektir, yoksa ya azledilir; ya 
nefyedilir veya muhakkak surette ••.•• 

On altıncı Luinin karısı kraliçe di istediği adam yerine tayin edile· 
Mari Antuvnnet, kendi hususi ar - memişti. 
zuları için kocası On altıncıyı bir o-
yuncak haline getirmişti. Onun . 
yaptıkları israf sayılamıyacak kadar 
çoktur. Otuz altı saat kumar masa· 
sından kalkmayan kraliçe, etrafına 
toplananların gururunu tahrik etme· 
leri ile avuç avuç para sarfediyodu. 

Mari Antuvanet'in yaptığı 
masraflar birgiin hazineyi sarsma~a 
başladı. Mali buhran baş gösterdi. 
Netice kabak maliye nazırının kafa. 
sına pathyarak Neker sukut etti. 

Bu adamdan sonra kimse maliye 
nazırı olmak istemiyordu. 

Çünkü saray içyüzünü biraz bi
lenler: 

Kraliçenin masraflarına para da
yanmıyacağını, 

Hükumetin yakında iflas edece· 
ğini, 

Biitçenin hiç bir suretle müvaze· 
ne bulamıyacağını, 

Ve bütün bunların mesuliinün 
maliye nazırı olacağını biliyorlardı. 

Sarayda istediği gibi nüfuzu bu· 
lunan, an.ularını kolayca yaptırma· 
ğa muvafak olan Kontes dö "Polin
yak,.: 

- Bu nazırlığa Kalon ~etirilme
lidir ... Ondan iyi bu işi yapacak kim. 
ııe yoktur .. 

Teklifini yaptı. 
Kral on altıncı Lui, ise bu adamı, 

sevmiyordu. Polinyak bu işi kraliçe· 
ye yaptıracaktı. 

Neticede kral ağır bastı: 
- Herşey benim arzumla olur. 

Şahsi arzum, milletimin arzusu de
mektir. Bon Kalonu istemiyorum. 
Milltemin de istemiyor, diye tayin 
ettirmedi. 

Kralın bir müddet önce bir ço · 
cuğu doğmuş, o vakit halkın: 

- Y aşasrn kral... 
Diye bağırması onu çok cesa

retlendirmiş bulunuyordu. 
:(. . . 

Neker'in yerine Flori adında ha
kimlikten yetişmiş biri getirildi. 

Kral kendisine itimadı olduğunu 
bildirdikten sonra: 

- Şimdi sana F ransanm maliye. 
sini teslim ediyorum .. Muvaffakıye· 
tini dört gözle bekliyeceğim .. dedi. 

Bu hadise sarayda ilk defa vuku 
bulan ehemmiyetli meselelerden bi· 
ri gibi idi. Polinyak'm sözünün din· 

Eski hakim Flori, maliye nezare· 
tinde bir şeyler yapmak istedi. Bir 
giin genç \'e güzel bir kadın ken
disine: 

- Muhterem nazır, dedi. Siz bel
ki çok şeyler yapmak için uğraşa -
caksmız, fakat burada fazla kala· 
mıyacaksmız, çünkü sizi kraliçe İs· 
temiyor. O istemedikten sonra da 
durmak güçti.ir. 

-- Peki ne yapalım?. 
-Yapacak bir tek iş var. 
-Ne? 
-Derhal istifa etmek.. . 
-- Fakat beni kral kendisi ge· 

tirdi.. 
-- Kendisine istifanı verirsin. 
- Hiç bu niyette değilim .. 
- Azil edilir ve belki de nefye-

dilir \'e belki de ... 
Naı.ır atıldı: 

- Peki, peki ... 
1783 yılı 30 mart günii 154 se· 

ne evvel bugün Flori i!tifasmı ver
di. Sebebini bir türlü söylemiyordu. 

Daha yirmi y~ma bile vann:ı.m.ış 

olan Jeyn Rods Paramunt kumpan
yasının çevird iği bütün dini filmlerde 
büyük muvaffakıyetler kazarunakta
dır. Rods !ngiltc!-enin Huddersfild ~li 

rindendir ve filmlerde dalına "azize,, 
rolü oynamakla beraber şimdiye ka
dar dört kocadan boşanmıştır. 

~---~• D r. -----1!! 
NIŞANYAN 

lenmemcsi Pariste çalkanmağa baş - Hastalarını hergUn akşama kadar 
Iadı. Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 

Kontes dö Polinyak kraliçe va- 1 Mektep sokak 35 nuıriaralı mua-
sıtaı:ı~v le istediğini yaptırmıştı. yene hanesinde tedavi eder. 

Kontesin kendisi için 200.000 lmm•m;ı_. Tel: 40843 -
franklık bir hediye, kızı için 25.000 
franklık bir arazi kopardığım herkes 
biliyordu. 

Bahriye nezaretine Marki dö 
Kaoqtir'i tayin ettiren de Kontesdi. 

Harbiye nezaretine dö Skör'ü 
getirten gene Kontesti. Ve en nihn· 
yet maliye nazmnm sukutuna sebep 
olan da kontesti, fakat bunun hiçbir 
faydasını görememi~ti, çünkü ken· 

Resmi ilanlar 
30 kuruş 

16 mnrt 937 tarihinden itibaren 
gazetem~zde ne~rcdilecek re!;mi 
ilanların santimi otuz b.'"UJ'U§ olduğu 

ilan olunur. 
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işkenceler Hataylı
ların sabrını taşırdı 

(B~tarafı 1 incide) 
ide lskenderuna gitmi§tir. Orada bu gay 
ri insanf hali protesto edecektir. 

Fransanın Suriye komiseri 
Bağdatta 

Şam 29 - Fransanın Suriye fevkala· 
'de komiseri de Martel bu sabah tayya
re ile Bağdada gitmiştir. Kendisi kara. 
ya indiği zaman frak hükumeti erkanı 
tarafından karşılanmıştır. Komiserin 
seyahati resmi olmamakla beraber ken· 
'd.laine ikameti esnasında bir çok kabul 
resimleri yapılacaktır. Fevkalade komi
tıer çarşamba günü dönecektir. 

Cenevre toplantısı 
Ankaraa 29 - Cenevrede Hatay a. 

nayasasrnı hazırlayacak komisyon 9 
niaan:ia toplanmak üzere dağılmıştı. 

Murahhas heyetimizin reisi Numan 
Menemencioğlu rahatsrz bulunduğun· 

dan toplantının 22 nisana bırakılması 

istenmiştir. 

Murahhas heyetimiz 22 nisanda Ce
sıevrede bulunup müzakereye devam e_ 
aecektir. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
Parisrc çıkan "Petit J ournal,, gaze. 

tesi muharrirlerinden Stanislas de la 
R ochefoucauld, Tevfik Rü}tü Arasla 

1uıkarada bir mülakat yapmıştır. Hatay 
meselesini ve Türk • Fransa münaseba
tıru alakadar eden bu beyanatı aynen a
lıyoruz: 

- Hatayın ana yasası hakkındaki 
milzakereler ne safhada bulunuyor? 

- K!nunusan~de Cenevrede bir uz
laşmaya varıldı. Türkiye ile Fransa 

Milletler cemiyeti siyasetine ve pren
aiplerine bağlı bulunduklarından sa-
1Jlimi bir tetriki mesai zihniyetile veri
tk karan tatbik etmek lazrrndır. 

:Vaku bu karar, Türkiyenin metali-

bini tama mile tatmin etmemekle bcra. 
ber, dakik bir çalışmanın mahsulü ve 
iki memleket arasında mevcut dostlu
ğun delilidir. 

Cenevrede düşünülmüş olan müza
kerelere başlamak için Ponsot'nun An
karaya dönüşünü bekliyorum. Müzake
re edilecek meseleler Sancak arazisinin 
tamamiyetini tekeffül edecek Türk -
Fransız ve Türk - Fransız - Suriye 
muahedeleridir. Bu muahedelerin me· 
tinlerini tesbit edersek bir ihtilafı teş

riki mesaiye temel yapmış olacağız. 

Refah ve saadetlerinden başka bir şey 
temenni etmediğimiz Suriyelilerin İra
kın kiyasetinden ibret alarak iki mem
leketimiz arasında niza vesilesi olacak. 
larına bir rabıta teşkil etmelerini dile
rim. 

Milletler cemiyetinin mayıs içtimaı

na kadar işimizi bitirmiş olacağımızı ve 
biz Türkler ile Fransızların sulhün is
tikrarına yarryacak daha umumi mese

leleri tetkik edebileceğimizi umuyorum. 
- Türkiye ile Fransız münasebetleri 

nin sıkılaşacağmı tahmin eder misiniz? 
- Mukarenet yolu üzerin·de esaslı 

bir mani yoktur. Türkiye, Fransanm 
iki büyük müttefiki olan İngiltere ve 
Sovyet Rusya ile fevkalade samimi mü· 
nasebetler idame ediyor. Bu, beynelıni. 
lel planda teşriki mesai için fevkalade 
müsait şartlar teşkil ediyor. Şunu da i

lave edeyim ki Türkiye Balkan antantı
nın bir azası srfatile muahedeler ile 
Fransaya bağlı olan Yugoslavya ve Ro
manya ile müttefiktir. Türkiye ile Fran
sa Milletler cemiyetinin azası sıfatile 

ayni ideali takip ediyorlar. Hatay me· 
selesinin hallinden sonra ortada bir göl 
ge :de kalmıyacaktır. Fransa ile Türkiye 
sulhün muhafaza ve idamesi için hare
ketlerini faydalı bir surette teşrik ede
bilirler. 

Gorlng'ln ziyareti hoş görtllmtyence 

Londraya mareşal 
Bluınberg gidecek 
tng~tere kralının taç giyme mera-} ·······-·-................... ......................... . 

siminae Almanyayı Göringin temsil ı 5 
tm . +-ı.---::- +,...,;,,,ı,. k ln.. : Martta, baharda ve çayır e esı t.ö.Aö..l.l \41, e~en gere : . • ..... 

gilteredeki sol cenah partilerinin, ge. · mevsımınde mulftkatlar 
rekee İngiliz matbuatının ''Na.syonal Yazan : 
sosyalizmin bu en zalim şeflerinden Nlzamettin Nazif 
birisi,, nin böyle mes'ut bir günde !n_ 
gllt.ere sarayına giremiyeceği tarzın
<ı&ki hücumlar karşısında, Bitler 
liundan sarfınazar etmiştir. 

Bu defa haber alındığına göre taç •• ~ 
g iyme merasimindeki Alman heyeti-

& 
nin başında har.biye nazın Mareşal !:.· 

fÖn Blomberg bulunacaktır. 

Kayıp aranıyor 
: 
e 

Arkadaşımız Nizamettin 
Nazif yedi mülakattan i.. 
baret bir yazı serisi hazır· 
lamıştır. Karilerimizin be
ğenecekleri ve zevkle oku. 
yabilecekleri derecece ori
jinal olan bu mülakatları 

birkaç güne kadar neşre 

başlıyacağız. 

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

nuştum. 

4 - Serçelerle konuştum. 
5 - Eşeklerle konuştum. 
6 - Bülbüllerle konuştum. 
7 - Horoslarla konuştum. 

li# !Aziz oğlu Mehmet, bundan on 
~ltı ·sene evyel, amcası tarafından 
~stcr::ı'bulda bir yere evlat olarak ve-
rildiğini bildiği ve bügün 22 yaşında 
bulunması lazım gelen kardeşi T rab
zonlu i\ziz oğlu 1smaili aramakta
dır. Mehmet, bundan on altı yıl 
önce kardeşiyle beraber lstanbulda 
bulundukları sırada Unkapanında 
Mustafa çavuşun dükkanında otur
dtıklarım söylemektedir. 

