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Macaristan ihtilfil tehlikesi atlattı 
""----Al-ma_n_E-rk--a-nı-h-ar-bi-ye-si-Hadisede ecnebi 

ovyet kumandanla- parmağı var 
l'ını elde etmiş midir? 
.lieyecanlı bir 
iddia etrafında 
~gün evvel 1s1w.ndinav mil
~ birinin büyUk şanayiiııe 
~ /ev~ nafiz bir şalısi. 
ttt~»ıanyaoo yaptığı uzun bir 
.... ..., Ve hc.ttci Bitler, G-Oring oo 
" 2'l)t IJlombergle konu§tuktan son-
•• ığı ifşa.atı neşretm~tik. 
~ '1ta4t <ıTMı.nda bilhassa bir 
~k. nıiihinıdi. lskandinavyalı 

- ki: 
~"Ya 'l:iü.yük erkanıharbiyesi 
c._ ..f.°' genemz fon Sekt Uırafın. 
~ l!ızılordu k"Umandanlan ile 
..,:jn_~~ olan dostluklan biiyük 

;""QDatJe muhafaza etmc1;tedir.,, 
lllr:..W"1:~ '"4'1aat açıktı. Yani u Alman

ecliği gün ba.zı K1zılordu ku.
tıı kendA menfaatlerine d.. 
eği,, ihaa.a ediliyordu. 

t ~ tae ikreceye 'J«Jdar doğ-
..tlntıcıtı~ il.6 doatluk güiicn 

1cumondon1.an 1cim1.er olab!
lordıınun en büyük ~efler: 

tm&uml müfettt.,i Pu4iye. 
<Det~ ~ it&cilde) 

,. 
K1zılordu ku.mamfan1an 

Bıulemıi (flatte aolda), Bluher (üatte 
~da), Voroşilof (ortada), TWwJ.. 

çet'akt ( aolda) ~ Y egorof 

s darlıların 
ertleri tazelendi 
lliden inıza toplayıp 
teşebbüslerde 
b u lun aca klar 

~~ ile Emirgan arasında olan kısım da tenzilat yapacağı sö,
~ .~lmesi için tetkikat ya· lenmektedir. Bu haber Üsküdarda 
~ ·~rleri üzerine Şirketi halk arasında asabiyet ve infial u-
~ de köprüden Emirgaruı yandırml§tır. (Devamı 6 ıncıda) 

'talanı meydana 
tıkaran makine· 
l r adamı e lektrikli 
l"ldalye ye gönderdi 

edieln bir 1oııdm 
(Yamı 6 ıl&Olda) 

Macar Nazilerinin bu isyan teşebbüslerine ecnebi 
bir devlet paraca gardım etmiş 

Alma n· elçisinin Ani hareket i 
bu işle alAkalı görülüyor 
Macar 

hQkQmetı 

Şiddetli 
tedDirler aldı 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabirinden: 
Resmen teyit edilmemekle beraber 

Macariatlnda b..:ıvekil Daranyinin tid· 
detli müdahalesi aayeainde pek vahim 
neticeler verebilecek olan siyasi bir 
karıtrklığın önü alınabilmit olduğu 

timdi anla~ılmaktadrr. 
Nasyonal sosyalist olan "Oklu 

haç .. ile "Oraklı sist,, (ırkçı) teıekkül. 
teri ecnebl b:r memleketin malt yar· 
dımı ile hükumeti elelrine almala ma
tuf bir hareket tevlit etmeğe kalkıı

mıJlardrr. 
Bu ıqtkldllJer nuyoıW ıosyalizme 

mena\ llllifrit ut cenah meuuplan· 
dır. 

Namlar anımda yapılan bir g8rUt
meden sonra aaayiti muhafaza etmek 
için lizımıelen tedbirler ittihaz edil· 
mit. ve bundan ıonra baıvekil Darayni, 
milli birlik tetkilatmın Budapeıte cru
pu menauplanna hitaben bir nutuk 
irat etmittir. 

Baıvekil ldemiıtir ki: 
"Memleketin dahili ve harict vazL 

yeti sergüzeıte atılmağa müsait değil
( Devamı 6 ıncıda) 

Çinde bir 
suikast 

Mareşal Çank Su 
Llyang katle dlld l 

Tokyo 6 (A.A.) - Tiyençin ve Pey
pingden gelen haberin Marepl Çank. 
Su- Liyanıın dün Fengaheyinde katle
dildiğini bildirm,ktedir. 

• • • 
Bu marepl eskiden Mançwi dikta. 

törü idi. Mançüko hükumetinin t"şek
külünden sonra eski Mançü kuvvetle
ri ile birlikte N a n k i n h ü k u
m e t i n i n ordusuna iltihak etmit
ti. Marepl Çankayçekin büyük itima
ldını kazandıktan sonra kendisini bir i
ki ay evvel bir dalavere ile nasıl eıir 
ettiği ve sonra garip ve eararengiı: bir 
şekilde Çaykayçeke nasıl teslim oldu. 
ğu hatırlardadır. 

Acaba genç mareıali Çaykayçekin 
dehıetli bir komiteci olan karısı mı öl
dürttü? Bu da mümkündür. Fakat Çin· 
deki Japon gizli teıkilitlan da dehşet. 
1i bir Japon düşmanı olan mareşalı 
pekila öklürtmüş olabilir ... 

Yalnız beş gUn sürecek 
Kısa roman: 

Namus 
uğruna ! 

~ak reden: 
(Hatice SOreyya) 

Bu çok cazip tef rikacığımızı 
7 inci !ayfada bulacaksınız! 

T un usta 
lhtı ıaıe benze r · 

• 

Kargaşalık çıktı 
ilk mUsademede 9 Tunuslu UldU, 27 Tunusl u 

ve 6 Fransız jandarması yaralandı 
Tunu.ata vahim kargaş.lıklar oL 

maktadır. Hepsi Tunuslu olan maden 
ameleleri ile hepsi Fransız olan ser
mayedarlar araaında yapılan müzake. 
relerin bir netice vermemesi üzerine 
çıkan bu kargaşalıklar bili devam et
mektedir. 

Manıilya, 6 (A. A.) - DUn ak§&Dl 
Parise hareket eden Tunus umumi 
valisi Giyom, Havaa ajanaına, dUn 

Metlaui'deki kanlı hadiselere sebep o
lan amele ihtilalini halletmek için 
Gafsa fosfat kumpanyaaı umumt mU
dUril Beynart:JI ile uyuşacağıpı iimid 
ettiğini beyan etmi,tir. Müşterek kon. 
turatna.menin akdinde tesadUg edilen 
mUşkUlat yüzünden salı günU akşamı 
kumpanyanın bUtiln maden ocakların. 
grev ilan edilmi§tir. Dün Metlauide 

(Devamı 6 tncula) 

Bc,hk ihracatı münasebetile 

Buz ve Tuz 
kaçakçıhğı yapıhyor 
Bu işi t etkik ederek memıeket ln zarar 

gUrmeslne ma ni olmak JAzımdır 

8ir1recide balJkç1 gemileri 



ispanyada vaziy 
!spanya kıyılarının beş develt donanması tarafından kontrolU ile 

Portckize giden veya gidecek olan müşahidlerin çalışması ile nasıl bir 
siyasi netice elde edilebileceği dü§Unüle dursun ortada bir hakikat var: 

l•'rankist irtlcaın on beş gündenberi pek kötU şartlar içine dUşmU§ ol-
ması. / 

Izah edelim: " 
ı - Madrid düşürüleme~tir. İrlandalı, Alman ve İtalyan gönilllü.. 

]eriyle, yani beynelmilel faşist alayı ile yapılan Malaga baskırunın mu
vaffakıyeti Madridin şerefli müdaf aasmı gölgelendiremcz. 

2 - Vnlans hükumetinin taraftar veya müttefikleriniz; Gn.skonya kör
fezi kıyılarındaki mevkii gUnclen güne sağlaml~, nüfuz mıntaka
lnn sahil boyunca genislemekte ve hatttı Burgos istikametinde de de. 
rinleşmektedir. 

3 - Toledo'nun Frankist'ler tarafından iyice müdafaa edileceğ'i §Üp. 

helidir. Madridin en bilyilk anahtarı addedilen Toledoyu, General Miya
ha'ıım 'M.adridi müdafaa ettiği gibi müdafaa edebilece!t bir Frankist 
babayiğit henüz uf nkta belirmlş değildir. 

Valans ordularının Toledoyu zorlamaları ve bu zorlayışlannda mü. 
him muvaffakıyetler kazanmaları artık Madridin her an tehlikeden ebe
diyyen kurtulmuş olduğuna delfı.let edebilir. Ve ejer tn.hmin edildiği gi
bi Toledo tekrar hükfımctçilerin eline geçerse bu, dah 'li harbin sıklet 
merkezini derhal deği;itirebilir. Zira nsilcrin elinde "Madridi tehdit 
eden Toledo" hUkumetçilerin eline geçer geçmez bUtün Taj vadisini elin
den kaçırmak tehlikesine düşer. 

Madridle Toledo Akdenir.den Atlas Deniune 'kadar uzanan bir vadinin 
içindedirler. Bu vadi, M.a.dridden itibaren A.zıllas den:zine kı:ı.d.ar şimalde 
Guadarrama., Gıredos, Ga.ta ve Portekiz arazisindeki Estrella dağlarının 
ve cenubunda bunlara. muvazi olan Toledo dağ silsilesinin arasındadır. 

BugUnkü İspanya. hükCımetl, dünkü zayıf ispanya. hükumeti değildir. Bu. 
gUnkU hükfunet ordusu dünkü disiplinsiz anarşist ve sendikalist gönül. 
lü yığını diğildir. Toledoyu elde eder etmez onun bütün stratejik kıy
metlerlnl istismar edebilir. Ve eğer beynelmilel kontrol, asilerin dışar. 
dan yardım alamama.ama da. sebep olursa yandı Frank o ı 

ŞEKIP GÜNDÜZ 

Doktorlar dikkatli olunuz ! 
Geçen sene, blr gUn Kadıköy vapu

runun üst gU.vertesinde son derece 
zayıfubir gencin karşmı.a dikilişi ve 
bana. şu suali sonı§u bir türlü hatı
rnndan çıkmaz: 

- Beni tanıyamadın değil mi? 
Bir deri, bir kemik, cılız, sapsarı 

bir er ..• 
- vallahi tanıya.madım. 
Diyecek olurken; 
- Ben "!alan" değil miyim? 
Demez mi? .A:r. kalsın dilimi yuta-

caktnn: 
- Aa! ... Aaa! .. Vah yavrum ne ol. 

muşsun sen? 
Macerası pek uzun değildi. Badem.. 

ciklerini kestirmek istemiş. "Büyük 
hastane" lerimizden birinin "meşhur 
tıb üstadlarmdan" birine müracaat 
etmiş. Hazret ellerini yıkamış, eldi
venlerini takmış, makası delikanlının 
boğazına daldırmış, "garç gurç" kes. 
miş. 

Kesmiş ama bademcikleri değil, şah 
damarlarından birini veya ona yakın 
ehemmiyette bir yeri ... Yani az kal
sın delikanlının "~ei hayat" I ma
kaslanıverecelaniş. 

Altı ay hastanede yatmış, güç kur
tulmuş. 

Hem "kurtulmug" da. laf. Allah ve. 
re de oğlan büsbütün "kurtulmu.s" ol. 
mas~ydı; zira o glin bugün kendisine 
raslıyamıyorum. 

Bu bir ... 
• • • 

Dün sabah tanınmış muharrir İz
zet Apak'm masası başında hüngilr 
hüngür ağladığını gördüm: 

- Neyin var? 
- Anneme ameliyat yapıldı. 
- Niçin? Nesi vardı? 
- !nsulin tıırıngası yapıyorlardı. 

Pis iğne kullanmışlar. Apse yapmış. 
Ameliyattan b~ka çare bulunamadı. 

Bu iki ... 
• • • 

H. R. dün diişünccli düşünceli pal. 
tosunu giyiyordu. G~roptan şapka
sım alırken elini tuttum: 

-Nereye? 
- Hastaneye ... 
- Ne var? Hasta mısın? 
- Ben değilim ama, akrabamdan 

bir genç fena bir halde. 
- Ne o)ml.16 Tüo mu? 
- Yok camın... Mektepte bozuk 

bir serumu doldurmuşlar şırıngaya, 

basmı§lar çocuğun bacağına. .. Her ta-

rnf ı apse içinde . .Az. kalsın kangren 
gazöz oluyordu. Etleri parça parça 
kopardıları Güç kurtardık o/8,Tuyu . 

Bu d~ üçüncüsü işte ... 
• • ~ • ıw .ı.w -cun .. ~ Jc. ~ • ~ ... •r. . "' . 
Fakat hepsi bu kadar mı'? Ne ge

zer! Geçen yıl Manisada tanıdığım 
bir genç kız için bilmem nasıl olmuş 
0 kuduzdur" teşhisini koymuşlar, 

Betbaht genç kız )zmir memleket 
hastanesinde günlerce "ha kudurdum! 
Ha kuduracağım! Ha kuduruyorum!" 
diye diye, inliye inliye debelenmiş 

durmugtu. 
Velhasıl dokt,orlarım, doktor olmak 

bir hıı.yli güç bir iş. .. Tıp fakültesin. 
den diploma alma.ğa benzemiyor. 

Gözlerinizi öpeyim. Bir parça dik. 
katli olunuz canım? 

Ensari Bii.lcnd 

C<ömürden 
zehirlenenler 

Galatada Emek mahallesinde 
Nazlıhanda kapıcı Hasan ye.1;hğı 
kömürden zehirJenmi~. beygm bir 
halde Beyoğlu hastahanesine knldı
rılmıstır. 

Ösküdarda Harem caddesinde o
turan Fatma dn gene kömürden ze
hirlenmiş, Haydarpaşa hastahanesi· 
ne kaldırılmıştır. 

Sarhoşun 
gezintisi 

Kadıköyünde arabacılık yapan 
Hasan dün akşam kafayı tütsüle
miş, sonra rıhtım boyuna giderek 
hava almak istemiştir. Fakat dola
şırken müvazenesini kaybetmiş, de
nize düşmüş, sandalcılar tnrufmdan 
kurtarılmıştır. 

iki 'alp sektesi 
Erenköyünde Mustafanın evine 

miEnfir giden Yahya ile Çengelkö
yünde Halk caddesinde oturan Mal· 
tepe askeri lisesi muallimlerinden 
Sadığın zevcesi Saadet misafir git· 
tikleri evde l:alp sektesinden ölmüş· 
!erdir. 

Drken tay 
Şehremininde Y enibahçe civa · 

rında Mehmedin ahmnda bağlı tay 
dün çocukların pencereden içeriye at 
tıkları kağıtlardan ürkerek zincirini 
koparmış, sokağa fırlamıştır. Koşar-

HABER - AlCşam postaŞI 

Mısırda "Tarikı 
-
hak,, tan çıkan 

Pa aslar isyan ede
rek grev yaptılar ! 
Sebep, kö lerde hovardahk 
yapmalarına mani olunmasıdır 
'Yukan Mısırda Assint civarında çöl bildirmeleri ve kendilerine bu hususta 

ide bulunan manastır papazlan bcışpa- tebligat yapılan papazların isyan ede. 
paza isyan etmişlerdir . .Mısır hükumeti rek ba~papazın istifasını istemeleridir. 
manastırı işgal isin 300 kişilik bir kuv. 1400 tarihinde tesis edilen bu ma-
vet göndermiştir. nastır çok iyi tahkim edilmİ§ ve içine 

İhtilafın sebebi, papazların civarın. girilmesi mümkün olmıyacak şekilde 

dal:i bedevi ve Müslüman köylerinde be§ metre yükseklikte duvarfo.Tla çev-
eğlence gezintileri yapmaları üzerine rilmiJtir. 

... bu köyler ahalisinin başpapaza şika- Deir - el - Antonie ismindeki bir manas 
yette bulunarak, l::öylerinlde görecekle- tınn papazları da tesanüt grevi yapa-
ri hiristiyan papazları öldüreceklerini caklarınt bildirmişlerdir. 

ilterenin hava 
b··ıçesi 435 milyon 
Fransa da silahlanmak için 

a ·ıi bir istikraz yapacak 
!ngiltcre ve Fransa silahlanma yo. 

lundaki tedbirlerine devam etmekte

dir. İngiltere Dahiliye nazm Sir Con 
Simon blr nutuk söyliyerek !demiştir ki: 

- Sulhu idame ettirmek için har
canan emekler boşa çıkarsa, bilhassa 

hava hücumlarına karşı korunmak için 
tedbir almak mecburiyetinde kalacağız. 

Ahaliyi, hava hilcumlarından korumak 
için 150.300 bin kişilik bir gönüllü te§· 
kiHitı yapacağız.,, 

Sir Con Simon neticede halkı hava 
gönüllü teşkilatına yazılmağa teıvik 

etmiştir. 

Hava kuvvetleri 
Londra 5 (A.A.)-1937 senesi hava 

kuvvetleri bütçe tahminleri gayrisafi 
88.588.600 sterlinge ve safi 56.500.000 

sterMnge aliğ~makta4lır. ~i~~ 
müda!~ jstikrazının J?ir ~ ol~n 
26.000.000 da· ilive edfidi]ı t.i'kmr~ 
bu yekun 82.500.000 stcrlingi bulmak
tzıl:hr ki, bu miktar 1936 senesi bütçe
sindeki 50. 7 00.000 sterlingle mukaye. 
se edildi~i takdirde arada 31,800.000 
İngiliz lirc:sını bulan bir fazlalık mey-

dana çıkar. • 
Gelecek nisznın birinde hava kuvvet

leri Büyük Britanyada 100 tayyare fi_ 

losil;,-deniz kuvvetlerinde 20 tayyare 
filosu ve deniz aşrrı memleketlerde 26 

tayyare filosundan müteeşkkil olacak
tır. Bu filoların zabitlerin adcl:li 4.580 

e ve tayyarecileri 51.000 e çıkarılmış
tır. 

6 tane motör fabrikası inp edilmek. 
tedir. Bunlardan 2·3 tanesi birkaç aya 
kadar hazrr olacaktır. Bilhassa muay
yen tipte bombalar imal etmek için ye. 
niden birkaç fabrika daha yapılacaktır. 

Fransada istikraz 
Fransız nazırlar meclisi de ne§retti

ği bir tebliğde, deniz kuvvetlerini art
tırmak üzere bir dahili istikraz akdine 
karar verdiğini bildirmekteldir. 

İstikrazlar Uç dövizle olacak 
Pariı 6 (A.A.) - Rueff ile baılıca 

bakanların direktifleri dün akşam Ma
liye nezaretinde toplanarzk müldafaa 
istikrazının muhtelif ahkdmını tesbit 
etmişlerdir. 

Tahvil~t frank, sterling ve dolar ola
rak tertip edilecektir. Hamiller, tahvi. 
lit faizlerini alırken.bu üç dövizden 
hangisini isterlerse, onu intihap cdebi
lecc!derdir. Sermayenin iadesinde de 
ayni suretle hareket edilecektir. 

Fransada hc:millcre tediyat Fransız 

frangile yaprlacak ve hamiller, arzu 
ettiği takl:lirde dolar ve stcrling muka· 
billerini frank olarak alacaklardır.Bu
nunla beraber İngiliz ve Ameri
kan piyasalarında ecnebi sermayedarlar 
kendi dövizlerini ahı bileceklerdir. Bu. 
nun i~in İngiliz ve Amerikan sermaye· 
darlarının mühim miktarda tahvilat 
satın alacakları ilmit edilmektedir. 

Gümrük resminden 

• l 

muaf 
tidai 

tutulacak 
maddeler .. 

Hül;umetimizin bir taraftım sa [ Tele.lif edilen ham madde muafi-
nayiirnizin kalkmmas~n~. di~er taraf- yetlerinin kanunlaşması halinde hu· 
ta:ı istihlal: maddelen uzerınde u- sule gelecek istihsal çokluğu muafi· 
cuzluüu temin için mühim sanayi yet noksanlığını telafi edeceği mu· 
madd;lerinin mevaddı iptidaiyesini hakkak görülüyor. Programlara da· 
ucuzlatmağa karar vermiş olduğunu hil olmakla ileride elde edilecek 
dün yazmıştık. Ham maddel~rden maddelerden muafiyet tatbik edilmi· 

mühim bir kısmından alman rusunı yecekler ıunlardır: 
ve vergilerin kaldırılması suretiyle Boyuız ytııı iplik, boyalı ytııı tpllk, suıı'1 
temin edilecek lan bu i~e dair iktısat ipek, .odapik, protU demir, kalın ve ince 

vekaleti bir kanun projesi hazırla- saçlar, \'e teneke saclar, be.kır nema çubuk, 

k ı 1 · bakır tahta. ctnko kWçe, yapağı (14er1n01 
mış ve alakadar \'C .a et ere vermış-
tir. 

Birinci ve ikinci beş senelik sa
nayi ve zirai programlarda biı kısım 
ham maddelerin memleket sanayii 
için temin edileceği nazarı dikkati! 
alınarak bunların muafiyeti cihetine 
gidilmemigtir. 

ken beş ynşında Cavideye çarpmış, 
yere yuvarlanan kız muhtelif yerle
rinden yaralannrak hc:.stahaneye 
kaldmlm:ştır. Tay halk tarafından 
yakalanarak sahibine verilmiştir. 

ınf•Eat< 
Kadıköyünde lskeie caddesinde 

Ş:ıbanın diil· kanıntkı tnzyik edilmiş 
oksijenle dolu bir tiip patlamış, bt, 
yüzden dükkanın camı kırılmıştır. 
Nüfusça zayiat yoktur. 

klrll) yapıığı (lııferinoe yıkanml§), sud ker-
tik ve hamW azoL 

Vergisiz girecek maddeler 
Vergi.siz gtrmeal dU1UnWen maddeler 

§unlardır: 

Sanayide kullanılan ve tarifenin ba§ka 
yerlerinde zlkredllmiyen hayvani yağlar, 

yat aattlert, domuz kılı ve dökUnll_llerf, 

levha. yaprak ve aalre ~kllnde kemik ve 
tmıak, mevaddı saire ile r.ı:lrettep veya gay 
rf mUrettep kemik, tımak ve boynuzd!:.n 

mamul eıya, ham gerkedan boynuzu vı 

maınulltı, hayvan dlgleri ve mamultltmdan 
fil, dtnlz aygın, gerlce:lan diglerl, aalr hay• 

va:ı dlglert (lflcnmemlş) ballne keınlği ve 
çubuğu, (mtırekkep balığı kemiği ve mamu-
10.tmm ham ve dökUntWeri) boğa ve mamu-
ıtıtmm ham ve döktıntUlerl, hayvanatı na. 
trne kabuklan ve mamulAtmm ham ve d!S-

kllntfllerf. ham mercan ve mıımulAtı, jellltln 
levha çubuk, ve toz halinde tutkal gama.. 
lata, 18 kilo ve ondan yukarı yq deriler, j 

6 MART. - 1937 ~ 

:Kayata daic 
.... mamm .......... _.. m 

Türkçe 
beğenmiyenler 
Geçen gün Muhiddin Birgen ·•.ıızlık~ 

lara", türkc;e konuıımasaınr bıle !ı 
·ye e""· 

fransız::ayı bırakmalarını tavsı a}lat 
yordu. Elbette ki hakkı ,·ar; f : .. 

d·ııeru-• 
ana dilini bırakı~ da Avrupa 1 olar 
den birini kullanmağa kıı.lkl ,, 

••az]ıklııl' _ bu memlekette • yalnız . . bil• 
değil~!r. o adet, cemiyetimızın "aı lt
hassa İstnnbul'un - başlıca ba5t 

1 

larından biridir. 
Y.:I ' ' k 1° ·1 . ''a .,ıı.ğılıl< 
c. anı psı ana ızcı erın, " ğf 

duygusu" diye tercüme edebileC~ • 
miz bir tabirleri var (complexe d: 
fCriorite >. bir.de iste ona ~:asıı· 
şey var. Benzer diyorum; ç~ku dini 
ğılık duygusu", ferdin kcn~.ı .~en bul• 
hor görmesi, etrafından kuçuk iııf 
masıdrr. Halbuki bizde ana. dillerls.
konuşmak istemiyenler kendi şahI~art 
rıru yüksek görüp içinde yaşadık on· 
cemiyeti etraftan aşağı bulurlar· 

•a.cal<. 
lar bu bayağı muhitte yaşı) kS.. 
on.a layık adamlar değild~r; faka: s.. 
der zulmedip onların burada doğn1 • 
sına karar vermiştir. Hani !{ıısılilPs 

red ol· 
şa'da otunıp da evlerinin ne ;kS.. 
duğu sorulunca "Pera Palas . . 

dillerıııı 
sında" diyenler varmııı, an~ . ge.ıı· 
beğcnmiyenler de onlar gibıdır. unca: 
gi milletten olduklo.rı sorul f 
"Fransızız, Alınanız" demezler; ;; 
kat: "Türküz ama, görüyorsunuz. ibi 
Feleğin bir sillesi değil mi?" der t\10 
bir halleri vardır ("Türküz" yer~i. 
''Ermeniyiz, Yahudiyiz" de kona 

s·ıı· 
lir; bu gibi insanlo.r Rumlar ~ra.;.o-
da daha azdır). Bugiinkünil bılıll~, 11( 
nım, eski Rusya'da da bu htı.S ala. 
varmış: Tolstoy'un romanları, a~:ırl:a. 
rında fransızca konu(an adanı 
doludur. 

cenıl" 
Türklerde, nıensub o1d~l3:1"1. deıti" 

yeti hor ı;örmek yeni degıldlt • iJ1 
.. e"""crin Jebilir ki bu huy, Türk mun k. ı:s.-

başlıca ana.nelerinden biridir: es;.) ~r 
d ._, •cuc 

irlcrim;zin, Frdeb!yatr - cc ıı..e ıı-
boyuna nrabi, farisi !:elime kulls~O.. 

,. . ş ırtan garba. lan bundan gelır. • ar . frıııı-
nünce arabi ile farisinin yerıne ..... er• . .. ··ney• 
sızca geldi. Ben öyle Turk mu ıüf\l• 
lcri tanırım ki dilimizin ısla.hl yr.11' 
muna dair ... fra.nsrzca makaleler 

mıı;lardır. btıenıet 
Yalnız frruısızca konuŞS. . ol· 

n1 de bıÇ mi? ..• Onu beceremfyc er 
8 

ı:e· 
m~a sözlerine birkaç fransızc ter· 
lime, daha· olma7.S8. fransızcad1~,. ıe· k "asa e elime tabirler kull:ınara 

1 
uı.'' 

rini göstermek isterler. ''ÇtıkU .~ilM 
diyemeyip ''şoloki" diyenler, drııt'' 
aldım, tramvay nldım, banY0 al 
diyenler hep bunlardandır.. ızlJktır· 
Diyeceğim ki bu ~ir a?lak~lr; 011ıı 

İnsan muhitini begenınıyeb 
1 

bulıt
etra.f ile mul<ayese edip kus~: çııll· 
bilir; fakat o zaman onu ısl ..., 95ş 

tıe kaç»· 
şır. Ondin, her . ne sure. üşilnır.e-
ka.lkma.sı, yalnız kendinı d nl~ Jtefl" 
sindcndir. Ahlfıkaızlık da, ya be.le dU· 
dimizi düşünlip etrafımız ne ktit• 

şerse düşsün, aldırmamak de~ırıtlbf .. 
Hem de budalalıktır. Cü~iJlliıiD 

timiz_ aşağı kaldığı halde kekten ge
yUkselebileceğimizi zannetıll 

Ur. tındetl )-tıll• 
Vatandı..,, kendini muhi it 0~ 

sek görme; o zaman t.ab 
türkçe kOnUIUI'Sun. .,,.k jta9 

Nılrtı,,.,,,. 

=================:::::::=::::~~~ 
---·· tus1

11 
,ti tUylU veya tUystlz lfleDJl»S' dall ~ f/I' 

kesllmeml§ 13 kilo veya oıı ısaJ1 ti. 
ttıylU veya tUystlz kuzu deriJe~ 1pı~.,, 
meğe mahsus tuğra halinde l Ç.SO ,.~, 
kabuklu ve kabuksuz k&k&O• d• ,.ııOolO' • 
kU'çe levha çubuk, yaprak )la1JJI aıııııl•tı. ~ 
galalt ve emsali ve bunlarıJS 111 .,,.cı~nııdl 
dun, kömUr JAdln, binek ağaCS• ~ ,p 
ıırtn, abanoz, maun, peıe.eıık~,çl,.r' ; 
vesalr mUmuill gayrtmevcut ~·~ 
ipliği, ham ezıımtı kabuklarf• !tr 1pUW ,tffl' 
rine kendiri, aervet, Remi ve ~ıı il oıc' 
llne mahSUI nebaU maddeler. ~t. 1C ısJ" 
tp•tği, ham kauçuk, tan&Ja. tel .,,.ır. ,ıo .
ve kUtUk halinde her nevi :ı:~t ıtl ti" 
yom, \'e h!ılltuı, salon ,.e rıı ~ (1" 
z.lkrolunmıyan diğer aıurnJııfO ç11ııulf' ~ 
~ynsmdan yalnız lAmc JrtllçeÇ~ııoJ't .

hlm dahli), kUlçe nlkel, tah~ıı-tt. ~.,_ıs 
ve l&lr ıeldlde anumuan. ~ ~ 
aun't boyalarla kOmllr kA tef'• ~ 
mnstalall ale-+inler, aıtıtzarbl e!JlıAJ>f: • ..ı 'fi 
:re Sodlum, boraks vesalr ~ 
nllhlls, kUl<Urt ve mUrekkeb6tl• 
ldmycvt müstahzarat. 



