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Loid Corc'un 
bir makalesi 

Taç giyme merasimine bazı 
Hintliler gelecektir. Fakat 
Hindistan gelmiyecektir ! 

V a~aı iri\ : Lloyd George 
Dünyada bizim milletimiz gibi bü- t Wl'l 

yük diğer milletler bulunduğunu mckte 
bin bana öğrettiği günlerde Avrupada ~ ... '... . 1,.,~ ~-

şu büyük hükümdarlıklar vardı: İn. 
giltere, Türkiye, Rusya, Fransa, Prus. 
ya, İtalya, Avusturya, ve İspanya. Bu 
gün ise yalnız iki büyük hükümdar
lık sayılabiliyor: 

İngiltere, İtalya. 
İngiltere şu anda, on dokuzuncu as

rın büyük saltanatları hakkında dün. 
yaya bir fikir verebiecek büyük deb
debeli bir merasimin arifesinde bulu. 
nuyor. 

Bizim krallığımız, diğerlerinin dev. 
rildikleri günlerde ayakta durabi'imış. 
tir. Zira İngilizler korktukları için de
ğil faydalı olduğuna inandıkları için 
bu krallığı devam ettirmektedirler. 

Bundan altmı§ yıl önce İngiliz halk 
tabakaları arasında cumhuriyet ilam 
için 11tiyük bir meyil vardı. Fransada 

imparatorluğun sukutu ve yanıbaşımız 
da bir cumhuriyetin teşekkülü halkın 
:t:ru temayUlUnU kuvvetlendirmişti. 

Sonra. cumhuriyetçilik fikirleri orta
(ia.n kalkar gibi oldu. Fakat bugün, 
eıiyast hayatımız üzerinde mühim bir 
tehdit olmamak!~ beraber yine, ötede 
beride cumhuriyet fikirlerinin doğma
ya ba§ladığını görUyoruz. 

Kral Sekizinci Edvardm saltanat. 
ta.n çekiliei krallık makamına kar§ı 
t!uY.Ula.n büyük saygının halk tabaka.. 
lan arasında bir hayli sarsılmıa bu. 
lunduğunu gösterdi. 

Bu htıdise başladığı zaman ben !n
gilterede bulunmuyordum; fakat Kral 
Edvardın acı sergüze§tini bütün saf
hala.riyle takip eden birçok vatandaş. 
la.ıım ve dostlarım bundan doğan 
kötU :dM1~~ett lbana anlattılar. Hadi-
senin Dom.In'yö.tılardı;ı.ki tesiri de az 
fena olmamıştır; ve hiç şüphesiz mil. 
Jetin duygularındaki bu sareılı~ bir 
hayli uzun sürecektir. 

Kral Sekizinci Edvard, bütün impa.. 
ratorlukta her cins, her ırk ve her sı. 
mftan tebaalarının dostluk, sevgi ve 
hayranlığım kazanmıştı. Denilebilir 
ki o, mUstesn.a bir derecede, hükümdar 
lık dehasına malikti. Böyle bir hü
kümdarın tahttan uzaklaştırılmasın. 
oaki kolaylık, krallık makamına karşı 
duyulan dindarane ihtiram hislerini 
bir hayli sarsmıstır. Başvekil Baldvi
nin tarihteki eşi Kromvel gibi hare. 
ket etmediğini, yani krallığı kaldırıp 
yerine bir (protectorat = himaye ida- · 
resi) kurmak istemediğini kaydet
mek doğru olur. Bununla beraber 
Baldvin de tıpkı onun gibi "parla
mentonun milletin hakiki hakimi bu -
lunduğunu ve bu hakimiyeti temsil e. 
aen taçlı bir alameti farikadan başka 
bir manası o1mıyan hükÜmdarm de. 
ğiştirilmesiyle hiçbir şey kaybcdilmi
yeCeğinl, bunun kanunu esaside bir 
Cieğişiklik manasına alınamıyacağm1,, 
ihfısd etmiştir. 

Tarihte çok defa siyasi partilerin 
ın'anelerini tırampa ettikleri görül
müştür. Faraza bu sefer de (tories = 
muhafazakar) partisi (Whigs - libe. 
ral) partinin sebep ve manası demek 
olan bir an'aneyi benimsemiş bulunu
yor. Parlamentonun Kral Edvard ha. 
disesindeki ittifakım buna hamletmek 
lazımdır. 

Acaba krallık halk üzerinde eski 
yükı.ek kıymetini tekrar elde edebile. 
cek midir? Bu yeni kralın hareketle. 
rine ve zekasına bağlı bir keyfiyettir. 

Altıncı Jorjda büyük babasının ve 
kardeşinin sihirkar tesirlerinden zer
re yoktur. Fakat buna mukabil sakin 
ve içli duyöulara sahip bulunduğu sa
nıhyol" ki, bu hassaları babası Beşin. 
ci Jorju fngilterenin en çok saygı 
görmilş ve sevilmiş bir hükümdarı 

haline yükseltmişti. 

lngiltcrcnin yeni Kral ve Kraliçesi 

unutmamalıdır ki, krallığın kilit taşı 
bugün valide kraliçedir. Bununla be. 
raber tekrar edelim ki krallıkta büyük 
bir çatlaklık mevcuttur. Acaba taç 
giyme merasiminin debdebesi, halkın 
gözlerini, bu çatlaklığı unutturacak 
derecede kamaştırabilecek midir? 
Sanıyorum ki krallığı kurtaracak 

olan şey, bütün imparatorlukta uyan
mış olan müşterek emniyet şuurudur. 
Maliimdur ki imparatorluğun muhte
lli hükumetelrini biribirine bağlıyan 
yegane meşruti bag krallik tacından 
ibarettir. 

Hindistandan başka hiçbir tarafta 
İngiliz hanedanına karşı bir memnu. 
niyetsizlik yoktur. Filhakika İrlanda
da bazı çekingenlikler mevcutsa da 
eski düşmanlıkların tekrar başhyaca. 
ğını sanmıyoruz. 

Hindistanda vaziyet çok nazik ve 
tehditkardır. Ben daima Hint kanu. 
nu esasisinin Hintlilere çok veya çok 
az müsaadeler vermiş olduğunu iddia 
etmiştim. Hind kanunu esasisi Hin. 
distanm büyük siyasi teşkilatlarına 

istedikleri neticeyi vermiyordu. Bu
nunla beraber ayni kanunu esasi İn
giltere düşmanlarına bizimle mücadele 
edebilmeleri için büyük imkanlar bah. 
şediyordu. Ben Hintlilerle müzakere 
ederek bir muahede yapılmasını, on
lara yukardan inme bir kanunu esasi 
verilmesine tercih ederdim. 1ııte bu. 
mm neticesi olarak imparatorulğun 
en kalabalık bir mmtakasr kendisine 
intihap ettiği şefler tarafından taç 
giyme merasiminde temsil edilmiye • 
cektir. Binaenaleyh yeni saltanatın 

muvaffakıyeti için evvela Himalaya 
ile Travankor arasında yaşıyan bü. 
tün Hintlilerle, bütün Hindistanla a
damakıllı anlaşmak lazımdır. 

Bu yapılması mümkün olan bir iş
tir. Fakat bunun taç giyme merasi _ 
minden evvel yapılabielceğini san
~am. O tac givme .merasimine ki, 
belki bazı Hintliler iştirak edecekler. 
dir. Fakat Hindistan iştirak etmiye. 
cektir. 

Kraliçeye gelince, onun bir gün, ha
tıra.lan hlla umumi bir saygı toplı. 
yan kralise Aleksandranın yerini tu. 
tabileceğini tahmin etmek mümkün 
oluyor. Halk kralın iki küçük kızını 
da çok sevmiş bulunuyor. Maamaiih 1 

. Bununla beraber taç giyme merasi. 
mi f ngiltcrenin en yüksek bir parlak
lık devresine tekrar yükseldiği ana te
sadüf etmektedir. 1931 de başlamış 
olan berbad buhranın tamamiyle önü 
alınmıştır. İç ve dış ticaret · iyileş.. 
mekte ve inkira! etmektedir. Muaz
zam sHahlanma programı endüstrinin 
birçok şubelerinde güzel bir faaliyet 
yaratmıştır. Birçok müesseseelri de 
merasim i<;in yapılan hazırlıklar ihya 
ctmiı::tir. Maamafih. hükmetin pek se. 
fil bir hale düşmüş olan bazı halk 
tabakalarının derdine neden hali. bir 
deva bulamadığına hayret edilmekte 
ve bundan büyük bir azap duyulmak. 
tadır. Merasim alayı Londra cenubun. 
daki zengin mahallelerden geçecek
tir. Durham, Lanark kenar mahal. 

·;g~,· YU6ô~YA 
~ 'Ml:.Ah.t.l.fau,7. 

Kral Aleksandrla 
karısının kanh ceset

leri sokağa aflldı 
- Yaza n : N. N. Tepede1enli -
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Bundan az sonra Sırbistanda siyasi 

partiler teşekklil etmeğe başladı. İlk 
teşekkül eden partiler şunlardır: 

1 - Radikal partisi. 
(Svetozar Markoviçin ortaya atttığı 

fikirlerin tesiri altında kurulmuştur.) 
2 - Liberal parti. 
3 - Terakki severler (progresist. 

lcr) partisi. ı 

Berlin kongresi esnasında Sırbis -
tanla Avusturya arasındaki anlaşma
ları yapan mümessil Yovan Ristiç A. 
vusturyanm tesiri ile kazandığı mu _ 
vaifakıyetten sonra iktidar me,·kiine 
• ı çıkarılmıştı. Fakat o Rus taraftarı 
ve Avusturya - Sırbistan analşması.
nı ortadan kaldırmayı bir vazife bili· 
yor, Osmanlı (reaya) lığından kurtu. 
lan Sırpları Avusturya (reaya) sı 
yapmak istemiyordu. Nihayet günün 
birinde Berlinde imzaladığı mukavele. 
leri tanımadığını bildirdi. Lakin A
vusturya şakaya gelmedi, derhal Yo. 
vanı iktidar mevkiinden düşürdü ve 
işte {terakki severler), o zaman artık 
bilfiil memleketi idareye başlamış 

bulunan prens Milan tarafından kabi. 
neyi kurroağa davet cdild~l~r (1882). 
Bundan pek az bir müddet sonra da 
parlamento Sırbistanm bir {krallık) 
olduğunu ilan etti. 

Radikal partiye köylü sınıfıntn bü
yük bir kısmı girmişti. Bu, memleket. 
te yeni fikirlerin ne derece derin bir 
kök saldığına en büyilk delildi. Kral 
Milan ve sray bundan fena halde çe
kindiler. Radikal partinin cumhudyet 
çi fikirler peşinde koştuğu iddiası or
taya. atıldı. Mili.n bu partinin şefleri. 
ni hapsettirdi, partiye menaqp olanlar 
birçok tazyiklerlerle inletildiler. Bun. 
dan bir isyan doğdu. Şarki Sırbistan.. 
da halk silaha sarılarak ayaklandı. 

Fakat Belgrad çok kuvvetli bir aske
ri kuvvetle bu isynı pek kanh bir su. 
rette ezdi ve söndürdü (1883). 

İki yıl sonra Bulgaristan şarki Ru
melinin Bulgar prensliğine ilhak edil
diğini ilan ettiği zaman kral M.ilan 
derhal Bulgaristana harp ilan etti. Zi 
ra Sırp sarayı Balkanlarda genişli. 

yen bir Bulgaristanı Sırp devletinin 
menfaatlerine uygun bulmuyordu. 

{1883) isyanının elebaşılarından 
bir~oğu Bulgaristana kaçmıştı. Kral 
Milan'ın hükumeti bunların Sırbista_ 
na iadesini çok istediği halde Bulgar. 
lar siyasi mücrimleri iade etmek iste
memişlerdi. Acaba Bulgaristanin bun. 
dan maksadı ne olabilirdi? Şarki Ru
roeliden sonra Bulgar prensliği şarki 
Sırp vilfıyetlerini de bu ihtilalciler va
sıtasiylc ayaklandırıp kendi idaresi 
altına almak, Sırbistandan ayırmak 

mı istiyordu? Bu da Kral Mil~n·ı dü. 
şündüren mühim meselelerden biriy. 
di. 

lelerinin sefil ve azap verici manzara. 
ları ve hali ise Londranm cenubunda 
oturanların meçhulüdür. 

Kralla kraliçenin taç giyme mer~
simind~ sonra Gal arazisindeki fa. 
kir ve yoksul kazalara da bir seyahat 
vaadetmiş olduklarım unutmamakta • 
yız (*). 

İşsizlik meselesi tıUlli şenliklerin 
parlak manzarasma gölge vurmıya. 

caktır. Devlet bu meselenin o kadar 
geç farkına varmıştır ki, illet muz. 
min bir hal almıştır. Maamafih eskisi
ne nispetle işsizliğin çok azaldığını 

söylemek bir vazifedir. Taç giyme 
merasimi temenni edelim ki krallığın 

sağlam ve kuvvetli bulunduğunu ispat 
edebilsin. Bu sağlamlık ve kuvvetin 
devamını temin etmek yeni krala ve 
sevimli yeni kraliçeye a.!t bir vazife. 
dir. 

Bu harpte Belgrad sarayı Avustur. 
ya. ve Almanyada.n da yardım gördü. 

İlk hamlede Sırp ordusu Sofyaya 
kadar ilerliyebildi. Fakat Sırp erkinı
harbiyesi şarki Rumelide yeni ha.zır. 
lanan or1uları hesaba katmamıştı. Ne 
tekim bunlar bir müddet sonra. cephe
ye varınca Sırp ordusu Slivniçada bü
yük bir mağlubiyete uğradı ve ricate 
mecbur oldu. Bulgarlar I'ırotu zaptet. 
tiler. Avusturya müdahale etmEt_miş 
olsaydı, Bulgarlar Belgrada kadar i. 
lerliyebileceklerdi. 1886 da iki devlet 
arasında Bükreşte bir muahede yapıl. 
dı. Bu muahede harpten evvelki sta
tilkuo 'nun muhafazasını temin ediyor 
du. Yani mağlup olm.akla beraber 
Kral Milim ·toprak kaybetmem'şti, la. 
kin tahtını kaybetti. Kraliçe Nalali i
le arasının açılması da muhaliflere, 
bilhassa radikal köylülere yeni bir si. 
lah vermiş oldu, bir müddet, beyhude 
yere çabaladıktan sonra 1889 da oğ1u 
Aleksandr elhine saltanattan feragat 
etti. 

Aleksandl" henüz (olgunluk ya,şı -
na = sinni rüşde) vasıl olmamıştı. 
Devlet yine naiplikle idare edilmeye 
başlandı. Bu devrede partiler arasın. 
da dehşetli bir mücadele oldu. Bil. 
hassa liberal parti iktidar mevkiine 
geçince siyasi mücadele çok şiddetlen
di. 1893 te kanunu esasiye uygun ol. 
mıyan bir şekilde Kral Aleksandrm 
sinni rüşde ulaştığı ilin edildi. 

Aleksandrın ilk hareketi köylüyü 
tutmak oldu. Ra~i,kal partiye fazla. e~ 
hemmiyet verdiği görüldü. LAkin bu 
hal ancak bir yıl sürdil. (1894) de kra 
lın bir iradesi ile liberal - demokrat 
sistem ortadan kaldırıldı. Kral Milim, 
mutlak idcıresi ile birlikte tekrar Sır. 
bistana avdet etti. Bütün mühim siya_ 
si şahsiyetler tevkif edildiler. Belgrad 
kalesi siya,.,t mahkumlarla doldu. Ce. 
bir ve şiddet dehşetli. bir şekil aldı. 

Vlada.n Corceviçin başvekilliği gün. 
lerinde köylü ve halk yeniden isyan 
ettiler. Bu isyan kanla bastırıldı. Fa. 
kat bu sıra.da kral Mfö\n da bir sui
kaste uğradı {1899). 

Kral Aleksandr devletin bu müste
bit sistemle idare edilişinden istifade 
ederek metresi Draga ile evlendi. Onu 
Sırpların krali<;esi ilan eti. Bu Bel. 
gradda bir iskanda] suretinde telakki 
edildi. Draga kral Milanın karı~ı ve 
kral Aleksandnn anası KraliGe Nata. 
linin maiyet kadınlarındandı, askeri 
mühendis Ma.şin ile evlenmiş ve onu 

ııehrin bütün kibar ve genç delikanlı
ları ve zabitleri ile aldatmJ§tı ( •) · 
Kral Aleksandra k~rşı olan menuıuni. 
yetsizliğe bu izdivaç bir de saygısız
lık ilave etti. 

Halkın memnuniyets;zliği arttık~a 
Aleksandr da dizginleri tartıyor. is
tibdadı arttırıyordu. 1902 de Çinçar
Markoviç kabinesi radikalleri dehşet. 
li surette tazyike başladı. Bu harE>ket
ler Obrenoviç hanedanını halkın gö. 
zlinden düşürdükçe düşürilyordu. He
le bir müddet sonra Aleksandr yeni 
bir taklibi hükümetle senato azaları. 
nı ve hakimlerin birGoğunu azledince 
halkın nazarında büsbütün düştü. 

1903 yılı mayısının bir gecesinde giz
lice sarayıı. giren zabitlerin onu ve 
karısı Dragayı öldürüp kanlı ceEetle. 
rini sokağa attık!Arı görüldü. 

Ertesi sabah 1888 kanunu esasisi 
tekrar meriyet mevkiine kondu ve 
1804 isyanının reisi olan Kara Jorjun 
hanedanından birinci Piyer Sırpların 
kralı ilan edildi. 

Birfoci Piycr, askeri tai1silini Fran. 
sanın mec:ıhur Sen Sir mektebinde ik· 
mal etmiş hakiki bir ask<'rdi. 

(De11am1 1mr) 
(~) lnı.Jd Corc l:"rtw•n s!ıy1.avıdır. 

Eski kral, yaııi Edvard, bu lı-avalide \ (:t-) Vak'a pc1..· maMm olduğu için 
çok sevilirdi. tı;ıunuztıdıytı bahsetmiyorum. 

/ 3 MAYIS-1937 

--Müsavat 
TABİATTE, diyorlar, nıüsl1·:ıt 

yoktur.,, Doğru: bazı cir~S 

vardır, büyük olur; bazısı da kliçÜ:{· 
tür. Kimi yıllarca ömür sürer, ki.Jllİ 
de birkaç saat, birkaç dakika içinde 
bütiln tekamülünü bitirir. Cinsler ara· 
sında olduğu gibi, her cinsin ferdleri 
arasında da farklar vardır. Fakat mil· 
savat tabiatten alınan bir dere de-ğil. 
insanın yarattığı bir kıymet~ir. Bunun 
içindir ki müsavat fikrine itiraz içlll 
tabiatin onu tanımadığını ileri rilr• 
mek caız o1amaz. Çünkü o mUliı.haza· 
yı kabul ettiğimiz takdirde insan oğ. 
lunun b'rçok faaliyetlerini inkar et· 
memiz lazım gelir: tabiatte mı::a··at 
olmadığı gibi pişmiş yemek cle yek· 
tur. adalet de yoktur, ahlak da yok. 
tur. 

Hikayeyi bilirsiniz: bir adamın 
önUne bir tepsı yemek sllrmli§elr ve: 
"Şunu bölüver, demişler. - Allahça. 
mı böleyim, kulca mı? - Allahca 
böl.,, Kimine bol bol, kimine de hlr 
lokmacık vermi§ ve: "Allah böyle ya. 
par, demiş Kulca bölmemi isteseydi. 
nlz herkesin payı bir olurdu . ., Tabi
at müsavatı tanımıyabilir, fakat kul 
müsavat ister. 

Müsavat fikrini reddedenlerin, her 
nasılsa elde ettikleri imtiyazları kay. 
betmekten korkan adamlar olduğunu 
söyliyecek değiJöm; hiç şüphesiz ara
larında bir ~ok böyleleri de var. Bazı· 
lan da onlara yaranmak iı;;in onlar 
gibi söylerler. Fakat paylarına bir2r 
lokma düşmüş olanların çoğu da bu 
hali münasib bulmuslardır. Müsavat 
fikrini ortaya atanlar kaderin gadri. 
ne uğrıyanlardan ziyade fikirce yü!<. 
selmiş, birtakım imtiyazlara eri~n tş 
adamlar arasından. fHosoflar arasrn. 
dan çıkar. La Bnıyere: "Bazı Eefalet· 
ler karşısında insan bahtiyar olduğu
na {yani kendi!inin onlara uğrama· 
mış olduğuna. birtakım adamlar o se-
faletleri çekerken kendisinin rahat bir 
vaziyette olmasına) utanır,. der. Her. 
kesi müsavi görmek arzusu. imıanl 
muiyetle.r\n e.n güzeli olan merb.ımıe. 
tin eseridir ~ir an gelir 1.-i ıiuo.w. 

karşısındakinın attnacak, kendinin de 
acıyacak mevkide olmasına da ta. 
hammül edemez; işte o zaman sada
kamn, iyilik etmenin bir facia oldu.. 
ğunu anlar ve dünyanın iyiliğe, !ad&· 
kaya lüzum göstermiyecek bir hale 
gelmesini, herkesin mügavi olmasını 
ister. Müsavat fikrine düşman olan· 
lar gönüllerinde hakiki merhameti 
duyamıyanlar, bir nevi merhamet 
duysalar bile bu histen kendilerine 
herhangi bir menfaat, bir baz gelme .. 
sini istiyenler, yani kendilerinde nah .. 
veti öldürmemiş olanlardır. 

Dünyada tam müsavatın teessüs et.. 
mesi kabil midir? •.. :Meaele bu değil
dir, şudur: İnsanlar aramnda tam bir 
milsavat bulunmaması yüreği de, fik· 
ri de parçalıyan bir şey değil mi? ... 
Hem niçin kabil olmasın? İn!&ll o~ltı 
yer yüzünde bulduğu şartiarı kabt1l 
etmez, onların yerine kendi istediği 
şartları koymak ister ve buna da mu• 
vaffak olur. 

"Tabiatte müsavat yoktur,, sözünil 
doğru bulduk ama onda da bir kayıt 
gözetmek lazım: tabiat derken inse.· 
nı da kastediyorsak o söz doğru ol• 
maz; çünkü insanda tabiatin bir pat• 
çası oldu~una göre onda beliren htt 
arzu, tabiatın de malı oluyor demeıc. 
tir. 

Nurullah AT t «: 
~-----~--------~~~~~~~ ~ 

ltalya Krahnın 
kızı 

Madalyonunu 
k ay bet t i 

Birkaç gündenberi şehrimizde bt.ıld' 
nan İtalya kralının km prenses M.ari' 
di Savoi dün öğleden sonra tlsküdarl 

geçmiş, Kuzguncuk civarında Fre~ 
tepesine çıkarak bir gazinoda oturnııır 
tur. 

Prenses İstanbula geçince göğsürıd• 
taııdığı kral hanedanına mahsus pırl~ll
ta ma-dalyonun kaybolduğunu gör.tııill' 
hemen zabitaya baş vurmuştur. Merııı.ıt" 

ıcııı• 
!ar prensesten oturduğu yerler bal• ~ 
da izahat aldıktan sonra mada1Y011 

Frenk tepesindeki gazinoda bulınll;ıst" 
kendisine getirip teslim etmişlerdir• 
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Yazan: Naciye ~zzet 
Her hakkı abla.er Had.lye'ye alttlr. Kanser kurbanı: 
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Şimdi baba kd: masada karıılıklı 

oturmuşlardı. Kar gibi beyaz bir 
örtü ile örtülü masada çiçekler, fo. 
yana tabaklar ,ycmitlikler sıralan· 
mııtı. 

O gün sofraya en nadide yemiz!,er 
getirilmişti. Taze bir ekmek kokusu 
yemiş kokulariyle karışmıştı. 

Necla bütün bu dekor ortasında 
giydiği gül kurusu benekli beyaz 
ince muslin robiyle bu sessiz kayın, 
çam ormanlarına gömülen köşkü 
gençliğinin §aşaalariyle aydınlatmak 
için ta uzaklardan gelmi§ insandı. 
Küçük bir periyi hatırlatıyordu. 
Genç kız yolda geçirdiği maceraları 
büyük bir neşe ile anlatıyordu. Bü
tiin tavırları ve vaziyetleri bu sessiz 
kö§e ile gittikçe daha fazla imtizaç 
etmİ§ gibi görünüyordu. 

Kadri kızında farkettiği bu be
nimseme ile derin bir tıevinç duydu. 
Bu sevinci §U sözlerle anlatmağa 
uğraııyordu. 

-Neclacığnn seni karşım'da gör 
mekle duyduğum sevinç öyle bü
yuk, öyle tuhaf ki; bana sen daha 
evvelki gün karşımda oturuyordun 
gibi geliyor. Hatta her gün ... Ora· 
da oturuyordun. Buraya o kadar 

- çok yakışıyorsun ki sen olmadığın 
vakitlerde burasının nasıl olduğunu 
kendi kendime hatırlamağa uğraşı
yorum. Seni~ gülüşlerin.. Senin 
cıvıltıla:ı:ın... Anlamıyorum §İmdiye 
kadar bunlarsız nasıl ya~ıyabilmi• 
§im?. ~ ~7 

Genç k'ız sevinçle: 
- Güzel babacığnnCi CieCli. Mık 

beni yanından ayırmağı ak1ma bile 
getiremezsin . . Burada senin yanın
da duyduğum zevki ve sevinci anla· 
tamam. Gı:ireceksin babacığım, ]ki
miz için nasıl güzel bir hayat temin 
edeceğim. istiyorum ki benim ya
nımda çok çok bahtiyar olasın. Ve 
tam bir istirahat içerisinde yaııya• 
sın. 