......................................................... 

Mehmet, lsmailin nerede bulun· 
duğunu bilenlerin bugün Metre! 
çiftliği topçu atış okulunda emir 

neferi bulunduğu topuçu yüzba 
şısı Fethi Kural vasıtasiyle ken
disine haber vermelerini rica et
mektedir. 

İngiltere , hummalı bir faaliyetle, gerek denizde gerekse karada ve havada silah-

Fransa mühendislerinden Vilnöv garip 
işliyen bu yeni icat karada olduğu gibi 
sında göstermektedir. 

u \? ~ lYI ~ lYJ lf1) ©1 al ' 
@ll®lfi\ Dlfil~nun~ şaln1rn 1 

Con Drinkvoter ' 

Beynelmilel bir şöhreti halz olan ve 
bundan birkaç yıl evvel şehrimizi ziya
ret edip buradan İrana, Firdevsinin yıl 

dönümüne İngiliz edipleri namına işti
rake giden şair ve temaşa muharriri 

Con Drinkvoter'in şayanı dikkat bir şe· 
kilde öldüğü İngiliz gazetelerinde o

kunmaktadrı. 

Şair, kralın tac giyme merasimi hak. 
kında bir makaleyi henüz bitirmişti. 

Son kelimeleri ''mes'ut ve muhteşem,, 

olarak biten bu makaleden sonra, bir 
gece uykusu içerisinde ölmüştür. Ken· 
disi 54 yaşmdaydı. 

Belgratta 
nümayişler 

(Ba:;tarafı 1 incide) 
paratoru olarak tanınması, ve üçüncü 
derecede, müşterek emniyet prensibine, 
Milletler cemiyetine, İngiliz ve Fran· 

sız müttefiklerine, küçük itilaf ve Bal •. 
kan misakına karşı bir ihanet gibi gö
rünen şekilde hareket ediliş olması Ü· 

zerinde toplanmaktadır. 

Bükreş de memnun değilmiş 
Yugoslavya ile İtalya arasınıda imza

lanmış olan muahede alakadar muhte-

lif memleektler üzerinde, bilhassa Ro

manyada akisler yapmaktadır. 
Kiiçük itilafın azaları 31 martta Bel. 

gratta bir toplantı yapacaktır. 

Yugoslav - İtalyan muahedesi ki.içtik 
antant devlet reislerinin toplantısından 

ve Benesin Belgradı ziyaretinden evvel 
üç Hariciye nazm arasında bir müla
katı zaruri kıldığı söylenmektedir. Ro. 
manya, Latinlere olan bütün sempatisi

ne rağmen Yugoslav - İtalyan anlaşma. 

sının kendisin~ zarar verdiği kanaatin
dedir. Binaenaleyh Küçük antant kon_ 
seyinin toplantısına büyük bir ehemmi· 
yet verilmektedir. Mevzı,ıu bahsolan 
meselelerin fevkalfıde nazik olması do
layısile konuşmalarda ince teferruata 

kadar gidilmesi ve ittifakı müşterek me 
nafi esaslarının bir kere daha tesbitile 
iktifa olunması muhtemeldir. 

Musoliniııin Yugoslavlara 
bir cemilesi 

Yeni Yugoslav_ İtalyan muahedesi 
şerefine, Musolini İtalyada mevkuf bu
lunan Yu oslav ekalliyetinden 28 kişi 

bir nakliye vasıtası (daha doğrusu bir spor vasıtası) icat etmi~tir. Pcda!!:ırla 
suda da mükemmelen işlemektedir. Resimlerimiz mühendisi tecrübeleri esna· 

Cumhur· ye ·çi r 
boyuna ile • 1 r 

Cordoue cephesi, 30 (A.A.) -
Havas ajansı muhabirinden: 

Birkaç gündenberi cumhuriyet
çiler tarafından Pozablanco mmtaka 
smda takip edilmekte olan taarruz, 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Hali hazırda milisler, Villa Har· 
ta ve Ovejo istikametinde Pozoblan
conun cenubunda 30 kilometre iler
lemişlerdir. Ayni zamanda Alcare· 
cejos'un cenubunda da birkaç kilo· \ 
metre ilerlemişlerdir. Şu halde F ran- ı 
kistlerin taarruzuna akamete uğra· 
mış nazariyle bakmak icap eder. H.:ıl 
buki bu kuvvetler, cephenin bu kıs
mında İtalyanlardan mürekkep tak
viye kıtaatı almışlardı. Asiler, bun
dan bir hafta evvel Pozoblancoya 
ancak üç kilometre mesafede ve Li
nares madenleri yoluna hakim ol • 
ması sebebiyle sevkülceyş bakımın· 
dan fevkalade ehemmiyeti haiz olan 
bu kasabayı ihata etmiş bulunuyor
lardı. 

Varan bir ! 
Madrit, 30 (A.A.) -Cumhuri

yetçiler; Madrit cephesindeki vazi· 
yetlerini ıslaha devam etmişler ve 
Miralris kasabasını ele geçirmişler
dir. 

Varan iki! 
Silbao, 30 (A.A.) - Milisler, 

üç buçuk kilometre ilerliyı;rek San
tander eyaletinde Sevkülceyş nokta. 
smdan büyük bir ehemmiyeti haiz o· 
lan iki kasabayı işgal etmişlerdir. 

Varan üç f 
Madrit, 29 (A.A.) - MüdD.foa 

meclisi, öğle vakti neşrettiği bir teb
liğde Guadarrama cephesinde hüku· 
met kuvet1erinin San Rafael kasaba. 
sı ile vadisine hakim oları Casavali
ente mevziini işgal etmiş oldukları
m bildirmektedir. 

Çevirme hareketi 
Madrit: 29 (A.A.) - Gudalajara 

cephesindeki vaziyette değişiklik yok
tur. Cumhuriyetçiler muhtelif nokta_ 
Iarda dü§manx Aragon yoluna sevke 
matuf bir takım çevirme hareketleri 
yapmışlardır. Hükfımetçiler Aragon 
yolunun doğusunda ihtiyatlı bir suret
te ilerlemektedirler. 

Batıda, düşmanın Somosierra istika
metinde tepelere •doğru çekilmekte ol. 
duğu anlaşılıyor . 

Hükfımetçilerin Sierra Magalon da 
Cueva Calienteye doğru mühim bir 
ileri eme kaydettikleri bildiriliyor. 

Asilerin cephe gerisinde 
isyan teşebbüsü 

Londra, 29 (A.A. ) - "Mançester 
Ga:diyan'm diplomasi muhabiri bildi
riyor: 

Geı;enlerde Burgos hükumet komite
sine karşı vücuda getirilmiş bit komplo 
mcy:hna çıkanlnıı~trr. Komplo bilha~sa 
Ma1aı;a:la çok siddetle olmuştur. Bir. 
çok Ş<!!1irlere de şamil olan fesat terti
b:l~•:lı en ziyade Malagada hararetli ol
dngu zannedilmektedir. 

Bu fesadın gayesi, asilerin ellerinde 
bulunan esirleri kurt;:ırmak ve hatların 
gcr;si;ıde müsellah bir isyan çıkarmak
tı. 

Zannolunduğuna göre general Fran
konun emri altında çalışmakta olan bir 
çok zabitler bu işte methaldar bulun. 
maktadırlar. Bu komployu id:-trc etmiş 

--Tanca, 29 (A.A.) - Askeri bir ıui· 
kast teşkilfıtrnın meyda;ıa çıkması üze. 
rine Tetuaıı kampında otuz subay ve ai!I 
ker tevkif edilerek hemen kurşuna 
dizildikleri teeyyüt etmektedir. , ,..t 

ltalyanların kendi aralanndaıv 
mühim muharebeleri ! 

ra· Valansiya 29 (A.A.) - İtalya sa 
yına mensup Vikontes Hastings. Va• 
lansiyaya gelerek cumhuriyetçiler tara• 
fından esir edilen İtalyanları isticvap 
etmiştir. 

Esirlerin ifadesine göre, Gua:data!a~ 
muharebesinde öyle anlar olmuş ki'. 
talyanlar düşmanı tefrik cdemedikJerı;· 
den birçok ahvalde kendi aralar~n d: 
harp etmişlerdir. İspanya cephelerın i 
dört fırka yani 40.000 İtalyan asker 
harp etmektedir. \ 
Yeniden göniillii gönderiJirse 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli 'felgra: 
gazetesinin bildirdiğine göre tngilt~ 
ile Fransa bundan sonra yeniden : 

.. ··11·· k d'l ek o1urs panyaya gonu u sev e ı ec ~i .. 
vaziytin pek nazik bir safhaya gireceg 
ni müttefikan tasdik etmektedirler • . 

t · · · ·~· hh'"tlere barfıy• ngılere gırıştıgı taa u stı 

yen riayet edecektir. Paskalya yortu n 
k .. re kO 

zarfında iki kere toplanma uz:. ği 
trol bürosu mesaisini yakında bıtıCfXle , 

1 · nın ° ümit etmektedir. Bu suret e nısa t. 
1.. .. ·r sure 

talarına doğru kontro u muessı . 
te tatbik etmek imkanı hasıl olacaktxt• 

Asi gemiler korsanlığa başJadı1:ı 
Bayonne, 29 (A. A..) - !spa.Ilf 30 

asilerinin iki balıkçı gemisi, saat '.0 
da Fransız kara sularmd~ ~ıs.re~;~ 
adındaki b:r İspanyol gemısıne bU 

etmiştir. .. .aJlltl 
Asilerin gemileri, Brota.nY bilS 

Landes burnuna doğru 15 kadar 
0 

yol 
atmışlardır. Bu öbüslerle !s~an ·u· 

A • · ı seddinın ) gemisi, dour un şıma 
karsında karaya oturmuştur. da ce

Hadise Fransız kara suların af14 
reyan ettıği cihetle bahriye ma~ 1 

büyük bir infial izhar etme~ 

Kamutayda dUnkU 
müzakereler u .. 

B .. ..k 'lK~ı1et ı,{ec 
Ankara. 29 - uyu .ı.u.ı a.nunt1 

si bugün toplandı. Memurin I{. aft" 
·· · adedinın muvakkat encumenı aza eisi 

tmlması hakkında encüınen r Re-
Abdülhak Fıratm takriri okundU· 
. t .. . d k ı'alennıesl ka.. 

fık nce uzerın e ço .,, b: .. ' un ... 
bul edilen memurin kanunun rine 

. . rn.r ve 
mliddet gecikmesının za • • k 

va • 
fayda vereceğini, bu sebeple :rnuğalt.. 
kat encümenin aza sayıs~nı :niye, 
maklansa kanunun evvela .? !ere 

. 'd v d' - encu~cn sonra da aıt c. u;:;-u ıc;cr .. •Jedi• 
havalcs:nin doğru olac:ıf,ını ;~dıldi. 
Bu teklif reye konarak Jmbu 

k~.nununun 
Bundan sonra jandarma ·, 

1
• en ıa .. 

18 inci nv' dJesine b:r fıl~rn c .c.ı) b 1 ·ı r"k ita u 
yihanın nıüz:ıkeresıne geç. e ~ 
edilmişt r. ~ 

'"J urlı.1tuıı• 
lstuıı1ı ı 7 iııci icra ı cm ıup 

d.rııı: Eir ! orçtan dol" ~·ı ma;;:u:aırrrıf 
sn.tılmasma karar \'crılcn ° ktt! 