~~ q&iişiim: 
~~ie; ~~~~ır-

lrilaı~m oşoaa 
be Şaşrıacak bir keşfimden sizi ha.. 16 t . h t •ta ı ·ı 
- rdar edeyim: meğer, nazar boncu- m ar 1 1 
tt1 lnedeni tm · Ev bo cu. ye ış... et, nazar n-
bo gu.,, Atların boynuna, öküzlerin 

Ynuzıan arasına takılan o koca ko
ca, kaba kaba boncuklar .. 

IÖ Eskiden "nazar hakdır!" diyene 
Yle Yan Yan, iğri iğri bakardım: 
- Ne geri kafalı insan ! . derdim. 
Şitndi o zihniyettekilerin elini öpe. 

C(!f;i 
0 nı geliyor: 
" Ilı - Hakkın var ... Evet nazar değ • 

. ek diye bir şey vardır. Aman bu fik-

: 
0~;~ığa yay ... Bütün köylüleri -

~ '-~Utun kasabalılanmız bu seviye
~kselsinler, "nazar,, m propagan. 

~1 7~~··· .. demek istiyorum ... 
lllak Ş\lnun: Nazar değmekten kork_ 

0 . •·• :Ne incelmiş bir duygu. Zira, 
,.1tihtıiye~ erh·en bir adamın kalbinde 
"'Vİ h -llı isler doğuyor .. o, evvela, hayva-
nı sev· 

lat 'Yor, ona bakıyor, onu şişman. 
IYor d"ğ 

ı ' 1 er hayvanlara faik bir ha
e getır· 

l1e 1Yor ve sonra korkuyor; üzeri-
~~iği o gelişmiş öktizlin, o iri 

~ı:lı ineğin, o büyükçe nallarından 
hah ltnlar saçan atm boynuna mu-

betıe b" 

Iş,za 11 n yıl dönD
milode şehitlerimiz 

anılacak 
lstanbulun işgali gür.ünün yıl 

dönümü yaklaşmıştır. İstanbul için 
kara bir yıl döni.imü olan 16 martta 
şehit olanların Eyüpte yattıkları 
yerde büyük bir ihtifal yapılacaktır. 

işgal günü, lstanbulun başında 
dönen felaketten bihaber rahat dö
şeklerinde uyurken şehit edilen bu 
temiz vatan evlatlarının Eyüpte Ba
hariyede yattıkları şehitlik yeniden 
tanzim edilecektir. 

Bu kara günün büyük şehitleri 
için yaptlacak merasim programı 
muhtelif alakadar daireler mümes
sillerinin toplanacağı bir komisyon 
tarafından tesbit edilecektir. Ko
misyon hafta ba~ında toplanacaktır. 

Halkevleri de 16 martta yapıla· 
cak ihtifalde büyük bir rol alacaktır. 
Bütün evler namına Eminönü Halk· 
evi bu işe hazırlanrr.rı.ktadır. 

Şark demiryolları 

ş·ı·ketlnin toplantısı ,, ır nazarlık takıyor .. 

~ Ah ~~ke bu havalinin köylü. Şark Demiryollan heyeti umu-
diy de boyle bir his hasıl olsa.. _ miyesi fevkalade olarak bu ayın 19 
tn ... ~ d:ua ediyorum. _ Keşke hayva.. unda toplanacaktır. Bundan evvelki 
~atı k fevkalade toplantı nizamname mu-
llll bfraıcı muhabbetle baksa da, o- cibince lazım gelen ekseriyet temin 
llinde esirgese de zarar yok, zih- olunamadığından yapılamamıştı. Bu 

a~c·1• b · rd d'. l Sırtı U\ atıl itikatla. a onse .. ,, içtimada ekseriyetin temin o unaca-
'lll. Pe.k çocukların boynuna da ğı muhakkak görülmektedir. 
() •ıra muskalar taksalar keşke.. Toplantıda heyeti umumiyeye 

buç~ belki k d' aklarına pa- şirketin hükumete satılmış olduğu 
1>1 en 1 ay bl'V ecl"l k h · · 

1 1:1ı•Yen ana b • k te ıg ı ece ve eyetı umumıye 
1 

\Pe çil:ıı abalar evlatlarını ar. satış mukavelesini tasdik edecektir. 
~ea Utlu havalarda tiril tiril birer Bundan sonra şirketin tasfiye edilme 
~ ~ve Yalm ayak, başı kabak dı. sine karar verilecek ve bu memle-
~ tınazla.rdı.. kette kapitülasyonların son yadıgar 
~· \a, nazarlık.. · la~ından biri ~larak kalan Şark De· 
deği~ birer batıl itikat nişanesi mıryolları tarıhe karışacaktır. 
Yahu~ btltbabbet timsali imiş .. Eserini, 

!nele a.~~ını beğenmek, onunla ögün. 
~~eti imiş.. 

ltarıı, Yını: ~vlerin Uzerlnde de "ya 
\P~ g' elvhaları olsun.. Sigortadan 

ltlede~tik .. Bu tılsımlı sözün de bir 

~et olduğuna kanaat getirelim. 

ııu su.le ~ da yuvasını sevmekten, o
his.. Yip bezendirmekten galat bir 

Caıat . 
... F'akat ne de olsa gene his ... 

1:1 ••• 

tıı~ Unlar birer paradoksdur .. Fakat 
dır, edelerden almmıs acı intibalar-

ltal>\> 'Se anı, Çocuğu, evini sevmek ... Or-
~- "nıe,k· w 
".""nıelt .. agacı, çeşmeyi sevmek ... 
tttrenıe~ ~1?6enıek.. Bunların üstüne 

"~ıevk:· · 
~aıı " 1 :ınavı bcr.cuklu, yahut mus~ •.,ah 
bıuııara, atızıı bir muhabbet ... 1nsanm 
l'or. hile l"ahmct okuyacağı gcli. 

ltaylt 
~~ ll'rrıak istiyorum: 

Irat ? ... Ji .. ı. b'l . F tnuhab Q.J\ -.ıı ı mıyorum.. a •. 
bet haktır! 

<Va - Nu) 

1 ~Uriyenin ı stıkıaı marşı 
Statıb 

s Ulda beslelendl 
•c Uriye h"k"' 

h.ıatu u umeti lstanbul kon-
tc <ıtınclan b' . 'kl .. 1 . ~ t}tj~ti. B ır ıstı a marşı ıs. 
0tnı>o2:· u marşı konservatuvar 

tcltın. 18
Y0 n muallimi Adnan bes-

lc s ı~vel\1 .. 'f k .. l . . • Uri ..... arı ve a etı vasıtasıy-
tir Ye huku"' . .. d ·1 . · metine gon en mış· 

d~8011ni bombar
llta~rı tecrübesinde 

bi~- Yan L.s 1 ·ı· M l' . d"' ~t 'ela ua .. ei<ı ı uso mı un 
tt~k \kire ettiği bir tayyare ile 
~~ laatten ziyade havada 

ltti Ya" "e bombardıman tecrübe-
ı-rn.ıttır. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah saat yedi otuzdan iti

baren limanımızda sis başlamıı ve 
saat 9 dan sonra kesafet kesbetmi~
tir. Bu sis yüzünden vapur seferle· 
ri intizamını kaybetmemiş ise de se· 
ferler müşkülatla yapılabilmişti:. 

Hilmi Ziya 
profesör oldu 

Üniversite felsefe docenti Hilmi 
Ziya Ülkenin profesörlü!~ imtiham 
dün Üniversitede yapılmıştır. Dün, 
tezini büyük bir liyakatla müdafaa 
eden genç felsefecimizin profesöı 
Agrajeliğe terfii rn::•:z.~·k görülmüı· 
tür. Yeni profesörü tebrik ederiz. 

iÇERiDE: 
• Mıı.tıye vel<lli Fuat A~alı bu a:ı.bah 

Ankarada.n şehrimize gclın1,ur. Rahatsrz 
bulunnn Maliye vekilimiz tedavi için Avro. 
paya gldecel<Ur. 

• Ayaso!ya camllnln, sıvalan pek harap 
bulunnn tram1.'lly yoluna bakan, cephealn{n 
111va tamiri tamam olmu!tur. Bundan son• 
ra diğer cephelerin mva tamirine geçllecek· 
tir. Tamir edilen sıvalar camUn eski sıvala· 
rmm ayni olarak yapılmaktadır. 

• l!aarlf vekA!etı hususi ve ekalliyet ıı. 

ııelerl için bir tedrisat talimatnamesi yap
mı§ttr. Ders senesi başından itibaren bUtUn 
ekıılllyct liseleri bu programı tatblklı- tUrk· 
çe olarak tedrisat yapa:alılardır. 

ı;ı Tarife komisyonu dün dcn!zyollan b~4.n 
çosunu tct.lttk etmL,t1r. Bu sene denizyollan 
navlun ,.e yolcu ücret tarifesinde bir miktar 
tcnztlAt yapılması muhtemel gClrU!mektedlr. 

• Esnaf cemiyetleri yakında hep beraber 
Türbedeki eski Hi!Allahmer bina.sına taşma. 
c:ıklardır. 

• Denl1.yollarmm yeni yapılacak gemli~ 
rlnln ilk taltsitl Krup müessesesine verl!• 
mlştir. 

• Şchrimlzdc Ilınan işlerini tetkik eden 
lnglllz mUhcndlıılerlndcn blrlsl lzmlre gide
rek tetkiklere baııtamı,tır. 

• Sovyct, Rusyanm Ermeni muhacirlerini 
kabul ettiği yo:unda çıltan bir ~ayia üzerine 
bir1:0k esltl Ermenl muhacirleri Sovyet 
konsolos1uğuna müracaat etmişlerdir. Fakat 
bu ıay!anm ulı yoktur. 

Başvekil 
Alman el~fslyle 

görUştil 
Başvekilimiz İsmet İnönü, dün Al. 

man elçisi Von Kelleri kabul ederek 

kenldisile uzun müddet görüşmüştür. 

Görüşme mevzuunun Türk Alman 
klering üzerinde olduğu sanılmaktadır. 

Alman elçisi bu sabah Ankaradan 

§ehrimize gelmiştir. Von Keller derhal 
Almanyaya gidecektir. 

BaşveluUmizin 

Londra seyahati • 
Belgratta çıkan V reme gazetesi 

Başvekilimiz ismet lnönünün Lond
raya gitmek üzere bu ayın 15 inde 

Ankaradan ayrılacağını yazmakta
dır. 

Bir operet 
yatsak edildi 

"Hasta bir Avrupa egzotizminin 
mahsulü ve şark men·~ekethrini bir 
panayır gibi göstermek ve anlat-
mak maksadını taşıyan,, piyeslerden 
birisi olduğu için Sidney J on esin ma 

ruf "Geyşa,, operetinin Türkiyede 
oynatılmasına matbuat umum mü
dürlüğünce müsaade edilmemiştir. 

Bestesi de çok maruf olan bu o

peret Japon çayhanelerinde hizmet 
eden •'Gey§a,, namındaki alınır sa· 
tılır, kiralanır genç kızların hayatına 
dairdir. . 

Bu operet İstanbul şehir tiyatro
sunda oynatılmak isteniyordu. Bıı 

hususta Tokyo ve Nankine telgraf
la malumat verilmiştir. 
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GEÇEN SENE BUGUN NE OLDUf 

İngiltere 1936 yılı bütçesinin asker! tııı:. 
ııtaatmı geçen seneye rusbetıe (5731000) lira 
!azla olmnsma karar vermiştir. 

* Belediye mü!ettlı;lerl vaki olan bir ihbar 
Uzerlne çocukları kurtarma yurdunda tef• 
tlşlero başlamıştır. 

• Dün a:ı.bah u:ııyos nçıklarında bir scrst'
rl mayin görUlmUş ,.e y:ıkıılanmıştır. 

• 12 milletin 43 tııYJ·are ile ıetirak etti~ 

...... -. 

Hapishane rııüdiıril - Arlmda§Uın. 

nın ara'1ndıı en giirültücilsü sensin. 
M ah.kil m - Ne clurıı11orsunuz, beni 

kapı d~rı etsenize! 

----•1-----•-•,.,_,_,.,_u~·~~1·-uıtw~~w--....... --=-• 

Lüks 
otomobiiler 

Şoförleri lşsizli.kten 
kurtaracakmış 

Takside çalıştırılmak üzere iki 

ay zarfında 1 1 O kadar lüks taksi çı
kanldıt•ını, daha yetmiş otomobilin 
harice sipariş edildiğini yazmış, pi
yasaya mütemadiyen otomobil çık

masının birçok ZJrarları mucip olaca 
ğı yolunda birçok şoförlerin sözleri

ni kaydetmiştik. 
Dün 262 numaralı Nuri ve 238.3 

numaralı Cemalden bir mektup al

dık. Bunlar diyorlar ki: 
"- lstanbulda 5000 dan fazla 

şof3: vardtr. Otomobillerin sayısı 

ise ancak 800 dür. Şu hesaba göre 

binlerce şoför boştadır. fstanbulda 
takside çalışmak için hiç olmazsa 
daha 300 yeni taksiye ihtiyaç vardır. 
Eski otomobiller şimdiye kadar gün
de 12 - 15 lira kazanıyor, bunu 
mal sahibi ile çalışan şoförler taksim 
ediyordu. Diğer tarafta ise çalışa

mıyan foförler sefalet içinde yüzü
yorlardı. 

Yeniden 300 • 400 otomobil pi
yasaya çıkarsa bir kısım işsiz şoför
ler sefaletten kurtulacaktır.,, 

Batan geminin sahibi 
kim olacak 'l 

Bundan bir müddet evvel Ereğli IL 

manında batan Yunan bandıralı 5200 

tonluk Erenullor §ilebi Osman kaptan 

ve Diyagon isminlde bir İran tebaası 

tarafından yüzdürülmüştü. Fakat bun

dan sonra bir ihtilaf çıkmış,vapura Türk 

bayrağı mı, yoksa tran bayrağı mı çe

kileceği bir mesele olmuştur. Osman 

kaptan geminin diğer şeriki tarafından 

kaçmlmaması için icraya müracaatla 
haciz koydurmuştur. 

Sigorta şirketini 
dolandıranların 

muhakemesi 
J 

Ünyn sigorta şirketini dolandı-
ranların muhakemesine dördiind 
asliyede bugün devam edilmiştir. 

Celsede bir kısım şahitler dinlenmiş
tir. Maznunlarla avukatların y~· 

kunu 18 i bulan bu dava öğleye ka · 
dar sürmüş ve diğer şahitlerin din
lenmesi için başkn bir güne talik e· 
dilmiştir. 

:Mısır ha \"il. turuna rriren i&YJ'b. c~uerc:lcn 
l'rıın<ııı: Crlzot ve Albcr Robert. Alman ta~ 
y:ırccllerlndcn Otto Tomson \'e Polonyalı 

Z~mblnskl dün tayyarclcrlle Ye:llköye ge'• 
~lım!ir. T.ıyyarecller bir iki gUn ~chrlmtz
de kıılacrut1ıı.rdır. 

• ?.!:ıı.arl! mUdı!rU Tevfik dünden IUb:ıren 
ilk ve orta mektepleri tcftlı;e ta,ıfamışt:r. 

• l!:f~an!stan lç'n lıı~e:ıen mU~e.'ınssıslı'ı· 

l:ırn Unlve:-sltcdc:n 15 doçc:ıt tl'.lip olmı• • 
tur. F:ı.l:at doçcııt er maaşı ıı.z tulmaktadıı
l:ır. 

DIŞARIDA: 
* Amerik:ı cumhurrclsl s6yle-:!i';ri l lr n• • 

tulct.ıı ,\mcrU·ıı.cııı he'lını U~•e birinin ycd'ğl 

ve gly<lil';bıin J:':ı.yrl!t~fl. lluı.nct-l' lım'll ela 'ı 
g:ıyrl mü::..ı.lt o!cıı~1.!!1U stMcmı, ve bunla• 
rın ıs'ahınn ça1ı:;ııcı:[;•ını i"Avo etmiştir. 1 

ııı I.ondrıı bele llye mccll:ılnin yeni altı 

az:ı.l•tJ irin :\'llJlll"n lntlh:l'otıı a::nlıkl:ırdan 

alt.uı:nı da ıı.mclc partisi kazanmı.::t:r. 
"' Paris esham bor'!!l!ll mart vı- nisan 11° 

yın1:ı curnartc .. l günleri k:ır!llı kalı:ıc:ı.ı-tır. 

• 1sv!;re !C':lcral mecll':ln1e, Aımn:ı de,._ 
Jet rclm H!t'e:in 1:r.1çrcye vc:-dlği beyan:ı.t 
alkı:ınnm~tır. 

• tnrrtıtcre, Adlsıı.bao:ıcıaKt sere.ret mt• · 
r.ıurlru-ını gert r::ıtırmıştrr. Fakat bunun 
Habe,ısta.nm llbnltmı tammUJ demek olma• 
dığı llt'lvc edllm~l:tedlr. 

• İtalyan devlet nazırı Deste:anı yUkaek 
mü~avtr olarak Nıı.nkine gidecektir. 

AKŞAl\i'da : 

Şair Mehmet Akif 
ıçin 

Ar~-nmız NuruUalı At~ Şair 

Mehmet Akif için yazdığı bir yazıyla 
Akif'in hayranlarından bazı1.arını bir 
hayli sinirlcndirnıi§ti. Güzide arka
daşımız bu sabahl.i "Akşam" da 
"Yine Akif" serlevhalı bir "Sohbet" 
nqrctmi§. Bunda rahmetli şairin psi. 
kolojisini ~Ö"J?c talılil ediyor: 

Birkaç hafta oluyor, Mehmed Akif 
hakkında düşündüklerimi bu sütun. 
da söylemiştim. O yazını bazı kim
seleri kızdırmış; bunu gayet tabii 
buldum: Safahat nazımını, insan 
olarak da, şair olarak da seven çok 
kimseler olduğunu bilirdim. Meh
me.d Akif, gerek sanati, gerek ide
ologisi ile, maziyi demiyeceğim, es
kiyi, "yerleşmiş" i temsil eder. O, 
maziyi, ananeyi müdafaa etmekten 
ziyade • her ne istikamette olursa 
olsun • değişikliğe, harekete husu
met gösterir. Kafası, ruhu "geri" 
değildir, çünkü geriye gitmek de 
bir kımıldanmadır; o, ''durgun" 
dur. 
Mehmet Akif fesi, hürriyet fikrini, 
m~rutiyeti kabul etmişti; çünkü 
doğduğu zaman fesi bulmuş, sonra
dan da Na.mık Kemal'i okumuştu. 

Sultan Mahmud zamanında gelse 
fese isyan eder, Namık KemaJ'den 
evvel gelse hürriyet fikrinin, me.5-
rutiyetle idarenin düşmanı olurdu. 
Dünyanın, doğdukları zaman ne 
halde ise, öyle kalmasını istiycn 
adamlar vardır. Vardır da söz mü? 
Ekseriyeti bunlar t~kil eder. On. 
larm, kendilerinden olan Mehmed 
Akif'i sevmeleri, onu beğcnmiycn
lere kızmaları kadar tabii bir ~.ey 
olamaz. 
Fakat o yazıma kızanlar arasında 
gençler de varmış, buna hayret et. 
tim. (Etmedim ya! ne ise! öyle de
mek daha işime geliyor,) Bu genç
lerin bazıları ile konuştum; bana: 
"Mehmed Akif'e hiç olm~a mılli 
marşımızın, İstiklal marşı'nm şa. 

iri olduğu için hürmet etmeliyiz" 
dediler. ' 

CUl\1HURIYET'te: 

Mektep kitapları 
Yunus Nadi'nin sütununda bugün 

bir "çocuk babası" kültür bal;.anma 
hitaben bir açık mektup ne§Tediyor. 
Mektep ldtapl<ırından bazılarım çok 
şiddetle ten1eit eden bu "ç,ocuk ba.bcı
$1" nın şu f ilcirlcri cidden dil:katc de • 
ğer: 

Sayın KültUr Bakanı, ilk okullar 
için kitab yazanların az çok peda
goji He ilgili olmaları l "..zım gelccc. 
ği bir hakikattir ve böyle "olduğuna 
göre yulrn.rda kaydettiğimiz misal. 
leri, örnek diye \•e çocuklo.n aydın
latmak lrnrarile kitablarma koyan. 
lann peda::;oji ile hiçbir ilgisi ol
madığına hükmetmek, bilmem ki, 
hata mı olur? 
Yukıı.r:fa ismini söylediğim kit:ıbın 
cs:ı.s mc~ni fransızradır ve ondan 
avnen konye edilmiştir. Bunlara 
k~pyc dedirtmemek için, yani bun
ln.nn nyncn terci!ır.e olr.ıayıp bir 
telif old,1ğu fikri verilmek için eser 
s::.hibi oldııkiarmı iddia edenlerin 
kendi kıtabl:-r:nı böyle su1andırma. 

lan acrıb<ı ne fayd~ temin eder? 
Eo.kanlı~mı=m bilgin uzmanları bu 
nokt.2.lara dil:!;:at ctmiyor!ar mı? 
lşte, saym Bakanım, maruzatım 

bundan ibarc~tir. Türk cocuğunun 
tahsil ve irfanı yüce Bakanlığını
zın daimi ne::aretine r.::evdu oldu. 
ğı.ın'.l gere b:r çocult b~ 1::ası sıfatile 
yu't:ırda yiir.üttü<{üm D"ütal"aların 
di!c't:ı.t n~z"rm:ı al·na"a.j:nı kuvvet
le Um;d eder ve derin saygılarımı 

sunarım. 

ULUS' ta 

Avrupad 3 bir 
ar.ıaşma h:::vası mı - ., es11ycr . 

Ahmea :jtumı Esmer -~tspanyu ;.n; 

dev'letler" ba§lıklı bir ya..."'t8ı1ula Is. 
panya salı illerinin kontrolu1m tetl;ik 
ederek diyor 1..i: 

(Devamı 6 1ncıda) 
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Bi:zt Joranuz,1-iz( C'tvaE 'hrtlim ... 
Şikayetler, temenniler 

Ailesine haber 
vermek yok mu ? 

Biribirinizden ayrılmanız daha 
muvafık olacaktır 

Saniye isimli . 
bir kc:.dmcağxz 
matba31llJZa ge
lerek şu şikuyet
te bulundu: 

(Şah. Dan.) iımr.siyle aldığmll2 
bir me!:lup!a deniliyor ki: 

"26 yaşındayım. 22 YCl§Illda bir 
bayanla sevi!iycruz. Aramızda yal· 
nız bir fark var. Be:ı ermeniyim, o 
islim. Ailesi bizim evlenmemize 
muvafakat etmiyor. Kanun bizim ev 
lenmemize müsait midir bilmiyo· 
rum. Fakat evlenecek olsak bile ba· 
yan burada kalmak istemiyor. Amas 
yaya gitmemizde ısrar ediyor. Hal
buki ben buna taraf tar değilim. Ka
dıköyünde dü!:kfumn vnr, kuyum· 
culuk yapıyorum. Amasyada ayni 
İ!le geçinmem kabil olamıyncaktır. 
Aramızda altı aylık saf bir sevgiden 
ba§ka bir şey yol:tur. UYll!ilmıya
cağımızı anlayınca ayrılonak teklifin 
de bulunmağa mecbur oldum. Bu· 
nun üzerine hüngür hüngür ağlama· 
ğa başladı ve: Zlayır, sensiz yaşıya· 
mıyacağnnı anladığın için bana bu 

Harbi durduran 
köpek 

Hediye olarak bir 
domuz liazaodı 

Yeni Ginenin lngiliz mandası 
altındaki topraklarında iki vahşi ka
bile anısında cereyan eden bir kanlı 
kavgnyı koca bir bolduk köpeği dur 
durmuştur. 

Köpek oralarda altın madencili
ği yapan Miçd Lihey'in malıdır. Bu 
zat bir tepeye çıkmı§, kanlı kavgayı 
seyrederken dört tane ok vmlıyarak 
kuhığı dib:ndcn geçip gitmi§tir. Li
hey yerlilere bir ihtar olmak üzere 
havaya birkaç el silah sıkmış, köpek 
de tüfek ateşinden §a§Irarak kaçma
.im ~rlıy<'\ll birkaç yerliyi görünce, 
mhanlan kaldırarak bunların peşin· 
den koşmuştur. 

Çok geçmeden köpek harp mcy
d ... nına varmış, muhariplerin bacak· 
la!ma ntlıyarak bunları biribiri ar
dmd;:m yerlere yuvarlamağa koyul
muştur. Düşenler kadar çoktu ki, 
hücum eden kabile nihayet kaçmağa 
mecbur olmuştur. 

O gün öğleden sonra, galebe 
çalan kabileden bir heyet yanlarında 
f e\'kalade büyük ve yağlı bir domuz 
la Lihey'in kampına gelmiştir. lngi· 
liz tüccarı bu domuzun bedelini ödc
m.t.~e kalkı~mış, yerliler ba!lannı 
şidetle salJıyarak: 

"- Hayır, hayır olmaz 1 demiş
lerdir, domuzu biz köpeğe armagan 
olarak getiriyoruz. Harbi bize o ka
zandırmıştır.,, 

~@~"e:'\t 
~lYl5W©J©la cauttnırn 

H$~a ını~an~~o 

teklifi yapıyorsun, dedi. Ben de bu 
vaziyete çok mütee~ir oldum. Aca· 
ba nasıl harek~ edeyim. Lutf en çı
~ar bir yol göstermenizi rica ede-
nm.,, 

CEVABIMIZ: 
ikiniz de Türk vatandaşı oldu

ğunuza göre, kanun evlenmenize 
mani değildir. Bayanın yaşı, ailesi
nin muvafalrnti olmadan da evlene· 
bilmesine müsaittir. 

Onun aile!!i-rilZI değil, fakat ya 
sizin aileniz) Bundan lli-; bahsetmi
yorsunuz. Bize öyle geliyor ki sizin 
aileniz veya büyükleriniz de draho
masız bir kızla evlenmenizi hoş gör
miyecektir. 'Sonra kızla aranızda 
bir ihtilaf var. Bütün bunlar, evlen
diğiniz takdirde mesut olabileceği
nizi söylemeğe müsait değildir. Bi 
ribirinizle alakanızı k~meniz dahR 
muvafık olacaktır, sanıyoruz. 

Yeni bir 
müdafaa silahı 

Tayyare motörlerini 
bozuyor 

Tayyareler karşı yeni bri müda
faa vasıtası bulunmuştur. Bu vasıta 
ııudur: 

Küçük madeni ecsamdan milyou-
larcasınm bir araya getirilmesiyle 
yaratllmakta olan bulutlar tayyare 
motörlerine girerek bunlan boğmak
ta ve yere düşürmektedir. Bu du· 
man bulutlannm istikbaldeki hava 

- harplerinde çok mühim roller oynr· 
yacağı iddia ediliyor. 

Alman mütehassısları bu yeni 
tehlikeye mukavemet edebilecek bir 
motör icadı için uğraşıp durmakta • 
dırlar. 

Bulut havada duman halinde u· 
çacak şekilde bırakılmakta, tayyare 
makinesi pistonlarmm her vurusun· 
da silindirlere girerek motörü de"rhsl 
boğmaktadır. 

Kullanılan maden cisimleri, çe • 
lik zeratı, cam tozu, korondum kris
talleridir. 

Bunlar hususi mermiler tarafm
dan havaya ntı1arak bulut vücude 
getirilmektedir. 

Yeni eserler: 

ÜlkU 

"- Oğlum 1 
gazete müvez· 
zii Mustafa oğlu 
lbrahim Sevin
can apandisit ol
ır.uş, bayrnm
c\an evvel Gure-

lbra.him ba hastahanesi-
ne yatırılmıştı. Üç gün sonra 

ameliyat yapılacağını söylediler. 
Söyledikleri gün gittik "daha olma
dı., dediler-. İkinci defa gittiğimiz 
zaman yatağını bog bulcluk. Ölmüş 
ve cenazesini kaldırmışlar. 

Ölüm AHahın emri. 1-fostahanede 
mümkün her türlü ihtimamın gös
terilmiş olduvundan de şüphe etme
ği aklıma bile getirmek istemiyo
rum. F nlmt öldüğüaü .:.ilesine hnber 
vermek yok mu? Bunu neden ih
mal ediyorlı:ır?,, 

• • • 
En•la!i Bankası ve 

mütekaitler 
Dün idarehanemize gelen bir 

mütekait bize ~yle dert yandı: 
"- Hani, gazetelere şikayeti

miz iizerine En1ld!< Bankası bizim 
aylıklamnızı geciktirmeden ve~eğe 
başladığını pzetc!erle ilan etmişti. 
V akuı banim iki gündiir bu aylıkları 
ve."l!leğc başladı ama işin bi: de am-· 
ma:ıı vr.r. Ben, dün öğleden son~ 
telmüt cüzdanmıla bankaya gittim. 
Oradan cüzdann::ıx alddar ve bana 
bir fi~ vererek ta.."11 ayın on üç.ünde 
gelip. paramı abıamı söylediler. A· · 
ym on üçii, yani ayın yansında de
mek. .. Şimdi düşünün, aym beşi ne
rede, on üçü nerede? Arada taı:ı 
sekiz c;ünlük bir fark var. H:ılbuh.;, 
Jıçn ~~kaya gittiğim zaman ki
teler tenha ve bekleme yeri Adeta 
hOin~U. Banka a~ ~tinci! -ge· 
lenlerin p;ıramu bu vaziyette niçin 
bir iki gün sonra ve:rnıi.yor da tam 
sekiz gün sonraya bırakıyor acaba? 
Bu bize zorlulun zorluğu değil mi
dir?,, 

Ankara tayyare • • 
st'ferlerl 

Ankara - İstanbul hava seferleri 
1 marttan itibaren b~şlamıştır. Anka· 
raya gidiş bileti 22, gidip gelme 35 li
dır. 

tstnnbul - İzmir, Ankara - Adana 
tayyare seferleri de mayısın 
başlayacaktır. 

birinde 

Her yıl Tllrk kUtUphanoine her biri 600-
600 sayfalık ikl büyük clld kazandıran bu 
ı:ok kıymem kuıtor ve !iklr mecmuası, eıı· r••• Bu g ü n .,_., 
mlzde buıunan •o uncu sayısne 9 uncu en- Gidileceh sinema 
dlne ba§lamış bulunuyor. 

