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Surigeden sevkedilen ' Başvekllimizln Balkan seyahati 

iki çete dah~ 1 s met 1 n ö n ü 
imha . edildi Bulgar Başvekili ile 

Vataniler hıristiyan~a-1Gene görüşecek 
rı da tazy·ıka .~a.;;ladı Sofyada yapılacak olan bu müla

Haıepte patri~2k.~~~~ı~t~~~Lturi- kata büyük ehemmiye~ veriliyor 
.Şam, H (Husu.si) - Vatanilerin, ler, Suriyedeki Arab ~surlarına a • {'it J • • • • • t. l ~ , . . t~ . ;:.-.. . . 

idare ettiği sözde Arab milliyetper-. d t faiktirlcr. Vataruler bunalrı Şem F; l • ~~ 
verliğine da.yanan kör taassub cer~- , e çe ve Azne bedevilcrile nasıl idare · ~ 
yanı Suriyede filen aksülameller vu. , :ı::.ıer? Bize akıllı bir idare liizmı
cuda getirmeğe başlamıştır. <;erke.e
ler. Aleviler, Kürdler, hıristiyanlar bu t 
siyasetin gayet tabii düşmanlaı:ı ara: 
smdadır .• 

Suriye, LUbnanm kendisinden ayrıl. 
ni.asmdan sonra da hakikatte muhte
lif ana.sırdan mürekkep bir camia ha.. 
Uhdedir. 

·Bir Arab münevveri eunlan söyle. 

di: 
"-Şimalde Kürdler, Ermeniler, Ha 

dır.,, 

Patrike dayak attılar 1 
V taniler son zamanlarda gittikçe 

'dda tlenen ve menfi akisler bırakan 
şı e k' t - b 1 
b-. a· politikası ta ıp e mege aş a.. 
ır ın b' k .. 

1 dır. Nitekim ır aç gun evvel 
mış ar ·ı· Ahr V t · Hal bele Patrik vekı ı as, a anı. 
leri: hücumuna uğramı~ ve dayak ye-

miştir. 
(Deı>antı 6 mctda) 

Hüktimetçiler üç 
Cephede d·e ileriir or 
· . Avam kamarasında lngllız 

r----~~h~j~ik ........ O ...... metinin hareketi 
tenkit edildi . Başve1cilimi::: ve Türk 1ıeyetinin di§er ~za..~ı Be7grad ciııarında Avala dağındaki Y1,gos7av Meçhul Asker abid-68~ 

IMiindc ... 

KöseivanOf geliyor · 
.. ' .. ı 

Bil\;ao, 15 (A.A..)" _ Alaya·. çiler dü~n:anm dümdarmm tn'Ei~a-
h · .t- h"k" t k tl · Ca hmdan· ıstıfade ederek La Navas ıs-cep esınae u ume uvve en, · k d l · l di 

pica dağım ~aptetmişler ve düşmanı tasyonuna a ar ~e mış er. r. .. 
ağır zayiata uğratmışlardır. Burgos ce?hesınde Ovıdeo _böl-

E 
. I h . d k tl' bı'r gesi cumhurıyet topçuları Ov1deo 

scwra cep esın e uvve ı ~ı · k • ·ı · · d h.. - dahilinde ası erın as en mevzı erı 
topçu ateşın en sonra ucuma .g~ • b dıman etmekte berdevam· 
çen cumhuriyetçiler, Las Navas ıstı- bom ar ı b"l · d h"k"' t 

k l 
.1 l . dır f.scamP ero o gesın e u ume 

Belgratta dün 
neşredilen 

RESMi 
TEBLiG. 

kametinde sekiz i o~e~re. 1 e.r e~~ş · .1 · asi mevzilerini şiddetle bombar 
lerdir. Bu mmtakada ıkıncı bır mu- çı er derek bazı siperleri tahrip 
dafaa hatları olmıyan asiler~ çok az dlm?n e asilere mühim zayiat ve.ı-

k .. t · At layaya etmı~ ve (Y 6 ) mµ avemet gos ermıl ve a . . i lerdir. (Devamı 6 tnı,,'"lda) azı..sı ıncıda 
d'lğru inkişafa başlryan cumhurıye~ , ~~::::,. __ _:_:::..:_::.:.::::.:_.:~~_:....:..---------

es
eri _ ikUbıuı edilemez 

- HABER!j~ -ıı~atk~r fotoğra!çıııı AL!'nln 

ü kll rnerıı.,ım, nılUf'lt 
:SUyllk HAmldl dt> dlin foprağa ,·erdik. D n # bir lııbe.o 

tiıi bu bUyUk adama doyduğu candan muhabbetin en beli 
tı:ltr. Bıı m\lnaMıbctle HABER ıunu U>klll eder:: 

"Abdlllhak llı\mld hııyıı.lmda. bir Abldtı idi, TUrl• m111Pti onun 
t k lııh•mr'T. llA

(ili)mi\ndt"n aonrıı bu !l.bld~·ılcn kf'!11:1:ıı 111ııhrum e DIW' 
h• ı ııı. u ,·or.alt 

midin meT.An lhıttlndP onun Mn11t hıı.yatmdl'.kl i • ııan • · 
btr AbidrnJ.n yUkst>ldJğtnl görmek elbette bD nıWetin bem arzu

9
u, 

bea ~' hem ramı 1ıb' va.zlfellldlr. 

Zlnrlrllkuyuda ~·ük~lP<'PI< HAmld Abldr"I için ntanda,larm 

g\izel duygularına hitap !'diyoruz: 

Bu işi yapmak itin hemen seferber olmııhyı7., l\IWet deyletlıı 
yarışıı. girmen Vl'I onun dR. blran c"wl bnşarmııyı dUşllneceğl bu 
heclt>fe ı•n kısa zamanda ula'jılnııılıdır. H.\RF.R bu ı,ııı u~ra,arak 

bir "AbdUlhı\I( HAnıld rnııhlplnl (•rmlyetl,, nln derhal t.e,kll edil. 
mesln1 U>kllf l'ClPr, -HABER - . , 

- MerMim taf sil<itı 4 UMiiıJ,6 -

ıs yaşında çocuk 
Köt\YJ vena saııP>aıırn 

Annesini- yaraladı 
Dün İzmirde misli görülmemiş bir 

aile faciası olmuş, Kemal isminde ancak 
13 ya~larında bir çocuk kötü yola sa-

pan anasrnx tabanca ile ağır surette ya. 
ralamttır. 

Kemalin anası Hediye bundan bir 

müddet evvel babasını bırakıp kaçmı~ 

ve başka bir adamla metres hayatı ya. 

şamağa başlamıştır. Bu hali kalbi bur

kularak takip eden Kemal anasını kor. 

kutmağı ve evine avdete icbarı kafasına 

koymuş ve dün tuhafiyeciler çarşısında 

karşılaşınca tabancasını çekerek anası. 
nın üzerine boşaltmıştır. 

Küçük katil hüngür hüngür ağlaya. 

rak bu hali anlatmaktadır. 

. Hediyenin hali çok tehlikelidirı 

Lehistanda 
ıK ltlı ~ n e 11ıı a n n ırll (dl ce 

. tevkifler 
Varşova 15 (A.A.) - Lehistancıa 

komünist tahrikatınm artmakta ve yeni 
bir şekil almakta olduğu görülmektedir. 
Birçok gazetelere nazaran komünistle. 
rin yeni tabiyeleri, demokratların spor 
veya kültür teşkiJatına sokulup girmek· 
tir. 

Her stne 1 mayısın takarrübü dola· 
yısile yapıld• ğ ı vechile sol cenah mün .. 
tehası m:: lıa fil inde birkaç haftadan beri 
kütle halinde tevkifat yapılmaktadır. 
Ancak bu defa bu tevkifat, sendikalist. 

ı ler mahafiline de teşmil olunrı:ıuıtur! 



A~HÜnereye gidiyor ~" r YU6o~V)j\ 
Maliye aleminin bugÜn en dikkate değer mese1esi, Sovyet Rusyadan . ~ f M.4 '~ ?.-c:.:::;m-

mütemadiyen dıpnya gönderilmekte olan altındır. B • ı t 1 
Yalnız mart ayında Sovyetler çubuk halinde 11. 700.000 lngiliz liruı 1 z a n s m p a ra o r a r 1 

kıymetinde altın ihraç etmişlerdir ve hu ihracat devam etmektedir. Nisan · 
ayı zarfında ihracat haftada vasati 3.500.000 İngiliz lir.:aı tutmaktadır. ,,. k d 

Bütün bu hareket Sovyet Rusyanm altına emniyet etmediğini gösteri- a rş 1 s 1 n a 
yor. Sovyet maliyesi dolan altına tercih etmektedir; Çünkü günün birinde 
nJtm fiyatmm düşeceğinden çekinmektedir. s d 1 t 1 • 

Acaba Sovyet Rusya bu düşüntesinin doğru olduğunu ve kapitalist dü 1 r p ev e e r 1 • • • 
nyasmm şimdiye kadar altına boş yere güvenmİ§ bulunduklarını ispat ede-
bilecek midir? . 

Şimdiye kadar san madenden iki milyar üç yüz bin milyon İngiliz lirası 
kıymetinde biriktirmit olan ve her yıl bu stoka ikiyüz elli milyon ln&"iliz li
ralık altın ilave eden Birlepnif Amerika devletleri günün birinde kendisine 
damping yapmakta olan memleketler-den allmı bu kadar yüksek fiyatla sat 

" Bizans Sırp Devletini imha etti. Fakat 117 yıl 
sonra Zeta da İkinci bir devlet kuruldu. ,, 

V azan : N. N. Tepedelenli 
_ ·3_ 

m almaktan yorularak vazgeçecek midir? 

Para bilgisi sahasında şimdilik bundan daha ziyade alakaya değer bir me
sele yok~ur. 

Londra piyuası vaaıtaıiyle Birleşmiş Amerikaya transit edilmekte olan 
Sovyet altmlan, dünya altın fiyatlannı düşürece~ yerde yükseltmektedir; 
çünkü kar~lannda Amerikalılar gibi istekli bir mü~teri vardir. 

Boyuna yükselen fiyatlar karşısıiıda Amerikanın altın mübayaatmdan 
birdenbire vazgeçebilmesi milli kongreden çıkacak bir kanuna bağbdır. 

Hülasa dünya altın piyasaları bugünlerde çok dikkate değer bir vaziyet 
almııbr, göz önünden uzak tutulmaması lazım gelir. 

A. E. 

Bir hasta ölmeden Zatürree 
feşhis edilemez mi ? Yugoılavyanm orta devre ait tarihi liaınalanndan: Rujitza kalesi 

- Emek11 bir korvet kaptanı zevcesinin Çok geçmeden din kavgaları dilden Halk akın akın Pelar kuvvetlerine ka. 
nasal öldUğUnU anlatıyor - ve kitaptan silaha intikal etti, dehşet- tıhyordu. Fakat Ladislfı.s orduları çok 

DUn emekli t·. ' İ~niz 7..abitimiz beni ziyarete geldi ll lblr dahili harp başladı. O derecede kuvvetli idi. Kahraman kralın muka.. 
&loşlarındaki hi.i ki Hırvatistan ikiye ayrıldı ve bir par. vemeti Hırvatistnnın istilasını niha-
zünden duyduğu ça.sında yani Utln tesiri altındaki yet blrkaç yıl daha gc.ciktirebildi. Ni-
a.za.bm deh§etine katoliklerin üzerinde kral Zivo- tekim beş yıl sonra Adriyatik kıyıla. 
Cierhal intikal et. nimirden dul kalan kraliçe Helen ve rma kadar' ilerleyebildi. Milliyetper. 
tiğim bur.at bana diğer parçasında da lslavhğm istik. ver Hrrvatlar dehşetli bir feragatle 
bir acı macera. lal sembolü halinde, kiliselerde·tslav- harp ediyoralı:clı. Petar daima her 
anlattı. En ufak ~l ca dua edilmesini isliyenelrin §efi ha.. lharpte yalın kılıç en önde çarpışıyor-
bir mukadde • 111 ut i U linde bir ikinci kral belirdi: ..., Ciu .. Bu kahramanlığı hayatı ile öde-
meye ka.Jku~ma. t BJ• ~ ar!. • n...,ı. &111.<ho.J..lardi. n • ..,ı.lnı . .. 41 •• 

aan W:W ona. ter. tiffl O~]ii Wmılinü,yaptı ve Petar kahramanca 
ketmeyi doğru bu ae tut.an,. silahları ve an'anclerl ile ÖldU. . · 
luyorum. hür olan bir milleti bir akideye inan. Htrvat istikH\linin sonu 
İşte söyledikleri: ö.ığı için yabancıya ctir etmek istemi- Kral Petar müstakil Hırvatistanm 
"- Ben 35 yıl de. 'Yetı hakiki Hırvatalr, İslavlıklarmı son kralıdır. Onun ölümünden sonra., 
nizde çalıştım. ~ubnayan, peskoposlardan rUpet ~ırvntlar lıldislasa Macar tahtında. 
Bunun mühim almayan liırvatlar _){ral olarak tanı. Jhalef olar;i,k kra1 l{olomanla. anl~-
bir kısmı harp yorlardı. Demek oluyor ki din kavga- %n'.ağa, uy~mnğa mecbur oldular. Ma. 
dar.anmamızda ve lan tamamile bir mılli1tavga, bir mil. carlarla Hırvatların bundan sonra 
bir kısmı da. tica. Bayan Hidayetin zatürreeden öldüğü Haydarpa· li ayaklanma halini almıştı. yalnız bir kralları oalcağı kararlaştı-
ret filolarımızda. p Nümune hastahanesi Petar iyi silah kullanmasını bilen nldı. Yani Yugoslavların Hırvat par-
geçti. Harp kadromu1.dan ayrıldığım gibi yaptığı bu mukaddemeden sonra. bir kahramandı. Hareketleri ile tsalv- çası Macarlara esir olmadı; Macar 
gün son rütbem deniz binbaşılığı idi.,, söyledikleri pek kısa sürdü. Dedi ki: · ~la.rın gönlünü kazanmasını bildiği.kn. devleti bir Macar_ Hırvat devleti ha. 

Her hali bu sözlerine uygundu. Pos "-Karım merdivenden düştü. Alnı ~ aar milli davayı yUriitmeyi de bildi. lini aldı. Buna rağmen şu şekil bir 
bıyıkları ve yalçın yüzüyle bu adam yarıldı. Gözü şişti. Korktum. Vaka. Utin dili taraftaralrının cephesi teh- Hırvat istiklali addedilcmezdi. Tarih 
tam bir deniz .kurdu idi. Kendisine gece saat dokuzda. olmuştu. Polisten 1likeye girdi ve kraliçe Helen :Macar bu anlru:manın yapıldığı "1102,, Milat 
bir sigara uzattım; yakarken: kendisini bir hastaneye nakletmesini iScraıı Ladislastan resmen yardım iste. yılını (Hırvatların istiklallerini kay-

''- Zevcem bir Alınan kadını idi.... i9teCUm."Bir otom\obile atladık; dom' i aı. bettikleri yıl) oalrak kaydeder ki 
C:liye devam etti • Onunla. :Almanya.da bu~, ~eli f>1teımedin · onda Hay. LA.dislis zaten hudutlarda dört göz. Macar boyunduruğundan bu Yugos· 
tanı§IIlıştık. Deniz harp mektebinden C3upap. iıumÜne"liastaiıesine ıvardılC. •Ie bekliyordu. O Latin kilisesinin bir lavlar ancak umumi harp mUtareke. 
çıktığımız yıl donanma kumandan. 280 yataklı k'oca hastanede liiçbir ta- Clost.ıı idi ve Macar ovalarile Roma sinde yani 1918 de kurtulabilmişler. 
lığı bizim sınıfı "Asan Tevfik,, kor. bip .bulamadık. Pansumancı olduğunu arasında mekllC dokuyan papa.star dir. 
veliyle uzun bir seyahate çıkarmıştı. söyliyen birine karımın yarasını te. kendisine Hrrvatist.anr da: Da.Ima.çyayı 
Korvetin Alman sularında kaldığı mizletmek için bir hayli yalvarmamız, da çoktan vaadetmiş bulunuyorlardı. 

dil dökmemiz lazımgeldi. Betbaht ka.. Binaenaleyh kralite Helenin ricasını 

Sırp devleti 
Bir parça gerilere döneFm. Kral To· 

misla.vın Hırvat devletini kurduğu 
sıralarda Yugoslavların Sırp kabilele
ri de Çaslav adlı prensin idaresi al. 
tında büyücek bir siyasi teşekkül 
meydana getirmiş bulunuyorlardı. 
Fakat bu prensin ölUm.Unden sonra 
Bizans bütün Sırp ülksesini zaptedi. 
verdi {960). 

günlerde ''Kiel,, limanında bana kalp. ~ 
dının, her hali dikkatli bir tedaviye derhal kabul etti, ordusunun başına ten bir yakınlık gösteren bir genç kız-

dı bu ... Onunla evlendik. Protestan mu\ıt.aç olduğunu gösteriyordu. Poli- geçti, Sava nehri civarından Hırva. 
sin ve benim ısrarlarımızla güç bela dist.ana daldı. (1091). misyonerlerinin gittiğimiz her liman. 

. bu zatı kandırmak mümkün oldu. Petar buna şiddetle saldırdı. Hele. 
da bi?.C ve gemicilerimize İncil dağı. 