. b ·Ja ve ren gardrop ve muhtelıf o) ,,7 tari.ı h:ıhlar ve sair ev eı:ıya:;a 1·4-9.:> t ıj 
be !!tinli s::ıa 

h;ne mürndif per;:- m _ ı~ A ı.·asp<Y 
den 13 e kadar B yoalunda "'ı No 
!'i" da "'i:rrr,ıara apr rtımanının .;, 
., .. ' .ı.• k mcn•v 
lu dairc:.ıhıdc hazır bulunaca t lacl' 

ile sa 1 

1 



SO MART - D3i 

Bisiklet ajanlığı 

7 büyük yarış 
hazırladı 

htanbul bisiklet ajanlığt §imdiye 

kadar milli takıma iştirak etmemiş ve 
federe klüplere mensup yarışçılar ara

ııında olmak ve yedi hafta devam et

lllek Uzcre bir müsabaka programı ha. 
tırlamı§tır. 

Yedi yan§m sonunda puvan itiba

rile, birinci gelecek sporcuya son s is. 
tem vitesli bir bisiklet, jkinciye bir 
çift takım buayo, üçüncüye yalnız 

bir f;ift buayo, dördiincUye yarış ayak. 
kabısı ile bir koşu fanilası, beşinciye 
de bir yarı§ ayakkabısı verilecektir. 

Müsabakaların tarihlerile yapıla

ca.ki.arı yerler şunlardır: 
Birinci yarı§: 11 nisan 937 saat 10 

da 
Yeniköy asfalt' b~ı, kibrit fabrika

sı iki dc!a gidip gelme 30 kilometre. 

İkinci yarış 18 nisan 937 saat 10 da: 
Mecidiycköyil, Hacıosman tepesi i. 

~cfa gidip gelme 40 kilometro. 

Üçüncü yarıe: 25 nisan 937 saat 
10 da: 

Yeniköy asfalt b~ı. Kefeliköy dört 
defa gidip gelme 50 kilometre. 

Dördüncü yarış: 9 mayıs 937 saat 
9,30 da 

Mecidiyeköy - Hacıosman tepesi • 
Tarabya • Yeniköy - Asfaltbru;ı - Ke. 
feliköy • Tarabya - Mecidiyeköy • Ha
crosman tepesi - Mecidiyeköy 60 kilo. 
metre. 

Beşinci yarış: 23 mayıs 937 saat 
9,30 da: 

Yerıiköy As!altbaşı - Kcfeliköy al. 
tı defa gidip gelme 75 kilometre. 

Altıncı yarış: 6 haziran 937 saat 
9 da: 

Mecidiyeköy - Hacıosman tepesi • 
Tarabya • Yeniköy Asfalfüru:ıı - l<e. 
fcliköy • Tarabya • Mecidiyeköy iki 
defa gidip gelme 80 kilometre. 

Yedinci yarış 20 ha.ziran 937 saat 
9 da: 

Ycniköy Asfaıtbaşı - Kcfcliköy se. 
kiz defa g-idip gelme 100 kilometre. 

Atina - Istanbul 1 Balkan kupası 
lduhtclitleri karşılaşacak mı? için 

Atinada deveran eden bir şayiaya 
göre ora federasyonu 1stanbul ajan- Bilkre!)te toplantı 
lığUe iki şehir rnuhteliti arasında bir 1 
futbol maçı organiz.c etmek için mu. yapı ıyor 
habı?rede jm~. Atina federasyonu Ankara, - Geçen Teşrinievvelde 
bu maçların mayıs ayında yapılması- Sofyada toplanan Balkan kupası ko
nı teklif etmektedir. Mayıs ayında mitesinin kongresinde vcrUcn kararla. 
llıilli küme maçlarımız nihayctlenmi- ra göre, Yunan federasyonu tarafın. 
~eceğinden bu teklifin kabul edilme. dan itiraz edildiği için Mayısın iki-
llıesi muhakkak gibidir. sinde Bükreşte yeni bir t.oplantı ya_ 

...__ pılacaktır. Futbol federasyonumuz 

Bir dünya 
• 

şampıyonu 

Suda boğularak 
öldü 

Londra, 29 (A. A.) - Lahore'den 
bildirildiğine göre, buz üstünde dün-

h hokey şampiyonu Mclııned Cafer 
~ suda boğulmuştur. Mehmed 

Cater, Hind ta.knnı ile 1932 Los An. 

t~es ve 1936 Bcrlin olimpiyatlarında 
~a. şampiyonluğunu almıştı. 

bu kongreye çağmlmıştır. 
Toplantıdan sonra Balkan kupası 

maçlarının tarihi ve nerede yapılaca
ğı belli olacaktır. 

Halterde 
Yeni dünya rekoru 

Hamburg, 29 (A. A.) - Olimpiyat 
mUsabakaları ağır sıklet şampiyonu 

Alman haltercisi Joseph Wagner, 450 
kilo kaldırarak bu sınıfa ait diinya 
rekorunu kırmıştır. 

Wagner, bu rekora evı.•elce 420 ki. 
lo Be sahip bulunuyordu. 

Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünden: 

_.,, l - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az orta tah-
11..1 bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 
~ 2 - Müsabaka. imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa., Ankara, Kayseri, Adana, 
~ latya, Afyon, Balıkesir, lzrnir, Mudanya, Erzurum leletme merkezlerinde 

l>ılacaktır. 

~ 3 - Müsabaka. jmtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğraf
taıı. I. ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derecesindeki 

su ayru notların kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

~ 4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme 
'1 takn. mUdUrlUklerine aşağıdaki fıkralarda ynzılı §artlara ait vesaiki ve 
~~ vesika fotoğrafı ile beraber pulsuz bir istida ile müracaat etmeleri ge-

ır. 

Şartlar: 
A) Türk olmak. 
B) Yaşı 18 den nşa.ğı ve 28 den (dahil) yukarı olma.mali. 
C) En az iki sene için askerlikle alaka!ıı olmadığına. dnir askerlik şu. 

besinden vesikası olmak. 
C) lyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştırılmasına 

mani bulunmadığına dair alfıkadar mak&ınatm musaddak vesikası 
bulunmak. 

D) Mü.sa.bakaya i§tirak etmeden evvel !darcrruz merkez sıhhat heyet. 
lcri tarafından muayene edilerek faal serviste çalışmağa mani bir 
göna sıhhi arızası ve hastalığı olmamak hizmıdIT. 

dil' 5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra İdaremizce temin c
lı~ır (talipler sıhhat merkezlerimize da\'ct edilmek suretile muayeneleri yap

Ir). 

tir 6 - Aynı şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnız tel. 
aftan imtihan edilirler. 

t)}a - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 ye kadardır. Bundan sonra vaki 
c_\k müracaatlar mu:ı.meleyc konulmaz. 

M 8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 Cumartesi gUnü saat on dörtte ya. 
acaktır. 

ıı· 9 
- J(az:ınanlam şehri 57 lira Ucrct verilecektir. İsimleri de gazetelerle 

an edilecei;-i gibi kendilerine aynca tebligat yapılacaktır. (1540) 
Umu.mi Müdürlük 
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Herkes hati 
olabilir, fa a 
Esaslı 

ciddi 
ve nıetot 
çalışnıak 

dahil'"nde 
şart ile ..• 

ERTDGRUL MUHSİN 
Üçüncü tecrübe: Sınıftaki tale

belerden her biri teker teker ayağa 
kalkarak aşağıdaki kelimeleri tekrar 
lamalı: 

-Ya .. Öyle miL Peki .. Öyle 
olsun! ... 

Evvela yükselen ve sonra alça· 
lan bir tonla ve ondan sonra da her 
seferinde başka bir kelimeye ayrı 
kuvvet ve mana vererek şöylece: 

-Ya .. Öyle mi? .. Peki.. Öyle 
olsun!.. 

-Ya .. Öyle mi? .. Peki •. Öyle 
olsun! .. 

-Ya .. Öyle mi? .. Peki .. Oyle 
olsun! .. 

-Ya .. Öyle mi? .. Peki •. Öyle 
olsun! .• 

Bu çalışma; sesi yükseltmeye ve 
alçaltmaya alıştırmak için yapılan 
en basit tecrübedir. Talebeler bunu 
ne kadar çok yaparlarsa yapsınlar 
gene kafi değildir. 

Bu tf~crübenin başlıca kıymeti 
cümledeği kelimelere kuvvet ve ma
navermesidir. Çünkü hemen her 
söz söyliyen genç hatip daima keli
meleri manasrz ve kuvvetsiz bıraka
rak monoton konuşur. Talebe eğer 
bunu muntazaman birçok defalar 
tekrar ederse bu tecrübe ona küçük 
bir cümleyi bile kuvvetli ve manalı 
söylemek imkanını verir. 

Eğer bu kitabı bir sınıfta değil 
de şahsan kendinize tatbik ediyorsa
nız bu tecriibeyi bir deniz kenarın· 
da, veya açıklrk bir yerde, yahut ya· 
tak odanızda, hnsılı nerede yiiksek 
sesle kimseyi rahatsız etmeden söz: 
söyliyebilirseniz orada tekrar etme
lisiniz. Söylerken de ne derece kuv
vet ve ne derece mana verirseniz o 
kadar iyidir. 
NOKTA 6:- Bu kitapta yazılanlan 
sabır ve dikkatle tatbik edenlerin ses 
ve tavırlarındaki bir takım hatalar 
da tashih edilebilir. 

Birçok kimseler konuşurken mü 
tereddittirler. Birçokları da kelime· 
ler arasında uzun uzun durur ve 
(He .. Ee) gibi sesler çıkarır. Baş
kaları da (Hrm) ve saire gibi man::ı 
ifade etmiyen heceler kullanırlar. 

Bazı kimseler söz söylemiye alış· 
madan evvel kısık seslidirler. Bazı· 
ları da çok cabuk konuşurlar. Bir 
çokları söz söylerken biçimsiz ve 
yakışıksız dururlar, diğerleri de lü
zumu kadar yüksek sesle konuşmaz. 
lar. Fakat bütün bu hataların ehem 
miyeti yoktur. Çünkü bunlar, zan· 
nedildiği gibi, tashih edilmesi güç 
hatalardan değildir. Bunlar his- bir 
zaman bir şahsiyetin kökleşmiş, te
melli hataları olamaz. Bu kusurlar 
yalnız tecrübesizliğin ve dikkatsizli
ğin doğurduğu bir takım sathi hata
lardır. 

va~aliil: 
hatta kendi kendinize yüksek sesle 
söyleyiniz. 
NOKTA 7: - Sakın ilerleme istida. 
dmızdan şüphe etmeyiniz! 

Şunu biliniz ki başkasının sizde· 
ki kadar istidada ba~ardığı bir işi siz 
de onun kadar başarabilirsiniz. İyi 
söz söyliyebilmek hiç bir zaman mu. 