Erkek tebessüm etti. Birdenbi
re içerisinde büyük bir heyecan duy 
du. Gözleri yaşardı. 

Nedanm geldiği dakikadan iti
baren burada her şey sükun içerisin• 
de, her §ey neşeli ve keyifliydi. Ta· 
biat bile bu büyük,sevince ittirak et 
miş gibi görünüyordu. 

Baba bu sakin, bu sükunetli saa 
detinin devamından gayri hiç bir 
§ey istemiyerek gülümsüyordu. 

• • • 
Bütün pencereler biribiri ardısıra a
çıldı. Kanatları duvarlara dayandı. 
Neclanın penbe yüzü bir saniye ka· 
C:lar pencerede de görünüyor, sonra 
açılma sırası öteki pencereye geli
yordu. Bir müddet sonra bütün 
köşk ko'ru üzerindeki bu açık pence 
relerden giren sabahın taze havasiy
le çalkanıyordu. 

Havalar 'daha oldukça serin gi· 
diyordu. Necla yakıcı sıcaklar bir
'denbire basmadan evvel evini bir an 
evvel tanzim etmek arzusundaydı. 

Yapacağı bazı değişikliklerle 
~ocukluğunun en tatlı hatıralariyle 
dolu köşkün içerisini daha konforlu, 
daha modern bir hale getirecekti. 
Fakat köşkün eski usuldeki çok sa• 
de ve zarif, oymalı tirşe renkli cep• 
h'esini hiç bir şeye değişmezdi. 

Zemin katındaki üç büyük cam· 
lı kapıyla, kaleye benziyen koyu 
kırmızı yüksek bacaklariyle burası· 
nın gözleri okşıyan ho§ bir güzelliği 
vardı. 

Köşkün yalnız zemin katındaki 
salonu oldukça güzel bir surette dö
şenmişti. 

Kadri buraya koyduğu geniş bir 
yazıhaneyi karmakarışık kağıtlarla 
doldurmuştu. Yemeğini de her gün 
burada yiyordu. Eski koltuğunu 
kııın töminenin yanına, yazın da 
kapının yanına çekiyor. her akpm 
dalgın düşünceli burada pipoıuu 
içiyordu. 

Bütün vaktini bu geniş odada 
geçiriyordu. · Yalnız uyumak 

ıçın yatak odasına çekiliyordu. 
Bir de Ayşe ninenin mut -
fağiyle, çatı arasındaki yattığı 
bir odadan başka köşkün bütün oda 
ları gilitli bulunuyordu. 

Neclanm gelmesiyle köşke genç 
lik ve hayat da beraber girmişti. Bü 
tün pencereler sabahın altın ışıkları· 
na veya muhteşem bir günün gele· 
ceğini haber veren yumuşak ve ince 
seslerine karşı açılıyor ve gi.ilüyor 
du. 

Genç kız daha geldiğinin ertesi 
günü her tarafı tetkik etmiş, bod
rumlar veya büyük dolaplarda kapa· 
Jı kalmıı birçok kıymetli eşyayı göz
den geçirmişti. 

Şimdi odasının parkesi üzerinde
ki yığınların beyaz miislinler aras:· 
na oturmuş durmadan kesip biçiyor 
du. 

Bu birkaç gün devam etti. Bir 
hafta sonra. baba-;mı elinden tuttu. 
Odasının eşiğine kadar getirdi. Baş· 
tan başa her şey değişmişti. 

Demode tahta karyola yok ol• 
muş, bunun yerine dantelli zarif 
yastıklarla bir divan kaim olmuştu. 

Eski Şam basması perdele-
rin yerini şimdi kolalı, dantelli, be
yaz muslin perdeler tutuyordu. Şö 
mine üzerindeki guguklu bir saat, 
küçük komodindeki bir Venüs hey· 
keli, duvarlar zarif bir şekilde konu 
lan yağlı buya resimler bu çok sade 
odaya hoş bir istil 'Vermeğe kfıfi 
gelmişti. 

- Bravo Neclacığım: Odan a
deta göze görünmiyen bir peri eliyle 
tanzim edilmiş gibi bir şey olmuş .. 

- Salonu da biraz değistirmek
liğime müsaade eder misin. ~ babacı• 
ğım? 

- Olur Neclacığım ... Çok mem
nun olurum .. Bana gençliğimi hatır

latıyorsun. Annenin yaşadığı günleri 
yeniden doğuruyorsun. 

Bu sözlerden cesaret alan genç 
kız evin her tarafına saldırmağa 
başladı. 

Her şey altüst oldu. 
Y almz siyaset icabı olarak Ayşe 

ninenin mutfağına hiç ilişmedi. Da· 
ha doğrusu Ay~e nine yeni bir aşçı 
için mutfağın tertibatını lüzümun
dan bile fazla buldu! 

ihtiyar kadına mutfağının çok 
mükemmel bulduğunu söyliyerek 
kompilimanlar yaptı. Böylece bu 
çalışmaları arasında kadından bü
yük yardımlar gördü. Baba ile kızın 
salonda değil, mutfağa yakın kii· 
çük bir odada yemek yemeleri ka
rarlaştırıldı. 

- Yemekleri ta salona 7ötür
mek için çok yoruluyorsun Ay§e ni• 
ne. Böyle sana daha kolay olacak. 

Bundan cok memnun olan ihti
yar kadın ge~ç hanımına elinden 
geldiği kadar yardım etti. Yeni ye
mek odasının masa örti.ilerini, per· 
delerini, pencelerine varıncaya ka
dar hiç şikayetsiz yıkadı. Koialadı 
ütüledi. 

- Ah küçük hanımcığım böyle 
eski, paçavra gibi §eylerin bu kadar 
güzel olacağı kimin hatırına gelir. 

Salonda köşeye bir divan konul· 
muştu. Üç büyük yaylı koltuk üze· 
rine divanla bir örnekte, benbe ze· 
min üzerie mavi kuşlu kreton bas
ması kaplanmıştı. Birkaç etajer .. 
camlı kapılardaki ayni mavi kuşlu 
basma perdeler. Her yerde, divanda, 
koltuklar üzerinde göze çarpan 
renklerdeki yastıklar.. Her taraf ta 
rengarenk çiçeklerle dolu toprak 
vazolar ... 

Bütün bunların hepsi şüphesiz 
ki birgün içerisinde yapılmamıştı 1 
Haftalar, hatta aylar geçti! Kadri kı 
zınm ev için gösterdiği bu büyük a
lakadan çok mesut dinden geldiği 
kadar yardım etti. Hatta bir radyo 
t5marladı. Bunu birdenbire Necla. 
ya getirmekle çok hoş bir sürpriz 
yapmış oldu. Şu ıssız kö§eciktc bu 
çok kıymetli bir eğlenceydi. Baba 
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Şark ordusu neden mağlup oldu ? 
Kabahat Aptullah Paşada mıdır ? 

Osmanh ordusu Umum erkafu 
harbiye reisi Ferik izzet Paşa 
tarafından yapllan "Bulgarlara 

karşı taarruz planı,, 
-4- Yazan: Sadık Dunra11 [Emekli Erkciıııharı> Biııbaşı] 

Bunlardan anlaşıldığı üzere tek· 
mil kıtaatiyle kalabilen fırkalar Edir 
nedeki onuncu ve lstanbuldaki Ü· 
çi.incü fırkalardı. Diğer fırkalar ve 
Edirne knlesinin ihtiyat topçusu se· 
ferberlikten evvel garnizonlardan 
uzaklaştırılım~ bulunduğundan ve 
bu kuvvetler ekseri lcvazımatım gar 
nizonlarcL.'1 terketmiş olduklarından 
seferber olabilmeleri için evvelemir• 
de "depolarının bulunduğu yerle
re,, avdctleri icap ediyordu. 

1-lazcrde yapılan intizamsızlıklar 
la seferberlik sırasındaki yolsuzluk
lar i~leri arap saçma çevirmişti. Bir 
çok ikmal efradı (başlarında bir 
memur bulunmadığından) 11ercye 
iltihak edeceklerini bilmediklerin• 
den, beyhude yere iskele ve istas· 
yonlarda açbiilnç beklettirilmişlerdi. 
Her kıtadan muhtelif istekler vuku 
buluyor; ancak hangi işin hangi ma 
kam tarafından yapıldığı bilinmedi
ğinden, işler alt üst oluyordu. Bü· 
tün bu kargaşalığa, seferberliğin 
verdiği sermesti de karışınca, çok 
mühim olan ilk günler beyhude ye
re ziyan olundu. Halbuki hasımlarr 
mız seferberlik işini (bize nazaran) 
bir yıldırım sÜI'\ tiyle neticelendiri• 
yorlardı. 

Kıtalarm muayyen zamanda mü
rettep mahallerine gelememeleri 
yüzünden harekat planı tatbik edile .. 
miyordu. Umumi karargah~ yapılan 
müracaatte ise §U cevap edilmişti: 
.. Teahhi.ire sebebiyet verenler hakkın 
da badehu muamelei kanuniye ya
pılmak üzere kıtaatın, mevcutlariyle 
nakliyat ve yürüyüş cetvelleri ah .. 
kamına tab'an sevk ve tahşidi.,, 

Bu tarzı hareket seferberliği 
büsbütün karıştırmış ve harekatı 
tesri değil, bilakis geciktirmiştir. 

Redifler, diğer tıkaata nazaran 
seferberliklerini vaktinden evvel 
tamamlamışlar, fakat mustahfazların 
sevkleri, uzun boylu muhaberelere 
sebebiyet vermiş ve vakit kaybettir
mekle beraber ayni z.a.rnanda birinci 
ve üçüncü kolorduların birçok kuv
vetlerini hat boyunda bekletmek 
mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Şar kordusunu teşkil eden kuv• 
vetlerin harp nizamları ilk verilen 
esasa göre hayli tadilata uğradığı 
halde, ordunun Kırklareli - Has
köy hattında tecemmiiii ısrar olu-

nuyordu. Bu yüzden on altıncı kol 
ordu asla teşekkül edemediği gibi, 
on yedinci kolordu da pek zayıf 
kalmıstr. 

BuJgaristana karşı yapılacak 
bir harbin planı 

Bulgaristana karşı yapılacak her 
hangi bir harpte takip edilecek hattı 
hareket izzet paşa tarafından 1325 
senesinde hazırlanmıştı. ( *). Bu 
projenin huliısası şuydu: 

"Bulgarların Trakya darülhare.· 
katından taarruz eylemeleri ağlebi 
ihtimaldir. Her ne kadar Edirne 

kızının burada sıkılacağından evvel· 
ce çok endişe etmişti. 

Giinün mühim bir kısmını gez· 
mekle, her yeri teftiş etmekle geçir· 
diğindcn genç kızın yalnızlıktan şi· 
kayet edeceği korkusiyle kalbi çok 
üziinttideydi. 

Fakat Necla bütün bu mefguli
yetleri arasında çok çevik, çok canlı 
ve vaktin nasıl geçtiğini bile anlamı· 
yordu. Baba her defa evine gelir• 
kcn kızının kahkahalarına veya şar 
kılannr işiterek yiireği müsterih olu. 
yordu. 

Nrclu hakikaten mesuttu. Bu 
canlı bu F,.rbest hayat bir müddei 
için ontı kôfi gelmişti. 

(Devamı var) 

Bulgari.stanla yapılacak bir harbin 
7JUimnı ha::ırlıyaıı lzZ1Jt (PCL§a) 

mevkii müstahkemi ile Meriç ve Ar
da nehirleri birer mani iseler de Ma
kedonya cihetine nazaran harekatı 
askeriyeye daha müsaittir. Aynca 
bu mmtakadaki rumların Bulgarla~· 
mı§ olmaları ve islam ahalinin de 
harp ve darp ile pek meluf olmama
ları bu taraftan taarruz etmelerini 
muhtemel kılar. lstanbul ile E. 
dirne arasındaki asıl hattı muvasala
mız, hududa ve diişmanın iio;siilharc 
kesine nazaran mail olduğnudan ve 
ortasında lstıranca gibi bir isyan 
menbaı bulunduğundan bizim için 
mahzurludur. Bunun en fenası p<:.· 
yitahtın bu dariilharekat üzerinde 
bulunmasıdır. Her ne kadar Bul· 
garların Jstanbula gelmeleri ihtima
li zayıfsa da hiç olmazsa yaklaşma. 
lan, bir takım siyasi mahzur ve k.:.
rışıklıklar tevlit edebilir. Bulgarların 
kuvvei kulliyelcrini bu cihete top· 
lamaları garp hudutlarını açık bıra
kırsa da ihtilal çeteleriyle birkaç fır
kaları uzun zaman askerlerimizin 
taarruzunu oyalıyabilir. Biz Sofyc..
yı zaptetsek dahi - coğrafi vaziye
ti dolayısiyle - Bulgarların Çorlu
ya gelmeleri kndar haizi ehemmiyet 
olamllz. Makedonyaya ise - Av
rupadaki siyasi vaziy~t yüzünden 
- bir taarrm~ yapamazlar, yeter ki 
Avusturya ve Sırbistanla bir anla~
ma yapmasınlar. Buna rağmen bi-
zim her ihtimale karşı her iki kısım
da da dü§mamn dörtte üçü kadar 
bir kuvvet toplamamız lazımdır. Bu
nun için Edirne cihetine evvela b'.· 
rinci müfettişlikdeki bütün nizami· 
ye ve redif kuvvetleri, saniyen üçün 
cü müfetti§likten iki nizamiy~ fır
kasiyle iki derif fırkası getirilmeli
dir. 

Düşman bizden evvel seferberl:· 
ğini ikmal edebilece;ji için, evvele
mirde miidafaa hususunun nazarı 
dikkate alınması lazımdır. Bulgar
ların üssülharekatı Edirne havalisin 
de hududun etrafında olup; Tunca, 
Meriç havzalarında cenup ve şark 
istikametlerine müteveccih olan iki 
hattülharekat dahi biribirine yakın 
olarak memlekete girmeğe müsait· 
tir. Aynca Rodop ve Kırcaali cihet
lerinden Akdeniz sahillerine ve Kırk 
larelinin şarkından İstıranca silsile
si yoluyla lstanbula, şimendifer 
hattına taarruza miisait iki yol da
ha varsa da bunlardan birincisi mu
ayyen bir hedefe vasıl olmadığından 
ve ahalisinin §Ccaati yiizünden -
geçen muharebede Rusların uğrad:
ğı kahram;mca mukavemet gibi -
buradan bir taarruz beklenemez. 
(Buna rağmen mahalli halka dağıtı-

lmak iizcre 1 0.000 martin depolara 
gönderilmiştir.) 

Eğer düşman, Kırklarelinin şal"' 
kından ve Ergene havzasının sarp 
keçi yollarından ilerlemek isterse 
bu, kendisini zayıf düşüreceğinden 
bizim için faydalıdır. Yalnız 'bı.ı 
mrntakn ahalisinin kamilen Bulgar 
alınası dcmiryolunun sıkı surette 
muhafazasını lüzumlu kılar. 

En münasip yer olarak Meriç 
mmtakası kalıyorsa da, buradan ya· 
p:lacak bir taarruz Edime mevkii 
müstahkemine ve Meri~ hattı mi.'• 
dafaasma çarpacaktır. Ayrıca Dimc· 
toka önünde teıis olunacak muvak· 
kat istihkamlar miidamaayı kuvvet· 
lendireceği gibi taarruzu da müır." 
kün kılar. 

Bunun için düşmanın, Edirne ile 
Kırklareli arasından ilerlemesi ih· 
timali kuvvetlenmiş olur. Bu şekil 
de Edimenin, lstanbulla muvasalası 
derhal kesilmiş ve Meriç hattı mü· 
dafoasmm arkası ve hiç bir tabii ma· 
niaya rastlanmadan Erkene hattı ve 
lstanbul yolu ele geçmiş olur. Buna 
rağmen Bulgarların - seferberlik'" 
teki süratlt:rine güvenerek - bir 
kısım kuvvetleriyle ayni Meriç hat· 
tından ilerlemek istemeleri de uzak 
bir ihtimal değildir. Bu vaziyete 
göre Trakya ordusunu Kırcaali, Di· 
metoka, şimendifer ht>:ttı ve Vize 
civarında tabiye ve taksim edilmeli. 
mütebaki kuvvet de Ycnke -tie!S• 
köy hattında toplanmalıdır. l3u Jtu, ... 
vetten bir fırkanın Azadlı mevkiine 
ifrazı ve Kırklarclinin kuvvetli bir 
miifreze ile işgal altında bulundu
rulması da lazımdır. Bir süvari fır 
kası ise 1stıranca dağlariyle Tunca 
nehri arasındaki araziyi, bir liva sÜ· 
varide Hasan Mustafa pa§a ve Me'" 
ricin iki tarafım, Tunca ile Arda a• 
rasını tarassut edecektir. 

Hudutların tarassudu ora kıtaa· 
tı tarafından yapılmalı<lır. Bunlal'111 
gerisine istinat olarak Kırklareli ve 
Vizedeki kuvvetten nihayet bir ta· 
bur ve bir miktar süvari sevkolun'" 
duğu gibi bunlara da istinat olan 
geride ikinci bir hattın tesisi icap -.· 
der. Devletliağaçtan Tuncaya kıt 
dar olan hudut kısmı, hudut kıtaatı 
ve süvari bölükleriyle lemin olunur. 
Tunca ile Meriç arasına Ccsir Mua" 
lafa paşada bulunacak süvariden 
bir alay ve buna istinat olarak da bir 
piyade alayı tahsis edilir. Bu kuvvet• 
ler taarruz vukuonda Edirneye do'" 
du ricat ederek, piyadeler kale mu" 
hafızlığına, süvariler de; Edirnenin 
şarkındaki ordu kısmı küllisine ilti• 
hak ederler. Dimetokadaki süvari. 
redif ve seyyar topçu kuvvetleri dilf 
manın hududu tecavüzünü mutea' 
kip Ardaya kadar ilerliyerek Ortı." 
köydeki nizamiye alayi ile muvasa" 
la ~~is ve düfmanm geçmesini giiÇ 
lc§tirırler, sonra süvari vnsıtasiy1e 
teması muhafaza ederek Dimetok•'" 
ya çekilirler. 

Eğer düırnan kuvvei külliyesi)'" 
le Meriç ovasından ilerliyccek ohıl" 
ıa Edirne - Oimetoka hattında ıid" 
detli Lir müdafaa vuku bulacaktır• 
Burada fazla kuvvet toplanmış~ 
bunlar düşmnnm yan ve gerilcrisıJ 
tehdit etmelidir. Müdafaa hattınırı 
cenuptan çevrilmek istenir 111 

kuvvetimiz teccmmü e•mi§ bulu~.ıır 
sa bu hattın ilerisine gecilerek dı.ıf 
manın gerileri tehdit olu"nur, ,,c:1; 
Merici geçerk~n ya!llan vurulJ11~ 
suretiyle galeyana bir rnukabc:leu' 
bulunulur. 

(Devamı var) 
Sz.cblc DUMArJ 

-( -)-P-.-,-.-nm-e-rkinı harbye tti'" 
liği zamanında. 
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N eydi bu? 

A.m"rika1ı 
sinden: 

· 'ia bir nıuh<ırtir7erind~m Fifz JarıılJs O'Brten 

HABER - i\Iiıam postası _ 
= 

Toton 
Anıcanın 
veın n şapkaso 

==- 5 

Yazan : Niyazi Anmet 

64 sene evvel bu gün 
--,,_., ,... ~ ~ ,_,,Lmas,,.., --

Afrikayı keşfeden Doktor 
Livingston öldü 

genç doktor, on altı aene aüren bir seyahatle bütün meçhulleri 

1 
Haritanın üzerinde bembeyaz ve "meçhul arazi,. cilir.lesini gören 1 

kaldırdı. 

Genç doktor dakikalarc-., büyük "Ooktonı uzaktan görünce kendi .• 
bir haritanın kar§rsmda duruyor. ne doğru ko mağa başladım. Yürü 
kafasını oğu~turuyor, düşünüyor ve yorgunluktan sararmıştı. Ayağın· 
mütemadiyen dü~ünüyordu. da siyah bir pantalon. üzerinde kır 

Haritada gözlerinin kaydığr yer mızı bir elbise, başında kenarx şeritli 
Afrikanm orta tarafları idi. Orası mavi ve ki.içlik bir şapka vardı. Ba· 
ycmbeyazdı ve Üstiinde: şımdt1.n şapkamı çıkanp elime aldrm 
Meçnul ara ziler ve kendisine pavaş pavaş. yak\a~a· 

diye yazryordu. rnk: 
Kalbi tatlı tatlı çarpıyordu. Zi~.- - Siz doktor Livingstonsunuz 

ninde kurcalanan şuydu: 
- Ben bu mc~~1ullere gidece· zannederim .. dedim. O da şapkasını 

<r çıkanp gülümsedi ve: 
ğim. Orada ya~ıyanları tetkik ede-
ceğim ... 

Ru adam. ilikhane ameleliği ya• 
parak kazandığı pClTa ile kitap alan, 
mektebe giden 27 yaşında mükem· 
mel bir doktor imtihanım veren Dr. 
David Livingstonc idi. 

Doktor kararını verdikten sonra 
kap müslemlekesine gitti. Or_ada te
darikini yaptıktan sonra zencıler arn 
sına girerek reislerinden lisanlarını 
öğrendi ve yola çıktı. Doktorun ilk 
v<:?t"'•ğı yer o vakte kadar ancak 
bira.: , ..,alumolan Nigani gölünü 
keşfetti. Portekiz .~üsten:I:kele·. 
rinden Okyanus denızı sahılındekı 
Saind Jaul de Soanda şehrine geldi. 

O malum olmıyan sahayı baştan 
başa katedecekti. Oraların ne vah· 
şi hayvanları, ne zehirli yılanları, ne 
de korkunç dağlan onu korkutuyor 
du. 

- Evet ... dedi. 

Biribirimizin ellerini tuttuk: 
- Allaha çok şükür olsun ki ha 

na verilen hizmeti yaptım. 
Dedim: 

- Ben de sizi burada gördüğüm 
den dolayı pek bahtiyarım .. dedi. 

Stanley doktorla uzun uzadıya 
konu~tukta.n sonra lngiltereye dön" 
dü ve sabırsrzlıkla beklenen haberi, 
doktorun mektuplariyle beraber ge· 
tirdi. 

Birçok kimseler Stanleyin mu
vaffakıyetini çekemediler. Onu ya• 
lancılıkla itham ederek mektupların 
uydurma şeyler olduğunu söyledi· 
ler. 

Bu esnada doktor keşiflerine de 
vam ediyordu. Bangouelo gölünün 
sahillerinde dola~ırkcn şiddetli yağ

murlar onu pençesinden kurtulı:.• 
maz bir hastalığa yakalattı ve 1873 
yılı 3 mayıs giinü 64 sene evvel bu 
gün vahşi dağların arasında küçü· 
cük kulübesinde can verdi . 

Heyette çalışan zenciler. cahil a
damlar olmakla beraber onu bırak• 
madılar, cesedini buharlıyarak, bez-
lere sararak yola çıkardılar. Doktor, 
kendisinin çok sevdiği salıncağa sa· 
rılmıştı. Hizmetçileri onu Zeng~· 
bar'a getirip lngiliz konsoloshanesı· 
ne götürdüler. 

Büyük kaşif layık olduğu ihtira 
mı gördii. lngilteredc muazzam b:r 
cenaze alayı ile Vestmirustr kilesefr 
ne gömüldü. 

HABER 
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iDARE EVi ~ 

ıstanbul • Ankara Caddesi 
Poıtlt kutusu~ btaııbul 214 
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.Kahraman ordumuz 
Subay olmağa .namzet 250 

değerli genç kazandı 
- -

Mezun talebe.de?ı iki8i 

Maltepe Askeri lisesini bitiren 250 
ıence dün diP.lomaları verilmiı. bu mü. 

. naaebetle merasim yapılmı§tır. 
Merasimde general Eyüp Sabri, Ge

n~ral Osman Tufan, yüksek rütbeli za
bıtler, talebe velileri hazır bulunmu§tur 
Misafirler batta mektep müdürü kur~ 
may albay Adil Törer olduğu halde 
mektep zabitleri ve talebeleri tarafın. 
dan karıılanmıılardır. 

Merasim istiklil marıile açılniıı, son
ra mektep martı çahnmııtır. Marşlardan 
aonr.:ı Türk ıücünün birer timsali olan 
gençler mütealddit spor hareketleri yap
maya batlamı§lardır. 

Güre§, eskrim, fut bol, boks, izci kı
yaf etlerile sahneye çıkan altı ıenç birer 
birer bu sporların yüksekliğini anlatan 
kısa vecizeler söylemiılerdir. Bundan 
S?nra genelik ve lisan tablosu seyredil. 
mi§. gençlerin Frantız, ~lman, İngiliz 
lisanlarını büyük bir vukufla konuştuk
ları görülmüıtür. 

T~rkün hamatet ve lı:aliramanlrğmı 
tasvir eden tablolar ıöıterildikten son
ra .istirahat edilmiJ, bu müddet zarfın
cl~ misafirlere çay verilmittir. 

M ütı:akiben liseyi birinci, ikinci ve ü. 
çüncü olarak bitiren ıençlere mükifat 
verme merasimi ba~lamış, müdür Adil 
Törcr bu sırada Gir nutuk söyliyerek 
demiştir ki: 

"- Sayın komutanlarımız ve misa
fiıılerimiz; 

. Buıün Cumhuriyet ordumuzun özü 
oHln Harp okuluna 250 yavrumuzu da. 
ha gönderiyoruz. Bu münasebetlı kut
luladığımız bu sevinçli günümüzü yük
sek varlığınızla şereflendirdiğinizden 

dolayı arzı tükran ederiz. 
Lisemiz Cumhuriyetin feyizli devrin

de kurulmuıtur. Bu gö~düğünüz genç 
ve gürbüz subay namzetleri bu kutsal 
devrin feyizli mahsulleridir. Yedirı.ci yıl. 
dönümünün olgun ve gür mabıulünil 
idrak eden ve bunlan ıevinç ve iftihar
la takdir nazarlarınıza arıeden lisemiz 
bugün bayrapl yapıyor. 

