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Polis mcmımmıı vuranlardan J(cnan (Sağdaki siyah elbiseli) ile ı..·evz2d 

7 epebaşında dün geceki had!se 

Vazife başındaki polisi 
vuranlar yakalandılar 

Birisi zaten kaçamamıştı, öteki hir tavan arasında ele geçti. 
Polisi bıçaklarlarken zavallının ellerini tutan 

iki resmi elbiseli şahıs da bulundu 

ol isin yarası a{lır 

ll<'::if c başında yarol.anan polis nıenıuru Galib bu sal>..ıh Jıasta11ede 
(yazısı 1! incide) 

lstanbul lise ve orta mekteplerindeki 
.,. 

Ucretli muallimler 
Cç aydır 

·Maaş alamıyorlar 
Bütçede münakale suretlle temin edilen 
paranın tediye emri ay başına kadar 

gelmezse \'azlyet ne ol~cak? . 
lstanbuldaki resmi orta mektep ve yıs dahil oldugu halde - üç aydan· 

liselerde ücretle çalışmakta olan mu- beri paralarını alamamışl:ı:dı:. 
allimlerle muallim muavinleri _ Ma. (Devamı 1~ 111cide) 

Şehir meclisinin kararı dolayısile 
......................................... ~~~·------------

Eşek, bir "ihraç 
metaı,, oldu __________ .. ~ 

~ 

. 
l'atihte Atpa.:amıö'a müşteri bekliyen "hayvancık" lar (Yazısı 6 tncula) 

Başvekil Atinaya 
bu akşam varacak 

Feyezan dolayısile frenler 
işlemediği için 

ismet lnönü tekrar Nişe döndü 
.......................................................... @JaıDkaını a1rDOaışmasoınıoını Dktnsaı@ıô 

Amerika saıG=nadaı mlYıslb>e1' lb>nrr tesnrrn <§laılfila: 
Cumhur Reisi R d 
Ruzvelt'in omanya an 
yazdığı IO@yft.g il:edlnye etme~snznını 

roman : Petr()l alacağız 
~ D lr lb>Sl Ş l}(a ' Belgrad, 24 (hususi) - Londra ve s~s salon~a Yugoslav başvekili ve harl 

Paristen ldönen Başvekilimiz Belgrad- cıyc nazırı! h .-'! m c e emmiyctli bir konferans 
al \WI al dan geçerken, istasyonda krallara mah- (Devamı l! incide) 

Gazetede birden. 
• bire telefon çal· 

~111'•.J·~ 
dl. Herkes otur. 
muş sessizce çalı-
§Iyordu. HattA 
Nı.zamctUn Nazır 

bile B'JSU)'Or \'C 

yazıyordu. Bir ar 
kadaş telefonu 
açtı. fa'yı &nyor. 
lardı 

- Aİlo, kimalniz. 
Ben, fa 
- Merhaba ben 
C ! BUyUkadadan 
'teleıon eclıyorum, 

"SeS(mJ tanrmadrn 
mıT 

ne var ne yok T 
- Seni bu ak,am bize da\'et ediyorum, bir 
kaç gün kalırsın. 
- lmkAnı yok. 
- Niçin? 
- Bir roman nakletmekle mcııguınm. GU• 

uı blr roman. 
- Ne romanı? 
- Polis romanı 
- Ne çıkar, sür°U ile okuyoruz . 
- Bu öyleal değil. 
- Neden? 
_Bunu Amerika rclsicumhuru dUJUnmuıı, 
0 yapmt§ 
- Ya!! .. 

0

Mevzuu ne? 
_ Milyoner bir adam karısından ve etra. 
tından kurtulup kaçmak iat!yor Bakıyor 
bu çok ı;üc;: bir ııı. Bunun üzerine. ' 
_ Anlatma! Anlatma da tatlı taUı oku-
yayım. Ne zaman başlıyorsunuz.? • 
_ Yarm baolıyoruz. : ........................................................ : 

Dünyanın en zengini 
Rokfeller öldü · 

2.880.000.000 Türk 
miras bıraktı 

Nevyork 24 ( A.A.) - Meşhur 
milyarder Johne Rokfeller, 98 ya· 
mda olduğu halde saat 4,05 te f lo· 

ridada kain "Daytonea Beach,, de 
vefat etmiştir. 

Dr. Meerriman, 98 yaşında olan 
rnütevef fanın gece yarısına kadar 
akli rnelekatını muhafaza etmiş ve 
gece yarı ı ihtizar haline gelerek 
kalp adelesi iltihabından ölmüş ol
duğunu söylemiştir. 

Rokfeller, geçen cuma gi.inü ha· 
fifçe rahatsızlanmış ve uykusuzluk
tan şikayet etmiştir. Yanında ailesi 
erkanından hiç kimse bulunmuyor
du. 

Cesedi Nevyorka götürülecektir. 
Cenaze merasimine ait tertibat he· 
nüz tamamiyle ikmal edilmiş değil
dir. Rokfeller, Birleşik Amerikanın • 
efsanevi bir siması ve her hal ve ha· ......... ~.,,,..,, 

reketi gazeteleri, mecmuaları doldu· 
ran bir nevi milli kahramanı idi . 

(Devamı 12 incicle) Ro'J.:f eller tonmüıriylc beraber 

Çocuk 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamızın, üç yaşma kadar olan küçükler arasındaki "k" · ·~- ·..ı·· 
R . . b .. bak . 1 .. . T , ı ıncı Kism.I uun 

· mııta. esmımız u musa a)'a gıren ·yavru an gostenyor. afsilit 11 inci ıaY.Jfanuzdadır. 
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24 MAIS - 1937 

lngiliz donanmasının 
yarınki dehhaş 
manzarası ... 

logllterenin yeni yaptırdığı gemiler başlı 
başına bUtUn Fransız donanmasına muadil 

lngiliz donaıımasmuı lngiliz hegemo nyasmı korumıya mecbur olauğu saha 

Altıncı Jorjun şerefine yapılan bü. deniz lordluğu emrinde 322 gemi vardı; 
yük deniz nilınayişi dünyanın gözünü 1936 da bunların sayısı 118 e inmişti. 
yine İngiliz silahlanması üzerine çe- Gene 1918 de İngiliz donanmasının 7 4 
virdi. Genç kralı S'-lamlamak üzere denizaltı gemisi varken 1936 da 48 de 
Şpithcad'da toplana!l donanma tam nizaltı gemisi kalmıştı· Bütçede donan-
891,000 ton hacminde idi. Bunun ne maya ayrılan para yütode 12 eksilmişti. 
demek olduğunu iyice anlamak için 5u 1935 de siyasi hava bulutlanınca !n-
i.zahata bir göz gezdirmek kafidir. giliz devlet adamlarının bir çoğu donan 

Altıncı Jorjun bayrağını taşıyan ln. ınanın kuvvetini azaltmakla ne büyük 
giliz krallık yatı (Viktorya and Al hataya düşülmüş olduğunu anladılar. 
bert) 142 si İngiliz ve 18 i yabancı Habeş - İtalyan harbinden doğan ci
olmak üzere şu haib gemileri önün- han gerginliğinde İngiliz hegemonyası-
den geçmiştir: run hiçbir tesirde bulunamaması ise ln-

19 zırhlı (12 !ngirz, 7 yabancı). giltereyi son süratle deniz silahlanma-
4 uçak gemisi (dördü de İngiliz). sına seketti. 
20 kruvazör (16 kgiliz, 4 yabancı). İngiliz ldeniz lortluğu silahlanma prog 
64 torpito muhrib: (60 İngiliz, 4 ya. ramınt tamamile tatbik edildiği anda 

hancı). 500.000 tonluk yepyeni bir kuvvet ka-
23 denizaltı gemisi (22 İngiliz, bir zanmı§ olacakttr ki, bu miktar aşağı yu 

yabancı). kan Fransız donanmasına muadildir. 
18 torpito (16 !ngiJiz, 2 yabancı). :Maamafih bu Habc-ş - ltalyan hadi. 
12 mayn gemisi, ganbot ve saire seleri esnasında İngiliz donanmasının 

(hepsi İngiliz). aciz bir halde bul!.Wduğuna delalet 
Y:ıni topyektın 160 harb gemisi. etmez. Altıncı Jorja biat eden donan.. 
Bundan başka ayni noktada 74 bil- ma geçen yıl da tam-bir--milyon--ton· 

yük yolcu gemisi topalnniış bulunu. • luk "yepyeni ve sotı :;~tem vasıtalara,, 
yordu. Bunların çoğu A.kitanya bü- yani eu kuvvetlere malikti: 
yükH!ğünde transatlantiklerdi, bir 11 Hattı harp gemisi (337,500 ton). 
kısmı da zenginlerin, lordlarm hususi 3 harb kruvazörü (106,000 ton). 
yatlariydi. Eğer kralın yatı bu gemi. 7 uçak gemisi (120,150 ton). 
lerin önünden geçeceği yerde bu ge. 18 büyük kruvazör (173,400 ton). 
miler Pruva nizamında bir geçit res- 22 hafif kruvazör (127,950 ton). 
mi yapmıya kalkışmış olsalardı, ilk 8 lider gemi (büyük muhrib 11,610 
geminin başı ile so:ı geminin kıçı a. ton). 
rasındaki mesafe tam 47 kilometre 51 torpito (68,539 ton)· 
tutacaktı. (*) 37 denizaltı gemisi (45,624 ton). 

Bu 160 harp gemisinin tonilato mec· 1 mayn atan bir kruvazör (6,750 
muu 891,000 ton olduğunu yukarda ton.) 
söylemiştik. ilave edelim ki makineleri- 4 monitör ve ağ gemisi (23660 ton) 
nin tahrik kudreti mecmuu da 4,823,000 39 topçeker { 43285 ton.) 
beygir kuvvetindeydi. Ve şu topçu kuv 24 mayn tarayıcı gemi (17,005) 
vetinin ldehıetini göze vürüyordu.: Ve birçok küçükhi büyüklü yar. 

127 parça 30,S - 40,6 lık 52 parça dımcı gemler ki ceman yekıin 248 par
• 20,3 - 28 lik, 730 tane 10,2- 19 luk· ça. 

K!ral Jorjun yatı teftişe başlayınca Bu yeküna 233,430 ton hacmindeki 
bu gemilerin her biri tarafından 21 top yaşını doldurmuş veya doldurmak U 
la selamlanmıştır. 160 geminin beherin zere bulunan 143 pa::-ça gemiyi de ka. 
den 21 top atılması demek (21X160) tarsanız Habeş - İtalyan harbi esna. 
atım yapılması yani muhtelif çapta smda İngilterenin tam 1,326,676 ton
(3221) pare top patlaması demektir ki luk ne muazzam bit deniz kuvvetir.e 
bununla Spithit'de nasıl bir kıyamet kop sahip bulunduğu anlaşılır. 
tuğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bununla bir !ngiHere, donanması. 

• • • nın amudu fıkarisirıi teşkil eden ve de-
Denlz harb mütehassısları bu vesi· niz muahedeleriyle yapmak hakkın&. 

leden istifade ederek lngiltcrenin ye. malik olduğu hattı harp gemileri!\. 
ni silahlanma programı ve lngilız den ancak 12 sini yaptırmış buluntı. 
harb donanmasının umumi harb so- ycırdu. Kruvazörleri ve torpitoları çok 
nundan 1936 ya kadar olan vaziyet• kuvvetliydi. Fakat Lu kuvvet İngiliz 
etrafında şu malumatı veriyorlar: donanmasının müdafaa etmeye me:!. 

"Amerika Birleşik devletleri, Ja. bur olduğu geniş sahaya nispet Milir
ponya ve ltalya d~niz kuvvetlerin! se toplanmış ve he~· şeyi göze alm1ş 
arttmrlarken "silahları bırakma,, fik- bir risk donanmasına karşı hiç de ka
rine saplanan İngiltere deniz harp va. fi degildi. Ayni tarhite deniz lordlu. 
sıtalarım yüzde 48 nispetinde azalt- ğunun tezgahlardaki sipariı,i de an
mıştı. 1914 yılında 69 hattı harp ge. cak l15,450 ton hacminde 40 gemiden 
misine sahip bulunan İngiliz impara- ibaretti ki bunların iltihakı da donan. 
torluğu 1936 da ancak 15 zırhlıya su... mayı yine istenilen kuvvete yükııelte. 
hipti. Kruvazörlerin miktarı da 1os miyecekti. N. N. 
den 50 ye inmişti. 1914 de muhrib, tor ( Del;amı uar) 
pito mayn gemisi ve ganbot olarak 

( ~) Bu uzunluk yalnız 160 harp ge

misinin tulları mecmuu değildir. Bu 47 
kilometreye yürüyiiı nizamında büyük 
ve küçük gemiler için aynl~ı mutat 
rmM'ft'll payı da dahildir. Yani aalfı 
harp gemı1eri biribirinc?en 450 metre, 
kruvazörler 350 ıer metre diğer gemiler 
250 ıe metre aralıkla seyrederler. 

ltalya HUhUmdarları 
Romaya d6ndiller 

Roma, 24 ( A.A.) - Kral ve 
kraliçe ile prenses Marie, Ciano ve 
maiyetleri Buclapqteden avdet ve 
saat 19 da buraya muvasalat etmit
lerdir. Kendilerini nazırlarla büyük 
bir halk kütlesi istikbal etmiştir. 

Tsaıva seferi 15 gün 
evvel ve daha parlak 
bir zaferle · bitebilirdi, 

fakat .•. 
-14- Yazan : !iadık Duman 

Merkezden gelen~~~~ 
altıncı fırka ise 
zaten yolunu şaşır
dığından bır çok 
vakit kay'.ctmiş • 
tir. Berekel Yersin 
bu fırkanır: başın. 
da yürüyen lıvanm 
kumandanı Hasan 
pa~ kesik bir ara
zi a:-asmd~ saklı 
olarak sür&tle ile. 
riye atılm:§ bulu. 
nur üa üçUncü fır
kanıı: düşm a n ~ 
mağlup olmuş olan 
piş.farına zamanın. 

da bir imdat kuv
veti yetiıımiş olur, 
düşman püskürtü. 
lür. Bu hadise çok 
garip bir §ekild~ 
cen•yan etmiştır. 

Anlatmıya değer: 
Üçüncü fırknya 

mensup bir yUzba. 
şı, kaputunu emir 
neferine vermiş. 

Nefer Ama v u t; 
tür;cce bilmi y o r. 
Yürüyüş esnasında 

silahı, kasaturası, U!!'!!'l 

(Emekli Kurmay Blnba;ıı 

çnatası, matrası za Tsalya harbi T..ahramanlarında.n ktıym akanı Ahmed 
ten kendisini yo
ruyÇ>r, bir de kaput. taşınır mı? Ne 
yapsın, kaputu sırtına geçirir. Pl~LıH 
mağlüp olup ricate başlayınca bu ne
feri gö-:-cnler genç bir erkanıharp za. 
biti sanilrak kendisinden emir ister. 
ler. Nefer türkçe bilmediği için yal-
nn: j 

- İleri ! İleri! 
Diyeb!lır, kendisi de ileriye doğru 

koşmıya başlar. Bunu gören borızan. 
lar bir <>rkanıharp zabiti emir verdi 
sanarak hemen ileri işaretini açlarlar. 
Ricat eden asker geriye dönüp süngü

ye davranır. Bu sırada Hasan paşa li
vası da diğer cihetten düşmanın yan. 
!arına düşmüş bulunur. İki ate.s ara. 
sında kalan Yunan piştan dikiş tuttu. 
ramaz, ricate başlar ve arka taraftan 
gelen Yunan kuvvetleri üzerine düşe
rek onllWda da bir panik yapar. 

İ§!te Çotalca harbinin birinci devre. 
si böyle bitti. 
Düşmanın vaziyeti, fikir ve niyeti 

malüm olmayınca emirler yalnız 'har. 
bin birinci devresi için verilir. Bunun 
için biz de verdiğimiz emirlerı yalnız 
birinci devre için vermiştik. Fakat 
bu dil bilmiyen Arnavl!t neferin yü-

Bir pazar R'ezlntlsl 
sonunda yedi 
kişinin kav.ıası 

zündcn pek çabuk nail olduğumuz 
"\nuvc!.1't"ın!•oh .. ., ' 1Rtlfade icin harbe 
ve takibe devam etmek istedik. 

Ordu kumandanlığı Hamdi paşa ve 
Memduh paşa fırkalarını muhar'!be· 
ye so!üu. O esnada ikinci Neşet paşa 
fırkası bir livas.ı ile İdris köyünü, bir 
livası ile de köyün şarkındaki tepeyi 

i§gal etmişti. Bu fırkayı ileri hare. 1 

kete kandırmak için çok zahmet :;ek
til)l. Birinci fırkaysa. Hacıobasına u. 
laşmıştı, lakin livarun birini Gö~;.:!l'ide 
ihtiyatta bırakmıştı. Yani elinde bir 
kuvveti kalmamıştı. Bunun üzerine 
bittabi Dömcke ile Çatalca arasına 

girip düşmanın hattı ricatını kesm~si
nc dair verilen emri eıskcrsizlik yüzün 
den başaramadı. 

• 
Eğer planımız t.ımamiyle tatbik e. 

dilseydi; eğer fırkalar böyle bir hare. 
keti başarabilecek kumandanlar elin

de bulunsaydı düşman bir gün sonra 
yapılacak harpte tamamiyle mahvo. 

lacak ve Dömekede yapılan büyük fe
. dakirlıklara ve dökülen kanlara Jü. 
zum kalmaksızın Tsalya scf eri on beş 
gi.in evvel ve askerlik bakımından da
ha parlak bir zaferle neticelenecekti. 

(Bitti) 

3lavata. daic -1 ek gözlüler 
CJ NlVERSİTELl gcn~!erle konu. 

şuyordum; onlara, benim gibi 
mcktcb medrese pek görm~miş, kendi 
kendi:erine yetişmiş insanların ıstıra. 
hından bahsediyordum. 

- Biz de, dedim. birtakım kitablar 
okuyup bilgiler edindik; birçok §eyle
ri de kulak dolgunluğu ile ö~~ul•k. 
Sonra bunca yılın tecrübeleri, dUşün.. 
celer1 var. Bütün bunlar şüphesiz ki 
bir :ıiç değildir... Fakat muntazam 
tahsil görmediğimiz için :ıncak hoftA. 
mun giden, doğrudan do~ya ali.k11.
mızı celbeden şeylerle uğragtık, öteki 
sahalara bir kerecik olsun göz gezdı-' 
rem~dik. Onlara aid kitab!an merak 
edip açsak da bir ~y 11.ılamıyoruz, 
çünkü onlan anlamak için lazım ge. 
len ilk malumattan mahrumuz. 

O gençlerden biri: 
- Sanki tek gözlü imi;Hiniz gibi ..• 

dedi. 
Bittabi böyle söylemed~; nezaket 

icabı bu sözü kalp kırmıyacak bir 
§ekle bürüdü. Fakat bjzJeri tek gözlü 
insankıra benzetti ve bu teşbih çok ho. 
şuma gitti. Bilirsiniz ki bizım, gördü
ğüm!iz şeylerin yerini. mes:ıfeleri far. 
kctmemiz, dünyayı düpdüz, her şeyi 
bir "plan" da görmememiz oözilmüzü~ 
iki olması sayesindedir. Bi;ini kaybe. 
der veya kaparsak yine her şeyi göre
biliriz, fakat onun etrafındakilere nis
betle yerini tayin edemeyiL. 

Bizler de, gözümüzü diker gibi, ka. 
fam:zı bir tek noktaya dikmigiz, yal. 
nız l)nu göriiyor, ötekileri farkedemi
yor, bütün insani bilgiler arasındaki 
münasebetleri kavrıyamıyoruz. BiT.! 
alak:ı.dar eden şey gözümüzde büyü. 
Y?r, büyüyor, dünyanın en esıuıh, ye. 
gane esaslı bil~isi oluyor. Doğru!l1' 
onu da iyice öğrenemiyoruz. çilnail 
hernangi bir şeyi hakkile kavramak 
için zaruri olan külli görii,tcn mah
rumuz. 

Fakat bu devrin "tek gö11üleri,. yal
nız biz, bütün tahsil der ~celerinden 
geçnıemiş olanlar değiliz. Mektebi, 
medreseyi bitirmiş olanlar 'da, intl. 
hah ettikleri mesleğin hududlarnnı aş. 
UU:lh. .lbU::JUl)V' la.'t, --ı.u ... ıc.."'4 '•"'• ı • .,'"' .. •'-t!t• 

birtakım kıaunlara bölmü~ler, bir ta
nesiı•in daracık çerçevesi i~ine kapa. 
nıyor, onun dışındaki ile~ni görmek 
için bır pencerecik olsun açmıyorlar. 
Orta .zaman gibi ilmin tek olduğu d~
virleri hasretıe1 imrenerek andığımız 
oluyor. Gerçi bugün ilmin her şubesi 

• çok gcni§lemiş olduğu için meseli bir 
Erasmus gibi, zamanının }}ütUn bilgi
sine aşina ve hakim insanlar bulun. 
masma imkan kalmam19tır; fakat bu 
zaruret bir iyilik diye kabul olunuyor, 
mütehassıslar asrı külli tec-.:ssıisü ade. 
ta bir ayıp sayıyor. Belki bunun için
dir kı bazı şubelerin ilet'lc'1lesine rağ. 
~~.ötekiler daha yavaş yürüyor. bi
rıbınnden istifade edemiyor. Daha 
fenP..sı var: bütün bu terakl:ilerden in. 
san oğlunun ruhunu, gönlUnil yUksel
ten. temizliyen, hayvanlar arasında 
bir l'>ayvan olmaktan kurt:ırıp insan. 
lık ·uealine biraz daha yakt't.,tıran bır 
kuvvet doğmuyor. 

~ir noktaya dikilmiş tek göz.., 
A.~11~.leri, filosofları, edibleı·i böyle tek 
gozlu olan bir devrin ins1nları nasd 
sendelemez? ... 

Nurullah AT AC 

Beşiktaşta oturan arabacı lbra
him çift beygirli arabasına konu 
komşularını bindirmiş, gezmiye gÖ· 
türmüştür. 

Gidilen yerde rakı içilmiş, ye
mekler yenilmiş, saat dokuza doğru 
da yola ~ıkılhıştır. Arabacı lbrahim 
hepsinden fazla sarhoş olmuştur. 

Yorrun beım verecefl ı1 az olur. Ayni teYlerte utraılllliall kadar ....... , ona bl 
b~unrnaz. Bu Yilzden okuyuculanmızı ber&1lnııo •tu' ~lerlnden 1 

blraa ~= 
aJ ırmak, kendilerini bqka llemlt'rde oyalamak lıtl.ronıL lıtlnl&ckı yonıldutunuz Ulllllll 
a,afıdakl auallerln <'eVaplarmı bulmaya fA!Njlnız. cebini& ki •I& bu lllt'flUÜV .. 

Araba Galipdede caddesinden r,e
çerken İbrahim sızmış, beygirler 
başıboş kalınca arabayı sürüklemiş· 
ı~r ve 114 numaralı helvacı Alinin 
dükkanına çarparak camını kırmış
lardır. Kazadan sonra beygirler dur
muşlar, içinde bulunanlar arabadan 
inmişlerdir. Helvacı Ali bunlardan 
bir kısmının yakasına çapışıp cam 
parasını isteyince arabadan inenler
den Hüsexin, Hay.riye, Şefika, Şeri
fe, Murtaza, lbrahim ve Halil ara
sında kavga cıkmış, biribirlerini döğ 
miişlerdir. Kavgacıların hep~i y:>.ka 
!anarak mahkemeye verilmişlerdir. 

tt-n 10nra tamamJle dqlştlflnl:r.J bl~kalnlz. rlllllzln bir kllmma ;... 
kAfatlan da vereceğiz. Böylellkle hem t>l'lf'Unıı., bem mllkAfatlanDUf olM"ak=. 

Tavşanlar l 
.Bir adam tanesi 35 kunııtan 11 tavıan 

aatm almııtı. Fakat aldıfr tavpnlardan 
bir kısmını kaybetti Bunun Uzerlne etinde 
kalan tavp.nlan da aatmağa karar verdi. 

Zarannı c.:ıkarmak için §Öyle bir c.:are dU
§UndO. 

, Kay'bcttıgi her tavşan için yel\J satacağı 
mallann hepsme (5)kuruşzammettı. Ve bu 

,,ekllde yaptığı satqım .sonunda zararmı çı. 
kardı ama klr da etmedi. 

Bu adam acaba kaç tavşan kaybetmişti'! 

Bunun ccvabmı yannki nüshamızda bula• 
caksınız 

iki mUdUr 
Yenı bir banka açılmı§ ve buraya iki mi 

dUr laYiJi edilml§tl. 
Bunlardan blrlclnal senede 10 000 lira m• 

il§ alac~k ve kendlalne her .sene 200 lira da 
zanı yapılacaktı. 

İklnciaı ise, sene aenede 10.000 lira mUf 
alacak fakat kendi.sine altı ayda bir 60 ura 
zam yapılacaktı. 

Birincinin her 1eae, lklDclıWı de altı ayd9 
bir zam gördtlklerlnl nazarı dlkkaU aıaralE 
bunlardan haııglainlıı daha fazla para kud 
makta olduğunu hesap ediniz 

Bunun cevabını da 26 tarihli nUahamızd• 
bulacak.smız 
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Türk 
şeın n ıroeırın n ıro 
deıreceoern 

lstanbuldan çıkmıyanlar, memle 
kette seyahat etmiyenler, eski payi
tahtı, Türkiyenin hala birinci şehri 
sanır' e aldanırlar. 

Bir istatistik görmüştüm: Dün· 
yanın milyondan ziyade nüfusu o· 
lan şehirlerini tasnif ediyordu. Bu 
zümreye hürriyetten sonra yenileri 
ilave clmu§. Fakat yalnız iki şehir, 
milyonluk olmaktan çıkmış. Biri Le·· 
ningrad (eski Peterburg >. biri de 
İstanbul. 

Bu haıta çocutun bitap haline ba kmız. Bu zavallı yavru açık pencerelerden giren zehirli koku ile her r;ün 
biraz daha ıolmaktadır. 

Fakat unutmamalı ki, lstanhul, 
ayni zamanda, işgal ettiği mesaha 
nokt&sından dünyada en büyük şe· 
hirdir. İşte bu nüfus azlığı, arazi 
büyüklüğü onda, bir faaliyet fakrüd· 
demi hasıl ediyor. 

fstanbul, hayat temposu az olan 
bir şehirdir. Tahir caizse, tansiyon
suzdur. Nabzı yavaş atıyor. Fakat 
zannedilir ki. b\:, Avrupa şehirleriy
le kiyas edilince böyledir. Eskiden 
belki evet. Fakat §İmdi hayır .. "Hek· 
tar başına medeniyet kesafeti., diye 
bir ölçü olsa, eminim ki, birrnk şe· 
hirlerimizin lstanbulu geçtiği bu 
sayede tahakkuk edecektir. 

Eğer Anadoluyu §arktan garba 
doğru ortadan ikiye ayırsanız, üst 
knnmda kalan şehirlerin, şimdiki va
ziyetini, ben kendi tahassüsümce 
şöyle bir tasnife tabi tutuyorum: 

Zonguldak, faaliyette birinci. 
Nabzı en hızlı atan şehrimiz .. Orada, 
insanlar çabuk yürüyor, çabuk ko· 
nuşuyor ... Canlılık derhal göze çar
pıyor ... 

Ankara, tabii, bina, güzellik, 
§ıklık, fenni yapılış noktasından bi
rinci ... Türkiyenin beyni. 

Samsun ve Gireson, devletcilik 
yoluyla değil de ferdi teşebbüs· yo· 
luyla inkişaf etmiş ve hayat tempo
su lstanbulu geçmiş şehirlerdir. 
• .< Hatta, diyebilirim ki, Bursa bile 
_.._. •~ ... k..o-eıa.._,...J-L: O:l--J-,...;~; uvh•• 
sından İstanbulu geçmiştir. 

Demek ki, medeniyet kesafeti 
cihetinde lstanbul hayli geri kalmış 
bir Türk şehri halini almıştır. 

Eskiden derdik ki: 
- Ah, bir ecnebi şirket zuhur 

etse, birdenbire milyarı dökse şu Is· 
tanbul ancak bu sayede adam olur. 

Ben de aşağı yukarı böyle düşü
nen ümitsizlerdendim. Fakat, Tür
ki}:enin diğer taraflarındaki ilerleyiş 
lerı hayretle ve takdirle gördükten 
sonra şu kanaate geldim: İstanbul 
Türkiyenin kalkınma pragramı sıra: 
sında nöbeti geride bulunan bir şe
hirdir. Fakat, diğer taraflarda 0 de
rece mühim hamleler var ki, bunla· 
rı_n er geç fstanbula tesir edeceği ve 
bırçok yerlerde görünen "bir iki se
nede tanınmaz hale gelme,. nin İs
tanbul icin de er keç mukadde .. ,..la· 
cağı şüphesizdir. 

Hayır, ergeç değil... 
Er ... Pek çabuk ... 

(VA·Nii) 

Ölü inek 
ticareti 

An adol uhlsa rı oda 
bir a d a m yakalandı 

Anadolu Hisarında Sandıklı 
bostanda oturan İsmailin ineği ev
velki gün dereden geçerken boğul· 
nıuştur. fsmail yirmi beş lira vererek 
aldığı İneğinin bu ani ölümüne pek 
üzülmüş, verdiği paranın bir kısmını 
olsun çıkartmıya karar vermiştir. 