Fransı:; biiyül~ ihtilalhul.c 1ıitabcl ilc de 
mc§hur olanlardan Mara 

cize değildir. Bu öğrenilebilir ve öğ 
renilmelidir. Siz şimdiY.e kadar bu 
mevzuu yalnız dinleyiciler göziylc 
gördünüz. Şimdi bugünden itiba
ren yerinizi değiştiriniz, kenclinize 
ba~ka bir bakış zaviyesi buldunuz. 
Artık bugünden itibaren hem din· 
leyici, hem hatip olunuz. Şim<li 
din)iyenlere nasıl sö~ söyliyeceğinizi 
ve onlara nasıl hakim olacağınızı 
öğreneceksiniz .• 

l\1azide geçirdiğiniz muvaffakı
yetsizliklerin ehemmiyeti yoktur. 
Elbette böyle birkaç vaka geçirdiniz. 
Hemen her hatip de böyle muvaffa
kıyetsizliğe düşmüştür. Onları tama 
miyle unutunuz. Bilakis son seneler 

zarfında hiç bilmediğiniz ve yapa· 
madığınız ne sok şeyler öğrendiğini. 
zi düşi.inünüz. Şu halde muvaff akı
kıyetli bir hatip olmayı niçin öğrene· 
miyecek~iniz? Halkın önünde söz 
söylemek icin alışkrınlık ve tecrübe 
lazımdır. Bu kendi kendine, sevk\
tabii ile olmaz. Bu bir sanaltir. 
Ve bunu öğrenmek kabildir. Onun 
için hemen bunu öğrenmiye karar 
veriniz ve evvela iyi bir hatip olamr 
yacağınız hakkındaki sabit fikrinizi 
kökünden değiştiriniz ... 

NOKTA 8: - Serbest söz söyli
yebilmek bir nutkun en mühim un· 
surlarından biridir. 

Serbestlik, hemen hemen bir nu· 
tukta mevcut olması lazım gelen 
anasırın içinde iki kat değerli bir urı 
surdut. Bir nutkun temeli olan 
(ciddiyet\ neşe, tecrübe, teknik . 
güzel ses) gibi anasırın hepsi bir 
adamda mevcut olup da yalnız (ser · 
bcstlik) e sahip olmadığı vakidir. 
Böyle olunca tabii o adam hatip ol
makta güçlük Çt"ker. Halbuki( ser 
best söz söyleme) başlı başına bir 

tilik, nutku ve konuşmayı inkar et
mektir. Sükiitilik susmak demek
tir. Bizim: iyi söz söyleme kuvvet
lerimizi inkişaf ettirebilmek için 
(serbestlik) ten başlamamız lazım
dır. 

NOKTA 9: -Bir yazıya bakarak 
halka okumak nutuk söylemek de· 
ğildir. 

Eğer kendiliğinizden, irticale"l 
yahut da ezberliyerek hafızanız· 
dan söz söyliyemiyorsanız, tavsiye 
ederim, hiç nutuk söylemeye kalk
mayınız. Nutku b ir kığıttan oku
mak gayet büyük bir hatadır ve bu
nu mazur gôsterecek hiç bir ~ey de 
yoktur. 

Dir. leyiciler; böyle yazılmış yazı 
ları okuyanları dinlemekten nefret 
ederler. Alimane v,._ edibane yazıl
mış bir nlay yazı okuyanı dinlemek· 
tenı:e serbest süylenen üç cümleyi 
dinlemeyi tercih ederler. · 

Eğer umumi bir yerde muhak• 
kak b ir ~ey bildirmek icap ederse 
bunu bir telgraf şeklinde okumanız 
mücerrahtır. 

NOKTA 1 O: - Kelime sennayeni. 
zi zengin)e§tiriniz. 

Bu sizin serhestliğinizi ve ifa:fo ... 
de doğruluk "e katiyetinizi temine
der. Ayni zamanda düşüncenizin 
kudretini kolaylrkla meydana çıka· 
rır. P«pua lisanında 150 kelimeden 
fazla yoktur. Bunun için onlar ne 
iyi düşiinebilirler \'e ne de iyi söz 
söylıyebilirler. Hemen hcmqı dil· 

siz gibidirler. Buna mukabil küçük'. 
bir İngilizce lfıgatte altmış bin keli
me vardır, fakat birçok kimseler 
bunların ancak az bir kısmını bilir
ler. 

Kelime fukaralığıml7.ln başlıca 
sebebi bu i~i biraz tesadüfe bırakma
mrzdandır. Kelime hazinemizi zen· 
ginleştirmeyi hiç bir zaman kendimi 
ze iş cdınmiyoruz, bunu bir vazife 
telaı.;.k: etmiyoruz. Yalnız bildiğimiz 
az kcı:.neleri mütemadiyen kullanıp 
duruyoruz. Tıpkı biz de Papualrlar 
gibi (iyi .. fena .. güzel.. mükemmel), 
deyiµ duruyoruz. Öyle mahdut ke· 
limelere bağlı kalmışız ki ifade et
tikleri hakiki manalarını çoktan kay 
betmişlerdir. Bunlar kelimelikten 
çıkmış da artık her gün kullandığı· 
mız hırdavat haline gelmiştir. 

Böyle iptidai bir tarzda konuş
maktan kurtulmak için size bir def
ter tavsiye ederim. Her işittiğiniz 
veya okuduğunuz yeni kelimeleri, 
ifade ettikleri manakıriyle beraber 
bu not def terine kaydediniz. Kelime 
hazinemizi zenginleştirmek için ay
ni manayı ifade eden muhtelif keli
meleri not edeceğimiz bir defter de 
faydalı olur. 

Daima konferans ve nutuklarda 
hazır bulunmanızı ve lisanımızı en 

iyi bilen ve kelimeleri en iyi kulla
nan ediplerimi~in eserlerini okuma
nızı bilhassa tavsiye ederim. 

( :t.) Bundan cvvc!lci makale ge0 

çen salı günl'ü nüshnmızda çılanı~-

1 

Hemen her büyiik hatibin önce
leri böyle ufak tefek bazı kusurları 
olmuştur.. Fakat bu kitabın göster
diği yoldan giderseniz bu gibi hata
larınızı yavaş yavaş düzeltecek '\'e 
kendinize hakim olacaksınız. Söz 
söylemek hakkındaki bilgi ve tecrü
beniz ilerledikçe hatalar kendiliğin
den kaybolacaktır. 

Dördüncü tecrübe: Sınıftaki her 
talebe ayağa kalkarak bir dakika 
müddetle şu mevzu üzerinde söz 
söyliyecek tir: 

kıymettir. Hatta bazı dinleyiciler 
sınıfı için bu kadarı bile kafidir. Se
viyeleri yükselmemiş milletler, ağ- tır. 1 

"- Şimdiye kadar dinlediğim 
en güzel nutuk,, 

Bunu söylerken; hatibin kim ol· 
duğunu, nutkun nerede ve ne mü· 
nnsebetle söylendiğini ve mevı.uun 
ne olduğunu anlatacpktır. Bu ders
leri sınıf ta değil de kendi kendinize 

tatbik ediyorsanız o zaman bu mevzu 
üzerine, beş dakika sürecek, bir nu
tuk hazırlayınız. Sevdiğiniz bir ar
kadaşınıza veya ailenizden birine, 

zından bir şelale gibi bomboş kelime 
ler di.işen, sadece boş kelimeler akı
tan bir adamı da hatip zannederler. 
Buna mukabil mesela İngilizler böy 
le sade (serbest söz söyleme) ye hiç 
kıymet vermezler. Onlar bir adama, 
yalnız serbest söz söyliyebildiği için, 
büyiik bir kıymet vermek Hizım gel. 
diğini hatırlarından bile geçırmez
ler. 

Hakikaten bir hatip; daima ha
zrr ve dolu duran bir söz kaynağına 
sahip olmalrdır. Bu serbestlik onun 
iyi bir hatip olması için sesastır. Ser
bestliğin aksi de sükutiliktir. Süku-

(Devamı &alrya) 

ikramiye kayıtları 
yapılıyor 

Beyoğlu emvalinden maa.s alan ve 
B yoğlu Askerlik şubesinde kayıtlı 

savaş sakatı malul subaylarla erlerin 
ve sehit yetimlerinin 937 yılma ait 
ikramiye kayıtlarını yaptırmak üzere 
cumartesinden manda her gün öğleye 
kndnr 15 Nis~n 937 tarihinden evvel 
Beyoğlu askerlık ~ubesinc müracaat 
etmelCI'İt 

• 1 .. 
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Gazeteci birçok şeyler bilen bir adam 
haliyle ve böbürlenerek: 

- Ben de, dedi, yeşil hayaletin mös
yö Hovet olduğunu çoktan biliyorum. 
Fakat yazmıyacağım. 

mıza sahip çıkmak niyetinde olursa, o

nu hapscttiriniz. 
Fiter onlann bu haline gülüyordu. 
- Fa).', dedi, servetinizin mecmuunu 

öğrenebilir miyim? 

Müezzin, ezanı · yarıda kesti. " Aman AUah ! ,, 
diyerek kendini minareden aşağı attı. 

- İstersen yaz. Yanlış bir havadis 
vermiş olursun, çünkü Ye~il h.:ıyalet .. 

Fakat Fiter cümlesini b!tırcmedi. 
Holland. 

- Kim, dedi, Allah aşkına söyle, he. 
nüz gazete çıkmadr, yctiştirebiliıim. 

- Azizim Holland, öyle zannediyo
rum ki bütün dostluğumuza rağmen 

bunu size ebediyye~ söyliyemiveceğim. 
OTEL ODASINDA 

Spik Holland ile beraber otele: dönen 
Fiter orada, hizmetçisinin temiz bir kat 
elbise i1e kendisini beklediğini görünce 

memnun oldu. Derhal soyundu, kuru
landı, traş oldu, giyimli ve Hovetlere 
gitti. Fiter matmazel Hoveti yatakta 
istirahat eder bir halde bulacağını zan. 
nediyordu. Fakat Valeri salonda idi. 

Yanında da, Con Vud duruyordu. Vale
ri, ıdelikanlryı görür görmez ayağa kalk 
tı ve ona doğru atıldr, Fiter de kolları
nı açarak genç kızı kucağına aldı. Vale. 
ri: 

-Yanınızda katmak istiyordum, de
di, fakat buraya getirdiler. Mösyö Vudu 
tanıyorsunuz: değil mi? 

Fiter selamladı. Con Vud hafif bir 
febesslimle onu tetkik ediyordu, gözleri 
delikanlıdan ayrıl!"ıyordu. Valeri: j. 

-:- Cim dedi, sana büyük bir sürpri
zim· var. Tasav.vur edemiyeccğin bir 
şey! .. Dü,ün bir kere beni eve getirdik .. 
leri vakit burada kimi buldum dersin? 

- Kimi? 

- On bin lira ka·dar. Henüz tama
men saymadım. Kocamla beral.ıer, bir 
siftliğe çekiler;.ek tavukçuluk y.ıpmağa 

karar verdik. Bilseniz ben nekadar yu. 
murta severim. Lasi nerede? 

- Hastaneye kaldırttım. Hem onun
la meşgul olmayınız artık. Üzerini P• 

rattık. iil ceplerinde Jakson 
mühim bir meblağ bulmuı. 

Fay zaptetmeğe çalıştığı hiddetli 
bir sesle: 

- Başkalarının parası dedi, bizi al3. 
kadar etmez. Öyle değil mi Savini? 

Savini gözlerini kaldırmadan baııile 

tasdik etti ve: 
- Evet, dedi, zaten benim düsturum 

kimseyi kıskanmamaktır. Eğer bu za
vallı delinin de parası varsa, iyi ya 1 Al
lah arttırsın 1 Acaba neresinde s:ıklı i. 
miş? 

- Üzerinde yeşil hayalet kıyafeti 

yok muydu? Onun altında asıl elbisele
ri varını~, onun ceplerinde imiş 1 iki 
bin lira kadar bir §ey! 

(Devamı oor) 

Elim kolunı bağlı olarak, bir 0<1.ada
yım. Yeniçeri ler, lmçırdıkx:ılrı seı.•gi. 

limlc zeı•krıdiyorl.ar. Ben de onl<trı 
seyrediyorum. 