• • 
Talebelerimiz on bir yıllık uzun ve 

\ 

eskrim müsabal~ında 

türkün yarattığı ve sayısız mazhari;et
lerle bezettiği aziz Cumhuriyetimizin a
sil koruyucuları siz olacaksınız •. Onu 
yükseltmek için son nefesinize kadar 
ve bütün varlığınızla çalışacaksınız. Ko. 
rumak için de hayatınızı bile esirgemi
yeceksiniz. 

Sizi bu vasıflarla bezenerek yetiştir
diğimiz için bu noktad\n lda kalbimiz 
rahattır.,, 

Talebe namına nutuk 
Mektep müdürünün sözlerine talebe

den Sabahaddin arkadaşları namına 
cevap vererek ezcümle demiştir ki : 
"- Yüksek ve saygı değer büyükle. 

rimiz: müşfik ve sayın müdürümüz! 
Senelerden beri kültür; ülkü ve irfan 

aldığımız şu şanlı yuvanın sıcak sine
sinden bugün olgunlaşarak ayrılıyoruz. 
Bu ayrılı§ gününde arkadaşlarım namı· 
na söz söylemeği bir şeref sayarak yük
sek huzurunuza çıkıyorum. Bir · saniye 
kadar kısa gelen ıenelerin son basarna. 
ğı üzerinde 250 kalbin mes'ut hl'yeca
nını ifadeye bilmem kuvvet bulabilecek 
miyim? 

Bu şaıtlı yuvadan çok büyüklük ve 
kahramanlık dersleri aldık. Kalplerimi
ze ölmez bir se"'ii ile işlenen bu va
sıflar bizi mukaddes •Cumhuriyetimize 
kopmaz ve koparılmaz bağlarla candan 
bağladı. Bütün Türk \rarlığına en büyük 

itimadı ve iftiharı vere, vere işte niha. 
yet H~rbiyeye gidiyoruz. Saadetimizin 
kalbll'rimize akıttığı l!ıcak heyecarılarile 
yüksek huzurunucla daha büyük bir 
surur ve sevinç duyuyoruz. 

Cumhuriyet bizim ruhumuz, her şe
yimizdir. Bu uğurda ölmeği herşeyden 

daha iyi öğrendik. Cumhuriyeti ölünce
ye kadar koruyacağız. Buna Atatürkün 
manevi huzurunda and içtik. And ol-
sun.,, 

Mükafatlar 
Nutuklardan sonra birinci çıkan Nu. 

riye altın saat, ikinci ve üçüncüye birer 
gümüş saat verilmiş, gençler bir geçit 
resmi yapmışlardır. 

Komisyoncular 
· Yeni kanunla 2000 

Ura kefalet 
verecekler 

yorucu bir çahımadan sonra bugün liıe 
tahsilini bitirmiı, lise diploması almağa 
hak kazanmıılardır. Kanı temiz, öı 
Türk yavruları, olan bu ıençler değerli 
öğretmen ve subaylarnnızın tecrübeli 
ellerinde çok iyi 1cti1tirilmi1 ve olgun
laıtmlmıılardır. Temiz ahlak ve yüksek 
seciyelerile beraber kendilerine tama
men güvenebilir ve çok yüksek vasıflı 
ordumuzda subaylık edebileceklerine 

Hükumet tarafından hazırlanan 
.,'..gümrük komisyoncular kanunu,, 

kanaatimiz vardır.,, projesi Büyük Millet Meclisin~ ve· 

Talebeye hitap rilmiıtir. 
Müdür Adil Törer bir ara talebeleri. Yeni kanun komisyoncuların 

ne dö0nerek hitabede bulunmuı .. onlara göstermekle mükellef, oldukları ke.· 
da §Öyle demi§tir: faleti 2000 liraya çıkarmakta ve ko 
"- Sevgili evlatlarım; misyoncularda birçok yeni vasıflar 
Birkaç gün sonra kıtalara gidecek- aramaktadır. 

Romada son müsabakada 

Binicilerimiz 
Muvaffaklyelll 

yarışlar yaptılar 
Romada yapılmakta olan binicilik 

müsabakalarının sonuncusu dün yapıl. 
mıştır. 

Türk süvarilerinden bu müsabakalara 
~evat Gürkan, Cevat Kula ve Eyüp 
Oncü iştirak etmişt:r. 

Cevat Kula iki atla hatasıb bir yarış 

yapt~: 1 . 
Musabakaya gıren 80 at içinde an-

cak 12 tanesi parkuru hatasız olarak 
bitirmiş oı.duklanndan yüzbaşı Cevat 
Kulanın bu muvaffakiyeti çok mühim· 
dir. Zamana göre yapılan tasnifte bu 
atların onuncu ve on birinci mevkileri 
işgal ettikleri anlaşılmıştır. 

Yüzbaşı Cevat Gürkan da müsabaka
ya iki hayvanla girmiştir. Gürkan bir 
atla parkuru hatasız bitirmeğe muvaf. 
fak olmuş, ikinci atla da sadece bir hata 
yapmıştır. 

Teğmen Eyüp Öncü de müsabakaya 
bir hayvanla girmiş ve yalnız bir hata 
ile bitirmiştir • 

Dünyanın en mahir binicilerine karşı 
müsabakalara iştirak etmiş olan beş atı
mızdan üçünün parkuru hatasız, ikisi
nin de yalnız birer yanlışla bitirmeğe 

muvaffak olmaları, halk tarafından şid· 
detle alkışlanmıştır. 

.Süvarilerimiz bugün İtalyadan Pari. 
se hareket edeceklerdir. 

Yüzmede yeni 
bir rekor 

KopetıJ'ıag: 2 (A.A.) - ingoscorem
son, 8 dakika. 1.9/to saniyede dünya 
kurbağlama yüzme rekorunu kırmıştır. 
Eski rekorun sahibi Maehata idi ve 
müddeti 8 dakika 3 saniye idi. 

Filistinin 
ikiye taksimi 

Vahudller tarafından 
da kabul edllmlyor 

Filistini Yahudi ve Arap devletlerine 
ayırmak suretile taksim etmek fikrine, 
dünya Yahudi milli organizasyonu ''o· 
lamaz !,, d.emiştir. 

Elli aza'::lan mürekkep olan siyonist 
umumi konseyi, Kudüste toplanarak 
(bundan bir müddet evvel gazetemizde 
yazılmış olan ve "Filistin tahkik komis
yonu .. nun tavsiye edeceğine muhakkak 
nazarile bakılan) taksim projesini itti. 
fakla reddetmiştir. 

Bu karar, Filistinin istikbali için 
mühimdir. Ve tahkik komisyonu, hazır
ladığı raporu hükümete tak~im ettiği 
sıralarda herhalde nazik bir vaziyet ha
sıl olacaktır. 

Filistin Arapları, taksim fikrine res
men itiraz etmemişlerse de, temsil ma. 
hiyetini haiz bazı kısımlar. böyle bir 
fikre şiddetle muhalif olduğunu şimdi
den bildirmişlerdir. 

• Bugüne kadar· muvafık görülen ye
gane cevap. Maverayıerdün emiri Ab
dullahdan gelmiştir. Eğer kendisi, Fi. 
listine kral olursa, yeni büyük arazi ka
zanacak, hakiki bir tahta sahip olacak 
ve Arap !dünyasında yeni bir kuvvet 
teşkil edecektir. 

Arap ve Yahudi muhasematı karşı-
sında. Yahudi mahafili şu çareyi müm
kün görü}'Or: İngiltere hükumetinin Fi. 
!istin üzerinde iki devlet planı tatbik 
etmesi. (Deyli Herald'dan) 

veni nesriyat 

Aşk Bahı;est siniz. Oralda altı ay, yüksek Türk seci- Komisyonc\-.!ar ayni zamanda 
yesinin canlı timsali olan Melftnetcikle komisyoncu, gümrük kaçakçılığı, Kıymetli•romancımız Burhan Cahitin 
yanyana ve ba§baş• çalıtacak ve kay- rüsum kaçakçılığı gibi hadiseleri de bu eseri eski harflerle 2 defa basılmı§ 
naşacaksınız. Burada mesleğinizin ilk haber vermekle mükellef tutul""lak· ve kalmamıştı. Yeni cemiyet hayatının 
bilgilerini öğreneceksiniz. Vazife mes' tadırlar. iç yüzünü bütün inceliklerile gösteren 
uljyetini ve erin ruhunu en yakmdan y ~ni kanunda komisyoncuların bu çok kıymetli eser şimdi yeni harfler 
tanıyacaksınız. Orada komutanlık san' birliğe aı:a olmaık me.:buriye•i de le ve çok temiz bir şekilde Gayr('t ki. 
atini, }'iiksek ve \ereni mesleğimizin in. konmaktadır. tapevi tarafından basılmı§tır. · 
celiklerini öğreneceksiniz. subay olmak Za va U ı N el·d et 
hakkını kazanacaksınız. Giımrüklerde olduğu gibi komis yonc-ulann birlikte de mükel'l"mel Nüshası 5 liraya aranıp da bulunamı-

Sefıili evlatlarım: ~ • birer sicilleri bulunacaktır. yan Saffet Nezihinin bu çok heyecanlı 
Çok mes'ut bir devrin bahtiyarlıkları aşk romanı 4 üncü 'defa olarak basıldı. 

ırinde yetittmi§ oldug-unuzu daima ve ZAYİ K 1 ı· l' · d ld -~ :r - u e ı ısesın en a ıgım Hüzün, aık. elem terennüm eden satır-
şükranla gözönünde bulundurunuz. 212 numaralı tasdiknamemı· zayı' ettı'm. ı k 1 1 k -ı arı o uyan arı muta a ag atır. Gayret 

Dünyanın en süratli adamı 

Jesse Owens 
Zencilerin ~ütün · DUnya rekorlarını• 

kırabilmeleri için u kdaşlanna 
antrenörlük yapacaQını söylüyor 
Fra111ızca Paris • Soir gazetninın 

Amerikadaki spor muhabirlerinden bi
risi, meşhur dünya şampiyonu zenci 
ko~ucu Jesse Ovens1e şayanı d'kkat bir 
mülakat yapmıştır. Karilerimizi flika-
- . . ! 

dar edeceğine şüphe olmayan bu müla· 
katı aynen tercüme ediyoruz: • 

iki ayağı üzerinde •.. dünyanın en se. 
ri adamı olan J esse Ovens profesyonel 

olduktan sonra bir hayli değişmit; daha 
büyük. omuzları daha geniş, daha toplu 

ca görünüyor. Yüzü nazarıdikkati celp 
eden bir enerji ifadesile dolmuı ve o9nda 
herşey, artık çok para kazanan bir adam 
olduğunu gösteriyor. 

Tabii, derhal mevzua temas ediyoruz 
ve Ovens cevap veriyor: 

- Para mı? Ah! Kazanmak lazım, 
hem mümkün olduğu kadar fazla, çün

kü evlendilll: ve Cleneland'da, birçok 
dostlar davet etmekten zevk aldıirm, 

küçük bir evim var. Mesela bakın. BÜ 

!dostların en sadıklarından biri Joe Lou
isdir. Onu sık sık görüyorum. çünkü 

evimd'n ancak yüz mil ötede ikamet e
dyor. Çok sevimli bir çocuktur. Belki 

bir "ilim kuyusu .. değil ama ne de olsa 
çok dürüst ve sempatik bir genç .. 

- Olimpiyat oyunlarındanbcri ne 
yaptınız? 

- Ben para kazandım; ben Amerika. 
lıyım. Şu halde paranın benim için çok 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Bir mene-

cer tuttum ve muhtelif vilayetlerde kü
sük turneler tertip ediyorum; evveli, 
oralarda söz alıyor ve 'küçük nutuklar 

söylüyordum. Derhal nazarı dikkati 
celbettim ve cumhuriyet partis~ reisi
cumhur Ruzveltin seç:mıerdeki rakibi 

Landon lehine nutuk söylemem için be. 
ni angaje etti. 

- Olur şey değil! Fakat bu nutuk
larda nelerden bahsediyordunuz? 

- Bunlar olimpiyat oyunları hakkın 
<la bir nevi hatıra ve hikivelerdi ve 
bunlara şu cümleyi ilave ediy9rdum: 

"Rey:nizi Landona veriniz, o Amerika • 
için ideal bir reisicumhurdur .,. 

- Fakat buna •rağmen ... 
- Evet vakia intibabattaki hcrimct 

pek müthişti: hatta bu hususta ters ta· 
raftan bir rekor t;sis etti~ fakat ... bil 
iş lçin dört haftada 25.000 dolar aldırn• 
İtiraf ediniz ki, hiç de fena değil! 

- Ya intihabattan sonra? 
- Cazbantlar teşkil ettim ve bir sU.. 

rü turneler yaptım. 

- Herhalde Amatör Aletik birliği· 
nin size karıı olan kızgınlıiı bundan O" 

lacak? 

- Ben kimseyle dargın değilım: Yal 
• nız canım sıkılıyor. Çünkü, eğer diska· 

lifiye edilmeseydim, tahsilime devam e. 
de::ektim. Fakat herıeye rağmen kotıl 
benim için bitmiş değildir ve açık hava• 

daki pistlerde koşmak için yaz mevsimi 
ni bekliyorum. Zaten her geçtiğim şe· 
hirde, antrenman yaptım ve basl'-ball 
oynadım. 

- Profesyonel olmanıza rağmerı 

klüpler sizi kabul ediyorlar mıydı?. 
- Hem de nasıl?~. Bilhassa üniversi· 

telere ait stadlarda, adeta coşkun me
rasimlerle kar~lanıyordum. Adeta her• 
kes bayram yapıyordu. 

- Takip ettiğiniz bir rejim var mı? 
- Ben kanaatkar bir insanım. sigar• 

içmiyorum; ciddi antrenmanlar yapıy<>" 

rum ve kendi rckorlanmı kıracağıtnl 

ümit eo:liyorum. Çünkü, şimdi, çok dahi 
az sinirliyim. • 

- Projeleriniz? 
- Kili drecede para kazandıktall 

sonra derhal tahsilime de;am edccr 
iim. Ciddi b:r imtihan geçirecek .,, 
atletizm antrenörü olacağım. • 

Ve Ovens emin bir tavırla ilave et
ti: 

- Benim en büyük emelim, bende~ 
teknik ve ilmi bütün zencilere aıılarn•P 
tır. Ta ki onlar benim• rekorlarırnı <fi 
hatta bü;ün s~orlarda bütün rekor!Jtl 
kırabils:nter.,, 

Görülüyor ki ]esse Ov~s'in darnat
11 

rında nıUthit bir ze~-:i kaıv var •.• ~ 

Davis kupası 
T.ents maç:arı 

San Franıiıko: 2 A.A.) - Budı0 • 
Mako Amerikan ~ifti Yamagishi - fd;. 
kano Japon takımını, 6-0, 6.1, 6-4. 111• 

lup etmiıtir. 
Birleşik Amerika, Amerika D•~ 

kupaaının final maçıtıa kalmışlardır• • .,;,t 
Meksiko: 2 (A ... ) - Cravforl ·,... • 

Avusturya çifti, Meksikalı H erna11de'" 
tırı•"' undayı 6-2, 6-3, 6-a ma~hip t 

tir. · 

ÇünkUn bu az insanlara nasip olur bir Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü kitapevi tarafından basılan bu eseri ka-
bahti arliktır. Ulu Ba bu-umuz Ata- yoktur Huluıi rilerimizc tavsiye ederiz. --=-=-~-J~=--~~~~~~~~~~~~~~ 

Avusturalya, Amerika mınta~ll V" 
kupaıırun finaline kalmıtl•tdı'' . •----
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Milli küme maçlan nzn dünkü karşılaşmalannda 

Ankaralılar Jzmirde galip, Istanbulda mağlllp oldu 
Ankara gücü: 3 _ Doğan spor: 2 Fenerbahçe: - 2 Gençler birliği: 1 
.. İı:mir, 2 (A.A.) - Ankaragücü 
ıkınci maçını Doğansporla yaptı. Saha
da oldukça kalabalık. vardı. Hakem is. 
tanbu1dan gelmi§ olan B. Sait Salahat· 
tin idi. Ankaragücti kendi kadrosunda 
tadilat yaparak şu şekiltle dizildi: 

Ate9 - Enver, Ali Rıza - Bilal, 
Semih, Abdül - Hamdi, Şükrü, Ya§ar, 
İsmail, Abdi. 

Buna mukabil Doğanspor takımı da 
ıu kadro ile oyuna ba§lıyordu: 

Mahmut - Adnan, Keıfi - İsmail 
Nurullah, irfan - Sabri, Fuat, Hakkı. 
Mehmet, Nejat. 

Kur'ayı İzmirliler kazandılar. Bu se-

Ankara da 
Blslk let yarışları 
Ankara, 2 (A.A.) - Anka· . 

ra -....: Kocaeli bölgeleri bügün dör· 1 
der ki§ilik bisiklet takımlarile ııene
nin ilk bölge temasmı yaptılar. 

emş, Akköprü - Çiftlik asfalt 
yolunda dö. defa gidip gelme ııu· 
retile j 2 kilometrelik bir mesafede 
yapıldı. 

.. Y<".rışın tafsilatına geçmeden ön
ce her iki bölge takımları arasında 
bir mukayese yapmayı faydalı bul
duk: 

Kocaeli bölgesi; bu temas için 
bisiklet~ileri arasından seçer.ek gön· 
derdiği dört kotucu, genç ve isti
dadlıclır. Ancak bugünkü koşu bi
ze §unu göstermi§tir ki, bu dört 
genç, Ankara koşucularından daha 
~~ıra~iyet•ôirler. But\Un .~~l 
~' ~al'i•ua l<ıı cl<ıni:lır. · ~· • ~ 

A unaan başka bugu~ ~uda 
k İkara takımından 11 dakik& "geri 
rt rnalarının da !lebebi, Kocaelilile
n .n blkıın vaziyetinde ko§U bilgileri
d~n t ~o~san olmasıdır. Bölgenin 
hald ıaıkletçi&i darma dağınık bir 
ve b~ şah~i gayr~tlerile koşmutlar 
\erı:J.· fekılde yarışı '3ona erdinniş-
b ~ . 
aılanıı ta -

Bun: n sona kadar tek bir a· 
batlangıçtınuk"abil Ankara trıkırnı, 
daın gibi ~: sona kadar tek 'bi~ a· 
e~cn bir rü:r: Ş~u_ş ve oldukça sert 
hı Yonrıalll r:~ rağmen biribirleri
daşlarınt sık ~ın önde giden arka
çok gü:r:el bir

8k değiştirmek suieti]e 
metrelik nıe.eatş? Yaparak 5 2 kilo
ka ve 27 san· eyı bir saat 26 daki
tile ~aatte va~Y:de katetmek sure· 
•Ürat temin edtı 36 kilometrelik bir 

Yanş baıla;rbk birinci gelmi§tir. 
nik olan Anka a~lamaz, daha tek· 
balde, rakib kura takımı toplu bir 

. ba§a geçmiş ve "~eti tartmak üzere 
kararak ilerle ...... 

8 
.. uratini azamiye rı-

·••ege b 1 ~ 
Buna mukab·ı l(· a_ş amıştır. 

ni taktiği tatbiki d ocaeli ta"ımı ay· 
kımmı takib e..ı e <:_rek Ankara ta· 

~ece · b 
kaçan takımı tut gkı eklenirken 
koşucu dağınık b ~ah İçin bu dör~ 
knn ır ald A 

mın peşine düs .. e nkara ta· 
l_om.etre sonra bu h~uş ve dört ki· 
v~yet alarak her b" ~~ha fena bir 
kı mesafe 50 şer ve ırı~ın arasında· 
bkulınu§tur ki, bittahi :uı:er metreyi 

ara takımı leh' b··u Vaziyet An· 
t k'l ıne u .. k eş ı. etmiştir. Yu bir fırsat 

Nıtekim A k 
·· n ara takı k son Yuz metr . ını oşunun 

rada gelm. esıne kadar hep b. • 
. • ııvesonv't ıra 

rıncı, f8 ll'la ·ı 'k. . ı este F anık bi· 
cü Nu . Kı ı ıncı, y akub .. .. 

• rı uş d·· d"' uçun· 
dan J 1 dak 'k or uncü ve bunlar· 
rahiın be"İn 1 

. a 
8

1
°n:a kocaeliden lb-

di" :t cı ge mı.ctt' K ger koşucu} 1' ır. ocaelinin 
patladığrnd a.rından Vedat, lastiği 
Mithat ve K~ .Ya:rışı terketmiş ve 
rede dü k n de kırkıncı kilomet
dır. §ere Yarış harici kalmışlar· 

• ~ ak~Iar §U suretle tesbit edı·ı. .. mı§tı: 

Ankara· 'F k 
Yak b 1 . . aru ' Nuri Kuş, 

u • smaıl. 

· Kocaeli: Kadri, · Mithat, ibra-

Ankaragüeü baıla~ı. Oyun Ankara Gençlerbirliği takımı 
heple oyuna d mütevazin akrnlarla şehrmizdeki ikinci maçını dün beş 
l O dakika ka ar 'k' · 1 d altı bin seyirci önünde F enerbahçe 
Ve 

d_ aha Ankaraldarın faı ıyetıy e e . 

vam etti. il ü kalesi at· 
ilk tehlikeyi Ankara~ c. . 

. d k"kada ılerı bır fırla · 
13 ünci.ı a 1 

lattı. H kk bütün müdafaayı at . 
Yı• }'apan a ı - h !el 

Y • ·ı karşılaştıgı a e a . 
latar~k kaled:ıf ı ~ir vuruşla topu kale . 
celesınden e a 
· · eline verdi. . . 

cının ~ 10 dakika kadar faık bıı 
Doganspor k 

k kalesine sıkı a ınlar 
. tte An ara . 

vazıye N'h et 25 inci dakıkad~ 
yapıyordu. ı tay vurarak geri gelen 
Nejadın gol.posb aı· bir vuru,ıa Fuat ta 

. .. '"nü ısa et ı 
bır şutu i . lehine oyunun ilk go· 
mamladı ve 1.mır 

lünü kaydetti. b .. du""nkü oyununa 
·· ·· ugun 

Ankaragucu .. 1 oynuyordu. Bu su· 

nazaran ~ah~. ~~~~kaya kadar tazyikle. 
retle 33 Uncu A karalılar sağdan bir 
rine devam eden Ş~krüıiün bir kafa vu 
hücum esnasındark sayısını kaydetti -
ruşu ile beraber 1 da Ankara sa-

. k dakika sonra 
ler. Bır aç ~ or beklerinin hata· 
~· . t mail Dogansp .. . ,. 
gıçı s d k Ankaragucunun 

istifade ~ ere 
srndan t . ağlarına taktı. Bu 
"k' c· ıayııını zmır 1·1 .. 
ı ın ı 1 n tr.mir ı er mute-

.ı gayrete gc e · 
aayr:.ıan 

1 
b ıa·dıiar. tık devre de 

d• hücum ara aş 
ma ı d fakat 2-1 Ankara-
bu tazyik altın a ve . . 

.. ··nu"n lehine olarak bittı. 
gucu · l"l · ı· 1 . d d t .. mır ı erın ga ıp ge . 

tkincı evre e " 
mek için tam bir enedi ile oyuna. baş . 

.... 1,. rdu Bu gayretın ne. 
ladıkları goru uyo · ,. . . 
. . d h "k" . dakikada kenr l"ını 
tıceıı a a ı ıncı 

östet"3i ve İzmir ukrmr Hakkının aya . 
g ı·· .. tr ğı ile bera ber1ik go unu yap '. . 
. Oyun 10 dakika kadar ıkı tar:fır. 

hızlı akınlarile geçtikten sonra Dogan·. 
spor takımında yorgunluk alSmetlerı 
belir'meğe ba~ladı. Bilhassa orta. ~ua . 
. bozuk oynuyordu. Bundan ııtıfadt 

vın 'k d y 
eden Ankaraıı;ücü 20 inci dakı .a a a. 

vaııusile 3 üncil ve galibıyet go . 
•ar ·· ü 1 · ta 
1

.. .. de elde etti. Ankaraguc zmır . 
unu . . . h t 

k bütün gayretlerını muavın a · 
ıınının . t 

d d rdurabiliyor ve açıklarıyle z -
tın a u .. 

. k 1 sine tehlikeli hucumfa.r yapa -
mır a e k hd .. 
b·ı· d Do~anspor artı va etını 

ı ıyor u. h ı· d ·.:ı· G l' . : bir takım a ın e wı. e ışı 
kaybetın·Ş .. .. b . b" 

.. uruşlar Ankaragucune arı~ ır 
guzel v . . d A k .. .. . . temin ett:rıyor u. n ·aragucu-
faıkıyet ı 

.. b faikiyeti oyunun sonuna kadar , 
nun u tti Maç da bu suretle 3-2 An· 
devam e . l"b" . ·1 . 1 d' .. .. ün ~a ı ıyctı ı e netıce en ı 

karag:ceu; Sait Salahattin oyunu bUyük 
Ha d'" .. l"kl 'd t . b" aflık ve urust u e ı are e · 

hır ıtar 

miştir. 

ile yaptı. 
Takım]ar, Fenerbahçe: 
Hüsamettin - Yaıar, Lebip -

Cevat, Angelidis, Mehmet Re~t -
Niyazi, Esat, Ali Rıza, Nnci, Fikret. 