Ardında brrakt1ğı scıcız büyük clld üıkt' .. 

1 

ALKAZAR' dır 
nUn kıymeti ve ehemmiyeti hakkında kUI 

bir tlklr verir. Fnl<nt bu mazi ülkllnUn Çünkü '-tanbulda ilk defa 
her sayumıda biraz daha tcMmW etmesine Ja 
blr mnnl te§kil etmJyor. o!arak gösterilen 

En ktymetil ve SalAhlyetll kalemlerden E D o ,· 
mürekkep yazıcı kadrosile ve Utlz bir !Una 
llc neşredilen Üll~UnUn (.9 uncu sayısı da 

çıı:::~l ya::ılnrı so sayfalık bir clld C A N TOR' u n 

. Alman Erkanı harbiyesi 

Sovyet kumandanla-
rını elde etmiş midir? 

(Baş tarafı 1 incide) biri diğerinin yardımile bugünkü ı:nef~ 
mi, uzak §ark orduları başkumandanı kilerine yükselmişlerdir. Binaenale)' 

Bluher, Ba§kumandan ve harbiye ho. onlar tabii müttefiklerdi:'. ,ıı 
miscrı Voroşil.of, umumi crktiıııhar- Kml mare§<Jllerden Yegurof ~· 
b~ye reislerinden Tul~slvi ve Y c. harbiye mektebinden 1905 de. çr • ..tı. 
gurof gibi mare§Cill.erdcn Stalmin tır. İhtilal başladığı zaman rnıralııy-
~J.phe ctnıesi mi UizımgeUyordut $talini sever. ,,dır• 

:Bloskova yüksek mahkemesi tara- Bt:dyonni romantik bir k:ıhrara3··da· 
fmdan ım-ilcn son kararlarla Letıinin tldnci süvari ko~ordusunun b3ştnd3 tı1c 
cs'/oi arl:adaş!anndo.n birçoklarının hili harp senelerinde cidden rorr.

9
" 1'-

Troç1:i taraf tar lığıyla itham edilerek zaferler kazanmıştır. Hiçbir hırsı yo 
idama nuılı.kum edilmiş ve kurşu11a tur. bu~ünkü halinden rneınnundu'~11 
dizilmiş olma!an da bu şayic1.arm a- Bluherin mazisi mechuldür. oıı .. ,,, 
~ • u soı 
gızdan ağıza dola.ymasıad11 bü.yük lıir eski bir Avusturya zabiti olduğun 1tııt 
amil olnıu~tu.. liyenler var buna i!lanılabilir. fıı ,z. 

Bu sabrıh gel.en Paris ga::eteleri,1. Staline oelü~man olduğuna inanıtar.ı ,at 
dcıı Le JO'!mıal'in bu meseleyi iyice Geriye Tuhaçevski kalıyor. Btı 0e 
1rnrc:ı!ayıp tctlcil: ettiği a;ılayılrr.ak- sanatten yetişme bir askerdir. 1

914 uı· 
tadır. Çann hassa ı;abitleri arasındaydı. dJfl-

Bu gazete cUyor ki: tilal patlayınca derhal ordu ku~n J'ol• 
"Stalinin Kızılordu mare:ı2llerinden lığına, ba~kumanda.nlığa yükseld~arr" 

hiçbirinden şüphe etmesi iırin sebep çakı mağlUp eden. Kızılorduyu ~ar 
yoktur. Sovyet ihtilalinin Fransız ih- vanın sekiz kilometre yakının~ .ktı eıtı-
tilalinin geçirdiği safhalan geçirme-kte ulaştıran odur. Gecen gün StaJınl1'1 11• 

o):luğunu iddia edenler Napolyonun ri ile Baltık devletlerini dolastr .,e pt" 
bir zama:ılar Pariste yaptığı hükumet detinde gayet dostane karş~land'·.rde-
darbcsini herhangi mareşalin Mosko- mek ki kendisine kar.:.ı cmnıyet b. · .. ? 

~ d·ımesı·· 
vada tekrarlıyacağmı ve iktidıır mev- vamdır. Hem niçin emniyet e 

1 
et• 

~1uP 
kiini zorla ele geçireceğini beyhude O istemiş olsaydı Kolça!tı ınag iY-
yere (1 •. ·• kt d" ı t" ~ • ·• b b" • •cıııeı rn uşunmc e ır er. ıgı ~un a~ına ır tac gı) •tıtila!e 

Riga ve Varşovadan iki günde bir di? Bunu yapmamış olması 1 rtde 
Kmlordunun Kı!'emline hü:um edece- sadakatinin bir delilidir. flern ~e art' 

Ş·rndı "' ği bildirilir. Bazan Sibiryanın bir kö. o Tuhaçevski nerede bu? 
1 

§esinde Bluherin isyana hazırlandıg-ı, şal bir hayli yağlanmıştır. itı 
l<erıer 

hazan Voro~ilorun Staline bir ültima- Gelelim dahili politikada 
85 

tom gönderdiği veya eski bir Aristok- mevkiine: e• 
rat olan Tuhaçevski'nin Çarlık tacını Kızılordu zabitleri, son muhz;~~ıar· 
giymeğe niyet ettiği rivayet olunur; terden ve idzmlardan memnun rı.ıt• 
fakat Moskova hükUmetini:ı de bildiği Yeni bir nasyonalizm sistemi J<tl ıctt-
bu şayialar ne tekzip edilirler, ne de muştur ve Stalin bunu temsil ettrıet et• 
hakikat halini alırlar. dir. o halde bu oridunun ona ihahe 

Bütün bu tahmm!er bir Kml Bo. mesinc imkan yoktur. . ıt6,~li1 
napart'ın 7aten Moskovada bir hüku· Belki bir harp çıkarsa. belki 1~-ı1 
met darbesi yapmı~ ve iktidar mevküni sınıfı ordu kadrolarını doldurursa iY't · rnnı.ır. 
elde etmiş olduğunu bilmiyenlerin ha· de olduğu gibi bir ademı me oP'• 

d 
1 nın pr 

tası ır. KıZ11 bir Bonapart mı arıyor. başlarsa Troçki taraftar arı . ~ b'-
d. • J'nınoC 

sunuz? Fakc:t neden bu Bonapartr gö- gandasile bu ordunun ısı~ .1 ı.,i~ 
remiyorsunuz? Bonapart Moskovada zı çatlaklar vücude gelebilır. ·a ~· 
Stalinin ta kencfüllciir? Stalinin karşı- sulh günlerinde Stalin bu ordUY 
srnda belki cephe tutmuş bir düşman niyet etmekte haklıdır. 
kütle de vardır. ama bunların arasır.da 
Sovyet mareşallcrini bulamazsınız. Zi. 
ra bu mareşallerin hepsi mevkilt>rini 
Staline mcdyunclıırlar; onlar Stalinin 

1---ŞIK' daA 
Türk §eCCati Türk kahraıtıaıJıi'' 

Dahili harp ıcneledndc Voro~ilof ETiıH"rküln zİ' aferSdoA!u dLest~I pı 
Çariçin civarında harb~den bir fırka-

nın kumandanı iken Jozef VaGsiriyo. ı 

viç Stalin onun yanında korr.ünist par- 1 ri 

ad:!mlan ve tardtarlandırlar. 

tisinin siyasi müş::viri idi. tkisi hep ele- Muharebe e 
le çalrşmışlardır. Voroşilofu ''general .. 
rütbesine yükselten Stalindir. Staline TÜRKÇE söZLÜ 

Troçkiyi mağliıp edebilece_k_k_uv_v_e_t_ıe-ri__:. _________ ~_. / 
temin eden _Voroş:toftur. Velhası~ her ~ . 

;--GECE VARiSi YILDIZI 

l 
{Fransızca sözlü) Ytldızlar: 

Dans kraliçelerinin kraliçesi: GlNGER ROGERS 
ve yıldızların en parlağı WlLLlAM POWELL d 9 

Yakında SAKA~VA. sinema~"' 
--~----------------------····--==·~. 

· Sovyet Rusya, içinde bulun
duğumuz sene zarfında 80 milyon 
İngiliz li:-ası (bizim paramızla 492 
milyon lira) kıymetinde altın istih
sal etmeğe karar vermiştir. 

Eski mnd .. nlerin usrileştirilmcsi . 
maden makinelerinin ıslahı, son üç 1 
sen7 zarfında ynpılan yeni altın ma- 1 
dem ocakları araştmmıbn altın is
tihsdini esasen arttırmıs bulunmak -
tadır. Sovyct makamla~ı 193 7 se
nesi zarfında Sovyet Rusya altın is
tihsalatmm düny•mın en büyük miis 
tahsili olnn cenubi Afrikayı da geçe
c~• · ni i-1.:li:l dmc!·tc~1i:·. 

içinde toplnynn Üfüllnlln her sayısı :.ıs im· 
nış gibi kUçUk bir bedelle 6.'.1.tılmalttndır. 

Mecmuanın yıllık nbonesi 250 kunı~tur. ıu·. 

mektep mualllmlerl ile bUtUn talebeler i~in 
abon~ Ucrctl 17!5 lmruştur. 

• • • 
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ll~:g LONDRA BJrııh8 ... :::= 
'1111 Beyoğlunda nesillde ~ 

-------mı savan Hamiyet ze ~:ıııe!a. 

en güzel filmi 

Zafer Günü 
filmini gös!eriyor. 

-ımmsm 

Arkltekt 
Son çıkan s:ı.yısı ne nltıncı intişar yılını 

b!tirmclttA:ıdir. Çıktığı gilndcnberl dalmıı ln• 
ld.,.'lnl ederek muntazn:n ve devamlı bir ne;;· 
rlynt yapan (A R K İ T E K T) Ttlrlt ge. 
zcl sanntınrmı gerek memlekette ve gerek 
hnrlı;tc iyi bir aurette teman ctmeğe mın"af· 
~1< olmaktadır. 1 

iW ~h!AF G*W'i :"Oik:&:IG;t '1 

Taksim BELVU salonunda 

Her Akşam 
Kemani NECA Tl, ve okuyucu BURHAN ve arkadaşları saz heye-
ti bayanlar: DÜRDANE, MAHMURE, MELAHAT, AYDA 
ŞERMIN karde~!er ve bayan MECBURE Knzbck MUHTAR bü· 
yük revü heyeti: Zeybek ve milli oyunları program değişmiştir. 

H A B E R :::: y ·----.::S:~ 
•cı••····-·························ı TL 40227 ı· .............. ~··-=··t:·· :::::::::::::::::::::::::::::::::.-:. • .:!::::::::::;::c:::.•• ···································• ············-

AKSAM POSTASl 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lı;tanbul 214 

Telgraf ocırcsı, l!itilnouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu . 2:JR72 
idare ve ıı&n .• ı 2.u10 .. 

ABONE ŞARTLARI 

Seneıııc 

fi avı.ıc 

:a avıııc 
, evı.ıc 

Tll•H~r Errırbı 
1400 Kr. 2700 Kr. 
730 1450 
400 •• 800 •• 
150 .. ~ •• 

Suhıbi vr Neşrı11al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı il~' (V AKIT) mathoaşı 

mı: ... ( 
!i :: •• 
ii 
:ı 
r. 
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ÇAÖLAYAN 
Her akşam 

Ü 
n 
!i 
u 

ti 
T anmmlf musiki sanatkarların dan mütetekkil saz heYe 

Bayan Muaf f ô 
F. 
i! Tatnlburl ıeeste~aır saıall"iıstt'" 
r. 
U ve S. A T1LLA Türk raks ve revU heyeti. 

!l:ı:rı:::mmmm::::::::::r.:::m::ma::u Tel. 40335 m::wı:ı::ın:ı:a::uıu:n:r• 



v·cd n 
azabı 

~ '.Maneviyatı çok bozuk, çok bo
bilh;· Pek .sarsıldı... Onun ahlakını 
feıaıc ı.n.lz. •• O, bu vaknda.u, bu feci 

et.ten kendini mes'ul addediyor. 
- Cinayet mi? 
R· Olabilir ... Herhalde! 

lar:ı arnu bu sözleri konuşanların yan
na Yaklaşarak sordu: 

1:1.~ K~ye çekilmiş ne fısıldaşıyor
-'l.U.Ut? 

- Becıi, işaret ederek : ru; Yava.5 ol! Cemalden ba.hsediyo. 

a~arnn, salondaki adamlara bir göz 
&en. ~ sahibi Bay Ali gayet zarif, 
~ir~ bır .k~dınla bezik oynuyordu. 
d" aç kı~ı. etrafına dizilmiş scyrc-1Y<>rla d. , 
şanu, r ı .. Fevkalade bir bahar ak. 
?l.UııtJ~dı. Bırka.ç çift, Iröııkiln balko. 

a oturınu§, sigara içiyorlardı. 
hı~?eınal salonda değil ki... Ev sn.
Cllkl ı:vıe bahçeye çıkmış... Ayol, ço
-~·.Cemal de ne bozulmuş yahu .•• 

eaııas ız de onu söylüyorduk ... Yemek 
Inda ağzını bile açmadı. 

tıi;,_dl\.ğzını açmaması herhalde hsta
tllttn an değil... Vecibenin yanında o. 
ana basından olacak ... Hayran hayran 

_ ~kıyordu. 
• e diyorsun., 

- 'l . bit,ı.111 ahu sen nerelerdeydin? ... Olup 
l\a.•erden haberi yok mu? 
_~il, hayretle: 

atag ay d<'mek Cemalle Vecibenin 
Inda. .. Ha? -y ... 

§e~, y 0 k. canım, aralarında hiçbir 
~k ... Yalnız Cemal ona {~ık ... 

t'U k dil .orada duran bir lmdeh likö
...._ a eh!nc dökerek: 
So-.Gar:ip 3eY! • dedi. 

<ı.l'a: 
...... \" 'la. 
0

, anınızda bana da bir yer açın 
r.ı .. ~~ayım... Hava da nekadar gü. 
~ d!'> !ıs gibi bahar kokuyor ... Veci-

, h\lh .:-1is gibi kokuyor... Lfivantası 
<>tıa L ~dar geliyor •.. Dem~k Cemal 

('o Ik h ? N t? ~~,.,.. a .... e ccsare ... 
"'•lh g"'ld .. . -Ço· u u. 