• 
Fakat kimbilir kaç muharebede kaç 

esiri bağlamağa, ağzını tıkamağa n. 
lışmış olan yeniçeriler, bu işi o kadar 
büYük bir meharetle yapmışlardı ki, 
ne bağırabildim , ne de kollarımı kur
tarmak müyesser oldu. Nafile yere 
kıvrandım, durdum. Onlar, bana ehem 
miyet vermediler. Hatta artık, sevgi. 
limin nazarları benimle meşgul değil
di. Ona o kadar çok içirmişlerdi ki, 
kendini, kendi zevkini düşünüyordu 
sade ... Bir Jskendere, bir de öteki ye
niçeriye yanağını uzatıyordu ... 

Onlar, başlarını onun tombul göğ
sü üzerine koymuı;lar, yayık yayık 

sarkılar söylüyorlardı. 

Ak g~rdcni>ı iis tiinde, 
Kılsam sabah n.ı:mı.a.zı. .. 
!çime büyük bir hütiin çöktU ... 
"- Ah, keşki nlıjanhmı kurtarma.. 

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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ğa bile kalkmasaydım, o, bu rezilftne 
hayattan memnunmuş ... Beni aramı

yormuş ... ,. diye düşündüm ... 
Ve tam o esnada, aklnna yine ma. 

hut rüya geldi: 
Rezalet, esaret. .. 
Acaba, rezalet ve e.c:aret bu kadarla 

mı kalacaktı? Acaba sevgilime kavuş- I 
mak bu mıydı? ... İşte bu da zenci yü-
zünden olmamış mıydı?... 1 

İçim cız etti. 1 
Hakikaten onun yüzünden bu uçu. , 

rumun dibine )'Uvarlnnmamış mıy. ı 
dım ? ... Kimbilir daha ne bataklara 
batacaktım. Zira, o uğursuz rüyanın ı 
şeametini bu kadarla atlatamıyacağı-
mı sanıyordum. . l 
"- Allahım ... Allahım ... Halime im. 

dat et. .... diye için için yah·armıya 

başladım. 

Bu oda.ya girdikten sonra, etTafı, 
gözlerimle şöyle bir muayeneden ge
çirmiş, pencerelerden birinin perdesi
nin örtülmemiş olduğunu görmüştüm. 
Bu pencP.reden içeriye bol bol ışıklar 

- Annemi! 
Tam bu cı;nada kapı açrldı. Nahif ve 

çok güzel bir kadın, beyaz saçlı bir 
kadın, Mösyö Hovetin kolunda içeri 
girdi. Valeri ona doğru ilerledi ve Fite-
ri göstererek: · 

- Anne, dedi. Cim 1 
Madam Held iki elini uzattı, Fiterin 

ellerini tutarak : 

Rokofun t ü y leri ü rperiyor, saçları 
dikiliyor, gözleri f incan gibi açıla
rak göz beb e kler inde korkudan 
çı ldı r _ma alanıetıe ri görünüyordu 

- Size, dedi, mösyö Fiter çok borç
luyum. Fakat zannedersem mükafatmr. 
zı aldınız. 

Sonra madam Held, ıdivanm üzerinde 
oturan Con Vuda döndü, ve Fitere: 

- Size, dedi, müsaade ederseniz oğ
lumu takdim edeyim. 

- Ne? Oğlunuz mu? 

Mcrdam Hcld, Fiterin hayretine tebes 
silm ederek cevap verdi: 

- Evet, oğlum. Asıl ismi Con Vil
f ert Bellami 1 

Bu mesele etrafında birçok hakikatle. 
re vakıf olduğunu zannden Fiter ~ıır
mıştı. Odadakilerin sıra ile yüzlerine 
ba'k:ıyordu, apışıp kalmıştı. 

... :(.. ,,. 
Fiter otele dönerken, büyük bir yor

gunluk hissediyordu. Onun yerinde baş 
ka biri olsa, bu kadar mücadeleden son. 
ra muhakkak yatağa düşerdi. Vaktin 

geç olmasına rağmen kü~ük köyün so
kaklarında kalabalık vardı. Herkes ha
diseden bahsediyordu. Spik Holland o. 
telin barında, bir sürü gazeteci arkadaş
Jarile beraber viski içiyordu. Gazeteci 
memnundu, fakat memnuniyeti, Fiter 

ile Savini ve kansının kurtulmuş olma. 
larından ziyade, hadiseyi bütür. tcfer
rüatile herkesten evvel gazetesine bil
direrek arkadaşlarını atlatmıŞ olmasın. 
dan idi. Fiter ona yaklaştı, sordu: 

- Savini nerede? 
- Geliniz sizi götüreyim. Karı koca 

meJgüller. Fay otel sahibinden bir ütü 
aldı, İ§ görüyor. 

Yukan kata çıktılar. Gazetecinin o
dasında, Savini, ocağın başına olurmuş. 
map ile banknot kurutuyordu. Fay, 
gazetecinin kendisine verdiği l)ir pija. 
mayı giymişti, yere diz çökmüş koca

sının kurutup kenaisine uzattığı bank
notları ütülüyordu. Kapı aç\lıp i;eri 
Fiterin girdiğini görünce, genç kadın 
izahat verdi: 

- Görüyorsunuz ya, Savini, ihtiyar 
Bcllaminin kendisine, bizi kafese koy • . 
madan evvel verdiği ayhklarınr ve işin
den çıkardığı için ayrıca verdiği tazmi
natı kurutuyor. Hem sizden Oir ricam l 
var. Bu alçak ve yalancı Lasi paralan. 

Rokof alçağmm geçirdiği korku 
ve heyecanla bütün kuvveti kesil • 
mi~ ve kayığın dibine serilmişti. Ora• 
da birkaç dakika bahtının kendisine 
yaptığı biiyük lutfun değerini anlıya
mıyarak durdu. Biitün bildiği şey, 
iri gövdeli bir ak derili insanın, su 
içinde koca bir timsahla boğuşarak 
dibe batıp gitmesi idi ... 

Fakat yavaş yavaş şaşkın beyni, 
bu işin ne demek olduğunu anladı 
ve o zaman merhamet bilmez bit 
gülüş dudaklarım kıpırdattı, derin 
bir intikam alma sevinci gözlerini 
parlattı ... Artık o korkunç T anan, 
o yabani maymun azmanı dünyada 
yoktu ... 

Ancak Rokofun bu sevinçli dii
şüncesi pek uzun sürmedi. Derenin 
kenarından ·tüyler ürpertici bir gÜ· 
rültü ve hırıltı gelmeğe başladı. Ro
kof bu güriiltüyü yapanların kim 
olduğunu anlamak için kıyıya ha· 
kınca, yüreği buz gibi dondu. Sahil· 
de korkunç yiizlü bir pars duruyor 
ve dişlerini gıcırdatarak şimşekler 
çakan göıleriyle ona bakıyordu .. 

Parsın çevresinde de kendisin· 
den daha korkunç büyük maymun· 
lar vardı. Bunların yanında uzun 
boylu bir de siyah yerli duruyordu. 
Bu siyah derili adam yumruğunu 
Rokofa ~al1ryarak, onu boğup öl
diireceğini anlatmıya çalışıyordu. 

Şimdi insanın sinirlerini bozacak. 
gece gündiiz bir dakika bile uyku
ya meydan vermiyecek korkunç bir 
yarış başlamı,tı. Kayık akıntıyl'l ka
pılıp aşağı kayıp gidiyordu. Canavar 
lar siirüsii ise, yanlarında yerli adanı 
olduğu halde kıyıdan durmaksızın 
koşuyorlar ve kayığın peşini bırak
mıyorlardı ... 

Gece kanmlığı ortalığı bastı. 
Dere kıyısı görünmez oldu. Fakat 
Rokof kıyıda hayvan kılığına gir· 
miş ölüm habercilerinin calrları, dal 
ları kırarak hala koştuc;larmı, vakit 
vakit derenin ortasına doğru hırla
yıp kiikrediklcrini duyuyor ve bu 
derin karanlıkta, s:ı;ündüzkünden da
ha . cnk korkuyordu .. 

Bu yürek . tırmalayıcı yolculuk 

birkaç gün sürdü.. Canavar sürüsü 
arasıra kayıktarı geri kalıyordu. Bu 
srrada belki de ormanda avlanıp ka
rınlarını doyuruyorlar, fakat sonra 
yıldırım gibi koşarak, gene kayığa 
yetişiyor. Rokofu ellerinden kaçır· 
mıyacaklarmı anlatıyorlardı. 

Bu bir yolculuk değildi; insanı 
uykusunda basnn bir kabus ve bit
mez ti.ikenmez bir ağırlıktı.. Rokof 
sürekli bir titreme içindeydi. 

Kayık vakit vakit akıntı ile dere 
nin kıyısından uzamış burunlara 
yaklaşıyor, o znman karadaki cana
var sürüsii deli gibi, burunun ta 

' ucuna koşup biraz sonra parçalıya· 
cakları avlarını bekliyorlardı.. . 

Ru sıralarda Rokofun tüyleri ür. 
periyor, saçları dikiliyor, gözleri fin
can gibi açılarak göz bebeklerin?e 
korkudan çıldırma alfımctleri gÖrÜ· 
ni.iyordu. 

Bu yaklaşma, uzaklaşma sırasın· 
da kıyıdaki yamyam köylerinden ka. 
yığı gören yerliler de, içindeki ya· 
bancıyı yakalıyarak parlak bir ~en
likle ttitlı tatlı yemek için kayıkları
na koşuyorlarsa da kıyıdan gelen 
korkunç canaYar siiri:sünü görünce, 
çığlığı basarak ormana kaçtyorlardı. 

Birkaç gün ve gece süren bu iş. 

kence Rokofu gerçekten tanınmıya
cak bir hale koymustu. O güçlii a· 
dam artık ortada y~ktu .. Üç günde 
rı ::zi solmuş, kara saçları aklaşmış, 
eli ayağı titriyen sarsağm biri olmu,
tu. Uyumak ;stiyor uyuyamıyor: 
kendi kendine mırıldanıyor ve inli
yord~ı. Gözleri uykusuzluktan, vü
cudu yorgunluktan, aclıkla susuzluk 
tan harap olmuştu . Bir dakika dala. 
cak olsa, haykırarak yerinden sıçrı
yordu. 

frmağı çok hızlı inmesine rağmen 
hiç bir yerde Ceyne tesadüf edeme 
mişti. Bundan üç dört gün evvel 
Ccyni elinden kaçırdığı zaman ne 
yaptığım bilmiyerek ırmağın aktığı 
tarafa doğru kıyclan koşmağa başla· 
mıştJ. 

Rokof hem koşuyor, hem de su
yun yüzünde kendisinden gittikçe u-

zaklaşmakta olan kayığa bakıyordu. 
Ne kötü işti bu! .. 
O, Uzaklaşan kayık Rokof için 

her şey demekti ... 

Kayığa atlıyabilmiş ol!'aydı, hem 
T arzanın karısı yeni ha,tan pençesi
ne geçecek, T arzandan da, kadından 
da önücii almış olacak, hem de bu 
kayıkla kolayca ırmağı inip kendi 
vapurunun bulunduğu yere varacak. 
tı. 

Fakat Ceynin nasılsa eline geçir
diği o uğursuz tüfek bütün işlerini 
alt iist etmiş, onu Afrikanın bin tür 
lii ölümle dolu ormanında aç ve yal
nız bırakmıştı! 