Ancak geceyarısma doğru, hanıma, nin bir yabancı kralın ordularını mil-
tarak propaganda yaptıkları bir de- hariciye koğ'u~lnrından birinde bir li hudutlara sokturması Slav dili ta
virde, bana karşı duyduğu sevgi bu yatak' verebildi. Yatak verdi ama, bu raftarı Hırvatları kuvvetlendirmişti. 
kadını müslüman olmağa teşvik etti yat:ı.ğa girmek için karımın çırılçıp. .. ............................................. __ 
ve son nefesine kadar müslüman ya_ lak soyıınup incecik bir patiska göm- Korvet kaptanının sözleri burada bi. 
şadı. Bir oğlumuz var. Onu büyük bir lek ve yine inc~cik bir basma pijama tiyor. Bu hadise aynen böyle cereyan 
§efkatle ve tam bir Türk terbiyesi ve. ç~kcti giynwsi ıazımgcldi. Düşününüz ettiyse akla su sualler gelebilir: 
rerek büyüttük, elektrik mühendisi- bir kere, üst üste dört fanila giymeğe ı _?\eden 280 yataklı bir hastane-
dir, hayata atıldı. çalışıyor . ., alışmış bir vUcut, soğuk bir koğuşta de geceleri nöbetçi tabip bulunmuyor? 

Makedonya hanedanı 

devrinde Bizan s 
Bizans İmparatoru ikinci Roman 

zamanında baş1ayıp {00o} Bizanst& 
İkinci Vasil ile Kostantinin birlikte 

r 

- Allah bağt§lasm ! • dedim. • böyle Düttürü Leyla bir kıyafete bü. 2 - Nöbetçi tabip eğer çok acele 
Bu duamı i~itmemiş gibi devam et- rünürsc ne olur? Tabii iki gün sonra bir ba.ska işe gitmişse neden gittıği 

ti : zavallı kadın zatürrecyc tutulm·erdi. yere en yakın telefon merkezi hasla-
"- Bu kadın bundan on beş ~n ev- Haydi· buna da bir ~ey demiyeliın. ncae malum değildir. 

vel bana en dchRcUi iç sızısını tattı. Fakat koskoca hastanenin içinde onun 3 - B:r pansumancı bir hastaya L 
rarak öldü. Bu öyle elim bir badire zatürreeyc tutulabileceği kimsenin cap eden sıhhi ihtimamı göstermek 
ki, inanınız ba:ı:ıa, b<.'n bunu unuta- hatırına gelmedi. J<'iyevri arttıkç_a bu. halckını kendinde nasıl buluyor? 
mıyarak, kahrolarak, yanarak ölecc. nu alnındaki yaranın bir ihtilat yap- 4 - Vazifednr tabib hastanın te-
ğim. Eğer hfıcli~c ferdi ols::ıydı btmu masına atfettiler ve bulunduğu yerle davisine b~laymca neden hastanın 
gelip size anlatmıyacakbm. Lakin ~5 Ronlgen odası <arasında mekik dokut- itiyatları etrafında maliımat alma.. 
yıllık karımın ölümü üzerinde dikkat. mıı.ğa bnşlndılar. Soğuk koridorlar mıı;tJr? 

le durulmazsa, sanıyorum ki birçok hastalığı bir kat daha ~rttırdı: \'e gU. 5 - Bir hasta.ya te~his ancak öldü. 
vatanda.oılanmız da tıpkı benim gibi nün birinde, ~:ani ancak öldüğü gün ğü gün mü konur? · 
1ım tecrübeler geçirmeye mahk{)m ka- nümune hastanesindeki tıb zatürree 
lacaklardır.,, ı te~hi~i koyabildi. !{arımın adı Hidyet-

Çok dUrtlst konuşuyordu. Sesinin ti. Hidayetin bu öliimiinii tabii ~artla.. 
erkek bir ahengi vardı. Hani saatler. 1 rın bir neticesi addeder misiniz:,, 
ee kon~ dlnletebilirdi. Maamaiih • • • 
epeY. ;ızun bir hiki.ye anlatacakmış Emekli deniz binbaşısının, yani 

Sıhhat Bakanlığının bu mevzu et
rafmda li\zım-;c~en hassasiyeti göstcr
miycceğini talım:n etmek için biz or. 
tada. hiçbır sebep göremiyoruz. 

Nizanıcddin Nazif 

saltanat sürdükleri devirde devam e. 
den (962) harb, 'tkinci Vasi! ve İkin. 
ci Nikifor devirlerinde bu neticeyi 
vermişti. Maamafih bir müddet sonra 
Sırpların oturdukları mıntakadaki 
vilayetlerin bir kısmı yine yarı müsta· 
kil bir ~ekle bilrünebildilc:-. Bizans 
ancak Tuna boylarında pek kudretli 
ordular bulundurduğu zaman Sırpla
ra hükmedebiliyordu. O tarihlerde 
dehşetli dahili mücadele ve çirkin :::a
ray entrikaları içinde tekcrlcnip du. 
ran, Bizans herhangi bir ısebeple Tuna. 
da kuvvetlerini azalttı mı Sırplar he. 
men baş kaldırıyorlardı·. Bu millet 
müstakil yaşamağn haklı ve istikFtli
ni kaybetmeye rbyanamıyan asil ve J 
merd bir milletti. Bizansta saltanat 
süren Makedonya hanedanını saran 
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ı:. 

Son dersi 
Ga=:?telcr, -·-b~ :.:ı:::.:r :~:::·i41 ~en 

günlerde söylediği beyitler araı:ımd:ı. 
§unu da zikrediyorlardı: 

T.atlıdır rıtz.ü şebi devranın 
Tatnııyorsan o senin ·noksanın. 
Emsalsiz bir beyit değil §Üpbesiz; 

hatta bu manada sözlere birçok di. 
vanlarda, kitaplarda rasgelmek kabil· 
dlr... Fakat kimin söylediği düşünü
lUnce o beyit, fevkal!'tde bir mana alı
yor. Abdülhak Jiiamid s~k~en beş ya. 
şını geçmişti; :Kayatmda ccınm, ıEtı. 
rabın her türlUsünü, hatta kara sefa· 
Jeti görmüştü; son aylarında takati 
kalınamıştı. ancak yardı::nla yürüye· 
biliyordu. BiltUn hur lara rağmen 
dünyadan, hayattan r"·:ıımamı§, ölü
mü b ir kurtull'" cllye beklcmemış; 
gözlerjni yumm'l!?r istememiş ; hatta 
~iki uyanma'Sı olmaz diye u~"Umıık 
ısteme·Uğini söylermiş... Elbstte ki 
ömrtinün sonuna vardığını hisEedi. 
yordu; bunun için de kalan günlerinin 
her saatinden, her dakikasından isti. 
fade etmek istiyormuş. İçinde, tatlı
ları arasında birçok acı hatıralar y&
şıyan o kafanın, o bitkin vücudun 
pıayata bu kadar bağlılığı, bir kahra-
'lnanlık halini alıyor. 

Gencliklerindeki fikirleri 'ne olursa. 
~lsun, birçok insanların ihtiyar.lıkla.. 
'l'rnda tabiat fistlindeki kuvvetlere 
'Dağlandıkları, onlardan istimdad et. 

tikk ri görülür. 
Hamid bu zaafa 
kapılmamış. "Al
lah 'a raptı kalb 
edin!" diyenle • 
re: "Korkarım ki 
o beni kendine 
kalbeder,, demiş. 
Bu söz bir tebes. 
silm1e söylenmiı 
olabilir; fakat Ba.• 

dece bir clnutan. 
bir nükteden ibe· 

ret değil. Bunu anlamak için yi
ne son günlerinde söylediği şu beyti 

Bfr 1111m1 cc:uı ur.·m YtJ• ı:;R rta11 .. "" cnı., 
tob:ıeıt 

Ayatı ilahiyedir ilham' tabiat 
Demek ki son günlerine kadar Ta. · 

biat'e, yalnız ona inanmış; ona kııl. 
tiolunmaktan, benliğini teşkil edan 
1%errelcrin tabiat içinde dağllmasından 
korkmuş. 

Bu günlerde Hamid için çok şeyler 
söylendi, çok şeyler yazıldı; daba da. 
söylenilecek, yazılacak. Fakat onun 
için ne söylesek. ne yauıak, hayata 
sonsuz, her zaman tazelenen muhab
betini, frenkçe tabiri ile "felsefi va
siyct"i (testament philcsophique) 
olan tabiatpcrcstliğini unutmıyalım. 

!T.aç '1i1J1Ht qilffil vaAt~e ! 

Mikadonun 
kardeşi 

Londra.qa vardı 

l nglllz kra'mm t:ıç ı;iyıre rneradmlnde 
bulunmalt Uz~re Japon imparatorunun kc.r

de§l prens f,il~lbo ile karısı Londraya 
~clm!şlcrdir. 

iğrenç hava Yugoslavları tiksincliri· 
yor ve kaybolan istiklali tekrar ilim 
etmek için sabırsızlanıyorlardı. 

( Devcım edecek) 
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00 (F?)aşa yon lYlao 
naıso o ~n rr ycO<dl u ır? 

Bir "paşa yolu,, üzerinde • gidip 
gelme - yüz kilometre katettim .. Ah, 
bu ne demektir bilseniz ... 

Fatsa' dan geçtim; Ordu vilayeti 
köylerinden birindeki toplantıya iş
tirak ettim. Gördüklerim ve işittik
lerim ebediyen hatıramda menku§ 
kalacak; zira o derece enteresan· 
dır. Ordu valisi Bay Baran• a, beni 
seyahatinde liıtfen beraberine aldık· 
lan için müteşekkirim. Böyle bir 
fırsat nadir olarak ele geçer doğru • 
su ... 

• • • 
Cumhuriyet rejiminin bu faal 

valisi. buralarda bulunduğum dört 

Ordu valisi ve maiyeti; viZ«ıJefüı ekser 
sı.lUı;ında görülen tiptch-'i bir "köprü,, 
üzerinde ... Fa7oot bir iki ~ene .sonra, 

bunlarclan eser loalmıyacakt1r ! 

aydan beri, kar demiyor, fırtına de· 
miyor, çizdiği imar programım kuv· 
veden fiile çıkarmak için, kendisine 
tevdi edilen saha içinde mütemadi 
dolaşmalar yapıyor. Bu cümleden 
olarak, geçen gün, gene Ordu -
dan vapura binmiş, (zira kara yo
lu takriben yok 1) F atsaya çıkmak 
istemesine rağmen, fırtına yüzün· 
den o limana vapur yanaş~amrş. 
Ünyeye çıktılar ve 'ertesi sabah, ka
ra yoli~le Fatsa'ya dönmek ko.rcmm 
vcrcuıer. 

Ben, evvelce bu .. şose,, den at~ 
la geçmiş, otomobil işlemiyeceğini 
kat'iyetle iddia etmiştim. Gene de 
o fikirdeydim. Halbuki, otobüs hali
ne getirihni§ bir kamyon hazırlandr. 
lçine valinin maiyetinden ve jandar· 
malardan maada "keşşaflar .. "çıma
cılar" bindi, kazmalar, kürekler. 
zencirler, halatlar alındı ve ''paşa 
yoluna,, düzeldik. 

49 tren 
istasyonuna 

Eşya nakliyatında 
ucuz tarife tatbik 

edilecek 
Devlet demiryıollan umum müdürlü

ğü, muhtelif hatlarda bulunup da he· 
nilz istimlak muamelesi bitmiyen ve bu 

yüzden laznngelen bina ve depolar ya
pılamıyan istasyonların açık arazisine 
konulacak eşyaya ilerde binalar yapı

lıp bir karar verilinceye kadar devlet 
demiryollannm 21 numaralı açık ara. 
zi tarifesi mucibince muamele yapıl
masına karar vermiştir. 

' Bu şekilde Irmak - Filyos hattında 
sekiz, Kayseri • Sıvas hattında iki, 
Samsun - Srvas hattında on beı, Sıvas 

Erzurum hattında dokuz, FevzipaFl • 
Diyarbekir hattında 13 ve Malatya • 

Çetinkaya kısmında da iki istasyon ol· 
mak üzere cem'an 49 istasyon sabası 

vardır. 

Devlet demiryolları bu karan ver
mekle mühim bir iktısadi meseleyi 
halk lehine halletmiş bulunınaktadır. 

Bu suretle boş arazi için timendiferle 
eşya nakledecekler fazla para vermiye. 

ceklerdir. 

Ucuz sof kumaşlar 
satılacak 

Ankara 14 (A.A.) - Türkiye tiftik 
cemiyeti kendi, imalathanelerinde do. 
kuttuğu muhtelif renkte yazlık aoflan 

satışa çıkarmıştır. Cemiyet, tntik men
sucatının revacıru temin etmek ve aynı 

zamanda halkımıza Ankararun bu ku. 
maşını bir hatıra olarak giydirmek iste-

diği için kumaşları maliyet fiyatına sat. 
trrı:naktarlrr. 

Bu kumaşlardan enleri yetmif nntim 

olan beyazlarının metresi 150 ve renk

lilerinin 170 ve enleri altmış olan muhte 
lif renkleri de 100 kuruftur. 

Çocuk bayramı 
programı hazırlandı 
Bayram esnasında mektepler 

üç gün tatil edilecek 
23 nisan çocuk bayramı programının ı 

esaslan hazırlanmıştır. 23 nisan cuma 
gilnU her sene olduğu gibi Fatihten 
otomobilli bir çocuk alayı hareketle 
Taksime kadar gidecek ve Taksimde, 
abtde önünde merasim yapılacaktır. 

Programa göre bir hafta devam ede. 
cek olan çocuk bayramı esnasmda mek-

Saat 15 ten 18 e kadar devam etmek 

üzere kütilphanede çocuklara bir çay 
ziyafeti verilecektir. 24 niaan cumarteıi 

günü Beyazıt ile Eminönil kazasındaki 

çocuklar için ş,.hz:adebaşmda Şenbahçe 
de müsamere verilecektir. 

25 nisan pazar günü toplanılacak ve 

eğlenceler tertip edilecektir. Küçükpa. 

z:ar nahiyesindeki mektepliler 26 nisan 
tepler 23 nisan cuma günü sabahından 
26 nisan pazartesine kadar tatil yapa. 
caklardır. paazrtesi günü eğlencc:eklerdir. Bayra-

Tatil günlerinde toplu eğlenceler ter· 
tip edilecektir. 23 nisanda Eminönü na. 
biyesi dahilinde çocuklar mekteplerin
•de toplanarak bayramlaşacaklardır. 

Saat 14 de Divayolunda çocuk kil. 
tüphanesinin önünde içtima edilecek 
ve kaza dahilindeki bütün mektepliler 
toplandıktan sonra oradan otomobillere 
binerek şehir dahilinde bir gezinti ya
pılacaktır. 
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GEÇEN SL'lı"E BUGUN NE OLDU t 

Sırtta. yük ta§lD'lanm yesek edilmesi dU• 
cıUnillmektedlr. 1 

mın birinci gününden ıonuneu ıünUne 

kadar fakir çocuklardan iki bin yavru 

mec::anen sinema ve tiyatrolara götilrü. 
lecektir. 

iktisat VekAlell 
' 

teşklU\tı 
Ankara 14 (A.A.) - Son zamanlarda 

bazı gazetele11de tktıast vek!leti teşkila-

tında bazı değişiklik olacağına ve bu 

arada Türkofisin iç ticaret umum mü. 

dürlüğünün ilga veya ~evhit edileceği

ne dair bazı haberler görülmüştür. Bu 
haberlerin tamamen aSTlsı:ı olduğunu 

beyana Anadolu ajansı mezundur. 

izinsiz (ıkarılon 
ilil.çlar • 

Sıhhat vekaleti bazı eczacıların ruh. 

sat almadan müstahzarat çıkardıklarını 

görmüı ve bunları mühür!etmiştir. 

Bunlar müsaadesi çıkıncaya kadar, bu 

§ekilde kalacaklardır. 

Bazı eczacılar bu hususta teıebbüsat.: 

ta bulunmak üzere Ankaraya gitmitler. 
dir. 

-----------·-
CUMHURJ YET'te : 

MUatemlekecl Fransa ve 
açhktan ölen Cezalr ••• 
Yunus.Nadi Cumhuriyet ga::efPsiniıı 
~ sütununda müstemlekeci Fransa. 
nın iğrenç hüviyet-ini tctlcik ediyor. 
Yımu.s Nadi, Paristcn bir iki gihı c11-
vel geleıı "El Umm,e,, adlı aylık gaze
tenin ikinci sayfasında, ilç siitww d{)l
dılrmı bir va.::ıyı dikkr.ıtle okumuş ola. 
oak. 

EZ Umme Fransız mii.cıtemlekccili. 
ğile mücadele eden Oezair miincvı·cr. 
Zerinin t'6 Fronsı;:; m'ifatcmlekeciliğilıc 
harb açmt§ olan Oc::airlilcrin ga.zc~c
sidir. Bahsettiği:nı ya:::ı, Parisin ar~ı
ulU8al l>ir medeniyet meşherine !icr 
ıı.rrdiği bıt gilnhrde Oe~ir halkının 
ne büyük bir açlık ve 3efal.et için<lc 
buJ,unduğunu, Oc:xıirlinüı kendi vata
nında na.'ıl (1,Ç yaşad1ğını ve süründü. 
ğünü anUıtarok FranMnm Oezairliyi 
bir takım u8athi siyasi hürriyet far. 
miffleri,, ile tUJ.S'll atndmıağa çxı.lt§iığı. 
nı tebaril:: ettirmektedir. 