Gcnçlerbirllği: . • 
Rasih - Halit, Kac1ri - Keşfı, 

Hasan, Asmı - Selim, Snlahattin, 
Niyazi, İhsan. 

Gene İzmirli l'v1ustafanın hakem· 
liği ile maça başlandığı zaman An• 
karalılar rüzgfınn altına dü~mtiş, 
buna mukabil Fenerliler de günesi 
aleyhlerine almışlardı. F cnerliler ilk 
dakikalarda oüzel ve sıkı hücumlar 

"' . 1·1 
la misafir takım sRhasına gırcıı er. 
Fikret ve Niyazinin kusursuz oyun
ları sayesinde Ankara kalesi. t~hli
keler geçirmeğe başlödr. ! ıncı dc..
kikada Niyazinin ortalad.ıgı ta~ ka
h direğine çarparak gerı gel~rke~ 
Esat yeti~ti ve zaviyeden attıgı hır 
§Ütle giinün ilk gönülü F enerbahçe 

lehine kaydetmiş oldu. 
Bu golden sonra F e~erlil~r. yir 

mi dakika kadar üstunluklennı de
vam ettirdiler, müsabakanın bu i1k 
yarım saatini görenler F em~rin dört, 
beş sayı ile galip geleceği~i ~?'1it e
diyorlardı. Ankaralılar bır gun ev
vel yapmış oldukları sıkı müsabaka
dan yorulmuş gibi görünüyorken 
birden açılmağa başladılar. 

2 7 inci dakikadR mükemmel bir 

Diinkii milsabalro.d.a Niya::iaiıı 

---Sekiz klüp turnueası 
Ş af stadındaki mUsahakalarda Hey" oz, 
er.~ 1, k Anadolu, Sllleyma nl ye ve op apı 

rakiplerini yendiler 
. ·~.-i kümenin sekiz klübü aragında 1 

Bır1ı- . 
ı akta olan Sekızler turnuvası fut

yapı m 
bol maçlarına dün Beşiktaş Şeref saha· 

da devam edildi. 
sın 

Beykoz 2 - Hilal o 
ilk maç Beykozla Hilal atasında Fe

ridun Kıhcın idaresinde oynandı. 
Daha ilk ·dakikalarda üstünlüğü tesis 

eden Beykozlular Kemal ve Şehabın 
ayağile birer sayr kaydettiler. 

ikinci kısım da gene Beykozluların 
kahir hakimiyeti altında cereyan etti, 

fakat başka gol atamadılar, neticede Hi 
lal 2_o mağJUp olmuş oldu . 

ı. spor t - Anadolu 2 
S at bir buçukta İstanbulspor • Ana

dolt~ maçına Burhan Atafın hakemliği-
le başlandı. 

1 nbulsporlular bermutat eksile bir 
sta B .. 

kadro ile sahaya çıkmı~lardır. u mu· 
sabaka da baştan sonuna kadar Ana<do-

1 n hakimiyeti alttnda geçti, oyun 
unu r 
bittiği zaman Anadolu takımı 2.1 ga ıp 

geldi. 
Vefa o - Siileymaniye 1 
üçüncü müsabaka Halit Galibin ida

resinde Süleymaniye ile Vefa beyninde 

Birinci 45 dakikayı hakimiyetleri 
altında geçiren yeşil beyazlılar sayı 
çıkarmaya muvaffak olamadılar, ikinci 

devreide siyah beyazlılardan Muzaffer 
ortalardan süriip getirdiği topu Vefa 
kalesine soktu. Bu iki rakip takımın 

maçı da böyle 1-0 Süleymaniyclilcrin 
galebesile bitti. 

TJ>pkapı 6 - Eyiip 3 
Günün son karşılaşması Eyüple Top 

kapr klübü arasında idi. Ahmet Ademin 
idare ettiği bu müsabakanın ilk haftay
mı tarafeynin ikişer golle berabere kal-
malarile neticelendi. ' 

ikinci devrede yedikleri bir gole mu. 
kabil daha hakim oynamağa muvaffak 
olan Topkapılılar dört sayı daha kayde
derek müsabakayı 3-6 kazandılar. 

Gayrı federeler arasında 

Şişli - t\rnavuthöy 
"Apoyematini kupası., İ!iin dün Tak

sim stadyomunda Şişli ile Arnavutköy 
takımları karşılaştılar. Arnavutköyünün 
üstünlüğü altında ge!ien ilk ktsırndc. ta· 
kımlar 0-0 berabere kaldılar. 

İkinci devrede Şişli güzel bir oyun 
!itkarmağa muvaffak oldu; üstüste Ü!j 

ol a arak mü~abaka ı kazandı. 

Fener _ Gcnçlerbirliği maçrndan bir göriiııii§ 

Ankara hücumunu Yaşar favulle 
durdurabildi, çekilen ceza vuruşu 
Cla Hiisamettin tarafından kornere 
atılarak defedildi. 3 1 inci dakika 18 
köşesinden Fener kalesine çekilen 
frikik de direğe çarparak kurtuldu. 
Sonlara doğru oyun gene san laci
vertlilerin üstünlüğü altına girerken 
ilk kırk beş dakika 1 - O Fener le
hine bitti. 

İkinci devre henüz başlamıştı ki 
Fikret otuz metreden Ankara kale
sine bir şüt attı. Top kalecinin elle· 
ri arasamdan ve göğsüne çarparak 
içeri giriverdi. 

güzel bir akım 

Bu ani golden coşan Fenerliler 
gene tekkale oynama~a basladılar. 
Niyazi ve fikret rakip müdafaayı 

karmakarışık ediyorlar, fakat ortada 
ağır hareketleriyle birçok fırsatları 
ka~rran Ali Rıza ile Ankara müda• 
faasında Halit ve Kadri sarı lacivert 

lilerin sayı adedini yükseltmelerine 
mani oluyorlardı. Beşinci dakikada 

misafir takım; sol açıklan vasıtasiy 
le Fener sahasına girdiler. Ortalanan 
top Rasihin gi.izel bir kafa vuruşiy
le F ~ner kalesine girdi. 

Vaziyet 2 - 1 olunca Ankara· 
lılar beraberliği tesis için ileri atıl· 
dılar. Cevat ve Yaşarın sert hamle· 
lerle Ankara mühacimlerini yıldn· 
mağa çalışıyorlar, 1-li.isamettin gü· 
zel kurtarışlar yapıyordu. 

Ankaralıların hakimiyeti on da· 
kika kadar sürdü, yirminci dakikr· 
dan sonra akın sırnsı gene Fenerli
lere geçmişti, fakrıt onlar da çabuk 
söndiiler . 

iki tarC\fın zaman zaman parla· 
yrp sönmesiyle dPvam eden ikinci 
devrenin 4 3 üncü dakikasında F e
ner kalesine doğru havalanan topa 
Ya ar kafa vuramadı, ta arkasına 

düştü. . Süratli bir çıkış yapan Ni,; 
yazı yakalryarak sarılacivert kalesi
ne sokuldu, Birgün evvelki maçta 
Hakkının kendilerine attığı gole ar 
nen benziyen bu vaziyette, yani Hü· 
samettin ile üç metreden karşı karşı· 
ya geldiği halde attığı topu kaleye 
sokamadr. · 

İki dakika sonra maç 2 - 1 An· 
kara Gençlerbirliğinin mağlubiyeti• 
le nihayetlenmİ§ oldu. 

Bir gün evvel Beşiktaşa kar§ı 
sıkı bir mfü!!abaka yapmış olan Genç 
lerbirliği dün de ümidin fevkinde 
süratli oynadı. Kalecileri bitha~sa 
ikinci golden mesuldür. Müdafiler 
ro'k iyi çahştılar. MuaVin liattında 
iki cenah vasat, merkd Hiul:h·in 
mükemmeldi. Akıncılardan sağiç 
aksadı, sağaç.ığı da oynatmadı. rv:er
kez muhacim ile Niyazi bu hattın 
en faal uzuvlarıydı. 

Fenerlilerden: Müdafi Ya§arla, 
sağ muavin Cevat yalnız bol bol 
favul yaptılar. Angelidis de çok fe· 
na bir günündeydi. Hücum hattına 
Ali Rızanın konulması birçok mun
tazam hücumların semeresiz kalma 
sına sebep oldu. iki içler de asıl mev 
kilerini almamış olduklarından san 
lacivert muhacim hattı çapraşık bir 
oyun oynadı . 

Niyazi, Fikret, l\1ehmet Re§at 
ve kaleci Hiisamettin takımlarının 
en muvaffak olan oyuncularıydı. 

O. M. Kutnak 

. Güreş 
müsabakaları 
Dün de Güne~ klubünün A bölgesin

de güret müsabakaları yapıldı ve her 
kilc:la şu neticeler alnıdı: 

56 kiloda: Birinci Hasan Tahsin (Gü 
".~ş), ikinci Akkan (Kasımua~). üçün.. 
cu: Ahmet (Kasımpaşa), 

61 kiloda : Birinci Basri Ki.mil (Ka
sım paşa), ikinci: Haydar (Güneş), ü
çüncü: Hüseyin (Güneş), 

66 kiloda: Birinci Yahya Ömer (Gü
neş), ikinci: Ahmet (Kasımpap), ü. 
çüncü: Rasim (Kasrmpaşa), 

72 kiloda: Birinci Bc:yat (Kasımpa

şa). ikinci: Ahmet Kan (Kasrmuaıa), 
üçüntü: Mehmet Ali (Güneı), 

79 kiloda : Birinci Faik (Kalatasa· 
ray, ikinci Rmk (Kasımpaşa), Ü!jüncü: 
Hasan (Güneş). 

87 kiloda: Faruk (Ankaragücü) i-
kinci: İsmail (Kasımpaşa). ' 

Ağır: Birinci Salih {Güneı), ikinci: 
Zühtü (Güneş). 



• Kraliçelere taç ve tahtlarını unutturan 

Atinalı Don Juall 
il 

Mnnattalril evveo 450 seırnesnırn<dle <dl©ğ!Ylp eskn 
Atnınıalf'llnını etr11 şaşaaoo <dlevnrneırn1111©1e yaşamoş 
cDalfil ADkD~ya<dl0 oını actıolrilo ıroe~nmnz nşntmnşnz<dlnır; 
1Fakat lfilaıtDtP> ve askeır -ttaırafnDe @O<dllYI~tYI ~a<dlaır 
ka~olfDDaır lYızeırnndekn tesırnnır~aır ~lUl<dlıretn nıe 
<dle meşUııU::Dır claUil b\YI maceıra~eıres~Dır'll [b)Dır ıro
maır'll©laıuıı dalhıaı lh1eyeccaıuııoo ve meıraıkDn haıyaı
tıuııo ~nDeır'llDeırnmnz pek aız<dloıra ~şa~o(§laı ©l!<lYyaı. 
ca~aır;ınz IMlftk&ye Hş1Ce bu yaşaınmoş maceıra~ 

' 

ırn o mı taırn ıtıt Dıı n k6yesncı n ır 

A LK!BYAD, hayırlı bir 118.h'ın 
bağışliyaıbile<:eği bütiln mevhi

belere malikti: Asil doğmuştu, muaz;, 

zam bir servete varisti, PrakSitel ta.. 
rafından yapılmış bir heykel kadar 
güzeldi. Bunlara ilave olarak o kadar 

harikulade şahsi bir cazibesi vardı ki, 
bilyük bir halk kütlesini, bir kılıç dal. 
gası veya bir gülümseyişle harekete 
getirebilirdi. Zekası da diğer vastfla
rma. uygundu. Söylendiğine göre, ho
ca.la.rt onunla zor yarış edebiliyoralr
dr. Tabii bir söyleyiş açıklığı, muhte. 
şemibeiagati vardı. Netekim sonraları, 
zamanının en güzel hatibi olarak ta
nmdr. Dilinde biraz pelteklik varsa 
da, bu dahi cazibesine aynca. bir şey 
ilave ediyor gibiydi. 

Lir isimli musiki aletini, profesyo. 
nel mUZisycnler kadar iyi ıça.la.rdı. 

Bedeni kuvvetine, yiğitliğine gelin
ce, eğer bu sahada. tarihte yer alacak 
bir dereceyi bulm~a, iki tekerlek
li arabaların yanşlarmda. birinci, ikin
ci, fü;üncü olimpik mükafatlarını ka. 
za.nan yegane insan sıfatiyle hatıraalr. 
Ö& izi kalsa gerektir. 
Yapamadığı hiçbir §eY. yoktu'. Bu 

vaziyette, onun daha bir delikanlı de. 
necek yaştayken, :A.tinanm tapmdığı 

bir ti.rrısal olmasına hayret edilmez. 
Muhiti daima bir ta.kim yardakçı ve 
tufeylilerle dolu olurdlL Bütün dün
yaca alkışlanan ve öyleee baştan çı
liarılan bir adam ... 

· Kimse ona. bir şey vermeyi - istiye. 
rekten reddeaemezdi. R'.a.dmlarm mu. 
kavem.et edemiyeceği bir erkekti. A. 
tinanm en güzel kadınları, onun te- 1 
veccüh~ü.kazanmak i_çin a.ntlannda l 
Y.arii ectertero.i. 

Eğer kendisine gösterilen bu itibar, 
bu yaltaklanma onun başını döndür
meseydi, fevkalbeşer bir şey olurdu. 
Fakat Alkibyad1 İlahlara has vasıfla. 
rma. rağmen, fanilerin düştüğü zaaf
lara, herkesten fazla kendini veriyor. 
du. 

Daha çocukken bile, çetin ve mi.ite. 
hakkim bir huyu vardı. Büyüdükten 
sonra, güzelliğinin farkına. vardı. Ve 
birdenbire aşın vahi bir ha.yata kapıl
dı. Kendini seven, mağrur, beyhude 
bir insanın ha.yatma. .. Göze çarpar bir 
biçimde giyinmeye başladI. Yüzünün 
şeklini bozuyor diye flüt ça.lmağı öğ
renmek istemiyordu. 

Bir hata derecesini bulacak kadar 
eli a.çrktr. lhtiya.tsız bir müsraf ... Kral 
veya. vali blsun, hiç kimsenin kendisi. 
nin ka.da.r muhteşem atları, arabaları 
olmasını istemiyordu. Yahud onunki 

kadar saltanat içinde yemek yemeleri
ne gönlü ra.zr olmuyordu. Kendisi 
her şeyden Ustün olacaktı. Muazzam 
serveti parmaklarından su gibi akı. 
yordu. 

Onun üzerinde yalnız bir adamın 
nüfuz ve tesiri vardı. O da, Sokra.t'tı. 

* 
F IloZOF Sokrat'm müdrik zeka. 

sı, Alkibyad'da, gelecek bir bü
yüklüğün tohumunu sezmişti. O meşa
le gibi dalgalanan, coşkun harici man. 
zara altında, bu parlak ve dik başlı 

· delikanlıda. öyle bir öz bulunuyordu 
ki, devletin menfaatine yarıyabilirdi. 

Böylece tarihin en acaip arkadaşlık
larından biri başladı. 

Çünkü Sokrat, Alkibyad'm cazibesi. 

AlTciF>yatfn a~r~ oTmrış 1ı:ratiçe, ond-<m doğan çoc11ğıı sarayda lıerl.·,..~(' iltm 
eımektPn. ~eTdnmiyecPk kadar kun:ctfi bir a~f;la onu seviyordu. Dedi ki: 

- 'Ahlô.f. ne der5e de5in, fakat bu çocuğun adı Alldbyaadır. 

ne kapılmış ve onun mesleki hakkın. 
da gösterdiği durbin alaka., derin ve 
hakiki bir hürmetin uyanmasına eebep 
olmuştu. Alkibyad'a ıgelince1 o da, bu 
adamın hikmet ve iyiliğinde, slirdüğU 
baskısız hayatı hafifletici, teskin edi. 
ci bir sır bulmuştu. 

Bu iki arkadaş, manzara. itibariyle 
garip bir çift teşkil etmiş olsalar ge
rektir. Çünkü Sokrat, tasavvur edebi. 
leceğiniz kadar çirkin bir insandı. 

Boyca bodur, kanbur, sakat ve giyi. 
niş itibariyle hiç de temiz olmıyan, 

velhasıl o levend ve muhteşem deli
kanlının büyük itinalarla baktığı ve 
kadınlar gibi kokuladığı vücudu ile 
gülünç bir tezad teşkil edebilecek 

ma.hlt1ktu. Buna rağm.en, daim"i."ı:;era: 
berdiler. 

Sokrat, bu çocuğu, takdirllilar ve 
tufcylilerin tesirinden ustalıkla çekip 
alarak onun seciyesini makul bir ka.. 
lrba. sokup, içersinde mübalağalı iş

ler görmek hırsını yatıştırnıağa m uvaf 
fak oldu. 

Hekim Sokrat, Alkibyadda. büyük. 
lüğün özünü görmüştü. Çünkü Alkib
yad çetin bir adamsa da, asla zalim 
değildi. Ahlakı zayıfsa da kat'iyyen 
fasid bir adam değildi. İşlemekte ol-

duğu birçok hataları tanıyabile<:ek kı. 
ratta bir insandı. 

Bu iki arka.da§ yan yana, ilk askeri 
seferlerine çıktılar. Hatta ayr.i çadır
da !bulundular. Alkibyad yaralandığı 
zaman, Sokrat, imdad gelinceye kadar 

müdafaada devam etti. Hem Alkibya
dı, hem silahlarını kurtardı. Bu şeca.. 
at eseri için Sokrata kahramanlık mü
kafatı tevcih olunduysa da, o, bunu 
almadı, bu mükafatın Alkibyada ve
rilmesini istedi. 

Sokrat bilhassa ooyle hareket eL 
mişti. Delikanlıda kahramanlığa kar
şı olan aşkt Ye hakiki ihtişama olan 
isteği beslemek, arttırmak istiyordu. 
Netekim, bu teşvik derhal eserini gös.. 
termişti. Sonraki bir muharebede de 
Alkibyad, canını dişine takarcasına 
bir cesaretle Sokratın hayatını kurta. 
rıp ustasına mukabelaj,e bulurunuştu. 

F AKAT heyhat... Bu büyük ve 
iyi adamın tesiri uzun boylu de

vam etmedi. Harpten döndükten son
ra artık onların arkadaşlıklarında.n 

bir haber gelmiyor. Sokratm Alkibya. 
dın hayatından sıyrılıp ç1km.lştır. 

Hem öyle bir zamtında ki, Alkibyadm 
hakiki bir baskıya, bir kontrol eline 
ihtiyacı vardt. 

Bir kahraman sıfatiyel methedil
miş ve bundan hayli istifade görmüş 
olmasına r~Oınen, manevi kılavuzunun 
öğütlerinden mahrum bir vaziyette, 
iyilikle fenalık arasmda kalmış bir 
halde bulunuyordu. İşte, kısa ve h8... 
diselerle dolu haya.tının alt yanı böyle 
sebatsızlık içinde geçmek mukadder. 
miş. Bir taraftan şehrin hayatına iş
tirak edip gençleri cumhuriY,et namı-
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na. bUyük işlere teşvik ederken diğer 
taraftan da, her zamankinden daha zi. 

ya.de mağrur ve şahsi harekatmda ta
hammül edilmez bir hale geliyordu. 

Bir kere, Agatar Kus isimli bir res. 
samı evinde hapsetti ve bütün duvar. 
!arına resimler yaptn-dıktan sonra iyi 

bir hediye ile serbest bıraktı. Diğer 
bir gün, za.manm en asil ve ihtiyar a-

damlarından Hiponikus'un yumruk
ladı. Ve bunu sadece, peşinde dolaşan. 
lardan biriye} giriştiği bir iddia yll. 

zünden yapm:ştı. "Ben yaparım veba..; 

n& bir şey diyemezlerr,, diyordu. 
Fakat bu deliliğin ardında büyük a. 

kıbetler gizliymiş. Çünkü Alkibyad 
ertesi gün pişman oldu. Ve Hipone
kus'un evine giderek ihtiyar adamın 
huzuruna çıktı. Libasmm üst kısmını 
atarak çıplak vücudunu, kendine la-

Alkib)•ad, olimpiyat oyunlarında iki 
tekerlekli ~ar arabaları yarı.~larının 
birinci, ikinci, üçüncü mükafatını 

Kazanan yegane adamdı 

yık görülecek herhangi çeşit cezaya 
a.rzetti. 

- Beni döğün; diyordu. İstediğiniz 
cezaya çarptrrmız. Ben fena bir çocuk 
gibi hareket ettim. Fena bir çocuğa 
layık olan muameleyi görmeye razı. 
ynn. 

İhtiyar Hiponikus, bundan o kadar 
mütehassis oldu ki, Alkibyadı affetti. 
Ve ona kızı Hiparet'i vermek teklifin
de bulundu. 

Alkibyad. bu izdivacı kabul ederek 
herkesi hayrete düşürdü. Akabinde 
düğün yapıldı. Büyük bir ihtişam 

manzarası günlerce sürdü. 

* 
H !PARET, hiçbir bakımdan şa. 

yanı dikkat bir kadın değıldi. 

Ne gür.eldi, ne de 7-ekt idi. Ba.ba.!1 da 

ada mırı 
huzuruna gelerek 
soyundu ı·e "Her 
türlü cezarn:ı razı• 
yım, pi§man ol .. 
dum" diyerek bo-

1 

yun eğdi. 

şimdi pek zengin bir adam değild~ 
Alkibyad ise, o mükemmel gUz.elli 
ve hesapsız servetiyle, Yunan kadl1l' 

larınm yarısmı ayağına getirebilir ' 11 

alacağı kadmı onlar arasından seçebi' 
lirdi. 

Bununlaberaber işte Hipareti sl· 
mıştı. Dahası var: Alkibya.d, bu kıZJI' 
üzerine fena halde düşmüştü dt·J 
~sunu isterseniz, Hiparet, Alkl~ 
yadın bütün ha.yatınca hakikaten se~· 
diei iic kadmdı:ın hirirı"iııi l'llnııW•ıt 

Hele Hiparet, oğaln çocult dôğürtı9 
ca, Alkibyadın bu kadın üzerine allt 
künlüğü daha çok arlmiştı. Hipa.re~ 
ona, bütün servetinin temin edeıned 
ği bir şeyi veriyordu. Sükunet, bir ~ 
ve kendi adını taşımak hakkına sıı.b1 

bir erkek çocuk ... 
Eğer Hiparet bunu anlıyabilserd 

sonraları dlL1tüğü felaketli ant 
kendini koruyabilirdi. Fakat anm'J 
ma.dı. Onun basit dimağına göre, .A 
kibyadın başka kadınlarla flört ys. 
ması, artık onu asla sevmediğine ıı· 
işaretti. Alkibyadı bu huyundan '\' 
geçimıeğe muhakeme ve rica ile ııt, 
vaf fak olamayınca onu terketti. \: 

erkek kardeşile beraber yaşa.r.1 

gitti. 
Bunun akabinde Aikibyadm ,·ıı~ 

yeti, fenadan daha fenaya vardı. ~ 
ni, zendostların en bayağıları ile dO 
duruyordu. 

Kendisini, zamanın en maruf kad~ 
la.rmdan Nemea kolları arasında g 
terir bir tablosunu yaptırmıştı. J3~ 
nu herkese teşhir etti. Bütün bu 11 t 
lerden fevkalade yeise dilşen HiP;:1. 
Alkibyaddan boşanmağa karar ". el 

Fakat Atinanın k:anunu mucibJJl 
fllı 

boşanmak istiyen kadın, istids.S1 

hakime kendi eliyle vermeye ınecb • 
du. Bu vesikayı bir başka ki~ 
vermesi caiz değildi. 

Lakin Hiparet, istidasmı elin~ ~e 
da, mahkemeye doğru ça~ı içt?1 , 
geçmekteyken arkasından bir nal se· 
işitti. Yüreği hopladı. Ve geriye d 
kınca, Alkibyadı soy kanlı atJartJ1 ,. 
birinin üzerinde kendisine doğrtl d 
nala gelmekte olduğunu gördil· 1 

Acaba Alkibyad, ona ne yapaCS-~ 
Hiparet'in şüphesi çok süz111 jğl' 

Çünkü, Alkibyad eğerin üzerindeJ1 ııı" 
lerek, onu demir gibi kolları a.r~,.dıl· 
n lıverm işti. Kahkahalar sa vuruY"' -er• 
Hiparet'in elindeki istida düşrrıilŞ·) f 
lerde uçuyordu. Beygir dört 11alll tıl~' 
diyor ve etraftaki yemişçilerin tıı ıJıl• 
larını, sepetlerini habire deviriY

0 ede' 
Kimse onu durdurmağa cesaret 
mi yordu. 1rıd8 

Hiparet, kocasının kolları arıı.~ 
sarılı ola.rak - bir vah(ı uu-s.f 



kaçınl.makta olan gelin gibi • eve ge. 
tirildi. Ve artık o günden itibaren ö
lUnceye kadar Alkibyadı terketmedi. 
Ne yazık ki ölüm de pek uzaklarda 
değilmiş .•. Bu hadisenin üzerinden çok 
geçmeden dünyaya, çocuğuna ve Al· 
kibyada gözlerini yumdu. 

K ARISI ölUnce, Alkibyai!, CU!J'.1-
huriyetin terakkisi işlerine ye

ni bir kudretle kendinLverdi. halkta, 
-tMçioiyanm zaptı arzu~ l.\Y&Jldll'L 

Yor, alevliyordu. 
- Bana yüz kadirga veriniz, altı 

bin de asker •.. Adalılar istilaya uğra. 
dığnun farkında olmaksızın orayı si
lip süpüreyim, diyordu. 