İsmail ineğin ölüsünü dereden 
kenara çıkarttıktan sonra evine gö· 
türmüş, güzelce yüzmüş, derisini 
bet liraya satmıştır. 

lstanbul konuşuyor! . (Kasımpaşa 3 ) 
................................. 

Kasımpaşadan alınan 
Belediye vergileri yalnız 

oraya hasredilmelidir . 
ttasımpaşa için çalışmağa ayrılmış ola11 idaı e ve belediye 
memurlaıının tıpkı bir k umandan gibi nıücadele cephesinde 
çadır kura1aları, Agnalıçeşmeden Kasın1paşa1111ı göbeğine 
inmeleri ve "Halkı çirkeften kurtaracakları güne kadar,, halkla 
biılllıte agnlpis kokular ve gayri sıhhi şartlar içinde yaşamayı 

kabul etmeleı i lazımdır ! 

Piımaniyeden döniinee yanımdakile

re sordum: 
_ Bu hastaıı bol ıemtte kaç eczane 

var? 
_ tki tane, • dediler • biri iıkelcye 

yakın, diğeri mahalle içinde pazar kuru
lan meydan yok mu? Demin geçtiğiniz 
yer ..• Tabakhane .. 

- Evet, evet. 
_ Ondan bet adım beride· 

< l 

Az sonra Kasrmpa§<tnın bağrındaki 
mikrop karargabile Pişmaniye arasında 
tıhhın hıırad2ki ac:7i..i.1uı- 1J;; ... ..;,.:..., 

mütevazi bir eeıaneye dalmıt bulunu
yordum. Güler yüzlü, karayağız, kırk
lık bir zatla karıılqtım. Arkadaılar onu 
bana şöyle takdim ettiler: 

_ Eczacı Bay Vaaıf, Piımaniyedeki 
gerizin ve tifonun en büyük düımanı. 

Ona dikkatle baktım : 
Dükkinr ne kadar ıöıteripiz ve cılız 

"diyse eczacı Vasıf da inadına o derece 
1 ·1 azimli, sinirli ve ıeıinin erkek ahengı e 
emniyet ve itimat telkin eden bir adam 

<it.Bizi dükkinının arkaarndaki küçücük 

bir bahçeye götürdü. ,. 
Ortada bir havuz, • 
Etrafta gül aiaçlar~, saksılar, taflan· 

tar .. 
t kernlelere oturur oturmaz eczane 
s . 1 

sahibinin ilk iti acı bir gülümıeyıı e 
.. '"me bakmak ve kolunu havuzda 

y~zun tcırınızı balıklara doğru uzatmak 
yuze 

oldu: .. .. , B lar 
_ şunları goruyor muıunuz. u~ . 

·f ndan artıkalanlardır· Hani bu ııdıt 
tua i ··K eredeyıe her ya mur mevıımı a· 

Haberci 

le, n ıada bir "Sefinei Nuh,, yapmak, 

IJ:ı::urlar !dininceye kadar, ıeller ~u~u
y kadar hayvanların her cınsın· 

Nalbant Kızıldcmir deliği göstererek "- Bu 11/wıclc nasıl talıammiıl «it· 
i ir,,, - ricdi. 

yunca ya v 

den birer çift alıp içine ıirmek, ıııın· 
mak lizım gelecek. Bu yıl ıeller bahç.e 
d arını atarak yıkarak buraya ıetdı· ( 

1 
uv havuzdaki balıkları kapıp diikkina 

de:Jdılar ve camekinr kırıp ıokağa tat· 

dılar. 
_ Sizce Kasımpaıanrn en büyük der-

di nedir? 
_ Derdin büyüjü, küçüıü olmaz. 

••Dert" ~erttir. Ukin bu dertlerin en 
batında Ka11mpaf8 ile uiratı~m~~~ıı. 
Kaıunpat1mn hayatına yeni hır ıstı a
met verilmemeıidir. Eskiden burada 
Bahriye nezareti vardı ve Kaıım~aı: 
Bahriye nezareti uyeıinde f6yle böyl 

d Şimdi Kaıımpafl batıız kal
yaııyor u. 
mıt bir enet gibidir. Eğer ~~ntazam 

b. tot bir ıiıtem dahılınde bu ve ır me • . 
taka ile uğraJılıa sanırım kı Kaaım· 

mın dam etmek güç bir it değildir. 
paşayı a . . ... 

Baya11 IIatwc, Ilanifc ı:c lla<.liyc ile Pişnumıyc maluıllcsini bize dert 

yanan 

Jer ve aereden kum çıkarıp satarlartdı· 
O kum paprasile dahi dereyi temizle· 
mek mümkün olabilirdi. 

Buada yanımızdakilerden biri, mu
amclecilik yapan Bay Rüştü söze karış· 
tı : 

- Bayım ... Burada derdimizi dinlete
cek adam bulamıyoruz. Bakınız size bir 

şey söyliyeyim. M~zbahaya gıtlen ko

yunlar eskiden yalnız Zindan arkasın· 

dan geçerlerdi. Halbuki şimdi çobanlar 

nereden isterlerse hayvanları oradan 

sürüyorlar. Siz binlerce koyunun bir 

sokaktan geçmesi ne demektir bilir mi· 
ıiniz? Bu bir felakettir. Öyle pis bir 

koku yayarlar ki lıaltetmiş Pişmaniye 

gerizi. Sonra toz duman da caba· Di· 

yavruları 

- Sizin de sellerden 9ikayetiniz var 
ını? 

- Olmaz olur mu? Bakınız. Ben 

Ölü ineğin etlerini parça parça 
yapmış, kilosunu yirmi kuru§tan 
!a~mıya teşebbüs etmiştir. 

B ık . size biraz bayaH ve ıırıp ıorune-
e ı d • • ka 

cek ama. ben Kasımpaf& ereıuun .• 
patılmaması taraftanyım. Bu dere~ı~ 
.. tü a'"duydı ve eskiden olduğu gıbı 

vanhane caddesinin ikinci bir derdi de 
her sahalı saat be§ buçukta gürültü 

başlamasıdır. Hani belediye saat sekize 
kadar ı;üriiltü yapılmasını mcnctmi ti? 

üç dört yıl önce bir ev alıp başımı soka

yım dedim. İki yı1danberi sellerin getir

dikleri çamurlar ve kumlar binanın bo

yunu dört karış kısalttı. Buna b:r çare 

bulunması için kaymakamlığa ınüra~aat 

ettim. "Bu bizim işimiz değildir,. dedi

ler. Feridun adında bir nezafeti fenni

ye memuru ise beni adeta yanından 

koğ:iu. "izgara yaptırayım.. d:yorum. 

•'olmaz .. diyorlar. İzkara açılırsa lağım 

dolarmış. "E peki ne yapalım?.. diyo

rum· Adamcagızın hiçbir şey umurunda 

olmıyor, omuzlarını silkiyor. "ne yapar

san yap, yalıll~ beni rahat bırak! .. di
yor. 

lsnıailin komşuları ölü inek eti· 
nin <:atılmasını zabıtaya haber verin. 
re ev ansızın basılmış, ineğin etleri 
miisadere olunmuştur. Yakalanan 
f smail suçunu itiraf etmiştir. 

us s . d" . l 
Peyaleye kadar uzanabılıey ı, temız en 
seydi, bu K111mpatanrn l•hinc olurdu. 
Biliyorsunuz ki Acemler eteklerle gelir 

Nerede bu emir? Kim tatbik ediyor bu· 
nu? 

Garip bir anlatışı vardı. Kendimizi 

tutamadan, gülümsedik. Bu umumi 

HABERCi 
(Devamı 6 ınetda) 

••• _______ , ___ AM41Wi___... 

KURUN'da: 

Albn meselası 
Asını Us uııgihı diinya bu1ıra11ınm 

oıı can fılacol; mcvzumıu ele a11ı1t§: 
Altı meselesi. 

A ltııı, §İl}Jlıcsi~ ki, biitün siyasi hü
du~clcrin arkasıııda. sırıtan "esas §CJJ.,. 
rlır. Gu::idc arkada~ınu:: diyor "t: 

Afünlaruı çoğu Avrupadaki siyasi 
t"mniyetsizlikten kararak Amcrlk:ı) a 
gitmektedir. Bu memleketin ik~ısaı:li 
ve mali işleri üzerinde de zararlı tc. 
!lirler yapmaktadır. 

Tabii olarak Amcr;ka bundan mcm· 
nun olmuyor. Hariçten gelen allınlııra 
karşı tedbir almak istiyor. Bu tedbir. 
!er arasında altının Amerikadaki a
lım kıymetini indirmek dül'üncef;ı bu. 
lunuyor. Fakat altın istihsal eden meın 
leketlcrin başında İngiliz dominyon
l:ı.rı vardır. Cenubi Afrika, Kar ada, 
Avu3tralya arz üzerinde ist ihsaJ eöi. 
len altınların yüzde 53 Unü sıkarma'r
tadır. Amerika altının beyr.elmilel ff. 
atını düşürecek olursa bundan en zi
yade lngilterc imparatorluğu zarar 
görecektir. Onun için lngıliz domm. 
yonları büyük Britanyanııı böyel tıir 
ı chlikc kan; ısında kcndılerine tem ına t 
,·ermesini istiyorlar. 

Dünya yüztir.deki fenalıkların mli• 
him hır kısmı bu kaynaktan gelmek. 
!cdir. lnsanlar ve milletler arasında 
f;Ulhü tehlikeye düşüren sl"beplcr ıyi· 
ce tetkik edilecek olursa wn planda 
::ltın meselesi bulunduğu oörülcce:ktir. 
Eğer hakikaten dUnyn vUzündc l.Saslı 
bir sulh sistemi tesis edilmek istenlli. 
yorsa sHah sulhli ile beraber para sul
hü ve gümrük sulbü de temin edilme. 
Iıdir. 

G3rülüyor ki bu mülahazalar 1ngil-
1erenin sterlini altın esasından ~vrıl. 
dıktan ve Ottava kararlarım güı'l~Ük· 
lcdnde tatbike geçtikten sonra elde 
ettiği neticeler ile taban tabaan zıd 
sibi görünüyor. Onun için diğer bey. 
nelmilel meseleler gibi altın meı::eıesi. 
r.ın halli de çapraşık bir manzar::ı ar
zcdiyor. 

CUMHURIYET'te: 

Londra dönu,unde dosl 
memleketlerden geçerken 

B<ı§vckilin Londra dönii§ünde l'u.' 
gos!ııvya va Yunanistanı ziyaret < dc
tck clost ve m'iittcf il.: dcvlrıtlcri rrf~rc 
edenlerle yaptığı temaslardan ı):ıl sc. 
derck Yıınus Nadi bugihı ~u sallı !arı 
ya::ıyor: 

Büyük ve ehemmiyetli bir seyahat
ten Jönmekte olan Türkiye başbal.anı, 
memlckctim:zc gelirken k,,ndi toprak. 
larından geçtiği dostlarımı2la buluş • 

mak ve konuşmaktan nekudar bahti
yarlık duyduğunu Belgrad istasyo. 
nunda gazetecilere bütUn bir samimi-
) etle tevdi etmiştir. TUrk hilktımeti 

reisiniıı yüksek meziyetleri içinde sa. ' 
mimiyı>t hakim bir yer tutar. lı::me': 
:inönü bilhassn dostlarımızi ı olan mu 
ame'clerinde akllle olduğu kadar kal. 

bile de konuşur: Doğru o'arak. keli. 
menin bütün manasil~ dürüst olarak 
ve alabildiğine arık olar:ık. Tilı ~iye 
Cumhurıyeti hükumetinin harici si
yasetinde ,.c bilhassa dostlarile olan 
mUnasebellerinde gizlikap-ıklı tek nok 
ta dahi yoktur. Bizce Cumlıurıyet hü. 
kfımct:mizin siyaseti bu.ıdan dolay: 
ıleri meziyetli ve mm ~ffalc bir siya
settir. Bu siyaset dostlarımız tarafın. 
dan ona gösterilen itimad ve emniye
te kat'iyclle llıyıktır. Türkıye dostla. 
~ma inanıyor, dostları da Türkiycye 
ınanmakla asla yanılmıyorlar. 

Başbakanımızın Londrn dönüşü 
dost mem1eketlerden geçerken yapı. 
lan samimi bulu~ma ve konu. mal.\r 
~·esilesile kuvvetle kayıt ve sar nha t.e 
ıfade etmek muvafıktır ki Balkan An
tantı erkanı arasında hu yckdığere 
1.nan~ş. müttefık memlek~tleri alaka. 
uar eden meselelerin bUtUrı antant 8 • 

zası arasında ~enimsenen oir mahiyet 
al~mı.k "ckillerc doğru te!~·!mül eyle. 
mıştJr. Türkiye Cumhuriy"'ti baısb~ka
nım.1 Paris ve Londrnclakı tcliıki ve 
tcm:ıslarından sonra elbette Balkan 
Antantının di.Tcr erkanına verılccek 
maliımıtı nlaeaktı. Antant dcvlcl fL. 

damları z"ılıirdc kendi mcmlcketlcı-ıni 
( .t;rı,11 fayı '<'cı·irinfo) 

Kara Davud 

( 

• 



· ~aza o: Naciye lzzet 
Her hakkı ablası Hadlyc•ye altUr. Kanser Jturbanı: 

-~2-
0tomobil Cemil beyin konağı }eriyle o kadar sevinçle tanzim etti· 

önünde durmuştu. Gürültüyü ışı- ği salonda, mavi çiçekli basma yas
ten Cemil bey kapının önüne çıka· tıklar üzerinde, duvarın köşesine 
rak onları karşıları: büzülmü§ yeisle ağlıyordu. 

- Küçük Neclacığım ... Sevgili B~mm içerisi sanki bomboştu. 
yt;ğenim... 0rada yalnız koskocaman bir çukur 

Genç kadını bir baba şefkatiyle açılmıştı. Son günlerin elem ve İs· 
kollarının arasına alarak tekrar etti: kenceleri bilafasıla, durup dinlen-

__.. Ces_aret çocuğum ... Cesaret.. meden ohu kocaman çukurun ice ri-
- ;Baham ... Babpm ... Yoksa ol· sinde geçiyor, geçiyordu. Babası bir 

dü mü ";I hapishane höcresini andıran o kü· 
Necla Cemil beyin gösterdiği bu çük ve cıplak yatak odasında, u dar 

~fkatli kabulden her şeyi anlam~tı. ve mevtai yatakta ölmü§tÜ. Onun 
Cemil beyin Kadrinin güzel kı· ölümiyle heybetli bir sertlik alan, fil 

zına kar§ı daima himayekar bir dost dişi bir heykeli andıran müşfik, sc· 
luk gösterdiği şüphesizdi. Fakat vimli yüzünü görüyordu. Babası 
Neclanın, yeğeniyle adeta bir emri cok ıstırap çekmemi§ti. Ko ay :ve 
vaki gibi olarak izdivacından sonra, cabuk bir ölümle öldüğünü söyle-
·ani genç kadının kendi arzusu hi- mişlerdi. 
lafına olarak aileleri arasına girdi· Kadri büyuk harbin mıithiş bir 
.ğinden beri ona tamamiyle resmi kurbanıydı. Ak ciğerlerinden kur· 
bir tavır takınmıştı. liakat bugüne ~un yediği için ciğerin birisi sakat 
.kadar gene Nedaya karşı mustarip kalmı~tı. Görünüşte mühim ol mı· 
olmağa mahkum adamlara yapılan yan bir bronşit bir saat ·çerisinde 
.bu kadar merhametkar bir sev.gi iz- onu götürüvermi ti. Belki de bu 
har etmemişti. feci akibetinden korktuğu için Nec-

- Baham .. . Babam öldü! .. De· laya bu izdivacı kabul ettirmişti. 
,ğil mi? Yoksa onu mektepten çıkar çıkmaz 

Genç kadın yürekleri parçalı- hemen -.evlendirmek fikrinde değil-
yan ikinci bir feryat daha kapardı. di. Kızı daha s~k nahif ti. Yirmi 
Sonra kuvveti tükendi. Artık mecali yaşına girmesini "bekliyecekti. 
kalmıyarak düşüp bayıldı. "Öldüğü takdirde kücüğü hami-

siz olacaktı... Bu izdivacla sevgıli 
Üç gün ~on°ra Nc~lac;k kendi el- Neclôsı zengin :ve mesut olacaktı ı ... 

111lfllllllll'*!MtlfllllllllıtıtıwNUllllllhtM1Hlll~lllll"H11111flıtllllllllllt1 
alakadar eder gibi görünen her mese. 
leyi kenöi memleketlerinin sıkı ve sa
mimi bağlı bulunduğu Balkan antantı 
serçevesinde daha geniş b!r ölçU ile 
*Jakki ve tetkik etmeği i'.iyad edin. 
miş!erdir. Türkiyenin Avl' •pa devlet
~rile eon temaslarından Romanyayı 
od91\~-0r Tevfik Rüştü Aras haberdar 
etmis çlduğu gibi Yugoslavya ile Yu. 
nanıştanı da ışte bizzat Baebakan ha
J>.er ar etmekte bulunuyor. 

'IAN' da 

Cenevre yol ağzında 
Ahmet Em/n Londra w f'aris ko. 

nuşııralarının ?1cticclcrindeıı nikuin 
nı.3tlir, bedbin 11ıidirY Bunıı an7ıımn1~ 

11ııl.ınkfüı olmuyor ama, pclG iJ.c tıilaıi. 
ne benzemiyor. Her ne hal 18c, bu ar
kad:ı§m kcı1C11ı ~1 den 91kan ~<tt 'Satırları 
ol.ııyabilirsiniz: 

1...-0ndra ve Pariste :SOn zamanlarda 
tüı 'il türlil temaslar olmu~ur. Bunla. 
r.ıo Jlcticesi olarak ortalıkta daha .sa
kin·~e bir hava var. İspanya için mü. 
tart:iic lakırdıları ortaya .çıkmı§tır. 

Halta bunları Almanyanın .kabul elli
ğin len de bah.::cdiliyor. D::n de anlat. 
tı_ğ:mız gibi İspanyada el altından car. 
pışan iki kısım devletlerin ınütareke
ye ve İspanyol harp cepl1elerinden çc 
kilmıye razı olmaları düny· yüzüııde· 
ki nıkaplı cihan harbınin mütareke 
safhaEına girmesi demekt: r. 

Avrupanm barış vaziyetinde bu ka. 
da:- olgunluğa varıldığına henüı ma
namt}·onız. Faknt Milletler Cemiyeti 
umumi iıcyetirıin bu defakı tophilıt•sı 
bire r m:garın r.e taraftan estiğim g:;::. 
cr~\·ktir. 

AKŞAM'da: 

iki ba,lt ticaret 
C . .R im:::ılt bir ya~ı meı; l•a11ll!tli 

'bay ve hayanlarm {}tlOOl'Cinlrrc erp. 
tikleri tnısır!arı 6<lt<ın rba:ı adc.ınılcırm 
JuJUr..icm §oyle bak8odiyor: 

- BAvım. Mübarek sah gimüd1J.r. 
Şu T.:>»alh hayvanlara biraz yem 'fter
pinıı Çok sevabı \'ardır ... 

l{ ;~u ~ ıl.uru luk mı ırın yih 
gr.ımhk bir maRrfifcasını bir kUI u a 
vu .. ar Bu suretle ak§a.Dla kadar bir 
.kac • ılo mısır sarfettikleri muhak
.ka:... Y.alnız bunlardan b 0

" kısının.ı 

karla·ı bu kadarla. da kaln11yor. Bun 
lard:ı.rı mısır alıp da güverdnlere ser. 
penıt··. oradan ayrJklıkta11 sonr.a >"' . 
\·.a.şc ıo dönUp de dikkat ederlerse tt'u. 

...... rC1ların derhal gü\·ercin.eri kova~J. 
yar~~ yerdeki mısırları topraklıma 
be.r11-rr ~vu J vıp tekrar rinlerındrk 
tepsi.,-e doldurduklarını goı iirler. 

Kara Davud 

Zcgin mi? 
Evet, §Üphesiz zengindi. Hem 

de çok zengin .. Fakat acaba mesut 
muydu? 

Heyhat! SaaCleti kim garanti ede 
bilir ki?... Cenaze merasimi genç 
kadının gözleri önüne geliyordu: 
Şimdi önünden bir ka'file geciyordu. 
Batta Cemil bey, arkadan hütiın 
ci&liğin ıadarnlan .. Bütün köyluler ..• 
Hepsi de sevgi e humıetlcrini ka
ummağa muvaffak olan hu temiz 
ve dost adama son 88.Y,gılannı )'E\P· 

mağa gelmişlerdi ... Bu SCV,gili baba, 
bu mert baba, bu müşfik baba ne 
kadar ne kadar iyi idi. 

Necla ağlamıyordu. 
Lem'i gelmis yanına oturmustu. 

Ağlamıyan, ıstıraba lakayit adamla 
nn hayretiyle Nedaya bakıyordu. 

Hakikatte genç milyoner henüz 
yirmi ya§mda bile o mıyan bu kü· 
çük, güzel ve zarif ~e - bilhaaaa 
kendi gibi tık bir tiple e,1cnmi§ bir 
kadının - böyle Kadri gibi basit. 
alelade bir eclamı bu kadar çok sev
mesini bir tı.irlü havsalasına sığdıra. 
mı yordu. 

- Adi .bir adam ... Nihayet bir 
kahyaL. 

Şüpbesiz ki bu haynrtlerini ec· 
laya :söylcmeic cesaret edemiyordu. 
F.akat gene- kadın kocasının kendi e
lemlerini ve aoı1arrnı payla madığı. 

nı belli belirsiz anlıyordu. Paylaş· 
mak değil onu katiyen anlamıyordu 
bile! Kocasmm gösterdiği bu lakay· 
di karşısında zavallı genç kadın ko· 
casmın yanında bulunmakla hiç bir 
teseJli duymuyordu. 

ı 'eclfının ellerini kendi cileri a· 
rasına alarak: 

- Necla... Neclaclğım . . Artık 
su ağlamayı bırak, diye beceriksizce 
teseJli etmek istedi. 

- Boy'le bir çocuk gibi ağlaman 
ho uma gitmiyor ... Gözlerini kalaır 
Necla ... Bana bak ... Bana tebessüm 
et. •.. 

Başını elleri arasında tutmak 
istedi. Ve Necla nihayet ona göz 
yaşlariyle bulanmış gözlerini l:ald:r
dı. 

Genç kadın bu haliyle çok mües. 
sirdi. Çekilmiş, büzülmüş hatlariy· 
le, kızarmıs göz kapaklariylc rengı 
silpsarı idi. 

Lem"i onu eskisi kadar güzel 
bulmadı. O kadar çok sevdiği bu 
giizel <"ehrcyi bozan bu elem ve ıs
tırap karş ın:h ··~ .. n-:le derin bir 
hiddet yükseldi. 

(Devam1 var) 

HABER - J\J(şam poatası 
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"" 1 maaşı 

olu·yor 
Yeni o · kanun layi
hasının esaslarını neşrediyoruz 

Yeni polis te~klllt kanunu Mecllıı ııtıınuml 
heyeti ruzname~ne atmnırştır. Yakm!la mu
zakerc edilecektir. :Buna ..göre Enml1"!t u. 
mum mUdUrlU U tcşkııa.tı ııu şekilde olacak· 
br: 

A) Umum mUdllrlUfe ~ıı makamlar, ı
Umum mOdUr ınuavınırnıcrl, 2 - 'TeftfJ ıw. 
yeti relsllği , S - Dört d .re relslltJ, 4 -
Hukuk 1 !eri mlldllrlUğU (bir hUro) 5 - ö
nemli işler mildtti'lllğU <Uı; b\l!'Qyu havi ola
caktırı, 6 - Arşiv nıUdUrlUğ\l (Uç bllroyu 
muhtcrldfrl. 7 - Tercüme bUrosu. 

B) nlrlncl daire Uç ve diğer daıreler ikişer 
§Ubcden t aekkUI edecektir nordllncll mire 
nln aynca IAbo:ıı:tuvan olaeaıttır 

Kimler polis olabileeek ? 
Projeye göre polis mesleğine girmek için: 
"A) Türk olmak, B) Fin! 1lSkci'11k lil:mıeU• 

nl yapmış olmak, C ı 80 ya§Uldan yukarı oı. 
mamak, Dl 1.64 santlrnetreden kısa boyu ol 
mamak, iEl GeiSildl erl:ıa§ ve diğer u~tı ~ 
kullnr n. girecek talebenin bedeni kablllyetle 
ri hakkınc:lald 1iUJCUnilere uygun Herecede 
sağlam olma!<, Fi SarhQ luk ve kumar.bazlık 
gfbl fena 'hallerle tanmmış olmamak, G) SU! 
11 t~lcrle !§Usal etmiş Olnu\mak, H) ğrr ha 
pis '\"Cya altı aydan fazla hapıs cezası fle ve 
ya namus ve hayıdvetl lllUbll Jltr wç Ue :.nıab 
kQm olmuş bulunmamak, !) .Ecnebi :ıuz \'e 
kadın ile evli olmamak veya y~ar bulunma 
'mak. 

Ortamektcp mezunları ile ordu .... eya Jan
darma kUçUk zabllllğtndeh =e,ynlDU§ olan ve 
ya orta tahs\llnl blt1rnt9Dll§ aJdufu balde dil 
bilen llkmel<tep mezunları tercihan polis me 
murlUt-,"'una <&Jmacaklardır. 'Bı1 aur.etle ..ıına 
caklarm terfi edebllm eri iPOlle memurlutun 
da altı sene h1Zm t ctmelertne ballı olacak 
ttr. 

PoUs me.murıu~na aımnu, olanlar, polis 
enstftllııll ilk tahsil kısmını veya poıı. mekte 
bi tahs!Unı ikmal edinceye kadar at.Jyer ola 
rak :vazife göreceklerdir • 

Altıncı :\'e daha yukarıdaki me8lek memur 
larmm hukuk 'cya slyaaal bllgtler okulu 

ezunu olmaları prttır. ı' 
ı.; eten veya yetıı wmcıtk ıııam 'Veya bun 

ara muadil :mekteplerden mezun emniyet a• 
nılrlertnden terfi için muvafık slcll almak ıar 
tile polis cnatllUsUnUn ytlkıJek tahsil kımıını 
\re ihtisas kurslarını muvattakiyetle Jkmal 
a nler emniyet teykllttı kadrolan dahilin· 

de yü" ııck t.ahilll c rmlll 'aadolunacaklardır. 

Emniyet mldlhifikleri teşkilAtı 
mnty t mUdilrlUklerinae de qafıda yazı 

ıı mua\in, etıbe muauru ve ı:ıeflerl bulunduru 
lacaktır: 

A) .Ankara <ve lstanbul viltyet mUdUrlUk 
le.rinde ifklııcl mut oenuıtyet mlldUrU derece 
ııinde mUöUr muavini ile ilçilncU ıamıf emnl 
:yet mUOUrU CSereceebıde ıube mUdUrlerl. 

B) Birinci ve ikinci 9Dllf emntyet rnUdUr
lUklerlnde d6rdUncU 111nıf emniyet ınUdUrU 

veya blrlnCI, :lkJncl <Bmıf emniyet amin dere 
eeainde muaur muavini 'Ve ıube mUaUrtert 

C) 'Ü'çUncU, ~6rCIUncU lllDJf oenuıı~t :mUdÜr 
lUklerinde Scabma göre blrinCl 'e klnck sı 
ınıf emn.t~et amiri veya ba§kornber :veyahut 
konWıcr derecesinde ı:ıube naUdUr veya lf'llerl, 

D) Kaza emniyet amir Aderlnde her !derece 

IÇERIDt:: 1 
• Ankaradakl beynelmilel kömtir ııergfsi 

dUn akşam kapn.nmı~tır. Serı;i 23 nisandan• 
~rt ~Uz bin ki,,i tarafından ,gezilmi§Ur. Jllri 
he.}etl bugünden itibaren çalı,.malarına bqla 
yacııktır. t5eçllccek banyo, kalorifer, soba 
tipleri lkllsat ve1dUeUnc blldJtilecektlr • 

ti< nahmetll AbdUlhak HA.mlt iClD din ııaat 
bir buçukta Nişantqmda Tqvikfye camilnde 
mevlQt okunmu tur. 

• Edime yolu u::crlnde Yunan arazisinden 
geçen ~3 ikllbmetre'lik hatta alt emnl~t ve 
lnzlbat anta ması ~unanlılarla imtaıanmııı 

tır 
~ Yalovaya gldeccl< Akay vapurlan pazar 

günleri Ç:rnarata da ufrayacaklardır. 
~ Habibe !aminde bir kadııun evinden al· 

tın kUpc çalan Saniye 1Bmlnde bir hizmetçi 
birinci ceza mahkı>.mesinde Uç ay hapse :matı 
:ırom o1muştur 

• Bcledıycnİn Avrupadan gellrleceğl 100 
otobU Un gUmrUkten resıırudz geçmesi 'bak 
ı,ını.fald ltenun ı.rcclittcn çıktı'ırtan ııonra <Oto 
bOs'er hemen :mnatlan caktır. 

• B vch1Uct mlllt tı.tldclerlmlzln korunma 
ı;ı için P.!tllt dar dairelere yeniden bir tamim 
ı; ne! .. mı :Ur. 
OISARIDA~ 

• T ra.n gazetelm ıran - Türkiyt ara 
ru 'I ımz tanmış olan teıgrllf a tele!on mu 
h'lb r tı mu aY ı inin metnini ne ~ed•rek 
~ ınun Od rtı. mteltet 1ç!lı faydalannı tebarllz 
ettiren yazılar yazmaktadır. 

koml!ıeMerden §Ube şefleri bulundurulacak
tır. 