Oılmlıuriyet ba.şmuhıarriri bu vazi
yeti biiyiik bir hassasiyetle i3tismar 
fJderek miı8tem'lekeci Fransanı>ı iğ
rmıç rııh.ıdıu bir daha Türk ef k,(irı tı· 
munıiyesine gösteriyor oo yazı.sıııı 
şöyk bitiriyor: 

"Bir zamanlar insanlığın hürriyeti 
için çalışmış oaln Büyük Fransız 
milletine mensub bir kısım insanla. 
rm şimdi bu kadar kliçük ve aşağr 
bir düşünce içinde yüzmeleri ncka. 
dar hazin!., 

KURUN'da: 

Balkan antanb, Yugoslavya 
TUrklye 

Başvekil ile birlikte sm.JO.luıt eden 
ltJtanbuZ ga::etecüerinin i1k tctkil; 
mektupları gazctelcrdo göriilmcyo 
başltıdt. Türk gazetecilerin dm>t mcnı. 
lekette yaptıkları mii§<Lhcdelcrdeıı el
de ettikler\ neticeler pek miilıim.dir. 
Kurum. bugü1ı başmuharrir Amm U.ıı. 
un Belgr<UUkın gönderdiği bir mc1·:ffi~ 
bu 11efrediyor. Dostumuz bu gii:.cl y'ı. 
zı.sına ~öyle ni1ıayct vcrmckfcdit: 

Kendisile göriiştüğüm Yugoslav en. 
tellektilellerinden bir zat bana ay. 
nen şu .sözleri söyledi: 

Köylüler, bu sözüm ona şoseler
den kendileri geçemedikleri, ancak 
bu kadar tertibata malik devlet ri
cali ge;;ebildiği için, bu manidar is
mi koymuşlar: 

ICERIDE: 1 
•;taliye, lktısat vekAletıerile di\'anı mu• 

hasebat uıura.hbaalarında.n ı:nllrekltep bir he
yet ııman idaresi geçen sene bll~nçosunu 
tetkik etmekte ldf. BllA.nçonun tetkki b&!t& 
sonunda bitecek ve heyet Ankaraye döne 

cektır. 

din ptAnörle inerke:ı p!Anöre doğru koşan 

seyyar satıcı elll yaşlarında lsma!Je çarpa
rak yaralamıştır. 

• Alman !ktısat nazırı doktor Şaht Brilk 
seldel;I temaslarına dcva.ın etmektedir. Dok· 
tor Şıtht Sovyet Rusyanm Avrupn. an~ma. 
sınm harlcJnde a81o. bırakılmayacağını ve 
iki memleket arasında ticaretin gittikçe ar
tac:ığm1 söylemiştir. 

- Balkan Antantı bugüne kadar 
Avrupa.ıun bu kısmında en kuvvet
Ji bir sulh eseri olduğunu göster
miştir. Bu eser istikbalde Balkanlı 
milletlerin müşterek bir saadet va-
sr~ı derecesine götüriilebilir. Be
nim fikrimce Balkan Antantı bir 
Balkan federasyonuna temel olabi. 
lir. Ondan sonra bütün Avrupa 
miiletlerine bir birlik misali olur. 
Belki de şimdi bir hayal olarak'. 
göriilen Avrupa birliği bu sayede 
tahakkuk edebilir. Dikkat ederse
niz Balkanlı milletlerin dillerindo 
birçok Türkçe olan kelimeler var
dır. Hatta bugün aslındaki 9ekli hiç 
bozulmamış bir takım kelimeler bi
zim dilimizde Türkçedeki manasile 
kullanılmaktadır. Buna bakarak a_ 
ra sıra kendi kendime düşüniiriim. 
Balkan milletleri arasında müşte
rek bir dil bile kurulabilmesini 

"Pa,a yolu ..... Filhakika, son za· 
manlarda gitmeğe muvaffak olanlar 
ancak dört şahsiyettir ki, içlerinden 
biri, Sovyet konsolosu .. Fakat, o, 
spor otomobiliyle geçmiş ve ekseri· 
ya arabası onu ve adamlarını değil. 
bilakis o ve adamları arabasım taşı
mış diyorlar ... 

Bizim kamyon da, mucidini ve 
mi.ihendisini hayrete düşürecek ma· 
rifetler yaptı;. altmış santimetrelik 
sulan, batağa batmak tehlikesini 
göze alarak geçti. Hatta bazı dere· 
lerd~hattı, halat bağlayıp heyamola 
çektik. Bazan, kazmalarla kayalar 
kırıldı, yollar açıldı. Bazan, uçurum 
kenarlarından keçi gibi sıçradık. Ba· 
7an tank olduk ... Bazan yarı bua -
kılmış köprülerin üstünden değil. 
nltmdan geçtik .. Ağac kütükleriyle 
siimmettedarik yapıl~ış altı boş bir 
menfezden tekerleğimiz kaydı, az: 
daha yirmi otuz şehit veriyorduk. 
Mucize ile kurtulduk. Bir keresinde 
de dalgaların yaladığı bir sahaya ka
dar denize yaklaşmak, deniz taşları
nın üzerinden geçmek mecburiye· 
tinde kaldık. Düşünü ki: Taşları 
ı:ıivri sivri kmlmış natamam şose 
parçalarından geçerken, "oh iyi yol
dayız!., diye memnun oluyorduk. 

Hülasa, ilk menzile ulaştık. 
Bir gece Fatsa'da kaldıktan son· 

ra, ertesi gün gene ayni minval 
Üzere kamyon seyahati .. Ne de ha -
~in tabiat: Bir yerde, yarımşar met
re mib'lbında, iri kaya yığrnlarma 
rastladım ki, üstüste koysanız ehram 

(Devamı 4 füıeude) 
(Va-Nil) 

• !skA.tl umum mUdUrU Cevdet bu sabah 
~chrirrtiz:e gelmlştınr. Trakyaya gidecektir. 

• sıvıuıta Deli yuta. Mustafa karım 

1 

Zeynep bir batında dört erkek çocuk doğur 

nıuştur. . 
• Harp sanay!I efradına Uç ay ııonra ve 

· yUz: kuruşu geçmemek şartlıe yevmiye veri 

ıccektlr· 
• !ktıs&t veklll CelAI Bayar deniz mUeııse 

seJermde tetkikat yapmak Uzere iki Uç gUne 
kadar §ebrirnize gelecektir. 

• Belediyenin kimsesl%ler yurdunda yeti• 
şen çocuklardan on beşine bu ay nihayetinde 

1 
ııusnUbal varaka.!ı verilecektUr. Bunlara 
.. ırodiden iş bulunmuştur. 
' • !nhlsarın Tekirdağ ;:ıarap fa.brikuı en 
modem tesl.saUa takviye edilerek yüksek 
kalitesi şaraplar istihsal edilecektir. 

• Tütün inhisar kanununda tad11At yapı 
ıarak hıı.zrrlanan proje VekAlete g6nderil• 

mfştlr. 

• Ha\'& ga.zı elektrik flyatları:nr teabit 
cdec~k komisyon bu ay nihayetinde toplana 

cakttr. 
* 16 yaşında Seniha adlı bir kızı kandıra. 

rak bekrini izale ettJrmeklen suçlu S&baha 
tin muhakemesine dlin de gizli olarak devam 
edilmiş Sabahatln tabliye talebi redded11• 

mı,ur. 

* l{aradenizde görülen serseri maytnl~ 
elan bulunamamıştır. 

• Galata ve Sirkeci yolcu salonlarında 
hamallarla. mUşteriler arasında teması ke5" 
mek için hamallar ,.e gişeler numaralanch
rtlmıştır. Yolcular paralarını hamala. deıttJ 
vezneye vermektedirler. 

• ölüm vak&ları her hafta maballt 11ulh 
hakimliğine bildirilecektir. 

• soyadı kanunu mucibince almma.sı kap 
eden para ceza.smr vermtyenlerin cezal&rmm 
hapse çevrilmesi takarrUr etmiştir. 

• ~ıutckaftler lstihkaklarmdan fazla. al· 
dıklan paralar gibi borçlarını !ldemediklerl 
tnkdlrde maaşlarından kesllccekUr. 

• Evvelki akşam tlnlversite TUrk kuşu 
sahasında bir kaza olmtı§, muallim Alledo 

• Sütlücede oturan 17 ya;:ılarmda Agop 
esTarengiz bir §ekllde kaybolmuştur. Agop 
aranmaktadır. 

• Şirketi Hayrlyenin Hallçto yapl.Irdı$tı 
yeni ''apur ağustosta lııliyeccktJr. 

• Motörle nakledillrl<en çaluısn Na.zllll 
fabrikRsma alt malzeme tamamen bulun• 
muştur. 

Belediye hazirandan !libaren pplAka borı;la 
rmı ödemeyen otomobilleri Beferdl'n menedt'
cokUr. 

• Polis Mısır çarşısında otuz k.Jşlye altın 
diye tenekeden dlş geçiren dolandırıcı bir 
di§ ka.tfasıru aramaktadır. 

* 1000 öğretmenin biriken kıdem zamları 
ınayıs ayı içinde verilecektir. 

• SUmerbank Jklncl bir demir fabrikasmm 
kurulm8$1 için tetkikler yapmaktadır. Yeni 
fabrika çok zengin demir cevherlerine malik 
bulunan Kayseri civarında Kanı~ta yapıla~ 
caktır. 

• Ünfyersitede bazılanan programa göre 
edebiyat fakUltesl mezuniyet Jmtihanlerma 
1 ha.ziran salı gUnU başlanacak, 16 bazlran 
çarşamba akşamı bitecektir. Hulrnkta dıı. 
28 mayısta tahriri imtihanlara başlanacak, 
31 m.ayrst& bitecektir. Şifahi imtihanlar iııo 
16 haziranda ba.şlayacalr, 3 Ohazirenda hitam 
bulacaktır. 

* tııt.anbul ikinci vali muavlnligine polis 
mUdU:rll 83.llb Kılıcm ve polis ınUdUrlüğtıne 
de Beyoııu kaymakamı Danişin tayin edile 
ce~l haberi teeyyüt etmektedir. 

• Eminönü Halkevi t&ra!mdan GUlhane 
parkı fçlnd~kl AJayköşkU binasında cuma 
gilnU gecesi ııe.a.t 20,30 da halka ve cumarte 
ıı1 günU saat 14,30 da talebeye olmak Uzere 
"Dekbazlık .. piyesini temsil edilecektir. 

DIŞARIDA: 
Fran.sada ııol partilerin birleıımcsl için b\r 

hareket vardır. KomUn!st ve ııosyalist pat'" 
tileri ~urahhasları bunun için dUn ilk içli• 
malarmı yapmışlardrr. 

• Londra. gazetelerinden biri Almaııya. ile 
Sovyet Rusya arasında bir anlaşma yapıla• 
c~a ve Alınanya.nm Londra bUyUk elçisi 
Von Ribentrobun bu işe memur edileceğinde 
ısrar etmektedir. Bu ara~!\ Almanyanm 1tal 
yayı bırakaca.ğı ilave olunmaktadır. 
* Muııollnl mayll! ayı içinde Peştcyl ve 

M'.acarlstanı ziyaret edecektir. 

• "Alla.hın rUzg~rı .. 1.smlndekı tayya.rele
rile Tokyo - Londra rekor uçuşunu mu\•af· 
faklyctle bitiren iki Japon t&yyarl'clllf bu 
cuma gilnU Sertinde Tempelbot tayyare 
mcydan'ına gelecektir. 

• Irak Başvekili ''e Maliye na.ı:rn Fillatinln 
ikiye &)Tılmaııına taraftar olmadıklarmı ııöy 
lem işlerdir. 

• A iman hUkt'.lmetlnin Papaya verdiği 
notada Alman bUkOmetinln Vattkanla iyi 

münASebet idame etmek arzusunda olduğu. 
fnkat klll~nin devlet l~lnde bir devlet olma 
sına ve papazlar eırufmm milli camla içinde 
huııusf bir zümre te§ktl etmuine mUsaa.de 
cdemlycceğl blldfrllmektedfr. 

• Yunan BA§veklll Pire Ucaret odur tara. 
fmdan verilen ziyafette aöyledt«i nutukta 
"Yunanlııta.n siyasetinin ana prenıılbl, Balkan 
mUtte!lklerlle teMnUt ve barı'm mUda!a&!!t 
olmuş ve dalma böyle ole.calttır., dem\şUr. 

• Sofyada Türk • Bulgar dostluk ccmlyo 
tinin yeni idare heyeti aeçllıni§Ur. 

*Alman hilktlrnet\nin bütün devletlere si· 
IA.hla.nma yarışından vazgeçilmesi tekllfinde 
bulunacağı umulmaktadır. 

• Sovyet Martin vapuru mUhim miktarda 
altın yUklU olarak İnglllerede Tilburyiye 
gelmiştir. Beheri bir kentallık kırk aıtm kül· 

çesl Londraya. sllAhlı muhafıtla.rm nezareti 
altmda nakledilmi§Ur. Bu altm Nevyorka 
gönderilecek Ur. 

• Hlndis~andn. Pat.nada Mecwıilerle mU9-
1 

!Umanlar arasmde. kanlı bir tarpışma olmu, 
ve iki kadm ölmll§tUr. üç de ağır yaratı 
vardır. 

• Amerlka. bahriyesine mensup 12 tayyare 
hepsi 78 tayfa lle Kalitorniyadakl Sandiego 
ile Honolulu arasmdakl .tOOC> kllomeb:'eUk 
rnesa.feyl 21 saatte geçml§lerdir. 

• Holşheda • Londra ekllpreıi Creve clva 
rmda yoldan çıkmış ve iki vagon h&aa.ra ut 
ramıştrr. Birçok yolcu yaralanm11lır. 

• Bir İngillz bombardım..an tayyaresi He
roschlre de dUşmll§tUr. Pilot ölmUştür. Şim 
diye kadar bu l'llretle !ilen tngUl.z harp t&;y 
yarecllerltıin saJ'l81 433 ü bulmuıtur. 

mihnkü ·· .... n goru~ .. ,, 
Bu sözler, Balkan J\nlnntının sa
dece Balkan devletleri arasında si
yasi bir kombinezon mahiyeti ve 
hududu dahilinde kalmadığım, ya
\'~ yavaş bu memleketlerin miincv. 
Vt'.'rleri arasında bir nevi müşterek 
saadet ve rcfnh ideolojisi yaratma. 
ğa başladığını göstermesi itibarile 
hakikaten k1ymetlidiı·. 

SON POSTA'da: 
Yugoslavya • TUrkiy~ 

Son Posta Ba.Jınulıarriri M11hifiiıı 
Birgen de Belgrad .~cyılıatiıı.dcn ç.ol~ 
müsait intibrı'!(ır almı§ lmlıınm.akta
dır. Güzide arkada.Jımız bcs a.<;ır bi4 

• '.ıi 

::ı.mıc bir amıda 11aşam1§ ofan rugos-
1.avıarm bize 1..-:arş-ı olan seı'gilcrinıf 
§Öyle tebarü;:; ettiriyor: 

Yugosalvlar, Türkiye doslluğıınn 
büyük bir kıymet veriyorlar. 
O kadar kıymet veriyorlar ki, bura. 
ya. geldiğimiz gündenberi, muhiti. 
mizde dalın! surette gördüğümü:ı:; 

§eylerden biri de Yugoslavya dille-
, (Sayfayı çeviriniz) 

Kara Davud 



Abdülhak Hômidin 
• • cenaze merasımı 

Büyük ölü Hamit dün öğleden 
sonra Zincirlikuyudaki ebedi medfC" 
nine tevdi edildi. 

Denilebilir ki ~imdiye kadar İs· 
tanbulda bu kadar çok halkın iştirak 
ettiği cenaze merasimi görülmemiş· 
tir. Saat on ikiden itibaren Beyoğlu 
semtine giden tramvaylarda yer bul
mak imkansızdı. Birçok kimseler 
de birle~erek otomobil tutuyor, Maç 
kaya bu .şekilde gidiyorlardı. Maçka 
tramvayları saat on dörtten sonra 
Harbiyeden ileri geçemiyor, burada
ki kavisten geri dönüyordu. Tram· 
vaylarda yer bulamıyanlar da kafile· 
ler halinde ta Maçkaya kadar yürü
yorlardı. 

Maçkapalasm civan mahşeri bir 
§ekilde kalabalıktı. Birçok kimseler 
apartmana girip Hamidin tabutu 
kar§ısında bir dakika !Ükut ediyor, 
bir kısmı hi.ingür hüngür ağlıyordu. 
Tabu ta sarılanlar da çoktu. Bir ara 
8partmana girip çıkma kabil olama· 
ymca zabıta İ§e müdahale etti, kapr 
lar kapandı. 

Saat onbC§e doğru tabut caddeye 
açılan pencerenin önüne getirildi ve 
dı§arıda halkın da işitebile~eği şekil
de dua edildi. Burada bilhassa tezki
ye merasimi çok hazin oldu. 

- Abdülhak Hamidi nasıl bilir· 
siniz? sualine eHi binden fazla insan 
cevap verdi: 

- iyi biliriz ... 
Bundan sonra tabut eller üzerin

de apartmandan çıkanlarak Teşviki
ye camiine götürüldü. 