Halk buna inandı. Hakikaten de 
onun bu vaadi yerine getireceğinde~ 
lllphe edilemezdi. Onun elinden gelmı
yen ıey yoktu. Fakat ah, o bit.~ek tü 
kenmek bilmiyen igtihasma bır gem 
VUrabilseycli ! ... 
Donanmanın hareketi, Adonis bay

ramına isr bet etmişti. Bu sırada müt 
h1t bir şey oldu. Ahali, §af akta me· 
ruirnle ma.betlere giderken, Hür • 
mUzUn heykellerinin, gece vakti kı
nlnut ve parçal'a.nmış olduğunu hay· 
ret ve nefret içinde gördiller. Evve
ll, bunu kim yaptığına dair, hiçbir iz 
bplunamadı. Sonradan Alkibyadı öte· 
Clenberi kıskan.makta. ola.ı bazı kim. 
ileler, bu işin Alkibyae ta.raf ı:ıdan ya
pıldığını ileri sUrdüler. Guya Alkibyad 
\Pe arkada§lan, bir 11arhoşluk an•nda 
bu iıl görmUşlerdi. Fevkalirie- dhdar 
olan halk dehşet içindeydi. 

KUtle halinde aya.tlanarak Alkib. 
yadın tevkifini istediler. Fakat :.,Jra· 
da bir muamma hası! olmuştu. A;ker· 
ler, Askerler, Alkibyada sadıktılar. 
:Ve o günden başlta bir kumandanın i. 
C!aresi altında Siçilyaya gitmek ist.e
miyorlardı. 

Onun için, evveli onun bu harbe 
gitmealne mlisaade etmek ve dönilşilrı
de muhakeme eylemek lazmıgliyordu. 
Buna karar verdiler. Alkibyad gitti. 
lr'akat düşmanları, Atinada, ahaliyi 
onun aleyhine daha ziyade kışkırtmak 
tan geri ,kalmıyorla.rdı. Onun daha 
çok suçlan olduğ\ınu meydana koya· 
rak gıyabında idama mahkflm edil· 
meıini temin ettiler. tdam hilk 
mil verildikten son~a. Alkiby:ıdın ı;c· 
ri getirilmesi ve idam olunması için 
bir kadirga gönd«rildi. 

A LKmYAD, birdenbire bu suret. 
le cephe değiştirmeye mecbur 

kalmaktan herhalde c:ok müteessir o1-
mut olacak ki, ihanete, ihanetle mu
kabeleye Jtarar verdi. Kuvvetlerini 
ken.disinden da.1ıa az mah · 

- -awwwıwsıawww-•w a o -Alklbyad 1tell.addem bir et Uzerlnde dörtnal• gelerek 

k 
....a1 gibi eve glturdU. Karıeının mahk• 

kerıeını •P•• 
---ı bO .. nm• letld••• yerlere meye ver.-.. 

dUflU . yemlffllerln tablaları, eepetlerl 

c1evrıımıtu 

tcrkederek ve gidke 
Jin kutn~~dllla vererek lBpartaya 
planlan duşmana 

ka.ÇU· • ..-ıa'in sarayında ma-
rta kralı ~- . 

Jspa t A.tinaya gıremiyece • 
cerasını anl~ hizmetinde çalışmıya 
ğini -ve Is~ u söyledi, Isparta kralı, 
hazıı; oldu~isinin dü§manı olmasına 
vaktıyle ken. d nezaket ve şefkat· 
ağmen Alkıbya 1 • 

r k bul etti ve kendisıne sarayında 
le a. d" 
büyilk bir mevki ver ı. 

lf 
udBYAD Ispar~ halkı .lçln iyi A lıftı. Onların adetlerıne .ko· 
: uştu. Atletik meziyetıerı ve 

tay~ ~beaiyle halk arasında derhal 
şaıısı cazı • 1 rta kra 

• t kazanmıştı. Eger, spa • 
rag~ rr· aed rok güzel ve cazip bir r esı ım ":< • 
ıç 1111asaydı her şey yolunda gı· 
kadın o ' 

dece.~ti .. biriblrlerine ilk bakıştığı 
Gözlerı . . b" .b. da.il itibaren, bu ıkı kalp ırı ı. 

~ma.n - 1a.nmıştı. Kocası devlet işleri· 
rıne ~:mu dalmıe bir kraliçenin, sa. 
ne enı n1 gelmi§ ve hele bu kadar 
raya ~an bir delikanlıya alaka gös
~:,.'; ı;nQne geçilemiyecek bir l"Y· ı 

dl. bir r.a.ınan içinde Timald Al· ı 
. ~~da Byle bir kör ihtiru uyandır

kıb1- u ihtiyatsır.ca tilrlU akıbetlere 
dı ki on 

-vkettL 
" on ay kadar sUren bir sefere :;'.,nan iki Atık hislerini biribir· 
çı d aaklamaınaya bqladılar. 
ler~ e~sında mükemmel bir rezalet 

:~:olarak. Al~ibya~ •. açıktan açığa 
laalioenin daıreeıne gınyordu. 

J{ral döndükten az zaman 90nra, 
rçenin bir de oğlan c,;ocuk doğur. 

ıcra ı vaziyeti da.ha kötUleştirdt. Kra· 
1?ası Alkibyada olan qkmda o kadar 
lı~asız hareket ediyordu di, çoc~ 
:bası kim olduğunu saklamak bile ıs. 
tenıedi. .. .. di· 

Ebeye, yeni dogan çocugu saray 

da herkesin önilnde kaldırması. vanm 
nı emretti ve .kocasına: d 

- Bizden sonraki nesil, ona. ~e a. 
_..,_ fakat sen bilmehaın kı, 

verirse veı-au•. bal 
bu çocufaa adı Alkibyad:~ Ba ı 
od 0nun ismini ta.pyac · 

:.:~arta kralı Agiı'ln hiddeti, ta.ııav-
vur• edilemiyecek derecedeydi. Eğer, 

. d .. le kaş arasında sıvışmak 
Alkıbya goz _ ... 
iınklnını bulınasaydı go~ecegdı b ceza 

uhakkak ki idamdı. Alkıbya u se. 
m 1 gitti Fakat orada c,;ok kal-
fer rana · v ta 

d Atı.naya hasret çekiyordu. a • 
ma r. l rak d"" 
nma tekrar bir kahraman o a on 
menin yollarını 81'8.§lmnıya b~ladı. 

B
U fırtııat gecikmedi. Isparlanm 
eeki dil§IJlanI olan Atinaya. hü. 

eam ~haberi ku1ağma vardrğı 

zaman on sekiz kadirgadan mUrekkep 
küçük 'bir donanma teşkil ederek bo

ğazlara doğru yol aldı. 
Muharebe tam bqladığı sırada. bit. 

miıti. Alkibyadın filosu göründüğü 
zaman iki taraf da müthiş bir tellşa 
dü3tU. Şimdi Alkibyad hangi tarafı 
tercih edecekti, Ispartayı mı, Atinayı 
mı? Baş kadirganın direğine Atina 
bayrağı çekilince Alkibyadın vatan
dqları kimbilir ne coıkun sevine; çığ_ 
lıkları koparmışlardır! Netice itibari
le bu taze kuvvetin temin ettiği yar. 
dım Atiııalılara zaferi kazandırdı. 

* 
A ·_.KtBYAD denir.de ve karada 1 

bunun gibi birkaç zafer daha 1 
kazandıktan sonra, Atinada eski iti
barını yeniden elde etmiş ve saadetle 
ya.ea.ınağa bqlamlfb. 

Halk ona Apollon gözüyle bakıyor 
ve birçok kimae?er istediği gibi kul. 
ıanaJ>ileceği bir irade, bir kudret bir 
sa}lhlyet bahşetmek iatiyordu. ı 

Kendisini sevenlerin bu şevki, onun 
ebedl sukutunu intaç edecekti. Çünkü 
kendisini, hi.ll bir tehlike olarak far
r,eden bir grup mevcuttu. Bunlar gü. 
nün birinde Alkibyadın tam salasiyet 
elde ettiği zaman, her §eyi yapabile
ceğinden korkuyorlardı. 

Onun için, Alkibyad, bir sefere çı. 
kıncaya kadar beklediler. Ve gider 
gitmez, arkasından çirkin rivayetler 
çıkararak onu halk gözünde lekeleme
ğe savaştılar. 

Hakkmda söyledikleri yalanlardan 
biri de ,uydu: Güya Alkibyad, bUtiln 
günlerini dügman yanıba.şında denebi. 
lecek kadar yakınken, Abidos'un fahi· 
şeleriyle :zevk ve sefahat içinde vakit 
geçiriyormuş. 

Atinalılar bu ithamlara da inandı. 
lar. Ve, Alkibyada kendisini tecılr.e 
c;ıkarmağa meydan vermeden, derhal 
bir emir göndererek onu, kumandan
lıktan azlettiklerini bildirdiler. 

Alkibyad yeis ic;inde ukerlerini ter. 
ketti. Bir müddet sonra Atina yeni
den hücuma uğradığı zaman Alkibya. 
da gelmesi ve memleketi kurtarmuı 
için haber gönderdilenıe de artık o 
tam bir Umitsizlik içindeydi. Atina
dan c;ok uzak. küc;Uk bir köyde son 
ve en bUyük S<'vglllsi olan Timandra 
isimli bir kızla ba.~ başa yaşıyordu. 
Her ikisi de, dünyaya kapılarını ka. 
pamışlardı. 
Bulundukları küçük \"e mütevazı 

bir kulübeydi. Alkibyad nihayet ha
kiki ''e mükemmel aşkı tadıyordu. 

Bu. ne Hiparet'te duyduğu sakin 
muhabbete. ne de kralice Timaed kar. 
şısında esiri oldn~ı büvük ihtiraFa 
benziyordu. Bu aşk, bunlardan ikisi de 
değildi. Fakat ikisini bir ara.ya getir· 

dikten sonra Uzerlne bir o kadar da 
ilave ederseniz, ancak bu aşkı anlıya. 
bilinsin iz! 

Alkibyad hlll genç bir adamdı. He
nüz kırkını bulmamıştı. Bununla be. 
raber, qkın ba.tırı için, kendisini 

bekliyen en büyilk mevkii terkediyor· 
du. Artık hiçbir ıteY için Atinaya dön. 
mezdi. . 

T UHAFTIR ki, Alkibyadm dü•
manlan artık on\lrt Atinaya 

dönmemek hususundaki azmine inan. 
mak istemiyorlar, onu hala gizli bir 
tehlike olarak görilyoralrdı. Bu se
beple Alkibyadm öldürülmesine karar 
verildi. Öldürmek vazifesi, şimdi bu 
güzel delikanlı ile beraber yaşamakta 
olan Timandranın erkek kardeşlerine 
verildi. Ve onlar da, Alkibyada namu. 
sunu tevdi etmiş olan kız kardeşleri
nin intikamını almak hırsıyla bu va. 
zif eyi ~eve seve taahhüd ettiler. 

Alkibyad bir gece, garip bir rilya 
görmüştü. Kendisini Timandranm kol
ları arasında ve kadın elbiseleri için. 
de gördüğünü söylüyordu. Rüyayı as
la tabir edememişti. Fakat Timandra. 
nın içinde bir ,üphe kıvılcımı uyandı. 
Bu '')'ıayra alamet değil!,. dedi. O giln
den itibaren bir türlil rahat edemroi, 

İki gün sonra Timandra korkarak 
Alkibyadın odasına geldi. Elindeki 
testiyi bir yana koydu. Yüzil korku 1. 
le kireç gibi olduğu halde, Alkibya· 
dm kollarına atıldı, eesi titriyerek: 

- Karde,lerim dııa.rda, dedi. Bana 
bir tek kelime bile ıtöylemediler. Fa
kat bakıılannı befenmedim. Neye gel. 
mlşler acaba? Ne yapmak istiyorlar? 

Alkibyad, biç cevap vermedi. Onla-

rın neye geldiklerini pek ili. anlamııt
tı. Timandrayı uzun uzun ve ihtiras
la öptU. Kollarından yavaşça bir ke. 
nara bıraktı. Kılıcını eline aldı. Ve 
kapıya doğru yürüyerek tam kapının 
önünde durdu. KC)§eye sıkıştırılmış bir 
aslan mchabetiycl meydan okuyordu. 

Alklbyadı öldürmeğe yeltenenler, o
nun §U dakikada üzerine saldınnağa 
cesaret edemiyorlardı. 

Geri çekilerek, aralarında isti§are 
ettiler. Sonra. sürüne sürüne gclip evi 
at.efe verdıler. İki sevgili b" tuzak L. 
çinde, ellerine ne geqerse, alevlrin ü
zerine atıyor v yangını söndilrmeye 
çalışıyorlardı. Hatta Alkibyad, U7.e.. 
rinde elbisesini bile söküp çıkararak 
alevlerin üzerine bastırmak istedi, 
Neticede alevler, kendilerine zarar gel 
mcden ıdı~an çıkmak fırsatını verecek 
kadar basıldı. Himandra arkasında 
olduğu halde ve sağ elinde kılı~~ pa:lı· 
yarak, Alkibyad. düşmanları uzcrıne 
bir llah gibi atıldı. 

Fakat fırsat ele geçmiyordu. Ara. 
daki mcsnfcdcn istifade eden iki dilg
man, onu okla \•urdular. 

Her şey bitince> katiller ortadan sı. 
vı§tı. Timandra 8.şıkını gömmeğe gel
di. Onu, kef enliyecek bir bez parçası 
bile yoktu. Çünkil her şeyleri yanmıt
tı. Timandra kendi elbisesini çıkara
rak Alkıbyada giydirdi. Ve onu ileri 
geri sallıyarak ve ağlıyarak kollan 
arasında uzun müddet tuttu, sonra ken 
di elleriyle bir mezar kazdı. Alkib. 
yadı gömdU. Ve mezarın başına diz 
çökerek çırçıplak vaziyette ora.da gUn
lerce ve gecelerce ağladı. Nihayet ba. 
zı köylüler, kendisıni gördüler. Acıdı
lar. Ve onu bu facia sahnesinden .ahp 

götürdüler. 
• • • 

Son ~ergili Timan· 
dra iizerinden ken· 
di elbiselerini çr• 
kardı ıe Ô$rkına 
hir ke/rn ,·aparak 
onu, kendi elile 
kazdığı mezara gö· 
müp, ba~ ucunda 
giin.l.('r ı·e geceler 

cc ağlad. --
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Osman koyduğum çocuğun annesi bana Adını 
fıslldadı: " Bu oğlanın senin oğlun olması 

çok muhtemeldir~ ,, 
Geçen kıınnlarm hüli.sası 
Dördüncü Murat, annesinin nü

fuzunu kırmak üzere) hem§iresi.nin 
kooa.sını öldürmek üzere, cellatT.arını 
yollamıştır. 

"' ~ . 
Cellat Kara Ali yaklaştığı sırada, 

Zevce Sultan bayıldı. Baldız Sultan, 
gc5zlerini kapadı. Yalnız Kösem, k* 
larını çatmış, kollarını göğsü üzerinde 
kavuşturmuş, zihninde bir sürü plan. 
lar yaratarak, öylece duruyordu: 

- Mustafa! . diye haykırmak ce
saretini gösterdi. • seni kurtaramıyo
rum ... Ölüyorsun... Fakat emin ol ki 
intikamınr alacağım... Sebep olanlar, 
bana hesap verecektir 

Paşa: 

- Sebep olanın kim olduğunu bil
miyorum.. .. - dedi. - Bu, yalnız Padi§a
hımızın iradesi değilmidir. 

Kösem, dalğm ve müteneffir 
- Padişah... • diye mınldandı. 
Cellat Kara Ali, Paşanın seccadesi

ne yaklaştL Onun önilnde eipençe di. 
van durdu. 

Paşa., ha.şile, bir daha: 
"- Haydi!,, işareti yaptı ve şaha

det getirdi. 
Ben, bu korkunç manzarayı, dişle

rim biribirine vurarak seyrediyordum. 
Cellat, Paşanın dizini öptü. Sonra 

kocaman sanğıru çıkararak kendi ba. 
şma koydu ve ipi boynuna geçirdi. Pa
şanın omuzunu öptü. Sonra bu öptilğü 
omuza dizini dayadı. Arkadan, yamak. 
lı:ırr ıi:ı yeti§ti. Hepsi birden asıldılar. 
Bir lmım.ı da drunadm ellerini ayakla
~ : hu~>Teprenmesine mani oldu. 

Daha birkaç saat evvel, devletin en 
sarsılmaz, en nafiz rlikünlerinden biri 
sayılan, dediğini dedik, ettiğini ettik 
olan koskoca damat Mustafa Paşa, 
şimdi arlık yerde upuzun yatan birce
setten başka bir şey değildi. 

Cellatlar, işlerini tamamladıktan 
tonra, ellerini açarak, sevgili bir insa... 
nın cenuesi huzurunda dua eden peri
şan akraba gibi, avuçlarını semaya aç. 
tılar. Üç ihlas bir fatiha okudular. Di
ğer hazirun da onlarr taklit etti. 

Valde Sultan, bana hitaben: 
- Seni buraya zevk için şarkı söy. 

liyesin diye getirmiştim, Hafız.bak, 

nasip neymiş ... Haydi hatim'e başla! 
- dedi. 

Büyük bir te€esürle okumağa baş
la.d~m.. . Birkaç saat sonra, diğer ha... 
fızlar da yanıma geldiler... Diğer cüz
leri okumasını onlara biraktım ... Gös. 
terilen bir odaya çekildim. Kabuslu 
bir uykuya daldım. Paşanın cenazesi 
muhteşem bir surette kaldırıldı . . Ben 
de onun dini merasimini icra edenler, 
ebedt medfenine kadar refakat eden
ler ara.sma katıldım. 

Sonradan haber aldım ki, Paşanın 
bütün emvali, nakdi, padişah tarafından 
müsadere edilmiş, Anadoludaki isyan 
hareketlerinin bastmlmasr için sarfo -
lunmuş. Beni serbest bırakmadrlar. Sa
ray erkanı saraya giderlerken götürdü
ler. 

Bir müddet daha sarayda bana tah -
sis edilen odada oturdum. Arada sırada 
Sünbill ağa, beni çağırıyordu. Es 
kisi gibi büyük alemler yapmıyordu. 0-
muzumu okşayarak: 

- Ah dertliyim. çocuk .. Eski yıldı -
;;ım söndü mü, nedir? Bana bir ~arkt 

söyle! - tliyordu. 

çük bir çocuk yattığım gördüğüm için Çocuğu az daha elimden du~ürecek -
lohusa olduğunu anlamakta güçlük çek- tim. 
mıdim. Esasen odada ebeler, kundak ve - Bu çocuk ... 
banyo hazırlryan hizmetkarlar da do - - Benim çocuium ..• 
laııyordu. Mınldantlı: 

Çocuğu göstererek: _ Belki de bizim çocuğumı1r .. Bel -
- Kulağına ezan okuyacaksın .. İs - ki de senin ve benim ... 

mini koyacaksın, hafız! - dcıditer. _ Yine ne yalan ısöylüyorsun, Ay -
Çocuğu aldım. şe ... 

- İsmi ne olacak? - diye sordum. _ Evet ... Büyük bir ihtimalle senin 
- Osman! - dediler. ve benim ... Çünkü Galata hauisesinin 
Ben de ezammı okudum. ismi koy - üzerinden tam dokuz ay geçmişti ... 

dum. Sonra, nevzadr annesine göster -, _ Dokuz ay ... 
mek için yatağa uzattım. k 

- Evet .•. do uz ay. on gün ... Kadın, baştm benden tarafa çevir - k 
Çocuğa ba tım. di. Soluk benzini görünce, adeta bayı -

Jacak gibi oldum. Çok esmerdi... Fakat yeni doğmuı 

- Ayşe! - diye mırıldandım. çocuğun esmerliği, beyazlrğı 1'elli olur 
E t B · mu? (Devamı var) - ve... enım ... 

Tebdili kıya/ etçi 
alim I 

V lL YAM Lavel Finley adında 
Amerikalı bir alimin "otu• 

zuncu yılı,, büyük bir merasimle 
tesit edilmiştir. Bu alim ilminden 

ziyade bilhassa "dünyanın en iyi 
tebdili kıyafet eden adamı,, olmakla 
şöhret kazanmıştır. Sakın bu işi 

fena bir maksatla, yani adam 
soymak Gangsterlik ve saire gibi 
ve yahut da sirkte şaklabanlık etmek 

için yaptığını zannetmeyin.. Hayır! 
Sırf ilmi tetkiklerde bulunma k için 
tebdili kıyafet ediyor. 

Finley hayatını, hayvanların ve 
kuşların tetkikine hasretmiştir. O-
tuz senedenberi hayvanlara ait 80 
bin resim çekmiş ve 30 bin metre u

zunluğunda bir film çevirmıştır. 
Bütün bunlara, sırf tebdili kıyafet 
sayesinde muvaffak olmuştur. Kah 

frenk inciri ağacı, kah ayı olmuş ve 
böylece hayvanların yanma sokula· 
bilmiştir. 

Şu Amerikalıların alimleri bile 
pek orijinal kimseler değil mi~ 

Namuslu sahtekaı· 

B UNDAN bir müddet evvel, 
Bükre§te çok garip bir hadise 

cereyan etmiştir. Hadisenin şaya• 
nı dikkat olan diğer bir ciheti de kah 

ramanmm Halid Gaffur adında bir 
türk oluşudur. 

Lol'l!dra kuyumcuları İngiliz kraliçe
sinin tac giyme merasimind3 başına 

koyacağI tacın taşlarını temillemekte 

ve bazılarım da değiştirmektedir. İşte 

burada kraliçenin tacı, yan tarafta gör

düğünüz makbul ve resmi modele ~öre 
tertip edilmektedir. Halit zeki, çalışkan bir adam ol

masına rağmen işsiz kalını§ ve sefa
lete düşmüştür. Düşünmüş taşınmış Deli değil amma ... 
ve nihayet işi sahtekarlığa dökmeğe V lY ANA mahkemesi, Valdemar 
karar vermiştir. Halit uzun müd- Boden adında bir muallimi 
det uğraşmış ve günün birinde Re• "talebelerine karşı zulüm,, ünden 

manya paralarını mükemmelen tak dolayı iki ay hapse m ahkum etmiş· 
lit etmeğe muvaffak olmuştur. Hem tir. Bu muallim talabelerini kır-
de öyle taklit ki, asıllarından farkı baçhyor ve onları, bu kırbaç~arı ~e-
yok. bessüm ve neşeyle karşxlamaga ıc-

Artık milyoner olması işten bile bar ediyordu. Bundan başka, garip 
değildir. Fakat tam faaliyete geçe· müsabakalar da tertip ediyordu, 
ceği zaman Halidin Türklük damarı "Çivi yutmak müsabakası,. gibi ..• 

kabarmıs ve hundan sarfanazar ede Şampiyon olmak hevesine düşen 
rek Maliye nazırına bir mektup yaz betbaht bir genç tam on iki çıvı 
mış ve yaptığı sahte paralardan bir yutmuş ve ölümden zor kurtulmuş 
kaçını da göndermiştir. Halit bu tur. 

Mister Dakers yutkundu. 
- Şey ... dedi, pek tabii mirasa kon. 

mak ihtimali kalmaz. Zira, kanun, bir 
caniye, cinayetten istifade ettirmez. 
Fak.at böyle bir şey varit de§ildir zanne 
derim. 

- Bende öyle sanıyorum. Öğrenmek 
istediğim bir ınokta olduğu için sor
muştum. Bence, madam Hollarıd mira
sını almalıdır. 

- Temenni edeyim 1ri mahkemede 
öyle karar venin. Asıl riıüılcül, Elmanın 
bu kadar çabuk ve cinayetin akabinde 

evlenmiı olmasındadır. Bence yapıla
cak bir tey var. Madam H~lland mah. 
kemede, evlenmek için dayısından mU-

5aade istemek niyetinde olduğunu, fa
kat dayıımm ani ölümü dolayısıle mü
saadeyi ist:.hıal edemedi~ini iddia e~e. 
lidir. Hoş, hakikat te bu merkededır. 
Dayısından evlenmek i~in birkaç defa 
müsaade istemi§ti. 

- Olabilir. Fakat acıba bu müsaade· 
yi almak ihtimali var mıydı? Ben. ami-

ralin bu müsaadeyi vermek istemediği
ne dair §ehadet edeeek üç lı:iJi tanıyo. 

rum. 

- Evet-. Amiral vakia pek razı de
ğildi. Bu itibarla Elmanrn vaziyeti bir 
hayli müiküldür. Hem çabucak evlen-

mesi, dayısının ölümü ile büyük bir 
manianın ortadan kalkmıı olmasını ifa
de.eder. Şüphesiz mahkeme bunu böy. 
le düşünecektir. 

- Bu takdirde, amiralin ölümünün 
de pek tesadüfi olmadığı akla gelmez
mi? 

- Böyle bir itham yapılacak oluna 
haksızlık edilmi~ olur. Zira Elma böyle 
l:fr hareket yapamaz. Hem aksini de 

düşünelim. Biran için böyle bir tasav
vuru olduğunu kabul bile etsek, derhal 
evlenmek gibi bir tedbirsizlik yaparmıy
dı? 

- Yapmazdı diye biliriz ama, ya ka. 
nunu bilmiyorduysa? 

- B2§ka bir §CY daha var. Şunu da 
id:iia edebiliriz ki. izdivaç, amiralin ölü
o=ıunden evvel kararlaştmlmıştı. Zira, 

bu kadar kısa bir zamanda evlenme mü
saadesi almak imkanı yoktur ki .. 

Bu esnada dışardan bir otomobil gü
rültüsü duyuldu ve bir takım sesler işL 

tildi. Sonra odanın kapısı açıldı ve içeri 
Holland ile karısı girdiler. Holland: 

- Mi.ster Rac, dedi, evvela sizden 
alelacele ayrıldığımız için affmızı dile
riz. Fakat çok acele işimiz: vardı. 