'Ne maaş alacaklar ? 
..Jderltez ·e .taşra teşkllltındakl mUdUr .,,., 

enuilyet .anth' ve Tnemurlarına verilecek ma• 
qlar ~u §skilde ~t tıdilmitUr: ( Aııağlda 
gösterilen miktarl11r . blltçe encilmenlnln ka 
bul ve tcsblt ettl,ğı miktarlardır). 

Emniyet umum 'mllötlrU 125, umum mUdUr 
muavıııım 00, tett,ı:f reldi 90, umum mUdUr· 
!Ok §Ulıe muetllrleri 83, e!hnfyct ba~Ufcttı,. 
ıer:ı sr. ıo, bırincl sınıf emniyet ve polis mu 
fettlşlerl 70, ikinci eınıl emniyet poliB mU 
fett1§i 3f;. ilı;Unco srınt 'Poirıı emniyet mlifet 
Uf! "45, emnlY'!t ımUfdtti ıert 4C-i5, emniyet 
mUtettl§ tnuavlnllerl 31".~5, Ankara ,,.e İııtan 
bul emniyet ml!dilrlerl 90, birinci sınıf emnl 
yet mUdOrlerı 80, ikinci sınıf emniyet ınJldUr 
teri '<e ~nkara, htanbul mnJyet mUdtir mu 
lll\inlerl 70. üçUncU sınıf emniyet mUdUrlerl 
~'C Ankara, İııtanı:;uı errmlyet mUdUr'Uklerl 
şı·· • müdürleri 65, dördllncil amıf emıılyet 

ınuaor ve emrıf.}°t!t 11'ıftdilrllildtrı mUdilr mua 
vfnlcrl ve tJlA"e mUıAlrJerl 45, kinci l!ınd em 
niyet amiri, emniyet mfidtir!Uklcrl muavinle 
ti, emniyet lrilKHltkleı1 §Ul.ıe ııntlGOı1erl ve şu 
be mildUr mu .. vlnlcrt 45, ikinci sınıf emnl ·et 
amirleri, emniyet mUdUrlilklerl muavinleri, 
emnlyot mUdUr'Ukteri 'flllbe :mildürteri ve ,u 

be mUdUr muavinleri 40. t.lniformalı ve ıılvil 

başkomlserlcr 35, komiserler 30, lmmlser mu 
avinlcrf 25. Unlformalı ve alviJ polis memurla 
rı 20, lira, tetkik bil§ ve fen memurlan, 25 
lı\boratuvar şell ve baş tercüman 55. tereli 

man•ar 40- 4:';, müracaat memuru 2:;, başhe 
kimler 55, hekimler 40-45, kabileler 16-25 
Sıhhat mcmurl.aı-ı 20-25, neza~bane me 
murlarJ 20 • .Hirinci anııf muarnellt memurlan 
35, ikinci wınıf 30, Uı;üncU sınıf 25, dördUncU 
ıımıf 20. beşinci ııınıf 16 lira. 

Polis, köpek ve kuşları 
U.ylhada yUk~k tahsil ıgörmu, emniyet 

memurlarının bilgilerini arttırmak için Av• 
upaya gönderilmelerini temin edecek hUkUm 

ler vardır Buna dair olan macMclcrdcn birin 
do :poJ&.o hİspelt _,. ....,,,...._ f1'hl ,......_...,_ 

yeti§tlrme tarzlarını ve motörıa vasıtaları 

kullanma usullerini tatbiki bir fekllde ögrcn 
mek için polis ve komlııerlerden Avrupaya atA 
'jlyu1cr gonllerllcblleceğt tasrih olunmuştur. 

Para nıfikiUatı 
1470 sayılı kanunun hükümlerinden bll§ka 

nşağıdaki hallerde dahi mUklıfat verııınesl 
projenin ihtiva ettJğl eeruılardandır. 

A) Memleketm oemnlye't "e asay!fl \-e dev 
JeUn meıüaaUerf ve efradın ımal, can ve Ufe 
t1nl koruyucu yüksek hlzmetıeri görUlcnlero 
eınsall hasılı üzerinden bir maaş nlsbcUnde 
Bı FevkalA.de ahval<le hayatını tehlikeye 

koyarak büyUk yararlıklar gösterenlere ~ 
Mil ihuılı ozemıaen tld ımaa;ıtan bir tıenelık 
maa!'l miktarına kadar • 

Bugünkii memurtann yeni 
kanuna göre muadil 

dereceleri ne olacak ? 
Halen hlzmett~ bulunaı:ı mernurıartn bu 

projetiln ihlikUmlerlnl! göre muadil aerec:eleri 
qr&ğık gösterllmt;tlr: 

Şmlt, orada 'havıı:rım mtırın altında ı~ derece 
ile nlsbeten ale&k oldUğU l'&pöt\lnıı vtnril§Ur. 

• ~tfradakt Habq cJçOifl, oenevreye 
Ha.beş kr&lunn, bir lıeyet ıo11derip göndere 

1 
mlyeoeti hakkındak! k.ararın.ı -OugUn ,·crece 
ğlnı blldirmlıUr. 

Ji. l3azı İngiliz etıdrı Uzer'lnde iyi tesir 
bırakınadığı anla§ılan Almanyanm Lmıdt'll 

nwıtn" T•1«a.i 

GEÇEN ~NE BUGUN NE OU>U'l' 
Sabık Habeş ııu.paratorıı lnglllereye &it 

meırtedlr. 

1 - Üçüncü komiserler: Komiser muavin• 
lı ine. 

2 - İkinci komilerier: Romıserllge 
3 - Blrlncl komiserler: Başkom!Ü~e 
4 - Birinci sınıf eınnl)et .memuru. bırtnci 

-ınıf ,polis mUfettlş mua\1nl ve bu derecede 
bulunan diğer memur'ar: Birinci sınıf emnl 
yet amlrh~lne. 

ti - lklncl ırnıf emniyet memuru 'l:e polis 
mU.ettış muııvfnl ve mı derecede o1ıı.n dlf,er 
memurlar, ikinci smı! emniyet amirliğine. 

6 - IYıincl aım! emlllyet mUdilrlUğti: 

ikinci ııınıf emniyet mlldUrlllğtlne. 

İklnci ıırnıf emniyet mUdUrlUğtl : OtUnrü 
sınıf emniyet mllrlUrlOğUne, UçUncll sınıf en:
nlyct mtldürlUğO dördDncU sınıf emniyet mu 
aürJUğilnc. 

- Merltez 1111!muru tefülk tıaııınemurlu• 
~na ve birinci, lklnd l!tnıf memurlar da tet 
kik memurluğuna ~kabUI edecektir. 

Kadroda müstahdem ve yukanda Unvan ve 
muadil dereceleri gösterflen memurlar yeni 
derece maıı.şlarmı aıaeaklardrr. 

IPo!iıı merkez memur1arı başkomiser olarak 
hıtib<Jl!m -edileceklerdir Ve mUnhal \"Ukunda 
tercihan ta.yln edilmek üzere ikinci sınıf em 
nl.ret amirliği hakkını ll<Uııap edeceklerdir 

Projenin kanuniyet lte•hl tarihinden ltlba 
ren ık! 11ene içinde yalnız bir defaya mahsus 
• ak üzere emıılyet umum mUdtlrlUğll mu 

avlnllğl, eınntyd bıı.şmQfettl \"e mUfetUş'eri. 
te!Uş heyeti rel•lftl, emniyet umum mOdllr· 
IUğU daire rclıılet1 '~ polis ensUtUsU mUdUI"'" 
IUğU vazifelerine 1452 numaralı knnı:nun 8 
inci maddesinde yazılı mUddr.tlerl lkmıı.I et 
.ınlyenler dab! yUkııek mektep mezunu olmak 

artile tayin -edilebllecek'erd "· 

Derlclllk lçlu bir 
mektep Bı;ı"ıyor 

San'at tf!clrisatma büyük bir e-
ı.. ....... m:;?•• ........ l\ıt- .. ;E V...J..t.t-t; 
halkın en ön safta gelen bir ihtiyacı
nı karşılıyan dericilik sanayiinin in· 
ki§afı için dericilik tedrisatını tesise 
karar vermiştir. 

Memleetimizdc dericilik tedris e
den bir miiessesc yoktur. Yalnız 
Beykoz deri fabrikası gerek ciheti 
askeriye elinde iken, gerekse Sümer 
banka gectikten sonra deri sanayiin 
de stajiyerler yetiştirmiş ve bir nevi 
ameli kurs vazifesini görmüştür. 

Şimdi Maarif Vekaleti bu ihtiyacı 
diişünmüş ve bir dericilik mel:tebi 
açmıya karar vcrmi~tir. Vekalet. bu 
hususta icap ~den mütehass?slarla 
temasta bulunmu~ ve mütalealannı 
almı§tır. 

Y:eni dericilik mektebinin önü • 
tniizdeki mali !ene basmda §ehıi • 
miUle tesisi umu1maktadır . 

• Şlınaı kutbuna giden Sovjet proı ril 
sefiri Rlbentropun Vatfkarıa tayin otunaca~ı 
Berllnden lbfldirlliyor. 

:f. İngiltere harlcl~e nazırı Eden la~nre 
ile Cenevreyye C'ftmlft!r 

* Çekosıovllkyncıa bu;unan Yugosla\ har 
biye ~·e bahriye nazıl'J .general Mariç. Cum• 
hut'ba.ıkarıı 8enca tararınaan kabul e .. n iş 
tir. 

• l'tirlstc komUn!Stıer bir alay te,..kll cdC'· 
tek nbtk koinUnlat ve ,ımdiki ta§! t Dor~o 
.YU yubf,}'a tutnıu§lardır. 

• Geçenlerde ölen ııabrk İngiliz m 1 na 
zrn Lord Sııö'l:dcnln ceacdl )'akılara' kUllr· 
ti menuıırtıte havaya uçvn:ı,mu tur. 

lf bvestı)'tl ba~rnubamri BuhaHn .. halk 
düııtnanı .. lltatııe So\'.YCt UlQm aka mısın 
den ılhrac edilml§tlr Kendistııtn Troçki taraf 
tan olmakla itham· edildiği mal~mdur 

lı' l<'ransızların '.I..alnvre torpido muh • 1 
yüzünden nu bumu charında kara.}a otur 
ıınu§tur • 

Ji. Cenubi Amcrıliada ;şc:ı kablntSi 1ttıra t 
ml.§Ur. 

o\' Fransa ite Lehi.elan arumda Par! e tltr 
Ucaret muahc<ıesı ımzaluım~tır. 

* Parlııtekl m!§hur zafer takmın yüztincti 
yıldönilrnü mUrıuebeWe dün bir ihWal ya,pıl 
.ııılfflt. 

.,_ Atinada komUnlıUlktctı a.tı , ı 

!ardan "lcomtlnlzmln 'l'uııao'sl.an •tin 
ket .. olacağı kanaaUnr \&ranl:ın:ı 
kıam 
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Tonton 

Tenezzül 
etmedi ı 

Dünkil kısmın hulasası. r 
Bir dvktor §im.al ikliminde me~ek. ı 

'kıatli yollardan geçerek} 'J1CıTS tarafın. 
d.an par~lanmı§ bir h.astanm tedavi
sine gidiyor. Meğer bu adam onun kıa. 
rı..stııı kaçtran oan dii.§mtınıymı§. 

Sonra bir dakika. düşilLüp, sert ve 
acı bir sesle: 

- Bu köhne dünya, dünya. olalı
danberi kadın hırsızlarına böyle mua
mele yapılır. 

Genç kadın, munis bir sesle: ı 
- Haksızsınız, Lindayt 
Pek ala bilirısiniz ki Rex beni ka.. 

çırmadı. Ben ki sizin karııuzdım, istL 
yerek ona gittim. Hatta ben onu çal. 
dım diyebilirsiniz. Daha doğrusu, ne 
o, ne ben .... Biribirimizi istiyerek, s~ 
verek, sevinçle birelştik ve gittik. 

- Kim olduğunu bilseydim zanne. 
der misiniz ki buralara Kadar geiir
dim ? .. 

Kadın, titrek ve heyecanlı bir ses
le: 

- Fakat artık geldiniz ... 
Betbabt yaralının yanındasınız ... 

Onu kurtarmak için hiçbir §ey yapını. 
yacak mısınız? 

- Hiç dedim ya... Parmağımı bile 
kımıldatmak ... Karımı çalan herife ne 
yardımda bulunabilirim ki? ... 

l{adm kaşlarını _çattı. Sert bir eda 
ile: 

- Linday ! Beni dinle! . Mademki 
hastayı kurtarmak istemiyorsun, ben 
de ona göre davranırım. Kardeşine 

haber veririm. O, öyle sert bir herif. 
tir ki, gözü bir şeyden korknıaz. Seni 
ölümle tehdit eder. 

- Bu tehditler neden? Korkacak 
mıyım sanıyorsunuz! Beni bu kadar 
mı tanıyorBunuz? Hem beni öldürtse. 
niz ne olacak? Rex kurtulacak mı san-

- ki 1-
l'oa~ ... -,ıc. ıı:mn:""nuı.urrvucudu tffiedı. 

Kadın, titrek adımlarla yerine otur
du. Kocasını helecanla süzüyordu. Ya
ralmtn ne! es ahşr, üstündeki örtüleri 
kaldrnp indiriyordu. Linday acı bir 
tebessümle: 

- Onu bu kadar mı seviyorsunuz? 
Kadm, içini çekti. Bakı~larmda ne 

bir pi§manlık, ne bir utanma ala.imi 
vardı. Biiitkis müthiş bir gurur her. 
halde paı·Jıyordu. Başını sallıyarak: 

- EvE:t! • dedi. 
Erkek: 
- Müsaade edin, biraz düşüneyim ... 
Sonra kelimeleri arıyarak konuş. 

mıya ba~ladı: 

- Bir hikaye okumuştum. Size onu 
anlatayım: bu, güzel ve genç bir ka
dınla do!tunun ma:..erasıdır. Erkek 
ressammış ve hayatta. en fazla taptığı 
§ey kadının güzelliği imiş. Fakat ser. 
seri imış. Sevdiği kadını hediyelere 
• 1 ' ouse ere garkettikten sonra günün bi-
rinde ortalıktan yok olmuş. Zavallı 
kadın on sene onun arkasından ağla
m~s. Gti.zelliği sol01 uş. Taraveti geç. 
mış. Adeta çökmtiş. O müddet sonun. 
da ressam da kör olmuş. Tekrar bu.
luşmuşlar. Kadın ona malik olduğun. 
dan menınun. Ve bilhassa güzellik a
§~kı ressam soluk yilzüııü görmüror 
diye bUsbUtün bahtiyar ... Ressam ha
yalinde rnun eski halini tasavvur edf. 
yor. Ve öyle tasavvur ettiği için yi. 
ne çılgırlar gibi seviyor. Biltün }Afla
rı onu methetmek ve gilzelliğini tema. 
§a eden'cdiği için yanık yanık şika. 
yetlerde bulunmak! Bir giln ressam, 
kadına, hayatında. en büyük gayenin. 
e_ğer yer.?C:en görmek kabiliyetine ma. 
lık olursı:ı - beş büyük levha yapmak 
oldu~unu söypledi. Bunu yaptıktan 
s~~ra son nefesini rahat verebileceği. 
nı ıli.ve etti. Tam o sıralarda da tesa. 
düfön, kadın bir ilaç ele geçirdi. Bu
nunla göz kapaklar uğulursa göz ili
şecek. Biç:are gUnlerce mücadele etti. 
Silrsün mü? Sürmesin mi? Sevgilisi. 
nin göz!ni açıhp da kadındaki çir
k~rıli~i görürse yeniden onu bırakıp 
gıtmıyecck mi? Fakat res.samı öyle 
!eV'fyordu ki, tek mes'ut olsun diye, 
kendi !el§ketfnl gi5ze aldı ve itAcı silr. 
dü. 

Linda.y sustu ve gözlerini kar§ISın. 

daki kadma. dikerek: 
_ İşte sualim bu: Rexe karşı olan 

aşkınız bu dereceye varabilir mi? 
_ ana bıın evet olursa? 
_ Öyle mi? kendinizi .. feda ed:bilir 

misiniz'? Onu bir daha gormemege ra
zr gelebilir misiniz? 

Istrro.p duyarak kadın. yavaş yavaş: 

_ Evet! - dedi. 
_ Benimle tekrar gelmek §Brtiyle? 
_ Evet ... Eğer tamamen iyileşirse .. 

Evet! 
_ Sözümil iyi anlıyor musunuz? 

Tekrar kerım olacaksınız! 
Genç kadın sararmıştı. Bayıltyor 

gibiydi. Fakat kendini zaptederek t~k. 

rar: 
_Evet! • dedi. 
- Pekala ... · 
Doktoı· yliriidü. Çantasını açtr. Dı

şardakilerı içeri çağırdı. Hepsine ay. 
rı 'ayrı birer iş tevdi ederek yatan has 
tanın tedavisir.e koyuldu. 
Uğraşması çok uzun sürdü. Günler. 

ce hastahkla. pençeleştiler. Yaralar 
açılıp kapanıyordu. İşliyordu. Delikan 
Iının ebediyyen sakat kalmak ihtimal

leri oluyordu. Halbuki Linday onu <>s
kisi gibi sağlam, eskisi ~a~ar dinç ~
larak hnyata iade etmeyı vıcdan vazı. 
fesi bilmişti. 

Usta parmaklariyle ne ameJiyatlar 

ya.pmac!t; nice geceler, saba.ha. kadar, 

uykusuz, hastasını bekledi. Günler ge
çiyordu. Yaz gelmişti. Artık hasta 

yavaş yavaş yerinden kalktı. Yürüme. 
ğe başfafü. Masajlar yapılıyor, naka. 

hat devrı. bütün nikbin tezahürlerile 
ilerliyordu. 

Erkek tam eski haline geldiği za

man bütün tecrübeler yapıldı. Deli
kanlmın RtR hinnıooin-o 'l1~Uı:ia1:Ltle etLI. 

ler. Sporlarına da devam ediyordu. 
Doktor her hareketine endişeyle ba. 
kıyordu. Acaba eskisinden bir farkı 
var mıydr? Halbuki Rex, gülerek: 

- Öyfo iyi ki, hisbir ıstırap duyma
dan atlıyorum, koşuyorum... Doktor, 

size neicadar teşekkür etsem azdır. Be 
ni yeniden yarattınız diyebilirim. 

Linda.): 
_Hastalanmadan evvel üç günlük 

bir yolA gidip balık avlamışsınız. Ba. 
kalım yirte ayni yere kadar gidip de 
yoruımazsanız o zaman tamamen !yi
leştiğinirl' kanaat getireceğiz. Haydi, 
hemen pav'ı alıp gidin. Ben karınıza 
ıseyahat ettiğinizi bildiririm. 

Bu mübahase bir gezinti esnasında 
cereyan ediyordu. Delikanlı kendi~ini 
kurtaran adamın bu emrine itaat etti. 
Derhal yola sıktı. 

LindaY kulübeye döndüğü zaman 
ilk iş olarak motörU hazırlattı. Son-

ra kadıniD yanına gidip: 
_ Rex'i Uç günlük yola yollııdtm. 

Ha di bakalım şimdi sözünüzü t utun. 

B 
~ ı-~ birlikte gelin... Gidelim ... 

enım... . 
Genç kadın, yesile: 

J{eııdisinl benden ansızın uzak. 
- d •z Veda etmiye bile mani ol. 

la~tır ın · 

d 
ugri bir mektup yazayıın ... 0-

unuz . .v ... 
müsaade eder mısınız! 

na olsun 
_ Yaıın 1 

(Devamı 15 incide) 
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Yazan: iyazt Ahmet _____ ,,__...-.--~~----~~.......,.~---------..--:;.~---~ 
... 4_2 .. !_ene !_VVel bugün 

Mecelle müellifi, müVerrih-
Ahmet 
Paşa 

Ce v del , 
öldü 

Yedi defa maaı if, adliye, ticaıet nazıı lığı 
yaptı. '80 senede yazdığı on iki ciltifk 
ıarihl eşsiz bir değerdedir. Cevdet Pa
şanın neşı edilınemiş eserleri bulundu. 

Bunlar bir hazinedir 
1895 yılı 44 mayıs gunli gecesi 

42 sene evvel bugün değerli tarihçi 
ve ilim adamı Ahmet Cevdet paşa 
Bebekteki evinde gözlerini ebediyen 
hayata kapadı. 

Cevdet paşa, memleket kültürü
ne eşsiz hizmetleri dokunan çok 
değerli bir şahsiyettir. Tarihimizdı: 
OO§ kalan birçok sahaları kıymetlı 
vesikalarla doldurduktan başka za· 
manında birçok yenilikler . yapm~ş 
tır. Sade dil ile yazdığı tarıh ve clı· 
ğer eserleri yeni bir çığır açmıştır. 
Cevdet paşanın bundan birkaç ay 
önce meydana çıkan T ezakiri Cev: 

d t dh kendi ıel yazısı tezkerelerı 
e a b' k · 1' Abdü]mecit devrinin ırço gız ı 

kalmış noktalarını aydınlatan eşsiz 
vesikalardır. 

Bu sebeplerden, bugünkü yazım 
da Cevdet paşanın hayatına biraz 
fazla yer ayırmak lüzumunu duy. 
maktayım. 

Cevdet paşa, Deli Petronun ese.· 
retiyle neticelenen harpte rol oyna
yan Baltacı Mehmet paşa ile bera
b~r bulunan Y11lar kıran Ahmet 'ağa 
sülalesindendir. Babası Lofça eş
rafından Hacı İsmail ağa, annesi 
gene Lofçadan Topuz oğlu haneda
nmdatı Ay§e Sünbül hanırntlır. 

16 yaşında lstanbula geldiği za
man, doğduğu kasabanın iptidai 
mektebini bitirmiş ve Lofça müftü
sünden birçok ders okumu~tu. Ba
bası ve annesi Cevdeti Istanbula 
göndermek istememişler, fakat de
desi Hacı Ali efendi bu mümanaata 
muhalefet etti ve Cevdeti lstanbula 
gönderdi. 

Genç Cevdet medresede aksaka] 
lı ihtiyarların senelerce bocalıyarak 
anlamağa çalıştıkları ilimleri kolay· 
ca hazmettikten maada Fransızca 
dersi almaağ başladı. Bu arada bir 
çok medreselerin başa çıkamadığı 
dersleri küçük Cevdete verdirmek 
isterdiler. Çünkü Cevdet bir tale
be değil, her bahiste - geceli gün· 
r'iizlü okumak]a meşgul olduğun
dan - malumat sahibiydi. Müna
kaşalı dersler, onun ilmini, ihatası· 
m herkese takdir ettirdi . Bütün bu 
yorucu, bunaltıcı işler arasında oku
fayı hir türlii bırakmadı. Asrtn en 
tanınmış. yegane salahiyet sahibi 
şahsiyetlerle diişüp kalktı. Çar~arrı· 
badaki Murat Molla tekkesine de· 
vam ederek Murat Molla•n. E
yüplii Hoca Hüsamett.inden mesne
vi, Şair f ehim efendiden farisi divan 
l::ırı okudu. Kuşadalı lbrahirn efen· 
diden en mühim müşkü11erini hallet. 
ti. Cevdet yirmi iki yaşında: iken 
Murat Mollanın cübbesiyle Sultan
ahmet oamiinde devrin ükeJ&, vi.i-

zera, siyasi ricallerine vaiz verdi. 
Cevdetin siyasi hayata atılması 

Reşit paşa ile temasa ge1mesinden 
sonta o1du. Bu temas tok gariptir. 
Reşit paşa sadrıazam olduktan son-

ra yeni nizamnameler, kanunlar 
yapmağa başlamıştı. Bir gün Babı· 
meşihatten bir alimin gönderilmesi
ni istedi. F!kat alim yerine genç 
Cevdetle karsılaşmca: 

- Acaip şey .. demekten kendi· 
ni 'alamadı. Bununla beraber Cev• 
detle konu~tu ve çok az zamanda o· 
nun zekasını takdir ederek yanından 
ayırmadı. Hatta cocuklarma onu 
hoca yaptı. ~ 

Cevdet paşa sade üslubu Reşit 
paşadan almıştı. Merhum muallim 
Cevdet bunu şöyle anlatır: "Re§it 
paşanın o sade üsl'ibu Cevdetin ru· 
h~nda eser bıraktr. Reşit paşaya 
kadar usulü kitabetimiz lrani tarzda 
müsecc&, müselles, anlaşılmazdı. 
Devlet islerine dair uzunca bir la
yiha veya takrir yazılsa İran! usul 
belasiy le kasit kayboluyordu. Zira 
fikirler kelime zincirleri arasında 
bağlanıyordu. Paşa tattı tahriri
mi%de söylenileni yazma']{ suretiyle 
sade bir çığır açmıştır. Bu şeref o-
nundur. Cevdet, paşa ile temastan 
evvel Nerkisi, Veysi eserlerini oku-
ya okuya zincirleme usule doğru 
gidiyordu. Paşanın scıde ve türkçe 
i.islubu onun terbiyei edebesinde 
inkılap yaptı.,, 

Cevdet Fransızca öğrendikten 
sonra Ten, Hişle, Hammer, İngiliz 
tarihçisi Bakl, Makolay, Fransız ali
mi Monteskiyönün eserlerini okudu. 
Ali paşaya ders veren Cevdet paşa, 
darülmuallime miidi.ir tayin edildik· 
ten sonra da öğrenmekten geri dur· 
madr. Öğretirken öğreniyordu. 
177 4 yılından 185 2 yılma ?dar ce 

reyan eden vakayii yazan on iki cilt 
tarihini tam otuz yılda usanmadan 
yazdı. Çocuklar için "kavaidi Tür
kiye,, yazan Cevdet, adliye nnzm 
olduğu vakit muazzam mecellcy vü 
cuda getirdi. Mecelle hazırlanınca· 
ya kadar mahkemeler ne yapacakla· 
rını saşırmı bir halcleydiler. bir 
kadı'nın mahkum ettiğini diğeri be .. 
taet ettirir. Birinin suç saydığmı di· 
ğerj saymıyordu. 

Cevdet paşa 1864 yılında vezir 
oldu. Halep, Bursa, Maraş, Yanya 
ve iki ele~" Suriy~ valiliklerine tayin 
edildi. Üç defa maarif nazırı, iki 
defa adliye nazırı, bir defa dahiliye 
nazırı, bir defa da ticaret nazırı, bir 
de §urayı devlet ikinci reisi oldu. 

(Devamı 15 incide) 
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Cumhuriyetçiler 
Madritte ilerliyorlar 
Bilbaoda da herkes asilerin şehre 

giremiyeceklerinden eminmiş 
Madrit 24 (A.A.) - Cumhuri

yetçiler, Guadalajara cephesinde 1 O 
kilom~tre ilerlemiıler ve 7 kasaba 
zaptetmiılerdir. 

Mühim miktarda harp malzeme· 
si terkeden düımanın mukavemeti 
pek zayıf olmuıtur. 

Bilbaoda maneviyat iyi 
Bilbao, 24 ( A.A.) - Havas a· 

jansının muhabiri bildiriyor: 
Sivil ahalinin manevivatı aarııl

mamı§tır. Sıhhatte olan erkeklerden 
birçoğu Elgallo hattının gerisinde 
bulunan ~eni müdafaa hattının ik
mali için siperler kazmakla vakit 
geçirı nek tedirler. 

Bütün gazeteler, hararetli neıri· 
yatta bulunarak halkı ıiddetli bir 
mukavemete davet etmektedirler. 

Bask makamatı, asilerin büyiık 
zayiat mukabilinde mühim mevziler 
ele geçirdiklerini itiraf, fakat Mun-
cia ile amorebietanm düımamn eli· 
ne geçtiğini tekzip etmektedirler. 

Burada herkes asijerin Bilbaoya 
giremiyeceklerinden emindir. 

Ecnebi gönllllnterln geri 
çağırılmaıı ve mütareke 
Paris, 23 (A.A.) - lngiltere· 

nin ispanyadaki muhasım taraflar 
arasında bir mütareke akdedilmesi 
hususundaki teklifi umumiyetle 
matbuat tarafından iyi bir ıekilde 
karıılanmıı ise de bu husustaki tef· 
çiıtinneğe taraftar oldukları anlatıl 
sirlerde gazetelerin iti sükunetle ge
mak tadır. Sağ cenah gazeteleri, Bil-

baoya karşı yapılan taarruzun gittik 
çe kesafet peyda ettiği §U sırada vu· 
ku bulacak bir uzlaıma teıebbüsü· 
nün Valansiya hükumetinin lehinde 
olacağını yazmaktadırlar. 

Sol cenah gazeteleri ise bilakis 
mütarekenin hakiki hedefinin millet 
ler cemiyetine müracaat eden Yalan 
siya hükumetini oyalamak olmasın· 
dan korkmaktadırlar. 