Beş altı saat kan ter içinde koş
tuktan sonra ınnak kıyısında ba~ka 
bir kayığın durduğunu sevinçle gör
.müştü. 

Evet bu kayık kendisinin arka
daşlariyle beraber ırmağı çıktıkları 
kayıklardan biriydi. Kendi gemici
lerinin oraya bağladıkları gibi du· 
ruyordu. 

Rokof kayığı derin suya dayana
rak içine atladı ve akıntı aşağı ır
mağı inmeğe başladı. Fakat Ceynin 
kayığı saatlerdenberi gözden büsbü
tün kaybolmuştu. 

Rokof kayığın kıç tarafına otu
rarak bunu düşünürken, Ceynin 
mutlaka yerlilerin eline geçtiğine 
hiikınediyordu. Irmağın kıyısında 
bir takım yerli köyleri vardı ki, bun
lar, içinde tek bir akderili kadın bu· 
lunan kayığın geçip gitmesine göz 
yuma~azlardı. 

Rokofun diişüncesi şimdi kendi 
canını kurtarmaktı. Ceynin yerliler 
elinde kalmaıımda veya ölmesinde 
can sıkacak hiç bir şey görmüyor
du. Böylece hiç olmazsa di.ismanla· 
rından T ar7.an ve Ceyn gibi ikisi de 
ortadan kalkmış olacaktı. Bu da kö
tü bir i~ değildi. Asıl iş şu korkunç 
muhitten kendi canını kurtarmaktı! 

Nihayet biiyük ve geniş Ugam
bi ırmağının denize döküldiiğii yeri, 
ka'yığın ilerisinde görünce, büyük bir 
sevinç duydu. 

(Devamı var) 

giriyordu. Dikkatel baktığım zaınan• 
bu ::iya lnrın bir minareden geldığini 
anlamıştım. O gece Kadir olduğu i. 
çin, cami donatılmıştı. Şer~ede pırıl 
pırıl kandiller yanıyordu. , 

Allaha beni kurtarmasını. bana. 
merhamet etmesi frin yal\"arırken, 
gayri iht iyar i, gö: lerimi oraya c;c,•ir
dim. 

"- Allahım ... Allahım ... - diye tek
rarladım. - Bu meıı'um karanlıklal'" 
dan beni kurtar, nura ula15tır ... ,. 

Kimbilir nekadar mUddet ayni dua· 
ları tekrarlıyarak huşu içinde ken
dimden geçmişim. Bir ezan sesiyle 
kendime geld im. 

Odadakiler hala: 
Ak gcrdcniıı üstünde, 
l\ılsam :wbah namazı ... 
Diye edepsizliklerine devam ecliyor

lardı. Ve işte temennileri oıınuştU· 
Sabah ezanı okunuyordu. Gün, ağar, 
mağa. ba.~lamıştı. 

~füezzin, büylik bir c.oşkunlukla de-
;.., e 

zam, ortasına kadar okudu. Ben., ... 
mesleğim müezzinlik olduğu için onu 
alakayla dinledim ... 

- Hayyalelf elah ... 
Birdenbire, müezzinin • iki eli bir• 

den hava.ya kalktı . 

- La.aah ... diye dehşetle hayıcırd~ 
Ve bu, sayha, bir kavs çizerek. 0~ 

<;]karan adamla birlikte, boşlukla. doll 

dü... bir 
Şeref edeki müezzin, mUthi§ 

korku içinde aşağıya atıldı... . 
Bu, öyle mtithiş bir levhaydı lcl: 

sedirin üzerinde aşk ve alakayla. rrı;:9 
gul olanlar bile, farkedcmemezlik 
mcdiler. 

Onlu da ~ 
- Ne oluyoruz? ... Nedir bu? ... J{ e

attı müezzini aşağıya! .... diye yeri 
rinden fırladılar. 

lskender: . ·n· 
. - Ne dalgınlık! • d~i'. - Perdeyi ~ı.ı 

dırrneyi unutmU§UZ. Bızı burada. 
1 

i 
halde gördü. Heyecanından keııd n 
aşağı attı. 

Arkadaşı: 

- Herhalde bin bir parça oln'l~ 
tur. Neden düştüğünü öğTeneıniyece• 
ğiz. 

Ayşe: 

- Bizi gorup coşmuş. yn.nıntıı&ı·., . ın . 
gelmek isemiş olac:ık ! ..• deınesın k!l.-

Onun bu derece hain dencr.ek
1 
nıa. 

dar soğukkanlı olabileceğini ak ı 
getirmemiştim. 

··ı:ıune 
Üç yeniçeri de pencerenin ° 

koştu. 

lskender: 

- Ölmemiş yahu... .
1 

.uJi 
- Evet ... Taşlığa düşmesinE'. bı ) 

sakız ağacı mani oldu. nıUcZ-
- Açın RU pencereyi ... lşte, 

zin bize sesleniyor. 
Pencereyi açtılar. 

Müezzinin sesini duydum: h ~~ 
- Kurtnrm beni buradan Alla 

kına! ... Öldllrecekti. Aşağı attı. 
- fü m ? ?.:{e .. 
..:_ Minar edeki palalı ada.nı .. · 

ğer şerr:"'de sizi gözetliyorınU§··· 
İsken der: • a. 

N 1? n· . . ., diye tela.§ - ası . ... ızı mı .... - . ça-
düştü. - Kim olsa bu? ... }{aydı 

1
....., 

bakıı. .... , 
ğancz .. Ko5 camie... Bak . ,0ıu 
k · · ., ..:: d ! · ötekı ) 
ımmışö . ... ~en o p~ız.b.. ') aaydl 

kes.. . ( tekı kıza hıta. en: in-
kızım , biz de şu müezzini ag:ıçt.all 
dirmeğc ı:idelirn... da. 

Bu emirleri pek kısa bir. za,ın~in• 
verdikten sonra, hepsi de. bır an 1 

de, oda.dan çıktılar. ldfJ 
.. t"nde ka 

Yalnız Ayşe sedirin us u edl 
G l.b . .. . ecek derce a ı a onu ış goremıy 

sarhoş oldu sanmı§lardı... kSSill' 
Fakat, ni§anlmı da. onların ar 

dan kalktı. nırUı 
Sendelemeden kapıya doğrtı )'"zle' 

dü. Arkalarından baktı. Sonra, go 
rini bana çevirdi. 

([JcVamı 1Xlf) 
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-;-- Gclmiyecek, dedi. 
- Nereden biliyorsun? 
- Etrafında şüpheli gördüğüm bir 

çok adamlar vardı. Şu Allahın belası 

Don Gaspar Barrigon da onların ara. 
&ındayıdr. 

- Bu D9n Gaspar Barrigon da kim? 
- Kristobalin muavini gibi bir ey. 

Korkanm ki Jiraldayı tekrar kaçırdılar. 
Kristobal inatçı bir adamdır. Sonra, 
işin içinde Barba Roja da var. Şövalye 
dö Pardaya ne diye bu herifin hayatını 
kurtardı bilmem ki 1 

- Her ne olursa olsun, Jiralda bura
ya gelirse, hiç merak etme. Onu burada 
saklar ve nezaret ederim. Onu karde
im gibi seviyorum. öyle, güzel, öyle 

iyi kalpli ve şefkatli bir kız ki! .. 

Juana, kıskanmakta mana olmadıgını 
Jmladıktan sonra herkesin hakkını tes. 
lim etmekten çekinmiyordu. 

Şiko agır ağır başını salladı ve: 
- Mösyö dö Pardayanı nereye ka

pattıklarını biliyorum, Don Sezan ne. 
reye götürdüklerini de gördüm. Şimdi
Jiraldanın nerede olduğunu ögrenme

liyim; eğer onu tahmin ettiğim gibi 
kaçırmışlarsa, onun nereye kapatıldıgı. 
nı öğrenmek lfizım. Don Sezar belki 
yarın gelir, ona nişanlısı hakkında ma
liımat vermeliyim. Binaenaleyh hiç 
kaybedecek vaktim yok. Bana söyliye
ceklerin bu kadar mı Juana. 

Juana kısa bir tereddütten sonra ha. 
fif bir sesle mırıldandı : 

- Eveti 

- İn a11ah görüıürüz 1 
Juana dikkatle onun yüzüne baktr. 

Ona öyle geliyordu ki, Şiko kendisin· 
den bir şey saklıyordu. Israrla sordu: 

- Ne zaman? 
Şiko kaçamak anyordu: 

- Kat'iyetle söyliyemem. Belki ya. 
rın, belki birkaç gün sonra, h~diselerin 
gidişine bakar. 

Juana, onun ya.lruz baıkalarile mc • 
gut oldugunu görünce, inadına şöyle 
dedi: 

- Şövalye dö Pardayanr kurtarmak 
için sana yardım edecek değil miydim? 
Ne suretle faydah olabileceğimi söyle. 
sene. 

Şiko. bu sözlerden onun yegane dil· 
şündüğü şeyin Pardayanı kurtarmak ol 
duğunu zannetti. Fakat genç km bu i· 

şe kanştırmamağa azmetmişti. Onun 
tehlikeye atılması düşüncesi bile, onu 
titretiyordu. 

Mumafih, maksatlannı Juanaya his. 
settirmemek için, temin edici bir sesle: 

- Beraber hareket edeceğimiz mu
hahakkaktır 1 Fakat bana ne ımretle yar 
dım edeceğini söylemem için benim ne 

yapacağımı bilmem lazım. Sana yemin 
ederim ki ne yapacağımı hfila bilmiyo. 
rum. Düşünüyorum. Sonra, Jiraldayı da 
bulmak lazım, bütün bunlar uzun sürer. 
Planımı yapınca, sana malümat veririm. 
Vaadediyorum. 

Ne kadar da büyük bir emniyetle ko
nuşuyordu 1 Ona kim derdi ki, bu za
yıf ve küçük mahlükun kafası bu kadar 

- Şu halde, elvedat Juana ! mükemmel teşekkül etmişti ve bu kadar 
Genç kız: gayriihtiyari bağırdı? büyük bir ustalık ve dü§ünceyle hareket 

- Niçin elveda diyorsun? ikinci de- ediyordu! Onu şimdiye kadar tanıma. 
fadır kalbimi hoplatan bu kelimeyi tek- ması için, kör olması lazımdı 1 
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tereddüt etmeden cevap verdi: 

- Mademki sen hayatım tehlikeye 
koyuyorsun, ben •de öyle yapmak isti
yorum. 

Bunlan söyledikten sonra kızardı. 

Aşk, bundan daha açık bir şekiide itiraf 
cdilemeıdi. 

Fakat maatteessüf anlaşamamazlık 

devam ediyordu. Ve Şiko, Juanarun 
sözlerini öyle tefsir etti: "Hayatımr 

tehlikeye koyuyorum, çünkü Pardayanı 
seviyorum .. , 

Şiko, kalbinin daraldığrnı hissc<di-
yor ve teessürünü göstermemek için 
müthiş bir gayret sarfcderken, şöyle 

düşünüyordu: 

- Ne derse de&in, Pardayanı adam. 
akıllı seviyordu, hem de kardeş gibi dc
g ·ı... Anlaşıldr, elimden gelen l·erşeyi 

yapacak ve onu kurtarmağa çalısaca-

ğım. Zııtcn hayatın benim için ne kıy. 
mcti olabilir. Fakat sen Juana hiçbir 
zaman tehlikeye girmiyecek ve seni 
nekadar sevdiğimi hiçbir zaman anla· 
mıyacaksın. 