Ilolland Mister Dakerse döndü: 

- Zannedersem, dedi, siz mister De. ı 

kcrs'siniz. Mektubunuzu aldık ve der
hal heraket ettik. 

Mister Dakers: 

- Teşekkür ederim, dedi, Elma,, ni
çin bu kadar acele ei·lendiniz. Allah ve. 

rede bu hareketinizden piıman olmasa-
nız. 

Elma güldü. Alelekser ıolg..ın olan 
yüzünde hafif bir kırmızrlık vardı. 

- Mister Dakere, ·d'edi, aldanıyor· 

sunuz. Ben pişman olacak hiçbir hare
kette bulunmadım. 

Ve çantasından bir kağıt çık;ı rarak 
ona uzttı. Mister Dakers gözlüğünü 

taktı ve kağıdı okudu bir taraftan da 
a ... a .. diye mırıldanıyordu. Sonra, k2. 
ğ~::it müf.ettişe vererek: 

- Mister Rac, dedi, zannedersem bu 
meseleyi kökünden halledecek mahiyet 
tedir. 

Kağıdın üzerinde makine ile şunlar 
yazılıydı: 

"Yeğemm Elma f itzıeraldin Arthur 
Hollı•nd ile ev1enmetine muvafakatimi 
bildiriyorum.., 

Bu şarkıyı bir odada söylerken. o be
ni yalnız bırakıyor, başka odaya çeki -
livordu. Orada ne yapıyordu, hilmiyo -

mektubunda, dört çocuğu ve kar~· Evvela , muallimin deli olduğu 
siyle beraber düştüğü elim sefaleti zannedilmiş , fakat muayene netice• Muvafakatnamenin tarihi 9 ağustos 
anlatrrus vicdan azabı duyduğunu sinde kendisinde böyle bir hastalık idi. Müfettiş Hollanda döndü: Sordu: 

H. L. PenİEton 

ve saht~karlıktan vazgeçtiğini ila· teşhis edilememştir. Bu adam deli _ Mi!ter Ho1land bu kağıdı ne za-
rum. ve etmiştir. 1 d 

Yinebir gün, sabaha karşı beni ya - değil, lakin harare tli bir Hit erci ir. man elinize aldımz? 
As.ıl Türkün bu hareketinden son 1 1 • b. h d' o·· tağımdan kaldırclrlar. Bu çeşit aırmler- Talebeleri "hayatın g üç ük erine a- - Karım bana bu sa a veı 1• un 

derece mütehassis olan nazn derhal ık d ı 
ckn birine i'tirak ettirileceğimi san - lıştırmak ve onlara "Kahraman ı ,, akşam amfralin kendisin en a mış . 
c!ı::ı. Halbuki, sarayın bilmediğim da- Halide bir iş bulmuJtur. asılamak icin hareket ettiği anlaşıl- - Saat kaçta aldınız madam? 
ire1erine doğru götürüldüm, Gayet süs- RQJ11anyada birçok sahtekarlar ~ıştır. M~amafih mahkeme mua~· Genç kadın, gayet sak:n bir sesle ce-
Iü b' d Jd B d · bulundug~u ıc:.ın, Halide, bunları ır o aya soku um. ura a, genı~ limin bu "yüksek l,, maksatlarını vap verdi: 

zı, geceyarısrnıdan sonra diri ol;ı.rak gör· 
dünüz mü? 

Söze Holland karıştı: 
- Tabii dedi, ben de gördüm. Bili· 

yorum, niçin daha evvel söylemedim di 
yeceksiniz. Fakat benim o dakikada bu• 

radan gitmeme müsaade etmiyeC'ekti• 
niz. Halbuki mühim çok mühim işleri· 

miz vardı. Artık şimdi ne isterseniz söy 
liyebllirim. Evet. Amirali, dün gece, 
geceya.rı~ından yarım saat kadar sonra, 

burada yaz:hanesinde gözlerimle gör
dünı. 

SI:K1ZlNC1 KISIM 

Ya::an: R. A. Knoklı 

OTUZ DOKUZ ŞÜPHELi NOKTA 
Bir polis hafiyesinin hayatında. şüp

hesiz bir~ok şa§ırtm vakalar, hadiseler, 

vardır. Rac müfettiş rütbesini elde ede· 
bilmek için bu tarzda bir çok · · ··, 

hadiselerle kar~•laşmıştı. Lakin Eol. 
lan:iın sözleri karşısında az kalsın so-

ğuk kanlılığını kaybedecekti. O kadar 

§aşırdı. Nasıl olur? Cesedi muayene e• 
den doktor, cinayetin geceyarısından 

evvel yapıldığını kat'iyetle tesb;t t.trniş• 

ti. Hem Rac birçok tetkikatta bulun. 

muş, amiralin Vinmuta gittiği ihtimalini 
kurcalamış, cinayet gecl!si. t:sraren· 

giz bir otomobilin mevcudiyetini tesbit 
etmiş, meddi cezirin saatlerini öğren· 

miş, kendine göre bir izah p\;]muttu· 

Y o!;:sa H oltand yalan r:ıı söylilyordu? 
Bu pekala olabilirdi. Fakat ne diye ya· 

lan söylesin. Cinayet gecesi, herkes ve 
birçok Ş3hitler, onun lord Marsh<.Il ote. 

!inde bulunduğunu söylemişti. Dışarı 

srktrğmı gören b;r tek kimse bile yoktu. 
Ne diye t.u mükemmel vaziyeti biraksn 

da, maktulü en son gören adam oli:lu ... u• 

nu iddia ederek üzerine esmayr sıçrat
sın? İnsanın suçlu ol:iuğu takdirde. böy 

le bir şey yapabilmesi için aptal veya d~ 
li olmast lazım gelmez miydi? 

Müfettiş, ciddiyetini ve vekarını kay· 

betmeden uzun müddet böyle dü~ünilp 
susamazdı. Hollanda döndü ve: 

- Mister Holland, ' dedi, size ıuntı 
söyliycyim ki ifade verip vermemekte 

serbestsiniz. Eğer arzu ediyorsanız. res 
men tahkikat başladı ğı zaman ... 

Holland hafif bir İEtihza ile müfetti. 
§İn sözünü tamamladt: 

- ... kendimi müdafaa edebilirim de• 
ğ'il mi? Çok naziksiniz. Fakat Gütünüı1 
bir kere, size güzel ve mükemmel rir 

h"kave har;ırladı!'.1'1 . H~rhalde ne diyece
ğimi pek merak ediyorsunuz sanırn!1· 

Hem sözlerimi, şahit huzurund<: dahi 
dinlemek istemediğinize eminim. 

- Nasıl isterseniz. Zannedenem rna. 

dem Hollandın mevcudiyeti ... 
- Evet. evet anlıyorum. Benim söY• 

lediklerimi dlnleyip, size ayni ıck"ldt 

ifade vermesinden çekiniyorsunuz. va· 
kia bu şüphe bir insan için oldukça ağır 
dır ama, eğer Elma müsaade ederse .. 

Karı koca gözgöze ge1mi~lerdi. SıJ 
baktşta biribirlerine karşı emniyet .,e 
muhabbet vardı. Mı :;ter Dakers müeJc.. 

kilesine döndli. kcndisile mühim bir ~e1 

görüşmek istcdif ni söyyliyc::ek onu a.~· 
<lı ve beraberce çıktılar. Rac, Holland ~ 

le yalnız kalınca derhal hücuma ge~tİ· 

- Mister Holland, sizi gördüğiifl' 
zaınan bana anlattıkhnruz şimdi söyle
diklerinizle tamamen tezat teşkil ediyor 
buna ne dersiniz? 

- Evet biliyorum. Size, cinayet gec" 
si otelde olduğumu söylemiştim. aal• 
buki buradaydım. 

- Affedersiniz bir noktayı ıimd~.eıt 
tavzih etmek istiyorum. Bana &öyledılr 
terinizin hepsi yalan mıydı? Mesela 11~ 

. . k. .. rned at onbirden sonra sızı ımse gor 
ıct• diye defterime not almıştım. Bu no d 

da ısrar ediyor musunuz? Belki yol 
1 

··ye• 
sizi birisi görmüştür? Buraya yUrll .,,. 

rek mi geldiniz yoksa omnibüse ttıi bl ' · t ~ · b" k 1 t d ı meydana nkarmak vazifesi tevdi c· oır ya agın ıçinde ır acın ya ıyor u. b nazara almamış ve kendisini mah· - Ge:;;eyarısından biraz sonra? 
H enüz Y. üzUn.u görmemiştim .. · Fakat ya-