Astlerin işlerine gelmiyor 
Slamanca, 24 (A.A.) - Havas 

muhabirinden: 
Asilerin na1iri efkarı olan bü

tün gazeteler, fngilterenin gönüllü· 
lerin geri alınması hakkındaki tekli
fini memnuniyetsizlikle karıılamıı· 
lardır. 

ltalya bile bıkmış 
Paris, 23 ( A.A.) - Figaro ga· 

zeteainin Roma muhabiri, Muaoli
ninin ispanya harbinden bıkmı§ ol
duğunu İ§rap ederek Musolininin 
ispanyadaki muhasım taraflar ara· 
smda bir mütareke akdedilmesi hak
kında f ngiltere tarafmdan yapılan 
teklife aleyhtar olmadığını kaydet· 
mektedir. Muhabir ltalyan hüku· 
met adamlarının İspanyol harbine 
1 tal yada hot bir nazarJa bakılmadığı 
nı bildiklerini söyledi~en sonra Al
manyanın ltalyaya f spanyol iıleri ile 
uğraşmaktan vazgeçmesini tavsiye 
ettiğini ve Salamanca erkanı harbi
yesinin Romada fena tesirler bıra
kan askeri ve siyasi hatalarda bulun 
duğunu ilave eylemektedir. 

Istanbul konuşuyor 
neıeden istifade ederek eczacı tekrar 
konupnıya baıtadı: 

"- Kasımp•nın sıhhi prtları için. 
de elin yaııyan insanlara rast celin • 
meıı liiiikiten ilibt bir mucizedir.,, 

Fakat genç bir talebe onun sözünü 
kesti ve bağırdı: 

- Şu çarııdaki esnafın yüzde betine 
tifo a1111 yapılmamııtır. Hiç birinin tifo 
aııaı yaptırdığı görülmemiıtir, fakat 
ellerinde aıı vesikau olmıyan da yok • 
tur. 

- Ne demek istiyorsun? Bu nasıl o
labilir? 

Diye haykırdım ... 
- Onu ben aöyliyecek değilim. Ya. 

zıruz, yüksek makamlar tahkik ettir -
sinler. Hangi esnaf 11hhi kontrol altın. 
dadır ki?. Ka11mpapda frenıiti berber
ler olduğu bile rivayet ediliyor. 

- Kuzum sizin §ehir Meclisinde bir 
m:imeuiliniz yok mu? 

- Var tabii .. 
- Kim bu zat? Adı ne? 
- Bahriye mütekaitleriooen 

Fehmi. 
Bay 

- Peki kendisine ıöyleseninz a, Be. 
tediye Reisinin mütemadiyen nazarı 
dikkatini ~elbetsin .. 

Bay Rüıt\l acı acı ıülümıedi: 
- Ben kaç kere kendisine müracaat 

ettimse bu zat bana aynen ıu cevabı 
verdi: "- Ben valiye bir 1ey ıöyle • 
yemem!.,, 

Eczacı Vaaıf, söze başka bir mecra 
vermiı olmak için olacak, omuzumu 
dJrttü: 

- Size mühim bir haber vereyim ... 
• dedi· Kasımpapnrn biltün kuyularına 
llfrm karııır, bunu biliyor muydunuz? 

- Hayır .. 
- Ve halk yaı sebzeleri, marulları, 

meyvalan hep bu kuyuların ıulariyle 

yıkar. Balkan harbi yıllarında bu çar • 
ııda bir turıucunun kavanozları tahlil 
edilmitti. BUtün turıularını liğım ıu • 

belediye memurları nerede otururlar? .. 
Onlar bu piılik içinde nasıl yapmıya 
tahammül edebiliyorlar? • 

Oturanlar hep birden cevap verdi • 
ter: 

- Onlar bu semte uğramazlar ki .... 
Daire Aynalıçeımededir. Piımaniye 
gerizlerinin kokusu ve sokaklarımızda • 
ki pislikler, yağmurlu günlerin selleri 
oraya kadar ulatamaz ! 

• • ılı 

Netice: 
1 - Ka11mpaıada derhal 'bir sıhhat, 

temizlik ve §ehircilik mücadelesine 
baılanmasını teklif ediyoruz. 

2 - Kasımpapda 44.000 kişi oturu .. 
yor. Bunların belediyeye verdikleri ver. 
gileri doğrudan doğruya yalnız Kasım • 
pap için sarfetmenin bir imkanını bul
malı. Bu adamlar kendileri himmete 
muhtaç iken bunlardan alınan paralan 
bqka yerlerde ve başka işlerde harca • 
mak kimsenin hakkı değildir. 

3 - Bu sıhhat prtlan içinde bulu • 
nan bir semt tifoya, konforsuzluğa ve 
iptidai devir 'apyııına esir olmuı de • 
mektir. Böyle bir mıntakayı tifodan, 
pislikten ve iptidai yapyııtan kurtar • 
mak için açılacak mücadelede idare ve 
belediye memurları kumanda heyeti ve 
erkanı harbiye heyeti vazifelerini at • 
mıı adftedilirler. 

Binaenaleyh Kasrmpaıa için çalıı • 
mıya ayrılmıı olan idare ve belediye 
memurlamwn tıpki bir kumandan gibi 
mücadele cepheıinde çadır kurmaları, 

Aynahçeımcden Kasımpapnın göbe -
ğine inmelHi ve halkı çirkeften kurta
racakları ana kadar onlarla birlikte ay. 
ni çirkef içinde, ayni pis kokular ve 
gayri sıhhi prtlar içinde ya1amağı ka. 
bul etmeleri lizımdır. 

HABERCi 

ıariyıe yaptığı anıa1ıımııtı. Teşek k Ur 
- Amma halkın da bu piılikte hiç Otomobil kazası neticesi telgraf· 

kabahati yok mu? Cöpleri sokağı atı la, mektupla ve bizzat istifaarı hatır· 
yorlar. 

lutfunda bulunan dostlara te§ekkür· 
- Atmayıp ne yapacaklar? Koskoca 

Kasrmpapda ıekif tane çöpçü vardır. lerimizi bildirmeyi muhterem gaze-
Fakat bu sekiz çöpçüyü hep birden it tenizden rica ediyoruz. 
bapnda görmek mümkUn delildir. Bir Üperatör Fahri Arel ve 
ktsmr daima dairede baıka itlerde JcuJ. Ruhi Vamık Birgin 

,,. HABER - >\'((tam poıfa==lt~~~~~~~~!!!!5~~~~~~=~2;;3~M;;A~Y~I;:S~~1,;93;;7~'=~ 

:Haktüıi'L Uat. mı? , Elektrik şirk~tinln kaçakcıllQı 

H i LE Bu sabahki celsede 
PEYAMİ Safa'nın bir "yiizrle l"l. B • hı• k f 

li nazariyesi,, Va.J."hr. Eu na. 1 r e 1 v u u 
~;ıi;~ ~~~~~:·., t:ınd~aşi~'>P~~~·n~~ 1 • • • • 

fik:;.,;~~:~~=~~~ü~:·~.:::::~ ıteşkı h ne karar verı ld ı 
lı lspanyada - §atolar k•!rdı.:ğumuz Kaçakçılıkla maznun Elektrik Şir • 1'\luhafaza edildikleri ve ne vakit nerc-
zamanların rrıahsulüdür. keti erkanının muhakemesine bu sa • lere nakil ve nerelerde istimal edildik • 

Peyamiye göre her §eY yü,..de elli bah dokuzuncu ihtisas mahkemes!nde 
dc-ğru, yüzde elli yanlı§, yüzde elli var, devam edilmiştir. 
yüzde elli yoktur. Bu rıaza,·;yenin Geçen celsede, müddeiumumi tara • 
kabulüne, kabul bizatihi nazariyenin fından okunan iddianame tekrar «lil • 
esasına göre yapılacağı için, bir mani mi§ ve neticede: "İlk tahkikat esnasın. 
yoktur. Bilakis birçok pratik f dyda- dinlenmiş olan Nafıa Vekaleti hukuk 
lar olabilir. Yalnız ben onun tıayata müşaviri Tahirle gene ayni vekalet 
tatbikını başka bir isim altında görü_ mümessili Abdullahın malüamatına 
yorum: Hile... müracaat edilmesine, !ahit Amanoli • 

Hilenin muhtelif şekilleri vardır: dislc Salambonun dinlenmelerine ve di· 

}erinin ve bunları teslim ve tesellüm 
edenlerle emir verenlerin kimler olduk 
!arının tayini için bir ehli vukuf teşkil 
edilmesine,, karar veritmiıtir. 

Mezkur ehlivukuf bir gümrük mil • 
fettişi, bir fen adamı, bir de defter ve 
muhasebeden anlar mütehassıstan mü
teıekkil bulunacak ve buna sami sıfa • 
tiyle Nafia Bakanlığı müme11illeri Ta· 
hirle Abdullah ittirak edeceklerdir. 

Ehlivukuf. Ticaret Odası ve Nafıa iptidai insanlar onu en basit şeklile, ğer şahitlerin tekrar celplerine ve mal • 
yani hilelerinin kısa bir zamanda. an. zemeye ait tahkikatın ve bunların si • tarafından gösterilecek namzetler me-
lqtlmasına peşinen razı olarak yapar. pariıleri tarihleriyle hangi ambarlar da yanından seçilecektir. 
lar. Bu hilelere maruz kalan kimsele
rin bir daha aldanmak ihtimalleri 
yok~ur. Meseli sahte dirhem kullan
mak, yerli kum&BI İngiliz, ingilizi yer. 
li diye satmak gibi. 

Medenf insanlar ise hileyi doğruluk 
şeklinde tatbik ederler. Dünyada her 
§ey, ticari, içtimai, fikri, ruhi bir alış
veriş, ve her ahşverişde de bir kar 

Suriyeden Parise 
bir heyet gidiyor 

olduğuna göre müteklrnil insanın hi. 
lesi ancak doğruluk şeklinde tezahür 
eder. Böyle bir hileye maruz kalanlar 
da ebediyyen aldanmağa mahkumdur_ 
lar. Meseli... fakat vazgeçiyorum, mi. 
sal ~rtirmiyeceğım. 

Kör dilenciler vardır. Artık herke. 
sin nuliımu olmuştur ki bu körlerin 

' ekseriyeti - yüzde ellisi • sahte körler-
dir. Bence bu sahte körler hakiki kor. 
lerden fazla sadakaya hak kazanır. 
Zira körlükler üzerinde tetkikler yap. 
mış, ihtisas edinmişlerdir. Mütehassı. 
am ise fazla kazanması makul değil 
midir? 
Başka bir nokta: Ereğli ve Arna

vut köy çilekleri sahtekarlığı ... Geçen
lerde Yunus Nadinin de ele aldığı ve 

,_ nadir bir "ironie" ile bahsettiği bu 
mesele hile mefhumunun izahını çok 
kolaylaştırır. Manavlar, hilede haki. 
kate varmak için, neredeyse Ereğli 
çilekleri ahp Arnavutköy tarlalarına 
gidecekler, ipliklerle çilek kütüklerine 
asacaklar ve bir noter çağırıp onun 
huzı.ırunda topluyoıtıuş gibi yaparak 
bu çilekleri Arnavutköy çileği diye 
resmf vesikalarla satacaklar. Hoş, bir 
çok kimseleri alim, edip, sanatkar, 
büyük adam diye bize böyle yutturmı
yorl:ır mı? 

Hile, beşeriyetin herhangi bir saha. 
sınd.J vardır. Kinde olduğu gibi aşk. 
ta, iman ve ilimde olduğu gibi, küfür 
ve cehalette. Ve emin olunuz asıl olan 
hiledir. Hile olmnsa "mukavele" ol. 
mat.dı, hile olmasa "metre sistemine., 
ihtiyaç kaimatdı, hile olmasa an'ane
lere, en küçük r.oktayı ihmal etmemek 
için ekseriyeti akalhyete feda etıncğe 
kadar varan kanunlara IUzum kal. 
mazdı. HerRc·y hiledir, herkes bilerek 
veya bilmiy1.?rek hilekardır. 

Görür gibi oluyorum: sözlerime iu. 
zıp ayağsı kalkıyorsunuz, fakat bir an 
düşür.ünüz: yaşıyoruz diye kendi ken. 
dimize bile hile yapmıyor muyuz? 

Fikret Adil 

Eşek ihracatı! 
Eşeklerin §ehir dahilinde gezememe

leri hakkında Şehir meclisinde verilen 
kararın tatbikatı zamanı yaklaıtıkça e· 
ıekçilerin ve bu hayvanlar yüzünden 
ekmek yiyenler!n ıcle dütünceleri o nis
bette artmaktadır. Fakat son zamanlar· 
da fstanbut cıeklerinin birdenbire kıs
meti açılmıt ve böylece sahiplerinin de 
- gider ayak - yüzlerini güldürmüı
lerdir· 

Geçen hafta iş bilen bir zat, istanbul
da kendilerine yüz çevrilen eşeklerin A
nadoluda daha uzun yıllar muammer o
labileceklerini gözönüne alarak onlar
dan yüı: kaldarını toplamıı ve bir mau· 
na ile Haydarpaıaya geçirerek oradan 
tç Anadolu yolunu tutturmuştu. 

Kabineyi degıştirme temayülünün 
gittikçe kuvvetlendıaı anlaşıllyor 

Suriye kabinesi bir toplantı yaptıktan 
sonra, Paris ve Cenevreye bir heyet gön 
dermeğe karar vermiıtir· Bu heyet Baş· 
vekil. Cemil Mürdüm ile hariciye nazırı 
Sadullah Cabiriden mürekkep olacaktır. 
Şimdiki Suriye Başvekili Cemil Mürdü· 
mün bir müddet sonra Cenevrede Suri· 
ye daimi murahhası olacağı ve baıveka· 
Jet mevkiine, Demirgömlek teıkilatı 

baıı olan doktor Şehbender isimli biri· 
sinin getirileceği söyleniyor. 

Doktor Şehbender beyanatta buluna· 
rak ''bilgisiz vatanperverlik muvaffa
kiyesizliğe ve ölüme mahkumdur. Şevk 
ve heyecan kafi değildir., demiştir. 

Hasan Cebbare dönüyor 
Bir müddet evvel ıehrimizden geçe· ! 

rek Cenevreye gitmiı olan İskenderun 

maliye müdürü Hasan Cebbare aldığı 

ernir üzerine Suriyeye 'dönmek üzere 
Cenevreden aynlmııtır. Hasan Ccpbe· 
re Cenevrede Fransız heyetine fahri 
müşavirlik ediyordu. 

Bir Suriye gazetesinin görüşü 
Şamda çıkan Fettearab gazetesi İa· 

kendcrun Sancağı meselesinden bahis 
bir yazısında diyor ki: "Türkiye Harici 
ye Vekiline Pariste gösterilen hüsnü 
kabul, Fransanın, Türkiyeyi, ıark dev-
]etlerinin en kuvvetlisi telakki etmekten 
geri durmadığına delildir. Fransa, istik
balde vukuu muhtemel bir Avrupa ka
rıtıklığına karıı. Türkiyenin Balkanlar-
daki mevcudiyetini kendisi için lüzum
lu saymaktadır . ., 

Bu sene buğ- Ticaret odas ı 
day mahsulü on bin lirası 

Memleketlmlzde 
nasıl olacak ? 

Bugünlerde buğday piyasasında 
mühim bir hassasiyet hüküm sür-

mektedir. Piyasada Anadoludan ve 
T rakyadan gelen haberlere, meteo· 
roloji enstitüsünün memleket hava 
vaziyetini gösteren raporlarına ve 
her günkü buğday mevaredatına bü. 
yük bir dikkat gösterilmekte ve bun 
dan bu seneki buğday rekoltesi hak· 
kında manalar çıkarılmağa uğraııl· 
maktadır. Bu sene havalar normal 
ıerait içinde gittiğinden mayıam yir 
misinden haziranın on bcJine kadar 
geçecc-k şu günlere büyük bir ehem• 
miyet atfedilmektedir. 

Maamafih fevkalade bir hadise 
olmadığı takdirde bu seneki buğday 
ve sair hububat rekoltesinin fevka· 
iade olacağı kanaati vardır. Geçen 
seneki 3 milyon küsur tonluk buğ
day rekoltemiz harp ıonrasmın re· 
kor mahsulünü teşkil ediyordu. Bu 
sene daha iyi bir netice almamız ü· 
midi çok kuvvetlidir. Havalar biraz 
dalıa düzgün gittiği wkdirde çok iyi 
bir neticeye varılacağı şüphesiz gö
rülmektedir. 

Geçen sene nisan ayının birinci 
ekmek fiyatları vasatisi 11,5. ikinci 
ekmek fiyatı vasatisi 10,5 ve franca 
la fiyatları vasatisi 1 7 kuruştu. Bu 
sene ise nisanda birinci ekmek vasa· 
tisi 11, ikinci 1 O ve francala fiyat· 
ları da 15,S kuruştur. 

Bir sandal salasının 
sonu 

Bcşikta§ta Y enimahallede otu· 

ran on beş yaşında mektep talebe-

Mahkeme ~ararlle 
11 bin llro olarak 

geri veriliyor 
Bundan bir sene evvel tasfiyesi· 

ne baılanan ls~anbul limanı inlUsan 
şirketinin tasfiye heyeti şirketin bü
tün emval ve emlaki gibi liman hanı 
nı da satılığa çıkarmış ve bazı müş· 
teriler cıkmıştı. Verilen bedel had
dı layikinde görülmediği için ikinci 
defa yapılan arttırmada ticaret <.ıda· 
sı da iştirak etmiş ve 1 O bin lirayı 

tasfiye heyetine depozito olarak ya· 
tırmıştı. Fakat hanın 1 03 . .500 lira· 
ya kadar çıkmasına rağmen bu fi. 
yat da kafi görülmiyerek arttırma 

geri bırakılml§, bunun üzerine tica· 
ret odası arttırmadan çekilmek is
terken ne olmuşsa olmuı tasfiye he· 
yeti bu on bin lirayı vermek isteme· 
mişti. 

Bunun üzerine ticaret odasının 
tasfiye heyetini teşkil eden üç avu-
kat aleyhine açtığı dava hakkında 
birinci hukuk mahkemesi kararını 
vermiştir. Birinci hukuk odayı 
iddiasmda haklı görerek hem on bin 
liranın iadesine, hem de şimdiye ka 
dar geçen müddet için yüzde beş fa. 
iz verilmesine tasfiye heyetini mah· 
kum etmiıtir. Vekalet ücreti ve mah 
keme masrafları ile beraber şimdi 
tasfiye heyetinin on bin lira yerine 
on bir bin lira vermesi, iktiza etmek
tedir. 

T aafiye heyetinin bu kararı tem. 
yiz etmiyeceği ve parayı vereceği 
söylenmektedir. 

lanrlryor.. ı ZAYİ - 667 Reis ıehadetnamemi za 
- Ha sahi ... Bak az kal11n unuta • yi ettim yenisini ıtaca&ımdan eskisinin 1 

...--. rı=npıııya bakan idare •e hükmü yoktur. . ALI 

Dün de tehrimizden Dedcağaca kal
kan bir Yunan §İlebi ile 50 kadar eşek 
"terki diyar,, etmiıtir. Hicret eden bu 
eıekleri bir Yunanlı onar liradan topla· 
nuı ve ihraç etmiıtir. 

Geçen hafta gene Yunanistana bir mo 
tör ile Ym cıek daha ihraç edilmiıti. 

. sinden Hikmet, Betik taşta Posta 
caddesinde 23 numarada oturan Re
cep, 1 7 yaşında lbrahim, Kamik, 
Gülbek, Niyazi, Nişan isminde yedi 

genç dün öğleden sonra Be§iktaıta 

bir sandala binerek Suadiyeye gitmi 
ye karar vermiğlerdir. Sandal yel· 
ken açılmış bir halde Kızkuleai açık
larından geçerken birdenbire devril
miş, yedi genç denize diişmüşlerdir. 
Etraf tan yetişen motör ve sandallar 
gençleri boğulmak üzere iken kur· 
tannışlardır. 



Türkiye başpt::hlivanlık müsabakası 

T ekirdağh Hüseyin 
birinci oldu 

i kinciliği mülayim, üçüncülüğü 
de Arif kazandı 

~lOılfil~~ lCIJ~©lkuı 
3~11 lfifD<§l~DlOJIP) ~ttü 

A.'lkara, 23 (Telefonla) - Çocu!{ 
Esirgeme kurumunun tertip ettiği 

937 Türkiye Başpehlivanlık müsaba. 
kaları bugün (dün) neticelendi ve 
936 başpehlivanI Tekirdağlı Hüseyin 
yine başpehlivan oldu. 

Saal 13 e doğru hafif bir yağmur 
çisclemesinE> rağmen ha va güzeldi ve :· · 
halKın merak ve alakası · stadyomu · .... ··.,)".;:·:·:·:-: 

),·:·.·:·:-. 
hıncahınç doldurmuştu. ..}:;:;:;:;\::. . . 

!Iitönce küçükortada son kalan Hay · . ~}\):f{ft\:#::::.:k:: 

rım Bekirle sahaya çıktılar. 1 t..ı•kiye Başpehlivanı Tekır g.ı 
Adapazarlı Yıldırım Bekir, bir kol Hil,seyin 

baskısından dönerken yenildi. Lüle . 
burgazlı Ahmet Somalı AJıdüsselaml:ı. 
güreşti. Yıldırım Bekir Koç Ah.metle 
karşılaştı. 

Maç uzun sürdüğünden ı>şler değiş. 
tirildi. Koç Ahmet Ali Ahmede pes 
etti, Abdüsselam yenildi. 

Yıldırım Bekir gerçi Ali Ahmede ye 
nilmişti. Fakat kendisi de iki galibi
yet knandığı için Ali Ahmet büyük 
orta birincisi, Bekir de ikincisi oldu. 

Bununla beraber Ali Ahmet - Be. 
kir ~üreşinde hakemler ittifak edeme 
dile-. Hakem Suyolcu Mehmet ve Ce. 
nıal pehlivanlar Ali Ahmed~n yendiği
ne kanaat getirmişler, üçüncü hakem 
Tekırdağ mebusu B. Şevket akalliyct. I 
te !;_almıştı. 

Bundan sonra, başaltı müsabakası 
b8.§ladı. Sındırgılı Şerif, 1fanjsalı Ha.. 
lille; Gönenli Hamdi de Babaeskili 
lbrnhımle tutuştular. Gür ·şler uzun 
Sürdüğünden Ve bir netice alınamadı
ğından hakem heyeti çiftleri. kura ile 
deği~irdi. Gönenli Hamdi bir paça_ 
kesme ile Manisalı Halili yendi. İbra- ) 

hımle Şerifin güreşleri başpehl~vanla. 
rın ortaya çıktığı zamana, hatta daha 
sonraya kadar devam ettı.. .. .. ı .. 

B . etice alamıyacakları goruldu-
ır n d k ' 

ğünden~ hakemıer en son "n .beş a ı. 
ka mühıet verdiler: Hamıes1 fazla o. 
lan galip ilan edilecekti. Faka~ m~ç 
lam bir beraberlik içinde geçtı. Go
nenlı Hamdi başaltı birincisi, ne ka.. 
dar güreşseler biribirlerini yenemiye
ceklerı anlaı:;ılan Sındırgılı Şerifle Ba. 
baeskili lbr~him de başaltr ikincisi i

lan edildiler. 
BAŞPEHLİVANLIK MÜ.3ABAl<A<:ıT 

~·ma oaşp,ehl;vanlara geımişti. 
Stady6mtın hoparlörü başpehlivan. 

ları sahaya davet etti. Önce Tekirdağ, 
1ı m.ıseyin, arkadan AdapJZarlı Anf, 
daha sonra Müliiyim sahaya geldiler. 

Bir alkış tufanı stadyomu inletti. 
Pehlivanlar vaziyet aldrlar, halkı se
lamladılar. Sonra meydancı Köse oğh. 
Mudaf a "Allah! Allah!,, dıye başladı. 
ğı meşhur çalgırlarından IJirini söyle
di ve: "maf:allah deyiniz pehlivanla. 

(DC1'amı 11 incide) 

ilk devreyi 1 · O kazannıış olan 
ıznı irliler ikinci kısımda sert 

bir o v un oynadılar 
Birgün evvel Galatasaraya 7-3 gibi ~ _ _ 

büyük bir farkla yenilmiş olan İzmirin ~rr' ..!_. _ ~, 
Üçok takımı, ikinci maçını da dün Tak- . 
sim stadında Güneş klübile yaptı. Ha- l~ ~ 
kem Fenerbahçeli Sait Sa.ıahadcündi. ~~°t·lfl ~, 
Takımlar - Güneş: Cıhat - Faruk, 1 

Rep& ·_ Yusuf, Rıza, lsmail - Melih, 
Salahaddin Kemal Necdet, Rebii. 

' ' Üçok: Hilmi - Ziya, Ali - Mustafa 
Adil, Şükrü - Saim, Kemal, Sait, ıV!:ız 
har, Namık şeklindeydiler. • 

Kur'ayı Güneş kazanmış okluğundan 
saat dördü yirmi geçe rüzgar altına dü
şen İzmirlilerin hücumile oyuna başlan 
dıysa da Güneşliler derhal üstünlüğü ~
le alarak İzmir nısıf sahasına yerleştı
lcr. 15 inci dakikaya kadar süren İstan
bul takımının baskısı bu andan sonra \ 
hafifledi· 

İzmirliler derhal sağdan rakip kaleye 
indiler, ortaya gelen topa Mazharın ka
fa vuruşu Güneş kalesinin üstünden a-

vuta kaçtı. • . .. .. 
1 i inci dakika: Kemalin anı bır şutu-

üstünlüğü rakiplerine terkettiJer. Gala
tasaray maçında İzmir muhacimlerinin 
en göze çarpanlarından olan Namık, 
dünkü maçta hiç muvaffak olamıyordu; 
bu yüzden tl"çoklular hücumlarını müte 
madiyen sağdan Saim vasıtasile tekrar

lıyorlardı. 

39 uncu dakikada Sait ile Kemalin 
nü yakalayan İzmir kalecisi topu ö~ü 
bombos olan Melihe verdiyse de Melıh 
bu fırs~ttan istifade etmesini becereme- sürüp g~tivdikleri ve Güneş kalesi önü· 
di; boş kaleye bir topu sokamadı. ne havale ettikleri top Cihadın bloke e-

22 inci dakika: Sait, ortalardan ya
kaladığı topla Güneş müdafilerini allak 
bullak ederek kaleye ·sokulduysa da 
vaktinde yetişen İsmail bu mühim 
tehlikevi def~tti 

25 inci dakikadan sonra Gilne§liler 

Genç takımlar arasında 

Galatasaray 4 
Güneş t 

Dün Taksim stadındaki milli 
küme maçından evvel Galatasaray 
ve Güneş genç takımları çok güzel 
ve samimi bir müsabaka yaptılar. 

Mütevazin bir keşilde başlıyan 
macın beşinci dakikasında Galata
sar~Y Süreyyanın ayağiyle ilk golü 
kazandı. Biraz sonra Güneşliler de 
penaltıdan beraberliği temin ettiler. 

dememesi üzerine Namıkın ayağına gel
diyse de İzmir sol açığının acelesinden 

bu bulunmaz fırsat kaçmış oldu. Gü· 
neş kalesi önünden ayrdmayan İzmirli· 

ter; nihayet 44 üncü dakikada Saimin 
bir ara pasile Kemal vasıtasile ilk ve son 
gollerini attılar. İlk devre 1- 0 Güneş 
aleyhine neticelendi. 

İkinci devreye Güneş Kemali sağ açı 
ğa ilk devreıde hiçbir iş yapamıyan Meli 
hi de merkez muhacime geçirmiş olarak 
başladı. 

İkinci dakikaya kadar Güneş kalesi ö. 
nünde oynanan oyun üçüncü dakikada 

Rebii vasıtasile İzmir kalesi önüne geç· 

ti ve Rebiinin güzel bir pasile Necdet 
ilk golü kaydetti. 

iki dakika sonra gene Rebiinin kale 
önüne gönderdiği topu Melih ikinci de-

fa İzmir ağlarına gönderdi· Güneşin ha
kimiyeti ile b~şlayan bu devre yavaş ya 
vaş mütevazin bir şekil aldı. Hücumlar 

karşılıklı oluyor. İki taraf da zaman ıa 
man tehlikeli anlar geçiriyorlar. 

20 rncr dakikadan sonra üstünlük ge· 
ne İzmirlilere geçti. 

23 üncü dakikada İzmir sol muavini
nin tereddüdünden topu kapan Melih 
bütün hızıyla ha,sım kaleye girerken 
kaleci Hilmi güzel bir plonjonla bu mu 
hakkak gole mani oldu. 

25 inci dakikadan sonra, - hakemin 
müsamahası yüzünden - oyun sertles
ti. Tekmeler, yumruklar gözükmeğe 
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lzmifte 
Bfslk let ve 
İzmit, 23 (A.A.) - Bölgemizde ya. 

pılmakta olan seri bisiklet yarışlarının 
beşincisi Tepederbend yolunda 70 kılo. 
metre mesafe üzerinde yapılmıştır. 

Neticede Akyeşilden İbrahim 2 saat 
3 dakikada birinci, Vahdet bir boy ge· 
ride olar.ak ikinci, Kadri ayni farkla 
üçüncü gelmişlerdir. 

Aldığı puvanlara göre, Vahdet bu 
hafta beş yarışın birincisi olmuştur. 

İzmit, 23 (A.A.) - Bugün İstan • 
bul Anadoluhisarı klübü ile İzmit İd -
manyurdu klübü takımları arasında 

şehrimizde nuntaka stadyomunda ya -
pılan bir maçta Anadoluhisar takımı 

sıfıra kaqı bir sayı ile galip gelmişfr. 