Lüsyen Abdülhak Hamit de biraz 
sonra siyahlara bürünmÜ§ bir hald~ 

rnıııırııııııııııııııırıııııııııuıHınıııımıırrn11111ıum1ıınrmnn11nuJJflD 
ri arasındaki tUrkçe kelimeleri bu
lup çıkarmaktır. Bugün, sofrada bir 
gazetecinin bulup çıkardığı bu keli
meleri "§a.ppoy, sümbül, gül bahçe.. 
si, gül ve ilfıh,, sayıp dökerken öte.. 
d~n bir gazeteci bağırdı: 
- Yahu, bırak artık! dedi; bu gi
d!-.-Ie bize dil kaJmıyacak! 
Ben de dedim ki: 
- Biraz dalın gayret edelim de şu 
iki dilden bir dil yaprp rahat rahat 
konıL)alım ! 

Gülllştük. Onlar bu mü§ahooeden 
memnundurlar. Geçmi.s tarihin bu 
yadigirlarr, burada şimdi ac.ı hatı
ralarla değil, tatlı duygularla hatır
lanıyor. O kadar tatlı ki gazeteci. 
nin biri bugiln, bunlardan bahseder. 
ken söyle söyledi: 
- Osmanlı imparatorluğunun ya
pamadığı Balkan ittihadını, Bal
kanlıJa.rm milli devletleri peka.ıA ya
pabilirler. Her taraftan buna doğ. 
nı çalışmamız llznn ! Balkanlılar, 

müttehit bir Balkanlar devleti vü. 
cuda. getirerek Avrupa devletlP.ri 
ittihadına. misal vermelidirler. 
Bu fikir, bugiln için ham bir fikir
dir. Fakat, zaman yüriiyor ve hayat 
da istiyor ... 

AKŞAM'da: 

Abdülhak Hlmlt için 
Ak§am vugfrrı lxı§sütununda Hasan 

~U YüccPin Şairiazam hakkında ~
aığı bir T,iiçiik etüdii flC§TCdiyor. /§tc 
bundan gü~1 ıtir par~: 

Abdülhak Hamid, bir fidan gibi 
yaprakları sararıp kurumadı. Bir 
çınar gibi fan iliğe göğüs gere gere 
hayattan uz:ı.kla.5tı. O yalnız hayatı 
sevdi. Bana: 
- ô7ümaen Txrr7mw.yornm, fakat 

ı iğreniyorum. 

Dediği zaman bunun manasını şim
diki kadar anlamamıştım. 
Abdülhak Hamid, kamil bir insan. 
dı. Onun sanatkar olarak ne kadar 
büyük olduğunu kendisine söyledi. 
ğim z:ıman, hafifçe gülmüıı ve ba
na. rıu cevabı vcrmi~ti: 
ltt.J~ biiyük olı•r mu, o iııs~m ki Tıiç 
o!iır .. 
Bfı.n hala bu sö1..e inanamıyorum. 

B!r insan ki nrkl'smda bU:iik bir 
~er ve o C"serfordcn ruh gıdası al
mış nesm~ bırakır da nasıl büyült 
olmaz? Fakat gene omm kalın ·ve 
titrek se8i Jrul:tJdanmda 11mlamak
ta deva.rn ediyor. 
l ıı.1a bW.yük olıır mu, o iı· s.~rn ki 1ı iç 
oluf",. 

Kara Davud 

ahbaplarından iki kadııun kolunda 
apartmandan çıktı, camie gitti. 

Burada namaz kılındıktan sonra 
tabut gene eller üzerinde camiin 
a,·}usundan çıkanldı, caddede hekli
Y( n top arabasına konuldu. Böylece 
süvari polislerin açtıkları yolda ce· 
naze alayı hareket etti. En önde tıb
biye talebelerinin taşıdıkları Atatür
kiin çelengi götürülüyor, arkada Bü
yük Millet l\leclisi, Easvekil ismet 
lnönü, Dahile Vekiii Şiikrü Kaya, 
vilayet ve belediye, üniversite, muh 
telif fokiilteler, mektepler tarafın· 
dan gönderilen çelenkler geliyordu. 

Önde giden si.ivari polislerden 
sonra alayın iki yanında biyade po
lisler, izciler, migferli askerler, itfa
iye efradı yiiriiyordu. 

Bir ask.eri bando ile şehir bando
su da sıra ile matem havası çalıyor
du. 

Tabutun arkasında Reisicumhur 
namına Ankaradan gelen yaver yüz 
başı Cevdet, ordu müfetti§lerinden 
Korgeneral F ahrettin, harp akade
misi kumandam Ali Fuat, General 
İzzettin, lstanbul kumandanı Gene
ral Halis, vali, Hariciye vekaleti !l· 
yasi müsteşarı Numan Rifat Mene· 
mencioğlu, mebuslar, askeri kuman 
danlar, resmi daireler erkanı yürü
yordu. Bunları da on binlerce halk 
t.'lkip ediyordu. 

Alay Maçkadan Nişantaşı yoluy
la Şişli tramvay caddesine çıktı. Ha· 
laskargazi caddesi yoluyla Şişliye 
oradan asfalt yol üzerinden Zincirli 
kuyuya gitti. 

Alayın geçtiği yollarda dükkan· 
larm kepenkleri kapanıyor, alay git
tikçe kalabalıklaşıyordu. 

Cenaze alayı Zincirli kuyuya iki 
buçuk saatte vardı. Tabut burada 
top arabasından indirilerek eller Ü· 

zerinde mezarlğa götürüldü, Hami
din tabutu derin bir sessizlik için
de toprağa bırakıldı. 

Babıali kitapçıları dün toplu bir 
lialde cenaze alayına iıtirak etmiş
ler, öğleden sonra dükkanlarını ka· 
pamışlardır. 

Bugünkli ihtifal 
Aziz ölü için bugün saat on ye

dide üniversite konferans salonunda 
büyük bir ihtifal yapılacaktır. 

Evvela istiklal marşı, sonra ma· 
tem havası çalınacak, Fuat Köprülü 
ihtifali açacaktır. 

Bundan sorua docent Aü Nihat, 
İsmail Habip, Mithat Cemal, Nusret 
Safa coşkun t1Öz söyliyecekler, ede
biyattan lbrabim, Mithat, Mehmet 
kaplan, hukuktan Edip, tıptan bir 
talebe Hamid.in şiirlerinden bazı par 
çalar okuyacaklardır. 
HAmidin ailesinin teşekkürü 

Ailemizin mübarek ve sevgili 
reis~1Abdülhak Hamid.in matem gü
nü biiyük milletimizin göstermiş 
olduğu yükflek ve asil alaka ile ls
tanbul vilayet ve kumandanlrğmın, 
Halk Partisi ile Evlerinin, üniver.si· 
te gençliğinin, muhterem matbua· 
tın, mekteplerimizin, muhtelif mü
esseselerle teşekküllerin, tanıdığı
mız ve tanımadığımız birçok vatan-
da!ımızm lutfen ziyaretimize gel
mek. telgraf ve mektup göndermek 
ve ceruıze merasimine iştirak etmek 
suretiyle göstermiş oldukları büyük 
1lıtufkarlıklard2:1 dolayı hepsine ay
rı ayn arzı te~ekküre derin kederle
rimiz mani olduğundan kusurumu
""" biiyük matcmimize bağışlanma
sını dileriz. 

Lüsyen Abdülhak Hamit 
Abdülhak Hamit.tin ailesi 

Vugosla v ilniversite
leri nde arbedeler 
Bclgrad 14 .A.A.) - Üniv"ersite]erde 

galeyan devam etmektedir. 
Liubliana'da talebeler grev ilin et· 

~erdir. Zagreptc faş~t alcyhtcrı ve 
naeyon:ılist Hırvat t~lebeler aracında 

şiddetli bır çarpı§ma olmuştur. Ağu ve 
hafif olmak üzere 6 talebe yaraalnmış
tır. 

nurunmu~ kfipe~ 
İngiliz Satcr cinsinden bir nv köpeği 

bulunmuştur. Sahibinin Devlet Basım· 
evi Levazım memurluğuna mürataatı. 

HABER - :AJi§am postaaı l5 N1SAN - 193? 
=======================~~~====~==============:=~ 

YARIN 
AKŞAM 

SOMER sineması 
Dün ak!&DJclan beri (Mi}el Strogof) dan daha 

alakabah, 

Casus Peşinde 
~ransızca sözlü fiL-oini büyük muvaffakıyetle göster· 

mektedir. 
Baş r :>ilerde: 

JOHN BOLES • BARBA STANWlCK • 
WALLACE BERRY 

Bir zabitin kahramanlığı... Kü!>alı bir dilberin 
fedakarlığı ... AJk ... ihtiras ... Zafer ... 

Tu• • rk sinemasında büyük musiki gala temsm Zamanımızın 
ikinci Karuı:o'su, Milano opera6!nıo meşhur tenoru 

ALESSANDRO ZILIAHI 

AŞK ŞARKISI 
filminde, Verdi, Puccini, Giordano gibi bestekarların en güzel par~larını 

Napoliten serenatlarını, İtalyanca ve Almanca taganni ~dccektir. 
PAUL HORBIGER - KAROLA HOH N - FITA BENKHOFF, muhteşem 
sahneler, hissi ve canlı mevzu. şimdiye kadar görülen teganni filmlerinin en 

" 
.., ,... , tı,· : , .. .. •••••• fevkaladesi. Yerlerinizi şimdiden temin ediniz. Telefon: 40690 ••iil 

Taksilerin 
yeni şekli 

f Emir dinlemi- ı 
yen mektepler 

Bir haziranda 
talimatnamenin 
tat blk ı. başlıyor 

Belediyenin taksi otomobillerinin ye
ni ıekli hakkında koyduğu hükümler 
bir hazirandan itibaren tatbik cdilmcfe 
başlanacaktır. Bunun için birçok uksi. 
ler bu §ekilde tadil edilmek üzere garaj 
tara çekilmi§. dolayısile piyasada taksi 
arabaları azalmııtır. 

Yeni §ekle göre takside çalışan oto. 
r ... billerin hepsi yeknasak cam göbeği 
renginde ve orta kısımlar evvelki gibi 
san ve siyah kareli kuşaklı olacakttr. 

Bu ~m göbeği renginin esas rengi 
bUtün tamircilere B~lediye tatafından 

verilmiştir. 

Tal<silerin Qcta1;md:> !olö .. ı. mü,•e. 
rinin oturduğu kismı birbirinden ayıran 
bir cam bölme bulunacaktır. Bu bölme 
icabında mÜ§tcrinin şoföre bir şey söy. 
leyebilmesi için sürülüp açılabilecek iki 

kısımdan mürekkep olacaktır. Şoförler 
cemiyeti bu cam bölmenin bir kaz:a vu. 
kuunda tehlikeli olacağını Bclc:'diyeye 
bildirmiştir. 

Taksi saatleri istinasız arabanın ıol 
tarafında ve mü§terinin görebileceği 
yükseklikte olacaktır. 

~ti ~•TW wr-~ ··' 
Hususi otomoblllerl 

soyan 
Hususi otomobillerden saat, ayna, 

kriko ve buna benzer e1ya saaln Hayik 

ve Vasil yakalanmış, adliyeye veril· 
mişti. Bunların çaldıklan eşyalardan 

bir kısmı sahiplerine iade edilmiş, bir 
kısmının da henüz sahipleri bulunama. 

ımştır. 

Otomobil kazası 
Belediye Sular idareJ;ine ait 311 nu

maralt otomobil dün Cihalide Nadide 
isminde bir kız:a çarparak başından ya. 

ralamıştır. Nadide hastahaneye kaldı

rılmıştır. 

Badem toplarken 
Şchrerr.ininde Deni.ı aptal mahalle. 

sinde oturan Naim isminde bir çocuk 
dün komşularından Sultanın bahçe11ine 
girmiş, baıdem toplamıştır. Bunu Sultan 
görmüş, çocuğu yakalayarak yüzünden 

taşla yaralamı§tır. 

Vagon arasında 
Haydarpaşada elektrik memuru Nafi 

dün harekette olan vagonlar aras:ndan 
geçerken sıkış~. hafif surette yara
lanmrştrr. 

Veni bir tayyare 
rekoru 

Roma 15 (A.A.) - Tayyareci Ma
rio Stcppani, 10 tonluk hamule ile de. 
ni:ı: tayyareleri irtifa rekorunu. 3 mo. 
törlü askeri b~r tayyare ile 4,S63 metre 
yükselmek suretile l:ırrmşttr. 

Tay_·t::::i, aynı zamanda h:r deniz 
t:ayyarc3i ile. 2000 metrc::lcıı fazla bir 
irtifaa en agu bir yükle yükselmek re· 
korunu da kırmrştır. 

Ecnebi ve azlık mek
teplerlne 48 saat 

milhlet verildi 
Maarif vekaleti ecnebi ve azlık mek. 

teplerine şiddetli bir emir vererek sıkı§· 
tırmak ll.ltcburiyetinde kalmıştır. 

Vekalet, ecnebi ve aı:lık mekteplerine 
Maarif müdürlü<>ile daima temasta bu-.. 
lunmak ve kültür derslerine ait husu. 
satla me1gul olmak üzere Türkçe ders 
veren muallimlerden birinin mektep 
müdür muavinliğine seçilmesi lüzumu. 
nu bildirmişti. Al~kadar mektepkr, Ve
kaletin bu emrini hüsnü niyetle karşı
lamadıkları için Vekalet ikinci bir emir. 
le bu mekteplere 48 saatlik bir mühlet 
vermiştir. Bu mühlet zarfında bazı mek 
tl'pl•r 'l';id<ı;.. m11<11liml,.d.ntlt!n birini 

muavin ııe~erek Maarif idaresine bildir. 
mi§lerdir. 

!Benim qödişiim: 
.....,, ,_., ,,_,.........,-~ .......... - . 
''Paşa yolu.,, 

nasıl bDryo!duır? 
( Ba' tarafı 3 üncüde} 

yapılır. Meğer, geçen senenin seli 
getirmi .. 

Sonra, yol, artık, kat'iyen ~:ın1.~ 
yonla gidilemez bir hal aldı. Çunkt~ 
bahsettiğim sel, b\.itün menfez.len 
yıkmı~. uçurumlar hasıl olmuş. At-
1a yolumuza devam ederek. ~~~ 
denen mevkie geldik ve bu isımdckı 
mcb'usumuzun oğlu Bay Atanın 
köy evine misafir konduk. .

1 Orada elli kadar köy muhtarı ı e 
randevii veı ilmişti. Kimi gehn.İ§ ; 
kimi de, ön\imüzdeki Balaman 
suyunu geçmeğe uğraşıyor. Yarı 
bellerine kadar dalmışlar .. Birinin n· 
tmı su götiirdii. Bundan ib~t a~u 
köylüler, elele tutuştulaı. Zencır 
halinde yürüyerek dereyi geçiyorlar 
ki, biri sürüklenirse öteki kurtar-
8In ... 

• • • 
1 te biraz da memleket fethine 

benziycn bu maceralar, bi7jm ~z 
yurdumuzda oluyor: Gnribi §U ki: 
altmış metreden yüksek bir sahaya 
da çıkmış değiliz; en kesif vila)~~~
lcrin birinde pek münbit bir arazı U· 

zerindeyiz. 
Buraların böyle metruk bırakıl · 

:masma belki de, bir fikri takip ile 
i~lerin yapılmaması sebebiyet v_er
miş: Bir vali - Bay Nazif - Beherıne 
elliser bin lira vererek köprüleri yap. 
tır~ı§. Ötekiler ~oseye devam etme
mişler. Birçok köpri.ilcr muallakta 
kalmış, istifade edilemiyor. 

Vali Baran, köylerin mümessil. 
lerioe bu feci hali anlattı; biraz ev
vel Bolaman suyunu geçtikleri sıra· 
da maruz ha!dıkları müşkülatı da 
misal gösterdi. O noktada bir kÖprÜ 
yapıl~ için idarci hus~iyeden 
para vadetti. 

Sonra. asıl mevzua geçildi: 
Köyliiler, uz.un müzo.kerelerden, 

Jm:3 ınünal·ao;~cndan oonra. yaln:z 
şose~erin değil. köy yollarının da, d 
birliğiyle yapılması için, karar \'erdi· 

Bir hırsız 
kumpanyası 
yakalandı 

Şehremini civarı 
dertten kurtuldu 
Şehremini civarında ba:ı:ı evleri so.' 

yan bir hırsız kumpanyası yakaalnmış· 
tır. 

Hasan Hilmi, Hayri ve Kazım ismin
de ü~ hırsızdan mürekkep olan bu kum
panya Şehremininde mütekait brobaşı 
Mehmedin evinden 21 parça. Deniz 
aptal mahallesinde Ba§vekil sokağında 
Yektanın cvi:lden koca bir bakrr kazan 
sofra tabaklan ve kadın çamaşırları, 
Şehremininde bibcrağa sokağında 15 
numaralı Zübeydenin evinden 32 parça 
Şehremininde Saray meydanında arap 
Şerifcnin evinden 44 parça eşya çalrrıış-
ıarcur. Hfn:rl:l'l:ır "<H;n Y"'ı,,.1., ..... -sı • ...ı-4' 
Çaldıktan e~yalann bir kısr.ıı m~y aha 
çıkarılmıştır. 