1 
dilmiı ve kendisine dol.ı:ıunca ir ma G d , Da ını· (Deıxımı var) 

~~~~_n.ınCl.a..blı:_bJ=.si:~üıd;u.&:un:u..k.indıe...ct.e...:ldi.J_.aa_hııtillaı:ıunıa.tll'-~~~~~~~~~-lılı".W:n.c.ı.ıtT""'~:~~·~: ~. ~~~~~~~~~~ı-__;--;;.;;......=..::e~e~e.l...=ar~ı~•ı~n==•~n~•~o~n~r~•~mı=-·--"""_..~~~~~~~~~~ 
diniz.? 
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Çar şarabı beğenemyınce ... 

Osmanlı Devle~i 
neden harbe gir~işti ? 

a Rahmetli amcam, Abdülhamidin en ı 
~a:n adamrydr. Efendisine drı!tnotlar. I 

1 tel halatlarla bağlıydı. Şirr·Jiki ba· 
zr gazeteler gibi Abdülhamicıin Pey· 
ga~berliğini isbata kalkışma~dı ama 

:~lıyaltğına ~üzde yüz inanmıştı: Pa: 
şah mcşrutıyeti bile sırf ı· J - •• 

ı" ·. ev ıy;,. tgı yu 
undcn mıllete vermic:ti A 1 tt - .. r ''A :ı · na :gına go 
e bdülhamit dokuz t 1908 . . . emmuz 
gecesı ıstıhareye yat.'Ilrs R" el 
ilh . •· uyasm a 

am vakı olmus K k b. 1· .k . 
k. •· ır ır mc aı eı 

ıram ka:s'sına d. ·1 . . . " ,· ızı mışlcr dcnıışler kı: 

0 
-. Ey ~adişahrmız efen:Emiz 1 bu 

:d ııma.ılr mılleti artık kendi kendisini 
• areye kabiliyet kazandr gibi görünü
~or. Zatı şahaneniz de bu milleti bu rad 

eye getirmek için çok çalışıp yoruldu_ 
nuz. Bizı· c·b ·1· . .. d d' Ç k • ı rı ıemın gon er ı. o se>-
lamı var. Hakipayinize yüz sürüyor. 
Badema meşrutiyetle idare olunmalan· 
na izin vermenizi rica ediyor. Maahıaza 
gene ferman padisahım1zmld1r s.tılta. 
nım !,. 

Amcam ilave ederdi: 
"- Efendimiz sıcak bir ter ili! uyan-

dr,_ hemen Şapur Çelebi Sait paşayı 
çagırttr. Meşrutiyeti verdi. 

~vladım, sen Resneye Sel~iğe, Ni
yazıye rniya.ziye inanma,. Bi.itün iş bu 
ilhamdan doğdu! .. 

•. İhtiy~r adamı giderayak üzmemek 
ıçın derın derin ve tatlı titlr dinler ve 
arada b. ·· 1·· h . ır gon u ~ olsun diye içimi çe. 
kerdım. 

. . Amcam rahmetli, Abdii.Ihamidin bazı 
dıplomatlarrna da sok ba<Ylıydı Onların 
mus~'· - b • urn .. n olan1arını veli mertebesine 
çtkarır, olnuyanlanna >da kendi dinletin· 
c:e paye, rütbe dağrttrdı. 
T Bdun!arın içinde bir diplomat kara 

o orı Pa""' d k. .. .. d b K ~var ı ı amcamın ı;ozun e 
y~ a:~ !odori paşa on iki havarinin 
l<a:n .uçuncüsüydü ya on dördüncüsü! 
ınan~ı r~ori paşadan büyük halis Os· 
matlar d~plonıatt yok gibiydi. O diplo. 

uru v d k 1 Çcn bul t . er en nem apar ar, ge· 
u tan h . . 

ahkar.ı C'.ık aoer alırlar, uçan kuştan 
ıncfhurn-b ~nrlar. göz bakışınd;ı mana. 
r. ·2larıncJ u ~'.larmı§. Abdülhamit de 
cı, ikbi b~ 

1 
'~riJi Eminin selamım alın 

O ır cşır d 
snıaniye .. 1 : evlet ebdi.i medet 

ı;u gıb· ·a 
Aanıcaıtı b 1

• 1 are olunurmuş. 
'b· . u dcrın d' 1 . ··1 gı ı ıdare oluıı ıp omasıye ve gu 

kan harbi !ıra] uşa en büyük misali Bal· 
a• b' arın da v . . .. ı·· .. en ırkaç a .. ,crmı:ıtı. o umun· 
bT Y onceyd· b. 

ı ınen acı §ekild . ı. . Balkan har ı 
na geHi ve rn c bıtnıışti. Bir gün ba. 

k eşrutiyet a· 1 . . . pe yavaş oldu~ ıp omasısının 
l gunu u 
attıktan ııonra • zun U7.adıya an· 

k . gene aşrkl .b .... çe tı: • ar gı ı ıçını 

"- Ah evladım 1 . 
Todori paşa sa~ dedı. Şimdi Kara 
- g ve Abd .. lh . gnna eğilerek. ef a· u amıt (kula-
. · en ırni ) . 
dı, bunların hic;.b' . z Yerınde olsay 
·a· b.,,_,._. ·~ ırı olmaza s k 

ı ı,.;.ııgım bir liık• ı. ana en. 
diplomatların ne 0~~c ~nlatayım da eski 

D d. ugunu ı e ı ve başladı: an a . ., 
" B - en orta yaşta b' • 

dülhamit (kulağı • ır adamüım. Ab· 
üzlil~eğc başla ına · efendimiz) gene 
b. mıştt. Sen b . 
ır ay sonra do~ d u ta rıh ten 

Y g un. Rara T d . ~ 
unanlı~"ln h · o orı par 

ç sevmeza· 
nefret ederdi (K 1 ~ 

1
• Onlari:lan 

.. . u agıma . f •. • ) 
r~yasında melaikei kiramı. ..e f'naııncı·zb 
rıl Ale h. • gormüs. ı -Y ısselamdan 1~ ~ 
Demişler ki .. . ' · se m getirmi~ler. 
ra Tod . senın derdine olsa olsa J{a 

orı nam .. . 
olJ- O zurnmı kulun merlıcın 

, . nu çağr::-., . 
Cağrrdt ~uhanı- t 

ldedi ki: .... Çağırdı mubarek! 

- Sen.benim has bendemsin Kara 
Todoril G" ·· 
u" 

1
. oruyorum ki Yuna'1İ~tanda 

... .:.~ .. )l .. ta' 
B ~ ._ .i{':n U'" ~unsuz haller seziliyor 

lt ışe ne dersin? . 
Büyük a· 1 1P omat cevap verr1i: 

h -; r.,rd saatir!'i hekliyelim padi§a-
ım, Bu e!'l- f • 1 . b .. • c ııaatın gc ::ıc-smc ·e'! on 

ı:un kı::ldı. O :-~:n:ın o-ic"- 2nl<>•· <bık-
... • ... t;.. ........ -"' ,.. ., 

ne. ceyı arzederim. 

-~eğer e~ref ~at ded:ği neymiş bilir· 
mısın evlat! Rus Çarımn yaz için Yal. 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 
1 

-· ün imiş. Büyük diplomat 
taya ge ccegı g • 

.... b kl 1·~ Malumya o zaman 
bugunu c em ~· . . 

Y anistanı hımaye cücrdı. 
Rus Çarı un . 

1 
.t (O'izlice • efendımıı:) Kara 

Abdül ıamı "' • 
. Çara padişah t.?rafından 

Todorı paşayı . 

h
.. •t icin her yıl Yaltara gıden 

arzı urm.. J 

• k ttr c•) Toprağı bol. cennete 
heye.e a 

1 
• • 

, . Kara Todori Ya tap gıttı 
vol o;::.un. .. ·· d 
. . G ı ezden üc beş gun oııce e 
geldL. e.·:n J 

. . 1. t lgrafı geldi. Tel~Tc:fır.ı:la 
bır şıfre ı e . ) . 

•. . .1 ,.Jivorum padışahrm dı. 
(ıuuJcle ı e g.. • .. .. 

B
.. ..k diplomatı dort gozle bek 

yordu. uyu 
_ . 1 b hçe rıhtımına çıkar çık-
ıedık. Do ma a k S d k .. 

ld 
, huzura rtkardı • 2 ı zum 

ınaz a ııc, -. ... 
k 

r öptükten sonra mu1· 
mi yedi ere ye 

dı"sini veı1::li: . 

k 1• m 1 dedi. Yunanıstana kaı 
_Sev et u . • . 

· .. 1.. 'ddetli harekatta serbestsı. 
şı her turu şıf bertik ilan edip terbiye 
niz. Hemen se er 
debilirsiniz. . , 

den anladın To.iorı. _Bunu ner .. 
d. Çar hazretlerı bır gece _Efen ım, 

. . ·yafet verdi. Yem~k csna-
heyetımıze zı -· 

. b' y geçmedi. Yemegın son. 
sında hıç ır şe . . .. 

do -ru Çar şarap içtı. t~tıgı şara. 
!arına g östererrk: (Bu 
bı saray mareşahna g 

b ) d . sordu. Mareşal: (Ko· 
ne şara ı ıye . 

b ha•metrnaab) dedı. Bunun 
rent şara ı s 
.. . kadehı' masaya bırakan Çar haz 
uzerıne 

(Eski tadınr kaybetmiş gibi) eledi. Ma· 

ıuzatrm bu kadar padişahım. 
- İyi ama, bun::lan ne çıkar? 
- Padişahım efrndim ! B\;nclan şu 

Cjıkar: Korent Yunanistandadır. Şarap 

Yunan ş:.rah:clır Eski tadını kaybetmiş 
demek, Yunanlıların bugünkü hareket. 
!eri tadır.ı kaçırdı demektir. Tadım ka
çırdı dcmt>k bu işte onları him..ıye etmi
y eceğim demektir. Himaye etmiycce. 
ğim demekOsmanlı devleti ne yaparsa 
yapsın serbesttir demektir. fşte müj

dem budur sultamm 1 
Ertesi gün 1885-1301 YuMıı sefer. 

berliği ilan olundu. tşte böyle değerli 
cliplomatlarrmız vardı oğlum.,, 

Dayanamadım, sordum: 
- Sonra ne oıdu amca? Harp oldu, 

Yunanlrlar terbi ve edildi ıni? 
- Yedi ıdüveldcn altısı işe karıştı. 

Yedincisi olan Çarı kandrrd~lar. Çar 
gene Yunanlıyı tuttu. Ordumılz ntcsi 
hafta geri döndü. AKA GONDOZ 

1 •) F.ski Tanin ~ıızctesl başmuharriri ve 
o devrin yetiştirdiği değerli. hususi dlplom1tt 
!ardan Muhiddin Bir~cn uo Ta!At pa~a heye 
tile Yaltaya gitml~ ve Tnlftt pa~eya mtlhim 

akıllA.r öttrelmiı;tl. 
Not· Bunu b;n sôylcmiyorum, ltendlsi eı~. 

leme kendi kalemi ile yazdr. 
.\.o. 

retleri yüzlerini hafifçe buruşturarak: 
---------------------~--~------~~--------------

tet/dldeli -
Halk tabir ve tekerlemeleri .................................................................................. , 

i"° ........ ~;~·;~·; .... Ö.~man Cemal Kaygılı i . , : ..................... , ........................................................................... . ·................ ı 

Temizlik imandandır! 
Şurada, burada hovardalıkla pa· 

raları tüketenler için ııöylenir. 
MiSAL: 
_ Dün gece gene falan yerde 

metelik kahnaymcıya kadar temiz· 
•• 1 

)enJl'llf 1% • 
_ Aldırma, temizlik imandandır 

• 1 
karde§ıDl· 

Düştü gönlüm bsh...; gama cop· 

padak! . 
Umulmıyan bır zamanda her· 

hangi bir yere, bir meclise davetsiz 
olarak gelen laübali, biraz da gülünç 
adamlara söylenir. 

Binin yanıı beş yüz, o da bende 
yok! 

Para tutmıyanlar, yahut kendile. 
rini parasız göstermek istiyenler, 
kendi parasızlıklarım bu sözle ifade 
ederler. 

MiSAL: 
Herif hali bizde para sayıklıyor, 

halbuki binin yansı be~ yüz ,O<!a biz. 
de yok! 

Macuncu fmldağı. 
işinde, sözünde, hareketinde 

fikrinde daima dönek olanlar, zan~a 
na, mevsime, esen rüzgara göre dö
nen insanlar . 

~ fıadilıat 

Şimdi herkes Uçmak 
sevdasında ... 

Şıp şıp küreğini kim bekler ? 
Ya Z' an: A. Faik Giineri 

"Nihayet başımıza kahyaları musallat ettiler, derdimizi bulduk. Ne 
kazandığmnzm hayrı var, ne de ... ,, 

Ona, sadece "çavuş,, diyorbr. 
Köprüden Halisin ta nihayet tarafı· 
na kadar iki kıyı halka sorsanız he· 
men hemen onu bilmiyen yoktur. 
Jsmi nedir? bilr,1iyorum, fakat .. c;a
vuş I,. deyince, Halicin her kayıkc:ı· 
sı, her sandalcısı aşina çıkar. Başını 
sallıyarak hakkmda "hüsnii şahadcr 
tc bulunmak,. istediğini anlatır. 

Uzun kaşla1mın altında kara göz
leri safiyet ye doğruluğun sembolü 
halindedir. Çok soylemeği, uzun 
konuşmağı sevmez. Fakat doğruyu 
söylemeğe bayılır, dikine söyler. 
"Boğaz dokuz boğumdur . ., <l~rler 
ama galiba onunki bir boğum bile 
değidir. Bir top gibi gürler ve fikrini 
bir defada anlatır. 

Çok söylemeği sevmediği ızibi 
çok gczmcği de sevmez. Onu her 
zaman sandalının içinde bu]ursu· 
nuz. Müşteri olsun, olmasın mekanı 
orasıdır. Hoş zavallının ayağının 
sakat oluşu gezmesine de imkan ver. 
mez ya.. Bir bacağı sakattır bizim 
çavuşun. Bir gün soraca~ oldum da, 
dik, dik yüzüme baktı; bu da ııoru· 
lacak şey mi gibi şöyle dudağım 
büktü: 

- Erzurumda verdik, dedi. Top 
tan gitmedi ya, yarım da olsa parçası 
yeti~irl 

• • • 
O ve ben, il•imiz kar!'\ı hrsıyn 

küreklerin 'sesini dinliyer~k gidiyo· 
ruz. Havanın soğuk olmasmn rnğ
men. onun nçık mintanının arasın .. 
dan göğsiindcn terler aktığını görü
yorum. Rüz~ar hafif hafif esiyor, 
onun poı1 bıyıklarını okşuyor. Kim
bilir ne kadar yoruluvor, diye düşiin 
düm. Sonra seslendim: 

- Acelem yok, çavuş. Y ava~ 
gitsen de olur, yorulma. 

Böyle bir şey söylememe hayret 
etmiş gibi irkildi: 

- Niçin yorulacakmışım? diye 
cevan verdi. Sen rahatına bak. 

Göğiis ge~irerek ilave etti: 

l 

Siya etsin, kıçtan çıksm ! 
(Falan gene baştan okmrş) ~ı

bi sözler karşısında alay icin söy. 
!enir. ~ 

MiSAL: 
-- Adamcağızı br-.~tan çıkann·

ya çalışmayın yahu! 
- O da siya etsin, kıçtan çık

ım! 

- Müşterinin kıymet bilenine 
can kurban! Halbuki bazısı "cabuk 
olalım!,, diye tutturmaz mı o z~man 
tepem atar. Sanki ben istermişim 
eğle!lmek gibi! 

iyi kazanc; var mı? diye soracak· 
tım. Fakat onun böyle bir suale 
cevap vernıiyeceğ'ini düşündüm. Su
alimi şö,·lc değiştirdim: 

- İşler nasıl çavuşum, iyi gidi· 
yor mu?I 

Eh ... der gibi boynunu bükti.i. 
Sonra bütiin bu nevi insanların le· 
''ekki.ilüyle: 

- Şükür Allaha, dedi, işte geçi· 
nip gidiyoruz. 

Bunu söylerken, yalan bir ~ey 
söylemiş gibi kızarıyordu. DoEruyn 
söylemek irin ilave etti: 

- Vallahi, aslını sorarsan. biz 
de sandalcrltk öldü demektir. !:ef er 
berlik yıktı bu i~i de. Vapur, bir ta
raftan kamyonlar ( otob\is) bir taraf 
tan ocağımıza incir dikti. 

Hani bir adam Ezruile yalvarmı~: 
- Biliyorum, demi,. Bir gi.in 

benim de canımı alacaksın ama, ne 
olur bana evvelden haber ver. 

Ezrail gelip kapısını çalınca tc· 
laşlanmrş: 

- Hani haber verecektin, diye 
sorunca Ezrail gülümsiyerek cevap 
vcrmış: 

- Eh, ben senin sağındakini al
dım, solunclakini aldım. Sana da ağ• 
rılar, s!zılar verdim. Daha nastl ha· 
bcr vereyim? 

Onun gibi biz de bu kadar ala
metler gürdük. Vaour, kamyon, ar 
kasından tramvay da geliyor. Şimdi· 
ye kadcır ölmeliydik bil~! 

~anki o g\iniin hi.izmi cokmiiştii 
içimize, ikimiz de bir miiddct suk. 
tuk ... 

Dira~ sonra gene o lfıfo baqladı:· 
- Kimi tnşıyacağız? diye soı

du. heıkes kırk pnra icin kılı kırk 
yarıyor. Yedi buçuk kut~~a vnpur. 
on kuruş:ı k<ıfT'yon varken 30-40 ku· 
ruşa ııandala biner mi hi ,..? f n3ımlcmn 
da canı tez oldu. Eski keyif ehli kal 
madı. Şimdi herkes ucmak sevda. 
smda 1 Senin şıp şıp kiircğini kim 
bekler? 

Es!dden acele kürek çeksen: 
- Aman yavaş, derlerdi. Acelen 

ne? Ama com tezin de aradığını bu 
lurdu. Alimallah bir iki cifte, va. 
hut i.iç çi ftc yapmaz mıydık uçardık 
hnni ı>Öz misali 1 

Şimdi. o günleri tekrar yaşıyoı
muş gibi gözleri dalmış, heyecanlan· 
mış~ı. Bir Ah 1 çekti: 

-. - ~iz kendimiz yaptık. Kime 
ı:e ~~ye.lı:n? dedi. Her gün hır gür bi
rıbırımızı yedik. Halk da bıktı her 
kes de. N;hayct başımıza kah~alarr 
musallat ettiler. Şimdi derdimizi 
bulduk. Ne kazandrğrmızrn hayrı 
Yar, n~ calıştığımızın ... Üstünde göz 
t>lan maldan hayır ge-lir mi hi~? 

Bu yaı:tan sonra bir de muayene 
olacağı7. 

-- "Ah 1. .. Ah!. .. .. diye başını 
sallarken eski sandal kürekler cekil· 
dik-e.. ir.leyip cevap veriyor: c;cır ... 
gıcır ... 

A. Faik CONERI 



Avusturya Cumhur 
reisi Peşteye gitti 

(Ba.§ ta.rafı l incide) 
bir yaklaşmayı arzu etmiş olduğunu 
ve Macar Başvekili Daranyinin de ka
bul edilme•i miilkül olrnıy&cak prt .. 
larla Macaristan için bu yakla§mayı 

istediğini ili.ve etmektedirler. 
Buna. mukabil salahiyettar mahf el. 

ler, Miklu tarafından yapılan ziyare
tin geçen eonteırinde Macar hükUınet 
naibi amiral Horti tarafından yapılan 
aiyaretln iadesinden Jbaret bir proto
kol ziyareti oldufu noktuında mar 
etmektedirler. 

Bu ziyaret neticesinde mühim bir 
karar ittihaz edilmiyecefi ve bir teb. 
Hl nqredilmiyeceği IÖyelnmekte ve 
Berlln • Roma mihveri haricinde bir 
ko11tbineaon yapılması ihitmali mev • 
cut olmadıfı ilAve edilmektedir. 

Alman Hariciye Nazın da 
Romada 

Bu sa.bahtanberi Romada bulunan 
'.Almanya hariciye nuın baron fon 
Nöyn.tm, İtalya devlet adamlariyle 
bqlrca orta Avrupa meselesini görU. 
§eeefi tahmin edilmektedir. 

Bundan başka, lapanya meseleei ve 
İtalya ile Almanyanm. İngiltere ve 
Fra.nsaya karşı takip edeceği alyuet, 
bu görü1meler emıaamda mevzuba.hs 
olabilir. 

Romadaki İtalyan ve ecnebt mahL 
fil bu ziyarete: Yalnız yeni siyasi ve. 
sıkalar akdine milncer olacağı için de
ğil, ayni zamanda Roma - Berlin mih. 
verinin daima sağlam ve işler bir hal
de olduğunu göstereceğinden büyük 
bir ehemmiyet atf etmekteiir. 

Habe9istanda Almanyaya 
arazi? 

l'ariıı, 3 (A. A.) ·- Journal guete. 
sinin Roma muhabirinin bildirdiğine 
JÖrc, Alman hariciye nazıı-ı. rörüş. 
meleri esnasında evveli. İtalya ile AI. 

manya arasında iktısadi sahada sıkı 
bir tefriki meaaJ temini meselcsinı ve 
bilhusa iki memleketin müdafaası i
çin sınai bir işbirliii vücuda getirmek 
meselesini tetkik edecektir. 

Nazır, bundan sonra müstemleke 
işlerinde bir teşriki mesai temini me
selesini görüşecektir. İtalya Habeşis. 
tanda Almanyaya mühim imtiyazlar 
verecek ve belki de arazi terkedecek
tir. Buna muk&bil Almanya ltalyaya 
iktıadt menfaatler temin edecektir. 
İki memleket araaında kültür bağları. 
nm. da takviye edilmesine çalışılacak. 
tır. ı 

Berlin Roma mihverinin hakiki bir 1 
ittüak teklini alabilmesi için Avrupa. 
nın umumi vaziyeti de tetkik edilecek
tir. Bu meyanda İspanyanın vaziyeti 
de mevzuubabaolacaktır. 

Pette ıeyahatinln manalan 1 
Buda.pefte, 3 (A. A.) - Mi klasın 

ziyareti hakkmda mütalealp.r yürüten 
mllphitler, Avuaturya reiaicilmhuru. 
nun Budapegteye gelme!inin Von Nö
rath'ın Roma seyahati ile ayni za • 
mana teaadilf etmekte olduğunu ehem 
m1yetle kaydettikten sonra bu halin 
Almanya ile İtalyanın Avusturya ve 
Macaristan arumdaki müzakereleri 
dikkatle takip etmekte olduklarını far 
zettirmekte olduğunu beyan ve A. 
vusturya. ve Macaristan zimamdarla. 
rının pek mühim görüşmeler yapacak
larını ilave etmekte ve fakat her iki 
tarafın Roma ve Berline kal'§ı ihti. 
yatlı davranmaları lüzumuna binaen 
bu görilşmelcr hakkında tebliğlerin 
Df!4redilınesinJ beklememektedirler. 

Kraliyet taraftarı gazeteler, 18 se
nelik ayrılığa rağmen, Avusturya ile 
Macaristan arasında mevcud olan si
yasi, iktısa.di ve hissi rabıtaların pek 
kuvveUi olduğundan bahseylemekte • 
dir. •• • .• , ... 

ispanya katliAmı 
(Btl.1 tarafı 1 incide) 

dar ftalyanlar tarafından yapıldığı an
latılmaktadır. 

tki İsaponyal esiri İtalyan esirlerinin 
beyanatını teyit etmiılerdir. 

Bask cephesinde 
•adami mftdahale ! ,, 

Bilbao: 2 (A.A.) - Resmi bir kay
naktan, Bisbyedeld asi kunetleri ara. 
aında mevcut yabancı kıtaat hakkında 
ıu malumat tebliğ edilmektedir: 

'·20 martta Bisbye kuvvetlerini yeni 
:Alman müfrezeleri takviye etmittir. 
Alınan erklnıharbiyeıi Vitoriada bir 
otele yerleşmittir. Hitlerin yıldönümü 

&ünü, Alman pilotlarla diğer memurlar 
erünıharblye önünde geçit resmi yap
mıJlardır. ~lman erkanıharbiyesinde 
gizli raldyoları meydana ~ıbnnalı: için 
poata mevcuttur. Evvelce de bildirildi
ii gibi, 26 nisanda San Sebaatiyene 
2000 Alman ihraç edilmittir. 

Gerek ön hatlarda ve gerek geride 
hizmet eden İtalyanların adclcli' takriben 
16 bindir. İtalyan erkinıharbiyeıi bir 
bç ıUn evvel Azpeitia'da bir otelde 
bulunuyordu. Şimdi ise Azeptiadaki 
San ~uıustin kilisesi ltalyan kıtaatı i
çin kıılaya çcvrilmittir. 

Legrondaki Rccajo'da 40 ·Alman ve 
İtalyan tayyaresi mevcut olduiu bildi· 
rilmekte idi. Keza Vitoria tayyare mey
danında da 70 yabancı tayyare vardır. 

Perişan olan "gönllllü,, ler 
Bilbao, 3 ( A.A.) - Biskaye cephesin 

de Bcrmeo mıntakasında milisler, ltaL. 
yanların dün peripn edilerek dağıtıl· 

mıı olan "siyah ok,, adındaki müfre· 
%elerin bakiyesini imha etmi,lerdir. 

İtalyanlar, 400 ölü brn.kmıılar, ayni 
zamanda dört kamyonu dolduracak ka· 
dar malzeme terketmitlerdir. 

V ahıtce kararlannı itiraf 
ediyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - Bilbaoyu tahrip 
edeceğini söyliyen ıeneral Molanın bu 
ıl5%1eri hakkında izahat iıtiyen İngiliz 
sefiri Sir Henry Chiltona cevap veren 
aıi makamatı, general Molayı tekzip 
etmemekte ve generalin İngiliz notasın. 
da )'Ulldıfı gibi 27 nisanda radyoda 
nutuk söylememi§ olduğunu kaydet· 
mektedir. 

Aınertn cevabı hakkınlda ıimdilik bat 
iA ııWGmat almamamııtır. 

Londra, 3 - İspanyada Guernika 
ıehrinin sivil ahalisinin dahi merhamet
sizce bombardıman edilmesi karşısında 
fngilterede uyanan infial gittikçe ıiddet 
bulmakta ve gazeteler İspanyol fatiıt· 
lerile milttefikleri olan Almanlara atcJ 
püıkUrmektedir. 

Liberal Niyuz Kronikl gazetesi diyor 
ki: 

''Fıtist askeri tarihinin en müdafaa. 
sız ve zalimane suçu karşısında !dünya
nın vicdani galeyan halindedir. Suçlu
lan mahkeme önüne getirmek için bir 
ıey yapılmayacaksa, müşterek insani
yet, faıistlerin tekrar çileden çıkmasına 
meydan vermemek, hiç olmazsa onların 
korkunç kana susamıJlığrnı biraz olsun 
azaltmak üzere hemen harekete geçme. 
lidir. 
Eğer dünya devlet adamları, bunu 

yapamıyacak kadar korkak ve atıl ise, 
Guernika 1ehrinin masum ve yardım
sız ahalinin talil, çok sürmden herhangi 
Avrupa §ehri ahalisinin talii olacaktır. 

Oraların lda ayni şekilde bombardıman 
edilmesi tabiilcşecektir. 

İngiltere hükümetinin, ademi müda
haleyi veya Frankonun rızasını almak 
meselesini ileri sürerek hareketsizliği 

mazur göstermeğe asla hakkı yoktur. 
İngiltere hükümetinin. donanmas.ına 

mü§terek bir merhamet vazifesi icra et
mesi için emir vermesinden evvel, tanın 
mamıı bir ast katilin müsaadesini mi 
alması lazımdır? 

İngiliz nanrlan, bu dehşetten. elle. 
rini yıkayıp sıvqamazlar. Demokrasiye 
kal'Jı bir teY duymuyorlarsa, herhalde 
insaniyete karıı vazifeleri vardır.,, 

Avam kamarasında mllzakereler 
İngiltere Avam kamarasında, İspan· 

ya meseleıinin müzakeresi esnasmda, 
iıçi cephesi ve radikaller hükümete 
§iddetle hücum etmişler ve onu Bilbao 
ablokaaınrn kabulü ve İngiliz erzak ge
milerini geri çevirmekle itham etmişler
dir. 

Bu hücumlar arasında çok §ayanı 
dikkat olanlan vardır ki aynen alıyo. 

ruz: 
İKİ partisi mümenillerinden biri, 

ademi müdahalenin ancak, ealiha, mü
himmat ve asker sevkiyatıru menet· 
tiğini, fakat ticareti hiç bir veç. 
hile sekteye uğratmıyacağını söyledik-

HABER - :A.qam postası 

Çek deveci 
develeri ... 

Amerlkayal 
DeveJerimlz işsiz 

kahrsa Amerlkaya 
g6oderllecek mit 

Tü !dycdc günden güne muattal kal
mal:ta olan ~c\'elcre.Amerika cambazha 
nelcr:nde güreş yaptırmak üzere talip 
çıkmıştır. 

Bazı Amerikalı sirkçilerin, memleke
timizden deve almak teşebbüsüne geç. 
tikleri haber vcrilmektcldir . 

Amerikacla sporun her çeşitinden bık 
mış olan halkın "deve güre§i,, &ibi sü
rekli, muhteris ve enerjik bir &üreıi ıey 
retmcktcn büyük zevk alacağı ve bu su
retle deve yüzünden bol para kazanıla
cağı umulmaktadır. 

Bu tekilde deve, bir ihracat malı ha. 
line gelecektir. 

Ancak develerin, sahiplerine pek alış
kın oldukları cihetilc memleketimizden 
birkaç devecinin de ~evelerle beraber 
Amerikaya gidip gitmiyeceği cayi\ su
aldir. 

Acaba: ''Çek deveci, develeri Ameri
kaya ... ,. gibi bir şarkının yayılmasını 

hakikaten icap edecek bir deve ve deve· 
ci ihracatının arifesinde bulunuyor
muyuz? 

Develerle nakliyatın mcnedilcceği ha 
vadisi teeyyüt ederse. bunun böyle ola
cağına yakınldın inanılabilir. 

Maslaktaki 
kaza 

-.. - (Bqtara/ı 1 incide) 
saat yirmibire doğru iki niıanlı tstanbu
la dönerlerken Maslak yolunia karşı· 
dan süratle bir otomobil geldiğini gör· 
müşlerdir. 

Andon korne çalarak ve 8n la.nbalan 
nı yakıp söndürerek karpdan geı~n 

otomibile kendisinin mcvcudiye•lni ha. 
her vermek istemiştir. 

Süratle gelen otomobil bun!:\. a aldı
rış etmeyince Andon bir klnyl mey· 
<lan vermemek için direksiyonu ırol ta· 
rafa kıvırmıştır. Fakat ldireksivor.u faz. 
la çevirdiğinden otomobil M>l t l raft3Ki 
bir ağaca çarpmış, sonra hcnrl: ğc yu
varlanmt§tır. Otomobil parı&.ı:anmış. 
Andon ve nişanlısı muhtelif y~rıo rind!n 
ağır surette yaralanmışlardı:. Kaza}'t 
yoldan geçen diğer otomobil' er gr}rmt;ş 
yaralıları hendekten çıkar:ı•.ık ~işli haı: 
tanesine kaldırmışlardır. 

Diğer kaza 
Bir kaza da Şi1hane yo1.<· .. ıun-lan cı.· 

muştur. Taksimde Platin aparır.lanı.• 
da oturan birisine ait 521 No. 1r hususi 
otomobil Şişhane yokuşunu çıkarken 
159 No.lı tramvaya çarpmıf,Otomobilde 
bulunan 9 yaşında Vital isminde bir 
çocuk sademe neticesi başır.'dan yara
lanmıştır. Otomobilin ön tarafı hasara 
uğramıştır. 

ten ve "kuvvetleri hezimet içinde ge:-i
liyen asi generalin,, muharip olarak ta. 
nınmadıkça resmi bir abloka yapamıya· 
cağını ilave ettikten aonra şöyle ide· 
mi§tir: 
"- Binlerce kadın çocuk ve erkek 

açlık içinde kıvranırken, tn&iltere hÜ· 
kumetinin İngiliz bahriyelilerini, bu 
vaziyete Iakayt kalmağa mecbur etmek 
surctile. izzeti nefislerini kırm1ğa hak. 
kı yo1'tur .. , 

Diğer b:r işçi mebus da ;öyle demit· 
tir: 
"- Hükfımetin kararı Alman ve İtal 

y :rn hük(ımctlerini sevindirmiştir ve 
onla:- bu hareketi bir zaaf eseri olarak 
telakki ediyorlar. Habeşiitan bikiyesi 
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Holivud'da 
grev genişledi 
Dokuz Stüdyo kapandı, 

yaldızlar yiyeceksiz kaldllar 
Holivut, 3 (A.A.) - Flhn pa· 

yıtahtı, tesis edildiği günden bugüne 
kadar görmediği ilk mühim grev 
hadiıe3i karşısında kalmıftll'. Stüdyo 
lar muattal bir haldedir. Büyük si 
nema firmalarının kapısında nöbet
çiler beklemektedir. Hükumet, polis 
kordonlarını takviye etmiıtir. 

Grevin yalnız sendikalannm ta· 
nmmasmı istiyen dekoratör, beı'oer 
ve ressamlar tarafından yapıldığı 
hatırlatılmaktadır. Bununla beraber 
içlerinde birkaç yıldız bulunan ak· 
törler, mensup oldukları sendikanın 
icra komitesini toplanmağa davet 
ederek stüdyolara girmeğe te§ebbüs 
etmek mi, yoksa bir tesanüt eseri o· 
larak grevciler lehinde tezahüratta 
bulunmak mı lazım geldiğini karar
laş tıracaklardrr. 

Şimdiye kadar aktörler, serbest· 
çe stüdyolara girmektedirler. Dün 
Greta Garbo, Klark Geblc, Vilyam 

Povel, Joan Harlu, Janet Makdo· 
nald gibi bazı artistler kapıdaki nö· 
betçilerin önünden geçerek stüdyo
ya girip çıkml§lardır. 

Dinamitle ballk 
avlarken 

Bir bek~tolo beş 
parmağı koptu 

Bugün saat on bir buçukta Da
vutpaşada deniz kenannda bir kaza 
olmu§tur. 

Davutpaşa bekçilerinden Kemal 
dinamitle deniz kenannda balık tu· 
tarken elindeki dinamit birdenbire 
patlamış, sol elinin dört, sağ elinin 
bir parmağı kopmuştur. Kemal ka· 