Bu beraberlikten sonra sarı kır
mızılılar açıldılar ve devrenin son 
dakikalarında merkez muhacimleri 
Melih vasıtasiyle ikinci sayılannı 
kaydederek ilk kısmı 2 - 1 galip 
olarak bitirdiler. ............................................ .... 

ltalyanhtr Çt;ak ıe r i İkinci defrede rürgaza karşı oy. 
myan Galatasaray .gen~eri üst~nlü-
0.i.i gene idame ettırmege muvaffak 
~ldular. Bu kısmın daha ilk daki
kalarında sağ acık Hayri takımı he
sabına ücünsü, 15 inci dakikada da 
dördüncü kolleri attı. Bu surede 
Galatasaray genç takımı Güneşli
lcri 4 - 1 yenmiş oldu. 

R. A. 

Avusturya 
Me,~arlstan 

Futbol takımları berabere 
kaldılar 

Budapeşte, 23 (AA) - Mer· 
kezi Avrupa kupası için yapılan 
Avusturya - Macaristan milli fut· 
bol maçı 2 - 2 beraberlikle netice
lenmiştir. 

S e k iz klüp turnuvası 
Dünkü müsabakalarda Süleymanıye 
Eyübü, Hilal Anadoluyu. Beykoz d a 

Vefayı mağlup ettiler 
Sekizler turnuvasına Şeref sta

dında devam edildi. Birinci maç Sü
leymaniye ile Eyüp arasında oynan 
dı. Süleymaniyeliler baştan aşağı 
hakim bir oyun oymyarak ve };>irin
ci devrede üç, ikinci devrede dört 
gol yaparak maçı 7 - 2 kazandılar. 

ikinci maç lstanbulsporla Top· 
kapı arasında oynanacaktı. İstanbul 
sporluların gelmemesi iize:rine Top
kapı hükmen galip addedildi . 

Ücüncü maç Hilal - Anadolu a
rasında ·yapıldı. Anadolulular birin · 
ci devreyi hakim bir oyunla 1 - 2 
galip bitirdiler ise de ikinci devrede 
Hilalin canh oyunu ve iki oyuncu· 
larınm yarnlanması neticesi sahadan 

3 - 2 mağlup olarak ayrıldılar. 
Son müsabaka günün en mühim 

maçı olan Vefa- Beykoz oyunu 
Feridun Kılıcın idaresinde cok he . 
yecanlr ve güzel oldu. . 

11k dakikalarda firikikten Şehabrn 
yaptığı Beykoz golüne kar~ı V efalr
lar sol açıklan Adnanın ayağiyle iki 
gol kaydederek birinci devreyi galip 
bitirdiler. 

İkinci devreye çok canlı başlıyan 
Beykozlular biri kornerden diğeri 

oyunun bitmesine pek az kala Ka • 
zımm aya'Iiyle iki gol yaparak maç 
tan 3 - 2 galip çıkmıya muvaffak 
oldular. 

M. T. 

1 - O yendiler 
Prag, 23 (AA.) .- Çeketa a· 

jnnsı bildiriyor: Merkezi· Avrupı:ı 
kupası için Çekoslovakya ve ltalya 
futbol milli takımları bugün Pragcla 
40 bin seyirci önünde karşılaştılar. 
Bu kupa, malum olduğu üzere eski 
Çekoslovakya Başvekili B. Svheh)a 
tarafından ortaya konulmustur. 
Giizel bir mar tan sonra ltalya ;akı
mı 1 - O galip olarak sahadan ay
rrlmıştır. 

Hafif a t le t iz m 
m ü sabakalari 
Atina, 23 (A.A.) - Polonya, 

Çekoslovakya ve Yunanistan ta
kımları arasında yapılan hafif atle
tizm müsabaksmı l 67a puvanla p0 • 

lonya kazanmıştır. Yunanistan 1 z; 
buçuk puvanla ikinci gelmiş, Çe. 
koslovakya 98 bucuk l up l .. _ .. .. l . ; an a u 
çuncu o muştur. 

Ct-'sl er Cit y Pr~ğd ıı 
maı{lil p o'du 

Prag, 23 (A.A.) - Morkezi 
Avrupada birkaç maç yapmak iizere 
d~l_aş~akta olan İngiliz profesyonel 
bı.rıncı küme takımlarından Cester 
C~ty takınır Br~ti~liva klübü ile yap· 
tıgı maçta 3 .- 1 mağlup olmuştur. 
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L ORD MAKULEY, o seyyal, 
renkli ve fakat her zaman doğ

ruyu yazmayan tarih hikayecisi, kitap
larından birinı:ie Kont Vittoryo Alfiyeri 
den bahsederken şunu der: 

"Mağrur, ateşli, muhteris bir asilza
de ... Gayet İyi ata binen, çapkın biri ki, 

Lord Ligoniyer ile Haydparkta dUello 
etmiş ve krallık makamına hak iddia e-

den b:r prensin elinden (kraliçe) sini 
çalmıştır.,, 

Bu cümle, insanın hayalini nasıl can
landırıyor ve tehlike içinde, ekseriya 
dehşetle ve hazan asilane yaşamış bu 
adamın tarihini öğrenmeğe bizi nasıl 
sev kedi yor. 

Alfiyeri'nin hatıratını açabm. Ve 
kendisi hakkmda yazdrklarından şunla
rı okuyalım: 

"Ben, 1749 senesi kinunu&anisinin 
17 inde Asti (Piyedomont) da Aristok
rat, zengin ve namuskir bir aileden 

doğdum. Taliimin bu üç noktası üzerin
de bilhassa duruyorum. Çünkü evveli, 
asil bir aileden gelmekliğim, bana ye-

gane meziyet olarak asaletten nefret et
mek imkanını vermiı ve hiç kıskanma 

ithamı altında kalmadan onun saçmalık 
tarını, kötülüklerini, suiistimallerini 
meydana vurabilmiıtir. 

, İkinci derecede, zengin olmakhğı
mız bana serbest olmak fırsatını temin 

etti ve hakikatten başka herhangi bir 
maksada veya kimseye hizmet edip le
kelenmekten kurtuldum. 

Üçüncü noktaya gelince, ebeveyni
min namuskarlığı yüzünden sülale~

den ula utanmadım. Alnım açık yaşa
dım .. 

LFİYERt heuilz bir çocukken, 
kendisine tatbik edilen tahsil 

ve terbiye sistemine isyan etmiş ve o 
za-ıanlar, çocuk okutmak inhisarını Ü· 

zerinde bulunduran papazlara karşı ha
yatınca düşman olmuştur. 

Kendisine zorla verdirilmekte olan 
dans derslerine .de isyan ediyordu. Dans 
hocası bir Fransızdı. ''Bir kadın gibi oy-

nak, mağrur ve terbiyesiz,, bir adam. 
Alfiyeri, bu adamdan başlıyarak Fran-

tıızlara düşman oldu. Papazlardan ol
duğu kadar Fran11zlardan lda nefret e
diyordu. 

Yegane zevki, çok sevdiği kız kar
deşini ziyaret etmekti. Zavallı kız kar-

deşi, ailesinin şiddetle reddettiği bir 

delikanlıya olan aşkını unutmak için 
boşu boşuna bir manastıra kapanmış, 

orada yaşamaktaydı. 

Fakat şimdi on dört yaşında bulu-
nan Alfiyeri için yeni bir hayat başla· 

mıştı. Bütün ihtirasım, ata binm'!ğe 

hasretmişti. Bir müddet sonra, içinde 
seyahat etmek arzusu uyandı. 1766 se
nesinde yeknesaklaşmış hayattan kur-

Alfiyeri, Gottinga, şeh
nnın dar sokakların

da bir eşekle karışılaşı

yor. 

I 

tutmak üzere, yabancı memleketlere 
yola çıktı. Napoli yollarında mürebbi
sine yol verdi. Ve bu suretle hayatında 

ilk defa olarak yalnız, baskısız ve ken
-di mukadderatını kendisi tayin edecek 
bir vaziyete girdi. 

Napoliden Romaya, Romadan Bolon
ya'ya, oradan Venediğe, Riviyeraya, 
Marsilyaya, Parise gitti. Fakat bütün 

bu seyahatin sonunda kendisini inkisa-• ra düşüren pis bir hava, kötü bir takım 
evler, Fransız kadınlarının boylı yüzle-

ri ve nihayet kralın kendisile karşılaştı. 
Alfiyeriyi, saraya takdim eden Piye

domont sefiri idi. Alfiyeri, hatıratında 
şöyle diyor: 

"- Gerçi, on beşinci Lüinin a!ilza
del~rle asla konuşmadığım bana söyle
mişlerse de, - kibence bunun büyük 

bir ehemmiyeti yoktu - kralın beni 
tepeden tırnağa kadar süzmesine ve hiç 

bir kılını bile kıpırdatmadasına taham
mül edemedim.,, 

B tR müddet sonra bu rahatsız 

ıeyyah, tngiltereye geçti. Ve o
rada ilk defa olarak hoş bir sürprizle 

karşılaştı. Güzel yerdi burası.. Parisi 
ne kadar sevmiyorsa, Londradan o de

rece zevk alıyordu. Orada, o zamanlar 
Avrupada görülmiyen bir bir sıhhat 
göze çarpıyordu. 

tngiltereden Holandaya geçti ve ora
da ilk defa olarak aşk perisinin okuy

la karşılaştı . O zamana kadar, aşk ma
ceralarına atılmaktan çekinmişti. Ken· 

dini aradığı namuskar tipi bulamamak· 
taydı. Fakat, bu defa Holandada tutul
duğu kar.im, üstelik evliydi de. Ona ma

lik olmak için türlü müşkülatı mucip o
lacaktı. Netice itibarile kalbi kırılmış 

olan Alfiyeri, vatanı olan İtalyaya dön
dü. Orada kendisini edebiyata vererek
aşkını unutmak istiyordu. 

O zamanlarda kimse, bu genç .:.damın 
birkaç sene içinde İtalyan şiirine ilahi 
bir tesir aşılıyacağıru tasavvur edemez-

di. Bütün maceralarının kendinde bı
raktığı intibaları öyle bir eda ile yazdı

ki, kendisine "İtalyanların Bayronu,, 
denen bu adamın şiirleri daima yaşı
yor. 

Fakat memlekete döndüğü zaman, 
ailesinin, kendisi için b1r kız seçtiğini, 
onu kendisine zece olarak almasını is
tediğini gördü. 

Alfiyeri, bu seçilen kızı zerre kadar 
düşünmeksizin derhal gene seyahate 

çıktı. Bu sefer Almanyaya, Danimarka· 
ve Rusyaya gitti. 

Büyük Frederiğin memleketine var
dığı zaman, orasını ucu bucağı gelmi
yen bir kışla memleketi halinde gördü. 

Hülasa, dünyayı, ne kadar fazla gö
rürse, dünyadan o kadar nefret ediyor
du. Yalnız dünyanın İngiltere kısmı 

müstesna. .. Orayı ''mükemmel bir mem
leket., sayıyordu. Yeniden ingiltereye 
doğruldu. 

Yolda Hanovr'un üniversitesile meş
hur olan Gottinga şehrine uğradı. Got
tinganın . dar sokaklarınıdan birinde bir 

eşeğe rastladı. Bu adi tesadüften her
halde canı sıkılmış olacak ki bilahare 

hatıratına şunları yazıyor: "Öyle muh
teşem bir üniversitenin tam göbeğinde 

bir İtalyan merkebi ile bir Alman eşe
ğinin karşılaşması, büyük bir şairin ka

lemine yakışır bir hadisedir. Ne yazık 

ki, ben böyle bir vazifeyi başarabilecek 
kudrette değilim 1,, 

L ONDRA YA geldiği zaman Alfi
yeri sosyete hayatına yeniden 

başladı. Kendisinin haiz olduğu ünvan 
ve Aristokrat ge.lişi, ona İngiliz sosye

telerinde hemen yer temin etmişti. Fa
kat, arkadaşı prens Masserano'nun e-

vindedir ki, asrın en sayılı güzel kadın

larından Lord Rivers'in kızı ve babası 

yerinde ki Lord Ligoniyer'in karısı Pe
nelop ile tanışmıştır. 

Alfiyeri, bu genç kadının güzelliğine 
birdenbire tutuldu. Muaşeret adabının 

bütün sıkılarına rağmen, onunla hemen 
hergün ya operada, ya toplantılarda, 

yahut parkta buluımağa başladı. 

Gün geldi; bununla iktifa edemtdiler 
Alfiyeri, sevgilisinin evine gitmek gibi 

tehlikeli bir işe başladı. Buna sebep o

lan şey de, sevgilisinde tehlikeye karşı 
~th ilnc;n uir l.aTıt:.uılıt. "'• 6s•'-•n•n gJ.:•-

tereceği herhangi bir ihtiyat eserinden 

hoşlanmayıştı. Genç kadının bu tabiat
leri, Alfiyeriyi şiıddetle tahrik etmiş ve 

neticede her şeyi gözüne alarak, aşkı 
derecesinde kuvvetli bir cesareti de ol

duğunu göstermek için Lord Ligon'iye
rin evine kadar girmişti. 

Yaz geldi, Lordlar, memleket içine 

yazlık evlere çekildiler. Fakat o havali

ye de, ekseriya tek başına bir süvari ge 

liyor, atını yol kenarında bir atmaca 

bağlıyor. Çalılar, teller arasından güç

lükle geçtikten sonra muayyen bir du

varın arkasında kayboluyordu. Bu, hiç 
şüphesiz genç, şair, aşık Alfiyeri idi. 

U ZUN bir zamandan beri yapıla

gelmekte bu pek hususi hadise· 
leı:lden Lord Ligoniyer kuşkulanmağa 

başlamıştı. 

Alfiyeri bunu sezdi. Fakat aşl:ın 

pençesinde olduğu için, bu aşağılık ma-

cerayı nihayete erdirecek herhangi teh

likeli vakaya kendini hazır buluyordu. , 

Bir pazartesi günü, bir askeri geçit 

resmi yapılacaktı. Bu geçit resminde 
Lord Ligoniyerin de hazır bulunmağa 

mecbur olduğu haber alınmıştı. Bundan 
daha mükemmel ne olabilir? Ne yapıp 

yapıp o gece Londrada kaldı. Böyle 
bir fırsat kaçmlamazdı. Attan düşüp 

sol kolu çıkmış olmasına rağmen, bü

tün sancılara dayanarak elbisesini giy

di. Uşağiyle araba çağırttı ve yola çıktı. 
Arabayı. gece karanlığında ve sevgi-

lisinin bahçe kapısından hayli uzak bir 

mevkide bıraktı . Fakat hesapta dahil 

olmadığı halde, bahçe kapısı kilitliydi. 

Bunun üzerine Alfiyeri, bahçe duvarını 
tırmanıp içeriye girdi. Ledi Ligoniyer, 

kapıyı kendi eliyle açık bıraktığını te

kit etmişti. Acaba, kim kilitlemişti? 

Bununla beraber, bütün bu ufak şey

ler, çabuk unutuldu. Şafak söktüğü sı

ralarda Alfiyeri, sevgilisinin yanından 
ayrılırken, kimsenin kendisini görme•di· 

ğine emin bulunuyordu. Bununla bera

ber, içi rahat etmiyordu. Bir kurt. ken
disini k.emirmeğe başlamıştı. 

Salı günü öğleden sonra "İtalyan o-

Ortada hiç bir sebep yokken, perns, 
vahşetiyle 

perası,.nda arkadaşı Masserano'nun lo
casında geçirdi. Ve işt: tam orada iken, 
ağır darbeyi yedi. 

Dışardan birisinin ken:di ismini ça· 
ğırdığını işitti. Kapıyı birdenbire iterek 

koridora çıktı. Orada sevgilisinin, h id· 
det içinde Jtdpüren kocası Lora Ltgo-

niyeri gördü. Adamın elinde kılıç vardı. 
Söyleniyordu: 

Kont Vittoryo Alfiyeri 

- Karım, bana her şeyi itiraf etti. 
Düelloya hazır mısın? 

Derhal beraberce tiyatrodan çıktılar. 

Parka indiler. Yolda Alfiyeri, kend:si 

hakkında ithamları reddedip kadının 
namusunu kurtarmak istediyse de, kar 
etmediğini anladı, ve: 

- Pek güzel, dedi. Karın sana ne söy 
lediyse kabul ediyorum. Olmuş şeyler
dir. 

~ARKA gelmiçlerdi. A:-tık EÖyle
r-" ne::ek söz olmadığı için birkaç 

adım vrıldılar ve kılıçları çektiler. 
Lord Ligoniyor, İtalyanın sarılı ko· 

!unu görünce. kemal ciddiyetle sr ı du : 
- Kolunuz, düello yapmanıza mani 

olacak derecede sakat mıdır. 

genç karısının boynuna bir külhanbeyi 
atılmıştı ... 

Alfiyeri cevap verdi: 
-Evet. 
İtalyan şairi hatıraları meyanında ıu: 

nu yazıyor: · 

"Ben gayet kötü bir eskrimciydim. 
O,nunla düelloya, herhan~i bfHaideyi 
duJunmueızın baş aaım. ..tanmaaan 
incittiğim o adama, herhangi bir zarar 
daha getirmektense, öldürmeği daha 
çok istiyordum.,. 

Acemice sallad ığı kılıcın her hareke
ti, gayet ustalıkla geri çevriliyor, çar· 
pılıyor,. kesiliyordu. Alfiyeri şu kanaate 
geldi ki, bu adam, isteseydi, bu maha· 
retle kendisini şimdiye kadar on defa 
öldürürdü. 

Genç İtalyanın, kılıcının ucuyla mu· 
arızına ıdokunmak için sarfettiği gay· 
retler hep boşa gitti. Kendisinin ondan 
aşağı olduğunu da anladıkça, gayreti 

iki misli artırıyor ve bu suretle Ligoni 
yerin mahir kılıç oyunlarına daha ş id· 

detle maruz kalıyordu. Ligoniyer, ken· 
disine yapılmış olan bir hücumu savuş· 
tururken ilk defa olarak ve istemeksi

zin genç İtalyana saldırdı. Ve kılıcı, 
onun sağ koluna isabet etti. Fakat, ha· 
raretle çarpışan bir çok mücdelec:ıer· 

de olduğu gibi Alfiyeri de yaralandığı· 

nı hissetmiyordu. Bu sırada Lord Li· 
goniyer kılıcını alçaltarak Alfiyerinin 
yarasına işaret etti: 

- Ben kendimce bu kadan kafi sayı· 
yorum. Siz Ne dersiniz? diye sordtı· 

Alfiyeri: 

- Bu işte şikayetçi ben olmadığın' 

için, ıdüellonun kafi selip gelmediği 
hakkında EÖZ söylemek bana düşmez. 

Bununla beraber, Ligoniyer pelerini• 
ni aldı ve yollandı. Genç İtalyan bütüıt 

bu başından geçenlere nasıl tahamıpill 
edebildiğine hayretler içinde olduğl' 
yerde kalakalmıştı. 

A LFIYERt, Lord Ligoniyerirı·• 

karısına karşı da, ayni derece· 
de yumuşak davrandığını işitti . Lordıııt 
bütün yaptığı, karısını boşamak üzer' 
mahkemeye bir istida vermek olmuştıl• 

Demek ki artık. Peneloppla evlencbİ' 
lirdi. Böylece ortada mevcut olan ha)'' 
s:yet davasını da temizlerdi. . 

Alfiyeri, neşeden deli olacak gibiy0" 
Bununla beraber, kendisini daha ııe 
büyük bir felaketin beklediğini biimi1°' 
du. 

Hülyalarının gayesi olan Penelopıı )(: 
vuşunca , bu güzel kadının ilk işi. oıı 

(Devamı k<ırşıki sayfada) 
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Düşman amirali, Sünbül ağanın naşı başında 
haç çıkardıktan sonra, beni gösterdi : 

" Bu arkadaşımız .kimdir ? öğrenebilir miyim?,, 
Geçen laaanlarm hiiliaaıı 

Artık her f6Y mahvoldu: &m, 1'CI. 

tan haini 'VfJZiyetindeyim. Siinbaı a
ğanın tuiriyle birtakım mcmtıbız 
ve manaaız hareketler yaptım. Şim. 
di, düf?Mnlar tarofında bulunaıyo. 
rum. Bizimkiler hep eair o'ld.uJar. 
SUnbül ağcı da öldürllldü. Sevgilim 
w ni§:.ınlım ola11 Ayfe, onun oda'lığı 
tdi. Şimdi de naatı ilZıerlnde ağltyor. 

• • • 
Herkes, bu manzaraya hayretle bak

tı. 

- Ne oluyor bukadma? • dediler .. 
- SevıiJiaiydi ! . diye biri haber ver-

di. 
Pek çok Pıanlar oldu: 
- Sevıiliai mi? 
-öyle ya? 
- Haremağasmm? 

- Haremağası mı? •• Sünblil ağa ha-
remağası değildi ki?.· O, bütün erkekle 
ri kıskandıracak kadar bir erkekti. 
· Sarayın içinde bu sırn pek çok kimse 

biliyordu. Hariçte de duyanlar vardı. 
Fakat anJaırJan onun kadınlar üzerinde 
ki nüfuzunu sırf manevi sanıyorlardı. 
Bir saraya, hem de kaç haşin ve sert 
padi!ahın hakim olduğu bir Oamanlı 
sarayına, bir sahte hadımsız girerek 
orada hakim olmasına kimse inanma
mı§tı. Bunu bir efsane sanınıılardır. 

Ayşe, cesedin üzerinde hüngür hün
gür ağlayarak: 

- Ah efendim ... Ah dünyada bir ta
ne efendim· .. Sevdiğim erkek! diye ağla 
dığ mrada, muharebe bitmi§ti. Türkle-

rin onda dokuzu yerlerde ölü olarak ya
ak yatıyordu Ancak 

·onda bıri esir dü§müştü. Fakat, hepsi 
yaralıydılar. Hatta kadı bile yaralıydı. 

Hristiyanlar, esir düıen Türk kadın
lannı kendi gemilerine naklettikten son 
ri\, esir erkekleri de bağlamakla meıgul 
diller. 

Fakat, Ayıenin hareketleri ve ağlama 
larr üzerine, herkes biran du~du. Bu 
manzarayı seyretti. 

O esnada, bir ihtiyar asker ileri atıl
dı: 

- Demek bu, hadımağası değilmiş? .. 
- diye Ayşeyi geri itti. 

Elindeki hançerle cesedin ıöğsünü 
yardı· Elbiselerini bir hamlede param 
parça ederek: 

- Tu •. Sahiden erkekmiş .. Bu sara
yın işine akıl ermiyor! diye bağırtcıı. 

Sonra, hançeri biran havada parladı. 
i\yşenin üzerine inecekti. Fakat, koıtu 
lar, yetiştiler. On Hlristiyan askeri bir
den, ihtiyar Türkün kollınu yakaladı. 

Burdular, elinden hançeri aldılar. 

Sonra, şille tokat, onu anbarlardan 
birine sokarak bağladılar· 

Bütün silkQn iade edilmişti. Artık, 

Hristiyanların pençesindeyldik. 
Bir müddet sonra, konanların reisi 

yanımıza geldi. 

- Amiral! •. • diye fısıltılar oldu. 
O zaman anladım ki, bunlar adi kor

sanlar değildi. Uzerimize, Maltalılar, a
deta bir devlet donanması yollamıılar
ldı. 

Ayşe, cesedin üzerinde hill ağlıyor
du. 

- Seni paramparça ettiler, efendim.· 
Ah, vücudunun, o sevgili vücudunun 
tahkir edilmesine de ben sebebiyet ver-

dim .. Heyecanımı affet .• Onu çektiğim 
ıstırapların tiddetine bağııla .•. 

Amiral, çatal sakallı bir ihtiyardı. 

Rum tercümana sordu: 

- Ne ldiyor bu hdın? 
Tercüman, Aytenin söylediklerini 

tercüme etti. 

Amiral derhal derlenip toplandı· Şap 
usını hürmetle çıkararak IOrdu: 

- tscı! nedir? 
Tercüman sordu. 
-Ayşe •. 

- Ayfe .• A11e buymu1-. 
Amiral büyük bir nezalr:etle: 
- Yanbtlık olmaam .• Osmamn val

desi A11e, aeğil mi? 
- Evet efendim· 
- Ben de 6yle tmmin ettim.. Sizi, 

bütün samimiyetimi%1e selimlanz.. Ev
ladınız nerede? 

Küçük Osman, orada duruyordu. 
Düpnan askerleri ona da bir ıelim 

çaktılar. 

Sonra, amiral, Oamanı kucafına al
dı. 

Ayteye hitaben: 
- Sizi ıstıraba sevkeden vaziyetler 

olduğu için çok mahcup ve müteessiriz. ~ 

Sohbetler 

Bu mübarek adamın ölmü§ olması bizi 
çok mustarip eder. 

Herkes diz çöktü. 
Sünbül ağarun naap kartısııida haç 

çıkardılar· Sonra, öte tarafa yuvarlanan 
bap da cesedin yanına getirildi. Uzerine 
bir örtü örtüldü. 

Bu merasim bitince, amiral Ayteye 
sordu: 

- Bir ıeye ihtiyacınız var mı? 
- Hayır, tefekkür ederim. 
Amiral beni gösterdi: 
- Bu adam kimdir? Kendisinin Sün

bülağayı kurtarmak hususundaki yarar
lığını uzaktan seyrettim. 

( Df!t.'<lmı var) 

Dans ederken 
tulumba çekmeyiniz! 
Hiç bir kadın dans esnasında 

komik görünmek istemez 
Şimdi herkes dans ediyor. Bir Ayak hafifçe kaldırılır. Dizi müm

balocla, bir çaylı dansta cazband kün olduğu kadar az kırarsınız. Tan 
baflar baflamaz yerinden kımılda- goda ise, ileri hareekti, tamamen ta-
madık bir çift bulamıyorsunuz. Er· bii yürüyüştür. 
keklerin yqlısı genci, hemen kadın Dansa yeni başlıyan erkekler, 
arkadatmm önünde eğiliyor; az son sol kollarına iyi dikkat etmelidirler. 
ra onlan türlü adımlar atarak, kol- Bu zatlar, yeni dans öğrenmek heve 
Iarmı aallıyarak müteharrik bir yel siyle kendi azası üzerindeki hakimi· 
değir.mem hiOffiıııll- ~da dolaflrken yetlerini unutur ve dans ettikleri ka
görii•""7rtn:ıl'Ml9"'~"""-~-- dmm da kolunu, tulumba sapı gibi 

Bazan kadınlar da, erTtek arka- aşağı yukarı çekmeğe koyulurlar. 
daşlanna dans teklif ediyor. Bu eğ- Dans ettiğiniz kadınları gülünç 
lence 0 kadar sarmıttır. ve can sıkıcı vaziyete sokmak iste-

Birçok kimseler zannederler ki, mezseniz (ki ince düşünüşünüzün 
iyi dans etmek, en yeni çıkmış dans· buna meydan vermiyeceğinden e· 
lann figürlerini bilmekten ibarettir. minim) dans ederken tulumba cek-
Halbuki vaziyet böyle değildir. Bir· meyiniz. Çünkü hiç bir kadın, dans 

k . k esnasında su tulumbası gibi sörün-
çok kimseler vardır i, yem çı ~ış mek istemez. 
dansların hepsinin adımlarım bılır-
ler de, hakikatte kötü dans ederler. Bazı kimseler, kollarını böyle 

oynatır vaziyete düşmemek ıçın 
Bir cümle ile söylemek lazım ge- "sıkı cians., denilen şekilde, kolla· 

lirse, dans ederken ne dans ettiğiniz rmı kısarak, garip bir tarzda oynar· 
değil, nasıl dana ettiğiniz mevzuu lar ki, kendisine dansör denilmeğe 
bahistir. Bunu aklınızda tutarsa- layık hiç bir zevk sahibinin bu biçim 
nız, yaptığınız yanlI§larm sayısı aza dansa itibar ettiği görülmemiştir. 
lır. ihmalkar, cirkin bir şekil... 

Düzgün vücutlu ve tabii surette işte bir~ nokta daha: Adamakıllı 
yürüyen bir aclamaamz •. iyi dans et. öğrenmediğiniz adımları, olur ol· 
meniz muhtemeldir. Dansın temel maz yerde denemeğe kalkmayınız. 
kaidelerini tetkik ediniz. Kendinizi Evvelce söylediğim gibi iyi dans et
onlara all§tmnız. Emin olun, tetkik mek, anlaşılmaz bir takım ayak o-
edilmeğe değer §eylerdir. yunlan yapmak değildit-. 