Kasımpaşada geçen pa.ur gündüz bir 
arpacı dükkanının kepenk kilidini açar· 
ken yakalanan hırsız Narminin arkada. 
şı da ele geçmiş, ikisi de adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Motörsiiz vasıtalar 
ve şehirde seyril sefer 

Şehirde merkeplerle nakliyatın meni 
için yap:lan tetkikat sırasında Bele•iye
ce şehrin birçok hareketli caddeleı :ede 
atların. atlı arabaların ve bisikletlerin 
de motörlü vasıtaların seyriscferine bir 
engel teşkil ettiği ve bu yüzden tehli
keli vaz:yetler olduğu görülmü§tür. Bu 
arada nakliyatta kullanılan atlann ve 
atlı vasıtaların ıda bazı dar geçit yerle
rinden geçmemeleri muvafık götülmiiş.. 
tür. 

Bunun ilk tatbikatı Yeni cami altın
daki kemer yerinde yapılmıJ ve bura.. 
dan arabaların, atların. bisikletlerin geç· 
mesi menedilmiştir. Şimdi bunlar Yeni 
camiin yanından dolaşarak İş bankası
na bakan meydandan caddeye çıkmak
tadnlar. 
~lcdiye diğer ana caddeelrd~ de 

tetlcikat yapmaktadır. Oralarda da atla
ra ve arabalara motörlü vasıtlardan ba,
ka geçit yolları bulunmasına ça.lı;.ıla
caktır. 

Bisikletlere de seyriscfer memurları 
tarafından hu9usi bir dik&at gösterile· 

cektir. -ler. Bu gaye ile hepsi bilfiil çalışa· 
cak. lkt.idan olanlar da. para yc.Je
cekler. Bütçe ve progr~. tatmin 
edici bir şekilde hazulandı. Heyetler 
secildi. Vilayetin başında bö} le a· 
zi~li bir şahsiyet olduğunu görerek. 
köylüler, bu ifc can ve gönülden sa· 
nlıyorlar... ' 

lfo ~ • 

Emin oldum ki, pek yakında b\I 
tarif ettiğim "Paşa yolu,. "Halk Y~
lu,, c;ılacak ve köylünün cay başla~ı· 
na gelince boğulma tehlikesi geçır" 
mesi bertaraf edilecektir. 

Ordu vilayetindeki gayret, bat: 
ka vilayet erimizde de olsa, bir ikı 
sene zarfında yol davamız büt\iıı 
memlekette hailolunur. 

(Va-Nu > 
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Dostumun 
nıetresi .•• 

Emin, yaşı belli olmıyan, sakat 
bir gençti. Vücudunun bir tarafı 
yana sarkık gibiydi. Bir ayağı da a
damakıllı topallıyordu. GaY,ct iyi ah
lakı vardı. Aksıyarak yürüdüğü için 
arkadaşlar arasında onu .. Dümtek,, 
diye çağımdık. Fakat bir hainlik, bir 
alay maksadiyle değil, her nedense 
ağzımız böyle ahşmrştı. 

Bulunduğumuz dairenin muha· 
sibi?'di. Bi7e gayet kolaylıkla para 
verır .. Sankı ceplerinden sarfediyor 
mu§lar gif;>i homurdıyan muhasebe"' 
cilere, veznedarlara asla benzemez· 
di. 

Yaz tatilinde tesadüfen her iki
~!z de ayni köyde buluştuk. Bu kü
çuk yerde sık sık biribirimize rastlı
yarak samimiyetimiz daha derinleş
ti. 

Bir gün onu elinde bir mektupla 
gördüm. Bana rastlayınca: 

- Müsaadenle .. Postaya kadar 
gidip hemen gelirim.. . dedi. 

Avdetinde izahat verdi: 
- Her gün sevdiğime yazıyo

rum. Bir gün ihmal etsem deli olur. 
Pek merak eder. Eğer evli olmasay
dı birlikte yaşamağa hazırdı ama, 
ne yapalım .. Onu bir gün sana tanı
tırım ... Bak göreceksin, ne güzel 
kadın .. Yirmi sekiz ya§ında .. Onu 
ilk gördüğüm güdenberi sevmi§tim. 
Hayatmım kadını .• Hem akıllr, hem 
zarif .. İ-Icrm iş bilir.. O, beni tanı
mazdan evvel evlendi .. Talisizmi§ .. 
Fena kocaya düştü. Kendisini her 
zaman teselli ederim: .. Bo§an 1 - de
rim. - Kocan kadar ben de para kaza 
nıyorum. Seni rahat rahat geçindi· 
ririm 1 • derim.,, Fakat o, hasta zev· 
cini yüzüstü bırakmak ietemiyor. 
Hassas kadm vesselam ... 

Her gün bana saadetini anlatır 
sevaiği kadmm resmini.,çizerdi. ı~ıni 
1"1.uyc ımı§. ÇOk olCurmu . Dehsetli 
~~ki~miş. ,Mektep mezunu olduğu 
ıçın ~ste:~ymiş hoca bile olurmuş .. 

Bır gun ona yolladığı mektubu 
bana gösterdi. Üstündeki adresi o· 
kudum: 

.. Bayan Aliye Vasıf. Dürdane 
sokak 25 Şişli.,, · 

- Vay .. Evine mi yazıyorsun~ 
dedim. · 

- Evet ... Kocası onu kontrol et 
miyor. Bu suretle de postarestant 
müşkülatına hacet kalmıyor. Hem 
sanınm, kapıcı birlik. Benim mek
tuplarımı eline teslim ediyor. Haya
tnnda çok metresim olmuştur. Fa
kat bunun gibi kadm hiç görmedim. 
insan onunla konu§maJı ki ne mü
kemmel olduğunu tasdik etmeli. Dü 
şünsene, benim gibi bir sakatı da se· 
verse insanlığına delil.. Zaten o ba
na daima der ki: "Bir erkeğin şekli
ne bakılmaz. Asıl sayılan, ruhu, his 
sidir. Senin inceliğini ben kimsede 
bulamam .. Azizim, doğrusunu söy. 
liyeyim mi, sakatlığıma rağmen ha
yatrmı sporcu tendürüst erkeklerle 
değişmem. Çok mesudum. 

Aradan birkaç gün geçti. Bir ak· 
şam civarda yaptığım geznitiden dö
nerken kahveci telaşla yanıma yak-

laştı: 
- Arkadaşınız Emin heyin ba

şından bir felaket geçti. Yolda yü
rürken bir kamyon çarpmış l - dedi. 

Hemen evine koştum. Tedavilere 
rağmen zavallıcık çok yaşıyamaın~ş, 
ö]mii§ ... 

Bu işi sevgilisine ~aber vermek 
aklıma geldi. Mademkı adresi bili
yordum, iki satırla meseleyi bildir. 
rnek vazifemdi. 

.. Hanımefendi, 
''Arkadaşım Emin bir kazaya 

kurban gitti. Bana sık sık sizden 
behsettiği icin bu matem haberini 
bildirmeği ;azife sayıyorum.•• 

Ertesi akşam, elli yaşlarında bir 
kadmrn ağ1ıyarak geldiğini gördüm. 

- Ben, Aliye Vasıf'ıml ·dedi.~ 
Merhumun hemşiresiyim. Zavallının 
kocamdan ve benden başka akraba
sı yoktu. Bana her gün mektup ya
.:z:arch. Vnh yovru ... dk ... Onun o to
pallığı, alilliği hassas ruhu için ne 
büyük bir ıstıraptı. 

işte o anda Emin'in bana bütün 
bu hikayeyi uydurmut olduğunu 
anladım. Hayalindeki metresini, o, 
bir hakikat gibi yaşatıyordu ve emi
nim ki bunu caka olsun diye değil, 
ruhunun ihtiY.acı olduğu için yapı· 
yordu. 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

ispanya asilerinin ele baş ısı 

Franko, çingene ve 
Yahudi melezi! 

Çingene kralının, mirasını 

bırakmusınıo sebebi bu 
Franhoya 
imiş 

Y ahancı gazetelerin yazdıklarına yol çing~eleri~.in_ k:~llığmm da ken 
göre bundan birkaç gün evvel, raki· disine verılecegını soylemi§tir. Fil
bi tarafından Varşovada öldürülmüt hakika Kvik'in Frankoyla amcaza
olan ··çingeneler kralı., Kvik'in ce- deliği diğer çingeneler tarafmdan da 
naze merasiminde ancak yirmi ka- teyit edilmiştir._ Esasen Kvikle Fran 
dar çingenc1ıazır bulunmu§tur. konun çehrelennde nazan dikkati 

Bunun sebebi, çingenelerin bu celbedecek kadar büyi.ik bir benzer · 
kralm 1. ked k Leh lik de mevcuttur. Ufak tefek fark-' 11,ansmı ter ere istan 
lr bir kadınla evlenmek istemi§ ol· Jarın ise, Kvik'in babasmm halis bir 
masmı bir türlü unutamamalandır. çingene kadıniyle, Frankonun baba-

Baron Krik, İspanyadan Polon· smm ise bir lspanyol yahudiaiyle ev· 
yaya geli§inde bu"t·· . I ta- Jenmcsinden ileri geldiği iddia edil· f un çıngene er _ .J: Leh. . ] · 
ra ından çok sevilmişti. "kral,, son mektcuır. F ~tan ka çın~~ne ~ı 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

25 sene evvel bugün .. --- ~ -lii'-5i ~ 

Titanik battı 
1653 insan Okyanosun 

derinliklerine gömüh11üş ü 
165 sene evvel bugün 

... ....... ._...... ...... ___ .... ,_. ~ ~ ~ -
Beş sene süren inşaatlau sonra-Fitıv 

camii bugünkü şeklini aldı. ilk 
cuma namazı liıhndı 

1912 yılı 15 Nisan günü, bütün ı Telsiz mütemadiyen S. O. S. işaretİ· 
dünyayı altüst eden bir hadise vu- ni veriyordu ... lmdad" muhtacız .. 
kua geldi: Titanik battı. Titanik Aysberg'e çarptık .. ,. diyordu. Saat 
268 metre uzunluğunda, 28 metre bire on kala Titaniğe soruyorlar: 

1 genişliğinde, 30 metre derinliğindey _Ne vaziyetteainizf. 
di. 20 mil süratle gidiyordu. Titatik Cevap veriyor: 
kazaya, 14 nisan günü gece yarısın-
dan sonra yani 1 5 nisanda uğradı. - Tepesi a§ağt batıyoruz .. 

Saat birde: 
Saat 1 2 ·yi yirmi geçe telsi:ı im· 

dat istemeğe batlamı§tı: "Cemi 
Aysberge çarptı .. Aldığı rahne bü
yüktür. Çabuk imdat..,, 

Saat on ikiyi yirmi geçe bu tela:ı 
büsbütün artmıştr. Telsiz: imdat iste
mekte devam ediyordu: 

"Hiç bir taraftan imdat gelmedi. 
Vapurun bir kar.anı patladı. Çıkan 
buharın sesi gemide rabıtayı tesise 
imkan bırakmıyor . ., 

Titanik, buz parçasına çarptığı 
vakit kaptan, VL~ur sahibine haber 
vermeğe bile lüzum görmemi§: 

- Çocuk değiliz ya.. tehlikeyi 
anletmz .. demi§tİ. 

Geminin büyiik salonunda yol· 
cular toplanmış, eğleniyorlardı. Or
kestra, "Mavi Tuna,, yı çalıyordu. 
Dı§ardan gelen acı deniz kokusu, bu 
hava ile dalgalanan kadın saçların-
dan uçan la,·anta kokulanna kan§r 
yordu. 

Salonun açık pencerelerinden bi· 
rine ba§mı çeviren genç bir adam, 
san saçlı ni§anlısına: 

- Hava güzel ama, diyordu zi
firi karanlık. Ni§anlısı cevap veri
yordu: 

- Yıldızh geceler mevsimi değil 
daha ... 

Şampanya kadehini kaldırarak 
neşesinden kahkaha atan bir kadın 
yüksek sesk: _} 

-Y agasm ! diyordu. Amerikaya 
gidiyoruz. Hürriyet heykelinin üstü
ne çıkacağım 1 

Bu sırada gemi müthiş bir gürül~ 
tü ile birdenbire earaılmı§tı. Herkes 
ayağa sıçrıyordu. Bir şey olmuştu ;ı 

Geminin sarsılması devam edi
yor .. Ayni zamanda gürültüler de 
duyuluyor, direkler çatırdıyor, de· 
mirler gıcırdıyor ... 

Biran süren şaşkınlık geçtikten 
sonra, herkes felaketi anladı: 

- Batıyoruz 1 
F daketi kaptan köprüsündeki

ler de anlamışlardı. 
Bride'in ilk i'şi telsiz aletine bak· 

mak oldu. Sonra arkadaıma haber 
verdi: 

- T aliimiz varmıf. 
-'? ... 
- Telsize bir şey olmadı: .. 
- Acaba gemi büyük bir hasi.'\ra 

uğradı mı? 

Fakat, bunu sormağa lüzum yok 
tu. Geminin her tarafı ayn ayrı 
sarsılıyor ve sanki vapur parca parça 
dağılıyordu. ~ 

"Vaziyetimiz vahimdir . ., . 
Telsizini veren Titanik bir daha 

imdat istiyemedi. Karpathia vapuru 
kaza yerine geldiği vakit 15 nisan 
sabahı etraf aydınlanıyordu. "yüzen 
dünya .. dan eser yoktu. Deniz üz~ 
rinde 705 kişi ölümle pençele~iyor• 
du. 1653 insan Okyanueun derinlik• 
lerine gömülmü~tü. 

Fatih. camlloin 
yapılışı 

1772 yı]i 15 nişan günü 165 se'" 
ne evvel bugün ( 1 185 senesi mahrct 
minin onuncu günü) beş sene sÜ· 

ren inşaattan sonra Fatih camiinde 
cuma namazı kılmdı. Bugün gördü
ğünüz Fatih camii, J 6:5 sene evvel 

bugün bu hale getirildi. Camiin ya· 
pıhşı hakkında kısaca malumat ve• 
relim: 

Fatih camiinin ynptırılı§ına 14 71 
(867) yılında ba§lanarak 1471 
( 87 5) yılında yani sekiz sene sonra 
bitirildi. 

Fatih camiinin yerinde Havari• 
yun kilisesi vardı. Harap o1duktan 
sonra tekrar yapılmamış, fatih bu 
kilise harabeside birer serefeli iki mi
nareli bir cami yaptırmıştı. 

Fatih camii, zelzeJelerin sarsın· 
tısından kurtulamadı. 

1509 (914) çok hasara uğradı. 
Fakat tarihi ehemmiyeti göz önün• 
cle tutularak derhal tamir edildi. 
1766 yılı 1 O mayıs günü ikinci bir 
zelzele merkez kubbesiyle diğer kr· 
sımlarmı tekrar harabe haline getir
di. Bu da bir sene sonra üçüncü Mua 
tafa tarafından yeniden yani 165 
sene evel, bugiinkü tekline getiril. 
di. 

Bu tamirin pımiin iç tezyinatrnı 
bozduğu rivayet edilir. 

idamlar 
ı~ıtvanyada zehirli 
gazla yapılacak 

Litvanya hükumeti bunldan böyle t
dam mahkUınlannın asmak yahut kur· 
şuna dizmek surctile öldürmelerini ya. 

sak eden ve mahl:umların :tehirli gazla 
idamlarını emreden bir kanun çıkarmıt
tır. 

Gazla idam celUltlrğı memuriyetine 
istida verenler pek çoktur. Bunların a-

zamanlarsa bilhassa ispanyadaki asi ''kra1,, ~ rab~. ~.ya r§ı .g'?sfter -
general Fiankoyla yakından alaka· ği sempatı ve . utun aervetını r~n· 
dar olmuı :ve bu amcazadesinin ni- ı ko~ terketmesı hep bu akrabalıgm 
~yet harbi kazanacağrru ve Jspan- tesinyle olmuştur. 1 

-79 
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Belgrat ziyareti 
Belgrad 15 (Telefonla) - Başvekil 

İsmet İnönü dün de haber verdiğim gi
bi saat 14 de beraberinde doktor Tev
fik Rüştü Aras oMuğu halde Belgrad
dan hareket etti. Aldriyatik sahillerinde 
bir hafta kadar sürecek bir seyahat ya. 
p+ı;ı cktır. 

Resmt teblig 

1'.fözakereler hakkında bugün aşağı
daki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

"Türkiye Başvekili ekselans İsmet 
İnönü ile Hariciye vekili ekselans Rü§
tü Arasın Belgraodı ziyaretleri. Türk 
devlet adamlarile Yugoslavya Başvekili 
ve Hariciye nazın Dr. Milan Stoyadino. 
viç arasında noktai nazar teatisine ve. · 
site olmuştur. 

üç devlet adamı konuşmalan esnasın
da, iki devletin müşterek menfaatleri- . 
nin tam ahenk içinde bulunduğunu ve 

bu konuşmalara mevzu olan bütün me. 
selelerde tam bir noktai nazar mutaba. 
katının mevcut olduğunu bir kere daha 
müşahede etmişlerdir. 

Uç devlet adamı, iki devletin imza 
etmiş bulundukları paktlardan doğan 

beynelmilel taahhütlarinin durumunu 

ve keza ahar devletlerle gerek evvelce 
gerek son zamanlarda giriştikleri husu. · 
si taahhütleri tetkik etmi,lerdir. 