tmdan da yaralanmış, Cerrahpafa 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

(* 50•) (2294) 

Mali piyasalarda 
fırtına 

Budapeşte ve Pral{da 
btlyUk kayıplar oldu 

Paris, 33 (A.A.) - Geçen haf
ta mali piyasalarda, hakiki bir fırtı
na hüküm ıürmüt ve Budopqte ve 
Prag gibi ikinci derecedeki piyasa
ları da silip aüpünnÜ§tÜ. Bu 1ehir
ler :. · silih müesseselerinin eshamı
nın diitmeai, büyük bir buhrana sc· 
hep olmuştur. . 

Paris porsasmda harici pıyasa. 
daki buhranın aksülameli görülmüt 
ve dahili unsurur. tesirleri de buhra· 
na inzimam etmiıtir. 

Pazartesi günündenberi borsada 
bu iki unsurun tesirleri görülmeğe 
başlamıştır. Evvela cumarte!İ gü· 
nü Juhaux, Vincennesde bir nutuk 
ıöyliyerek hükumetin büyük nafıa 
illeri için tasarruf parasından ~O 
milyar frank temin etmesini istemış· 
tir. Sonra Amerikan piyasası, zayıf 
kalmakta devam etmis ve bcynelnli
Jel piyasalarda da iptidai maddelerin 
kıymeti inmiştir. 

Ertesi günü nazırlar heyetinin 
toplanarak cebren istikraz yapıla· 
mıyacağı hakkında karar vermesi 
rantlarda hafif bir yükselme temin 
ettiği için piyasa biraz kendini top· 
lamışbr. 

Çar,amba günü borsa, Fransız 
kıymetlerinin iyi bir vaziyette oldu
ğunu teyit etmiştir. Fakat beyne)· 
milel kıymetler ve bilhassa cenubi 
Amerika kıymetleri ıüratle dütmÜ§· 
tür. Bunun zahiri sebebi, Johan· 
nebsurgda ve Londrada yapılan ve 
sağlam görünmiyen spekülasyon 
muameleleri olduğu söylenmekte
dir. 

yen:den ba§lıyor. Diktatörlerin tehdidi 
karıısrnda adım adım geriliyon11:. Har
bi umumi esnasında Basklar bize bir 
çok yardımlarda bulunmuşla:-dır. Şük· 
ran borcu olarak, İngiltere hükiımeti 

onlan &çlrktan almete bırakıyor.,, 

Fakat stüdyo lokantaları bir te'" 
sani.it grevi ilan etmiş oldukları için 
artistler, öğle yemeğini yiyememif 
lerdir. 

Halk ak.törler acndikaamm kıı· 
rarını büyük bir alaka ile beklemek· 
tedir. Çünkü sendika, ilk defa ola· 
rak bir iş ihtiliıfında karar verecek· 
tir. 

Grev büyüyor 
Holivut, 3 (A .. A.} - Mühendis 

lcrin, kul'§un mamulatı yapan ame· 
lenin, terzilerin, lokantacılaım ve 
makinistlerin sendikalarma mensup 
6.000 amele, grev iliın ederek ev,·el 
cc grev yapmı§ olan dokuz büyük 
sinema stüdyosunun bugün kapıla· 
ruu kapamaları muhtemeldir. 

Stüd)'Olan taras.ut altında bu· 
lundurmakta olan grev nöbetçileri, 
aktörler scndikalan muıahhaslannın 
taın bir scrbeati içinde müzakerede 
bulunabilmderi ve grevcilerin aktôr 
lcr üzerinde herhangi bir tazyikte 
bulunmtıJ olmakla itham edilmem~ 
lc:ri için buhmdukıan mevkileri teı
ketmiJlerdir. 

Misafir Irak 
Nazırı 

Bajdada dömnek üzere 
Bu sabah şehrhnlzdell 

ayraldı 
İrak hariciye nazın elmelins Naci El

asil, bu sabah saat 9 da Toros ekspresi
ne bağlı hususi vagonla memldretiııC 

dönmek üzere ıehrimizden aynhnııtrr0 

Muhterem misafir, istasyonda İstan
bul valisi Üstündağ, fırka kumandanı, 

hariciye erkanı, İngiliz büyük elçisi 
Slr Peni Loren, atqcltome:nlaJ kôlone 
Vuds tarafından uğurlannuıtır. 

Bir bando frak ve istiklal mal'JlarnıJ 
çalmış, asker ve polis kıtalan ihtiradl 
:resmini yapmııtır. 

Tevkifhane 
kaçakları 

Bulunan slli\h 
hakkında şehrimize 
lşar yapılmamıştır 

Adanada yakayı ele veren AbdulıaJI 
ile Tevfikin bugün yola çıkantmatafS 
muhtemd:ii. Gazetemiz çıktığı saate ıc
dar ne İstanbul müddeiwnumı1iğine -' 
ne de zabıtaya hareketlerine dair bit 
bir malümat vcrilmemiıtir. 
Adanadı ıon dcfaki istitvabmda 'f c:f 

fik kabahati Abdullaha yükleterek tö'I' 
le demiıtir: 
"- Beni kaçmaya tcıvik eden Ab

dullahtır. Abdullah senelerce hapiı~ 
yatmaktansa bir kolayını bulup uçııı'6 
yı daha muvafık bulduiunu ıöyledl> 
Ben de ona uydum. AJ)dullaha uyıııat' 
lığımda büyük bir sebep de, iadei rııilC' 
rimin mukavelesi yüzünden Suriye1' 
sevkedilmekliğim korkusudur. Ben alrl' 

raba katili !değilim. Bu vaziyet yakı"cll 
anlaşrlacakt4r.,, 

Dünkü gazetemizde Adanadan vetil
miı bir haberde, katillerden AbdW.,ıa 
üzerinde bulunan tabancanın tevkifli"' .,. 
nede bir mevkufa ait bulunduğuııı.J 

bu mevkufun müddetini bitirme~ ~~ 
oldutu, Adana müddeiumumtlitınitl 
hususta İstanbul müddtiumunıiliıuı' 
bir it'arda bulunduğu bildiriliyordıl· 

Adana müddeiumumiliğinden. tı~ 
bul müddeiumumiliğine böyle bır ~ 
vaki olup olmadığını bu sabah allk' ~ 
makamdan ara1tırdık.Aldığ1m1% ~ ıP 
ta göre, Adananın latanb~la bu 1° r-' 
bir aı'an vaki değildir. Buna ıı~ 
dünkü ıazetemizde Adanadan aldı; 
telgrafta mevzuubahs olan silih~· ~ 
nin tcvk:fhanedc elde etmcıi Us 
kalmamıı bulunmaktadır. 
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PARD:A y.ANfN ôCLU 
p . 

'••len, rene de hakikate yakla1manu1 
oluraunu. 
i Praaıen kralın önünde eğildi, krabn 
~~dan ~kan efsanevi ukdiri yilıkri· 
~ defittirmeden dinliyen iki lca)ıra· 
dolru ~~dı ve sonra adamlarına 

'donerek kumanda verdi: 
-ııtrif 
ltraJ a•;t.A • k ı· Jerfni ._QnetJe, askerlenn aya ıe. 

Mu ~ ı.nıamile kaybolm~r bekJedı. 
IÜiıı tbiJ llluıeyi ıeyretmelr lUett. sokak 
birer ~nin açmıı oldufu gencerıltr 
tnel ~rer kapandı; aym ıoJprı Jıib· 
kak~ hafifçe aydmlaıunrt oıarr '°" 
h~ ~ır lnÜddet evvelki aaldıı ye ııııı 

1 aldı, 

Iı ~~nun Üzerine Hami netcli bir tavır· 
~ı•rdı: 

d -:- Haydi bakalım pnıdi ide sıra bil· 
~· ıleri r.. Tatün ~ bu pce verdili 

Cidden taban iltifade 
ederek .. 0 nıuhafWardaa 4 • ıp.. 
rn .. ' .ıuıc1 ıebrimde bir ıesınti Y 

aga nıyetirn 
P var. 

ardayan ci.a..ı~ • ıa • 
- S' '-' bır UYlt • •1. ır, dedi . el . Nl!Jcili bıi ı· 

yortar ır· b , IDaJeıt erı r- . ·ı 
ern· 1 . ı, en ve arkadqllll• uın&Jlll e 

ır erıne &nıad • K eyız, 
ral kurnaz bir tebeaaümle: 

:- Evet ama, bu enürleı: ilinize gel· 
rne §artilc 1 dedi. 

Pardayan, karanWctan iıtifade ede
rek, .tebeııümünü ıizlenıeie lil.1\1111 ıör. 
nıedı. 

Kral rırar etti : 
- Fakat biliyor ınuaunuz ki, sil del· 

den değerli yoldaıtarsıaıı. 
Hanri Pardayaıun koluna ıinnitti. 

Bu da onun ıarip adetlerinden biriydi, 
Yürürken ı:ımb•kkak biriline ya.ıamııa· 
• lhımdr. tki refikini yavatça Luvr 
lıtikametine doiru cötürüyordu. Ken· 
diıini ga~ iyi hi11ediyor ve, ıec:e ıe
zintiıifttlen memnun ıörUnilyordu. 

Sol tarafında yürüyen gencin taar· 
r~unu bir tek defa bile ima etmedi ve 
Pardayamn itaatsiz1iği ve ıert sözleri
ni de hatırlatmadı ve nihayet Jındar· 
malarla yapılan döğüş hakkında da bir 
tek kelime bile söylemedi. Sanki bütün 

bunlar kafasından silinmiş veyahut da 
hfç vuku bu1mamıı gibi... Uubali bir 
tavırla konu,uyor ve kahkahalarla ıU. 
lüyor şuraldan buradan bahsediyordu. 

Sokağın aıağtsma geldikleri zaman, 
kral, hiçbir §ey söylemeden döndü ve 
tekrar geldikleri tarafa doğru yürUme· 
fe baıladı. Bir defa daha Bertiy'nin evi 

CSniinden geçtiler ve mütemadiyen giilc· 
rek ve alay ederek Sentorone ıokafına 
doğru yiirü!düler. 

Arbt • Sek sokağının orwında, tab. 
minen bir asır evvel, birinci ~anıuva 

devrinde inp edilmit olan Trauar çcı
meıi vardı. Dar bir sokaiın tam ortaaın 
da bulunan bu çeşme gayet tabii, olarak 

seyrüsefere mani oluyordu. Halk bun
dan dolayı birçok şiüyetlerde bulun. 
muııa da, hep ayni olan idare, buna 
uzun millddet aldırmamıttı· 

Bu çeşmenin etrafında karanlıia aak
lönmıt olan üç gölge, ıe11iz ve hareket· 
siz durarak, ellcrinclc kamalarile, ken
dilerine doğru, ıülerek p.kalatarak ıcl 
mekte olan, üç kitiyi bekliyorlardı. 
Bu Uç kiti, ayni günün sabahında yiğit 
fanm kapıır önüne gelmiş olan Eıkar .. 

1
as, Grenıay ve Karkandı. 

Demin de ıöylediğimiz veçhile, kral 
sağında yürüyen Pardayanın koluna 
ginnitti, yiğit Jan da ıolunlda yürüyor
du. Çeşmeye yaklatttklan zaman, sağa 
doğru meylettiler, öyle ki, Jan çeşme· 
ye süriinerek geçmeğe mecbur oldu. 
Kralla Pardayan, hiçbir §eyin farkında 
olmadan geçtiler. 

... 

c .. .. 
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can içinde bekliyen Bertiyc dönerek 
tatlı hlr ıeıle ilive etti: 

- Çcx:uium, bütün söylediklerinizi 
babanız ve kralınız olan beni tahkir 
ctmiı olau&unuzu affediyorum ; susu
nuz f .. Bırakın sözümü bitireyim. Her 
ne olursa olsun ıizi hiçbir ıeye icbar 

ctmcie niyetim yoktur. Her ıeye ken
diniz karar verecekıiaiz. Hayatınızı 

istediğiniz gibi tanzim edeceksiniz, siıi 
tamamile serbest bırakıcai1m. Birkaç 
gün sonra tekrar gelip sizi göreceiim. 
Merak etmeyin bu defa güpegündü ve 
öyle adamların refakatinde ıelcceiim 
ki, ne ıiz, ne ide hiç kiımo benim mak
utlarımdan tilphe edebilıin.. Şimdi, 
beni lQtfen dıprıya çıkarın, geç kalmz
yayım. 

Bertiy ileriye doğru atılarak bağırdı : 
- Gelin ıir, çabuk celin, Tanrı aıkı

na çabuk! 
Hanri onu durdurarak : 
- Bir dakika, dedi. Bütün bu kalaba 

hfm, bu saatte ıizin evinizden çıktığınu 
ıörmemeıi llzımdır. Vakia sizin baba
nızım, fakat bunu beriden batka kim
se bilmiyor. 

- Canım, bunun ne ehemmiyeti var! 
Vakit kayebtmiyelim r 

- Bunun benim için büyük bir e. 
hemmiycti var. Dediiim gibi yapın ve 
merak etmeyin ... Vaktinde yeti9eceğim. 
Bu evin arka11nda bir çıkıt yok mu? 

- Kurbaton çıkmazı ... Gelin sir, ça· 
buk gelin. 

Bir dakika ıonra, kral, hadise yerine 
· gelmiı ve demin de gördüiümüz veçhi
le, tam zamanında, jandırmılıno hücu
munu durdurmuıtu. 

VllI 

Kral, meıatelerin ttıir altındı ve tam 

merdivenlerin kartı•~ durdu ve ıay •. 
ri memnun bir tavırla sordu: 

- Ne oluyor Növi? 
Jandarma kumandanı oldukça tatkın 

bir vaziyette bulunuyordu. Bir ıaf yap
mış ol~k ihtimalini düıünerek kork· 
matı baılamııtı. Kral, dıpnya yalnız 
ve gizli çıktığı zamanlar, kendisinin 

rıhataı& ediluıeıaihi hiç ieıtcııteadi. Onun 
ıimdiki mcın ta•rı jandarma kuman• 
~nına biç de hoı ıörüımaüyordu. Fa. 
kat birdenbire, lmlrlerinin yiğit Janın 
tehlikeli bir aeneri oldulu huıusunda 
kendlaine rönderdikleri evrakı hatırla
dı ve biru rahat etti. Binaenaleyh, su· 
Uraat meaeleıinden timdilik bahsetme· 
meli ve buradaki faaliyetini basit bir 
po1iı ameliyesi oeklinde göstermeğe ka
rar verdi. Bunun i~in, delikanlıyı işaret 
o:ierek cevap verdi: 

- Bu ıcnti tevkif etmek iıtedim, 
air, o da isyan etti. 

Hanri katlarım çatarak Jana döndü 
ve sert bir •eale : 

- Buna cevap verin bakalım, mösyö. t 
Jan krala doğru ıert adımlarla iler

ledi, zarif bir eğilltle selim verdi ve şa
yanı hayret bir kat'iyet ve emniyetle: 

- Bu adam söylediğini bilmiyor, de· 
di. Benim delil, fakat onun kralın e. 
mirlerine kar§ı isyanlda bulunduğunu 

iddia ediyorum. 

Janın, kendisine ''bu adım,. diye hi
tap etmesi ve ıeıindeki istihza, jandar· 
ma kumandanını fena halde kızdırdı. 

Şiddetle itiraz edecekti. Fakat kral 
onu bir iıaretle durdurdu ve: 

- Bu da ne demek? tzah ediniz deli• 

kanlı, dedi. 
Jan ayni tavırla cevap verdi: 
- Mesele gayet basit, kral burada bu 

kapının HnUnde bttdememl ve ıonra 
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ken:iisini Luvra veya başka bir yere ka. 
dar teşyi etmemi emir buyurmuştu. 

Kral hafif bir sesle mmldandr: 
- Bana öyle geliyor ki bu emri ben 

vctmcdim ! 
Gayet yava~ söylenen bu sözler, }a-

rın keskin kulaklarından kaçmadı ve 
c:trhal: 

- Doğru, dedi. Fakat kral tasdik et-
,·. demek ki emir verdi sayılabilir. Bir
. - ·· b

0

ire bır a·:iam geldi ve ortada hiç bir 
A. 'Jcp yokken, sırf kendi mevkiine gü. 

· -:rek adamlarına beni yaka1atmağa 

, alktı. Kralı beklemek emriıH aldığım 

:ıu yerden beni ayırmak istedi. Burada 
ha:z:ır bulunan mösyö dö Pardayan, ona 
vaziyeti i:z:ah etti. O,biçbir şey dinle
mek istemedj. Kralın emrine itaatten 

beni menetmek arzusuna kapıldı. Bunu 
yaparken de kralın iktPdanna karşı açık 
bir isyanda bulunmuş oldu. Halbuki o· 
nun, herkesten fazla krala hürmet gös· 
termesi lazımgelir. Bu hareketinden do. 
layı bir hayli yüksekten asılması lazım· 

dır. 

Hiddetinden boğulfu Növi bağırdı: 
- Sir 1 müsaade edin size... • 
Hanri, sözünü kesti: 
- Susunuz, mösyö! 

Dedi ve güln-ıemete .çalışarak: 
- Doğrusu böyle biıo izahatı hiç bek

lcmiyorldum. 
Ve Pardayana !dönerek devam etti: 
- Ya siz mösyö, siz de beni bekle-

mek için emir almı§ mıydınız? 

- Şüphesiz, sir. 
- Hayret doğrusu, olur şey değil! 
Pardayan hayretle bağırdı: 

- Naslt ~ajesteleri, bu genci bekle. 
nıcm iÇin tJDİr ver~iklcrini herhalde 
unutma.mıılardır. Hatta onu, kendileri 
~in ııkıca muhafaza etmemi ilave ct-
mi§lerdi, ı\ 

- E ! 'l>ekfila? 

Pardayan saf bir tavır1a cevap verdi: 
.- E ! ... Ben de onu muhafaza ediyor. 

dum. 
Bu defa kraJ, tebessümünü gizliyeme

di >le sonra jandarma kumandanına dö. 
nct"ek ciddi bir sesle: 

- Bu iki kibar insan, hakikati söy· 
lüyorlar, deodi. Onlar, sırf benim emrim. 
le burada bekliyorlardı. 

Növi kekeledi: • 
-Sir! 

Hanri yavaş ve yumuşak bir sesle: 
- Haydi bakalım, Növi şimdi gidin. 

Siz iyi bir hizmetkarsınız, bunu unut· 
mıyacağım. 

Bu teşci edici takdirden kuvvet alan 
jandarma kumandam hemen: 

- Majestelerine çok mühim ve acele 
bir şey söylemek mecburiyetindeyim. 

- Yarın söylersiniz Növi, Yarın. Şim 
di gidiniz! 

- Sir, mevzuubahs olan bu delikan. 
lıdır ve o, sizin iltifatta bulunduğunuz 
gibi asil ve kibar 9ir genç değil, onun 
hakkında çok mühim bir ifşaatta bulu
nacağım. 

...!.. Yarın söylersiniz dedim ya. Hay· 
di bakalım. 

İtaat etmekten halka çare yoktu. 
Jandarma kumandanı boyun eğdi. A
damlarını topladı ve istihfafla gülüm. 

siyen Jana tehdit dolu bir nazar atfet- • 
tikten sonra ağır ağır uzaklaştı. 

O zaman Hanri, hareketsiz duran 
yüzbaşr Praslene dönerek sordu: 

- Nasrl oluyorda, nöbetçi bulundu
ğunuz Luvru terkederek buraya geldi· 
niz? 

- Sir, mösyö Fukc. saraya gelerek 
bana, krala karşı yapılan bir gece taar. 
ruzundc\n bahsetti. 
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Bunun üzerine kral sırdaşım hatırla
dı ve lakayt bir tavırla: 

- Hakikaten şu Fukc nerede? Onu 
göremiyorum. 
Yanında bir ses inledi: 
- Burada, Sir ! 

Hanri, meşalenin ıfığı altında, srrda
şınııı yanağındaki kanlı çizgiyi gördü. 

Doğrusunu söylemek icap ederse, 
dördüncü Hanri sırdaşım sevmiyor ve 
takdir etmiyordu. Bu sadece, onun zevk 
işlerinde muhtac olduğu bir aletti. Onu 
ist~diği gibi kullanıyor işlerini gördürÜ· 

yor ve mükafatını veriyordu. O kadar. 
Bundan birkaç sene evvel kral kendisi. 
ne asalet ünvanı vermek isteyince, par
lamento buna nazikane bir itirazda bu
lunmuş, Hanri "bunun hiçbir ehemmi

yeti olmryacağınr., söyleyince de parla. 
mento bunun manasını anlayardk Fukc
ye Marki dö Varcn ünvanını vermiştir. 
Yeni Marki büyük bir gururla, kralın 

bi:z:zat tertip ettiği armaları kullanma
ğa başlamıştır. Halbuki bunda hiç de 
iftihar edecek, gurur duyacak bir şey 
yoktu. Çünkü kralın yaptığı bu arma, 
boynun:la çiçekten bir kolye bulunan 
bir köpek resmiydi. 

Bu hareket Hanrinin sırdaşına ne ka· 
dar kıymet ve ehemmiyet verdiğini pek 
a);i göstermektedir. 

'"·~ b·•nclan dolayıdır ki. Hanri onun 
yanağında tahkir edici kanlı 

ç iz'.:iyi görünce hiç de mütcheyyic ol. 
ma:lı ve istihza ile karışık zalim bir 

sesle: 
- Vah! Zavallı Fuke! Fakat senin 

yüzüne galiba mükemmel bir kırbaç 

indirmişler! 

Fuke di~lcrini grcırtlatarak cevap ver· 
di: 

- Kılıcın tc::-s t:ı rafı sir. 
- ister kırbaç olsun, ister kılıcın ters 1 

" tarafı, herhalde bu darbe bir hayli fena 
yerleşmiş. iıte bir müddet için yuzun 
hayli acaip ve çirkin bir lekeyle örtülü 
kalacak. Seni bu hale sokan kimse. her· 
halde eli pek de.hafif olmasa gerek. 

Kralın, bu darbeyi kimin irtdirdiğini 
sormaması Fukenin nazarı dikkatini 
cell1ltti. Bu, onun bilcijğini fakat, şim· 
dilik bilmiyor gibi görünmek istediğini 

isbat ediyordu. Fuke, bunu yapanın is. 
mini SÖJ.lemekten çekindi, yalnız gözle· 
ri müthiş bir kinle, kendisine mustehzi 
bir tebes~ümle bakan Jana dikildi. 

- Merak etmeyin, Sir, •dedi, size söz 
veriyorum ki bir gün bana bu darbeyi 
indircnle karştlaşacağım ve o zaman 

benim de elim pek hafif olmıya:ak. 
Hem. de öyle ağır olacaktır ki, o bh da
ha yerinden kalkamıyacak. 

Jan Pardayana döndü ve nefret dolu 
sakin bir sesle: 

- Sefil böbürleniyor, deqi. 
Hanri sahte bir merhametle: 

- Git ide kendini tedavi ettir Fuke. 
Git tabibim Heroard'ı bul ve seni her· 
kesin karşısına çıkabilecek bir vaziyete 
sokmasını emrettiğimi söyle. 

Dedi ve derhal Praslenc .dönerek cm • 
• retti: 

_..... Luvra dönün Praslen. 
Praslen disiplinin ne olduğunu peka

la bilen hakiki bir askerdi. Buna rağ .. 
men, bir aaniye tereddüt> ve hürmetkaı 
bir tavırla ıordu: 

-Ya Kra~ 
,,,. ... -

- Gidin ve merak etmeyin ldoıtum. 

Bu iki cesur asilzade ben• muhafaza 
etmek arzusunda bulunuyorlar. 

- Şu halde müsterih olarak gidi· 
yorum. sir ... Onlar ikisi bir tabura be .. 
deklirler. 

- Bir orduya bedeldirler ,deyiniz 
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: 

AÇLIK 
Roman 

Yaran: 
Refik Ahmed 

SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtına yeri y AKIT Kütüpaneı;i 

fiatı 50 kurut ~;;;.;;~~~~a~d~ar~:~l~~~l~:~4~12~3~5~i 
c:::::r.rn:ı:::::::::•......... - : 
I! ......... .::······· .. ·--•• .. smrtıl : • 
"ı!• Deniz Hastan"-' C•••••••••••••••••• 1 : ················ ........... : ".a1 enaht Şrfi • .............. w 

H D .,.0ı>crnt6r f"k{·k·itap satın alınır 
:: r. SalAh Sun . Js 

1
. dan evde kalmış basma ve 

!!: n.ı. Her ısan • • 

I• O -.. tabibi • k' tarı satmak isteyenler bır : t K nl yazına ıtap . 

~ 
• em a 1 .... on !i 1 ı t nbul 218 posta kutusu adresı •• karta sa . 

httkıru cnddeııı 822 ii .. caat etmelidir. Böyle kıtapları 
Be""'ır.l •• ne mı.ıra 

""6 U Yeril Mallar Pazan UetU H olanların evlerine de adam gönderilir 
::-..... Tel,..fon: 43667 :: •• f tla aatın alınır • 

...... :u::::::::::::::::~.::::::.::::::::::::::::::::Ü ıy1 ıa 

s eıimiye Askeri: Salıiialma 
·Kom isyonu ilanları .~ 

1 _ Tümen ihtiyacı için, Scıımıyt! 
ile Haydarpaşa hastahanesine 6000 
bakla. 3000 semiz otu ve 3000 kilo ta_ 
ze soğan ile Boğazdaki Birlikler için 
de 4200 bakla, 1600 semiz otu ve 1600 
kilo taze soğan nlınacakt.Jr. Selirniy('. 
ye ait olanların bedeli 451 lira 50 ku. 
nış boğa:Jn.rmınkinin de 321 lira 44 
kunıştur. Boğazın ilk teminatı 24 lira 
10 kurus Sclimiycnin ise 3~ lira ıo 

kunı"tur. 
2 _ Eksiltme acık eksiltme surctile 

7 5 937 cuma gUnü saat 15 de Seli. 
miye a kcrlik Da. bınasında As. Satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Şartnameler her gün komis. 
yonda görillcbilir. 

4 - Bu işe gireceklerin bu ir.;;le meş
gul olduklarını gösterir resmi venaik. 
Jcrini komisyona ibraz etmeleri mcş. 
ruttur. (:nSO) 

'
lst anlnıl L vazım Amirliği Sa- ı 
tınnlmn l\omisyoım ilanlnrı ı 

Sirkeci D mirknpıda Vek;ııet mua. 
yene heyeti binasının t n miri 4 Mayıs 
03i snlı gUnU saat 14.30 dn Tophane
de S:ıtına'ma l'omi.yonund'.l pazarlık. 
la eltsiltmesi yapılacaktır. Ke:-if bede
li 198 lira 8 kurustur. Teminatı 29 li. 
ra 71 kuruştur. Şartnamesi ko:m;s. 
yondn gi:irlilcbilir. İsteklilerin belli 
saatte kom·syonn gelmeleri. 

(436) (2460) 

Tophane askeri fırınında mevcut 
1200 kilo sönmilş kömilr 4 Mayıs 1937 
sah gilnü saat 14 de Tophanede sa ı. 
nalma kom"syonunda pazarlıkla satı· 
lacnklır. Tcmimı ı l 8) kuruştur. ls. 
teklilerin belli • "tıtte komi yona gel· 
meleri. (43i) {2461) 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
L ON D R A Birahanesinde 

ll8P.11111ı111iill5rml• Telefo n : 4022 71Blmim-mıi 

Senelik 

muhammen 

kirası 

Alemdar Hoc:ı Rüstem m1hal!e ve soka;mda 6 N. 1ı Darussuııde 
ağası Mehm"'t ağa m drcr::esi 2S4 19,80 
Çcnbcrlit ta d vani ali mahallesinde yeniçeriler sokağında Mer-
:r.ifoni Kara Mustafa pnşa mcdresesı 
C•balıde Fener caddesındc 2 No. lı kulcizemın 
Çcmbodita ta Mc>lla Fennri m hnlle \'e sokağında Küçük Vezir 
hanının Usl kntında 6 N. 1ı oda 
Emlnönilnde Hoca Allleddın mahallesinin ç:ı,:ck paıarı sokağında. 

32 25 

20 N. lı Has.eki Mustağa rığa mektebi 312 23.40 
Beyazıtta K!IJ'!ıkçılar sok.,ğınd 75,5') metre murabbaı yol ar•ığJ 100 7,50 
Sulta11 hmettc 1 hakpaşa mahalle ve s l<ağında 3513 N. lı 1mra. 
hor iı.ln rnel:tcbi 
Cibnlide dun iskelesi mahallesinde yazıhane yeri 
Sirkccid Hocnp:ı mahnilerind" Ebu<=ımut sokağındaki 15 N. lr 
mnlb"a b'n:u;ı. 
SUleynaniy d" Elma.ruf maballes nin tcvkıfhnne soka.$"ında ı o· 

36 
ıs 

~64 

2,70 
1,35 

dclı trş mektep binası 36 2,70 
Yukarda semti S('nelık muhammen k•ralarile ili< temitıatları yazılı olan 

mallar teslim tarihinden itibı.ren 033, 939 veya 94::> s:nc1cri mayısı sonuna 
kadı.r ayrı a ıı·ı kirnya ,·cr·ım k üz 0 rc arık ara· rmr.ı.ya ko11ulmu9lardır. Sart. 
namcı"ri Je··azrn mitdUrlU·wü de görUlebilir. lste1di er hiz:ı.l:ı.rında sosterne:ı 
ilk tcr.ıin"t mal·buz "cya melttub:lc bcrrbcır 4-5.037 ~lı günü s11.at 14 de D~ 
ımi EncUmendc bulunmahdırlnr. (i) (2147) 

muhammen 
bedeli İlk teıntnatı 

Ha r;ekl hnstru1"cıine lüzumu olan 51 kalem e ya 600 Ura 45 lira 
Yukarda cinsi miktarı \'e muhamm n b"delleri"ynzılı olan ceza açık eksilt

meye konulmu .. la.t"d•r. Listesile ı:ı.a tno mesi lc•·a.z~m müdUrliiğünde görülebi. 
lir. t t kliler 2~90 numarnlı kanunda yazılı ,·e-·ın ,.e h 0 Z"'t nda gösterilen ilk 
teminat ma.l~buz veya mektub•le beraber 4..5-937 salı gUnU saat 14 de daimi 
Encilmendc bulunmalıdırlar. (B.) (2146) 

• 
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HEREKE 
HAFTASI 

Bu hafta maaazalarımızı 
ziyaret edenler en nefis 
kumaşları ucuz fiatlarla 
almak fırsatını bulacaklardır 

. -

l:ERLI MALLAR 
PAZARLARI 

maaa Göz Hekimi 11 SEZEN 
_ Dr. ~ükrü . Ertan TE.RZiHANESi 

C•g•loğlu Nuı'Uoımanıye cad. llo 3ı I' 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) S h'b' lh y S 

r ele fon. 22566 a ı ı: • sa~ avuz ezen • 

Dış Doktoru 

Obey'fc OBçer 
Cumartesinden maada hergün 

haatalarnı kabul eder. 
Edirne.kapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 9:S 

Şık gıyınenlenn 
terzisidir 

En cazip m~deller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

latanbul Yeni PostahaM kar~1.aoıtk1 

----Dr. ---... 

p 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokallıyan oteli yanında 
Mektep Mkak :~5 numaralı mua-

yenehanesinde leda vj eder. 
Tel: •OS-!3 

BAKER 
Mağazanaıro 

Hali hazırda 

PARDESO 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'in 

En müntehap çC§itlerini 
Her yerden ucuz fiyat 

ve müsait §artlarla 

T AKDJM EDEB1LJR. 

Çe§itler tükenmeden evvel 
istediğinizi intihap ediniz 
sm ••= 

3MAYIS-193? ~ 

YAZ GELOi .•• 
•• 

KOSTUM veya 

PARDESÜNÜZÜ 
Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çe,itlerine malik bulunan 

Yalnız Galatada meşhur 

EKSELSY R 
Büyük elbise ticarethaneainden tedarik ediniz BAY ANLARA 
mahıut mantolarm envaı ve külliyetli miktarda ÇOCUK KOSTÜM· 

LERI vardır. 
Rekabetsiz fiyatlar yalnız Galatada EKSELSYOR' da bulac:akamız. 

Kapalı zarf usullle eksiltme llAnı 

Muğla Vilayetinden: 
" • 1 - Eksiltmeye konulan tş: Mufla vilayeti merkezinde yaptırılacak 34efl 

lira 75 kuruı ketif bedelli Hususi İdare binası ve 46365 lira 87 kuruı keJÜ tı' 
delli Halkevi binasıdır. 

Ketif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak :ıunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık iJleri ienel tartnamesi 
D - Fenni §artname 
F - Silsilci fiyat ve kcıif hülisa cetveli 
istekliler bu evrakları 406 kuruı bedel mukabilinde Muğla Nafıa Müdiltıt 

~ünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20/5/937 perıenbe aaat on altıda Muğla Vilayeti Daimi f' 

tümeninde kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekinerin 6079 lira 62 kuruşluk mu.,,. 

kat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmıı müteahhitlik vesikası i~ 
etmesi ve ayrıca 50000 liralık yapı işlerini baprdılma dair vesika göstermeli 
zımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 3üncü maddede yazılı saatten bir ~ 
evveline kaıdar Encümen Reisliğine makbuzla vermeleri lazımdır. Postada ol• 
&ecikmeler kabul edilmez. (2322) 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lnglllzce dersi 
Rasim: 13 

The Seasons 
( Mevsimler ) 

1 - The sun: güneş. 2 - Trees: ağaçlar. l - Leaves: yapra'k1Df· 
4 - Grasıı: ot kır. 5 - Birds: J:uş 1ar. 6 - Hay: kurıı ot. 7 - Tbe 
farmer: çifçi. 8-A wood: bir koruluk. 9 - Snow: kar. 6 -The skY: 
gök. . 