Çok 1 ıt zarif kadındır ... Çok hassas. 
~~~ ... 
....._ 

1
' ilave etti: 

eclecc~raamarih, Cemal ona. ilanı aşk 
t>etıflrl( ~Isa, Vecihe onu öyle bir se
~e ~1•·• Zaten hiçbir erkeğe o mü
~itdınrı Vermez... 0, kocasını seven 
-Ördandır. 

lıeııiıı kY!eynıiş ... Dalın doğrusu Veci. 
end· · t• ....._ \" ı nvaye ı ... 

~İi:utu 0k. öyle olduğuna eminim ... 
tedi~ ben kendisine kur yapmak is-

l{a 7.arnan... • 
_ nıu Söz.u kesti: 

~aı~an canım... Ncvmidlik hatr. 
lırken ~an bahsedeceğinize ben gc. 
?ttı. .. c:· 0ı:ıuş.tuğunuzu bana anlatsa
baıta1ı ınayet, felaket .. Neymiş onlar 
~?1··· 

ı, g!'n.. kadın b k ak - Aıı ~"' a a ar : 
Cilıe k ah aşkına yava.~ konuş ... Vc-
~'%ele onuştuklarımızı i~itebilir. Bu 
lil'til'liı <>nu adetli. hasta etmişti... Bi-

kA_ -Ya. .. 
-~ı· ._ \" . 

~~ik ::.._k ctuınn ... O bizi işitmiyor ... 
til- ~rti • -""le ı sıne dalmış ..• Baksana yü. 
8ltta,~ ~naı1 dikkatle oynuyor ... ı\li 
~onllşt 1 ~k§itnıi~. kaybediyor, belli! 
~lalı ~gunıuzu işitmesine imkiı.n yok. 
la~ kına anat. Meraktan deli o-

~· 
- ~ ?"azı Oldu. 

Si,.ft ek aıa H a· .. l a.kl 
~~iiYle ır~:·.ft:ay ı şoy e y aşın. 
""-~~yavaş sessizce, beş 

altı sene evvel Uludağda cereyan e. 
den vakayı anlatayım.. Birkaç aile 
toplanmış, kış mevsiminde eğlence 

yapmak üzere Uludağa gitmiştik. On 
kişi kadar vardık. Bu meyanda Veci. 
he ve arkadaşı zavallıcık Semiha. .• 
Bu iki kadını seyretmek bizim için 
cidden zevkti ... Ne güzel tezat teşkil 
ediyorlardı. !kisi de son derece zarif. 
Bütün konforsuzluğa, vesaitsizliğe 

rağmen daimn iyi giyinmiş ve iyi ta
ranmış olarak meydana · çıkarlardı. 
İki hemşire gibi biribirlerini sever
lerdi. Ahlaken de zıd oldukları halde 
çok iyi anlaşırlardı. Vecihe malftm: 
Uslu, sakin ve ciddi bir kadın! Semi
ha ise, kocasının çapl:ınlıklarmı he. 
pimiz biliyoruz... Zavallıcık yalnız 

kalmıştı ... O sırada genç kadın aley
hinde epeyce dedikodular da çıkmıştı. 
Ne derece doğru olduğunu tayin ede. 
mem ... Fakat her halde hayli oynak. 
!ardan sayılıyordu. Velhasıl bu iki 
kadın - biri ciddi, biri deli - biribirle
rinden hiç aynlmn.zlardı ve çok iyi 
anlaşırlardı. Baş b~a kaldıkları za. 
man çocuk gibi şakala§rp güldükleri 
işitilirdi. 

Cemalle hen, vakadan bir gün ev
vel tızun bir gezinti yapmıya karar 
vermiştik. Kimseyi yanımıza alma. 
dan, ikimiz, dağın meçhul ve tenha 
taraflarını dolaşmıya karar verdik. 
Pek uzaklara, ıssız ve kimsesiz yer. 
lere doğru yilrüdük. Hava, iyiden iyi
ye kararmıştı. Ormnnhk ve kayalık 
yerlerden geçyorduk. 1n cin yoktu 
Birden, Cemal, parmagx ile bir ııey
ler işaret ederek: 
"- Baksana 5u delilere... Vallahi 

kayıp ölecekler ..• Böyle atlanır mı? ... 
dedi. 

''.İki kaya arasından, lruvvetll bir 
şelale akıyordu. Hava kararmış, meh. 
tap Ujığmda iki crkc>ğin uçurumlar ke
na.nnd:ı.n tepelere tırmandığı görUlü. 
yordu. 

"- Bunlar ne garip insanlar ... Ne 
de tuhaf giyinmişler ... 

"Yerimizde durduk. Onları seyredi. 
yorduk. !kiı:;i de hızlı hızlı bize doğ
ru geldiler .... Yaklaştıkları vakit, bi
ri, nefes nefese Cemale sordu: 

"- Buradan jandarma geçti mi? 
"-Hayır, geçmedi. 
"!kisinin de başı açıktı. Üstleri 

baslan yırtıktı ... Bir tanesi kayalara 
tırmanırken yaralanmış olacak, eli. 
nin ürerindc büyük bir kan lekesi 
vardı. Sert bakışlı, garip halli adam
lardı. Mcraltla. sordum: 

"- Nereden geliyorsunuz? 
"Biraz daha munis halli olan genç 

gilldil: 
"- Üç gündilr dağdo.n dağa dola. 

şıyoruz ... 
"Nefes aldılar. Tcr1erlni sildiler. 

.Biribirinc bakı5nrak: 
"-Haydi gidelim ...• dediler. 
''Cemal, arkalnrınd3.n oııalrı süze

rek: 
"- Güle güle ... 
''Herifler gözden lcaybolduktan son

ra arkadaşıma döndüm: 
"- N e diye gille güle diyorsun? •.. 

Bunların halinde bir gariplik sezme. 
din mi? Ya kaçakçı olacaklar, ya e§
kiya. .. Kimbilir ne halt ettiler ki jan. 
darmadan lcorkuyoralr... Bizim vnzi. 
fcrniz hemen gidip bunları karakola 
haber vermek. 

( Ar7~<;· ırarııı) 

HABER - J\lişam poatası ====================== 
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Mi ki 
Yediler 
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Yazan: iyazi A•'"' met 

17 sene evvel bugün 

Eşsiz 
• • 
! lZ 

Ömer ey d .. ; 
l*J 

Ömer 22 sene ev\"'el "Osmanlı diye bir 
millet yok, Osmanlıca di~1e de bir Usan 

kahul olunmaz,, diyordu 
Bugün büyük hikayecimiz Ömer dı. Yoksa uydurma bir yazı lisanı 

Seyfettinin ölümüni.in 17 inci yıl- değil.. 
dönümüdür. On yedi yıl önce ebe- Türkler konuşurken hep milli ve 
diyen gözlerini hayata kapayan tabii sarfile, kaidelerile konuşuyor
Ömer Seyfettinin bugün bile yerini l lar, hi : Arapça, Acemce cemi edat
dolduran olmadı. Bu boş yer doldu-· larmı kullanmıyorlardı. Konuşulan 
rulsa bile Ömer, Türk hikayeciliğin- hakiki Türk dilinde en ziyade göze 
de ve Türk dilinde devrinin bütün ı çarpan bu saflık, bu tabiilik idi. Ko
kayıtlanndan sıyrılmış bir simadır. nu urken olduğu gibi yazarken de 
Bunu Sadri Ertem bir yazısında şöy- 1 Arapça, Acemce terkipler y<lpma-
le anlatıyor: , ·~~.if: 

..Muhammedin yaşadığı devirde 1 
edebiyata hakim olan zebanilerin f'Ulfl'•~"'..i. 
elinden Türkçeyi kurtarmak her 
halde üstün bir sanatkar olmak ileri 
bir şeydi. Eğer müptezel bir kelime 
olmasaydı ona dahi diyecektim. Fa
kat edebiyatta dahi ve üstat kelime
leri artık tamamen kıymetini kayb
etmiş olduğu için ona ben bu işte 
büyük üstat diyeceğim. Çünkü bu 
biiyük üstadın elinde bugün istik
lalini istediğimiz, inkılabı yolunda 
çalıştığımız gi.izel Türkçe edebiyat 
örneğini verdi.,, 

Burada Ömer Seyfettinin yarat
tığı çığırın tahlilini yapacak değiliz. 

O:ner Seyfeddin 

Ölümünün on yedinci yılında 
tam yirmi iki yıl önce "Türk Sözü., 
mecmuasında "'Türk Sözü,, başhk!ı 
ya7Jsmı iktibas ediyoruz. Bu yazı, 
merhumun Türkçülüğünü en bariz 
hatları ile aydınlatıyor. lş~e makale: mak, Türk halkının manasını bil-

Şimdiye kadar birçok hitaplar ve mediği Arapça kelimeleri, cemi ka
risaleler çıktı. Kimse alıp okumıyor- idelerini kullanmamnk bugün hangi 
du. Muharrirler: millete mensup olduklarını anlamış 

- Ah biz'im Türkler.. genç edipler~mizin ve şairlerinmizin 
Diye başlarını sallıyorlar ve: başlıca meslekleridir. Hatta içlerinde 
- Ah, hiç okumayı sevmiyorlar, çokları Arapça, Acemce terkip kai-

bu hal ile sonumuz ne olcıcak? .. deleri gibi aruz veznini terk ile şiir-
Oiyorlardı. Halbuki 7.avallı Türk- lerini milli aruzumuz olan hece ve

ler okuyacak bir şey bulamıyorlardı. zinlerile yazmak istiyorlar. Madem 
Bir kere kendisinin konu~tuğu dil ki artık gençler tabii ve hakiki Türk
ile yazılmıyordu. Her milletin oldu- ceye bir ehemmiyet verdiler, yakm
ğu gibi Ti.irk milletinin de kendine da herkesin okuyup anlayacağı gibi 
mahsus bir dili vnrdı. Çoluk çocuk, şeyler yazılacak, Türklerin de bir 
büyük küçi.ik, kadın erkek, herkes edebiyatı 9lacak, Türkler de, kendi 
bu gi.izcl dil ile konuşuyordu. Hiç dillerile iftihar edeceklerdir. 
birbirile konuşurken anlaşamayan ·Ömer Seyfettin, bomba, falaka, 
Türk di.inyada var mıydı? Hayır. diyet, Efruzbey gibi hikayeler ya• 
Okumağa gelince hemen Tiirkle- 7arken dili ve Türklüğü ilim yolun

rin hiçbirisi okuyup anlamıyordu. dan da aydınlatmağa çalışıyordu. 
Ti.irklerin biraz okumuş olanları el- 'Türl·çeye kimler Osmanlıca der• 
lerine kalemi alınca Arapça, Acem· ler,, başlıklı bir yazısında şunlan 
cc liigat parnlamağa, Arapça, Acem yazıyor: 

ce, terkipler yapmağa kalkıyorlar ve Kabilelerin birleşmesinden iller, 
"bir marifet yapıyoruz ... zannedi- illerin birleşmesinden milletler çıkar. 
yorlardı. Tiirkler Osmanlı hükume- Lisanı bir olan halka "' millet,, de
tini teşkil ettikten sonra beş altı asır nir. Milletler hep lisanla ayrılır. 
geçti. "Edebiyat ve ilim,. namına Türkler Turanda oturan bir mil
Türkçe bir satır yazı yazılmadı. A- lettir. Ve lisanları ası\ ve esas itiba
nadolu Türkleri saz şairlerile, milli rile birdir · 
dcstanlarile, yanık türkülerile yine Fakat her milletin olduğu gibi 
kendi dillerini kaybetmemeğe çalış- Türklerin de muhtelif lehçelere ay
tılar. Son asrrd:ı Arapça, Acemce nlmıştır. Buharanın, Semerkandın, 
]lıgatlar, terkipler yavaş yavaş terk Orenburgun, Kırımın, Ka.stamoninin 
olunmağa başladı. Bugün milli 1 Adananın, Kerkünün şiyvderi ba§
Türk sarfı istiklalini kazanmağa yüz 1 ka başkadrr. 
tuttu. Yarın ümit ediyoruz ki Türk 1 F ransada bile lehçeler ayn ayn-
hnlkının manasını bilmediği ölü ve j \Devamı 12 incide) 
ecnebi kelimeler kitaplarımızdan 
gazetelerimizden kaybolacak.. 1 

Çünkü lisan göz için değil, kulak ı 
içindi. Ve hakikat konu;ulan lisan-

(1) ômer Seyfecldin 336 yılı 6 Mart 
!7iinii S!Ult birilc T1p Fa'kiiltcsindc göz. 
1crini yumdu. 

f3UNUN Pf\ MA .. 
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Usküdarlıların dertleri 
·tazelendi 

(B~ tarafı 1 incide) 
Üsküdarlılar köprü - Üsküdar 

arasmdaki vapur ücretlerinin fazla
lığından müteaddit defalar şikayette 
bulunmuşlardı. Haber aldığımıza 
göre Üsküdarlılar atalarında binden 
fazla imza toplıyarak yüksek ma
kamlara başvuracaklardır. 

Bilet ücretlerinin fazlalığı canr 
na tak diyen bir Üsküdarlı şunları 
söylemektedir: 

• '- Şirketi Hayriye, Bebeğe ka
dar olan mesafede tramvayın kendi
sine rekabet ettiği göz önüne alarak 
birkaç sene evvel Köprü - Bebek 
ücretlerinde çok fazla tenzilat yap
mıştı. Şimdi ayni hat üzerinde oto
büslerin rekabet edecekleri haberi 
ortaya çıkınca Emirgana kadar olan 
mesafe ücretlerini de indirmek iste
mekteçlir. 

Köprü ile Üsküdar arasındaki 
kısa ınesaf e için tir ket 14 kurut al
maktadır. Bu mesafenin birkaç mis
li uzunluğundaki mesafe ücreti İse 
on kuruf, bu göz göre göre Üskü • 
darlılar aleyhine bir haksızlık değil 
midir? 

Üsküdarlılar niçin senelerdenbe
ri firkete fazla para vermeye mec
mur edilsinler? Şirketin maksadı 
nedir? Üsküdart mahvetmek, bir 
harabe haline getirmek mi? 

Birkaç sene sonra bu da olacak 
Zira yol paralarmm fazlalığı yüzün
den Üsküdı,r günden güne botal
maktadır. Şirketi Hayriyenin sene· 
lik bilançolannda Üsküdar hatb va
ridatmm azalması bunu pek ala mey 
dana koymaktadır. 
· Üsküdar neden botabyor? Pek 
basit bir hesap yapayım: Altı nü
fuslu bir aile f-ırzediniz. Üsküdar-
da babadan kalma bir evleri var. iç-

Paris 
mahallesindeki 

ya:ıgın 
Resmi ağızdan izah 

ediliyor 
bt:ınbul müddeiumumisi Hikmet 

Onat dün ak§am Kadıköy yangını et. 
rafında ıu beyanatta bulunmU§tur: 

"- Bu husustaki tahkikat, hemen 
tamamile bitmiıtir. Keıif isticvap v.s. 
bütün icap eden teyler, gayet etraflı 
ol-:rak yapılmıı. en teferrüattan cihet
lere varıncaya değin, hC'l' nokta, ince
<!_en inceye gözden geçirilmiştir. Ve 
itin iç yüzü, hiç bir filphe ve tereddüt 
kalmıyacak ıekilde ve gayet açık ola. 
rak kesenkes ortaya konulmuttur. 

Netice, nedir? Ortada kanunt taki
bat yapılmaaıru ıereklendiren biç bir 
auç yoktur. Yanan evdeki aile, yirmi 
yıldır aynı yeılde ve bir asabiyet hava
sı içerisinde yapyormu1- Bu arada ken 
di aralarında bir huzursuzluk mevcut 
olduğu gibi, mahalledeki koDl§ularile. 
~ralannda da sık 1ık anlapmamazhk 
tezahürleri görülüyonnu1- Bu vaziyet
ten bilhassa muztarip olan Maryam, o 
günkü komıu kavgası ile teheyyüce 
uğramamu müteakip, .komıunun ihba
n üzerine evin aranması icabettiğini 
hissedince, teheyyücü büsbütün artmıı 
ve ıtddetli bir buhran anında petrol 
döküp kibrit çakarak evi ateıe vermiş. 
akabiB:Je de ''boğumdan yaralanarak 
karıı odada bulunan ana~ı Diruhi ile 
~blası Hayganoıun bulundukları yere 
doğru yürümüı ve kapı cıiğine yakla. 
ıın-:a düşüp birdenbire ölmüştür . ., 

An~sile ablasının, o hali gördükten
sonr;ı, 'Biz yaşayıp da ne yaapcağız 

artık? Biz de yan:ılım !., yollu evde kal 

makta tsrarlarırun, teessürün son had· 
dine vardıktan ile, izahı kabildir. Alev. 
ler arasır.l::lan kurtarılan bu kadınlar 

serbest bırakılmışlardır. 
E•·de bir çakı, bir sapı y;ınık bıçak 

ve bir fl3tırdan ba:;ka hiçbir kati alet 
bul:.ı:ı:namı:tır. Hiçbir me:nnu silah ele 
g~::r.e:ni!}t!r. Keşfin, adeta toprak ele
necek kadar cs;ıs~ı yapı!drğ·m da bu. 
ar:ı:ia ilave ederim. 

Gıyet etranı olarak yc!pılan tahki
katla ortaya konul:ın teati netice fJte· 
\undan ibarettir.,, 

)erinden dördi.i her gün Istanbula 
iniyor vapura verdikleri para ayd;ı 
26,50 lira tutmaktadır. Bu para ile 
Beyoğlunda, fstanbulda mükemmel 
bir ev, apartman tutulur. Gelip git
mek zahmetinden kurtulmak da var. 

Böyle bir aile bugün sırf Üskü
darda evleri bulunduğu için bu ka
dar para vermiye tahammül etmek
tedirler. Fakat yarm öbür gün ev
lerini yok bahasına elden çıkarıp ls
tanbula göçetmiyeceklerini kim te
min eder? 

Suyu, havası ile meşhur Üskü
dar günden güne fakirleşmektedir. 
Bu yüzden imar da görmemektedir 
lstanbulda Beyoğlunda, Bğazın 
Rumeli sahilinde yeni evler apart
manlar yükselirken Üsküdarda ba
badan kalma evler, köşkler yıkıcı
lara satılıyor. Bütün bunlann mü· 
sebbibi yalnız Şirketi Hayriyedir. 

Üsküdar halkı olmasa ıirketin 
varidatı hayli azalacaktır. Şirkete 
mühim bir varidat temin eden böyle 
bir kaynak birkac sene sonra yan 
yanya, belki daha fazla kaybedil
meden evvel şirket akıllılık edip, 
kendi menfaatini gözetip biran ev
vel Üsküdar vapur ücretlerini indir
melidir. 

Şu havalar düzelsin .. Birkaç kişi 
bir araya gelip sandallarla köprüye, 
Dolmabahçeye geçeceğiz. O zaman 
tirket ne yapacak? Sandalların 
men'ini mi istiyecek? Anadolu ya
kasında §irketle rekabet edecek ve
sait yok diye, halktan fazla para a
lınmasını menedecek makam yok 
mudur},. 

Sovyetler 
L~tvanya ile 
anlaşmış 

K1zılordo icabında 
buradan 

ge~ebllecekmlş 
Varşova S (A.A.) - Sovyet ma

reşah Jagorovun Baltık memleketleri. 
ne yaptığı ıeyaahtlerden bahseden 
Kurje Polski gazetesi bilhassa ıöyle 
demektedir: 

"Resmi sükı'.ite rağmen Litvanyanın 
silahlanmasını derpif eden ve Sovy.et· 
lere bu memleketten geçmek hakkını 
veren askeri bir misakın Kovnoda im. 
za edildiği kuvvetle zannedilmektedir.,. 

ltalyada 
"mecburi 

istikraz,, 
idame edilecek 

Roma, 6 (A.A.) - Büyük fatist 
meclisinin üçüncü ve sondan bir evvel
ki içtimaı, dün ak§am Venedik sara. 
yında aktddilmi§tir. 

iktisadi ve mali vaziyet hakkında 
raporlan dinlendikten sonra meclis, 
maliye nazın Thaon Direvelin idaresini 
tasvip etmit ve yeni bir vergi ihdas 
etmemeğe karar vermiktir. 

Hazine eskisi gibi, liretin istikrarı 

ferdasında ihdas edilen ve emlak kıy
metlerinin yüzde S i nisbetinde aktedi
len mecburi istikraz ile takviye edile. 
cektir. Bu husustaki rapordan anlaşıl
dığına göre, 20 şubat 1937 tarihindeki 
ihtiyat altın mıktan 4 milyar 21 mil
yon kıymetindedir .. 24 mart 1936 da 
ihtiyat altın miktarı S milyar 142 mil. 
yon kıymetinde idi. 

Macaristanda 
ihtilal tehlikesi 

(Ba§ tarafı 1 incfrle) 
dir. Hükı'.imet, dah:Ji inzibatı temin et
meğe karar vermiştir ve bunu yapacak 
kuvvete de malil:tir . ., 

Macar polis müdürü Ferenczynin is. 
t ifost, Almanyanın M:ıcarlstandaki se
firi Von Mackenzen'i:ı azimeti ile ay
ni z:ımana tesadüf ettiğinden bu hL 
dise birçok kİlukali mucip olmuştur. 

Siyasi mahafil, bu iki şahsiyetin 
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Yalanı 
Meydana çıkaran 

Makine 
Bundan bir müddet evvel bir ada· 

mın yalan söyleyip ıöylemeldiğini kay
deden bir makine icat edilmişti. Ame. 
rikanın haydudu en bol ıehri olan Şi
kagoda üç mart günü bu makine res
men kullanılmıı ve kaydettiği işaretler 
bir adamın idamı için kafi acbep telak. 
ki edilmiıtir. 

Vaka ıudur: 
31 yaıında Jozef Rappaport adlı ve 

bir hayli geniı maceralı bir Gangster 
birlikte kokain kaçakçılığı yaptığı ar
kal:iaılarından birini katletplekle itti· 
ham edi!erek idama mahkum edilmit
ti. Amerika birle!ik devletlerinde id:ım 
hükümleri karardan üç ay sonra infaz 
edilir ve affetmek salahiyeti Şimali 

Amerika ittihadını teşkil eden her mın
takada umumi valiye verilmiştir. 

Şikago tllinvis hükı'.imetindedir. Bu
raldaki umumi vali Hanri Morner idzm 
mahkumuna ait dosyayı alınca büyük 
bir dikkatle gözden geçirmi!} ve mah. 
kQm Jozef Rappaportun aleyhindeki bir 
çok ıebepler mevcut olmasına rağmen 
idamı icap ettirecek hakiki bir delil 
bulamamıştır. 

Esasen bu mesele halkı da bir hayli 
metgul etmekte ve bazı gazeteler Rap
paportun adli bir hataya kurban oldu
ğunu yazıp tiddetli hücumlar yapmak. 
tadırlar. 

Vali viddanl bir kanaat elde edeme
mekle muazzeptir. Fakat mutlaka bir 
karar vermesi de lizımdır, zira k<ınu
nun tayin ettiği Uç ay geçmiştir. 

f ıte bu sırada Şimali garbi Amerika 
üniversitesi kriminoloji profesörünün 
yalan kaydeden makinesi hatmna gel. 

mit ve profesörü ldavet edip mahkiim 
Jozefi rcsmt bir tecrübeye tabi tutmuş-
tur. Jozefe 20 muhtelif sual sorulmuı 
ve makintnin kaydettiği dayagram. 
lann tetkiki neticesinde Rappaportun 
idamına karar verilmiıtir. Karar leler. 
hal infaz edilmiııtir. 

ULUS' ta 

Avrupada bir 
anlaşma havası mı 

esiyor? 
( Baf tarafı 3 üncüde) 

İngilterenin lspaııya ihWiline kar
şı bqlangıçtanberi takip ettiği 

siyaset, bu mücadelenin İspanyaya 
ait bir meaeleden ibaret olduğunu 
ve hiçbir devletin karışmaya ha'c 
ve saWıiyeti olmadığı noktasında 

toplanml§tır. lspanya mücadelesi. 
nin mukadderatı ha.kkmda.ki tah
minlerden sarfınazar, İngiltere ta
rafından takip edilen bu politika
nın, hem lspaııyol milletine kendi 
mukadderatım tayin etmek f ırsa.. 
tmr vermek bakmımdan, hem de 
Avrupa IUlhUnU tehlikeye düşür. 
memek noktaamdan doğru ve dil
rilst olduğuna. ştıphe yoktur. 
Denizden Akdeniz sahilleri Alınan. 
ya ve İtalya. donanmalarının mura
kabeleri altına· giriyor. Garp sahil
lerinde de İngiltere, Fransa ve Sov
yet Rusyaya vazife verilmiştir. 

Devletler arasındaki bu emek birli. 
ğinin yeglne aksak tarafı, Sovyet 
Rusyanm garp sahillerinde vazüe 
kabul etmek istememesidir. Fakat 
bu, İsapnya hakkında yarından 
sonra başlayacak olan karışmazlık 
hilkUmlerinin tatbikine mani teşkil 
edecek deifüdir. Her halde yıllar. 
danberi, bttyUk devletlerin, İspan
ya icinde olduğu gibi, ehemmiyetli 
hicbir siyasi mesele üzerinde anl:\Ş. 
tıklan görillmilş d~ldir. Ac:ıba bu 
anlaşma yııkm istikbal için neler 
vadediyor? · 
Hayale kapılmış olmak ithamı al
tında kalmadan bunu. Avrupa kon
serinin kurulm.as:ı:na doğru bir 2dmı 
telakki etmek mUmkiln müdür? 

"'Morove,, ismindeki rasist teşel:külü
nün reisleri Marton ve Mee:er ve müf. 
rit bir sağ cenah te§ekkülü olan "mil
lt birlik,, liderleri ile ırkı münasebatta 
bulunduklarını ihsas etımktedirler. 

Bitlere hakaret 
hadisesi do1ayısile 
Amerika bUktl.metl Almanyaya vatanda~ 
ların söz hürriyeti olduğu cevabını verdda 

Nevyork belediye reisinin Nev~ ya sulhunu tehdit ettiği.. ~1!.. 
york sergisini açarken söylediği nu- bir cümle kullandığını dün y-- -
tukta Alman devlet reisi Hi:IP.ri kas- tık. · •. , bG 
tedip "Gri gömlekli bir adamm dür.- Nevyork belediye reısı~ pe-
ç d nutku Almanyada büyük bir teld 

ek o s 1 ova k ya a yan husule getirmiştir .. ~ ~ 
yar 1 n k İ m er a 51 m Amerikan belediye reisine ağır 

Mazarik 

cumlar yapmaktadırlar. ük4Jri"' 
Diğer taraftan Alman h;diııd8 

ti de Atr.erikan hükumeti n hr 
protestoda bulunmuştur. Son J-loll 
berlere ~öre, Hariciye nazır! . deO 
Nevyrk belediye reisinin sözleriJl _ _. . ",,,. 
dolayı Alman seferine tarZ1Ye 

ı miştir. • gt1' 
T arziyeye hariciye nezare~b t e 

bi Avrupa i~leri müdürü tava&S11
• 

mi~ ve tarziye §ifahi not 
verilmiştir . . .. .. .. />.'r 

Gnr'.Ji Avrura işlen mudur\l• ,ôı' 
man hükumetini rencide ed~!' Jerill 
leri tal~bih ettiğini ve bu .s~t tjt' 
katiyen Amerika hükumeb?.1İerrıif 
rüşüne makcs olmadı.ğmı .. 9?YetiJıİO 
ve fo!{at Amerikada söz hurrıY ~ 
teş!ci1atr es::ısiye kanuniyle hda bil. 

Çekoslovakya, yann büyük vc:.tan- tanda, hakkında garanti al~ ııUDi 
pervcri ve "fahri cumhurreisi,. 1\faza- lunduğunu ve bu hürriyebn ., 

11
., 

rikin 87 inci doğum yıldönümünü kut. bir miras olarak aziz tutulduğU 
lulayacaktır. ehemmiyetle kaydetmiştir. _____. 

Suriye vatanileri 
Fransayı da kızdırd~. 
Hataydan evvelki gün şehr:mize ge- Yer yer münazaa.lar vukubuluyor. bl• 

~n müşahitler dün akşamki ekspresle rab pınarında iki taraf sopa veblJSi 
Cc_nevreye hareket etmişlerdir. çaklarla biribirine girdiler. .Ara 1 

Müşahitler dün Dolmabahçe sara.. silô.h!;:ıdıklan gibi FranSIZ ~ 
yına giderek defteri mahsusu imza Jan da silıihlanmağa devanı edi1-
etmişlerdir. Hususi kalem müdilrü 
Süreyya tarafından müşahidler ağır- la.r. Halkı da danltblar 
lanmıştır. ~ 

MUşa.hidler bundan sonra do~ca Elcizre mınta.kasında Va ttiirO' ,ti. 
vilayete giderek vcli Muhiddin üstün. yerli halk araamda ihüll.tl~ 
dağı ziyaret etmV,:ler, ~ehirde bir gc- artıyor. Bilhassa son .,-!_ 
zinti yr.para.k müzeleri gezmişlerdir. Arablar arasındaki mu:ıaıe~ 

Vatantler Fransızları da eekillerde tebellür etmege eriO" 
kızdırdılar gibi Vatanilerin yanlış h=~ dJ 

Şamdan bildiriliyor: 1 den dolayı .~. ~.tınıya.n n çdiJll"' 
Suriyede Fransız taraftarlarHe Va. Arablarla ı§bırhgı etmekte , 

tanilerin arası gitgide soğumaktadır.. yorlar. ____.,-

M ad r ate 40 Faşist 
casusu yakaland~ .. P4" 

Mndrit, 6 (A.A.) - Havas a- 1 Lo1:~· 6 ~A . . A:> --: Ade:pıaotlfl 
jansı muhabirinden: · h:ı.Ie tilı konutesının dtinkil • fı" 

HüHımet 'kuvvetle: i, Jaramı;ı tam beş saat silrmll§tür. ~utll-
cephesinde Morata Del T ajuna ve panya ve İspanya • PortekİZ bU çt' 
Peralcs de T ajuna mmtakasmdaki nnm kontrolunctU çok gnçtUklel' dıo 
mevzilerini islah etmi§ler ve asilerin k w anl 1 •d-~- :rraJıllS 111 

kab·ı la w acagı aşıma.-.~· _,_,. 
mu ı taarruz r:m tartetme&e Udabale ~ 
muvaffak olmuşlardır. ra.hbaslan, ~~i ~"ld iblll eOl"'"• 

Haber verildiğine göre, M::ı.d:-it ması herbangı bır şe 1 e uazııı~ 
önünde asiler, mühim miktarda tah ği takdirde Fransız budu deduıor 
şidat Yilpmaktaclırlnr. Talim ve ter kontrolun derhal "mülga'' ad 
biye görmi.i§ efrattan müte;ıekkil o- sini istemektedir. so-11't. 
lan bu asi fırkalardan biri tamamiy- Portekiz murahhasları ıse ;-_-_.,,p, 
le makir.ele~tirilmiştir. Asilerin, y~- harp gemilerinin kendi ~_:.-,.
km-::a büyük bir taarruza geçmelerı- demi atmalarına müsaade~ 
ne intizar edilmektedir. cekl~ bildirmiflerdir. B ~ 

Yakalandn casuslar kontrolun bu gece tatbikJJlA 
Cu sapahki posta ile gelen Deyli mryacaktrr. 

Her&ld yıwyor: _..:.._ ______ _ 

Ya?ılan muhtelif baskınlar ne- Tun usta 
ticesinde Madritte 40 faşist casusu 

yakalanmıştır. karışıklık 
Bildirildiğine göre tehlikeli bir ~J 

faşist gizli teşkilatı meydana ç1kanl· (Baf tarafı 1 ~ 
mıştır. Tevkif edilenler arasında çıkan bMiseler neticesıııcıe ~~ 
Madrit belediye reisliğine mensup den 9 kişi ölmUf, 'Zt yerli De 6 IJllCSl i"' 
öyle adamlar bulunmaktadır ki bu ma yaralanmqtrr. Silk~:: .. ~ fi' 
güne kadar işgal etmekte oldukları de edilmiltlr. Diğer uıaoc:--
mevki itibariyle insanı hayrete dü- ~ 
§Ürme!,tedir. ziyet töyledir: filt'P:f' 

Bu casus grupunun, bomba da Nudl&'da süldllıei hUldlJI' ,, 
dahil o!duau halde silah dağıttığt iııe de hlnihacette mU~~ 
söyleniyr. General F ranl:onun ar Rr ebir müfreze ııazıı:~. J;I", 
kerle:-i Madrite girdiği zaman, §ehir Hulares'de vaziyet P"5~ 11-
d::.hilin~b faaliyete geçecekti. rl kıt'alar maden ltle~~,..ıı- ~ 

Kontrol hu gece başhyacak gal etmlflerdlr. Avru~ ~ 
Londra 5 (A. A.) - Oğrenild~- hail dillJJWllrk eeerleri ~ 

ğine göre, kontrol, cumartesi gür. ~i te 1ııe de aııkerl kıt'alar, Jt; ~ 
gece yansmclan itibaren tatbik edi~ tehdit ed~ce ~ 
lecektir. - ceklerdir~ 
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~ Daııa f 
'bir haı azıa beklesem kıpırdıuıamıya.. ı 

~ bıııtınıı e gelecektim. Kalktım Mis Hove 
~t larb ugu kamaradan ıcSlcr geliyordu. 
'~ oıtu ve genç kızn taarruz ediyor 
'r~Vertede idim. Kap~ olancamı 
ıı tı:ltror:aın bu aralık Sm.lt kapı~ dışa 
~ ka tı. Mis Hovet kendi kUçUk kama-
~t:eyı Pannu,tı. Taarruzdan kurtulmuştu. 
~ F'k sonuna kadar açarak kamaraya 
Oc:ıa taı tn at Mis HoveU kapıyı açması için 
~ dlye ~kUI oldu. Nerede iııe Sm.lt döne. 
t' ' S dünı kopuyordu. Nihayet açtı. 
~~ IOyl ınıttn bir hllesl olduğunu .zannet. 
t ip iller:· Pencereden aUıımade.n evvel 
~ i'e ~ uzat.ml§tun. Bu merdiven 
tı .. ~ildaıı dığım merdivendi. Mis Ho
.~ lııtll çıkardım. Sonra gem.iden bir 
tllt tıır1u ~dik, Eker Mis Ho\'ct olmasaydı 

lı1e ti dlreınezdhn. Sporcu olduğu için 
~~lıtı~clllk yapmış, o tarif etU, ipleri 
~ 6U!'ııtıe Dır Emılye sonra !lllkamızda 
~ tll~ıllkı l:'enı!den uzııklaşbk. Siste, 
~ • ?l bi e Sa.blU bulduk, bUyUk bir tesn. 
.. : ~re:; r takııi gl:Srdllk. Bindik. Mfs Ho. 
t~ tı~ !:'Ötüreyim diye dU§UndUm. Ba.. 
~e ~e olduğunu bllmlyordum. Bize 
.,;~ 

0
,_ rar verdim. Karımın onunla 

.... «<:~ ta Ctllll dan emindim. 
~~~:ız den ayrılırken, bn~ka blr sandal 
'h tnU? 
~ .,,,et. l 

t tt1U1t Çlııde btr kayyıkçı olan bir sar.-
>lıe lllye ~ Cenııye doğru gidiyordu. Acaba 

t oı.... CraJt ettik. Yoksa. bu Ye§ll ha. 
.... ~-....ıırtıır 

ııu 116. ,, 
•~ı Dcy, yolumuzu sormak için 
~ ~ bl.ze cevap vermedi. 

l'Ot Ştıııcıı, ~b. 
bQ,,_tıı' ~. Savinl, sen yatmalısm. 
~ ~ ırÔS)•8 Hovct yarın sabah, blr 
~ ~e. Ue gelecek. 
~ :ı elini sıktı ve: 

t.c~ı~a· 
1 

Cdf, kocanıza luu11 duydugunuz 
~ ... , l:.cr~llrak edlyorum. Şayet, bundan 
~~ Pltı gt bir vaziyette sizinle karşı-
~ 0~~· em.in olunuz ki, ben bir 

h) t\ıu, l!:ıu reket edeceğim. 

''e~ Yar Bellamlnln geldiğinden bir 
...,, ll~elllf§tı. Kanııı, bunu, F!ter gt.. 
~ ~, oı:ıa hatırlattı. savını: 
~ lııı~~ dedi, fakat bunu söylemek S 1 ~ • Hem Fltcr ne dedf, duyma., 

' ~~gt btr Vaziyette bize k&.rfl ' sıS edecek. Evvel~ bir ,e)" ak. 
lııırot ... , ~llonra var.geçtim. Genç lem-
i)( ~I~ 1!ı &k !1kr1 pek hO§Uma glL