Her §eyden evvel müvazeneniz Son bir cümle olarak şunu söy-
olmalıdır. Akli muvazeneden hah. liyeceğim: 
setmiyorum. Dansa kendinizi ver- Dansı pek ciddiye almayınız. 
diğiniz halde itidalinizi muhafaza e· Dans her zaman için bir eğlencedir; 
dcceğinizi bildiğim için, siz o manevi ingizisyon mezaliminden bir sahne 
ahenge sahip sayarak söylüyorum. değil.. Hele dans ederken - Allah 

aşkına - konuşunuz. Çünkü balo· 
Vücudunuzun müvazenesini, yani larda veya çaylarda, dans ederken, 
vücudunuzun ağırlığını nasıl taşı. 'l"h" b' k f ı a ı ır sü ut muha aza etmek u· 
mak lazım geldiğini bileceksiniz. sulü, muaşeret kitaplarından çoktan 

Adım atarken, ağırlığınızın öne ı çıkarıldı. • 
doğru gideceğini bilmelisiniz. Fakat ı DANSOR 
ağırlığınızı kendi ayağınız üzerine ---------------
vereceksiniz. Dana ettig-iniz kimse 1 ,.1•1 . .......... ............. ................. - · -••• ............... -.................................... . 
nin üzerine değil.. Eğer, dans ettiği- ıil Fabr·kato 1 ' !I 
~iz ~inize yasla~ı~~~m~, hiç ~üphe· lil 1 r a r . ıı· 
sız ki dansınız kotul~ı~: Ve sanır- ıı· Haziranda iş kanunu tatbik edili-1 
sam bu hususta en buyuk suçlular • yor. Bu kanun mucibince yapacağı- 1 
kadmlarc:lır. nız birçok şeylerle yasak ve cezalı 11 

Herkeste görülen diğer bir dans .• işleri sıra ile toplu ve pratik olarak 1 
kusuru da, baston yutmU§ gibi elim- il çabucak 
dik olmaktır. Sizden §UDU rica ede- Ulş verenin ve işçinin 
rim: Dansı, her fCyden evvel, bir ii 
.. terbiyei bedeniye .. dersi telakki et· I= kanuni hak ve · ii 
meyiniz. Modem danslar. tabii vü- 1 ödevleı i il 
cut hareketlerinden batka bir fCY de 
ğildir. Bu tabii hareketleri liyıkiy- Kitabında bulacaksınaz. ı·İ 
le icra edebilmeniz için, adalenizin inkılap kitap evin de sabhr. J 
serbestçe oynıyabilmesi lazımdır. Fiyatı 50 kunıştur. i5 

• 

24 MAYIS: 1937 

Yazanlar: 1 çeatertoa - 2 Sa19n - 3 Aıata Krlltl - t. Vlla Klroft8 - 1. VaJtçarç -
6. Hemi Ved - 7. C. D. B. ve il KQJ - 8 llUYU"d KllUMCll - t. CoD ftoJ'd - 10 Roaald 
Aknou - lL JCdS&I' Jepeoa - 12. IOemau Dan - ıa. Alltaal Bel"ktle)'. 

Çeviren: /G. Tf..frika DWIW'UI - 52 -
• Gllya tesadüfen nde bir bahriye Unifor 

ma11 varmq. Otnı clyerek, ıidip barlar 
d~ eflenmeli teklif etti. -7rece, diyor
du iyi~ ederiz, hem aen dayına da 
beıızi1oı'lun. belld o ~ler ve ona 
da bir oyun O)'l18DUI olurua. Sir Denni 
dayımın benden nefret ettilini, benim 
de ondan nefret ettıtimi biliyordu. O 
vakitler daha gençtim, yapacağı:n hare
ketin ehemmiyetini müdrik değilim. 
Ustelik de sarhO§tum. Derhal kabul et
tim ve üniformayı &iyerek çıktım. Sa
baha kadar yapmadığım rezalet kalma
dı. Ertesi aebah, mensup olduğum tir
ket namına, uzun bir seyahate çıkacak
tım. Gidece,ğim terler, yarı vahti yer
lerdi ve gazete falan gelmek ihtimali 
yoktu. Denni bunu biliyordu, esasen, 
o akşamı kasden intihap etmişti. Seya
hatten dönl::lüğüm zaoıan, aradan aylar 
geçmi§, ve mesele çoktan olup bitmişti. 
Diğer taraftan Denni, yaptığım işin be
nim için de mucibi tecziye olduğunu, 
herhalde hapse mahkum edilectğimi 
söylüyordu. Zaten olan da olmuıtu. 

Bu hareketi fena bulmakla beraber, kor 
kudan sustum. Asıl hakikati, senelerce 
sonra öğrendim. Mesele ıu imi!· O es
nada, Hong Kongda büyük bir afyon 
kaçakçı ıebetcesi varmış. Denni gümrük 
müdürü sıfatile bu ıebekeye dahilmiş. 
Dayım meseldden haberdar olmuş. Ril§ 
vet kabul etmediği için, onun başına bir 
çorap örmeğe kalkmışlar. Onu, müna
sip bir tuzakla, bir bara çekmişler, ka
fasına bir şey vurup. içeri almı§lar, ken
dine afyon yutturmuşlar, üstü batını 

alkol içinde bırakmışlar. Bu arada, ben, 
haberim olmadan, onun rolünü oynama 
ğa başlamışım. Sakalım da olduğu için 
dayıma tamamile benziyordum. Bu ka· 
fi değilmiş gibi, ben sarhoşken sakala 
biraz pudra sürmüşler. Gözlerimin etra
fına, beni !daha ya§lı gösterecek ıekilde, 
hakiki makyaj yapmışlar. Gece de ol
duğu için beni her gören amiral zannet
miş, ve ertesi gün, onun aleyhine §1· 

hadette bulanmuı. 
Valter slör:Jtrini bitüıfl\~ ayağa kalk 

tı ve kapıya doğru yürüdü. müdür mu
avini mildürün kulağına eğilerek: 

- Bırakınıyalım. 

Dedi. Müdür, ayni tarzda cevap ver-
di: 

- Ne diye ne sıfatla alıkoyabiliriz? 
- Cinayet:e doğrudan doğruya değil 

se de methaldar değil mi? 
Valter kapıya gelmişti. Herhalde ku

lağı gayet tetikti ki söylenenleri itit
mişti, gülerek: 

- Bu, ldedi, bir cinayet değil ki, 1 Mü 
dafaai nefs halinde birinin adam 81-
dürmesi hadisesinde hiç insan cüılm or 
tağı olabilir mi? . 

Muavin ciddi bir sesle cevap verdı: 

- MUdafaai nefı halinde olduiu is
ba t edilmit delildir ki ! 

- Defil mi? öyle far.edelim. Buna 
rağmen beni ıene tnkif edemenbıiL 

Valter bir uçra)'llta kapıdan çıktı. 
Muavin yerinden aısn4ı: 

- Rak, dedi. kot. ,..aıa. Bu meee
leden olma11 bile, aleyhinde bir tevkif 
müzekkereli var, onu tevkif edebiliriz. 

Lakin Valter sokak kapısına varmıt
tı. Orada, kaldırıma yaılafDUf bir oto
mobil bekliyordu. Otomobilde Hollant 
ile karısı vardı. Kapıda onu ıörilr ıör· 
mez Holland gaza baatı, otomobil hare
kete geçerken Valter içine sıçradı. Mu
avin, bu aralık kapıya gelmit, haykırı
yordu: 

- Valter FitzgeraJd, sizi kanun na-
mı na ... 

Valter onunla alay etti: 

- .. Serbest bırakıyorsunuz değil mi? 
Teıekkür ederim. Allahaısmarladılc. E
ğer bana mektup yazacak olursanız, 

kız kardeşim vasıtasile gönderirsiniz. 
Elma, başını geri çevirdi ve kardeıi· 

nin sözlerini teyit eleler bir halde elini 
salladı. 

Muavin dönmil§, telefona saldnmııtı. 
Fakat polis müdürü: 

- Ne diye, dedi, sinirleniyonun azi
~i~ Doğrusunu isterseniz, ona hiç de' 
ıhtıyacımız yok. Asıl lazım olan kimse 
elimizde. Hem bana öyle ıeliyor ki 
Valter bizimkinden daha iyi eJJerde bu 
lunuyor. 

- Evet, doğru' söylüyorsunuz. Fa· 
Muavin homurdanarak hak vırdi: 

kat ne de olsa onu bırakmamalıydık. 
Ne var Grevestok! 

içeriye. nöbetçi polisi gelmiıti, ve 
Muavin son sözlerile ona hitap ediyor
du. Polis şaıkındı: 

- Biraz, dedi, içeri gelir misiniz? 
Sir Denniye bir şeyler oldu. 

Uçü birden polisi takip ettiler, Sir 
Denninin ınahpus olduğu odaya ımuıer 
'ir Denııi boylu boyunca yerdcJyifryoır 

du. Polis müdürü eğildi baktı: 
- Hakikaten, dedi, bir ıeylcr olmu§, 

ölmü1- Sen de bak, Rac ! 
Rac da muayene etti. Herif ölmüttü. 

Cebinden zehir paketini çıkardı, bıktı: 
- Hayır. deldi, zehirle ölmiif deiil. 

Zehir burada. o, karbonat yuttu. Ba1ka 
bir şey değil. 

- O halde neden öldü? 
- Neden mi?? Zaten öleceği varmıı. 

Baksanız a. İhtiyar adam. Başka yapa
cak bir şey de yok. ÖlUvermiı. 

Sustular. Sonra kapıya doğru yUrüdü 
ler. Hiç bir şeye memnun olmayan ve 
her şeyi tenkit eden muavin: 

- tf adesini bile, dedi, imza etm~den 
öldü. B 1 T T t 

Blrbirlerlle evlenen 
iki genç kız! 

Balayı.nı geçirmeğe giderlerken 
foyaları meydana çıktı 

Bundan birkaç gün evvel İngiltere. 
nin Harrogate gehrinde misli görül
memiş biı evlenme vaki olmuştur. 

Ruth Borker adında genç ve güzel 
bir kızl1. John Lionnel Dihnji adında 
yakıgıkh bir delıkanbnın dilğün mera 
simleri parlak bir şekilde kilisede ic. 
ra edilm~ ve ' bunda genç kızın ailesi 
ve bazı akrabaları şahit olarak hazır 
bulunmıı~lardır. 

Düğünü müteakip yeni evliler .bala. 
ymı geçirmek Uzere şehi1'!en mak bir 

yerde bulunan gUzel ve tenha bir köş
ke gitm~lerdir. Fakat bu balayı uzun 
sürmemi8 ve -bir müddet lonra yapı

lan bir ihbar neticesinde, genç karı 

kocaıpol:.ş nezp.retY altında köşkü ter. 
kederek ıehre getirilmigler ve hakla. 

rında tahkikata başlanmıştır. Buna 
sebep, John L!onnel adındaki genç 

kocanın erkek değil Mis Korving adın

da genç bir kız olmasıdır. 

1 
rulan ''aile yuvası,, dağılmış ve kan 

"koca" ailelerine iade edilmİ.$lerdlr .• 
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Güneş Üçoku 3 
mağlQp etti 

-1. ıcç yaşına kadar olanlar arasında· 

(Ba§larafı 7 inci.<lc) 

başladı. Ortalarda olan kavgalara İzmir 
kalecisi bile iştirak etti: Nihayet İzmir- *' 
li Mazhar oyundan çıkarıldı. 

On kişi kalmış olmalarına rağmen üç 
oklular beraberliği temin için bir hayli 
uğraştılar. Bütün hatlarilc yaptık!Jrı 
bu akınlardan dolayı kalelerini bo~ tı ı. 
rakmış olan misafirler bunun cezcı,: nı 

oyunun bitmesine bir dakika kala go ı tlü 

Jer. 
Müdafaadan kurtulan top ReLiiye, 

ondan da Salahaddine geçti ve Salahad
dinin ani ve sıkı bir vuruşile Güneşliler 
üçüncü gollerini atmış oldular: maç da 
böylece 3-1 Güneşin galibiyetilc niha

yetlendi· 
tlçoklular dün canla başla çalt~tılar • 

ve ilk kısımda kuvvetli rakiplerine karşı 
denk bir oyun çıkardılar. 

Müdafaada kaleci Hilmi ile Ali, sağ 

muavinde de Mustafa Rebiiyi - kabil 
olduğu kadar - make etmekte muva{

fakiyetli idiler. 

/::rııir 1•alcci.si bır 
Giiıu;: hücumu11ıt 1..-:escrk.mı 

fclerini yapmış olmala.rına rağmen mua

vin hattı yok gib:yc!i. 
A l<ıncılardan Melih sağ açıkta hiçbir 

. .. ed'ı !kinci kısımda ·ortaya aıı-
ış gorem . 

··ratı' sayesinde takımının galebe 
nınca su ·~ . 
. d m ctmı"ı oldu. Dıgerlerı vasat 
sıne yar ı ıı 

tılar. o.M. Kutnak 

Hücum hattında genç oyuncu l~emal 
ve Sait biraz da Saim ~öze çarptı. Gü
neşliler: kendilerinden beklenen oyunu 
çıkaramadılar. Kaleci ve müdafiler vazi 

Türkiy baş pehli
vanlık müsabakası 

Tekırdağlı Hüseyin halkm uzuı; o.!
kışları arasında, 93; TU:Y:·y~ b~;-21~el~. 
lj\·anı ilıin edildi ,.e Mulayım ıkıncı, 

(Ba§tarrı/ t 7 iıır.idc) 
ra, ma13allah !,, diyerek övünmesini bi
tirdi. Giıreşler başlıyordu. 

tık güreşe Tekirdağlı Hüseyinlc 
Mülayim girdiler. Hüseyin. her zaman 
olduğu ~ibi, yine şiddetli oyunlıırıııa 
ba~lamıştı. Mütemadiyen rakibine da. 
lıyor ve paça kapmağa ç:ılışıyordu. 
Bu şekilde iki defa rakibi.!\i altına al. 
dı. 

Bir arahk Mülayim oyunu bıraktı. I 
Parmnğınm incindiğinden bahsediyor
du. Hal:cm oyunu bıraktırmadı. 

22 inci dakikada Mülayım bir sar. 
madan gidiyordu. Tehlikeyi gördil \'e 
elini hasmının kısbctine \'Urarak pes 
etti. Hakem Hüscyinin galibiyetini i. 
lan ederken Mülayim hakt!m rnasasJ. 
na geldi, parmağını gösterdi. Parmak 
a~ısı Mülayimi pes ettirerek sırtmı ye. 
re getirmekten kurtarmış•ı. Mülayim 
kenara çekildi ve Hüseyiniı~ karşısına 
Aöapazarlı Arif çıkarıldı. 

Hüseyin Anfle gürcşmı ~e başladı. 
Bir dakika dinlenmeden ya.pı!an bu i
kinci güreş Hüscyine h;ı; de ağır 

selmemlşti. Bilakis açtlmı~tı. Arif 15 
inci dakikada ayakta pes c'lti, iki peh. 
iıvan öpüştüler. 

Voleybol 
şampiyonluğu maçları 

lstanbul bölgesi voleybol birinci
lik müsabakaları devam etmektedir. 
Dün de bu müsabakaların en mü -
himmi olan Eyüp - Hilal karşılaş -
ması yapıldı. 

Şampiyona üzerinde müessir o -
lan bu mi..isabakaya Eyüplüler bü . 
yük bir faaliyetle başladılar. 

Sayı adetlerini ona cıkardıkları 
vakit I füal henüz ü ç sayı ·yapmıştı. 

Böyle olmakla beraber kendilerini 
tc-11\ıyan Hilalliler bu sayı adedini 
k • ."1ttılar ve partiyi 16 - 14 kazan· 
dılar. 

ikinci partiyi de Eyüplüler büyiik 
bir çeki§me ile 17 -15 kazı.ndılar. 

Büyük bir gayretle ikinci partiyi 
kazt".nan Eyüp takımındı\ biraz yor· 
gunluk hissediliyordu. Bundan isti· 
fade eden Hiliılliler ücünci..i ve son 
partiyi 1 O - 7 kazan~ak suretiyle 
galibiyeti temin ettiler. 

Hilalliler gelecek hafta tehir e· 
dilen birinci devrenin maçını Eyüp· 
le oynıyacaklardır. 

Şimdi puvan itibariyle en başta 
olan Hilal bu maçta galip geldiği 
takdirde lstanbul voleybol şampi • 
Yonluğunu kazanını~ olacaktır. 

Bu maçta Hilal takımı: Süphi, 
Mekin, Zckeriyya, Hüseyin. Suat, 
Cani: Eyüp te Cihat, Sami, Sokrat, 
Kamüran, Zekai, Sabri seklinde 
idi. ~ 

Çok heyecanlı geçen bu mac:ı ha
kem Hfüıeyin Tara çok muvaffakı -
):etli idare ctmİ§tir. 

.ı\rıf de üçüncü oldu. 
Mülayimin her zaman için Aı ıf e 

Ustünliiğü gerek Arif, gerr:ksc gürcş
jç uğraşanlarla hakem heyE:ti tarafın. 
dan da kabul edildiği içindir ki }.iülıi. 
yim ikinci, Arif üçUrıcü o1ınuşla!dır. 
Güreş müsabakalarını tertip e<lc:t 

Çocuk Esirgeme kurumunu bu vesile 
ile tebrik etmek isteriz. -------------

Ankarada 
ilk ha her at yarışları 

Ankara, 24 (A.A.) - llkbahar at 
yarışlarının üçüncüsü bugün binler • 
cc seyirci önünde yapıldı. Dahiliye 
Vekili ve C. H. Partisi Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya, Milli Mftdafaa Vekili 
General Kazım Özalp, Maarif Vekili 
Saffet Arıkanla birçok zevat yarışı ta -

kip edenler arasındayı. 
üç yatındaki yerli yarım kan Arap 

ve halis kan Arap erkek ve diıi taylar 
arasındaki•ilk koıuya giren üç attan 
Saffet Arıkanının Ofuru b:rinci, B. Os 
manın Dicleıi ikinci gelmiıtir. 

üç ve daha yukarı yaıtaki halis kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsus ikin. 
ci koıuda Asım Çırparın atı birinci, 
sa:d Hilminin atı ikinci, Akif Aksu -
nun atı açilncü gelmiıtir . 

üçüncü koıu dört ve daha yukarı 
yaıtaki yerli yarım kan İngiliz at ve 
kısrakları arasında yapılmıt ve Salih 
Temelin Ceylanı birinci ve Gülizarı ikin 

ci otınuştur • 
Haliı kan İngiliz erkek ve diti tay. 

]ar arasında yapılan dördüncü yarışın 
da birinci ve ikinciliği Salih Temelin 
Girgin ve Taıpınar adlı hayvanları ka
zandı. Fahri Halilin Baylanı üçüncü 

gelmiştir. 
Beşinci koşu, bu yıl hiç koju ka • 

zanmamıı yarım ve halis kan Arap at 

ve kısraklara mahsustu. B. Talatın 
Sarıkuıu birinici, B. Eminin Ünlüsü 
ikinci, B. Fikretin C•Jleri dördüncü 

gelmiıtir · 
Hlsl k let yarışları 

Ankara, 23 (Husus) - Bisiklet seri 
yarışlarının beıinciıi bugün Akköprü 
süvarisi karakolundan baıhyara~ Ça
buk köyüne gidip gelme suretiyle 70 
kilometre mesafe üzerinde yapılmııtır. 

N ectice ıudur: 
ı - İlhami (Ankaragücü) Z saat 13 • 

dakika 18 saniye. 
ı - Yakup (Güvençspor) 2 saat 18 

dakika 30 saniye. 
3 - Nuri Kuş (Güvençspor) 2 saat 

23 dakika. 
4 - İsmail (Muhafızgo:.icü) 2 saat 

25 dakika. 
Bugüne kadar yapılan beş yarıı ne. 

ticesinde koşucular arasında puvan va-

ocuk müsabakamız 
dün yapıldı 

Hediye kazananların isimleri 
Tertip etmiş oldugumuz . (Güzel ve 

Gürbüz Çocuk Müsabakası) nın üç ya
şından büyük olan yavrular arasındaki 
seçimi geçenlerde yapılmıştı. Dün de 
üç yaşından küçük yaştaki m:isabıklar 
arasında bir seçim yapıldı ve tertip et. 
tiğimiz müsabaka da böylece neticelen. 

mi_ş oldu. 
Dün de kısaca yazdığımız gibi, se • 

çimin yapılacağı Eminönü Halkevi sa. 

lonu tayin edilen vakitten daha bir saat 

evvel dolmıya başlamıştı. Saat 10,30 a 
dağru hakem heyeti küçük müsabık • 
lan topladığı zaman 26 yavrunun ha

zır bulunduğu _ •• !aşıldı. 

Argun. Asuman, Yılmaz. N'so Ko. 
hen, Oktar, Türel, Hatice. Mavi Tuna. 
C•'.ingör. Coşkun, Güneri, Yüksel, Ayla 
Bako, Fikret, Sevim, Yılmaz Akt""an. 
Birsen, Güzin, Mübeccel. Ayhan, Suna 
Arlan, Vahanik Bakaliyan, Sabahat, 

Yaşar ve Sabahat. 

İsimlerini ta;ıyan yavrular buntlc.n 

sonra hakem heyeti tarafından ine.eden 

ine.eye tetkik edilmiye başlandı. . 

İlk tetkikten sonra ayn bir od:::.:a 

toplanan hakem heyeti şöyle bir kar:::r 

verdi: 
- Müsabakaya gelen yavruların 

hepsi biribirinden güzeldir maşallah .... 

Müsabakanın bidayet!nde ilan edildiği 

gibi kız, erkek karışık olarak yalnız 
bir birinci, bir ikinci ve bir de üçün • 

cü ayırmak yani bu müsabakada seçim 
hakkını yalnız •JÇ ç-ocuğa vermek hey _ 
etimlz isin çok müşkül olacaktır. 

Onun için kızJarı ayrı bir seri, <'r
kekleri ayn bir seri halinde seçeceğiz. 

Böylece erkekler arasında üc, kızlar ıı· 

rasında üç çocuk, yani bu şekilde hiç 

olmazsa (6) yavru ayırmış olacağız. 

Üç kişiye vadedilmiş olan hediyeleri 
de bu vaziyet karşısında 6 klşiyc tak
sim etmiş olursunuz. 

Gazetemiz çok tabii olarak bu fikri 
':abul etti, ancak evvelce birinciye 15, 

ikinciye 10, üçüncüye 5 lira olarak ki 

ceman 30 lirayı bulan hed;ye miktarı • 
nın 6 kişiye (hatta bu sonra on sekiz 

olmu~tur) ayrılması müşkül olaca v mı 
aJşündük. g 

Ayrılmış olan 30 liraya gazetemizin 
on küsur lira kadar daha bir miktar ·ı· 1 J-

vc edeceğini hakem heyetine b:ldirdik. 

Bundan sonra verilen karar daire _ 
sinde kızlar ayn erkekler ayrı olarak 
seçim başladı. 

Küçük müsabıklardan hepsinin bir' 
' 1 -

birinden güzel ve gürbüz olması karşı-

sında hakemler şaşırıyor, hazan bir rey 

üzerinde 15 - 20 dakika süren uzun 
münakaşalar oluyordu. 

Nihayet, •:iç elemeden sonra ilk ı o a • 
ralc erkeklerin seçimi neticelendi. 

Bunda: 

Birinciliği Yüksel, ikinciliği Oktar, 
üçüncülüğü de Niso Kohcn ve Fikret 

aldılar. Üçüncülükte :!:i yavrucuk ayni 

derecede rey almış oldul:larından bun

ların ikisf de ü~·:incü olarak kcbul edil. 
di. 

Sıra kızların müsabakas•na gel~ıı. : 

zaman, yine ayni m:işkülatla yapılan sc 

çimde : 

Mavi Tuna birinci, Ayla ikinci, Se

vim ile Birsen üçüncü oldular. 

(Bu müsabakanın üçüncülüb•:i için de 

iki küçük yavrudan birisi ayrılamamış 
ve ik:si de üçüncü addedilmiştir.) 

Hikem heyeti, yukarda da söyledi • 

ğimiz gibi hepsi biribirinden g:izel 

ziyeti şu şekli almıştır. 

1 - Nuri Kuş 

2 - İsmail 
3 - İlhami, Erdoğan 

'1 - Yakup 

5 - Nuri 

l 1 puvan. 

ı 6 " 
20 
24 
28 

.. 
" 
" 

: : ıi~al>akamı:m erkek çocul;lar arc.~mclaki b' · • · ırnıoı, ılcinci ve ıiçihıcülcri 

Ii.ı:: rocu1dar urasmclaJ:i birinci, ikinci ve il{iüıcülcr 

G.ı:c! ve güı l>ii: çocııl: müsııur.:.am: .da son sc;imc 1;,a!aıı kıiçül.-lcr 

• 

il al:eııı iı t:?JC!~ 

yavrul~r .. a~asında. bazısını intihapta 1,-------------- --
çok mu; kulat çektı. Usule uymak için .,ıstanbul Levazım Amirliği 
bunlar arasından bir kaç kişiye derece Satmalma Komisyonu ilanları 
verildiyse de, müsabakaya giren bü • 
tün yavrular cidden beğenildiler. 

İşte. bunun içindir ki, yalnız derece 
almış olanları değil, müsabakamıza iş. 

tirak eden bütün yavruları ve onları 

böyle gürbüz yetiştirm:ş olan ebeveyn
lerini tebrik etmek istiyoruz. 

Derece alanlar, n·:ikafatlarını bun~ün 

elen itibaren bir hafta zarfında matba • 

amıza gelip almalıdırlar. 

.~stanb~l lcvazım amirliği anhan isin 
mutcahhıt hesabına 300 adet \ijyük 
yem torbası 25/Mayıs/1937 Salı günü 

saat 14 te Tophanede satınalma kcmis

y~nunda pazarlıkla alınacaktır. Tah • 
mırı bedeli 300 liradır. Teminat 45 li
radır. İhale günü teslim şartiylc alına-

c.ak .olan işbu yem torbaları için istck
lı.lerın belli saatte komisyona gtlmclc • 
rı. (445) (2918) . 

• 
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Vazife başındaki polisi Ücretli 

muallimlerin 
maaşları 

Clwnomi 

lsfanbulda meyveci ik vuranlar yaka an ı ar 
Bir barda sarho§ olup rezalet çıkarau 
ve sonra tramvay caddesinde şuna buna 
sataşan dört sarhoş, kendilerini karako
la· götürmek isti yen bir polis memuru
nu vazife halinde iken ölüm derecesin 
de yaralamışlardır. 

Memleketin asayiş ve inzibatı ile mu
vazzaf bulunan memurun emrine itaat 
etmeyip üstelik altı yerfoden vuran bu 
sarhoşlar zabıta teşkilatı tarafından kı
sa bir zaman zarfında ele geçirilmişler
dir. Yarın adaletin pen!jesine teslim e
dileceklerdi~ 

Hadise nasıl oldu ? 
Dalgıç Nevzat ve arkadaşlarından 

Kenan ile resmi elbiseli diğer iki kişi 
Tepebaşında Foli Berjer barına gitmiş
tir. Daha evvel bir meyhanede iyice 
kafaları tütsülemiş olan dört arkadaş 
barda da bira içmişler, sarhoşluklarını 
bir hayli daha arttırmışlardır. Bu sıra
da dansözlere sataşan bu dört kişi ilaat 
on bir buçuğa doğru etrafa yıkıla yıkıla 
sokağa çıkmı lar, sinema dönüşü Tepe
başında tramvay be'kliyen halkın arası
na girmişlerdir· 

Burada da bazı kimselerin ve bu ara
da zevcesile birlikte tramvay bekliyen 
makinist Mehmet isminde birisinin ya
nına gidip zevcesinin üzerine yıkılmış
lardır. Makinist Mehmet hiddetlenmiş, 
Kenan ve Nevzada ihtarda bulunmu,Ş

tur. Bunun üzerine diğer resmi elbiseli 
iki kişi de araya girip Mehmedi döğme
ye başlayınca vakadan Asri sinemanın 

ilerisinde nokta bekliycn Beyoğlu mer
kezi mürettebatından 1795 numaralı 

polis memuru Galip haberdar edilmiş

tir. 

Polis gelince, .• 
Memur Galip koşarak hadise yerine 

gelmiş, kavgacılan ayırmış. Kcnanı 

karakola davet etmiştir. Çünkü maki
nist Mehmet bilhassa bundan şikayetçi 
olduğunu söylemiştir. Polis memuru 
Galip Kenanı karakola götürmek ister· 
kcn Nevzat ile diğer iki resmi elbiseli 
arkadaşları memurun önünü kCS"Crek 
mani olmak istcmi_şlerdir. Gürültüye 
pek çok kimseler koşmuş, Tcpebaşı ca'd 
desi geçilmiz bir hale gelmiştir: 

Zabrt.ı memuru bu vaziyet kar ısın
da ilerde nokta yet'.inde bulunan kutu
d n merkeze telefon ederek yardım iste 
meyi dü;?ünmüş, kutuya yakla§mış. te· 
Jetonu eline alınca Nevzat ile Kenan ve 
diğer iki ki i görüşmeye mani olmupar 

dır. 
Bu sırada resmi elbiseli kimselerden 

biri memurun ellerini arka::ian tutmuş, 
Ncv.:ad da sustalı çakısını memurun 
knmına, bacaklarına &aplamıştır. 

Bu saldınş birkaç saniye içinde ol ~ 

muş, bacaklarından Ye karnından bo. 
şanan kanlara :rağmen fedakar me
mur merkeze telef on edebilmi_e, Kena.. 

Vindsor Dükü 
~meırnn<aıDn 

ga(ğ(Q)t <C~D~re 

<9l@lo=-n D<dlo 
Kenoisloio· llrgil 

;yaptığını yazmışlar 
tıour.s, 24 (A.A.) - Rogers (Sabık 

Jngiliz kralının mümessili) dün gaze. 
tecı1ue V.indsor Dükünün izdivacına 

davet .edilCGek olanların resmi listesinin 
salı veya ?rıSaIDba günü neşredileceğini 
beyan etnıi tir. 

Rogers, balayı seyahati için yeniden 
1bazı projeler yapıldığını ilave ettikten 
~ beyanatına öyle devam etmiş -
~ir. 