Uç devlet adamı, bütün bu taahhüt
lerin, iki devlet harict siyasetinin Bal. ' 
kan antantı çer~evesi dahilinde ve Mil. 
letler cemiyeti paktına uygun olarak 

takip eylediği hedeflere tamaınile muta
bık olduğunu görmekle bahtiyar olmuı
lar ve bu te!riki mesainin kendi mem.. 

leketlerinin menafiine uygun olduğu 

kadar umumi sulhun menafiine de en zi. 
yade hizmet ettiğini müıahede eylemi§
lerdir.,, 

Sofyada hazırlık 
Sof yyadan bildirildiğine göre, Bulgar 

hükumeti Belgrad dönüşü İsmet tnönü
nü kar§ılamağa hazırlanmaktadır. Tür. 

kiye Ba§vekili ve Hariciye vekili Sof

yada birkaç saat kalacaklardır. 

Sof yada iyi haber alan mahafilde sl5y· · 
lcndiğine göre, İsmet tnönünün Sofya• · 
yı ziyaretini müteakip, yaz mevsiminin 

sonuna doğru Bulgar Başvekili Köse 

İvanof da resmen Ankarayı ziyaret 
eıjc:ektlr. 

Köse İvanofun bu arzusunu bizzat 

i smet inönüne i~sas ettiği söylenmek. 
tedi r. 

Kö:se İvanof, Yugoslavyarun Sofya 
elçisini de kabul ederek, bir saat kadar 
görü§müştür. 1 

Diğer taraftan, Bulgar yüksek aske. 
ri §t'.irası da yarın içtimaa davet edil

mi§tir. Büyük bir ehemmiyet atfedilen 
bu içtimada, Bulgaristanın muhtemel 

siy-;si taahhiltler altına girmesi mese
lesinden mütevellit vaziyetin tetkik 
edileceği tahmin olunmakta!dır. 

Bir arkadaşımıza nişan 
Belgradda bulunan gazeteci arkada§. 

larımızdan Abidin Davere Yugoslavya 
niyabet meclisi azaları, saltanat naibi 
prens Pol namına Yugoslavya tacı ni. 

İstanbul a.allye mahkemesi altıncı hukuk 
dairesinden: 

Hacer Ba.ıa. tara!mdan Edirnekapı Nesll 
ıı&h maabllesl Çınar caddesi 38 numaralı ev• 
de iken balen ikametg!lu .meçhul olan Ah 
met kızı Fatma. aleyhine açılan veraset da• 
va.sının icra kılman muhakeme.si aonunda: 
Ölm~ Yahya oğlu Abbasın 18j3/935 tart 
hinde öldüğü ve kaydcn karısı olmak Uzere 
mukayyet bulunan mUddelaleyh Fatmayı 

1336 senesinde tel!Iu selAse ile boşadığı ve 
kayden eağ göı:1l1en Çelebinin kızı Şahende 
nin de evvelce öldUğU ve müteveffayı muma 
1leyhin veraseti anası GUllzar ile ana baba 
bir kardeşi davacı Ba.1rı ve yine ana baba 
bir kardeşi SUleyman ve baba bir kardeşi 
N aciye ve yine baba bir kardeşi olup evvel• 
cc ölen Çelebinin çocukları Davut ile Huri• 
yeye münhasır bulunduğu kısmen nUfuıı 

kaydı ve dinlenen klmscl~rln şehadeUerile 

ı:ıablt olduğundrın 864 numaralı kanunun 1 
ve 9 uncu maddelert ve T. K. M. nln 440 et 
mad<lelerine tevfikan mUaddelalcyh Fatma 
nm kayden koca:ıı olarak görülen Ali Abba• 
sm müddealcyhi 1336 senesinde tela.kı selA.se 
ile bo~ış olduğuna ve müteveffayı müma• 
ileyhin tc!rekesl on altı hisse itibar edilerek 
ıı~kiz hissesi anası GUlizara ve ikişerden altı 
hüı!<'.csi ~Ulcyman, Naciye, davacı Ba..ta.ya ve 
birerden iki hissesi de Davut ve Hayriyeye 

ait olmak suretile miraııcı oldukla.rma ve 12~7 
~rıış muhakeme masraflarmm iki tarafa 
yUklctilmesine temyizi kabll olmak üzere 
19 / 3 / 937 tarlbJnde karar vcrlldlğl ve bu 
bapta.ki nA.mm blr sureti de mahkeme di~ 
vanhanesfne ta.llk kılınmış olduğu cihetle 
keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
ilA.n olunur. 

Belgrıadoo şimdil;i Meçhul AskllT' abidesinin yanı başında y eni bir abide 
yaP.tırn.aJ-ctadır. Başvclcilimiz ve Türk heyeti lıu Üı§aat yerini de 

-·----=-..,-~---~ .,...._.,._~~ !lezm!i.ş lerdir 

• \;i,;,;, _ •. 

Bayan Stoyadinoviç) ismet lnönii, ve Stoyaclinoviç Belgrad hayvanat 
bahçcsinda 

ismet lnönii ve Stoyadi;ıoı:it; IJclgra<l lıayvaııat bahçesinde 

şanının üçüncü rütbesini tevcih etmiş
lerdir. 

Ziyaret edilen sanayi şehri 
f nönü Saraybosnadan DubroV' 

nik' e giderken büyük bir sanayi rner-

Kapitülasyonlar 
konferansı 

Ilga tek llfl 
müttefikan 
kabul edildi 

Montreux 14 (A.A.) - Politisin ri
yasetinde toplanan kapitülasyonlar kon. 

feransmın . umumi encümeni, Mısır mu. 

rahhas heyeti tarafrndan tevdi edilen 

mukavelename projesini tetkike başla

mı~trr. 

Mısırda kapitülasyonların tamamile 

ilgasını derpiş eden projenin birinci 

maddesini encümen, müttefikan kabul 

etmiştir. 

Bu maddenin metni teferruata ait ba

zı tadilat yapılması için tehir komitesi. 

ne havale edilecektir. 

Fransız murahhas heyeti, ecnebilerin 

Mısırda yerleşmeleri hakkında bir mu

ahede projesi tevdi etmiştir. İntikal 

devresi için 18 sene teklif edikceği ve 

bu devrenin bu suretle İngilizlerin as

keri işgalile birlikte hitama ereceği tah. 

min edilmektedir. 

kezi olan 7eniçayı ve Mastan ziya
ret etmiştir. 

Sorya mlil8.katına verilen 
ehemmiyet 

Paristen bildiriliyor: 
Le T emps gazetesinin Tnönuye 

Sofyadan itibaren refakat etmiş o· 
lan muhabiri Sofya istasyonunda 
Köse lvanof ve Bulgar hükumeti 
tarafından Türkiye Başvekiline gös-
terilmi.ş olan yüksek saygının, Yu· 
goslavyadaki Bulgar sefiri Popoff 
tarafından da Belgrat istasyonunda 
gösterilmiş olmasını ehemmiyetle te 
barüz ettirmektedir. Bu hal Türk -
Bulgar -Yugoslav anlaşmasının de 
lili addediliyor. 

Musolfnl - Şuşnlg 
mülakatı 

Viyana 15 (A.A.) - B. Şıışnig ile, 

B. Guido Schmidt, 22 nisanıda Ven edik

te B. Musoliniye mülaki olacaklardır. 

: .................... ·.:::.::.:.:: ,.!!.!..:• ~-· ......... .!!!-. ~····.: 
: \ ~ 

~ · HABER. A . , . 
i lstanbulun en çok satılan-ha-i 
~ kiki ak,am gazetesidir. ilanla -~ 
i rmı HABER'e verenler kare-! 
İ derler. ! 
" . 
&.. ........................................... ~ •••••••• .: 

15 Nt&A.N - 193, -
iki çete daha 

edildi imha 
(BQ.§ tarafı 1 incide) 

Bu hadise, ilerde hıristiyanlara da, 
Alevilere ve Nasturilere yapıldığı gi. 
bi, tazyikler yapılacağını ispat ettiğin
den hıristiyanlar istikballerinden hak. 
h surette endişe etmektedirler . • 

Neye kaçıyorlar ? 
Hatayda dolaşarak Türk halkının 

maneviyatını bozmak, unsurl~n biri. 
bi,.. \leyhine tahrik etmek ve nihayet 
Hatayın Suriyeden ayrılmıyacağıru i
leri sürerek tahrikat yapmak istiyen. 
lerin vaziyeti gülünçleşmiştir. ÇünkU 
Türkler aleyhine tahrikat yapan va
tani memurlar ve tahrikçiler aileleri. 
ni ve çoluk çocuklarını gizli gizli Şa.. 
ma ve Halebe göndermektedir. 

Sefir Ankaraya gitti 
Fransız Büyük elçisi Ponso dün ak

şamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Fransız sefiri Hatay meselesi hakkın. 
da beyanatta bulunmaktan içtinap e
derek, Hatay anayasasını hazırla. 
makta oaln komisyonun nisanın 22 

sinde Cenevrede tekrar toplanacağnıf 
söylemekle iktüa. etmiştir. 

Cenup vililyetlerimizdeki emn.iyet, 
jandarma ve gümrük muhafar.a. teşki• 
!atının takviyesini temin etmek için 
hazırlanan ,kanun projesi Başvekalete 
verilmiştir. 

Çeteler imha ediliyor 
Bundan evvel son neferine karlar 

ortadan kaldırılmış olan bir haydut 
çetesinden maada on alt? kişilik bir 
çete daha imha edilmiştir. 

Bu çetelerden birinin ba.şmda m~· 
bur şakilerden Hamit bulunuyordu1 

Hamidin on altı kişilik çetesi Kozan 
nahiyesinin Kuruorman civarmda ta • 
kip müfrezelerimiz tarafından pusuya. 
düşürillmüştür. Eşkıyadan ikisi öldil· 
tiUmUş, biri yaralanmış, -diğerleri ta.
rurnar olmu.5tur. 

Mutkinin Arniç köyünden Kasımın 
idare.c;indeki çete de Sürt civarmdıı. 
baskına uğramış. Kasım ile kardeşi 
ve avenesinden Selim ölü olarak isti. 
sal edilmiştir. 

Hükftmet-:iler üç 
cephede ~e ilerliyor 

(Baş taro/ı 1 -incide) 

Londra, 14 (A.A.) - Muhale· 
fet bugün Avam kamarasında hü
kumetin Bilbao meselesindeki kara
rt aleyli.inde şiddetli · hücumlarda 
bulunacaktır. Bu hücum akamete 
mahkum olmakla beraber, muhafa
zakarların sıralarında az çok bir 
rahatsızlık hissetmek mümkündür. 
Bu rahatsızlık tasvibsizlikten müte
vellit ve bundan dolayı da tehlikeli 
değil, lngiliz gemilerine her Britan· 
yalı için mukaddes olan imparator· 
luk bayrağı himayesinde serbestçe 
ticaret yapmak hakkını kullanması· 
nı lav;:oiyc cluıcıu ... 'lo.. ;,uıctfylc Loyun 

eğilmi~ bulunmaktan mütevellittir. 
En ziyade hayret edilecek cihet, mu 
hafazakar "gazetelerin bu sabal1 bu 
mesele hakkında dilsiz olmaları ve 
bilakis sol cenah gazetelerinde görü
len taarruzu reddetmek vazifesini 
nazırlara bırakmalandır. 

Liberal "Ne'\Vs Cronisle,, gazete
si, baş makalesinde, Baldvini Fran~ 
koyu teşçi etmekle itham ediyor ve 
diyor ki: 

.. Bilbao öniinde torpil mevcut 
olsun olmasın, F rankonun ~imdi bu
nu yapmakta acele edeceği muhak
kaktır. Asiler büti.in Jspanya do. 
ğusu sahilleriyle Biscaye körfezine 
torpil dökeceklerini haber vermekte 
idiler. Muhalefet şüphesiz bugün, 
mevcut ise, Baldvinin cemilekarlığı 

hududunu keşfe c-alışacaktır . ., 
Ayni gazete Vernon Bartelett. 

Bask deniz ticareti genel direktüri.i 
Manteleon Moreno ve Bask deniz: 
ticaret nazm Santiago Azharla yap· 
tığı mülakatları naklediyor. Bu iki 
şahsiyete göre, abluka tehdidi blof· 
tan başka bir ~ey değildir. 

Muharrir diyor ki: 
''Moreno, bana, Bilbaonun çole 

iyi tahkim edilmi§ ve binaenaleyh 
ablukası müşkül olduğunu izah etti. 
Onun fikrine, asiler ancak uzak hir 
mesafeye torpil atabilmişlerdir ve 
bu da as]a tesirli bir abluka teşkil 
... .lo.cue.c ..• 

Frankonun başkuınandanhktli.n 
uzaklaştınJmasının sebebi ? 

Dün Fran::az gazetelerinin Berlinden 
aldıkları bir habere atfen İspanyada 

asi orduların baş kumandam general 
Frankonun bu vazifeden aynlarak yal· 
nrz devlet reisi gibi fahri bir unvanla 
kalacağını ve daha ziyade harici işlerin 
tanzimile uğraşacağını yazmıştık. 

Sonradan bu hususta şu haber veril .. 
miştir. 

Paris 14 (A.A.) - General Franko .. 
nun askeri harekatın idaresini terket
mesi ihtimaline dair Berlinden gelen ha
barler hakkında mütalealar serdeden 
Petit Journal gazetesi, general Molayı 
general Frankoya tercih eden devletin 
İtalya o}:iuğunun rivayet edilmekte bu. 
lunduğunu yazmaktadır. 

MemDelke'lt mektl\.!JpOaıro: 

Gaziantepte fidanlık 

Gaziantep (Hususi) - Vilayet fidanhğma verilen tahsisatla fidanla• 
nn terbiye mahallesine nakli, sulamasr, bellenmesi yapılmış ve bu sene 
yirmi bin fidan satılığa çıkarılmıştır. Ayrıca lstanbuldan celbedilen ziynet 
fidanı tohumu ile Kastamonudan getirilen elma, armut tohumlan ekil .. 
miştir. 

Islahiye fidanlığında suyun parasız temin edilmesi ve iklimin fidancı• 
lığa son derece elverişli olması dolayısiyle arazinin genişletilmesi için is• 
timlak bedeli olarak konulan beşyüz liradan üçyüz liraya fidanlığın itsa" 
!indeki yirmi dönümli.ik mahallin istimlaki yapılmış ve bu arazi arızalı or· 
duğundan kısmen tesviye edilerek külliyetli miktarda okaliptüs tohumıl 
ekildiği gibi ayrıca vilayet fidanlığından akasya ve zerdali fidanları gön· 
derilmişti~. Orada ekilip aşılandıktan sonra halka verilecektir. 
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Balkan turu 
Balkanlarda bUyU 

bir otomobil mtısaba~ 
kası yapılıyor 

~ 

in Avrupanın tanınmış Kalecilerinden 
1
' Rudy Biden 

j .. 

Futbola nasıl başladıQını ve bugünkü 
mevkie nasıl yükseldtQini anlatırken 
bir Türk gencinden aıdıQı meKtuptan 

. .da bahsediyo_r. n a'aedilmek bir 
. . Zam?~a ıle beraber dünyanın en ı para muk~~ılnı~e d g ~Ü ük bir şe-
ıyı ~ale.cısı sayılan Avusturyalı Hi- futbolcu ıçın cıd en y 
d~nın bırkaç senedenberi Parisin Ra· reftir • l ~· · lngilterede 
cıng klübünde oynadığı malumdur. , Heyhat! me·İ egıhı"kumeti tara
f ransız futbol meraklıları tarafından icra etmeme lnı;tı tere ·ı u di ı Buna 

d f d 
.. saade verı me 

son erece sevilen bu meşhur kale· ın an mu . k ı l kla gelebil· . b' k b'l p rıse o.ay ı cı, ır gazetenin ricası üzerine, spor· mu 8 1 a . · · büyük bir se· 
culuk hatıralarına ait bir makale yaz dim ve bu bşe?'1d· ı~nkiki bir Parisli 
mı"tır vinr oldu. ım 1 a . · .. ıı· 

:r • ~ B "1 ık şehrı .. nın guze ı-
Bunu aynen tercüme ediyoruz: oldum: ~1 . ş takdir ediyorum, s· b" k k l 1 l k .... 'yıce bı ıyr ve ıze ır aç e imey e sporcu u ~ını 1 k . ' · karsılanmıştnn. 

Yunan Otomobil klübünUn teıeblıLf 
ıU üzerine önümUzdeki haı:iran zaı'oi 
fında Balkanlararaıı bir otomobil ya.ra-f 
ıı tertip edilecektir. 

Yunan otomobil klUbil, mUsabakanm: 
programını huırlamıı ve takip edile •\ ı 
cek yollan tayin etmi§tir. B~ proMgramt 
Balkan memleketleri otomobil klupled, 
tarafından da tasdik edilmi~tir. 

Yunanistanda timdiden 15 otoınobil~ı 
ci müsabakaya iştirak edeceklerini bil-! 
dirmişlerdir. ı. 
Hazırlanan programa göre, milsaba-· 

ka Atinada bitecektir. Müsabakaya it-· 
tirak edeceklerin ilk hareket olmak Ü• 

zere seçecekleri mahaller ıunlardır: 
sergÜzC§tlerimi anlatacağım. Bu l· ransada ~o ıyı -
sergüzeşt güzeldir, çünkü bana, bir· 

çok rüyalanmın tahakkukunu zengin 
Ve macera dolu bir hayat ve biraz da 
İneanların en tabii hırsları olan şöh

Belgrad, Osyek, NiJ, Sofya, Vama. 
R\lsçuk, İstanbul, Edirne, Braıov, Bilk 

reJ, Tiran ve Selanik. 
Devlet adamları ve spor 

t, 
ii 
• z: 

ki 

r 

a 
n 

t• 

ret temin etmiştir. 1 

Henüz çok gençken, yani çocuk 
ken, doğmuı olduğum küçük Gratz 
§ehrinin stadına mütemadiyen gider 
dim. 