0 

'~ ...._~yardan tem.tn etmek daha.. 
, o' ...:uı p.toya teknır çağirmakla 

~~~ P1oman o um! 
~ \' >ıt:tr et, o hatta Flteri evine davet 
, ~el!: rittı. Valerl ona 80ll ha.vadteo 

-:~il.lol'tı 
~ ~ ~ l?ella.nıt o kadar sıkı nezaret 
~,,:_e 'P l!uruyor ki, sormayınız. Bak• 
~~ lt)1 de.Jıı içeri giremiyorlar. Ge. 

~ ~ ile ~~apııdan bırakıp dönUyor. 

- Ben size tuhaf bir oey daha söyllyeyim. 
Valeri, ona, şatonun bahçesine gittiği ge

ce mutfakta duyduğu garip gUrUıtülerf, kı• 
nle.n taba~, kediyi ve bulduğ'u ye§ll oku 
ıı.nlatt:I. Flter oku gllnnek istedi. İçeri, eve 
girdiler \'O \'aleri ona oku gfüıterdi. Cim 
muayene etti ve: 

- Bu, dedi, on beş sanUm :tazla. Bu ok, 
eskiden, ok mUsabakalıırmda kullanılanlar. 
dıın btrl. 

Eli ile Sl\Tl ucu muayeno etU: 
- Hem de el ile yapılmI§. Yani, spor ma.. 

ğauılarından tahkikat yapmak imkD.nı yok. 
Esasen bUtUn ok el ile yapılmış ve gayet 
gllzel bir iş. Fakat ... 

Dıı.ha dlltkatu muayene etti: 
- Sekiz on parmak izi var Uzerlnde. Bet.. 

ki sizlnltllcrdir. Bununla beraber muayene 
etmclt l!zrm. Müsaade eder misiniz oku ala• 
:rnn.? 

Vnleri şldedtle: 
- Hayır. 
Dedi. Bu reddedişte öyle bir mana vardı 

ki Fiter daha ewel bunu dtl§Unmedlğine 

pl~m:ın bldu. Genç kız, Yeşil hayaletln kim 
olduğunu meydana çıkaracak olan izlerin 
taayylln etmesinden korkuyordu . 

Cim oku genç kıza iade ederken içeri 
Mt>syÖ Hovet girdi. Mösyö Hovet: 

-.Yavrum. 
Diye sö:ı.:c başlarken Yo§ll oku gördU ve 

sert blr sesle: 
- Bu ne? 
Diye olnı aldı. Sonra btl"§ey söylemeden, 

odadan ç•lttı. Oku götUrdU. 

!ki genç bakı;Jtılar. V&lerl o kadar bU. 
yUk bir ıstırap içinde tdl ki, Fıter büyük 
bir merhamet duydu ve genç kıu yaklaştı. 

GECEYARISI SESLER 
Gar ııatosundakl kl:lpeklerf, Bellamf geri 

göndermişti. Artık blzmetçller rlıha.t netea 
al&btllyorlardı. Sonra Bellıuni kAUbtni ça.. 
ğırarak: 

- Savlııl, dedi, bu köpekler de bir işe ya. 
ramıyor. Geri gönderdim. Yalnız bana, e
vi idare etmek lçln bir klldm l!znn. Kan. 
nız bu işi göremez mi T 

- Zannetmem böyle bir 1§1 lt&bul etalıı. 

- Siz bir defa ııonmuz. 
(Devamı oor) 

Onu ilk defa kasabanın çarşısında 
gördüm. !ki keçi almak için pazarlığa 
girlşmişti. Ben de karımla çilek alı. 

yordum. Fakat bize meyveyi satan 
kadın iki dakikada bir başını çeviri
yor, başka bir şeyle meşgul oluyordu: 
Dikkat edince keçi pazarlık eden ka
dına baktığını gördüm ve slnirleştim. 

- Kuzum, ne diye gözün hep onda? 
O kanda ne var? ... Ne demeye bizim
le meşgul olmuyorsun? • diye çıkış

tım. 

- Affedersiniz efendim... Onu az 
buz sanmayın... "Karı" dediğiniz 

Hamdi paşanın hanmıef endidir. lşte 
beyim ... Sepetiniz hazır ... 

Parasını verdim. Ilerledik. 
Hamdi paşanın hanımı da, keçile. 

rlni almış, iplerini iki eliyle tutmuş, 
yürüyordu. Kır sa~ları, baş örtUsU
niln kenarından görUnüyordu. Sert 
bakı§lı, uzun boylu, buruşuk yüzlil 
bir kadındı. Derisi kemiklerine yapış
mış denecek derecede zayıftı. Yaşına 
göre gayet sağlamdı. Sert adımlarla 
ilerliyordu. Halk ona merakla ba.kı
j'Or ve kendisini hürmetle sellmlı

yordu. 
Biri şöyle söyledi: . 
- Bu ta.ra.f a kırk yılda bir gelir. 

On fersah ilerde, dağdaki evinden, 
yetmiş beş yaşında .inip çıkmak kolay 
değil... Yokuş da diktir ha. .. 

Muharrirlik mera.kı bu ya.. .. Hemen 
lMa karıştım: 

- Arabayla gelmiştir. 
- Yok canım. .. Ne münasebet! Hem 

arabası yok, hem de oraya. kağnı bL 
le tırmanmaz! Onun evinden başka 
orada ev yoktur. 

- Y a.lnız mı oturuyor? 

Yazan: Edgar Rice Burrouıba 
~viren: A. E. 
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- Öyle gibi... llti kızı var ama. .. 
Tam akıllı değil... Bizim tabirimizle 
"karışmı§lardan" ... 

Gilldilm. 
- Knrı§mI§ mı? 
- lşte efendim ... Sizlerin aptal de. 

diği ... !Conuşmasını bile bilmiyorlar ... 
Görmedik ya: öyle diyorlar ... Annele. 
rl gene senede iki üç kere ortaya çı
kar. Fakat kızları kimsenin gördüğil 
yok. 

- Kaç yaşında bunlar? 
- Elli~<Cr. 
Karım bana. seslendi: 
- Haydi sen de._ Alay ediyorlar ... 

YUrU ... Evimize dönelim .. Sepette çi
lekler bozulacak. 

Gillerek, konuşarak döndük. 
On on beş gUn sonra sevdiğimiz 

ahbaplardan bir kan koca bize misa
fir gelm~lerdi. Birlikte gezintiye çık
tık. Dağ, bayır, tırmandık. Nihayet 
yolumuzu kaybettik. Kadınlar hem 
gillilyor, hem de yorgunluktan şikiL 
yet ediyorlardı. Arkadaşım Fahri: 

-Nerede olduğumuzu bir bilsek a. 
na yolu bulmak kolay olurdu! • dedi. 
Görünürde de hiç ev yok. 

Karun eliyle uzakcin bir dumanı i
şaret etti: 

- Bak, bir şey tUttıyor. 
-Tozdur. \ 
-Yok canımı duman. 
- Belki bir çobanın yaktığı ateş. 
- Deli mi oldunuz? Bu havada~ 

tee yakılır mı? 

- Haydi o tarata. gidip bp.kalmı. 
İlerledi. Duman, bir eteğin yamacı

na daya.nınI§ bir evin bacasından tU
tUyordu. 1nce bir patika bizi oraya 
doğru yUrilttil. BilyUk duvarlar, etra.. 

- Bu akşam soyunmavınız: bat
taniyeriize sıkıca sarınınız. Ben 

• 
sonra gelirim. >tı~ tl:t1ıı, ~ ptonun muhnfızı vazı.. 

~1ıa. r, az 
'il' heu 
...._ ll' t'ııı e IOrdu: 
~~et, ~o §ntocıa mıT 
~~ ""'~ Ertlnu geldi. 8avinl de o 

...._ ~-..., '1ıe l&toda olduğunu zan.nedi. 
~ ~'-.sfı 8Ö B!lylememcml tcnbth etU. 
~t~ ~etnedlırtolzi iddia edeblll.rs1-
~, e tıeg.u1 Savtnı le m~gul olmak & t?1. Ytılmz Bellamt ile me:r-

"'111ı. 1drlc 
..._ C!ı- r. Valerl çiçeklerle oynu-

~ '-..q, tieııı 
' ~~ ..,_,. ' anrıemı bulmak ümidi kald:

'""llt ,_ mı ? 
. "'1traa 
~~ bu Um.it tahakkuk ede_ 

t~ lııı btr lfy1er 
."t ~ llıaJt.a söylemek lsUyordu ve 
~ '... Cl1 8-:el'ttı~a bahçeye çıkarmı§b. Fıı
ı.:.' 11 tutuı e, tnrn söyllyeceğl anda, 
~ e1c, Ço)( u:vordu. Zira, dU9UndUklerln1 
~.~UPheıer 8Cvdlğt bir mevcudlyeUn n-

•' ~: Çekınck olacaktı. Nihayet ·'t bt Oecu, •t ~ k0r1tuze bir ııey söyUyeceğim. 
\ı..lt'bnı IÇiıı Yorum. Babam hakkında 
~~ r l?ıfatn1J>o'iae mensup olduğunuzu 
' 14uYozııııı. 2!? Sadece bir dosta hitap 

',,. taııç ~ 
r>aıı~~. <leı!l elini eline aldı: 

~\IC?t 0ıınak~ Söyle. Şu dakikada ben, 
11._

1
• bir 111 c;:olt uzağım. 

\ı. ~"ltı raya 
·~ "1ı ltle.ıı <l oturdu ve ono., bir ka... 
~~Ilı attı Ve: uyduğu geceyi \'e g!lrdllk· 

•\!. ttııhı <led.ı, aaı 
lta~l llca gıd! OJıda olanm babam oldu-
~"">a ~erıııcto.n p Yabnağa karar verdim. 
r-..~ra, lllttllll ve:uYanııyordum. Çıktım, 
-'il\ lıa \' t§il ha .Az kalsın bayılacak. 
~,i'r•tıer 1,..Yıllet Orada. duruyordu. 

~ ~·nde~dl· 
Ilı l'Uka " . 

l1:t ~Q? n, O<!amna çı~ zaman 

\ ~·bthl.ııtz duyd 
r Deki urn. 

4.~ı ide ını çılttı. Acele acele 

'~ llcele,. , 

'"->ı.. ~~l'dfintız mu• 
'°>1. -._ n~ Hoıhna otomobille ge. 
tlttt bu ttsnnu., 

\.....~ lı kacınr h '? bir kadnı e:vecanıı olduğunu 
~ btr naını otomobil idare 

Dey. 

iri yan lsveçli yine şaşkın, şaş· 
kın smtp duruyordu: fakat herifte 
başka bir hal de vardı. Bu sırada iri, 
nasırlı eli, kirli ku§ağınm arasından 
eksik olmayan uzun, sevilmez gö
rünüşlü bıçağa doğru uzanır gibi ol· 
muştu .. 

Hokoff bu güçlü elin oraya uzan
dığını seçmişti; aptal, deü diye ta· 
mlan bu dil bilmez ve kimse ile ko
nuşmaz herifin üstüne daha çok 
varmamağı uygun buldu. Her ne
dense işte şaşkın daman tutmU§tu. 

Rokoffun büyük öfkesi oldukça 
gevşediğinden birdenbire Ceyne 
döndü: 

- Sana yanna kadar müsaade 
ediyorum; yalnız kalınca bana ve
recegın cevaı ıyıce düşünürsün 1.. 
Yann gemideki bütün gemicileri bir 
iş bularak karaya göndereceğim; 
gemide bir sen, bir çocuk ile ben ve 
arkadaşım Pavloviç kalacaktır. O 
zaman sana son sözünü soracağım; 
o son söz benim işime gelmezse, 
küçük çocuğunun, kendi gözlerin 
önünde parçalanıp öldürüldüğünü 
göreceksin. 

Rokoff bu müthiş sözlerden son
ra, bu kadar münasebetsiz bir zaman 
da kamaraya girmiş olan şaşkın 
aşçıya, bir kere bile bakmaksızm 
güverteye çıkıp gitti. 

Aş:ı lsveçli Andersen de yüzünü 
Ceyne çevirmişti. Şimdi bu yüzden 
ve bu gözlerden bütün şaşkınlık, 
sersemlik izleri bir maske gibi dü
şüp yok_ , olmuştu. O. şaşkınlık ve 
sersemlik yerine bir düşünce ve bir 
kurnazlığın aldığı görünüyordu. 

Birden bire dedi ki: 
- P beni bir aptal, sersem sanı-

yor, beni bir şey anlamaz zannecli· 
yor, ben ise ~ğil yalnız İngilizceyi 
Fransızcayı da konu~bilirim. 

Ceyn bu sözü işitince atçının yü
züne ıaşkınlıkla baktı, sordu: 

- Peki ama, bana nasıl yardım 
edebileceksiniz} 

iri yarı adam: 
- Rüzgar esecek, hem çok hızlı 

esecek!.. 
Dedi ve başını sallaya, sallaya ka· 

maradan çıkıp gitti. 

Akşam olunca, lsveçli aşçı ak
§am yemeği getirdi. Alçak sesle 
kadına dedi ki: 

- Bu akşam soyunmaymız; bat
taniyenize sıkıca sannmız. Ben az 
sonra gelirim. 

lsveçli bunu söyler söylemez ka
pıdan çı'kmak istedi. Fakat Ceyn 
onu kolundan tuttu, sıvışmasına 
meydan vermiyerek srdu: 

- Ya, mini mini yavrucuğum 
ne olacak? Ben onsuz bir yere gi
demem!.. 

- Size ne dersem, onu yapınız! 
Size elimden gelen yardımı yapıyo
rum ; işimizi bozmağa kalkışmayı· 
nrz. 

Aşçı çıkıp gidince Ceyn, şaşkın
lık içinde, yatağının üstüne kapan
dı. lsveçliye inanmamalı mıydı} Ne 
olursa olsun bu aşçı Rusyalı Rokof 
canavarından, daha kötü bir adam 
olamazdı. 

Ceyn böyle düşünürken, belki 
on defa segili çocuğunu ele geçir
medikçe, içinde bulunduğu bu Kin
kayt vapurundan çıkmayacağına 
andetmişti. 

Bununla beraber içinde bir türlü 
vazgeçmediği bir ümit vardı. A§Çı 

nm kendisine dediği gibi soyunma 
dı. Ve ne olacağını beklemeğe baş· 
ladı. 

Ceyn tam gece yarısında ve dışa
ndan kamara kapısına tırmanıldığı
nı duyar gibi oldu. Kapı yan açıldı 
ve Andersen göründü. Adamın sağ 
kolunda bir bohça vardı, sol elini 
ağzına doğru kaldırarak, baş parma· 
ğım dudaklarına koydu, CeY,Ile: 

- Sus!.. Bu bohçayı dR al ve be· 
raber götür. İçinde ne olduğunu gö
rünce sakın gürültü edeyim deme. 
İçindeki senin çocuğundur 1 

Genç anne bohçayı İsveçlinin 
elinden kaptı, ve mışıl mrnıl uyuyan 
çcuğu, çarpan anne yüreğinin fü. 
tüne, sıcak ana koyn'una yerleştir
di. 

lsveçli tekrar fısıldadı: 
- Haydi geliniz; boşuna geçiri

lecek bir saniyemiz bile kalmadı.! 
Gürültü çıkarmamaya dikkat 

ederek Ceynle beraber vapurun öte
ki ucuna gitti. Çocuğu- kaÇmm S!lin 
den alarak, onu iskeleden aşağıda 
hazırlanıp bağlanmrf sandala indir
di. Belinden çıkardıgı bıçakla san
dalı bağlayan halatı kesti, küreklere 
oturdu. 

Sandal gecenin derin karanlıgı 
içinde Mugambi caymın pürüzsüz 
suları üstünde ilerlemeğc başladı. 

Andersen sessizce fakat çok kuv
vetle kürek çekerken burnlannı pek 
iyi bildiği anla§ıhyordu. 

Vapurdan aynldıktan yarım son
ra ay göğü kaplayan bulutların ara
sından kurtuldu ve ortalığı aydın
latmıştı. Ara sıra sulara dalan tim· 
sahlann yaptığı gürültü, bir su ay- ı 
gmrun homurtusu işitiliyordu. 

f ını sarmış, adeta hapishane hissini 
veren bir ev . .Ağaçalr biribirine girift 
olmuş. Adeta bir çnhlık. Karım, inli. 
yordu: 

- Ah, bir su bulsak... Bir su bul. 
sak ... 

İnişli, çıkışlı taşlıklardan geçerek 
evin kapısına vardık. ltmek istedik. 
Kapalıydı. Bir zif, bir tokmak aradık. 
Yok. Eskimiş tahtaların arasından 

bahçeyi seyrettik. Her şey kurumuş, 
harap olmuş. Çalı çırpı ortalığı bilrü
mUş. Ne ses, ne sada. Maamafih mu
hakkak burası meskflndu. 

Seslendim: 
- Huu!. .. Heey ... Kimse yok mu bu-

ralarda? • 
Bir köpek blle havlamadı. Fakat 

birdenbire ayak sesini işittirmeden, 

çalıların arasında bir kadın belirdi. 
Fahri, nıızikAne: 
- Affedersiniz. Çok susadık. 
Fakat birdenbire 18.fı kesti ve bize 

dönerek hayret!e: 
- Bakın, bakın! - dedi. 

• Dördümüz de ayrık tahtalara gözU. 
mUzU uyduraraK içeri baktık. Karşı. 
mızda duran garip bir mahlOktu. Bir 
kadın. Fakat dikkat edilirse kadın 

da değil. lri, §işman, manda.Uaşmış 
bir vücut. Sonra bir yüz!... Saçlar, 
hele saçlar-. Bembeyaz. .. Geriye ta.. 
ranmış, örgU halinde beline düşüyor .. 
Ve yUz tombul ve hututu tcessil.s et
memiş çocuk yUzU ... Kalm ve sarkık 
dudaklar ... Mütecessis ve aptal bir 
bakı§la bize bakıyor. 

Bu mahldk, ayak ucun& basa basa 
yavaşça sokuldu. Sonra kapıya. da
yandı ve gillmeye başladı. Bu mUthiı 
bir gillilştü. Şişman göğsUnü titrete11ı 
viicudunu sarsan sessiz, asabi bir gU· 
lU§ ... 

Gayriihtiyari geriled.L 
Falırlnin karısı SenlhM 
- .Amanı üçalmıt .. aeaL ~ 
Benim l1"aztlet Clıılıa cesurdu. GarJp 

ma.hlQka seslendi: 
- Kuzum kadıncığım!... Bize bir 

bardak su verir misiniz? 
Muliatabı, söz öğrenen bir çocuk'. 

gibi tekrar etti: 
- Su? ... Su? ... Su? .. 
Karım, eliyle içme işareti yaparak: 
- Evet. .. Su, ıseceğiz. ... dedi. 
Fakat öteki kapının arkasında, ge.. 

ne o menhus kahkahasına. başladı. 

Sonra, birdenbire ürkerek: 
-Anne! .... diye mırıldandı ve kaç

mıya başladı . 
Arkasından beyaz örgüsü belini 

kamçılıyordu. 

Karşımıza kasabada keçileri alan 
ihtiyar kadın dikildi. O da biz.e bakı
yordu. Fakat gözlerinde hiçbir deli
lik yoktu. Soğuk, sert ve mütehakkim. 
bir bakış. İnce dudakları seyrek diş
leri üzerinde büzilldü. Sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
Gayriihtiyari, hürmetle selMtladıK. 
- Yolumuzu kaybettik. Nerede ol. 

duğumuzu bilmiyoruz. Lfltfen bize ka. 
saba şosesini tarif ederseniz pek mü
teşekkir ka.lırız. 

Kanm tekrar yalvardı: 
- Aman kuzum ... Biraz su. Fena 

halde hararet bastı. 
- İçilebilecek gibi suyum yok. Ya. 

rı yolda köy vardır, oradan istersiniz. 
Arkasını çevirdi ve gitti. 
Karım fena halde bozulmuştu. Bir 

şeyler söylemek istedi. Fakat sustu. 
Seniha asabiyetle: 

- Aman gidelim... Buralarda kal
mıyalım ! - diyordu. 

Henüz birkaç adım atmıştık ki, da
yak yiyen çocuk ağlamalarını andıraı 
feryatlar işittik. Bizim bayanlar he. 
Iecanla: 

- Bunlar, olgun kadın seselri!. de
diler. • Kocakarı, beyaz saçlı aptalt 
döğüyor .. : Ne dehşet! 
Yorgunluğumuza rağmen hızlı hızlı 

yürüyor, buradan bir an evvel uzak
la~ak istiyorduk. 

Yola çıkınca, karım tekrar lafı ag. 
tı: 

Geçen gün Çar§tda söylenenleri ha
tırlıyordu. 

- Bir kızı .daha varmış! • dedi. 
(Devamı '001'). 
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Joan Kravford yeni bir filmde . ...................... wK··c··ç .. a··K .......... H.A··a·E··R··[·E .. R ........................ ı 
................ -.............................................. - .... -.-........ __ ............................................................................... 1 * Holivuda giden bir Fran- * Robert Tay1or ile Barbara lf Marlcn Ditrihin yeni yapacağı 

sız yı1dızı daha 1 Marsel Şan tal ge· Stavvik ''Düşman,, filmindıt bera - filmin adı "Melek,, tir. Ernst Lubiçin 
çen hafta Amerikaya hareket etmiş- her oynıyacak1ardır. Bu iki artist çevireceği bu filmde Marlenle beraber 
tir. Orada bir film çevirecektir. son zamanlarda biribirleriyle pek Mclvin Lörey ve Edvard Everet Hor. 

* "Stella Dallas,, filminde baş sık görüşmektedirler. ton oynayacaklardır. 
rolü oynıyacak artisti seçmek için * Holivutta çevirmekte oldu - lf Geçenlerde bir İngiliz yüzbaşııile 
Holivutta kırk beş aktcrise muhtelif ğu filmi bitirince Simon Simon Pa· evlenen Madlen Karolun kocasından 
sahneler temsil ettirilmiı ve netice· rise giderek tatil müddetini orada ge· ayrılacağı anlaşılmaktadır. Bunun se. 
de rol Barbara Stanvike verilmiıtir. çirecektir. bebi karı koca arasına uzun mesafeler 

* F ransrz yıldızı lvct Löbon * 25 ağustosta Holivuda hare girmesidir. Çünkü erkek Londrada, 
kı§ sporu yaparken düşerek yara· ket edecek olan Daniel Qariyö o za· kadın Holivutta kalmağa m~cburdur 
lanmış, hastahaneye kaldmlmı§ - mana kadar Fransada iki film çevi- ve erkek birkaç ay gibi kısa bir zaman 
tır. Yarası ağır değildir. recektir. zarfında karısını görmek üzere sekiz 

*Geçen sene bir tayyare kaza· * Küçük Şirley T amp'lin yeni !defa Holivuda gidip geldikten sonra 
ınnda ölen meşhur Vil Rocersin kı- filminin mevzuu Kipling'in bir nihaeyt bu seyahatlerden bıkmıştır 1. 
zı Meri Rocers sinemaya başlamış· romanında alınmıştır. Küçük artist lf Fransız rejisörü Jak Feyder Ber. 
trr. "Son Esir tüccarı,. filminde Va· bu filmde Viktor Mak Laylen ile linde bir film çevirmcğc davet edilmit§-
las Beri ve Varnes Bakster ile bir· birlikte oymyacaktır. tir. 
likte oynıyacaktır. * Annabella 193 7 senesi zar - lf Amerikalı rejisör Scsil B. dö Mi. 

* "Mazurka,, mn rejisörü Villi fmda Fransada ve Holivutta birer, lin yeni filmi meşhur "Buffalo Bil., e 
F orst F ransrz hikayecisi Mopasanm lf Sesil B. dö Mil ''Korsan., isimli dairdir. Gari Kupcr bu filmde bir kov. 
"Bel arni,. romanını filme alacak- bir film yapmağa karar vermiştir. boy rolü temsil etmektedir. 
tır. * Piycr Blanşar 44 yaşındadır. 
Gabi Marley 38 yaşındadır. Hakiki 
ismi Blanche Fumolleau'dur. 

* F redrik Marş .. Bırakın da 
yaşıfaynn J,, filmine başlamıştır. 

Y ıld ızların 
adres le ri 

Daıılelle Darrieux, 7. bd. RJchard. Wallace 
(Ncuilly). France 

Ch:ı.rles Boycr {l PariJı), 6, rue Dante. 
Bet:ty StockfeJd, c/o Jean Deva.ide, 76, 

Charnps • Ely~es Parla 
tr~r.e Dunne, Unlversal, Unlveraal Ctty. 
(Califomle U.S.A.) 
C...'b.rk G:\hlf', M. G. M. Culver City (Calif.) 
Frandıot Tone, M. G. M. Culver City (C~ 

ıuı 

Jnan Cra\\ford, M. G. M. Culver City (C6t 
lll.) 

RochelJe Budson. Fox Film, Beverly Hllla 
(Call!om!e). 

Gaby Morlay, 30, av, des Toureıtes (Bou 
long9 s:ır. Scine). 

Maroollr, ChantaJ, '"• Rodin. Par1Jı 
Nat&Jle Palf'y, 107, av. de l'Univenıtt.6. 

Parla. 

Yeni bir Amerikan yıldızı 
Barbara Conıkin 

Film sayesinde 
ölümden sonra 
kazanılan şöhret 

Avustralyanın Kalguli ~hri beledi. onu gizli bir yere sakJamı§tır. srot 
ye reisi Con Bronvik bütün ömrünü Bundan bir müddet en•cl, corı 
şehrine ve ahalisine hasretmiş çalı§ • vil gözlerini hayata kapadı. )ler~-e! 
kan ve ciddi bir adamdı. Ölümünün Yasiyetnamesi açılınca da 'j\a tt'e. 
yakla..5tığını hissedince haddi zatinde hayretler iı;inde kaldı. ~i~h!lk\edi>"e)-e 
korkak bir adam olmamakla beraber diye reisi bütün servetını ~"İŞ b" 
bir düşünce ou fena halde korkutmu~ bırakmıştı. Yalnız bir şartta. udd ! 
ve üzmüştü. yatı" namındaki filmi, bir a.Yd: o)'l)l' 

"Sevgili hemşcrileri tarafından unu le. şehrin bütün sinem~~a.:,ın .Jldôııw 
tutmak!'' yacaı< ve her sene ölümunun > 
Adamcağız bütün gece düşünmü~. ta münde tekrar edilecektir. e~ 

. •t' ııı şınmış, nıhayct bir çare bulmu§tur. Birçok kimseler buna .~ }: U rı~ 
Ertesi sabah erkenden, Avustralyanm ~c:se de. servetin büyük.~U~~farıırı •' 
en meşhur rejisörü Frank Godfreyin ıtıbnra alan bcledive. mute'c 
evine gitmiş ve içeriye girer girmez, zularını yerine getirmiştir. dııf bU· 
kendisine şöyle demiştir: Bu hadise her tarafta o 1<3 J\I, f~ 

- Filmlerden birisinde baş rolü al. yük bir alaka uyandırmıştır .1 .. -e~'t . .. terı ,, 
mak istiyordum. Bunun için benden yalnız Kalguli şehrinde go~ strııl~' 
kaç para istiyorsunuz? kalmamı~. hemen hemen A \U !C'"t' 
Meşhur rejisör damdan dü§er gibi nm bütün şehirlerinde alkayla · 

yapılan bu garip teklif üzerine şa~ır - dilmictir. tc s 
mış ve bu türlü işlerle uğra.smadığınr Böylece. müte,·effa beledi\'e

1 
,·e JıS 

belediye relsine anlatmıştır. dahiuane bulu!':u ~avesindc. aıcı .:ı" b' 
,, ~ . bil'"'" • 

Bunun üzerine adamcağız şu cevabı yaline ~elmiyecck kadnr · aıu•tf 
vermiştir: şöhret kaz,,.nmış \'e "Yaşı.yarıl etııt" 

- Maksadımı anlıyamadınız azi. arMında mühim bir yer ışga 
zim. Ben Klark Geybl'e rekabet et • tir. ~ 
mek iddiasında değilim.. Zat~n ben a t:)8 
YR.,'}ta bir adamın böyle bir iddiaya Amerikan gar çt'tl. 

1 dlllr :ı. 
kalkı~ması güliinç olur! Ben sadece Amcrikadıı, 1rlnndrı ihtMI ne rııen sr1 
vazife başında hayatımı gösterir bir ten ''8evglll dU;,man .. !ıtnıl göste un rıı' 
film "evirmenizi istivorum. ifomleke • ya gCire iki turıu bltmektenır. Mc\·:ı::aıı~,. 

!> " tıkı eeyrlne gtire filmin sonunda t ıs1ııcıı:' 
tin en eski belediye reisi "olduğum için nın ölmrsl U\7.ım ı;-cJmektrdlr. Fat<a ıııeıııı'ııP 
herhalde bu ricamı fazla ~örmezs'niz. ~lrkeU birı;ok P.eircllcrlnl bun~..ı bir ~ 

Neticede uyuşmuslar ve beledi;vc re ltalmayacaklarını dU;-Unerek ~- .p 

isi faaliyetini büsbütün arttırarak ge- §ekli bulmuııtur: Ud dt!•d~· 
c ·• d" 1 k ·· ·· d Filmin son sahnesi ayrı ayrı •·tt <P • 
~ ~n .u~ Ça ı~r: ~n, rCJISOr e uzun kllmlştır. Birinde kahraman ölrn~" sıııt~ 

bır fılmını çekmıştır. ıi d 1 11. 11 e··Jenmcktedır. ...u • . . . . • . n c se scvg ıı:ı e • ırıerae ... 
Beledıye :reısı bu fılmın mevcudıye. eaıonu sahipleri hangisini beğen it· 

tinden kimseyi haberdar etmemiş ve _ teıiterlne o ~~ 

.. t-i 
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r--......___----~~~~~-~~~~~~~~~ 
....____ Şen Fıkralar 
~--~--.:~~~~~~~~~~~ 

l<.. "' lccıc uç~k lızcarı ogiin öğ-
ka~ sonra oynamak için ar
Cidcrkı Y elrnan·m evine gitti. 

la en de . Ad • o n Ö'"" . annesı ona a e. 
Ça ~~tler~ verdi. 

nı.. Y vaktt gelince Y elman' 
"rınes· O kn... 1 zcana kremalı kos 

·"<lnıa b" tan h n ır pasta verdi. Ôz-
cn-ıen: 

~;-tÇok tC§ekkür ederim ba-
D e~eci ğim ı 

""'- cdı. Bu .. . b ~~ da: rıun uzerıne a -

~~nf ~. ~~ci bir çocuksun 
rtı'n • goruyor musun Yel -
kibar l§tc ben böyle nazik , 
l'irıec ~ukları severim 1 de -
töıet) can demindenheri 
leme} e?tekte olduğu şeker -

Cl'J D.. d ......_ B e.Oster i ve: 
~n \> ana bu şekerlemeler
hir n erseniz, size daha büyük 
~. ~ketle teşekkür ede • 

D~ ez rni? .. 

~ı .. ·~ '* * 
~nrn~t~ri ttJvukçunun dük-

' }\ Bırcrek: 
Diy aç tavuğunuz var? 
....._ A sordu. 

l'~. H lt~ ~vuğum kaldı ha
...._ ·~tsını rni istiyorsunuz? 

~bttı aJır üç tane satın ala
~aı~·. En sert etli olanları 

tı}. 

ttJ:--.. tn "'. k ı dt J -:mu:a ve gevr('k 
~ ......_ Nck ıstediniz galiba? 
~ftl aYır ben !Özümü iyi 

t:ıt} • En knrtlıın hangileri· 

~ ........ 
it) ~n kartları şunlar -
' f\ - lde etleri serttir 1 

~,~leyse ötekilerini alı -

'+ tU}Naiaıı. )#.. G" ~l . . .. 
., Ot tn ' - OZ ennı go-

f?o~Jetj \lsun trpkı annesinin 

\.... ~ı· ~ ıs bilmecesi 
() ----.:_, ___ __. 
\leı;."' 
bit "11 haftaki polis 

Amcası: -Ya burnu} tıp
kı babasmmki .. 

Çocuk: - Ayağımdaki 
pantalon da ağabeğimin. 

Doktor: 
- Eğer iyi olmak istiyorsa

nız, aklınıza geldikçe bir ka
deh konyak içeceğinize bir 
elma yeyiniz. 

Hasta: 
- Ama da yaptınız bay 

doktor; günde yirmi be§ el
ma. yenir mi} .. 

* Lokantada: 
Müşteri - Garson bu çor 

bayı içemiyorum. 

Garson - Durun ha§ gar· 
sonu çağırayrm da ona §ika -
yet edin. 

Mijştcri - Ba§ garson bu 
çorbayı içemiyorum. 

Baş garson -Ya> .. du -
run aşçıyı çağırayım da baka
lım bu çorba niçin yenmiyor? 

Müşteri - Aşçı bu çorba
yı içemiyorum. 

Aşçı ba§ı - Niçin baynn} 
Müşteri - Çünkü garson 

kaşık getirmedi . 

~ * * 
Birisi mektup yazar fakat 

tam o anda arkad~mm arka -
dan yakla§arak gizlice mektu
bu okuduğunun farkına va -
nr ve mektuba şöyle devam 
eder: 

" ••• Sana daha yazacak • 
tmı fakat arkaclqım arkamdan 
mektubu okumak küstahlrğm-
da bulunduğu için vaz geçiyo-
rum.,, 

Ötekisi §aşırarak bağmr: 
- Aaa .. Kardeşim. valla • 

hi okumıyordum. 

Hesap Bilmeeesi 

, ('' ... . -

® i~\ ü,..,:,.. 
~·~ )(~""' 

Y.l-Z.lN tı<~NO~i 
LE Evl.€,..r""'E.K~ 
~'"ıc'- ev '-''~ETİ 
KA~ ~ l'rr-'PA 

\ C :JN 00. ,., ~ v Rı'°\) 
'f',~ -<ıÇif'I 4A~ • 

.~ Y'ıA'IA ·SA~-
:." ,, . '. 

• .... 
1 • 

• • • ~ r 

floı· rrıeeesinin halli 
1-J ıs haf· 

Kaç yumurta 
Alay ~ir köyde kamp kur

du. 
--~--·~----------------~--~---__.~-------~---~-~--------~-------------~~----

ırg~ '<>' 1Ycsinin hakkı var· 
~. ıaktır 1 .. :vıurn • 

~ ıçirı h lekeleri sağda oldu. 
1nde t •raıı.ın, mumu sağ 

enaıeyh\lttuğu besbelli. Bina-

~k Sol e~kciye indirdiği hı
~ t'tıa&iıyc:Jınbdeydi. Eğer solak 

eline 1

1 
ıcağı muhakkak 

a rrdı. 

J\ Ulakları 
)aboyanan 
~ llkestciler 

~a~~anyada bir yankesici 
tlrt ~"iı ~1• elleriyle kulak· 

· Bu h ır boya ile boya
~ttaa Uau~i boya ne kadar 
t "f~ hi Yıkansın tam dört 
·~f •• _ ç c;ıkınaz o·· d.. . , .. "'llltn . or uncu 
ıc1ı •on d. 

'" ' J,tiy} un a ıse yanke-
"' r .. bo:Ya•~ c kulaklarını tek -
"1eı:. "nak · · t\e llıccb ıçın polise git-
~ Y flt\kca· ~rdur. 
~etle her ~~.1 bir sene müd • 
'c llcfit\i bö lrt haftada bir 
~t\İn ao" ece boyatır, eğer 
()ll t Ya nunda hiç bir ka-

lıt llrnadıg·ı .... 1 .. IJOYanrn goru urse 
l S<iyı aktan affederler 
"t>)a,ı.!o 'ndj • · .. . . · 
~ l:~ Ya gıne. &.ore, polısın 
~ 'lll'•rılrk nkesıcıler bir d<ı.-

. Yapmamaktadır-

laşe yüzba§ısı, bölük emini 
onbaşıyı yanına çağırarak de
diki: 

- Alayın yiyeceğinde de
ği~iklik olmas1 için bugün yu
murta vereceğiz. Şimdi bir a
raba al, civardaki bütün çift· 
likleri gez. Fakat çiftçilerin 
biribirini kıskanmaması icin 
her bir çiftlikten ayni say;da 
yumurta alacaksın. 

Dedikten sonra eline kağtt 
kalem alarak çiftliklerin adı
m yazdı ve onbaşıya verdi. 

Onbaşı saat dokuzda yola 
çıktı ve tam öğle vakti geri
ye gelerek 1079 yumurta ge· 
tirdi. 

Onbaşı kaç çiftliğe uğradr 
ve her birisinden kaçar yu
urmta satın aldı? 

Haftaya kadar bunu kenci 
kendinize bulamazsanız, ce
vabını belki ben size veririm. 

Kimya tecrilbeleri 

Eleglm Segma 
Bir bardağı ağzına kadat 

su ile doldurunuz ve su hi<, 
kıpırdamaz oluncaya kadar hı 
rakınız. 

Sonra suyun sathına ~a • 
yet yaVl\§Ça iki üç damla kol
lodyon damlatınız. Bu t-rza
nm tesirini y"1pması icin bir 
iki dakika bekleyiniz. J 

Suyun sathını parlatac"k o· 
lan elegi:n segma sizi şaşırta
caktır. 

Bu hadisenin izahına gelin· 
ce: Kc-~lodyon'un içinde olan 
nitro • sellüloz cisimler; ~ad:ı 
erimediği için suyun yiiziine 
yayılarak in.;ecik bir la~:uk 
ücuda getirir, bu kabuı.. ışı
ğın akislerini kırar. T eı::riibc- · 
yi gündüz yapmak dal•n ! vi-
dir. w 

Tayyareclllk 
haberi eri 

Gerek askeri gercksr. sivil 
tayyarecilikte artık çift• sa· 
tıhlı yani üstiiste iki ka'1ntlı 
tayyarenin :rodası gec:mi~ \'e 
bunların yerini tek satılılı 
tip kat'i bir surette almıs bu-
lunmaktadır. ~ 

Tek kanatlı tayyarelerle 
havada şimdiye kadar imkan
sız gibi görünen her türlü 
manevra ve canbazlıklar ya· 

- Nebatlar nereden nefes pılabilmektedir. 
alırlar? , . ·: ·1. 

1 
• ı : · • 1, • 1 1 Bundan sonra çift kanatlı 

. - Saksıların dı~ı!1detd de·· tayyareler, yelken ta§ıyan va· 
lıktenl purlar kadaı nadir olacaktır. 

Çocuk hikayesi: 

Yiğitlik dediğin böyle olur 
Ihsan hiç bir şeyden kork

mıyan bir yaramazdır. 
Korkmadığını kendisi söy· 

:emekte ve buna inanmakta .. 
dır. Yiğitliğinin sebebi aramı· 
cak olsa, görülür ki şimdiye 
~adar hiç bir tehlike ile karşı
laşmadığı için, korku nedir 
bilmemektedir. işte bu yüz -
elen, yer yi.izünde tehlikenin 
Lulunmadığına inanır. 

Fakat günün birinde başına 
~elen bir iş, ona düşüncesini 
değiştirtti . Kurban bavramı 
tı:ıtilini Pendikte teyzesi~in c.
vinde geçiriyordu. Salı ge· 
c:esi fırtına koptu. Ortalık al
hk bullak oldu. Ertesi sabah 
İhsan gök yüzünün kapkara, 
denizin de pek bulanık oldu
ğunu gördü. Dışarıda kimse· 
C'İkler yoktu. Böyle havada, 
kim sokağa çıkar ki?. 

Bizim çocuk böyle bir gün
de evde kapalı kalmak isteme
di. Deniz kıyısına kadar git
ti. Lodos rüzgarları, koca ko
ca dalr,aları getirip sahile çar
pıyordu. 
t İhsan dalgaları gözetlerken, 

<lrkadan ~elen bir ses i.izerine 
döndü. Kendisine daima arka
da~lık yapan, süt kardeşi Ah
medi tanıdı. Bu çocuk gemiler· 
<le muçoluk yaparak ekmek 
parasını kazanıyordu. 

- Ne berbad bir hava bay 
lhııan ! Bu saatte denizde olan
ları düşünüyorum. 

- Berbat hava mı dedin} 
Ben hiç de böyle düşünmüyo· 
ıum. Kimbilir ne eğlencelidir. 
Dü§Ün hele: insan bir asma 
salıncakta gibi sallanır. 

- Ben de asma salıncak • 
tan ho~lanmm ama, deniz üs
tünde sallanmak hiç İ§İmc gel· 
r.ıez 1. 

- Hele şu gemiciye de ba
kın l Yoksa korkuyor musun? 

- Evet, böyle bir havada 
d<"niz üstünde olsaydım, hem 
de çok korkardım. 

Ihsan bu sözlere gümbürtü· 
h\ bir kahkaha attı: 