Ve Şiko, J uanaya. tıpkı onun sordu
ğu s:ıalin aynini sordu: 

-- Sana ne yaptı da ona bu kadar 
bağlandın. 

Anlaşamamazlık büsbütün arttı. 
Jııana lıir zafer sevinci duydu. Şiko 

k '· nıyordu. Demek ki hala seviyor. 
Ne diye bu kadar boşuboşuna iizülmÜf
tu. Onu nihayet itirafa mecbur ~dece

ğini düşünerek kurnaz: bir tebessümle: 

- Bana öyle şeyler ... Hic k'msenin 
söylemediği öyle şeyler söyledi ki ..• 

Görüldüğü veçhile, Juana da cüce
nin söylemiş olduğu cümleyi tekrarla. 
mıştı. Bövlelikle onun kıskanslığınr tah 
rik etmek istiyordu. 

- Senin juananr sevmiyorum ve hiç 
bir zaman da sevmiyeceğim. Benim kal 
bim çoktan ölıclü, demişti. 

Bu sesteki samimiyet ve ıstırJp ha
la kulaklarındaydı. Bunun hakıkat ol
duğundan zerre kadar şüphe yoktu. 

Pardayan ilave etmişti: 
- Senin Juanan beni sevmiyor ve 

hiçbir zaman sevmedi. 

Bunun üzerine, Şiko şüphelenmeğe 

başlıyordu. Büyük dostu kendisinden 
bahsedince, sözlerine inanmamağa im. 
kan yoktu. Fakat başkalarından bahse
dince, pekala yanılabilirdi. Juananın 

sözlerinden öyle anlıyordu ki. Parda· 

yan gens kıza nasihatlerde bulunmuş 
ve kendisinden hiç birşey beklememesi 
icap ettiğini an!atmı tı. Buna rağmen. 
Juana fikrinden dönmüyor ve sevdiği 
adamı kurtarmak için hayatını tehl:ke. 

ye koyuyordu. Şiko için vaziyet aşikar. 
dı. O nasıl Jua'1ayr ölünceye kadar Ü· 

mitsizlikle, sevecek idiyse, Juana da 
Pardayanr ölünceye kadar ümitsizlikle 

sevecekti. Bu şerait dahilinde yaşama. 
nın ne manası olabilir? Karan büsbütün 
katileşmişti. Kendi kendini mahkiım e· 
diyordu. 

işte, genç kızın tedbirsizce ı.özlerin· 
den çıkardığı netice buydu 1 Juana o. 
nun içinden neler geçtiğini keşfedebil· 
seydi 1 Fakat onun ~oğuk tavrı kar§ı· 

sında bunları nasıl keşfedebilirdi. 
Şiko, cidden sakin ve soğuk bir va. 

ziyette duruyordu. Bu da, bu garip g -n 

cin ahlfilnndan ileri geliyordu. Öyle 
düşünüyorıdu ki, mademki Juana ken
disini Pardayana ait zannediyordu, de· 
mek ki ona eskisi gibi muamele yapma. 

ğa hakkr yoktu. 
Ona bir arkadaş nazarile b?.kmakta nrlıyorsun. Bir daha görüşmiyecek. ! Şiko döneceğini vaadetmişti. Herşey 
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Mademki Pardayanı ıeviyot1du onu 

bu aşktan vazgeçirmek aJçaklıkb. 
İşte, sırf bu dli§üncenin tesiri altında 

kalan Şilto, soğuk tavrını ve ıük!ineti
ni muhafaza etmeğe muvaffak oluyor. 
du. Eğer Juana biraz fazla dikkat et· 
seydi, Şikonun yüzündeki ıstırabın ve 
gözlerindeki hummanın farkma varır· 

dı. Fakat o da heyecanlı bir vaziyette 
bulunduğu için ancak zahiri görebili. 
yordu. 

Aralarınıdaki anla§amamazhk onları 

biribirlerinden tamamile ayırdı. 
Şiko onun sözlerini bir baş i§aretile 

tasdik etmekle iktifa etti ve cebinden 
çıkardığı parşümcni ona doğru uzata· 
rak, hakiki hissiyatını gizliyen soğuk 

bir sesle: 

- Mademki alimsin bu par§ümene 
bak ve kıymetli bir ıey olup olmadığını 
bana söyle, dedi. 

Zavallı Juana ağlamak derecesine 
gelmişti. Onun nihayet bir şeyler söy
liyeceğini ümit ettiği bir sırada, o, her 
zamank:nden daha soğuk bir tavır ta. 
kmmıştı. 

Anlaııldıl Onu sevmiyordu. Yanıl· 

mıştı. Mademki öyle, ona gözya§larını 
göstermiyecekti. Büyük bir gayret sar· 
fcderek, gözlerini ıslatmak üzere bulu. 
nan gözyaşlarını zaptetti ve onunki gi· 

bi soğuk bir tavırla par§ümene göz gez· 
dirdikten sonra; 

- Ben bunda iki imzadan ve araları 
dor.Iurulma~a mahsus bazı formüller. 
den başka bir şey göremiyorum. 

- Fakat bu imzalar kimin Juana? 
- Kralın! ve Başcngiz:törün imza-

lan ve mühürleri. 
- Bundan emin misin? 

- Tabii. . 
- Ben de zaten öyle tahmin etmiş- '[ 

iiın. Buna a~k bono derler. Açık yer. 

ler istenildiği gibi doldurulursa, herkes 
buna itaat etmek mecburiyetindedir. 

- Bunu nerede buldun? 
- Bunun ehemmiyeti yok. Ehemmi-

yetli olan nokta bu kağıdın elimde bu
lunmasıdır. Öğrenmek istediğimi öğ. 

rendim. Şimdi gidiyorum. Hiç kimseye 
bu kağıttan aakın bahsetme. 

- Niçin? Bu kağıtla ne yapmak is· 
tiyorsun? 

- Bunu ben de bilmiyorum. Düşü
nüyorum. Düşüne dü§Üne nihayet bula. 
cağım. Niçin mi? Çünkü Sir dö Farda· 
yanı kurtarmak İ!iin bu kağıdı kullan

mağa niyetim var. Anlıyor musun Jua. 
na bu kağıdın bana ait olmadığı ve 
mahsus ıdoldurulduğu haber alınırsa 

mahvolurum. Tabii bunun ehemmiyeti 
yok. Fakat mösyö dö Pardayamn kur-

tulması da suya düşecektir ki, asıl e
hemmiyetli olan da bu noktadır. Onu 
muhakkak kurtarmak lazım. işte bu. 

nun içindir ki bu sırrı saklamanı ı ica 
ediyorum. Mevzuubahs olan şey her i· 

kimizin de kurtnrmak istediği bir ada· 
mm selametidir. 

Şiko, sırf Pardayana olan a§kı dcla. 
yısilc hiç kimseye bir şey sö1lememc· 
si ıcap ettiğini anlatmaea uğrcışyordu. 

Juana ürperdi. Fakat onu en fazla 

sarsa:l şey, Şikonun, kendi ölününün 
ehe::ımiyet:::z ole! ı~unu söylerken , 
t;esindeki acı ve ıstıraptı. 

Bu korkunç şeyleri ona ne diye. &öy
lüyordu? Yarabbimi Demek ki ölrr.c?< 
istiyordu? Ona verdiği a ·ı ve ı. tırabı 

naı:ıl öü~ilnmüyordu? İki eHm göğ~ün. 
de kavuşturarak heyecar.ı:lan ub:no:1 
bir sesle mırıldandı: 

- Merak etme, ölürüm, fak;ıt ağzım· 
dan bir tek kelime alamazlar. 

Şiko tatlı ve elemli bir sesle~ 

. 
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- Biliyorum. Bu smı saklıyacak-

sın. 

Ve &Ül•Ünetini muhafaza etmek için 
sarfettiği gayretten bitkin bir vuiyet. 
te, onun önünde eğilerek mırıldandı: 
• - Elveda juı:nal 

Ve bir tek kelime ilave etmeden, ka· 
pıya doğru yürüdü. 

O zaman juananın küçü::ük kalbi 
yerdindcn kopacakmış gibi bir hale 
gekli. Nasıl, bir tek dostça kelime söy
lemeden ve onu bir daha görmiyeccf.i. 

lİ söylemek istiyormuş ve ebedi bir veda 
eder gibi gidiyordu? Benzi atmış. göz
lerinde dehşet ve ıstırap okunuyordu. 

Oturduğu yerde doğruldu ve dudakla
rından ümitsiz bir imdat ahe11gile bir 
tek kelime çıktı: 
-Şikol 

Bu bir tek kelime, a§kın itirafıydt. 
Şiko, heyecandan sendeledi ve dön. 

dü. \ju:ına, ne yaptığının farkından ol-

ına:.ları. ona ellerini uzattı. Eğer ş·ko 

ona doğru koşarcık ellcrini öpseydi, hiç 
şüphe yoktur ki genç kız onu kolları a

rasına alacak ve senelerdenbc:ri devam 
eden bu saf, samimi fakat meçhul, aşkın 
b!itün esrarı çözülecekti. Fı.ıl:at öyle. 

anl:~ılıyordu ki. cücenin o küçücük 
vücudunda çelikten bir irade vıırdı: iki 
rıd::n yiirüdü ve durdu. bir tek kelime 

töylemedi ve bir tek hareket yapmadı. 
Onu:-ı izahat vermesini bekledi. 

.Tuana, elini humma içinde yanan 
rl.rna götürdü ve ıslak gözlerıni on<ı 

~of;nı çevirerek kcke!cdi: 

- Gidivorsı:n? ... Beni terkediyor-
ta.:.r.~ Böyle ... Ban:ı !;Ö}'li:;·ccck b:;:!:a bir 
şeyi:-ı yok mu. 

Ve bu sualleri sorarak, gözleri ele 
itirafatta bulun-:iuğundan, hakikati gör
memek için ya kör veyahut da Şiko gibi 

deli olmak lazımdı. Bir şey hatırlamış 
gibi alnına vurdu ve br:ğırdı: 

- Ya Jiralda? 
]uananın içinde müthiş bir hiddet be. 

lirdi. Bu ne? Ne bir tek kelime, ne bir 
hareket? Hep ayni soğuk tavır mı? On· 
dan başka herkesi düşünüyordu.Artık 
bu katdarı fazla 1 Ona doğru uzattıgı 

kollr:rı, yavaş yavaş indi ve gözlerinde 
bir hiddet kıvılcımı ve sesinde sert 
bir tavırla bağırdı: 

- Jiraldayle meşgul oluyorsun ı .. 
O da mı sana, hiç kimsenin söyleme· 
diği şeyler söyledi? 

Şiko hayretle ona baktı ve elemli bir 

sesle: 
- Jiralda, Don Sezarm nişanlısıdır. 

Ben de Don Sczarın başyadımcısı de .. 

ğil miyim? 
juana bu sözlerin manasını anladı. 

Kıskanmış olmaktan mütevellit bir ma~ 
cubiyetle kızararak başını önüne eğdı 
ve : 

- Doğru 1 
Diye kekeledi ve tekrar elini alnına 

doğru götürerek kendi kendine: 
_ Galiba çıldırıyorum, diye muıl· 

dandı. 

Şiko isticvab:.ı devam etti. .. 
_ Onu görmedin mi? O ıda boga 

güreşlerindeydi. Don Sezar, boğanın 
boynuzları arasından çıkardığı kordcla· 
yı ayakları altına koymak için ona doğ .. 
ru İl"rlerken kaçırıldı. Herhalde o e&nwa~ 
da Jiralda da arbedenin vuku buMug 
kalabalığın arasındaydı. Allah vere de 

bir şey olmasa ! 
_ Be'ki vaktinde oradan kaçrnııtır. 