Futbol orada çok sevilen ve çok 
rağbet gören bir spordu. Zaten, to
pun, gençliği cezbetmemesine im· 
kan ,·ar mı} Top bulunmadığı za· 
la§ına bile vururduk. Vakıa ayak· 
taşına bile bururduk. Vakıa ayak· 
kabıları eskiten bu usul yüzünden 
annelerimizden epey azar işitirdik a· 
ma, hastalık işte!.. 

Mektep çıkışlarımızda, kaldırım 
üzerinde, ayağımıza ne geçse onunla 
heyecanlı ve biribirimizi yercesine 
wa'çlar y~ar, pazar günleri de h;:ıld-
·1Rr: lfYfnl!C,YJCuuCK 44c:-J ... -1.~dY,Q -
rna bedava girmenin yolunu· arar
dık. 

Bu devirlerde ben topu ancak a- DÜnyanm iki mc§htır. 1·:aleci.si 
Yaklarımla oynardım. Bu yuvarlak 1)(1 .zam.ora bır arada 
tncşini, bir klübe yazıldıktan ve maç 
larda kale arkasında top toplamağa 
~emur edildiğim andan itibaren e· 
lımle tutmağa başladım. 

Top, avta çıkacağı zaman ben 
daima orada hazır ve nazırdım ve 
tunu da söyliyeyim ki, ekseriya to· 
Pun uzaklaşmasına meydan verme
den yakalardım. lşte sırf bu garip id 
tnan sayesnide, görü,lerimi ve yer 
tutu§larımı, oldukça tekemmül et
tirdim. Hatta bir zaman gel~ ki, av
ta çıkan topun kucağımda ~alm~sı! 
klüp idarecilerinin nazarı dikkatim 
telbetti. 
. Bir gün beklediğim mucize, ol· 
du, Klübümün takımı mühim bir 
~aça çıkmıştı. Kaleci, geleceğini 
bıldirdiği halde birdenbire hastalan· 
tnı§ ve maça gelememişti. ihtiyat 
kal~çi de tesadüfen meydanda yok· 
tu. Takım kaptanı kaleye geçme-
~i söyledi. Evvela şaşırdım ve bu 
1§1 Yapanuyacağımı söyledim. Israr -
lar Üzerine bi.iyü1• bir heyecan için· 
de kaleye geçtim. O _zaman tam .~ 4 
~aşındaydım. Buna rağmen ~g~n 
adeta zorla gecirildiğim kaleyı hır 
d h . a a terketmedim. 

Yükselişim son detece sÜratli ol
du. Bir sene müddetle takımımda 
Çok muvaffakıyetli maçlar. y~ptık· 
tan sonra Viyanaya davet edıldım ve 
orada da yiikselmeğe, şöhret kazan· 
tn .. 

aga başladım. . r 
Nihayet, ve gayet çabuk, mıl .1 

~kırna girdim. O milli takım kı, 
bırkaç sene müddetle o kadar seçme 
Ve cidden değerli futbolcuları ihtiva 
e.trniıti ki "\V unde~team .. yani "ha
rıka tnkım,, lakabını almıştı. 

Bu takımın Avrupanın her tara
fında kazandığı büyiik muvaf fokı -
:Yctlere iştirak ettim ve gene ~~ ta· 
krrnla, Stamford . Bridg. e gıderek 
r~hur lngifiz milli takrmiyle karşı • 
a§trm . 

işte bu seyahat neticesindedir .~i 
tncşhur Arsenal tnrafındnn <;ok bu • 
}'iik bir parayla angaja edildim. 
b Dünyanın en iyi futbolcularını? 
ulunduğu lngilterede, büyük hır 1 

Ş. d' halk bana o kadar büyük 
ım ı . k' .dd 

b
. habbet gösterıyor ı cı en 
ır mu B . Ad 
.. t h ssis oluyorum. enı a eta 

mu e a c·· l . T 
t Yorlar 1 uze mavı unanm 

şımar ı k b'l' . '\ 
h t. · nasıl çe e ı ırımr. 

asre ını .. "h . . h 
P 

· t bütun şo retımı mu a 
arıs e, d'l'k . kA 1 

f t. -ve şim ı ı ım an arım -
aza et ım d''"' . di 

d b
. )' ka ... •betme ıgımı zanne -

an ır~e .1 .. h f b . Hergun, er ırstta enı 
yorum. kd' d l · ·1 'f 

1 · -vcHa ır e en erın ı tı at-
seven erın ld .. . . k 
ı zhar o ugum ıçın ço me· 
arms:ma 

sucium. b' k k' J-I maçtan sonra, ırço ım • 

1 h
er . V cstiyerde bekliyor ve 

se er enı . .. · 1 B 
habbetlerinı gosterıyor ar. un· 

ml ud b'rrokları genç futbol merak-
ar an ı , · l · 
1 d 

Benden ımza ar ve nası-
lı arı ır. \1 b d 1 . fyorlar. e en e on arın 
h<ltllr ıs : büyiik bir zevkle yerine 
arz? _arın um· Çünkü ben de onlar 
g~bt~ndy.or onları öyle iyi anlıyorum 
gı 1y ım. 

ki ... İJ labımda, beni seven takdir • 

1 
° dan hergün aldığım mek -

kar arım • 1 l saklıyorum. Bun ar genç 
tup arıların gönderdikleri mektup· 
sporcu ki b . f 

d 
, emin olunuz enı en az. 

)ar ır ,e b k 
la mütehassis edenler de u me tup-

lardır. d" h r ta Bunlar hemen unyanm e 

f da gelmektedir. Bunlardan 
ra uı n 1 b' tanesi vardır ki geç~n sene stan-
bırldan bir Türk gencı~den aldım. 
~~u bilhassa büyük bır kıskançlık 

.
0
. a ile muhafaza ediyorum. Ba: 

ve ı n 'k T" k kın bu sevimli ve nazı ur gencı 

ne diyor: • 
"Kıymetli Hi<len, benı . ta~ • 

ben sizin perestıtkarlan-
yorsunuz.' · · Bütün maçlarmm 
nızdan bınyuD· · H 

azetelerden takip e<lıyonım. er 
g f F ransadan gelen spor mec-
ha ta , s· . b' 

larml alryorum. ıze aıt ır re 
rnua k · c:: . b Idum rnu hemen eserun. ~ -
sun u . • k 11 ks' "t kocaman hır resım o a ıyO"' 
ze aı Türküm, bu mektup size 
nuı:n var. s· . k . . .. "ncbilir. ızı ço sevıyor 
garıp goru 
ve lakdir ediyor~· Mektept~, ar-

k d 1 nma hcP sızden bahseclıyo • 
a aşa •• b·' .. Türkiyede sızı utun sporcu-

J:1~ok seviyor. Ben de sizin gibi 

Fazla numara kazandıran bUyük me-
saf eler de ıunlardır: ı 

Atina • Oıyek 1588 kilometre, V~' 
na - Atina 1832 kilometro, Braaov • 'A• 
tina 1548 kilometro, İatanbul • Ati.. 
na 1565 kilometre, Tiran - Atina 164cf 1 

DUnya siyasetinin bu buhranlı dev
:reainde, spora meraklı olan birçok ıd
' 11,Utler, yine de sporla temas edecek 
nltit bulabiliyorlar. 

Yukarki resim !ngllterenln Parhı 
elçisi Sir Jorj Klerki, Parise davet e. 
W1mI§ olan Oksford ve Kembriç U. 

kilometre. . 1 

Balkan memleketleri i~inde en çok: °"f 
tomobili bulunan Romanyadan ıııilsa· 
bakaya iıtirak edeceklerin fazla ola~ 
ğı ümid edilmektedir. 

Türkiye ve Yugoılavyadan birçolC 
otomobilcilerin müsabakaya i!tirak c • 
decekleri tahmin edilmektedir. Tece~ 
m'.i merkezinin Sofya olması itibarile' 
Bulgarlar da bu müsabakaya karşı bll .. 
yük bir alaka göstermiglerdir. İlk mll
sabaka muvaffakryetle neticelendiği 
+:al.:dirn,. "'"" stnt. Balkanaraaı otomo.. 
bil yaf'll!lan tertip edilecektir. 

Beşiktaş ve 
Güneş 

Ankara ile lzmlre 
gldlyorlar 

Milli küme müsabakalan dolayısiyle 
bu hafta Be§iktaf klübü Ankarada, Gil. 
ne§ de fzmirde bulunacaktır. 

GUneıliler dün aklam Bandırma yolu 
ile lzmire hareket etmiılerdir, geçen 
hafta Ankaragücüne mağlup olan bu 
takım, o maçta hiç muvaffak olarnryan 
Danişle Melihi bu seyahate iıtirak et .. 
tirmemişlerdir. 

BeJiktaş takımı da bugiln Ankara- ı 
~ .-ı 

gitmiıtir. Esasen Ankarada bulunan 
Hakkı ve HüsnUniln iltihakiyle en kuv..J 
vetli şeklini alacak olan siyah - beyaz: .. 
lılann geçen hafta 3 - l yendikler! 
Güçlülerle yapacaktan maçın bu defa• 
ki neticesi merakla beklenmektedir. 

Genç takımlar 
Futbol müsabakaları 

T. S. K. İstanbul bölgesi futbol a-
janlığından: 

Birinci küme klüplerinin genç takım
ları arasında bir küçükler tiki tertib 
edilecektir. 

Bu like girmek istiyen klüplerimizin 
salahiyetli birer murahhaslarını 16 - 4 
- 1937 cuma günü akşamı saat 18 de 
bölge merkezine göndermeleri rica o .. 

lunur. 
Murahhas göndermiyen klüpler bu 

Jikc iştirak ctmiyecek addolunacak ve 
ilerde bu hususta hiçbir itiraz kabul o· 
lunmryacaktır. 

bir kaleci olmak istiyorum. Nasıl 
idman yapıyorsunuz. Zannediyorum 
ki sizin kendinize mahsus bir idman 
usulün üz var. Sizin gibi bir kaleci ol
mam için ne yapmam lizmı?.. Siz
den bir de imzalı bir resminizi rica 
ediyorum .. ,, 

Bu imzalı fotoğraf taleplerinin 
hepsini yerine getirsem muhakkak 
ki iflas ederim. fakat bu Türk gen· 
cine en giizel resimlerinden birisini 
göndermekten ve bazı nasihatlerde 1 
bulunmaktan kendimi alamadım. l 

Atletizm 
müsabakaları 
Balkan oyunlarına 
hazırlıklar bu hafta 

başlıyor 
İstanbul Atletizm Ajanlığından: 
l - 17-4-937 cumartesi günü yapı

lacak 8 inci Balkan oyunlan hazırlık 
muaaliaka1arı programı: 

100 Seçme yüksek atlama fina115 
800 Final r -°"" 15,15 

5000 Final 15,30 
400 Seçme 15,50 
200 Seçme !6 

1500 Final uzun atlama final 16,15 
400 Final 16,30 
100 Final 16,45 
200 Final 17 

4Xl00 bayrak final 17,15 
2 - Hareket !miri: Mehmet Ali, 

Umumi KAtib: İhsan Be lor, Kronotnet
rfü: Cezmi Re§İd, Hıllsameddin, Ahmet 
Said, Rauf, Nadolski. 

Arive hakemleri: Talat, Receb, Ceh. 
Cii, Nuri, Zeki. 

Atlama hakemleri: Nuri, Zeki, 'Ali 
Rıza, Haydar. 

Hakemlerin saat 2,30 da Taksim 
stadında bulunmaları rica olunur. 

Voleybol 
Şampiyonluk maçları 

T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol a
janlığından: 

17·4·1937 Cumartesi gilnU İatanbul. 
da Alemdar caddesinde (YMCA) salo
nunda yapılacak V'Oleybol maçları: 

Hilal - Davutpaşa saat 15. hakem 
Todori. Galatasaray - Eyüp saat 15,30 
hakem İlhami Polater. 

Konya bisiklet 
Y arı~ının neticesi 
Konya, 14 (A. A.) - Bisiklet fede

rasyonunca Konyada tertip edilen bi
siklet yangları serisinden birincisi 30 
kilometrelik bir sahada yapıldı. Sekiz 
koşucudan birinciliği Gençlerbirliğin

den Bekir 52 dakikada, ikinciliği Ah
met 55 dakikada kazandı. 

Motosiklet 
Dilnya rekoru kırılı 

Budapeşte 15 (A.A.) - İngiliz Fer
nihough, bir litre silendirelik bir moto. 
sikletle, bir mil mesafe üzerinde hareket 
anından hesap edilmek ıuretile sürat 
rekorunu kırmıştır. 

Bu rekora esasen kendisi sahip bulu. 
nuyordu. 

Müddet: 32 saniye 87/100, yani sa
atte 176 kilometre, 258 dir. 

Bu rekor, dünya rekorudur5 

nlversiteleri kürekçileri gerefine ve. 
rilen ziyafette nutuk söylerken gös
termektedir. 

Aşağıdaki resimde de, Fransız Bal
bakaru Leon Blumun kır koşusuna 
i§lira.k etmiş olan sporcuları tebrik 
ederken görüyorsunuz. 

Bu sene bir ı;ok müsabakalar 
yapacak olan 

Yunan h atletler 
Antrenmanlarına 

başladılar 
Yunanistan atletizm federasyonu; bu 

sene isinde yapacağı birçok mühim kar· 
şılaımalar için atletlerini çalıştırmağa 
başlamıştır. · 

Yunaniıtan :atleUen maf'Ua.IPOlon~ 
:ve Çekoslovakya ile bir mu'la'btıal''Yl·" 
pacaklardrr: l3un'dan sonra Balkan o. 
yunlanna girecek, daha sonra da Fran· 
sa ve Finl!ndiyalı atletleri Atinaya da
vetle bu kuvvetli rakiplerle kargılaşacak 
tır. 

Geçen hafta çalı§mağa ba~layan Yu. 
nan atletleri yaptıkları ilk müsıbakada 
§U neticeleri almıtlardır:1 

100 METRE: 
Lambrakis l 1 ,S 
Sakelariu 11,7 . 

400 METRE: 
Yorg11kopuloı 53,6 
Karayorgos 53,8 

1500 METRE: ' 
Vellcopuloı 4,12,61 
Moraidis 4,20,4 
5000 METRE: 
Klryakidis 15,S0,8 
Konsengo 15,524 

DtSK ATMA: 
Silb 49,25 

1 ı O MANiALI: 
Papuloiı 20 

YOKS"EK ATJ;AMAr 
Popitoı 1,70 
Ziras 1,61 

SIRIKLA ATLAMA: 
Mitrojaniı 3,46 
Protpultiı 3,20 
Yunan milli atletizm ta1'ı"'1ından Man 

tiku bundan sonra yalnız 110 metre 
manialı koşacak, 400 metre manialı ~o· 
§U da ise Yuanniatanı f:kiadas temsil 

edecektir. 
Mukavemetçilerden Yorgakopulos 

kendine çok güvenmektedir. Son antren 
manları esnasında Yunan ga tecileri
ne: 

''- Bu seneki Balkan oyunlannda 
400, 800 ve 1500 metreye girecek ve 
birinciliği kazanacağım., demiştir. 

Kongreye davet 
Sihncr spor klübihıdcn: 
Klübümüzün yıllık kongreıl 18/4/ı 

937 pazar günU. saat 14 de Cuınhuri· 
yet Halk Partisi Sa.matya Kamunu bi. 
nasında yapılacağından üyelerin h&.m' 
bulunmaaln. 

Alemdar Gençler Birliği spor klil, 
bUndcn: 

Klübilmilztln yıllık kongresi 194• 
937 pazartesi gUnU sut 20 de Ala~ 
köşktlndeki merkezimir.de yapılacali.. 
tp'. Sa.Y,lll üyelerimizin gelmeleri. 
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Mal Q m beş duygudan başka 

BöDme<dlöğömü~ ib>c§lŞk.c§l cdJ~yğlUIDaır 
• 

yavc§lş yavaş k.~şfe<dlöDôy©rr 
Zaman, istikamet ve 

mesafe duyguları 
şnmcın 11ılayvalfi1Daıırdaı oD<dluSrlYI gn~n 

insanlarda da var 
insan vücudünün 

garip sırları 
Darbı mesel hükmüne girmiş o· 

fan meşhur beş histen başka, fen bo
yuna yeni yeni duygular bulmakta
dır. Bunlann bazısı bozuldukça far
kına bile varılmıyan hislerdir, diğer 
leri de insanın yüzünde olup on bin
lerce yıldan beri çalışmıyan "üçüz 
sinirler,, dir ki insanların yüzünde 
kediler gibi uzun bıyık kılları çıkar 
~ıkmaz tekrar işlemeğe hazırdırlar 1 

Herkesin malik olduğu "lemes., 
yani dokunmak duygusundan baş· 
ka, öirçok hayvanların mesela kedi
lerin bıyıklariyle münasebetli husu
si bir temas hisleri vardır. Tarihten 
çok Önceki düşünülemiyecek kadar 
eski zamanlarda insan oğullarrnm a
taların&, karanlıkta öteye beriye 
gidebilmek için herhalde böyle mu: ı '.Yiizü,n her iki tarafmda.J..,-i iiçiizler 
azzam bir temas duyguları vardı. Bu sinirine bağlı olan bu bıyı7:lar saye. 
nun böyle olduğuna hiç şüphe yok- sindedir ki kedi zifiri karanlıkta 
tur; çünkü her insanın yüzünün ge· yolunu bulabilmeh."tedir .. Bazı 1ıa.zari. 
risinde, bütün kolları ve şubeleriyle yclere göre nıilyonla.rc.a .sene evvel 
"üçüzler siniri,, vardır; kedilerin insanZarda da böyle ı-azife gören bı. 
bıyığına bir şey dokununca beyne yıklar vardı. Uzıtıı nıiltcharrilc kıllan 
liaber götüren de işte bu çeşit sinir kontrol edc'ı üçilz sinirler sağdak-i 
§ebekesidir. • şekild.e görüleceği vcchilc insan yii. 