- B~n de, seni yiğit bir ço
cuk sanırdım. 

- Herhalde cesaretim var· 
cır. . 

- Ama da c~.saret hal Dal· 
~fllar Hle vi:reğini titretiyor 
sen galba tatlı su gemicisinden 
başk!\ bir ~ey değilsin. Ben ise, 
eni burada görünce kayığmla 

kiiçük bir deniz gezintisi ya
prc-ı.ğımrzı sanıyordum. 

Bu sefer de Ahmet gülüm
ecdi: 

- Peki ama siz korkmuyı;r 
musunuz? 

- Korku da neymiş} Eğer 
kayık kullanmasını bilseydim, 
burada bir dakika dunnaz de
nize a:ılırdım. 

Ahmet omuzlarını silkti ve 
hiç ses çıkarmadı. 

Ihsan ise sözlerinde ısrar 
ediyordu: 

- Anlaııldı; korkuyorsun 1 
Bir kayık gezintisinin beni ne 
kadar eğlendireceğini bilemez
sin} 

- Bo§ yere niçin çenenizi 
yoruyorsunuz} Bunun imkan
srz olduğunu benim kadar siz 
el~ bilirsiniz. 

Ihsan onu alaylı bakıılarla 
tepeden tırnağa kadar süzdü: 

- Haydi öyle olsun 1 Senin 
l aç para ettiğini şimdi anla· 
dım. Küçük bir kız kadar bi
le yüreğin yokmu~ ! Ben ~zgın 
bir denizin nasıl olduğunu an· 
lctmak istiyorum. Tek başıma 
açılacağım. Senin gibi taban· 
rtz bir arkadaşa yalvarmak • 
tansa, tek başına gitmek bin 
kere daha iyidir. · 

( Deı·amı uar) 

BULMACA 
Dokuz harfli büyük mem• 

lekelerden birinin adıyım: 
Baştan l, 2, 3, 4, ve 5 inci 

harflerim bir kümes hayva
nının 1, 8, 9 harfim kervan
ların konakladıkları bir ye
rin adıdır. Yine 3, 5. 6 har• 
fim de tanınmış biiyük eğ. 
lence şehirlerinden birinin is
mini ifade eder. 

Bilenler arumda birinci: 
bir saat, ikinciye bir here ve 
iiçüncüye de iki küçük fişe 
esans \'erilecek. Ayrıca 200 
ki§İ de muhtelif hediY,eler 
alacaklardır. · ~ 
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Balık ihracatı ~ün=a=s=e=b=e=t=ı~ıe·~~=K=e~d~i~n~l~z~g~h=.z=el ~i? 

Buz ve tuz kaçak-HABER'in bilmecesinin altmd•" 
..., acaba neler çıkacak ? 

ÇI l lgl Yapı 11 Or 1 Yazan: Osman Cemal KaV9'11 

. • ~ABER'in son sayfasında birkaç Şimdi ben burada onların sordui": 

Bu işi tetkik ederek memleketin zarar :::~~ :~:~:n~ak;:is::;i:aer~u re. Sor:~:~:~z c~~:~ :~yorum: _.. 
"- 1'ddiniz güzel mi?" - Herkesinkini pek bilmem .. 

görmesine mani olmak lazımdır ''Bu IOrgunun altında da ıu yazıyı ben'.mk~ pek güzel, beni?1ki. pek":: 
&6rilyoruz: benımkı pek hasba, benımkı pek 1 

Karaköyden Eminönüne gelirken 
köprünün sol tarafını takip edenler 
bacaları bir örnek birçok gemilerin 
Sirkeci rıhtımına kıçtan palamar ver-
miş bulunduklarını görürler. Bunlar 
1stanbuldan İtalya ve YunaniBtana ih. 
raç edilen taze balıkları yüklediğimiz 
gemilerdir ve maa.leaef bir kısmı Yu
nan, bir kısmı İtalyan, bir k1SD1J da 
Alman 'bayrağını taşırlar. Ya.ni ara. 
larmda bir tek bile TUrk gemisi yok. 
tur. 

Alman gemileri Uç gUn evvel gel
mişlerdir, İtalyan ve Yunan gemileri 
on beş gUndenberi Sir'lceci nhtımına 
be.ğh bulunmaktadırlar. Zaten benim 
7Jbntmi kurcalıyan da bu cihet oldu. 
On l>e3 gün mütemadiyen ayni gemi
leri ayni yerde göre göre merak et. 
t1m de gittim ve muhafaza memurla
rına sordum: 

- Yahul Btmlar ne bekliyorlar? 
İçlerinde ka.ça.k efY& bulundu da htı.. 
kOmet gitmelerine mA.ni mi odlu? 

- Yok cannn. .•• dediler - balık a
lacaklar ama, piyasada balık yok. 

Ve yolcu gemilerinden birine milf,. 
teri to.!jıyan aandalcıla.rdan biri illve 
etti: 

- Bunlarm burada beklemeleri iyi 
allmettir, Eğer fabrikalar bizim ı. 
Iıklan ~emiş olsala.rdı •'WIJı 
çıkmadı" dey!p bunlar pal•man g6. 
~rler, ba,ka limana giderlerdi hb.t 
iki 1enedenberi ltaıyal)lar bistnı OJ'Jd. 

• noslarm, palaiD.utaırm, toriklerin ıııy. 
metini adamakıllı anladılar. J!'4er 
cezri tedbirler olmasaydı geçen yıl 
kAnnuz ilçi miall ol&caktı. 

Dol&.l}mıya ~adım: 
Grongo, Pereeo, Orione, Jl'elUa, 

Agugliya, Tonno, Gerniya, Pespılp&. 
da, Giampaola... 

Bunlar İtalyan gemileri. Dii'r1L 
rinden bir hayli Yatlı olan bu aoııtm
cusunun güverteehlde bUmmah bir 
faaliyet var: 

Vinçler içi palamut dolu bUyi1k .._ 
petlcrln scklaini onubu bltden kalclı· 
np indirlyoralr, m bee y1rm1~t.1eıo 
ldz on gemici bunlan ambarlarda is. 
tif edip Uzcrlerine ktlrek kUrek tuz ve 
kalıp kalıp buz koyuyorlar. 

Az evvel kendisiyle konuştuğum 

muhafaza memınıı şimdi peeime dtlş.. 
müş gibiydi Hem "gibiydi" si de faz.. 
la. Buz gibi beni takibe başlSmıştı. 

"Ahval" imi "ştlpheli" mi görmüşttl. 
Beni kaçakçı mı 88.lUlUŞtı ne? Gi&m.. 
paola'run güvertesinden gözlerimi a.
yırmadığmu görünce yanıma. yakalt
tı: 

- Bu... • <ledi • acele etti. Piyasa.. 
dan pahalı pahalr balık topladı. Yu. 
nan gemllerl de böyle yaparlar. Çok 
beklemezler. Çün1d1 bu balıklan Yu- . 
nanistanda parçalayıp taze taze satı
yorlar. Halbuki 1talyanlar·koiıserve 
yapmak için alırlar. 

- Pahalı dediniz. .. Yani kaça alı
yorlar kilosunu? 

- Herhalde yirmi iki kuruştan al. 
mış olacaklar. Bu fiattan on para aşa. 
ğıya mal bulamazlar. 

Kendisine teşekkür ederek rıhtnn. 
dan uzakl~ırken şunu dü§linüyor
dum: 

"Bizim millette dehşetli bir iktısa
dt intibah var. Yalnız tacirler, esnaf
lar, münevverler değil, muhafaza me. 
murlan kayıkçılar bile yabancıya mal 
satmanın kıymetini, yaptığımız ihra. 
catm memlekete döviz gelmesinin e. 
hemmiyetini anlıyorlar ve satılan mal 
kendilerininmiıt gibi, gelecek para 
kendi ceplerine girecekmiş gibi has
sas bulunuyorlar.,. 

Tramvayların, otomobillerin. yük 
arabalarının \•e yayaların biribirlerini 
98-prazle.dıkları §U meşhur Eminönü 
meydanına varınca balıkhaneye giden 
"mezbele" ye saptım. Biribirinden 
pis seyyar börekçiler, seyyar ciğerci
ler, seyyar helvacılar arasmdan tiksi
ne tiksine ilerledim; memd yerinde 

pey süren perakende balık satıcılan. 
na karıştım. 

Üzerinde kalan bir sepet yan diri 
barbunyaya ağmnın suyunu akıta a. 
kıta bakan poa bıyıklı 'birine y&.naf

tım: 

- Palamut piyuuı nasıl? 
- Çok iyi ... Avrupa iyi para veri· 

yor. 
-Torik? 
- O da iyt ... Böyle giderse bu yıl 

elimiı.e bir hayli para. geçer. 
- Gegtn yıl nasıldı? 
- İyi olllWD&lt için eebep yoktu 

ama. .. "cezri" tedbirler ocatmııza in
cir dikti. 
Kayıkgı rfbl bu da ''zectf tedbir" 

den bahtedlyordü. İkisi de zecri ted
birlere "eest" ı.dbirler diyorlardı 
ama ne oldufunu da pek tlA. anlıyor. 
lardı. Dedlnl & 'bl&im memlekette ııc. 
tmadt ve ılyatf bir inttblh var. 

Kim oldufwnu ıöylernemiştlm. O 
da sormamıttı. Demek ki bu fikirler 
her gün her vesile ile konuştukları 
eeylerdi. ~imdi sepetteki kmnm ba. 
lıklann bUyUklerini ayırmağa başla
Dll§ti. Maamafih konuşmakta devam 
etti; ve bah.18 bitdenbire bir başka 
mecra vererek dedi ki: 

- at. daha bd işlerde yavanız. Ba
lık atarken bajka şeyler de satabi
lltlz ama ya.pamıyorus. 

-J'lftla ne gibi leyler? 
- Tüi b&Jığı haf.bot bırakırsa.n 

Jrokat cJelll mJ? 
-Evet. .• 
- Kokmaması Içln ne yapmalı! 

-~~1· ..., ... JAI 41'-mamlyle tu&la-
ıı;u11f &ı6a ltlelfl geıiiit&rdf 
iatJfltH tut MPPerler ve her gemi 
her le.fenle tıll &I yQz ton buz kulla. 
ıur. :au bUIJ&rla tualan 4a İstanbul 
mu utar ıaıtıı'ilm r 

- Oyle olınuı ~elmeıı mt? 
- Gelir ama, kum *Y'°'1 öyle de. 

filc:Ur. Bbdıiı gocUk aruıra guete o
kur, ben 4le 4lnlerlm. "DUJiyanın en 
,ur.et tualannı bil yaparnııfJL Japon· 
yaya bile satannışız.,, Peki be bayım, 
eğer bu doğruysa neden kendi balık
larımızı sevkederken kendi tuzlarımız 
kullanılmaz? Hele buz meselesi da
ha mühimdir. Otuz gemi balık ııev. 
ketsek, her gemide en aşağı yüz ton. 
dan, demek kf tam üç bin ton buz sat
JDAIDD llzım. 

- Peki, lstanbuldan alınmıyorsa. 
bu buzlar nereden alınır? 

GUldU: 
- sen balıkçılığm sırlarını galiba 

hep benden öğrenmeye niyetlendin? 
Haydi git i§ine ! Boşuna çene patla ta
ca~ ~aktim yok. 

Ve sepetini omuzlryarak kalabalığa 
karı§~J. Sözleri merakımı tahrik et
mişti. Balıkhanedeki büyük meınur
lardan birini görüp konuşmağa ka. 
rar verdim. Fakat henUz üç adım aL 
maml§tim ki bir elin omuzuma dokan
dığını hissettim ve başımı çeYirince 
eski tanıdıklardan biriyle burun bu
runa geldim: 

- Ne anyorsun burada? 
- Sen ne arıyorsun? 
Eski tanıdık gülümsiyerek cevap 

verdi: 
- Ben işi balıkçılığa döktüm .•• 

Yoksa. sen de mi bu i15e başladın? 
- Hayır... • dedim • Ben yalnız 

bazı §eyler öğrenmek istiyorum. 
- Sor; söyliyeyim. Bunun "girdi 

çıktı"smı bir ~n bilirim. Ben büyük 
ihracat komisyoncusu oldum yahu! 

Ve beni bir bakkal dükl~fuıının üst 
katındaki bürosuna götürerek bir 
kahve ısmarladı. Ve o kadar çok ko. 
nuştu ki sütunlanm ancak i3ittikle. 
rimi hulisatan yazmağa müsaittir. 

İşte buz meselesinin iç yüzü: 
1 - Balık ihracatçıları !stanbul

dan buz satmalmazlnr, zira alamaz
lar. Bir kalıp 42 kunışadrr. Halbuki 
İtalyan gemileri buzun kalıbını ilç 

buçuk kuruıa satmaktadırlar. Uç bq• 
çUk kurug nerede, 42 kuruş öetede T 

2 - Ancak Uç ay ıl11'en her bahW 
ihracat nıevsiminde garip bir tekilde 
yapılan bu bua atııverişi İstanbul bu. 
piyasasına 150 bin Ura sarat etttr.. 

mektedir, Zira ttalya.n Yunan Ve Al. 
man gemilerinden buz ahrunua ihracat 
çı ihtiyaomı İltanbuldan g8recek ye t. 
talyan gemisine verilen para !stl.fibul 
buzcularına verilecektir. 

3 - Yabancı balıkçı semileri bUra.; 
ya gelirken 150 şer ton buz ıetirmek
te ve bu buzlar gemiden oıkanlrna
dan satılmaktadır. Yani balıklar an
barlara istif edilirken Mom1-yoncu 
veya ihracat taciri geminin kaptanı l. 
le gemJ içinde buz alııverlel )'&JJlllak. 
tadır. Bu buzlardan tabii ne gUmrUıt 
lltnn', ne de muaınelı 'Vergisi... Gel de 
rekabet el! 

••• 
Şimdi ben balık ih~ lşlnl bir ke

nara brra.kmış bunu dU§lliımekle meş
gulilm: 

Acaba gemilerae y&pılan bu bua sa
tışı meşru mudur? Sanmam. Lifnana 
gelen gemilerin bUf elcri bUe mUhUr
Jenf yot. Galata fıhtımındakl bir 
J'ra.nsız getnislnln !cine ıtncnlz ğijm. 
JiiğtinU venntden pmpanya içebitir 
mhıiniz? Bir paket ılpra alabilir mi. 
altılı? H&tt& Türk kara sularmda bi-

le bunu yapmak mUmkUn değildir. O 
halde bu İtalyan gemlltri de btih.dt. 
Sirkeci rıhtımında buz satamazlş.r. 

Demek oluyor ki nasılsa başlamış bir 
hatadan istifa.de edilmekte XS rıslsttla c. 
bahkhanenin bütün buz ihtiya.catın.a 
ltalyuı ıemilerinin kap~an blr ne-
Vl bul nıUtea.hhltliği yapmaktadırlar. 

Gecen )'il ttalyaya 2000 ton ve Yu
nitUıtana 500 tön balık gitmietir. 
Bil bundan kar ettlf lmise sevinirken 
3000 ton da buz yuttuğwııuzun farkı
na. vuamamı3ıa. Bari bu yıl bu işin 
önüne geçsek de denizde dalgala.."8. gö. 
fUa gererek Orkinos ve palaınut avlı. 
yan balıkçmm emeğl memlekete ha
kikaten bir şeyler knzandırmı§ olsa ... 

Yabancı gemilerde ya Ilan bu gny
rl tc'5bıt Takas'Iarı ben bir hayli ga
rip gördüm. 

1'1i:xınu~ddin 'Nazif 

Gg~eoınk 
kıraooçesa 

lsl~oçyc:ıda üç güzellik kraliçeliği ka
zanan· Mis Mnri Gordon sinema ar 
tistliğine başlamıttır· Yakında "937 
güzeller resmigeçidi,. filminde görü
lecektir. 

~ünyanoın 
en UJJf~~ 'lÇaıyyaıre 

m@t@ırlYı 
Sovyet tayyare ınodelcilerinden Zi

urin, çok ufak"ir tayyare modelı 
vücuda getirmiştir. Bu tayyarede 
0, 1 beygir kuvvetinde bir benzin mo
törü vardır. Dünyanın en ufak tny
yare motörünü teşkil eden bu mo
tör, şasisi, pervanesi ve 15 dakikalık 
benzin hazinesi ile 1 00 gram gel -
mektedir. Bu motör, halen, Ossoa
viahim tayyare modelleri IaboJ'.A,b,ıva 
rmda tecrübe edilmektedir.( 

"Bununla ne demek istediğimizi ya. 'ma 1 
llında t>,ireneceksiniz !" Benim sarı kızı, benim sarın.an :: 

(HABER) in bununla ne demek is. siz t~nımazsmız değil mi? Yah11• 

ttdijini pek kcstireme:n. Zaten (Ha. 
bdr) in itlerinin birçoğu önceden bir 
muimmadır, bir b'.lmecedir. Hani: 

1'JCirımanın koyunu, sonra çıkar 
Oy\tn.a I., dedikleri gibi (Haber) bir sey 
yapacafı vakit önceden insanı b!r h::y. 
1i meraka düşürür, böylelikle okuyu. 
cularını epeyce •düşündürür; neden son. 
r~ da muar.ımanın, bilmecenin, yahut 
aUrprizin aslını meydana vurur. 

Anlaııt:ın bizim (Haber) bugünler. 
de ortaya bir de kedi muamması ata. 
.. ı. 1 Bunun ne olduğunu Habercilerin 
kendllertne sordum. Gülerek: 

- htanbuldaki ufacık kedileri ufak 
lttr •ıı ile koskoca bir aslan ve k3plana 
dtsndUreı:eğiz ! 

Dediler. O zaman ben de iülerek: 

- Öyle ise, dedim, bu yaz: muharrir. 
liği filan bırakıp tstanbulun genit bir 
alanında büyük bir valıti hayvanlar 

sadırı llurdurup aalan, kaplan canbaz. 
lığına ba,layayım 1 

- Neden dediler? 

- Nedeni var mı? dedim, bizim bah. 
çede kediler, her gün düzinelerle ~e
zerler. Onları ufak birer aşı ile aslan, 
kaplan yaptınız mıydı, bıı!'la da z rtık 
vıhtl hayvanlar canbazlığı diifer 1 

Habercilerin bu kedi muamm111 ile 
nt yapmak istediklerini bir türlü anla. 
ylqıadrm. Bakalım, biraz ıabırlı olalım, 
alt tara}ı ne çıkacak? 

Fıransada 

Sabıkaldara 
karışan 

Miltekait· polis hafi· 
yesinln marJfellerl 

Fransanın umumi emniyet teş
kilatında kendi:ıine parlak bir mevk; 
temin eden ve müeasetıenin re· 
isleri sırasına geçen Ronalc.l 
Yves Pene daha kırk beş gibi gen; 
bir y~~tn tekaütlüğünü ietiyerek 
meslekten çekilmesiyle bütün arka-

daşlarını hayrette bırakmıştı. T ekri · 
üde cekildikten bir iki ay sonra da 
bu işi sabıkalılar ordusuna katılmak 
arzuşiyle yaptığı anlaşılmca, F ran· 
sız polislerinin ıaıkınlığı büsbütün 
artmıştır. 

Bu garip adam yakalandıktat"l 
sonra verdiği ifadede cinayetin ken
disini çok teshir ettiği için, cazibesi· 
ne dayanamıyarak "o yola girmek 
mecburiyetinde kaldığmı,, söylemiş . ~ 
tır. 

5'.1b:k memur, polis hafiyeliğin· 
de pek pnrlak olmasına rağmen, suç 
lular mesle~inde hiç bir muvaffakı
yet göstel'Cmetnİf, polislikten çekil
diğinin ikinci ayında, keneli maiye-· 
tinrl,.. bt!lunmuş ol~n bir polis h .. fi
ye·i tarnfmdan yaka!nnnır~~r. Tut· 
tuğu yol kredi ile mal a!ıp satmak 
ve mühim i~ler arıyan adamlardan 
para sızdrrmaktı. 

lngiliz ve Fransız gazetelerinde 
ilanlar bastırarak §atnfatlı isimli ve 
İngiltere ile F ransada muazzam işler 
gören bir takım miiesseseler için a
janlar, mümessiller arandığını bildi
riyordu. Müracaat edeceklerin mu· 
ayyen bir depozito akçesi yatırması-

nı da p.rt koşuyordu. Bu paraları al
dıktan son:a da izini kapbettiriyor
du. Böylece dolandırdığı paraların 
yüz binlerce franklık yekunlara çık
tığı söy.lenmektedir. 

lngilterede çalınıp F ransada sa
tılığa çıkarılan bir otomobil tevkifi
ne sebep olmuştur. Bir garaj sahibi 
tatılacak kadar aşağı fiyatla bir oto
mobil satışı kartıeında kalınca şüp· 
helcnerck polise haber vcrmiı. böy· 
lece .bık müfct_tif yakalanml§tır. 

Sarmanın annesi (Cici )nin g~ 
seneki resm' 

geçende onun güzelliğine, şirinUıı: 
ha::ıb~lığına, yosmahğına dair bir 

111 ~ 
mu;ıda "benim bir kızım varln batb 1' 

. d birÇO upuzun hır yazı yazmıştım a 

bayanlar onu, okuyunca kendi torıa;: 
kedi yavruları için benim .arı JaZI 
rücüler göridermitlcrdi. ~ 

Benim s:ırı kız, benim sarınan dt 
kimin kızı biliyor musunuz? onu 
söyliyeyim? 

·ı inin '° Geçen yıl İstanbul kedı er art" 
güzellerinden, en nazblarından. datl 

ntarın zamancla en cesur ve kabratna ]rdf .. 
slyilan Topkapı güzeli (Cici) nln .,.. 

(Ci ~i) denilen bu hayvanın, seçen uıel 
y;;-i doğurduğu eşsiz derecede 1 ed• 
. h n- sneın 
b~ ka~:ık yavrusunu cn"6< tJ1i1 
iken y :ne 2şırmasınlar ldiye ontırı ,,_ 

1 k bir rrıe 
bir bu-;uk ay, nasıl, karanı ;_ 

nn i_çinde bUyiltUp inunlara karJI ~ 
Jİ alııtırdığım ve bir buçuk •Y ,_ 

rutarı ıO 
yağmurlar başlayınca bu yav k .. nıtırlt-
zardan çıkarıp bir gazinonun ° el" 
ğ .. . d·v• . .. .... anki gaıet une getır ıg;nı, o z..... 110ıırt 
rin birinde uzun uzun yaznutdntldtl' 
da yavrularına son derece ~ 

olan bu dişi ve Cici kaplanın ya ıdıa• 
nna hırlamak istiyen koskoC• ~ ~ 

.. ;ı;.; ·1 koca bır 
kırr.ıası, sol::ık kopel.. 1 e . . itçlfi. 
ği, bir motosikletçi genci, bır sitil ,,.rı:lr 

.... üne ka ... 
bir sürü !:oyunu, kcçıyı. on b 1~ 
biran i~inde ortıılığı nasıl alla~ .: ~ 

• tınJŞtl• .. 
ettiğini ı:ayet canlı tasvır e d;.oill 

o zaman bu yazıyı okuyanlar ~.retl-
• bU cıı;-

bu zekibma, bµ ıefkatıne, kaıaı«~ 

ne, bu kahramanlığuıa taP ~ ., 
ıdı. İşte benim timdiki çok ıe ~ 
çok sevgili san kızım, sarm;~iei) ıs1'I 
Topk:ıpı güzeli denilen bU ._

2 
idir· 

d n "'r geçenki mart yavruların a .... 1'd 
i b-nı• .. 

B:ık:ı ım (Haber) gaz:tes ~t1' tJI 
gfüdlcr güzeli ıarmanırrıa 

sürpriz yapacak! . ccıet> 
. rıısalsıı • ..MI 

Sarmanımın annesı o e. İi...-
··rdUll1• 

yi sorarsanız. dün akşam go .ıı .. ,ı-
ıne•ır~ - ..Al 

yandı, zavallı hayvanın tctdl ......-
rip büyüttüğü yavruları bir falclf ..._ttl
meraklıları aldıktan sonra 1'U ~ 

0trııııf. _ _._. 
lnnm"1, s:ıhibi de bakmaz if. ~ . 
re (Ci::i) cilı: :::-yıflo.mış. b'tıı' ge41 d!-
rn:ız, sem aç bir hale getın~~ı bd ctJ
raklılarından bir hayır -sa : bd ~ 
ci) yi alıp baksa zannedeno;,rd" ffl
tstanbulun en glizel ya~ ~ 
bip olur. _,.1 g6'r:. 

o""'°" c~ 

Okl metr•d• 
uzunıugll,, 

saç 1 ,.t;ı v-e 
Avrupanın en uzun ~ 

valı bir kızdadır. ~~ y_..i ~ 
iki metre yedi santıındir•tiJıletrO _ 
di boyundan on beş san ·-~ !'.. 

~ saÇIP,:,-! ,,
ha uzumlur. Kızcaeı-ı,.h ;ki 
rayabilmek için her • • ..J 
uğraşmaktadır. o-:,-. 

Saçını ne kadar k~, ı 
d ...... ıçiJ!~ ce uzadığını gör ugu,,, ~ 

cundan hiç kesınell!~ 
tir. 



l'eşkilAtı Esasiye ka
nunu· müzakereleri 

HABER - Nem poetur ti 

~· arkadapn töyledifi ıeylere kartı bir fi- Askeri liseler tamplyonlutu lçlnJ Denizcil:ğimizin terakkisi için 
:::;e1!:::ı~:rv;;::t1:aç!~: ::;;~:ı:!a:e:e~· ~~:ZM::::u:~· Kuleli-Maltepe s sporları teşk ·ı Arı. t 
cliı.111liSbetleri içinde can çekiımekte - Bu mesele Devlet için bilyük ve hayati Putbol takımları u 1 a 1 
det~ta yeni doğmuı olan Türkiye bir meseledir. Daha ziyade değer me - ~arın karşılaşıyor k 1 
.._ -. ın hayatı için liberalizm çok fe- E Jdü -~:t " 

lll..... -.. zararlı bir unsurdur. Bugün s--•.:: ÇOk selesinde durdular. saıen te OC'Qlien Askeri liseler -pı"yonluğunda fına.." u r u u yor 
;..~~ dernek hukuk bakımından bir maddede topraklanma için aynca ka • le kalan Kuleli ve Maltepe mektepleri 

_;;ıı· ekonomi bakımından da bir kı- nun yapııacağını aöy1emi1 01dutumuza futbol takımları birçok defa tehir edil- Memleketin kıyılarından başka dahlllndekl 
llaar Yurttaştan diğer yurtta§lara istis • göre bugün müzakerede bu paranm te- mit olan en mühim maçlannı; yarm l l l &I 
' ettirmeye açık bir kapı demektir. diyesi üzerinde söz söylemek fazla ola- saat on illide Taksim ıtadyomunda göllerde de denize f§ n Canlandırılm&Sln& 
r_, ~c Yeni ve nizamlı bir devlet ku- caktır. Bunu hususi kanunun görlltill- yapacaklardır. Bucün de deniz Jiıesi karar Verildi 
~ etmek yolunda olan bizler için mesine bırakabiliriz. salonunda; Kuleli, Deniz lisesi, Mal- lktısat vekaletinin Haliçteki de- kotralar ve sandallar yaptırarak mii-
fttti;. llirlılr Devletler için bile bir l • M~"iiiyet hakkında istikrann bozul· tepe ve Gedikli boksörleri arasında niz fabrikalarmda Moda denizcilik zahir olacaktır. Bu deniz malzemesi· 

Eleminatuar milsabakalan yaeılacak- bo 1 ak · · k edi ·ı im _,er biz maaı liyihada biç mevzuubahis delil - tır kulübü için 25 deniz tu yapım - nın genıı r ı e yapı ası temin 
"1 lıLı.. aade:e kopya edilmiı libe - • tadır. Bunlardan bir kısmmm in•a· olunacaktır. Bu suretle Van gölün· ~lerl dir. Topraklama itinde tediye uıul ve 3' 

~. e tncıbu bir cümhu:-iyetçi G ı t atı bitmiştir. lktısat vekaleti üç bo- de geni§ bir denizcilik teşkilatı kuru-
~ifa etseydik, güç ve çetin za- tekillerini Teflrilltıesaıiyenin alelıtıak a a asa ray tun da Van gölü için yapılmaam: lacaktır. 
' zda yurt drşını:ian içeriye dö- istimlaklere ait umumi kaidesinden ayı- it 1 kt b• münasip görmüştür. Bu suretle gö· -----------
~irlerle memlck~ti altüst etmek nyoruz. Aksi halde bu ite normal yol- a yan me e 1 lün etrafındaki şehir ve kasabal:ır T ekirdagv da 
~ ı-.t.: ka:ıı du1ra~ı)'lir miydik? (Al- ~~ para verm~k ~lnız ~'":kiy~.nin d~ Basketbol gençliği denizciliğe alıştmlacakbrla. 

R.l -· ... esm ses erı . gıl devlet mahıyetınde hıçbır bunyenın maçını Hükumet, memleketin kıyı • Spor 
1ı11..._auı ltAPLAN (Antalya) - Bi- tahammül edemiyeceği bir külfet teıkil Galatasaray kazandı nndan başka, dııhildeki elverişli göl-

h- l mı bcrası? lerde de su sporlaniu ve bu suretle Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: ~t:p eder ki bu vaziyet yüksek maksadı felce Galatasaray lisesile ltalyan mektebi 
te -..ı..... PEKER (c!evamla) - Bi - ba '- bol knnl diln Gala 1. halkta denizcilik ruhunu canlandır Tekirdağında 35 bin lira urfile ya-

-•QJq L ui!ratır. Bunu açık surette aöyliyerek •~et ta an tasaray '- 1 dil nn··1 d 1.:. 4h~-· r1ten kıyafet def ittiren irtica ~ • . ba k tb 1 ah d ka la magv 8 karar venni•tir. Bunun için pı ması t u en ata yumun p an vo 
..._--..._ b 1" hır· kanun 1Ayiha11 yolu ile Bu"yük Mı"l· ıesının 5 e 0 1 asın a I1J t· Y • k "kmal ed"l k ·1~ · · ",,.. eyu anm boynuzlan, kuyru - 4 dır önümüzdeki mevsimde tertibat alı- aaır evra ı ı ı ere vı ayetimiZe 
tiıa "fhaıaktıar. Hepiniz tecrübenin en de • let Mcc!isi huzuruna gelmesi hem pra- mı§lar • nacak..... &elmiıtir. 936 vilayet ve belediye büt. 

San lıcımmıhlann Ferda, Kerim, LU 

~ 1ı nnda ya§amaktasınız. Dev - tik, hem de esaslara bağlılık bakımın- Şevki, Sadettin ve ilhandan müteıekkil idman cemiyetleri ittifakı tara· çelerinde ıtaldyum için 3000 lira bir 
~hangi iç veya dı! güçlüklerle dan en doğru bir hareket olur. (Bravo takımı rakiplerini 28-l l mağH\p et. fından idare ~lecek bu işe, lktısat para ayrıldığı gibi bu hafta Türk Spor 
~-- zaınanıtıda. prktan, garpten, sesleri sürekli alkıtlar) mittir. vekileti deniz fabrikalarında botlar, kurumu bütçesinden de 4000 lira gön-

~!d~ ~~~~ il~~u~~~-h-~------------~---~----~----~~~&~~~~~ 
~ karp kendisini her zaman kadaıJar; bugiln Büyük Millet Meclisi- .. Dostluk kupası,, 010 flnali için bin lira ile. aaha itlerine ba§lanacak ve 
o._.;~ hazır bulunması elzemdir. ne sunulan takriri imza edenlerden biri B • k t G •• . mutlak surette bir eser vücude getiril· 
.._ "illl devleti· a -'--- d al eşı 8 ş un eş mefe çalıplacaktır. Tekirdağ için ö-....,. &...... n nAAAnunun a y - de benim. Halil Ment- arkadapmı • • 
....:..~Uriyetr" lduğumuzun --1ı -y- nemli bir gençlik iti sayılan stadyum 
_ ~ L_ :sl O ,._u zm b.ızı tereddütlerine dair Olan a(SzJe-

"UCiln artık klfi de~ildir Ana intaaı 3-S yıllık bir programla ıona 
• . - rine bu kürsüden cevap vermek istiyo. Yarın Taksı·m stadında S bugün müzakere edilen llyi - erdirile::ektir. 

' difer unsurları da eklemeğe mec rum. Bu stadyum i§i ile mqgul olmak ü-

~~ofru sesleri) (Arlcuı var) karşllaşıyorlar .sere halkevi baıtcanı Rap"t, belediye 
~; topnk iti Ozerlnde de reisi muhterem Pekel, Nafia müdürü 

·----------- Galatasaray da ıstanbulsporla Akllipelin, spor komitesi başkam Necip, 
l(~ndl kendine 1000 kelime ile hUSUSl bir mQS&bBkB y&pBC8k dit doktoru N•dir Toptop ve Müfitten 

Fra n S 1 Z C a d e rs I milteıekkil olmak üzere bir komisyon 
Dört büyük ldilbilmil.ı arasında, bay- tqekkül etmiıtir. 

Resim: 6 
La chambre A couehre 

( Yatak odası ) 

ı ..... la 
ı... tab chanıbre a coucher: yatak oda.ti. 2 - Le lit: yatak. 3 -
~ de nuit: g«e maac:ısı. 4 - La lampe Qectrique: ~lektri1' 
lltla.. .. -... a - Le livre: kitap. 6 - Le r6veil: Vtenen wkitte pllıp 
,.,:-·~ aac:ıt. 7 - La table a toilette: tva~ ma.saaı. 8 - Le mar. 
~! 1t 
il .... ~· 9 - Le pot a eau: n loıJbı. 10 - La cuvette: ez tG.9ı. 
"' Pe>rte - aavon: aabunluk. 12 - La tablette: 11'148C1nıtı üat 
'9ti 13 - La glaoe: a.yna. l 4 - Le flacon de parfum: 7oo'lotıya 
~.ıs - ı:.., bolte de poudre: pudra kutuau. 16 - La broese a 
"'-' · "t lwgıun. 17 - La bolte de pate dentifrioe: diş macuntı ku. 
1Q l8 - La brosse 1 cheveux: 8CIÇ fırgaaı. 19 - Le peigne: tara.1:. 
~ t.irolr: (ma.aamn) göz. 21 - La serviette: havlu. 22 - Le 
l't ette.: fHJ§kiTJik. 23 - L'a.rmoire a glace: tıyt14ZI dolap. 

t& , :: la1le de büna: ba1tYO daireai. 2!5 - La baignoire: banyo. 
8ppareu 1 douchee: tlu§ c11etı. 27 - Le roblnet: mualuk. 

• 

ramda batlayan "dostluk kupası., maç. Stadyumda yapılması gerek olan te. 
lannm, havanın fenalığından oynana· aiaat tunlardır: 
mıyan final milaabaka11, yarm Tak- ı _Futbol sahası (çimenli olacak) , 
ıim stadında GUnqle - Bcıilrtat ara.. 2 - Kotu pisti ve atletizm tesisleri 
1111da yapılacaktır. 3 - Bit tenis kortu. 

son- ild brplapnalannda biribirlerl- 4 - iki voleybol yeri. 
ni ancak biru ıol farkla mağl(~p ede- s _ Bir ptranç odası. 
bilen bu iki takımın yarınki - netice. 7 _ Bir basketbol yeri. 
sini tahmine imkln olmayan - maçı 8 _ Bir atıf poligonu. 
gUnlerdenberi heyecanla beklenmekte g _Radyo ve oparlör. 

idi. ı O - Terbiyeci ıpor levhalan. · 
Gilnqin 10n umanlarda bUy\ik bir Jlehmet Ali 11 - Büfe ve toplantı odası. 

varlık cöıtermekte oldup malQmdur. 
Çok iyi çalqan müdafaasına nisbetle 
daha rayıf bulunan alancılan da en 
küçWr fırsatlardan istifadelerile tema• 
yüz etmiılerdir. Güneılikr yannki ma~ 
ta Avrupaya tahsile &itmit olan mer. 
kez muhacimleri Rasihten mahrum bir 
takımla çıkacaklardır ki bunun da Gü
nct muhacimleri için çok büyük bir 
kayıp olnuyacafı muhahkaktır. 

Zaten son oyunlannc!a fazla bir teY 
yapamıyan Raıihin yerine, hücum hat
tnıın her tarafıdda süratli ve atılgan 

bir oyun çıkaran Melihin ikame edile
cefi Umit edilmektedir. 
Şu hale nazaran Güneı muhacim hat. 

tına lbrabimin illvesile ıoldan itibaren 
RebU. tbrahim, Melih, Salahaddin ve 
Refil ıeklin~ olacaktır. Bambino da 
bu oyunda yer verileceği dilfünülebi
lir, o halde saf açıkta SaWıaddin oy
natılacak Bambino da aağ iç mevküne 
konulacaktır. 

Befiktat - Gilneı maçının bir hayli 
sert olacağı ldü§ilnülüyona tsmail ile 
Dinit gibi gözü pek oyunculann mua. 
vin hattındaki yerlerinde kalmaaln li
nmdrr. 
Beıiktap gelin :e: Bu takını lik ır.aç

lanna çıkardığı timine Enverle, Rıd. 
vanı da aldığından kuvvetli bir kad. 
ro ile dostluk maçlarına ba;,1amııtı. 

Enver gibi bir merkez muavine ma
lik olmasına rağmen siyah beyazhlann 
Hakkıyı bill muhacim hattına geçir. 
memeleri en büyük hatatandır. 

Çok tehlikeli bir akma olan Hakkı
nın - müteaddit müsabakalardaki -
çok tecrübe~eıtden sonra hemen htmen 
hiç muvaffak olamadığı orta muavin 
yerinde bırakılması hem kendisi hem 
de takımı için en bilyük bir kayıp ol
makta idi. 

Yannki oyunda Bet:ktat muavin 
hattının: Fuat, Enver, Feyzi, hUc:um 
hattının da Hayati. Hakkı, Nazım, Şe.. 

1 
ref ve Eıreften mürekkep olma11nı bi
ce en dotra ıekildedir • 

Fuat 

Biz. kuvvetleri müsavi görülen bu 
iki klübümüzün yarın temiz bir oyun 
göstermelerini temenni etmekteyiz. 

Bu enteresan maçtan evvel: milli 
kümeye hazrrhk müsabakalan yapacak 
olan Galatasaray takımı, geçen hafta 
Gilncte karp çok muvaffakiyetll bir 

Veni Sovyet 
rekoriarı 

H. Y. 

Hafif siklet halterci Popov. sağ 
elle 7 7 kilo kaldırarak F ranıız Bari le 
ait dünya rekorunu bir kilo farkla 
kırmıştır. 

Ağır siklet halterci Kutzenko ela 
iki elle 154,4 klogram iterek yeni 
bir bir Sovyet rekoru kurmuıtur. 

Leningrad kış yüzme havuzun
da yapılan müsabakalar esnasında 
Klavdia Aleşina serbest stille 1500 
metreyi 24 dakika 28,3 saniyede ka
tederek yeni bir Sovyet rekoru kur 
muştur. 

Marcel Til 
Yunanh Hristofori
dls ile karşılaşıyor 

Geçen hafta Bruyar ile yaptığı 
müeabakada nak avut ile mağlup <r 

lurken nizamsız bir yumruk yediği 
iddia edilerek galip sayılan Fransız 
boksörü Marcel Till 1 5 r.isanda Yu
nanlı boksör Hristoforidis ile çarpış
ması takarrür etmiştir. 

Epeyce zamandır F rnnsada maç 
lar yapmakta olan Yunanlı yum· 
nıkçu mühim galibiyetler kazanmır 
ti. 

Tilden - Perry 
Beı maç için kunturat imza 

ettiler 
Amerikada bulunan lngiliz profe.. 

yonel tenisti R. Perry, Amerikalı W. 
Tilden ile bet maç yapmak üzere bir 
kunturat imza etmi§tir. 

Bu müsabakaların ilki 24 martta ya. 
pılacaktır. 

maç yapmıf olan lstanbulspor klübile 