Onu herh2ldc akşama doeru görürUnı. 
Herhalde ni~anlısı hakkında malumat 
;ılmak için buraya gelecek. 

CUce düşünceli düşünceli başını sal· 

laclı: 
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RADYO 
ısr.u--ııUL: 

18,80 pll1kla do.na mu.s!kisJ, 19,30 Eminönil 
halkevi neorlyat kolu nnmma Nusrat Sa!a 
(Yeni çıkıı.n eserler), 20 Belma ve arkadaş· 
l&n tarafından TUrk musikisi ve halk oarkı• 
l&n, 20,30 Ömer Rıza tarafından arap~a 

aôylev, 20,45 Cemal l~mll ve arluı.d~ları 

t&ra!mdan TUrk musikisi ve halk ıarkılan, 
Baa.t ayan, 21,15 oehlr tiyatrosu operet kta 
mı (LWuı hayatın UçUncU perdesi), 22,15 a· 
j&na ve borsa haberleri vo ertesi (;ilnUn prog 
raını, 22,30 pltikla aololar, opera, ve operet 
parçaııuı, 23 son. 

BERt.tıı;: 

17,30 askerl bando, 18,30 Alman sanatı, 

hakkında konferans, 19 konser, 20 temsil 
21 keman konseri, 21,50 ııarkılı temsil, 23 
havadis, 23,80 dans musikisi, 

PLŞTE: 

18,30 konser, 20 gramofon, pl!klan, 21 
edebi konferans, 21,40 havadis, 22 çlgan o~ 
keııtraaı, 28,0~ yeni macar oarkıları, 

Bt1KREŞ: 

19,20 gramofon pl&ğt, 20,10 konser, 20,55 
ıan. ::ı,so ııentonlk konacr, 23,25 dans mu• 
etkisi, 

Lo~DRAt 

10,SO dana mualkls1, 21 konser, 22 havadlfı 
22,4.5 kadm rıanatklrlan taratmdan rıenfonlk 
lıonııer, 23,45 operet. 

JIOllA: 
18,10 konaer, 18,85 Bariden naklen orke~t 

ra konseri, 19,50 8J!Or, haberleri, 20,25 yaban 
cı dillerde havadtıı, 21 Yunanistan lı;in ne~
rlyat, 22 temsil, 24 havadis, 24,15 d&n8 mu• 
itkisi. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu 11.k§am §ehrin muhtelif semtlerinde 

nöbetçi olan eczaneler ıunıardır: 
Emin6nUnde (HUııeytn HUımU), Beyazıtta 

(Belki&), KUı;Ukpazarda (Yorgt), EyUpte ı 
C:Wuııtafa .Arif), Şehremininde (HamdJ). 
Ka.ra~m.rUkte (Fuat), Samatyada (Rı~· 
Van), Şchza.deba§mda (Asaf), Aksarayda 
(!:tem Pertev), Fenerde (Hüsameddin). A- j 
letndıırda (Eaal), Bakırköyde (Hilll), 
Beyoğlu clhetlndekllcr: 
İIUk'lil caddeııtnde (Della Suda), Galata. 

da (Hüseyin HUsnU), Te.ksimde (Llmonc.1· 
l'&n), Şl§ll Pangaltıda o(Nargtlcclyan), Ka. 
aımpqadıı (Vasıf), Hasköydo (Barbut), Be 
tlkt&§ta (.Alt ıRza), Sarıyerde (Nuri), 
UıkUdar, l{adık6y ve Adalarda.kiler. 

• UııkUdnrda (lttlhat), Kadıköy, Atlıyold& 
CMerkrz), BllyUlrndada (Şinasi Rıza), Hey• 
belldo (Halk) 

tlllf••~"Cı~• 

BEYOCt;U 
SARAY ı Ramona 
TURK a çelik kartallar 
MELEK ı Son Rumba 
IPU 1 Karanlıkta UÇUf 

SAKARY a. • GUnah gecem 
'l'ILDIZ ı san Franslııko ve Yıkılan 

bt.lde 
StJMl:R ı Parlall kız 
.\.LKAZAJI ı Tayfun 
rAs ı ÖlUm pertııf Ye Sanım 

AMRJ 
SANCAK 

karmen 
ı Ehli aaltp muharebeleri. 
t Singapur postaaı. Altın 

toplayan kızlar. 1936 Atı
na Balkan ollmplyatıan 

1 Saadet ve Monte Krfııto 

Kan içen canavar. Kazak 
k&lbl. Şarlo geldi. 
Esrarengiz tayyare. Yıl• 

(Eak1 A.atoryı) 

llUHt11ltrn ' 

n:RAll 

dırım bölllk 

ISTANBUL 
ı Canlı film • Sevffmek ILl" 

zusu 
ı Canlı itim • Sevtımek aro 

zusu 
ı TUrk lnkı!Abmda terakki 

hamleleri 
~ ı Kraliçe Mari ve Alevler 

lı;lnde 

ALEllDAJI t öJUm periırl ve Yer utredf 
REMALBICY t Yah§l ko§U. Bir qk re

ceııl 

KA.DIKOY / 
ı Altın kelebek 

ÜSKUDAR 
Gönül dedlkodulan t 

(TUrkçe aözlti) 

BAKIRKOY 
ldLTIYADI ı Ye§ll domino 
TiYATROLAR 

TF.PEAAŞI DRAM KISMI 

$iJwir1İ~fl'IS8 Ak~~tı:!•:! da 

llllllllJllllll 

111.!.lll 
ınrn 

Komedi 4 perde 
lrltçeye ~viren 8. Koray 

l"nılalll ı:ı,.trom ... 
Operet knmı 

Bugün taHl güııUdUr 

ZAYİ - 1831 No. tek yük araba
mın plakasını zayi ettim. Yeni!inl çı· 
karacağımdan eskhıinin hlikmU. olma. 
<lığını ilan ederim. Bekir 

KERBELA V AKASI 
~Lİ, HASAN ve HÜSEYİN 

tarihi, meraklı eser. Forma forma 
çıkmakdadır. Maarif Kitaphanesinde Formaıı 5 kuruıtur. 

--- iNKiBAZ 
ve ondan mütevellit baı ağnlanru de· 
feder. MiDE ve baraaklan kolaylıkla 

botaltır. Son derece teksif edilmiı bir 
toz olup MOMASIL MOSTAHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA KA Ti tesir eder. 
Yemeklerden ıonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICJ, MiDE EKŞiLiK ve YAN
MALARINI giderir. MiDE ·vE BAR· 
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe. 
der. MAZON isim ve HOROS marka
sına dikkat. 

~nkara Harp Okulu direktörlüğünden: 
Harp okulundan bu sene yarsubay çıkacak öğrenciler için 3500 metre hL 

ki elbiselik kumaş 1050 ~üt vidala çizme, 1050 adet portatif karyola kılıfı ile 
~açtan, 1050 adet alaminyom matra kılıfı \'e askı kayışı ile beraber, 1050 
1det sırma taknnlarile beraber kılınç 1050 adet battaniye, 1050 manevra 
l!a.ndığı, 1050 adet mane\Ta kayışı alınacaktır. Bu eşyanın bilahare münakaaa-
111 a.mca ilfın cdilc:=cğindcn isteklilerin eşyalara ait nümunelerini 4.4-937 ta. 
tihine kadar Ankara Harp okuluna teslim etmeleri. "653., "1711,, 

lstanbul (iümrilğU BaşmUdUrJUğUnden: 
Gümrük satı§mdan 2330 mezat kaimesi 6.400 kilo 514.16 lira İpek masa 

t'e Yatak örtUsU, ve be.~ adet §arpa, baş örtU, 2296 m. k. 3158 k. 1270.49 1. 
boyalı demir ezilmiş kırıhruş mTak dolabının 5-4.937 gilnU saat 14 de İstan. 
b~ gümrüğündeki satış salonunda açıkarttırmalan yapılacaktır. Arttırmaya. 
Slreceklerdcn yüule yedi buçuk pey akçesi ve Unvan tezkeresi aranır. (1728) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Pazarlıkla satmalınacak iki devirli tipo makinesi için şartnamede bazı 

Jnaddelerde değişiklik yapılmadıkça igtiralc edilmlyeceği birkaç firma tara
fından Ueri sUrUlmUş olmasından ötUrU i8tenilen tadilA.t icra edilerek pazar. 
lığın 8 NJsa.n 1937 Pe!'§embe günü saat 15 e bırakıldığı ilAn olunur. "1772,, 

ın,aat malzemesi 
MaQazası 

Galata Mahmudiye cad. No. 15 
Tele fon: 4940 7 

Telgraf: Lukeç 

jSaçları besler -
Kuvvetlendirir
·oökülmesini 

keser 
Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar ta~lili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emllk ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey Hant. 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
gısı Lcklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parasız 

Tel.: 43942 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlığı Birlikleri 
hayvanatı için 14 75 dönüm çayır kira.. 
lana.ca.ktır. Çayın olanların 31 Mart 
937 çarşamba günü saat H,30 da Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komis. 
yonuna gelmeleri. "1675,, 

istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Askeri tıbbiye okurları için 3140 
çift tire çorap 1.4-1937 perıcmbe gü
n:ı saat 14 te Tophanede satınalma 

komisyonunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 1004 lira 80 

kuruıtur. İlk teminatı 7 5 lira 36 ku· 
ruıtur. Şartname ve nümuneai ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. {386) 
(1459). 

Maltepe askeri lisesi için 3200 çift 
tire çorap 1-4.193 7 per§embe günü 
saat 14,30 da Tophanede satınalma 

komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 1024 liradır. 

İlk teminatı 76 lira 80 kuruıtur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. (387) (1460) 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Kara.köy - Ekselsiyor mağar.ası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tel: 41235 

e beyhude yere ıztırap çekiyor. Bir tek kqe GR1P1N bu tahamm" 
edilmez ağnyı dincljnneğe klfi idi. 

()GRlPIN: En tiddetli bq ve dit Q GRlPlN: Gripe, ha! nezles· 
ağrılarını keaer. diğer nezlelere kar§ı çok mü 

0 ~RlPİN: Soğuk algmhğmdan dir. 
mütevellit bütün ajn, sızı, ve G GRIPIN: Bel, sinir, romaf 
aanalan süratle geçirir. ağnlannda hararetle tavsiye 

mektedir. 

GRiPiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz . 

l c-RiPiN·;·R:cı;~i;-.. Di;··~-;:;;:;·"i~b;ik;~·;-;···;;ü·1;ı;;~;;· .. ki;;· 
gerleri tarafından imal edilmektedir. . ............................................................................................................. 

Her eczanede bulunur. Fiyah 7,5 kuruttur. 

1000 kelime ile kendi kendine 

Almanca 
Das Hotel 

( Otel ) 

Resim: 9 

1 - Das Hotcl:ı(oteZ). 2 - Die Vorlıalle: (giri§ 8!ılontı). 3 - Der 
Reisende: (yolcıı). 4 - Das Fraulein: (matmazel). 5 - Das Bllro: 
(büro). 6 - Der Fahrstuhl: (asansör). 7 - Der Gartcn: (baJı.çe), 



HiÇiN 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
D R A Birahanesinde . 

••••-Telefon : - 40227 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karıı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmistir. 

A S P İ R l 'N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar· 
kasına dikkat ediniz. Q7 

Jf.TANBUL• AN KARA~iZ/V\iR 