"Dük, bizzat kendisinin Pullover ör 
.dUığ~ [m. Var.fic.l .i;in 75 .inci esvabın 
aikilmekte o1duğu ve muhteşem bir 
cihaz takımı hazırlandrgr hakkında A
merika gazetelerinde çıkan hayal mah_ 

sulü lhabcrlerc pek .kızmı: tır. Vindsor 
.Dfilt.J bu gibi saçma havaaisler basmı 
ya devam edildiği takdirde matbuata 
yapılan tebliğat sen•isini .kaldumıya 
ık.arar vermiştir.,, 

Rogers, sivil polislerin dün ak_şam 
4"1tonun duvarlarına tırmanmağa &ah • 
§an bir .Amerikan ;gazetecisinin foto 
muhabirini tevkif etmiş olduklarım 
söyleyirek beyan atını bitirmiştir. 

Dükün dostları kısa bir misafirlik _ 
ten sonra dün akşam şatodan ayrılmIJ • 
lar<im 

nı bıralmıamı§tır. Vakadan sonra 
Nevzad ve diğer iki arkadaşı halkı yıı~ 
rıp kaçmışlardır. Kenan kaçamamı:~

tır. Vaka yerine diğer zabıta memur. 
ları geldiği zaman Galib kendindf'n 
geçmiş, bayılmıştır. 

Hadiseden sonra 
Yaralı memur derhal Beyoğlu hac; 

tanesine kaldırılmış, yakalanan K~ 
nan Beyoğlu merk~zine götürülmüş~ 
tür. 

MotörlÜ zabıta 1rnvvetleri de der 
hal faaliyete geçmıı:, dalgıç Nevzat 
bir saat sonra Hürrıyeti ebediye te
pesi ch'armda oturan annesinin eviu
de tave.narasında tutulmu~tur. 
Diğer iki resmi elbiseli şahıslar da 

bu sabah ele geçirilmişlerdir. 
Nevzatla Kenan bu sabah on buçuk 

ta iki resmi elbiseli zabıta memuru .. 
nun refakatinde Beyoğlu m~rkezin· 
den çıkarılmışlar, Tcpcbaşı, Tünel, 
Yilksekkaldınm yoluyla yaya olarak 
emniyet müdürlüğüne getirilmi§ler • 
dir. 
Kenarım arkasında lacivert bir el

bise vardı. Şapkasızdı. Ceketinin sol 
kolunun altı ba§t:an ~c;a sökülmüştü. 
Nevzadın sırtında a~ık renk bir elbise 
ve başında şapka vardı. Yolda gelir. 
ken ikisi de biribirleriyle konuşuyor
lardı. Sarhoşlukları g~mişti. 

Zabıta memurun.m yaraları ağtr. 

dır. Fedakar memur evlidir. Yedi ve 
sekiz yaşlarında iki kızı vardır. 

16 yaşında 
bir çocuk 
Kız kardeşini kaçıran 

Bir genci öldürdU 
İzmirin Kemalpaşa kazasının Halil 

Beyli köyünden Nuh oğlu 16 yaşında 
Mustafa, kız kardeşini kaçıran Abdul
lah oğlu Mustafayı çifte tüfeği ile vur
muştur .Maktul evvelce Nuhun hemşire 
sini istemiş, red ceabı .almıştır. On beş 
yaşında bulunan Esma ismindeki kız 
tarlada çalışırken Abdullah oğlu Musta
fa üzerine atılıp zorla kaçırmıştır. Kar
Seşi !Mustafa da buna kızarak kaçıranı 
vurmu tur. 

Veremle mücadele 
cemiyetinin yapıla
mıyan sanatoryomu 

V erem1e' mücadele cemiyeti u
zun sene1erdir devam eden çalı§mn· 
sının başlıca eserini Erenköyündeki 
sanatoryom te kil etmektedir. Eski
den Muhittin paşa köşkü olan bu 
bina ah ap olduğu iı;;in sanatoryom 
binnlarmın kargir olması hakkında
ki kanuni mecburiyete aykm bulun 
maktadır. Ayr.rca binanın mütemadi 
tamir masrafı da mühimce bir yekun 
tutmaktadır. 

Verem mücadele cemiyeti bu
nun için ay:ni yerde kiırgir ve her 
türlü konforu havi bir bina yaptır
mak üzere neşebbüse girişmiş, la
kin temelleri atılan ve duvar1arı bir 
hayli yükselen bu bina maalesef 
·ki senedir ikmal edilememiştir. ~e
rcm mücadele cen1iyeti bu binanın 
ikmali için her çareye ba§ vurmak
tadır. Fakat el' an kat:i bir netice alı
namamıştır. Yeni sanatoryomun 
kurulmasına cemiyetin par.ası kafi 
gelm~mekte, yapılan y,arclımlar da 
bunu temin etmemektedir. 

Cemiyet bunun · gin ~cniden ba
zı teşebbüsler y.a.pacaktır. 

Filistin 
in "iHz do mi y,on u 

oluyor 
Londra, 24 (A. A .) - Filistin ko_ 

misyonu mesaisine devam etmiştir. 
"Sunday Dispatcb,, gazetesine gö

re, komisyon geçen hnfta 1atTfında şu 
neticeye varmıstır: 

Filistin :İngiliz dominyonu o lacak ve 
Milletler .ıCemiyeti lle ıbir anlaşma 
ya.prldıktan sonra, manda :ka:1dırıla_ 
caktır. Ekse.niyeti Af'ıtbı0lan btitün l§e.. 

birler.de muhtar arab Jdaresi ve ekse~ 
riyeti yahucli olan şehirle-rde de .muh. 
tar yahudi idaresi tesis ve müteaki
ben muhaceret listesi tesbit edilecek.. 
tir. 

(B~ tarafı 1 incide) 
Vazaırıl: A. Raik Güneri 

Birçoklarını oldukça sıkıntıya dü
şüren bu vaziyetin sebebini, listelerin 
rnaarlf vekaleti tarafından tasdik e
dilip gönderilmemesi teşkil ediyordu. 
Halbuki şimdi de lır.teler vekaletten 
gelmiş, fakat mali i'enenin sonu oldu_ 
ğu için bu paralar :ıala vcrilememi~
tir. Eğer tediyat Dl! ay çıkıncaya ka
dar yapılmıyacak olursa verilecek ye. 
hunun, yeni sene i:ıütçesiue devri 18.
zımgelC'cek ve bu yüzden ücretli mu. 
allimler daha bir müddet para alamı
yacakıardır. Bu vaziyette kendileri
nin nekadar sıkıntıda kalacaklarJ da 
§Üphesizdir. 

Bu vaziyet hakkında malumat al. 
mak üzere maarif müdürlüğüne mü
racaat ettik; münakale yapılarak pa. 
ra teınin edilmiş olduğu ~vahım al
rhksa da ayrıca müracaat ettiğimiz 
liseier mes'ul muhasipliği hem.iz tedi. 
ye emri gelmediğini söyledi. 

Zehirli börek 
Edlrnede bir aileyi 

zehirledi 
Geçen akşam Edirnede bir zehir 

lenme hadisesi olmuştur. Borsa ko
miseri Ziyanın evinde börek pişiril
miş ve bu böreğe mutfağın rafmdü· 
kağıt içinde duran ağaçları ilaçla
mağa mahsus zehirli madde un zan 
niyle karıştırılmıştır. Bu suretle ha
zırlanan börek ba§ta borsa komiseri 
Ziya olduğu halde evde bulunan-

Böreğe karışan zehir gece yarı
sından sonra şiddetle tesirini göster 
lar tarafından Yenilmiştir. 
miş ve hadise haber alınarak derhal 
çağırılan doktorlar sıhhi tedbirleri 
almışlardır. 

1 STANBULLULAR eti az yer. şe
keri az i&tihlik eder ama meyveyi 

hiç ihmal etmez .• Bunun ııcbeblerini da· 
ha müreffeh devirlerin bıraktığı alı -
kınhkta aramak doğru olacafı gibi fs. 
tanbulun bol meyve yetiştiren ve bol 
meyvelerin gc:~idini teıkil eden bir yer
de bulunm smaa da aramak yanlış de· 
ğildir. 

Geçen sene, memlekette meyve azdı. 
İstanbullular da istenildiği ve ınuhtaç 
olunduğu kadar rneyve bulamadılar. 

Bu sene vaz:yet tAmamile aksinedir. 
Meyve çok ama pek çok yetişiyor. Hem 
her c:ins meyvenin nefaıseti de şimdiye 
k :far pek az 'öri.tlmüş bir derecede mü 
kemmel... 'Erik, kiraz, çilek ~erken işte 
arkadan dut, armut da yeti§iyor· Bol bir 
meyve mevs:mine girmek üzereyiz. 

İstanbul meyve yetijtircn bir .şehir
dir, dedik Maaieşef güzel .şehrimizin bu 
şöhreti yayılmaml§ daha doğrusu umu
mi harbin gürültüsü arısında kaybolup 
gitmi tir. Cumhuriy~! devri istanbulda 
meyveciliği de sessiz sadasız ihya etti. 
Kurulan meyve fidanlıkları, dağıtılan 

aşılar. kurulan sergiler velhasıl sarfedi
len emekler hiç d.e boşa gitm!.ş d.eğildir. 
Bugün teslim edilen bir hakikattir ki 
İstanbul mıntakast kadar'çeşit!i meyve 
yetiştiren dünyanın hiçbir yeri yoktur. 
Sıra sile sayalım: 

Armut, ayva, badem, ceviz, dut, el· 
ma, erik. kaysı, kiraz, şeftali, vişne, 

zerdali. incir,, üzüm, fıstık, fındık, kes· 
tane~ kızılcık; man'ı:lılinc. iğde -ve .... 
Kartalda bir tek .ağaç olmak ilze.r.e An
tep ffrstığı ... Hiç de a.z dcfil değil mi? 
Tam 21 ç.cşit mepe güzel v.ilayetimizin 
hudutları içinde yeti§iyor. 

Bütün bunlar bir fa.otazi halinde de 
-değildir. istanbulun unelik meyv.e is· 
tihsali tam 4.302.531 kilo. Buna hepsi 
Heybeliadada bulunan mandalin ağaçla 
rının 22000 a'det mahsulünü de ilave et-
mek lazım. Bir tanecik Antep fıstığı 

.ağa:ı ile sayıları 70 tane olan iğde ağaç
larının ne mahsul verdiği ma!Um değil. 

İstanbulda yetişen üzüm miktarı ge· 
s;en sene 15. 184. 700 kiloydu· incir re
koltesi de 5.277 .i80 kiloyu bulmu§tU. 
Şu vaziyete göre güzel lzmirc İstanbul 
yaklaşıyor. 

İstanbulda, 29.900 kilo fır.dık yeti§
mişti geçen sene. Günün b:rinde fındı
ğın vatanı Gireson, Ordunun yanına is 
tanbul da katışacağa benziyor. 

İstanbul geçen sene 565.800 kilo kes 
tane yetiştirdi· Ye§il Bursa ayağını 

denk alsın , İstanbul mlithiş bir rakip 
olmağa hazırlanıyor. 

102.21 O kilo kirazı bir senede yetişti

ren istanbuldan Karamürselliler, Darı
calılar nekadar endişe etseler yeridir. 
En büyük müstehlik İstanbul §İmdi müs 
ta!1sil ide oldu. 

936 da 162.980. kilo elma istihsal e
den İstanbul hakkında GUmüşhane el
macıları bilmem ne düşünürler. Bunlar 
geçen senenin verimsiz devresinin rei :>l 
leleri idi. Ya bu sene. Bu senenin pek 
dolgun bir sene olacağı şimd !den anlaşı 
lıyor. 

Fakat, bir de madalyonun ters tarafı 
var· Bizzat meyve müşUhsili olan ve 
meyvenin vatanı olan bu memleketin 
bir par~&sını teşkil eden lstanbul h a lkı 
meyveyi ağız tadiyle ve ucuz bir fiyat· 
la yiyemiyor. 

lstanbullu meyvesinin yü213e yetmi
şin.i en az üç elden ge,stikten sonra sey
yar abcı denilen küfeli :veya arz balı 
esnaftan alır. Fakat ne alı§. Bunun üze-
1inde iazla söz söylemektense bir misal 
gösterelim; Halde son hafta zarf1J1da 
..en iyi kiraz:lar.r.n en Jazla fiyatı on ku
ruştu. Bunu ~ehirde hangimiz en azı ,30 

kuru~taı;ı aşağı yiyebiliyoruz. Her taraf 
ta gör-Oüf ümUz 1 S kuruşluk lsfr.azlar ise 
halde 4.5 kuruştan satılmaktadır. 

işte; i~in acı tarafı~ 
A. Faik Gün'ri 

Başvekilimizin 
seyahati 

(B~ ta:rajı 1 incick) 
akdetmiş büyük tezahüratla karıdanmıı 
ve uğurlanmıştır. 

Rokfeller öldü 
Başvekilimiz müteakiben Yugoslav

gazetecilerine şu beyanatta bulunmuı
tur: 
"- Yaptığım seyahatten _çok memnu 

num. Bu vesile ile muhterem ve kıymet 
li arkadaşım Dr. Millin Stoyadinoviçi 
tekrar selamlamak ftTSattna nail oldu
ğum için de bilhassa bahtiyarım. Arka-

da.~unı her zaman olduğu gibi §en ve 
muşterek gayemiz için mün§erih buldu
ğumdan dolayı çok memnunum. 

Balkan antantı her vakit.ki gibi sağ
lamdtr. Ve umumi barı§ın ırıuhafazasın
da hakiki bir amildir. Bundan sonra da 
öyle olacaktır. 

Türkiye hü.kfımetile Büyük Millet 
Meclisine ve Halk Partisine arzetti_ğim 
dostluk misakımız Türkiye-de aztımi 
meserret ve memnuniyetle kar§Jlanmış
trr· 

Şimdi Atinaya gidiyorum. Arkadaşım 
Milan Stoyadinoviçle Atinada görü~e
ccğim dostlarımızdan bahsettik . ., 

Seller dolayısile 
Scl.§nik, 24 (hususi) - Selanikten 

geçmesi beklenen başvekilimiz isin is
tasyon civan baştanba§a Türk. Yunan 
hayraklarile tdonanmıştı. Ancak, son 
defa yağan yağmurlar dolar.ııil e 'hattm 
bozulması yüzünden başvekili hamil o· 
lan .tren Yunan hududunu geçememit 
ve ismet inö.nü Ni§ şehrine dönmcığe 
mecbur olmuştur. 

İsmet İnönü bugün başka bir yoldan 1 
Gevgeb'ye gelerek Yunan hükumeti ta
rafından kendisine tahsis edilen hususi 
trenle Selaniğe gidecektir. 

Başvekili hamil olan hususi trenin A
tinaya bu akşam vasıl olacağı tahmin 

(Baş tarafı 1 incide) 
Müteveffa, hayatının ilk kısmı· 

nı para kazanmakla, ikinci kısmını 
da para da:ğıtmakla geçirmiştir. 35 
sene zarfında ilmi mücssese'•:rle ha
yır müesseselerine yarım milyar do· 
lar vermiştir. Bu paranın iki mil
yondan fazlası Paris ünive!"sile ma
hallesine verilmi,ştir. 

Diğer taraftan oğlu ıJohn J u11ior, 
Reims kilisesinin ye.nide.n İn_şnsı 
için iki buçuk :µıilyon dolar werdiği 
ıgibi V crsalles şatosunun tecdit ve 
· t:narma vasi mikyasta yardımda bu 
lunmuştur. 

Mütevef.faıun se~eti bazı kim· 
seler, iki milyar 400 milyon dolar 
tahmin ıediyorlardr. Fakat ke.ndisi bu 

.miktarı mübalagalı buluyordu. 
Bfrkaç sened~beri yüz y,a ına 

varmak için girJ§IDİ§ olduğu ınıüca· 
dele, mesele halini almı§tı. 

Rokf~lle.rJ bayata 1855 senesin
de ..muhasip ınuavinl~ğiyle ve hafta· 
da 4, 5 dolar "er.etle atıl.roı§tır. Ken· 
disi 1871 cneainde Standard Qjl'i 
:teşkil ediyor v.e .mesleğinin ucubalfı 
sına vardığı zaman 33 petrol :kum· 
p,a.ny,asını "dare ediyor. Şim~ndifer, 
madenlc..r ve J'ab;-jkalar .. ·ı~h .. S"lhi· 
bi bulunuywdu. 

Mütevdfa. 1896 ti\rihinde ·ş a· 
lemi.ni tcrl<etı;niş sade ve münzc,·i 
bir hayat geçirmeğe başlqıw tır, Ya
zın T.erre ~ o:vnd;:dti ıpalikanesinde, 
kışın Floridaöa, ilk ve sonbaharda 
Lakavvod ( "cvjersay) da ya~ıyor 
\'e evyorktaki evinde nadiren ika· 

edilmektedir· Atinada Başv,kilimizi kar rol, kereste ve saire satı::alması mev. 
.§ılamak üzere büyük hazırlıklar yapıl· ~ubahsedilmi~tir. Salah;yetl1 malıafıl 

mı11tır. l bu yolda bir anlaşma tt;ınlin edileceği 
Romanya ile petrol anlaşması kanaatindedir. 

An'.acıldığuıa göre, Haıjciye ,.~~ili Tevfik Rüştü Arasa refakat eden 
Tcvfık Rüştü Arasın, Rcmanya seya- ı ticaret ve 1kt1sat 1~leri müdürü Niza- 1 
hatinde Türkiye ile Rorranya arasın_ meddin Bükre~te daba birkaç gQ.n '.ka. : 
da hususi bir ehemmi:ı-·eH haiz olan ıacaktır. j 
bi: ~icaret muahedesi müzakere ediL Hükümetimiz memleket .dahilindeki 
mıştır. l pt!tro!leri de iŞ!etmtk arzt:nında oltlu-

Bu müzakere csna.sınoa Türki_yenh1 1 ğu cihetle bu ,.Yolda da temas ve mü. 
döviz vermeksizin Romanyadan pet-1 zakerc1er yaprlmıştır. 

met ediyordu. RokfCller~ erken r:a· 
tıyor, erken kalkıyordu. Az yiy.or. 
yavaş yiyor. 'Katiyen sigara ve -çki 
kullanmıyordu. Her sabah golf oy-

nuyor ve öğlede.n sonra otomobille 
gezinti yapıyordu. Kendisinin böy
le birdc.nbire öleceğine delalet ede· 
cek ortada hiç bir şey yoktu. Yüz
lerce meraklı, müte,•effanm malika
nesine yaklaşmak ıistemi§lerdir. Fa· 
kat bütün methaller kapatılmı§tır. 

Rokfeller kimdir nasıl yaşu.rdı ~ 
1839 senesinde doğmuştu. Dün 

yanın en zengin adamı olarak sayı
ln:dı. 'e:.vyiOl"k civarm~a küçük ıbir 
</iftlikte c!loğmu~tu . On altı ~aşına 
kadar orada ya§aclr. Sonra Kliwland 
§ehrine hicret etti. Orada birkaç.ıse
ne için bir yazrhancde çalışabildi. 
Bu sırada petrol ticareti, gayet dağı 
nık bir vaziyetteydi . Rokfeller bu 
işin bozuk tarnflanm gördü ce t~ka
ınül ettirmeğe karar verdi. Sonra 
petrol taefjyesine başladı ' 'e işe böy 
le bir heves ile girdi ve o kadar 
terakkiler vücuda getirdi l:~. birkaç 
sene i inde .milyoner oldu. Kenrli 
cehitleri, ve arkadaşlarının yardam 
ile Standard O.il kumpanyasını kur

muştu. Bu kumpanya evvc:.1a 2-00 
bin ingiliz lira sermaye ile 1870 se· 
nesinde kı.ırulmuştu. iBu irket o ka-
dar süratJe inkişaf etti ki 1892 ser.c 

sinde sermaye yirmi milyon stcr'line 
çıkmıştı. 

1922 senesine 'kadar tahf!il 'Ve 

terbiye gayesi için ve hayır ımücsse
selerinc 500 milyon dolar vermi§tir • 

s~:m .za,manla.rda azmi, yüz yaşı· 
na kadar yaşamaktı. Fakat bunun 
i~n 9 7 sene yaşıyabilmi~tir Ke.o~füi· 
ni 120 sila,hlı muhafız ko.ruyordu. 
5 :ttcn ve bııZı gevr.eklerden başka 
bir şey )'crnİ)'lOrdu. ~omobil ·geri
sinde gezdikçe kendisine hususi su· 
ette haz.ırlanmı§ Ozon gazı lenef· 

fiis ettirilirdi. Bilhassa haz.ırlrı·u ... ·1 
ve heyecanşız hav~is1!erden m ire~~
kep bir gazeteyi okurdu. 
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~J6 PAROAVA.MfJOClU 
M:'r4'.in ~;; ~~.WiA.i yapmM i~te· RoOta lidırmaıdı. Jaaıa ala~ e;ıa 
w}'Gr· ÇibJkü i)~i- Jı•i.dir· 119? Ta:llllriialeadıı: 

:t:eonora büyük bir dikkl.tıle ır#ılDliyıPr, ~Şimdi ne~ f 
aynı zamand• dUf\\llilJı9.ıdu. · Slıdıa ~ ı0aa baJdı 4't -9n lıir 

- BiltWı A>u,aılar!J ... ~~ •\iJ•· _ _..: 
ıun? !diye A10tdu.: - Fakat ... Hep ayni ter• dedi. Onu 

- Şwıu .demek *i
1
orua W. .sıwo- eeUdm öntine defnı itmek. (ve 01DUI!· 

r~ in.san ıııilbiııa :bir tflObbi*j ~- aanıu Wlkerek) ae yaparmus stDyoıa !, 
kiyetle baprmak istene, biiti.iıı ~- b,u, .kafama hakkettijlı:D bir cSU:tilnUldir. 
lardan istifade e~di. B~ beoi hisbir kuvvet u.ıesireıDU· 

- Şu halde? O küçükken, onu öllümden kurtarmJI· 

- Şu h1:lde, mtldeıNi ~·- ııuı. Bu.ıün tam Wr eı:ke~ QJdujtl halde, 
büyük bir .it.ümdx v.ar, o.ou

4 
t.Uclıil mera- siıe y=in .ed~im W, oau trlılihli )tir 

aamini yaptı~ l~P 1o'ab z..oduaıııi• v~iy~e 'PrilrRJQ. ~ i5iıı u• 
~tvik e=eliJW.. BıınQ.a,n dalı• .bil,Y\llC .,..., ~ .,... .ıa .....S· 
bir JD.Cr.ukı:a t.uuvw: ~diltmu. JMlf!l#e AiLe .eausı.• Oaun .,._ l*W tfıWit 
Nücunı Alimini» faha,m ,ilk k,r,Jmı ~- .-e. Mlıl !fu..le ~riim· 
lruk ,etmİf oı..~ktu'. tlEW:i kJ1iPf, pUP- Ye korbaç bir ta_.la ._ ettiı 
ce. ltiru ~wet M d.ikkatl~ bu-kla ~· - Jcı .clarajann6a ... 1jjir •• Oa-Ma 

.Leoaora da lir ~ _,.,.. .ıcatsdr. Jaıı ...,."' .,.. .-belmet
1

• 

tı. Belki de, Saettanın sözleri, oıı• 1111· &r. Ve ben sal 'kaMrJL'p. onu ""8dıın 
wekıe difiial9iit oldup ~ ı.ma- e'linden bapa bir et öMtb'tmes. Ben •i 
mile mutabıktı. Uzun müddet bayi#• kalaıkça. onu, ona~ ltôbet· 
diltiinıiiik.Wı t1mra. Diba,-: ten kimse 'kuttaı'amU• - Belki. Mklrm ... , 4d- FıaDt Bu 118a1erin .a,tenit taımıd9. pli 
kral JcolaF )rıoky iJma .ediJeoıık pjl "'- blır te!lad14e benftt bit JfJ1 ftdı. t..eono-
d.eiildir ... ,t.teıa:aecli =. .iJ~ ra buna altbrmadı ve ydıud "- ctiJcDt 

laetta p!iimtireııek: etme4L Sakin bir tavnia: - y-., u .... tdMi, ka..,_ ~ - Berı de buııu aö1l'*k.i.1tlyor.dUD1, 
ııi ~ da *«, ~. ~ ı...t ~edi· ()nu ııe ıeJıifa, ullida talim et· 

~ytaa -kla .değil. F•kat- (i .. 1• aklı· mek taaavvw.u.n4uı0 ? 
.. ccl4i. ......... eniJmptteft dolayı Saetta bir defa dıha korku~ bir te-

iduı .edBdipai wlı ı k ciödea miillem- ""U.le e>J:>UD ~UDe baktı. 
mel olacaktır!.· fmlm11 "" • Jc;aıJar - ff&e yeni fit.;... ôcdi·Jan u.uesi
güzel olaW1ecejilıi lalç akim& ptinni· nin peıine takacağım.. Dw c1oirUIU .,..um.. Bir cWıa ôtifüain enu itekle· definesi, çünJr» aaıaf4i Puaw OJM baktı. 
mit olan itkenceıeriL Jie yaık ki. akti- -Ga,et talıit olarak haCibti aımiycek· 
lik çıktı!.. Bir 4da Wyk .,titııerpwl ve dr. O bal .ddinıefi qınbaul icap eden 
böyle kat'i b1r irı*- fıam )N6mya· bir ...-~ktir. lkı iti ani b· 
ajun r.. IJal eüiralek. hayli güç bir meaeie, çün 

t.ecıecıl'I oıaa iıütL iaeöa cktclea il· ld1 onun pek grip düpmceteri var .. Fa-
..ı..w Wr ...-.tte cı... Leo- kat bu benim itim. ben ona bumı kabul 

, 

1 

1 

-derin bir nefes aı.!nn, ve tçuaden p.r~n-
41eff, W51'e fed btr aahneyl ki1$U.C vet 

-' tmırm cfhteıme'k 1stemeı1iji için 
~etdm. 

8-tta ~gut ~ bhkaha attı· 
- Mt1 Prensesin iytllk ve lticenabü-

• !.. Garec 1 ·+ ki a.,or., 'Ona 1ıaki
.._ t.qıeWıibe ~ ... !fıe oldu 

Jdiyar - , ... ? 
l~ tatlan Wr b1 -1~nı 

&lrJar.e licWet#:: _.. .. 
-An ım .... brts s_.1.aa. 

kın• ılıkla, ................... . 
dam,d1Ajrcnnlmr ,,..._. ....... 

.rM lW 9eyllır •'.Rl"1. 1Wk 6ı111a '* Pri 

.anJamadı .. , ,.._. , .. .....,.,..,_, ılııMıai 

.dan ~1 Jıjr .,. .... _.,., 1 " 
ıffcjdilmi:t ~ ''9"1rJi aı..,.. •. 
rar ylf'la,, ..,... ;pı. ııUI!'"'.; 9'i· 
..ı mal5 ~~.., •• .,._ıs-
»lind.c bir ~ Vdmt.ai wvs•t.lta
miı ... Ve birdenbire, 1.Waliu adı. .bMl
~ U.eriııe .mütbiJ bi{ yılclaım gibi 
Jau!lt·. ı>uyBuiJımuz tel'· socujumuzun 
idam karany4ı1 .. Bu darağacı cmun i,sin 
kuruhnuıtu r .. Bu cellat onu bekliyor
l!ut Bu batta onun beyaz boynuna ine
cıekti! .. O ... VUcudumuzun bir pn~nı, 
bnmm.cannmz, kalbimiı, her 1eyimiz! 
Kör~ .zalim ıeamet 'bizi tam o anda 
ecraya ctmdennifti, ldcbJet !·. Çı1gmhk ı. 

Leon«a ilmim! bİ1' nyecm i~e 
mırıldandı : 

- Ddı1et· - Na11l mukavemet ettin? .. 

- Daralmq o1an ~en fır - .sm,ıora, <ilmek a\ça.ldıktı, -yapıla-
1ayan iki iniltiyi buradan d1l1U1onu- a.k lir Yatif eım van!ı. 
ıtuı .• A.td=lk ittıedim.. Omitsu ve müt- 'Leonora mırıldandı. : 
Mt mutr.rremetime ratmen yakalandım - ~vet. intikam! 
w bas'tbtlis bir hile retirikffm .• O za. Sa-etta taa4ik ma1c da 
9'8ll dis1ıerlm üzierine yere çöktltm, ba- bqmı 'la11ech ve tmı:i ~ Y•"tÇ• 
ıırarm wıı.-admı teWit -nm· ~- yesıne denm ettiı 

'" " • ~ • 8•-· - Akadem· · · enn ... Ve mM, tm29tarip.nne de benim n1 . • le ı~e gıtmiyordum· Müıte• 
ıa yaptı· . Ye"e yuvarlandı, ~nı ba· j di.e;;:.= Kapama1t lbımgel• 
!flll 7otıtu, yüs\inü berbat bfr kak p i \hım .. Faullta ö: 11 alclırnuyK .. Yi 1 ~·11UD! •• 1% H• 
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ne müddetle onu böylece gözetledim. 
Elimde kalan bütün parayı sarfetnıit
tim. Hayatımı kazanmak için eski mes
leğime avdet etmek mecburiyetinde 
k:ıldım, yani para mukabilinde İJaret e
dilen adanır öldürüyonlum. Esasen bu 
mesleğin adiliğine artık aJdırmıyorduın· 
1590 ıenesin'deydik. Bir gün Romada, 
Faustanın Sikst Kent tarafından idama 
mahkum edildiğini ve kafasının kesile

ceğini öğrendim. Benim ümit ettiğim 
ve üç senedenberi beklediğim §ey bu de
ğildi. Fakat ne ide olsa bununla iktifa 

edecektim. Tabii o gün, De1 Popolo 
meydanında, tam darağacının karıısın
da ve ön 1Irada yer aldığımı söylemeğe 
hacet yoktur .. Fakat Fausta gelmedi .• 
F<1usta affcdilmiı, serbest bırakılmıştı .. 
Öyle bir ümitsizliğe düşmüştüm ki, 
ıuurumu kaybedecek çıldıracaktım·. Fa 
kat acısı çıktı. Birkaç gün sonra l:ıu ide
fa da sevincimden çılgın bir hale gel
miştim •. Fauıtanın bir oğlu olduğunu 

öğrenmiıtim.. Bu çocuk Faustanrn cari
yesi Mirtis tarafından Parise doğru gö 
türülmüştü ... Derhal Faustanın peşini 

bıraktım. Artık o, beni alakadar etmi

yordu. Mirtisle çocuğun peıinc takıl
dım· Onları yolda yakaladım. Tabii, tak 
dir edeniniz ki sinyora, Faustarun pe
ıini, sırf çocuğu aayesinde !daha mükem 
mel bir. intikam alayım diye bırakmış
tım. 