buıuai bir müsabaka yapacaktır. 
. . En. Er., 



RADYO 

lSTANBUL: 
18,SO pIAkle. dans musikim, 19 ı,ehir u. 

ya.trosu komedi kısmı o(ımuırlnma koca.) 
20 !asıl saz heyeU. 20,SO Ömer Rıza tara· 
!mclan ara.pça. söylev, 20,45 !asıl saz heyeti, 
sa.at a.ya.n, 21,15 ork~tra, 22,15 ajam ve 
borsa habcrleı1 ,.e ertesi günün programı 

22,30 plD.kla sololar, opera ve operet parça. 
lan, 28 son. 

l - Öğle neşriyatında saat 13 ten 14 e 
kadar GUneş kIUWnden naklen güneş korosu. 

2 - Ak§:ım neısriyatında sıın.t 18,30 dan 
19 a kadar Güneş k!UbUndcn nnklen Bay 
Rahmi tarafından lwnfcran.s. (Resim v.ı 

ressam) . 
IlERIJN: 

17,05 kıı.nşık ya.ym, 19,05 spor, gramofon, 
röportaj 20,05 hlk!ye, 20,20 Piyano konııc
:rl, 20,!>0 günün nkiııleri, ha.bcrlcr, 21.15 §ar• 

lalar, 23,05 haberler, spor vesaire, 23,85 
gece musikisi, 1,06 dans musiklsl. 
EUDAPEŞTE: 

18,05 cnlon orkestram, 19,015 mektup ku• 
tusu, 10,35 Konser, 19,M konuşma, 20,25 
cazb:ı.nd tD.kımmm kon.seri, 22,25 haberler, 
22,45 çingene orl{estrasr, 23,45 bUyUk orkes 
tra konseri, 1,10 son haberler. 
BOitREŞ: 

18,05 nskcrl bando, 19,05 haberler, konu~· 
ma vesaire, 10,15 eğlencell kon.ser, 20,20 ko
nuşma, 20,40 rumen §arkıları, 21,05 mektup 
kutusu, 21,20 dans mu.siklsf, 22,85 spor, 
haberler, hava Yesnlre, 22,50 gece konseri. 
LONDRA: 

18,05 kAn§ık ya.ym, 19,011 çocukların za 
manı, 20,20 bUyUk orkestra, ve ~ konseri, 
21,05 haberler, hava vesaire, 21,35 orta :tıı. 
giltere istasyonu, 23,10 opera yayını, :Ma• 
dam Butter!ly, 28,55 piyano konaerl, 24,05 
konugma, spor, haberler, vesaire, 2{,SO dans 
orkestrası. 1,35 ho.bcrler, hava vesalre, 1,4.5 
gramofonla dans havalan. 
ROllA: 

18,05 haberler, dans muslld.af, kı§ haber• 
lerl veııaire, 20,10 turlZm propagandaanı, 

yabnncı dllelrde haberler, 21,10 hava vesaire 
22,05 Fedora operası, lstlrnhatlerde konuş
ma ve haberler. ..._ _____________ _ 
Nöbetçi eczaneler 
Bu nl'§3m ııehrm muhtelit aemUerinde 

nöbetçi olan eczaneler §Unla.rdır: 
!stanbuldakller: 
Emlnönünde (Hüseyin Bil.mil), Beyazıt. 

ta (Belkls), KüçUkpazard& (H. HulQ.al), 
E)1lpte (Mustafa .Arif), Şehrem1nlnde 
(Hamdi), KJıragUmrUkte o(Sua.t), Bamaty& 
da (Erofılos), Şehzadeba§mds. {Asaf), Akv 
SJLrayda. (Etem Pertev), Fenerde (HUsa. 
meddln), Alemdarda (Abdülkadir), Bak:rr
kl:lydc (HUM). 
Beyoğlu cihetindeldler: 
lsUklM c:ı.ddeslnde ·(Della Suda), Tepe. 

taşında Asmalımescitte (Klnyoll), Galata,. 
da (Hilseyln Hilınıll), Taksimde (Limoncı. 
ynn), Şişlide (Nargllcclynn), Ka.sımull§S.da 

Maltepe Askeri li::esi için 1600 
metre yatak ça~flığı bez 9 mart 
1937 salı günü saat 14,30 da Topha· 
nede Satmalma komisyonunda açık 
eksilbne ile almacaktır. Tahmin bt-· 
deli 1040 liradır. llk teminatı 78 li
radır. Şartname ve nümwıcsi ko
misyonda görülebilir. 

fsteMilerin belli snııtte komisyo-
na gebneleri. (:;55) (1014) 

Topçu atıl} ohulu için nltlı ve 
üstlü karyola borusunda.'1 50 karyo· 
la 10/ 3 /937 çarşamba günü saat 
15,30 d:ı T ophruıede S:ıtm<' 1~:ı ko· 

misyonunda p~rlıkla e'rsiltmesi 
yapı~acaktır. Tah.'llin bedeli 775 li
radır. fik teminatı 58 lire 1" '·1-
l'U§tur. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda görülebilir. t~teklilerin 
belli saatte komisyona gclıneleri. 

"375,, (1242) 

lı>tllı>od w-eii')f'\i - 'H'39VH 

\pzımm~..ı D r. -llBIZ1lllil!'ı:!ll 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergiln akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep so~ak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

BEYOCLU + wuw Tel: 40343 •maımB 

SA&A1' 

Ttl'RK 

MU.EK 
1 IPEli 
SAR.ARYA 

ı Kızlar mektebi veclnayete 
harp 

ı Ttlrk lnkılAbında terakki 
hıunlclert 

ı Sevişmek arzusu 
ı Son casuslar 
r Aşk §"llkranı 

ı Rose Marie Vlt.1>17. 
toiOM.l:H ı Z:ı!er yolu 
-' l.fiAZ:\R ı Zafer gtlnU 
l .~ .... 

ASRI 

ı Son uçuş Ye Denizler pe-
risi , 

r Ehli salip muharebeleri. 
ı Anne Karenin ve Yavru 

cuk (Şarlo) 

Foll Berzcr ve BeklenmI· 
yen ~ahit 

ASTOR'FA ı Hlndlstan kahramanı ve 
Malelc kaçakçı 

cınıuntrnr ı Yıldırım kaptan, Kukar\c;;e 
ve Mekaud 

ISTANBUL 
FERAH 

ALEMDAR 

ı Kan kardeşler ve Parlsll 
eantıız 
çapkın genç ve Kızıl çayı:r 

ı Horti&k 
ı ı<UçUlt §&rkıcı Al Jolııon 

ve Denizaltı kahramanları 

Denizler perisi ve Şarlo 
maskeli baloda 

Kl!lMALBEY ı Şafakta .ı.llılh sesleri v.? 
l!Urak ada.sı 

KADI KOY 
1 İ§te bahriyeliler 

ÜSKlJGAR 
RALll ı Mazurka 

BAKIRKÖY 
MlLTlY ADl r Ml§el Stroı,;ot 

TiYATROLAR 

TF.-'t.B.tı~l DRAM KISMI 
ıehİr1İ01jQf rOSU Akşam saat '.!0,30 da 

. lllllllllllllll ıaun~ ~=: Brenstcın 
\1, Ilı~ 

Tllrkçeye çeviren: 
1 lnllt Fahri Oz.aıuıoy 

l'w"ın ' ' 
l'rans12 .l"lyetroııuo .. 

Operet kısmı 
GUndUz 14,80 d& 

Çocul' Uyarosu DOGANLA SELMA 
Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Akş&m aaat 20,SO d& 
DELİ DOLU 

Yazan: Ekrem Re§it 
Besteliyen: Cemal Re§lt 

(Vuıf), Haskllyde (Barbut). Be§ikla§ta 
(Ali Rıza), Sarıycrda •(Osman). 

'Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: • 
'Oaldldard& (1tt1bat), Kadıköy, Moda.da 

(Sıhhat), BUytlkadada. (ŞlnMI Rızn), Hey• 
bellde (Hnlk). 

1000 ton muadili olan 1388888 
litre 73 oktanbk benzin ile 200 ton 
muadi~ 274348 litre 87 (\ktanlık 
benzin ayn ayn kapalı znrfla eksilt. 
meye l<onulmuştur. 1000 ton-:ın fi. 
yab 329905 lira 30 kuruş o!up ilk 
teminatı 16946 lira 21 kuruştur. 200 
tonun fiyab 85450 lira 30 kuruş ı 
o!up ilk teminat parası 5522 lira 971 

kurc.Jtur. ihaleleri 8 / Mnrt/ 937 pa
zartesi giinü saat 15 dedir. Eksiltme 
ye girecekler.n 2490 sa.yılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki bclgeb:lc 
birlikte ihale saatinden en geç hir 
saat evveline kadar teminat 've te14lif 
mektup!anm Ankara& M. M. V c· 
lmleli Satmalma Komisyonuna \er· 
mcleri. Şartnameleri 2077 kuruş 
ru'-.ab~1"n~1e M. M. Vc't:"J ... •1 S:,tm 

İsbnbul Komutanlığı Birlik1eri i· 
çin 22000 kilo sabuna ihale günü 
talibi çıkmad:ğından pazarlıkla iha· 
lesi 26 mart 937 cuma günü saat 

15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 8580 liradır. Şartnamesi her 

gün öğleden evvel komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin 644 liralık ilk 
teminat m•'kbuz veya mektup!ariy· 

le beraber ihale günü vakti muay· 

yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tmalma komisynuna gelmeleri. 

(1240) 

Taş kışlımın tamiratına ihale 
günü talibi çıkmadığından açık ek
siltme ile ihalesi 26 mart 937 cu

ma günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 900 liradır. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel 

komisyonda görülebilir. İsteklileri • 
nin 68 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle ve 9. in~aat şu-

besinden ihale gününden evvel ala· 
caklan vesikarlarla birliltte ihale 

günü va!rti m11ayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satmalrna komisyo. 
nuna gelmeleri. (1241) 

V. Kor için 1000 kilo çeker 3 
tane ve 500 ı..;lo çeker 12 tane ki 
hepsi 15 tane ba~kül ihale günü ta-

libi çılanadığmdan tekrar açık ek· 
siltmc ile ihalesi 11 mart 1937 per

şembe günü sc:ıat 15 de ynpılacak· 
trr. Muhammen tutarlan 2499 li • 
radır. Şartnamesi hergün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. lstek
li!erin 188 ı;ralık ilk teminat ır.ak· 

buz veya mektuplariyle beraber iha· 

le günü vakti mm•yyeninde Fmddr 
lrda Kmutanlık Satınnlma komis· 
yonuna gelme!eri. (1146) 

Her bir kilosuna b:cilcn ederi 230 - . 
kuruş olan 250;)() ila 30000 kilo ca· 
n sabunlu kösele kapalı zarfla alı· 

naca!dır. Şartnamesini 345 kuruşa 
pJmak v; ömek!crini görmek isti· 
yenlerin hergün ö~lec!en sonra ko

misyona gelmeleri ilk teminat mik
tarı 4700 liraclrr. lhalcsi 24/ 3 / 937 
çarşamba günü saat 11 dedir. Ek· 

~· "Tl l~o:n"syom:n~i:l.n r-.!..n-:. ı Jl~) siltmeye gire!:eklerİn 2490 sayılı 
(946) kanunun 2 ve 3 üncü m~ddelerin

de yazılı vc!!ikelarla ilk teminatlariy 

L<IRALIK EV 1 le birlikte te!dif mektuplarını ihale 

Daktilo bayana ihtiya~ ver 
lstiyenler Yenipostahane karş~· 1 

sm'da Hekim çıkmazı No. 7 yazıha
neye müracaat~ 

ŞlŞLlDE Tramvay istasyonu ko· 1 saatinden en az bir saat evvel An· 

ca Mansur sokak No. 69. 4 od3, bz.n , kar d M r lf y c' ·aleti s~tınalrr.a 
yo, terl:os, h~vag::ızmı hnvi iki kC\t- 1 l;n~:s~v:ı~n:·vc:r.~~!eri. (62.9) 
lı bir ev ayda 22 lir::ıya kiralıktır. (1243) 
Müracaat: yandaki bakkala. 

6 MART - 193~ -

17 sene evvel bugün 
Eşsiz hikayecimiz 

Ömer ~.eyfeddin öl~Ü u ... • 
(B<L§ tarafı 5 ıncide) doluda oturan Türklerın de 

dlr ve bir lehçenin hududu asla yüz Osmanlıca değil Türkçedir. b' tılil• 
kilo metrelik bir sahayı geçmez. La- .. Osmanh., namı altmda ır tlakıı 
kin orada lehçelere ayrı ayrı isimler let yoktur. Halbuki lisan. (;'':nanh 
verilmez ve hepsine birden .. Fran- bir milletin olur. Yalnrz hır l 

9 cı~ 
sızca,, derler. devleti vardır. Lisanlar ülke Ş:nali 

Eski alimlerimiz .. şeniyet realite,, ğil milletlere nisbet olunur. ··p..-rıe
e hiç ehemmiyet vermez ve "mef· Amerikada konu§ulan lisana d nir· 
hum,. usulüne itikat ederlerdi. Hat- rikaca,, denilmez "İngilizc~... et }ı:ıı· 
ta en son gelenleri bile Türklerin "Osmanlı,, diye bir rnıllıYe di)'e 
büyü~ bir millet olduğunu, ve ko- bul olunmayınca "OsınanlıC8•• 
nuştukları lisan:n Türkçe olduğunu bir lisan da kabul olunaınaZ· r~· 
bilmiyorlar, şuursuz bir ısrar ile: Şeniyetin, ilmin bu vuzuhuna 

- Üç lisandan mürekkep lisan men: 
izbulbeyam osmani!.. - Bu lisan Osmanhcad~r··1erdir? Diyorlardı. Ziya paşa, Kemal bey, Demekte inat edenler kırıt y)cl' 
muallim Naci, Hamit ve Ekrem Devlet ve milletin ayrı 8Y11 şe tski 
beyler şeniyete gözlerini ka~ımır- olduğuna akıl erdiremiyenle;:nunda 
yarlar, lisan bir milletin değil, bir ve Kurunuvustai medrese ulu 11,. 

devletin müessesesidir sanıyorlardı. hakikat ar~yanlar, fenne ~:~ke J11il• 
Biz bugün gözlerimizi kapayarn.k zarile bakanlar ve bir de A ur hdetİ· 

onlar gibi "devlet,, le "milJet,, i bir· ]etinin içtimai ve terbiyevı. va cs· 
birine karıştırabilmek iktidarını ha· ni çekemiyenlerdir. Evvelki~jr' ]'le 
iz miyiz~ hil, fakat sonuncular alimdir ettürİt 

• • • · yaptıklarını bilirler. Maksatları içi11 
Osmanlılık bir devlettir. milletini inkar etmektir. BunuTi'r1' 
Türklük bir milliyettir. evvela lisanı inkar ederler ve A· 
O 1 d 1 . . k"I d . d·1· · "O lı Ça ataYca' sınan ı ev etını teş 1 e en ıs- ı ını: sman ca, g Ô b yCC• 

lam ümmetidir. Türk ve Arap, bu zerbaycanca, Karabağca, ı J(~JJll· 
iki büyük millet bu ümmetin Os- Kırgızca, şimalce, cenupca, rtar· 
manlılık içindeki rükünleridir. Tür- ca, Tatarca .. gibi parç.alar~ n)rıf~estl• 
kün lisanı Türkce, Arabm lisanı A- f!albuki bunlar ayrı bir. lıs~n k edir· 
rapçadrr. Osma~h devletinin . ülke· bırer lehç:edir. Ve hepsı Tur ~~ 
sinde Arap yurdunda oturan Arap· Hele Rus alimleri rahatça .. YkfukteJl 
lann lisanı naıul Osmanlıca değil için Tatarları lisanca Tur 
Arapça ise, Türk yurdunda, Ana- ayırmağa son derece çalışırlar· 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-
kezi Eksiltme Komisyonundan: el"' 

1 T T h h ıkh k.. ··rlü1< ye - uzla a affuzhanesinde çan ~ır anc, kay ane, oınu. : 1 lirı1' 
lar İnşaatı açık eksiltmiye konubnuştur. Hepsinin ke§if bedeli 3o

9 

dır. 

2 - Bu İJe ait fl\11nameler ıunlardır: 
A - idari şartname. 
B - Fenni prbıame. _ t tiıflııı' 
3 - istekliler bu şarbıameleri 18 kuru! mukabilinde lstanbu 

Sahil Sıhhiye merkezi levamnmdan ala.bilirler. ~ 
4 - Eksiltme 9 mart 1937 salı günüsaat 14,5 da Galıı~ada ıısilts"~ 

Mustafapqa sokağında IJtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı e 
komisyonunda yapı1acakbr. • t ttl' 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 277 lira 50 kurut muvakat teının• 
meleri fal'ÜII'· (1039) .--:::1-. 

" 

"· 

• . I'' ·, ""\, ·--:: .. ' '• • •• , "' \ 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Çamal 
· tuı de

tı tuzlasında ıureti mamusacla tesiı olunan ınce ~arı 
ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince a0fra tt1 
yanmp.r ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da ( 50) 

lriJoluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde sabşa çıkanlmııtır· ar-1' 
Sofra tuzlan (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara koll ~ 

ambalaifammşbr. Paketli sofra tu:larmm beher kilosu ~t 
ambarmtla (9,50) ve mutb:ık tuzlarmm beher kilosu (5,25) 

fiatla satılacaktır. ı 
b' çu~· 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık ver•. ıra d.JıU 
dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri t\1% fıatı? ar-11 
olduğundan müşt~riler~n ıJ.ynca aandık veya çuval bedeli 
ımyac:l.ktır. . d,. 

Tuz satıcılarmm inhisarlar latanbul Ba§müdürlüğü ınerkeıiıl· 
Kabataş ambarına müracaat f!tmeleri ilin olunur. (t t84) 

•• • • ~'. t .. , ' ..... ı". '\ .. • 

ıe ııo' 
Tahmin edilen bedeli '(92300) lira olan (10000) ton rekotııı;:ı. ıJ'f 

mürü, 22 mart 937 tarihine rnsthyan pazartesi günü saat 14 de ka \1. 

usuliyle alınacaktır. kOrıl~ ı1I 
Muvakkat teminatı "5865,, lira olup ~rbıa:nesi "451,5,, . 

kabilinde komisyond.ın h~rgün verilir. ı_,.et<1'-t1 • eCJCO- 3 e 
bteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahmnde tanzını .. sa:sl ı d 

kapalı teklif mektuplarını en geç 22 mart 937 pazartesi gilıı\1 ı .... btlitı. e . ıııo~.. . ı · 
kadar Kasmıpaşadn bulunan komıs;ron bas!canlığma makbuz ol cdılıi' 
ver.neleri ve bu saatten sonra vcrihcek tc!tlif mektuplarının J<şb 
yeceği. (t22ô) ... ıı: 

at<'" 
Diş~i kalfası iş arıyor Emlak ve Sigorta ltkrİ s P" ir 

"Bir dişçi yanında cüz'i bir ücretle Em1ıikinWrı id;,.resinİ "~ ~o uıı' 
ı;:a.!ışmak istiyor fstiyenlerin aşağıdaki I . . . • h"" u:ıa "crııı~-:ı7 
adre.-1C müracaatları. erı takibını uroın otl 43Z)o' 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 79 lata Ada Han 8-9. Telef 
Luiz 
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Don Sezar hayretler içinde sordu: 
- Demek ki bunu yaptınız öyle mi? 
- Eveti • 
- Fakat niçin? 
Fausta soğuk bir tavırla 
- Bunu size söyliyeceğim f 
De:li ve devam etti: 

- Bana ait olan ve sırf sizin hayatı
nızı korumağa memur edilen bu ordu
ya, sizi seven halk da iltihak edecek. 
tir. Coşkunluğunu arttırmak için her-

k~se altın dağıtılmasını emrettim. Sizin 
tehlikede bulunduğunuz haberi büyük 
bir süratle kulaktan kulağa geçecek 
"e her taraftan müdafiler zuhur ede
cektir. Hepsi bundan ibaret değildir 
Ayni zamanda, sizin veliaht don Kar. 
los olduğunuz haberi etrafa yayılacak 
Ve sizin kral tarafından zulme maruz 
kaldığınız halka anlatılacaktır. Herkes 
sizi alkışltyacak ve kral gerek bu al
kıştan, gerekse ordusunun mağllıbi-
Yetini görünce tabiatile fena bir mevkie 
dü§e:ektr. Siz bu arbededen sağ ve sa 

liın olarak çıkacaksınız. Bunun için 
hUtün tedbirleri aldım. Bu noktadan 
artık bahsetmiyebiliriz. 

Don Sezar samimi bir tavırla: 
- :Madam, dedi, emin olunuz ki, ti. 

ze hayranım. 

Fausta bu sözlere ehemmiyet vermi· 
Yormuş gibi bir tavırla sözüne devam 
etti. 

- Böylece kurtulacaksınız. Sizi al
kışlayan muazzam bir ordunun ve h::ıl 
k:n nrasıridan, kralrn sizi yakalatm:ısı. 
na tabii imkan yoktur. Yarın son defa 
olarak boğa güreşçisi sıfo tınızı taşıya
~ksınız. Fakat öbürgün veliaht Don 
karlossunuz. Bütün sehir sizin eliniz
dedir. Yirmi b:n kişilik mü::eııa;, bir or 
~u _kral ordusunun en küçük bir hare. 
etıne bile mani ok.caktır. Bütün En-

dı.Hüs ayaklanacaktır. Göndermiş oldu 
ğum casuslar, memleketin muhtelif 
yerlerine gibnişlerdir. Her tarafa mil
yonlarca altın dağıtılmıştır. Eğer ister 
seniz bir hafta içinde kral yakalanacak, 
tahtından feragat ettirilecek ve bir ma. 
nastıra kapatılacaktır. Ve siz de onun 
yerine geçeceksiniz. 

Ve Don Sczarın itiraz etmek üzere 
bulunduğunu görünce çabucak ilave 
etti: 

- Fakat siz alicenap olliuğunuz için 
bu zaferinizi suiistimal etmiyecekııiniz. 
Doğruca krala gidece'< ve onunla uyu
şacaksrnız. v c bu ani muvaffakiyeti
nizi takdir edecek olan kral, ıiı:i \"a:-iı 

olarak resmen ilan etmekte a!:la te. 
reddüt göstermiyeccktir. Siz de, iyi bir 
cvrnt gibi, ona hayatını ve mevkiini 
b:ığışlıyacaksımz. Bundan sonra da, 
şeref ve s::-rvet içinde tahta çıkacağınız 
günü bekliyeceksiniz. 

Don Sezar gayri ihtiyan kekeledi: 
- Rüya mı görüyorum? 

- Gününüz gelecek ve siz İspanya 
Portekiz, ve Holanda krnh, Hint impa
ratoru olacaksınız. Size, bana ait olan 
İtalyan topraklanm vereceğim, diğer 

kısımlarını da kendiniz alırsınız. 
- Aman yarabbim 1 

- O zaman Fransa üzerine yürüye-
ceksiniz. Bu babanızın erişmek istctdi. 
ği bir gayedir. Pireneleri ve alpları a
§arı:k oraya gideceksiniz. Ayni zaımın· 
da ordulannız Flandra ytirüyect"ktir. 
Bundan sonra Almanyayı da ele geçi. 

rerek Şarlmanm kurduğu imparator· 
luktan daha muazzam bir imparatorluk 
l:urac2ksınız. Böylelikle bütün dün
yaya hükmedeceksiniz. İşte size teklif 
ettiğim şeyler. Bunları kabul ediyor. 
musunuz? 

Fausta bir müddet sustu. Sonra st-
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• Bu beklemediği tekl:f üzerine Don
Sezar dehe~tle yerinden dr.ğr:ıl lu ve 
titriyen bir sesle bağırcıı; 

- Kralı öldürmek 1. Babamt olJiir. 
mek! .. Herhalde bu:ıı.ı dddi söyleme-di
niz .• Herhalde beni ter ... übe t;tmek isti
yorsunuz? 

Fausta dikkatle onun g(:;"leri içine 
baktı ve henüz istediği vaziyete gelme. 
diğini anladı. Fakat buna ragmen ısrar 
etti ve JAkayt bir tavırla: 

- Sizin bir erkek olduğunuzu ?.nn
netmi~tim. Aldanmışım. Bundan artık 
bahsetmiyelim. Yalnız şunu söyleyim 

ki, ben kadın ofduğum halde, ann~min 
intikamını almakta asla tereddüt et· 
mezdim. 

Don Sezar bir rüyadaymış gibi mı. 
nldandr: 

-Annemi 

Merhametsiz Faustıı devam etti: 
- Evet anneniz 1 Kendiaizi müdafaa 

etmek istemediğiniz için sizi de öldü
recek olan adam t~rafınldan alçakça 
katledilen anneniz. 

Don Sezar yumrukkrını 
hiddetle tekrarladı: 

sıkarak 

- Annem! Fakat onu, babamı öl
dürmek! .• Bu iml:ansızdırl beni öldür. 
mesini tercih ederim. 

Fausta. ısrar ettiği takdirde, 5imdiye 
kadar kazandıklarını lda kaybedeceğini 
anladı ve büyük bir ustalıkla kandırma 
usulünü değiştirdi ve omuzlarını silke
rek sordu: 

- Size babanızı öldürmenizi kim söy 
?edi? 

Bu sual üzerine, asabiyetle odada do 
laşan Don Setar, birdenbire durlju ve 
Fa ustaya dönerek hayret1e: 

- Fakat bana dediniz ki: 
- Darbe indirmekten bahsettim. 

Öldürmek icap ettiğini söylemedim. 

Don Seza: derin bir nefes aldı ve 
büyuk l.Jir m:ıhçubiyctle: 

- :Madam, cedi, boşu boşuna sinir. 
lendi~im için beni affedin. 

Fa usta ciddi b:r tavırla : 

- Sinirlen.nektc haklısınız, dedi. 
- Demin ne demek istediğinizi anla. 

mamıştım. 

- Şu halde nçıksa konuşacağım. 

Kral he: s::yden fazla, onun meşru oğ. 
lu ve t t.tın yegane varisi olduğunuzun 
bilinmesinden korkuyor. 

- Bana kin ve nefret beslediği için, 
böyle olac.-ğı g~yet tabiidir. 

Fausta b;::sile t~sdi'~ ettikten sor.ra 
devam etti: 

- Kral mahkeme yolile sizi öldürte. 
bilırdi. Bu caba ko!ay ve basit bir iş. 
tir. Fakı:t muha'~emenin gizli yapılma. 
sın:ı ve hakimlerin kralın aclamlan ol. 
malarma r:: ~men, ral:"!:atı bilenlertlen 
birısinin, geveze1"1~ etmi}rcccğini kim 

temin erlebilir? Kral bundan o kadar 
korkuyor l~i. sizin öl~münüzü bir ka. 
znya atfetmel· irin yü .. lerce insanın k:ı. 
nma girmel:tcn çekin:niyor. 

- Fakat, siz b"raz evvel, benim ya. 
kalanc1tktan sonra mahkeme kararile 
idam edileceJimi "Öylediniz. 

- Evet, Fakı:t l:rcıl ancak, sizi baş. 
ka türlü ö" düremiyeceğini anladıktan 
son:-a, b•ı çareye b:ış vuracaktır. 

Don Sczar a:ı bir tavırla: 

- Herhalde böyle bir müşkülata 
•maruz l·:ılm·yac ık~tr. dedi. Dünyanın 
en kııdretli en 1 a'":nctli kralına karşı 
elimden ne gelir ki?. 

- Zc:ınnettiğinirden çok daha fazla 
şeyler yapabilrsiniz. Evvvela kralın 1 

sizin kim oludJf!unuzun anlaşılması hu. 
susuNlaki horku"unu istim:;ar ediniz. 

- Nasıl? Affedersiniz madam bütün 
bu kanşık işlerden hiçbir şey anlamıyo. 
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rum. Babama karşı gelmek düşüncesi 
beni o kadar sarstı ki düşünmek kabili. 
yetini adeta kaybettim. Bunun için, be. 
ni tenvir etmenizi rica ederim. 

- Sizin korku ve !düşüncelerinizi 
anlryor ve bunları takdir ediyorum. Fa. 
kat bunda mübalaga etmemek lazımdır. 

Kalbinizdeki acı ve ıztırabı anlıyorum. 
Fakat bütün bunlara rağmen, tekrar 
ısrar etmek mecburiyetindeyim. Çün. 

kü mevzuubahs olan hayatınızdır. Bu. 
nun için size diyorum ki: Kralın §ah. 
sında blr baba görmekten sakının. Ba. 

ba mevcut değildir. Yalnız düşman var. 
dır. Yalnız bu düşmanı görmelisiniz ve 
yalnız onu ezmeği düşünmelisiniz. Bu 

belki size gayri tabii ve hatta canavar. 
ca bir hareket gibi görünür. Fakat ka. 

bahatin sizde olmadığını ve kendinizi 
müdafaa etmekten başka bir şey yap. 

madığmızr düşününüz. Nihayet, her 
insan gibi, sizin de yaşamağa hakkınız 
vardır. 

Don Sezar bir müddet derin bir dil. 
§Ünceye daDdı sonra başını kaldırarak 
acıklı bir tavırla: 

- Söylediğiniz sözlerin doğru oldu. 
ğunu hissediyorum. dedi, fakat buna 
rağmen bunu kabul etmek bana bir 
hayli güç geliyor. 

Fa usta soğuk bir tavırla sordu: 

- Demek ki kendinizi müdafaa et. 
mekten vazgeçiyor ve ölümü bir ko. 
yun mülayimliğile kabul ediyorsunuz 
öyle mi? 

Don Sezar uzun müddetle düşündük. 
ten sonra nihayet kararını ve:t::li: 

- Madam, dedi, hakkınız var. Ben 
de herkes gibi yaşamak hakkına mali. 
kim. Binaenaleyh her ne bahasına olur. 
sa olsun kendimi müdafaa edeceğim. 

Bilhassa ki, söylemiş olduğunuz veçhi. 

le mevzul:ahs olan şey babamı vurmak. 
değil, nefsimi müdafaa etmektir. Bu. 
nun için ne suretle hareket etmem la. 
zrm geldiğini, lütfen izah ediniz. 

Fausta onun nihayet karar verdiğini 
büyük bir sevinçle gö:dü ve büyük bir 
coşkunlukla söze başlaıdz. 

- Ondan daha evvel harekete geçi. 
niz, dedi. Kral sizin kim olduğunuzun 
meydana çıkmasından korkuyor. Bina. 
enaleyh, bunu kendiniz, alenen ilan 
ediniz. Ben size bunun bir hakikat ol. 
duğunu gösteren deliller verecegım. 
Bu delilleri herkese gösterin. Herkes 
buna inansın. Birkaç gün i~inde, sizin 
veliaht o1duğunuzu. bütün İspanya bil. 

melidir. Herke::; kralrn size ve bilhassa 
annenize karşı yaptığı alçakça muame. 
leyi öğrenmelidir. Bütün bu hakikat 
a:ılaşrldrktan sonra, en küçüğünden tu. 
tun da en bi!yüğüne kadar bütün ts. 
panyol halkı öyle bir ayaklanacaktır ki 
celladmız tahtında titreyecektir. Onu 
işte bu suretle ezebilirsiniz. Görüyor. 
sunuz ki mevzubahs olan şey bir cina. 

yet değildir. Size tavsiye ettiğim şey .. 
ler en doğru ve en kanuni çarelerdeir. 
Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. 

- Doğru madam, söylediklerinizi 

yapacağım. Fakat size yalnız şunu söy. 
liyeyim ki, sizin beni bir cinayete teş. 
vik ettiğinizi hiçbir zaman aklımdan 

geçirmedim. Sizin gibi asil ve iyi kalpli 

bir insanın aklmd<?n böyle alçakça dii
şünceler geçmiye:eğini anlamamak için 
kör olmak Ja::ımdır. 

Fausta gülüm!edi ve lakayıt bir ta. 
vrl'la: 

- öyle olsun, dedi, bundan artık 

bahsetmiyelim. 
- Kim olduğumu iliin etmekle kralın 

elinl:ien kurtulacağımı ümit ediyorsu. 
nuz. öyle mi madam? -

..... 

CÜCENiN l\ŞKl 
-----------------------·-------------·~------------·------------------- Şüphesiz, bu vaziyette kral sizi öl. 
dürmeğe katiyen cesaret edemez. Her. 
kes hakikatı öğreneceği için, sizi öl. 
dürmek istiyen adamın böyle bir cesa. 
rette bulunmasına imkan yoktur. Bii
tün gurur ve haşmetine rağmen halkın 
hiddetinden korkarak bunıdan vazgeçe. 
cektir. Yegane yapabileceği şey sizi 

mahkeme huzuruna çıkarmaktır. O za.. 
man, siz de orada bütün haklarmızm 

resmen tanınmasını talep edersiniz. 
göstereceğiniz deliller o kadar kuvvetli 

olacaktır ki kral boyun eğmek mecburi. 
yetinde kalacaktır. Ve bu sizin hakla. 
nız olduğu için, veliaht olarak ilan edi. 
leceksiniz. Bundan sonra, annenizin ka. 
tili olan taçh canavarın, Allahın huzu
runda hesap vermek için gitmesini bek. 
lersiniz. 

Bu fikir Don Sezann hoşuna gitmiş. 
olacaktı ki sevinçle bağıtidı :, 

- Buna imkan var nu? 

Fausta tem.in edici bir katiyetle: 
- Böyle olacağı muhakkaktır, dedi 

hem de zannettiğinizden çok daha kısa 

bir zamanda .. Krnl ihtiyar, hasta ve 
bitkindir. Günleri sayılıdır, hiçbir cinai 
müdahaleye lüzum bırakmadan size ye. 
rini terk edecektir. 

- Şu halde madam, doğrusunu is.. 
terseniz, tahta çıkıncaya kadar beni bir 
hayli bekletmesini temenni ederim. 

Bu sözler, gen::in haris olmadığını 
bir defa daha isbat ettiyse de, Fausta 
buna pek de kızmadı. Çünkü düşünce. 
lerini, esas itibarile ona kabul ettir. 
mişti. ŞirrJ:li yegane mesele onu Jiral. 
dadan ayırmaktı. Fausta bunun son 
derece müşkül bir iş olduğunu hissedi. 
yordu. Fakat cesareti kırılmıyordu. O, 
nice entrikaların içinden çıkmış, nice 
müşkül meseleleri halletmi§ti. Don Se. 
zara tahta çıkmak fikrini kabul ettir. 

mek zaten başlı başına bir meseleydi. 
Kralın biran evvel ölmesi itini ise ko. 
]aylıkla başaracaktı. Küçük çingene kı
zma gelince, ondan vazgeçmemekte ıs. 
rar ederse, nihayet onu da ortadan kal. 
dırabilirldi. 

Fausta Don Sezann aon sözlerine 
cevap olmak üzere parmağını havaya 
kaldırdı ve ciddi bir tavırla: 

- Hepimiz allahrn elindeyiz, dedi. 
Ne zaman isterse bizi bu dünyadan a. 
yınr. 

Tatlı bir rüyaya dalmıt Jibi duran 
Don Sezar sordu: 

- Bu tacı size medyun olacağım 1 
Fakat size bunu ne suretle ôdeycee. 
ğim? 

Fausta llkayit bir tavırla cevap ~r· 
di: 

- Bundan, biru sonra bahsede~· 
Şimdilik faaliyetimizin esaslarnu takip 
etmeliyiz. Bu işin kolay bir ıey otnıa
dığmı sizde takdir ederıini.ı. ~ 

- Şüphesiz. 
- Size dostluk ve yardnnmu teklif 

etmiştim. Kabul etmeden evvel, bu ifi.rı 
tahakkuku hususunda neler yapabilcee• 
ğimi size söylemem lazımdır. Bunla~ 
bı1menizi istiyorum. Bunun için ıi.ııidı 
beni dinleyin. 

- Sizi dinliyorum madam! 
- Evvcla yanndan bahıedeyiıtlo 

Size demin de söylemittirn: K,oea bit 
ordu yann faaliyete geçecektir. Güf'Üİ. 
tü ve arbedeler vukubulacaktJr. l{ralıtı 
ve baş engizitörün plaruarı buldur. 13~ 
arbedeler esnasında siz katledilecek& -
niz ve bunun bir kaza neticesinde "11" 
kubulduğu söylenecektir. Fakat be: 
buna müsaade etmiycceğim. Çünk 
ben de mukabil tedbirler aldım. l{ratııı 
ordusuna mukabil ben de bir ordu tet
kil ettim. 
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Gaıatada Meşhur Ekselsyor • 1l 
Elbise Mağazasında 

lier yerden ucuz ve teminatlı olarak elbiseye dair 
iht:iyacat:ınızı t:emin edebilirsiniz 

ş.., cedveıden bir fikir· edinebilirsiniz : 

~ Pardesüler l l 1h L::-.: Gabardin Pardesüler 17 lh Liradan l Erkek Kostümleri 14 % Liradan 
t d Mandleberg Pardesüler 231h ,, Kadın Mantolan 13 ,, 
I ~t Pardesüler 15 3h ,, Muşambalar 12 ,, Kadm Mupmbalan 10 ,, 

~lama elbiseler iki prova ile 28 'l:a liradan itibaren 
.. ".: •.. '..... ~. ~· . , . " .. 

O halde hemen işfemeğe hazır olan Hovagazi 

Banyo afetini tanımıyorsunuz. 
.... - ' 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

·~.. . . . . . .,. BAZI SiNEMA ARTiSTLERi 

i 

RESER. 

MAZON isim, HOROS markasına dikk at 

Mi DENiZE 
dikkat ve 1Yl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemeıt 

yiyenler, fazla baharatlı ve bi. 
berli yiyenler, bilhassa içki içen. 
ler midelerini tahriş ederler. Ve 
EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, a. 
ğırlık ve baş dönmeleri hisse. 
derler. 
MAZON MEYV A TUZU HA. 
ZIMSIZLIGI, MlDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
!NK!BAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 
mümasil mlistahzarla kıyas ka.. 
bul etmez. 

ıoo.oöör~KazA11Yo1 K i myager 

1 T~~a~t~l~O~k~u~u~~il-1 

~~~ .. 
~ ıı11;: bir sinamacı: 
~lll1~ 0 ffolivud'da 
''' kıastk güzel ik 

'Yet etmiyor 

~ 8tild s "e ua/01arnıda klasik güzellik 
tıı.... ~ 8 -toı~ ediyor; 00Zamanımızda 
~~. Qilıe Ye ıekl 100 dolar kıy" 
\~le bir 1 Yilzler ise, zeklidan ve 
'1,._~et· tenden daha fazla, 1000 
~~ Uldedir. 

~ l>l'o~tlerinio yakıcı ve kutr 
\t;_oq ~e:lerı altında çalışırken 
~'eti ını çabuk soldutarak 
"-~. a~ buruşturan bu projek· 
~~ \>e ok . Yiidızlar, yüzlerini 
~ t ~ tllıeııe§tirmek için gü• 
\I' ~a ed·eseıcrinde bUtün serveti~ 
~ ~ldı~. ~;orıardı. Fakat, bugün ... 

b~lt bı ndı kendine t evessül ede· 
r tedbir sayesinde ciltleri· 

umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 1 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. 

USTA AŞÇI ARIY ANLARA 
Çok mükemmel ala turka ve ala

franga yemeğe vakıf bir aşçı iş 
arıycır. Arzu edenlerin Bayazıtda 

Aşçılar kahvesinde Ali usta adresi.
ne müracaatlan. 

:nm:::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::n::msıı 

il Doktor i! 
!!ömer Abdilrrahman!i 

nln taravetini vlkAye edebilirler. Vr i; D E R M A N i: 
yana Unlverslesi prof esörU doktor il H 

il Muayenehanesi - EminönUnde .. 
Stesj tarafından k~if ve genç hay- J V ALDE HANI f 1 d N 21 !i 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi' !!-.• : .. -·--·· .. ---~.~ •• ! . ..2;.._ ....... n= ...... ······-................................ ·-········. el ve gençleştirici Biocel cevheri şiar 
di pembe rengindeki Tokalon kremin· Hem ucuz, hem m~kemmel ve 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel hem de çok çabuk tercumeler: 
kullandıkta, siz uyurken cildiniz; Türkçeye her nevi kitap ve saire 
besler ve gençleştirir. Buru§ukluklar Almancadan ve Fransızcadan 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın Türkçeye, her nevi kitap ve saire 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç tercüme ettirmek istiyenler aşağı
leşmeğe muvaffak olabilir. Gilndüzlcr' daki adrese yazı ile müracaat eder
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· lerse en miikemmel tercümeleri 
!on kremi kul!andıktıı bütün siyah çok çabuk ve en ucuz bir fiyath 
bc>nlcri giderir, ve aGtk mesamatı kaps elde edccel:lerdir. 
hr \"P cildi beyazlatıp gençleştirir. M .R. 13. 

Laleli: Masihpaşa sokak Dinç 
Ap. No. 2. 

Gemlik . Be ediyesinden: 
1 - Gemlik kasabasmm hali hazır haritasının Bayındırlık Bakanlığm· 

ca kabul edilen Belediyede mevcut fenni §8.rlname dairesinde yapılması 19 
/ 2/ 937 gününden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Hali hazır Haritası yapılacak yerler tahminen 60 hektardır. 
3 - Beher hektan için tahmin edilen bedel 27 liradır. 

4 - Eksiltmiye girecekler bu baptaki fenni ıartnameyi Gemlik U
raylığında görebilirler. 

5 - Eksiltmiye girecekler o/o de 7,5 hesabiyle 121 lira 50 kurut mu· 
vakkat teminat vereceklerdir. 

6 - lhale 1937 yılı martın 11 inci perıembe günü saat 14 de Gemlik 
Uray Encümeninde yapılacakbr. 

7 - Ek&iltmiye gireceklerin bu işi başaracak !eraiti haiz buluncluklan 
ına dair Bayındırlık Bakanlığmm eh liyetnamesini haiz olmalan f&rlbr. 

"1068,, 

Maliye Vekilet·n en: 
1/ 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldınlacağı ev

velce iJan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklar la bronz 1 O lruruşluklarm 1 
kanunevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının takamı( 

[etmiı olduğu ilin olunur. ,(443).. .(1103).ı 



Y~ni bir göl 
,,. 

Yedikuleden dışarıya çıkınız. Balıklı hastanesine giden yola sapınız, Solunuzda 
geniş bir gölün vücut bulduğunu göreceksiniz. Bu gölün yarın b!r bataklık,ö
bürgün bir sıtma yuvası olacağında hiç şüphe edilmemelidir. Hem Rum ve Er. 
meni hastanelerinin burnu dibinde ... Bu batakhğm kurutulması, yağmurlarda 
suların tekrar toplanmasına imkan vermiyecek bir şekle konulması Iazımdrr. işte 
bugiln surlar dışında vücut bulan yeni gölün resmi ... Şunu da ilave edciim ki bu, 

gölün ancak üçte birini göstermektedir. 

Bu çöp kamyonhm Lnn"!ıı b:>:;trnmda ne yapıyorlar? . 
1 - Langa boztnnlarından biri ikly~ :-yrıldı ve iki parc;'lsmm arr<:n dan 
şimdi geniş bir yol geçiyor. Bu bc1cdiyenin yaptığı güzel bir şehir 

l=l~dir. Ti'n.kat .... -----~--... 

2 - Fa.kat gene bu bostanın yanrbaşmda dUn gördiik ki çöp ·kamyonla
rına harıl harıl pislik, çamur ve çöp doldurulmaktadır. F~er bu kamyon. 
lar orada "nasılsa birikmiş olan çöp''leri temizliyor idilcrse bir diyeceği. 
miz yok. Ama söylendiği gibi civarın pislikle;i evvela kilçük çöp arabala
rı tarafından oraya taşınıyorsa, yani orada bir çöp istasyonu varsa buna 
bir nihayet verilmesini istiyoruz. 

1
• 

"Sırçadan köşkte oturanlar b:ışltasına taş ntmamııtıdır., derler. Halbuki otomobil gltıl 

yollarda hcrglln herkese saldıran salrnr bir n:ıkll vasıtasının cam olu~unn ne dersiniz? Bu· 
gün camdan otomobiller yapı"makt.adır. Yulcnrdıı. gördUğUnUz ve bUtUn aks:ımı camrlRn 
olan yepyeni bir otomobil modeli Berllndeld beynelmilel otomobil s 0 rgislndc te;ihlr olun
mU§lUr. 

.... -
Hava rasadatı için fotoğraf makinesi t< uıert 

P f .. F . . ~~ . . h . . . t-. ı·t aııııa f ı~ ro esor atının unıversıte rasat anesı ıçın LMZI a a ·· r • 
bundan birkaç ay evvel seyaha tt çıktığı malumdur. Pr~f~soö:d\lğil' 
bu seyahati esnasında Ünivcrsi te rasathanesi için bu, resmını g silfl• il' 
nüz hava rasadatı fotoğraf makinesini sipariş etmiştir. Bu r:ıetesi'' 
tan bul üniversitesindeki teka müluen bahseden bir Avrupa g 

* ................................ ! . . . 
Tank mı : 

yarış 

otomobili 
! . 

mi? 

Görünüşte yeni 
bir yarış .,tomo. 
biline ne kadar 
benziyor değil mi? 
Halbuki bu müte
harrik bir petrol 
tankıdır. V e tay
yare meydanların. 

da tayyarelere ben
z:n vermeğe yarar. 

·····~--·· .. ······························· Karadan : 
na"'ledı.e ,, i 

ınotörbotıar 1 

* * 

· de ,\t•~ 
Ifalıklı ilastahanesın ııı 

heykeli bast•l1"~ 
Bu ayın 2 ı inde Balıklı ı.eyıceli ut 

··rk '' ~i• ır 
bahçesine konan Atatu Rest11ilP'" 
J.-ö•şat resmi yapılacaktır. 
büstü göstermektedir. 

• ~ııe 
tıtlı•re et' 

Sudan çıkarılmış bir balık gibi. biiyük motörbotlar l ngilterede dağlık araziden taşınarak bir tayyare ussrıa1'ıe<1~:~· 
götürülmektedir. Bunlar, trenle naklolunamıyacak kadar büy:iktüler. Onun icin hususi kamyonlarla •. ıe t11u ,41" 
tedir. Bu. !ng'lizlerin çok garibine gitmiştir. Fakat Fatih Sultan Mehmedin ~!stanbulun zaptında, b

0,,1fil 
mel nakil vasıt~lt'rına mnJil;: bu'unn•adığı halde gemilerini Çifte sütunlardan Kaınmpaşaya taşıdığını ta 

b len Türkler, bu reEmi ~ör~ü:.kıi zaman, İngilizlerin düıtüğü vaziyete dÜJmiyeceklerdir. 