Leonora ne demek istediğini anlamıı 
olduiunu göstermek için başını salladı. 
Karıııındaki adam, ona bambaıka bir 

insan gibi gözüküyordu. Bunun için Ga 
tigay onu merakla tetkik ediyoi-ıdu. 

Saetta adeta korkunç bir sesle devam 
etti: 

- İki sene mliıddetle Miı:tisle küçü- , 
tü gözetledim. Kdın çocuğu cidden iyi 'r 
muhafaza ediyordu. Bu hakkını teslim 

o. o 
~ 
l/n . 

... 

... 

etmeli. Fakat kin ve nefret de, aık ve 
düıman kadar kuvvetli ve inatçı bir §ey 
dir. İki senenin nihayetinde, ıebatımın 
mükafatını gördüm. iyi bir fırsat Mirti
sin küçük bir meşguliyeti bana kafi ret
mişti. Faustanın Joğlu elimdeydi· 

Saetta sinirli bir kahkaha attı. Hiç 
şüphesiz ölüme mahkum ettiği, masum 
çocuğu kaçırdığı anı hatırlıyordu. Hika

yesine tekrar devam etti fakat bu defa: 
sesi o kadu sakin, ifadesi o kadar kin
dar, tebessümü o kadar zalimdi ki Leo-, 
nora bütün katı yürekliğine rağmen ür-
permekten kendisini alamadı: 

- Tabii anlıyorsunuz?.. Faustanın 
bir oğlu oVduğunu öğrenince, aklıma mü 
kemmel bir buluş geldi. Ve kendi ken

dimce: Fa usta 
0

benim çocuğumu öldür
dü. Ben de onunkini öldüreceğim, de
dim. Onu, tıpkı o benim kızımı öldrüdü
ğü gibi, öldüreceğim, yani darağacınlda, 
kafası kesilerek. 

Koltuğuna iyice devrildi ve gözlerini 
yarım kapıyarak, rüyaya dalmı1 gibi 
mırıldandı : 

- Ben çocuğumun idamında nasıl ha 
zır bulunduysa, Faustanın da kendi ço
cuğunun )damında öylece bulunmasını 
nekadar isterdim!.· Fakat.. Fa usta ne
rede? .. Sonra .. Eh canım! İnsan kanaat
kar olmasını bilmeli .. Daha sonra ... O
nu bulup müjdesini veririm· 

Fena düşüncelerden kurtulmak isti
yormuı gibi silkindi ve Leonoranın göz
leri içine bakarak: 

- Bu Faustanrn çocuğunu senyora, 
ben aşağı yukarı Paolinayı büyüttüğüm 
bir aşkla btiyüttüm (ve acı bir tebessüm 
le) maamafih ayni şekilde değil. O bana 
nekadar endişe ve~di. İnanır msnnız ki, 
fena bir sıtmaya tutularak, ölüm tehlike 
sine maruz bulunduğu bir zaman ben 
uzun geceler, başı ucundan ayrılmıya-
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rak ona bir anne ihtimamile baktım? .. 
İnanır mısınız ki, günlerce §İfasına dua 
ederek, mumlar yaktım?.. Tanrı bana 
bu sevincimi zaten borçluydu.Çocuk iyi 
leşti .. Bugün Faustanın oğlu yirmi ya-

1 
şındadır .. Bu adeta çelik ve granitten 
yoğrulmuş hiçbir §eyden ve hiç kimse
den yılmayan müthiş bir gen~tir •• Ay
ni zamanlda sert bir külhanbeyidir! •. 

Burada, yüzünde garip bir teessür be
lirdi ve pişmanlık ifade eden bir tavır
la: 

- Fakat istediğim ve temenni etti
ğim gibi değil .. Ve bu beni müteessir e
diyor. Daha ufacık çocukken bile, bil
mem hangi bir scvkitabiiyle, benim ona, 
aşıalmak istediğim fikir ve düşüncelere 
karşı isyan ediyordu. Biraz evvel: 
''cins!., olduğunu söylediniz. Bu çok 
doğrudur, sinyora· Fakat bu genç, bil- • 
hassa babaSlna çekmiştir. Nihayet, ne 
yapalım, ben elimden gelen herşeyi yap 
tım ve daha fazla muvaffak olamadımsa 
bu benim kabahatim değil. Maamafih o
nun gibi; hırsız, parayla tutulan katil, 

kendi iradesinden başka bir şey dinle
miyen ve resmi makamlara karşı isyan 
eden bir adam olunca, celladın eline tes
lim etmek için mükemmel bir adamdır, 
denebilir .. Ve ben de bu gece, nihayet 
bu işin halledileceğini ümit etmiştim. 

- Ve bunun için de jandarma kuman 
danına haber verdin, değil mi? 

- Evet sinyora!. 
Leonora onun gözleri içine bakarak: 
- Bu gece olamıyan şey, tekrar edi-

lebilir, dedi. .. 
Saetta başını sallıyarak: 
- Hayır, sinyora, dedi. Jan kendisini 

iki defa ayni tuzağa düşürecek adamlar 
dan değil · Esasen onu böyle bir tuzağa 
bir defa bile diişürmüş olmamıı:, hari
kulade bir haldir ... Hoş ya, son dakika
lda da hezimete uğradık. 

Leonora, canının &Jkıldığını gösteren 
bir hareket yaptı, bunun üzerine Saetta 
da sakin bir sesle: 

- Evet, dedi, biliyorum, sizin canı
nızı sıkan kraldır. Sabredin sinyora, bu 
iş ancak tehir edilmiştir. Ben, sizin kral 

dan çabucak kurtulacağınız kadar. ken
di intikamımdan emin olsaydım, daha 
ne isterdim?.. • 

Leonora heyecan içinde: 

- Ne demek istiyorsun, diye sordu. 
yoksa bir şey mi öğrendin? 

- Hiçbir şey öğrenmedim sinyora.• 
Yalrlrz kulaktan kulağa fısıldanan şayia 
tara bakılırsa kralın ı;;ünleri sayılıdır. 
Mahkum edilmiştir. Kimin tarafmdan?. 

Niçin? .• Nasıl? .. Bunu kimse biJmiyor 
yahud da söylemiyor.· Fakat herkes bir 
tek noktada müttefiktir ki, o lda, Hanri 
dö Navarın uzun müddet yaııyamıyaca· 
ğııdr. 

Leonora korkunç bir-soğuk kanlılık· 
la: 

- Bu doğrudur, dedi. Sarayda da her 
kes gizlice bundan bahsediyor... Kral 
bile pek yakında öleceğini söylemiş. 

- Görüyorsunuz ya!.· Her ne olur· 
sa olsun, ben bu işte size yardım ettim 
ve icabında tekrar yardıma hazırım. Son 
ra, bilmem duydunuz mu? .. Nücum l· 
limlerinden biri, kralın, vereceği ilk 
büyük merasimde öleceğini söylemiı. 

- Canım böyle tlminücum ve sihir· 
baz masallarına inanılır mı? 

Saetta samimi bir hayretle: 

- Evet, inanıyorum! .. Ya siz inam· 
yor musunuz, sinyora? 

- İtiraf edeyim ki, pek fazla değil 
Saetta ciddi bir tavırla: 

- Hata cdiyorsnuz, sinyora, dedi. 
Kral buna inanıyor ve söylendiğine ba
kılırsa, sırf bunun içindir ki, kraliçe 
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RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,30 konferans 
Salt Sallhaddbı Clhanoflu, Atı'lka av batı 
ralan, 20k Sadi ve arkada§lan taratmdan 
Türk mUSUdal ve halk ıarkıları, 20,30 o.ıer 

• Rıza tarafmdan arapça söylev, 20,46 Safiye 
ve &rkadqları tarafından TUrk mwılld8l ve 
halle ,arkılan, (saat ayan), 21,15 orkestra 
22,15 &jaDıı ve borsa haberleri ve ertesi gü 
ıaUn programı, 22,30 pllkla sololar, opera ve 
operet~an, 

BEBLIN: 
17,35 masal ıekllnde piyes, 18,50 gramofon 

18,33 eflencell yayın ve edebtyat, 20,45 gü 
nUn akisleri, haberler, 21,15 orkestra konse 
rt, 22,15 marşlar, 23,05 hava, haberler, spor 
23,35 {en kısa dalga ile (şan konseri, 
PEŞTE: 

18,05 gramofon, konferans, 19,05 caz ban 
nd takım, 20 konferans, 20,35 muslkf, 23,40 
d&n8 pllkları, 24,05 almanca haberler, 24,10 
çingene orkestrası, 1,10 son ~aberler • 
BVKRl:ş: 

18,05 gramofon, 19,05 konU11Da. veaalre, 
19,15 konser, 21,10 konferans, 21,25 musiki, 
22,0G kitaplar ve mecmualar, 22,15 pn kon 
serf, 22,35 haberler, spor ve saire, 22,50 dans 
musikisi, 23,50 franaızca ve almanca haber 
ler, 2' 90D baberler. 
LONDBA: 

18,05 çocuklarm zamanı, 19,05 org konee 
rf, 19,15 spor röportaj, 19,35 keman ve plya 
no konseri, 21,15 operet ıarkılan, 23,0S ha 
va, haberler, spor vesaire, 23,35 d&n8 orkeıı 
trası, 24,35 haberler, vesaire, 24,45 ~Ofon 
BOllA: 

17,20 k&nıık musiki, 18,55 haberler, edebi 
:rayın vesaire, 22,05 ulusaJ mulllk181, 22,15 
88Dfonik konser, 23,0lS ıarkılar, ld1t&plara 
dair, 23,35 ıan konl!lerl, 24,oıl baberler, hava 
M,20 dana musikisi. 

Nlbet~I eczahaneler 
Bu akP.m gehrln muhtelif semtlerinde nö 

betçi olan eczaneler §UDla.rdır: 
htanbul clhetlndekller: 
EmlnönUnde (Beşir Kemal}, KUçilkpaıar 

da (Yorgi), Beyazıtta (Cemli), Şehremininde 
(NAzmı Sadık), KaragUmrUkte (Kemal), 
Samatyada (Rıdvan), Şehzadebaşmda (İsma 
11 Hakkı), Akaarayda (Sarım}, Fenerde (HU 
samet~ ·.,,ı, Alemdarda (Esat), Bakırköyde 
'(BiW) 

Be10İlu clhetlndekller: 
İ•UkW caddesinde (Matkovlç), YUkaek

kalchrnnda (Vlngopulo), Galatada (Merkez) 
'l'akalm4e (Llmonclyan), Şlgll, Osmanmeyde 

SINEMALAB ·:ı 

lllU.m 
IPU 

BEYOC LU 
1 Kral 6 mcı Corctm ta~ 

gıyme merulm1 renkli 
filmi 19 mayu Türkçe 
ıKIZIU film ve Sen ml öl

/ durdUll. Top • Bat 
t şaııane vala. ll&J&D pne-

ral 
1 Btmen şen kcımed 
1 Kellik eL Parl81l pnaı.. 

19 ma)'l9 ıumı 
M&AJIY A 1 ıt m&)'lll fllmi: lngflte 

re tacmDI blcllerf. Altıncı 
corcun tac gtyme töreni 

YILDIZ 
SUll&H 

1 şangh&Y· samson 
1 Kral aıtmcr Oorcma tac 

gl)'D18 törem renkli tumı. 
Glsll velllka. San kaya 

~LllAZAa 4 ~ bDdtrmemlftlr 
ı DördUcU qk. Jıı{arlnella 

TAN 
!fiil 
ŞUK 

1 Linç kanunu. llayerUns 
ı sıııgapur poetaa. 1.ıtıo 

topıayaD kıslal'· lVM At.t. 
na BalkaD oUmplyatıan 

ASRI 1 ııwar efleni)'or. Çin ba 
• takbanelerl 

SANVAi 1 şeytanlar cfttfDWU. Er-
(ı:.ld &-iltor18) kek hal& Kabra!D&D katı 
ZAFllB 1 YJIJDU tayyareci. Kahra 

(Eül Cumurlyet) man JıayduB ut L 
ast AN · 

. 
UA.S 

1 Senerlter kra11 it arıyor 
(TOrkçe 81Sz111) .. stOdyo 

~ 
t RomeG .. JU119t. Bin • 

tlD. tlD 
I 9'1d&t btlJbtlUL Kim et-

clOrdll 
1 

J)U81ar deV&Dl ediyor 
(Premler) ve Pepo 

••·SM'D.US 1 tuncu .-ıont. Kabraman 
haydut 

BALK 1 LQkres BorJya. 1 No,lı 
(Eakl KenıalbeYl baJlc dü§MIUll 

1'ADJKOY 
ı ratronunı. KOOUl lıortlak 

OSKUDAR 
llALll ı KJeopatra 

BA KIRKOY 
HILTIYADI ı BrOCfV&Y melodi 

(şark :Merkez), KUPl1Pa§&d& (Vuıf), Hu
köyde (Barbut), Bepkla§ta (SWeyman Re
cep), Saı'ıyerde (AAf), 

Üsküdar, Kadıköy ve adalardakiler: 
üskUdard& (Alımedlye). Kadıköy, Alteyol 

HlkAye 

Tenezzül 
etnıedl ı 

. ( Baf tarafı 5 itteide) 

Kadın yazııını bitirdikten IODJ'& aa. 
hile dofru yürüdü. Doktor ~&Nlllı 
motöre bindirmek üzere elini uzattı. 
Onun teı eddüt edip etmediğini pt. 
ilyordu. Fakat genç kadın titrenıeden, 
ayağım kenara butı. Vaadini yerine 
getireceği herhalde belliydi. 

Doktor: 
- Dunın ! • dedi .• Bir aakika bek. 

leyin. •• Hani size ben bir hikaye anlat. 
11lJltmı. Hatırlıyor musunuz? Güzelli· 

ğe Alık körün gözlerini iyi eden iliç. .. 
Biki.yenm sonunu getirmemiştim. 
Ressam gözlerini açmca, k&J'lllDlda. 

ki kadına baktı. Ve o, yine eskisi gi. 
bi güzellt-şmişti. ÇilnkU eaadet ona 
yeniden bir letafet vermişti. Sevgilisi 
kollanru açtı. ,Aşıklar, biribirlerine 
muhabbt:tle sarıldılar. Siz de gbelıi. 
Diz. 

Bir an sustu. Sonra kesik bir ses
le: 

- Net!~yi keefetUniz zannederim. 
Rex'in kolları uzun müddet boş kala
cak değildir. Haydi kotun, gidin ona. 
Allaha nmıarladık. 

Kadın, boğuk bir sesle: 
- Llnday! • dedL 
Doktor, acı bir kahkahayla: 
- Size sadece eunu ispat etmek ıs. 

tlyordum ki zannettiğinizden çok da. 
ha iyi bi•· insanım. 

Motöre atladı. Aabl ve ince eliyle 
selam vnerek: 

- Allaha ısmarladık! • dedi. 
Kadm, doktorun elini yakaladı. A. 

vucunun içinde parmaklarım sıktı ve 
hürmetıu iğilerek onları öptll. Mml
dandı: 

- Sevgili, mftbarelr ener ... 
Lincl&J zorla elini kurtararik mota

rü işletti ve st;lün ufkunda kaybolup 
gitti. 

ağzında (Merku), BüyUkadada (Halk) Hey 

~ ( >. 

" Garp cephesinde 

sGkdoet hOkOmlerma ,, mUelllll 

Remark yeni bir 
eser neşretti 

Fakat bu sırada Almanyada ken
disine Yahudi damgası vurulau 

.. Garp cephelinde ıUktlnet hüküm -
fermadır ... iaimll eaeriyle bütün dünya
da harp IOl1U romancıhtının en büyük 
ıöhretini kanJumt olan Alman milel -
lifi Erib Marya R8mark .. Uç arkadaş., 
diye yeni bir eser yumıftır • 

'"Garp cepheainde ıtlkOnet hüküm • 
fermadır .. kitabı, Almanyada memnu· 
dur. Ve Römrak Almanya dışında ya
pmıya mecbur tutulmaktadır. Bir za
manlar bu kitap 5.000.000 satılmak ve 
her lisanda intipr etmek ıuretiyle re
kor kırmıftJ. 

Almanyada Ramark'm iımi üz~rin -
de bir mesele çıkmlftır: 

.. Onun iımi Römrak deiil. Kra· 
mer'dir, diyorlJf, Yani Römark'ın t~rs 
taraftan okunuıu... Bütün mesele Kra
mer'in bir yahudi iami olduğunu ve 
Remark'm da Yahudi asıldan geldiğini 
ilin etmektir. 

Kendiıl otu dokuz yapnc)acbr. R• 
minde c6riUdqil kadar iorku n hU • 
zi1n içinde delildir. tı~e miiate
rih )711pyor ve romaalar JUl10l'· 

Harbe bUflil ittirak ettikten ıonra, 
muallim, tı adamı, otomobil aatıcm, 
tiyatro münekkidi olmut ve nihayet u
mumi harbin kendisinde bıraktığı de-

• rin 11tuJbın dncirinden kurtulmak ü

zere bUtilıı bildiklerini, gördüklerini 
g6rdi1klerini yumıf, böylece ''Garp 

cephesinde ıilkOnet hi1Jdbnferma4are 
eaeri meydana gelmittir. · .. 

Bunu takiben "Dönüt yolu,, diye bir 
eaer daha yumıı, bitincisi kadar ollaa 

aa da ona yalan bir muvaffakıyet te
min etmitti. 

GUnU gUnUne • rth 

Ahmet Cevdet Paşa öldü 
(Baf ttrra/ı 5 incide) 1 meai, bUiünkü serbest naznnm gü. 

Zamanında oynadığı rolü kısaca zel bir nümunaidir. lıte: 
kaydettikten eonra bugün için de Ey nu ! Geliniz dinleyiniz, beDeyi
bir hazine değerinde vesikalar bıra- , niz 
kan büyük Cevdetin bazı eserlerin· ibret almm 
elen kısa cümleler alıyorum. Bu Yapyan alür, &len, fena bulur. 
cümleler onun muhtelif meseleler Olacak olur. 
hakkmdaki fikirlerini bütün açıklığı Y.ağmur yağar, otlar biter 
ile gösterecektir. Çocuklar dolar, analarmm mbar 

Gönül kerestaiyle 
Bir yeni tehir ve pazar yap 
Zülmeyleme rençberlere 
Her ne İltel'llD var yap ili ... 

Lisanı Osmaniye güzel bir çığır 
açılmııtır. V esni parmak hesabıdır 
ki q'an Tüıkiyenin vezni tabiidir. 

11Li1Uı Türkiyede aala med yok 
tur. Tel&ffuzda med ve işba' olun· 
maz. Liaani TürlHnin seciyei mah-
susaıı budur. Binaenall zalik et' an 
Türkiye, evzanı arabiye ve farisi· 
yeye tatbik olunamaz.,. 

• • • 

rınm yerini tutar. 
Sonra hepai mahvolup pier. 
Vukuatm ardı aruı kesilmez, he

men birihirini velyeder ili. .• 
lıte Cevdet paşanın eserlerinden 

iki nümune. Görülüyor ki, lisan çok 
sade. Burada 50 eeno yılıaadan ça· 
lışan büyük Çevdet için ıunu söyle· 
mek isterim ki ot rn hayatı, eserleri, 
muhtelif cephelerden kıymeti tetkik 
edilmemiıtir. Kızı merhum Fatma 
Aliyenin bir kitabı ve m•hom M. 
Cevdetin bir mableai ve birkaç yazı 
Cevdetin phaiyetini tamamiyle hiç 
bir zaman tebarü~ ettirm~. E.erleı
ri, hayatı çok dikkatle tetkik ediJ. 

Kasbini Saide nutkunun tercü- melidir. 

lstanbuı Belediyesi ilanları 
itfaiyenin 102 uyılJ merdiven anbasma lillumu olan 38X7 boyunda 7 ta· 

ne iç ve '1 tane dıf lAat1k &.Çlk eksUtmeye konulınqtur. Bu lastiklerin hepaine 
860 Ura bedel tahmin olwımuştur. Şartnamesi levazım müdilrliiğünde görUle
bllir. tatekliler U90 N. lı kanunda ya.zılı vesika ve 64 lira 50 kuruşluk ilk te. 
mfnat makbuz vya meJrtubl!e beraber 25-5.937 salı günü saat 14 de Dalm.t 
rctlmende bulunmalıdırlar. (B.) (2674) 

Butmlacak 3 çefit de:ter ve matbıı evrak açık eksiltmeye tonulmQltur. 
Bun1ann hepeine 1120 lira bedel t.ahmin olunmu~ur. Nümuneler'le eartna· 
mesi levazım mUdUrlUğilnd"' görülbilır. lsteklilr 2490 N. Iı kanwula yuıh ve
&ika ve 84: liralık ilk temiı.at makbuz vya mektublle braber 25-5.937 Salı gU.. 
nU saat 14 de daimi encU~ende bulunrr2bdır:u. (t; (2673) 

tıtaııbul'uft en ıon vaziyetini. B . le-rliye- hudutlannı; belll ba~ lbidattnı bü· 
tün tef errUatiyle ııs.termek üzere basunJan ve neftı bir ciltle ciltlettiriJen te· 
hir rthberinin tannl perakende olarak 2.50 liraya ıatılmaktadır. 

Fazla talip çıkmadığı için toptar. mUbayaa edecek klttilphane sahiple
rine tanesi ikipr liradan aatılma11 bu de'-Encümence kararlaıtınlmıı oldu • 
fwidan fıtlyeJl kUtüpbane ubiplerinin Mvb ... boye milracaatlan lüzumu ilan 
olunur. (B) (2148) 

Akay ı,ıetmeslnden ı 
Köpı.tt Adalar Jskelesi.·.deki büfe hır sne müddetle ve açık arttırma ile ki

raya vrılecektir. 
1 

Arttırma 27..8:937 pe.~mbe günü saat 15 de Karaköyde idare merkezin
de eefler encUmenınde yapı!acaktır. 

lıst.eklilerin teklif edec·;kleri senelik kira bedelinin .. n • ..re 7,5 .ıru n· ti d 
ki · k 1 il fi ·· · 3 .....,, " ııpe n e. peit a qe er e şe er encuınenıne ve ı;artnameyi görmek ve mıJ.iA~t ı k . ı· .. 1 • d h .. id 1 wua ama ıs ıyewerm e er gun are evazım bölümüne müracaatları. "2787" 
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SANiYEDE BUZ ÇIKARMA TERTIBA Ti 

Yalnız 

FRIGIOAIRE 
dolaplarında .bu· 
ıunan bu har~k~
I ad e sistemının 
nasıl ça\ıştığı.nı 
gormeğe gelınız 

Hayran 
kalacaksınız ! 

HABER - J:\k§am postası 

BÜTÜN SAl'JE ŞUBELERİNDE 
............... ~ ·············· ............. .............. ~ 

..............• .............. . ............ . . ............ . .... ... .. :··· ... . 
ım T Ksı·M AHÇE mı :··· :::: 

m~ m~:,:\.ın IJ1emteketin en tanınmış saz tıeyeti ve en yüksek ~m 
11!1 o~ u v ucu su ? • ile yakmda açıhyor. l!rı 
ifü Nezfh ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyük tafsilat fü~ 
: : :: .••••••••••• : ::: : :: : :: : : : : :: : :: ::: : ::· •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••• ·:· ::ı • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• : : : : : : ::: : : : : : : : : ::: ......................... : : : ::: : ::::: :: : ::: : : : : ~:::::.:: .:: : : : : : : : : : : : : : ::::::::: ::: : : :: : . : ... :::::: :: : ....... -......................... : : : ....................... . •••••••••••••••• •• • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • • • • • • • •• • • •• ..... • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • •• • •• • • • • •• • : : ::: : :: : :: : : : : : :: : : : : : r.::: :: ::: : ••• : :: : :: : : : : :: : : :: :::::::: 

lstaobul Oelterdarlığıoda[j: 

Lira Kr. 
Yeniknpıda: eski Katipkac;ım yeni Yaiı mahallesinin eski bostan de. 
runu yeni kumsal sokağH.da kain eski 8~ y~ni 229 sayılı ahşap ha. 
nenin tamamı. 175 Ot) 
Arnavutköy: sucu bahçes: sokağında kain eski 25 yeni 23 sayılı ha-
nenin 2/5 payı. 200 00 
Yenikıpı: Eski Katipkasım yeni yalı mahal'esinin eski Alboyacılar 

ve orta. sokak yeni Çorbacılar sokağında eski 43 mükerrer yeni 74 
sayılı 35 metre murabbaı arsanın tamamı. 35 00 

Üsküdarda: Rum Mehmet paşa mahallesinde Balaban iskelesi soka-
ğında yeni 20 sayılı 5,60 rr•etrc murabbaı arsanın tamamı. 28 00 
Küçükpazar: Katip Şemsettin mnhallesinde Dökmeciler sokağında 

. eski yeni 93, 95, 937 sayılı iki dükkanın tamamı. 150 00 
Beşiktaş: Sinan paşa mahallesinin Bc~iktaş caddesinde kain eski 73 

yeni 32 sayılı Ustünde odaları bulunan dükkanın 1440 da 945 payı. 590 63 
Ayvansaray: Ayvansaray ı.!addesindc 29 sayılı dükkanın tamam. 750 00 

Yukarda yazılı mallar 4·6.937 cuma günü saat 14 de :ıçık arttırma ile sa. 
tılacaktır. Satış bedeline i~tiıtrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri C:e 
kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akcelerini yatırarak defterdarlık Mil. 
li Emlak MüdürlUğ:inde miiteşekkil satıE komisyonuna müracaatl&rı (F.) 

· D~evl~t::·o~miryollarh:.ve :· Limanları 
.. işle~rtje ~· um·um" ida.resi: · ilanları : 
Muhammen bedeli 1421 112 lira olan muhtelif şekil ve eb'atta 2430 adet 

lamba makinası 27.5.1937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası 

dahili~eki komisyon tarafından açık eksiltme ile satmalınaenktır. 
Bu işe girmek istiycnlerin 106 lira 62 kuru§luk muvakkat temioat verme. 

lcri ve kanunun tayin ettiği vcsniklc birliltte eksiltme günü saatine kadar ko. 
misyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait 5artnameler komisyonda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. ,(2591) 

Devren sablık veya kıralık dükkan 

işlek bir yerde tütün, pul, tayya
bileti ve saire satmağa elverişli bir 
tarafı boya salonu, ortadan bölmeli, 
askerlik dolayısiyle acele satılıktır. 

Göriiçnek için adliye karşısında Kı· 
nacıyan han yanında kunduracı dük 
kanma müracaat. (V. P. 1436) 

24 MAYIS: 1937 

Hakikf bir .. FRIGIDAIRE" e mafik 

olduğunuz zaman, size 5 SENELiK 
RE S M f BiR TEMiNAT ŞEHAOE TNAMESI 

verilir. Bu şehadetname, kabiliyeti ve 

selahiyeti memleketimiz piyasasında 

malum ve rubuarsılık tecrübe sahibi 

olan bir müessese tarafından imza 

edilmiştir. GENERAL MOTORS'un 

mamulatı olan FRIGIDAIRE soğuk 

hava dolabı ile verilen teminat, 

bozulan aksamın tamirini değil, 

soğutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T I U M U MIY E S 1 N I N 
OEGIŞTIRILMESINI 
TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı alır

ken, bunun gibi kıymetli 

bir teminat istemeği 

u n utma y ı n ı z. 

;sTANBUL 

ANKARA 

Baş agrısından çok 
ızt1rap cekiyordum. 

'·sefa/in,_ aliiık tan - . 
sonra ne rahatım J 

"O' 

BAŞ VE DİŞ ağrılarına GRİP, NEZ
LEYt derhal geçiren yeni çıkan SE • 
FALİN kaşelerini muhakkak tecrübe 
ediniz 1 lik ve 12 lik ambalajlarını ec· 

Deposu: .-ı. NEŞ'ET Ankara caddesi h. 

.- ,,,. . ' . : .. - . . 
• J ~. ', c_,. . J.\ • . • , . . ., .·, ~ . . 

Af yon ilinden: 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş ton motorin 28 Maytll 

937 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf uLuliyle vilayet encümeninde kat'i ;... 
halesi yapılmak Uzerc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiye.nlcrin 525 lira muvakkat teminat verecekler 
ve teklif mektuplarını yukarda ynzılı gUn ve raate kadar vilayet encümcıl 
reisliğine vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe ait şartname vilayet elektrik müessesesi daire direktörlüğilll· 
den bedelsiz olarak verilir, .(2648), 