S~k{\) ve bıyıklannr uzun zaman ;:iJ.mln Twr ~>i ytımnda da oordır. 
t1'a etmiyen erkeklerin yüzlerinde 
gcrci sakal ve bıyık uzarsa da, bun
lar kedilerin kılları gibi uzun ve 
sert değildir. İşte insanlardaki bu 
cins kıl!arm siniri olan üçüzler, mil
yonlarca senedenberi faydasız kal
mış bir ~ebekeden başka bir ~ey de
ğildir. 

Eğer tabiat günün birinde insan 
yüzüne de kedi bıyıkları vermeğe 
kalkışırsa bu üçüz sinirler derhal iş
lemeğe başlar. "T rigeminal Nöral· 
ji,. yani "Üçüz sinirler ağrısı,, adı. 
verilen acaip bir hastalık vardır • ki 
bunun sebep olduğu ağrı ve sızrlar, 
mezkur sinirlerin hala beyne bağlı 
bulunduklannr göstermektedir. An
laşılamıyan herhangi bir sebep üçüz 
ıinirleri uyandırıp da harekete getir
di mt doktorların dediklerine ba
kılırsa, iman bir eşi daha görülmiyen 
4-,....zlarla kıvranır. 

~ . . 
T ayyarecilikte ehemmiyeti dola

yısiyle son zamanlarda keşfedilmiş 
olan "altıncı his,, lerden birisi de 
"müvazene duygusu,, dur. Mümtaz 
Amerikan alimlerinden profesör V. 
G. Gregory tarafından izah olundu
ğu gibi, her kulağın arkasında bulu
nan ve marangozla;ın gÖnyelerine 
ben~yen minicik aletler vardır ki 
bunlann balıklardan tevarüs edildi
ğin~ inanılmaktadır. 

Milyonlarca yıl evvel, yer yü
zünde daha toprak mahlukları yok
ken balıkların ilk şekilleri vücutları
nın dışında başlarından kuyrukları
na kadar ir takım açık kanallar in
kişaf ettirmi§lerdi; bunlara "cenbi., 
hatlar yani yan çizgileri denir. Balık 
yüzerken bu kanallar sayesinde ce-

4' 

insan kulağının arkasmda yarım dai
re biçimindeki kanallar miiva::cnc 

duygıoıwı merkczi<lir. 

reyana karşı mı yoksa akıntı ile bir 
likte mi gitmekte olduğunu anlar, 
Ayni zamanda kendisini de lazım o
lan vaziyette t~tabilir. işte bu, "mü. 
vazene duygusu., nun başlnngıcı idi. 

Başlangıçta açık olan bu çizgi
ler zamanla tekamül ede ede kapan
mış ve vücudun içinde ayrı birer 
teşkilat olmuş ve nihayet miivazene 
duygusu, kulağın yarım daire şek
lindeki kanallarında temerküz et· 
miştir. 

insanların kulağındaki yarım da
ire şeklinde olan kanallar mi.ivazene 
duygularıdır ve bu ki.içiik kanalların 
içindeki mayi\ milyonlarca sene ev. 
vel balık kafasının içine girip dı~arı
ya akan deniz suyundan yadigar kal 
mıştır. insan oğlunun başı şu veya 
bu istikamete doğru dönünce, başın 
hareketi hu kanaldaki mayii hafifçe 
hareket ettirir. Herhangi bir istika
metteki dönüş, mayiin tazyikini de
ğiştirir. !şte bu değişmeyi kanalla
ra bağlı küçücük sinirler vücudun 
müvazenesini yapan başka kısımla
rına bildirirler. 

Holandanın Amsterdam üniver 

Deride hararet d11ygıurıl Lcnııis 
hissin<len bü.<ıbilt'üıı müstakil. 
dir. Buz ve .<Ju·.ak s11 ihtioo 
eden silindirler bil hararet 
duygu.sunu bulmak için kul. 

laıııltr 

Balıklar sutla miivazcnclerhıi vücut
lamıdal,'i açık k.anı1Jlar tı<ı,,ıtasile 

temin ederlerdi. Bıı krrnallar Z(lmanla 
fek<i.nıiil cclcccl6 kulafiın arl;rı.<mıda A 

i§arctinda gördiiğüııii::: şekli altmştır. 

sitesi rektörii doktor C. U. A. Kap- · 
pers. Amerikanın Mişigan üniversi
tesi alimlerinden doktor G. Kari Hu. 
her ile ayni i.i n i v e r s i t e d e n 
doktor E. C. Krnsbinin müvazene 
duygusu hakkında yazmış oldukları 
muazzam eserler bu hissin e!rarını 
son zamanlarda tamamiyle çözmüş
tür. 

Esrar şudur: KulRğm arkasında
ki mi..ivazene aletlerinden uzanan 
küci..ik sinirler elyafı amudu fakari
ye ~arınca yuknrıya beyne doğru çık 
mamakta ve fakat aşağJya doğru ine 
rek ayak parmaklarının uclarma doğ 
ru gitmektedir. 

Müvazene duygusunun menşei
ni balıkta tetkik eden alimler, elya
fın beyinden nidn kaçmış olduklarr 
m göstermektedir. Çünkü bu balık· 
ların su içinde derhal hem de doğ
ru bir surette l .-ıreket edebilmeleri 
gerek diişmandan kaçmak gerekse 
yemek avlamak için lazımdı . Vazi
yetin her an doğru mu yoksa baş aşa 
ğı mı olduğunu bilemiyen, sağı so· 
lundan derhal tefrik edemiyen bir 
hayvan balık olamaz. lştı; bunun 
için tabiat ana zaten işi fazla olan 
balık beynini bir de bu müvazene 
duygmrn meselesi ile daha çok me.,
gul etmek istemediğinden duygu el
yaf mı otomatik bi rsurette hareket 
etmeleri için doğrudan doğruya vü
cudun bu işle alnkadar kmmlanna 
göndermiştir. insanda bile ta-
hiat · eski bildiğinden şaşmamıştır . 
Halıktaki eski kuyruk çoktan kay -
bo!du~u lıaldc-. knlağın arkasında
ki mifrazcne lrnnal!arından sinir el
yafı bel kemiğine dofru unnclrktan 
sonra sırttan aşağıya bacaklara, ora· 

Bazı iıtsan1a.rın .;§'itmcdikl.m•i ve görme dikleri mevcutları hissetmek Jrobil Y 
Zeri nıılar<fa hararet duygu.sunun fevka l<i,dc ha.~sas olmasına atfcdilmektr4 
Derideki ha,,sas sinir lıöcrcleri, di!/er oaıılı mcvcudım hararetini hisseder' 

beyn.e bildirmektedir 

' dan da ta parmak uclarma kadara- f 
yaklara inmektedir. 

fne"'"'" ....,jjV,.'7 .. n .. .,; h,.vinJ,. :tla• 
kadar olmadığı icin şuursuz ve ken
di kendine tahakkuk etmektedir. 
En küçük bir yanlış kıpırdanma, mü
vazene . aletlerinin birisinde yahut 
ikisinde birden bir tehlike işareti ya
ratır. Bu iı-aret derhal ve doğrudan 
doğruya ef yaftan koşarak alakadar 
adalelere ~ider \'e yanlış hareketi. 
düzt""ltir. Şimdi bu taı:ıhih beyin vası· 
tasiyle yaptırılacak olursa, haberin 
evvela bevine gitmesi oradan da ala
kadar iliklere haber verilmeı:ıi epey 
vakite ' muht<lçtır, bu e~nada ise mü. 
vazene bozulmmı bulunur. 

Bund<'n hfl~kt\ nıiivazene aletle: 
rjnden. m('~qeli\ ~elektrik dolayısiyle 
verilebilecek yanlış işaretler, bey· 
ı;in l:iozukluğu farketmeı:ıine vakit 
kalrn"dan viicuda ya'lhş haberler 
ğöndererek müvazeneyi bozdurabi. 
lir. 

Mesela her kula~mm arkasında
ki kemik cıkmtısına bir buz parçası, 
sır.ak i.itü~ün ucu, yahut hafif bir 
elktrik cereyanı temas ettirildi mi, 
doğacak netice §aşılacak bir seydir. 
Üsti.inde tecrübe yapılmakta olRn a
darrı. sanki sarhoı yahut bayılmış gi
bi derhal bir taran üı:ıtüne düşer. 
Tecrübe yapılırken düşmeme!i için 
adamı tutmak lazımdır. 

Bu da müvazene or2aninin yal
h§ Bir vaziyete sokulmuş olması do· 
layısiyle adfllelere yanlış haberler 
göndermesinden ileri gelir. 

Hayvanlarda çok kuvvetli olan 
zaman, mekan, istikamet ve mesafe 
duyguları birçok · insanlarda hala 
bulunmaktadır. 

Bnların içinde zaman duy· 
gusu hepsinden çok daha esrarengiz 
dir. Öyle adamlar vardır ki uykuya 
yatmadan evvel muayyen bir .saatte 
lCalkmağa karar verirler ve muayyen 
saat geldi mi 1'1anki tenbihli bir saat 
çalıyormuş ıihi derhal uyanırlar. 

Hayvanlarda istikamet ve mesa
fe hisleri de anlaşılır şeyler değiller 
dir. Hiç bir yeri göremiyecek biçim
de şimendifer furgunlcnma kapatı
hp çok uzak yerlere götüriilüp hıra· 
kılan köpekler vardır ki kendisine 
yabancı yerlerden f!ecmek suretiyle 
evlnine d<inmiiı:ılerdir. 

Ba7.ı denİ7.cilerde de bu hissin 
bulunduğu görülmektedir. Kaptan • 

lar vnrdır uzun zaman kalın sis ' 
boyuna değişen rüzgarlarla huca~ 
drktnıı onra aramakta oldukları~ 
manm hemen agzma d JH'! vuı 
duklarını hissederler. 

• ~ 1(. 

Deride, "lemis,, yani dokun~ 
hissinden başka en azı daha üç dal'. 
duygu olduğu bilinmektedi.-. Bu~ 
lardan birisi acı duy~usudur ~kine!" 
si soğuk hissidir. Gçüncüsü de sı 
caklık duygusudur. 

Hararet hissi fevkalade hass" 
olunca insan bazan yatağının altı' 
da gizli bir hırsız gibi başka bir a~ 
mm sıcaklığını duymak suretiyle c 
nun mevcudiyetini anlıyabilir. 

Vücudun herhangi bir kısmıoJ 
derinin iistüne üç santimetre mure.~ 
bar büyüklüğünde bir yere i_şar' 
konup da bu dört köşe yerin üstiifll 
herbiri bir toplu i~e ba~ı büyükl~ 
ğünde hanelerle bir d.,.ma tahtfl' 
çizilerek ve bu küçük dama hanelr 
rine bir iğne ile hafifçe dokunulaöl 
olursa, di:irt köşe hanelerin an~ 

·r bazılarının dokunma duygusu sin1 

lerine malik oldukları görülür. 
Ayni veçhile bu kü~iik mura~ 

halara bir buz par-ası yahut b"•~ 
bir soğuk şeyle dokunulmak sureti' 
le derinin soğuğa karşı hassasiyeti~ 
anlaşılır. Bu dama tahtasının haııt 
lerinden ancak yüzde onun du)'f 
sinirlerine malik oldukları görülece~ 
tir. 

Deride el\ cok bulunan sinirlt 
ağrı sinirlcridir: 

Bu ağrı sinirleri de diğer sinirle. 
kadar hassas olsaydı, hayat çeki 
miyecek bir işkence halini alırd: 
Mesela çamaşırın her Ciokunması ~t 
riye milyonlarca bıçak batırılmış hıf' 
sini verecekti. 

insan vücudunun sathında teJ11~ 
duygusu olmıyan yerlerin de mt~1 cut bulundug"unu anlamak icin bl 

• aıı noktayı hatırlamak lazımdır; v 
noktada gözün şeffaf dış sathıd1!' 
Burada yalnız acı duyan fakat 1erJ11ı 
duymuyan sinirler vardır ve acı d~f' 
gus6' da fevkalade hassastır. Gözil~ 
bu dış sathı; temas, sıcaklık yaht1

1 
soğukluğu duymaz. Ancak acı> 
duyar hem de bunu başka duygul9' 

ra lüzum bırakmıyacak kadar şid' 
detli duyar. 

Z. A. 

• ıl 



Kukla imparator 
sevgilisini unutamıyor 
Bu sebeple yeniden evlenmeğe razı olmadığı için :Mançurinin 
şiddetli iklimine dayanamıyarak bu günlerde öllimU beklenebilir! 

Üç milletin ·sil3hları 
ispanya harbinde yapılan tec
rübelerde ne netice verdiler ? 

Yazan: Fransız generalı Bratier 

Bu takdirde Mançuri imparato
riçeliğine Japonların istediği 

bir kadın gelecek 
Japonyalı Hiroka Saga isimli genç 

kız müstakbel imparatoriçe olmak üze
redir. Japonyanın yüksek AristokraııL 
ııine mensup Marki Saga'nın kızı olan 
Hiroka, Mançuko imparatoru Kang 
Teh'in kardeşi prens Pu Çiyeh ile ev7 
lenecektir. İmparator bir erkek evlat 
babası olmadan öldüğü takdirde Pu-

çin ısrar etmişti. işte bunun üzerinel:iir 
ki Japonlar kadının imparatoriçeliğine 

hiç yanaşmamışlardır. Bundın batka 
Yeh Hu Amerikan mekteplerinde tah· 
sil görmÜ§ olması ve çok asri dü§tince. 
lere malik bulunması Japonların hiç iti· 
ne gelmiyordu. 

İlpanya dahili harbinde drşardan ya
pılmıJ olan müdahalelerin mesuliyeti 
hangi tarafa ait olduğunu araştıracak 
değiliz, fakat harp hareketleriı':ıin seyri 
ü::erinde yabancı memleketlercten gön
lderilmi'i olan s%h ve kıuların nekadar 
tcair yapmı~ olduğunu gözden geçire. 
ceğiz. 

Hükıimetçi saflarında yeni vasrtala· 
rın birdenbire zuhuru. asi kuvvetleri 
tehlikeye koyr!luştur. Art!k karcılarmda 
intizamsız çeteler değil. fakat general 
Frankonun projelerini akamete cğrat

maya az:netmiş kıtalar vardır. 
Hükumetin topçu kuvvetleri, İspan

yol ordusunun bir kısım Gahra toplarile, 
e1(Seriyet itibarile Sovyct malzemesin
den mürekkeptir. 76 lık sahra topları 
ve ağır toplar. Asilerin topçu kuvvetle· 

ıi ise, bil5kis, hemen tarnamile İspanyol 
ordusunun malzemesiyle silahlıchrlar: 
7 5 tik sahra ve dağ toplarile, 15,5 lik 
obüs topları ki hepsi Şnayder tipin'lie. 
dir. Bir zamandanberi de asi, safların
da A?manyadan gelen 77 tik ve 21 O luk 
toplar görülmeye başlamıştır. 

Bu malzeme, burada tasrihine lüzum 
olmıyacak derecede herkesin malümu
kiur. Yalnrz şurasını kayd'!delim ki. her 
ilci tarafta da bataryaı~rın miktarı az. 
dır, ve bunların cephane yedekleri de 

mahduttur. Bu miişahede, Madrit etra-
n51>11Jfrı liak i harbin uzamasını i::ah edecelC 

matııyettedir. Maamaifli torsu kuvvet
lerinin kifayetsizliği tek sebep değildir. 
Daha birkaç hafta önce, karşı karşıya 
olan asker kuvvetlerinin zayıflığı dola. 
yısile, Ma:iritin etrafında organize_.e-

• ı:lilmi~ devamlı bir cephe mevcut degıl-
'Jdi. 
· Topçu kuvvetlerinin azlığından ~o-
ğan vaziyet 191 S de Fransız cephe5ı.n
deki \'aziyete benzetilebilir. Kafi gen:ş
likte bir cephe üzerinde taarruz edebıl. 
mek için, bir noktada top ve cephane 

. teksif etmek lazımdır. Sonra taarruz 
yapılır, ilk önce bazı neticeler eld~ ~ıder. 
Fakat karşı tarafın ihtiyatları yctışır ve 
cephenin devamlığı tekrar teessüs eder. 

Son sistem bir tayıprcıJO 
. 'b' · · kovalar. 

Mukabil taarruzlar bırı ırını . 
.. , ~nı r ha-

Her iki tarafta da cephane tuı<.. 'ba • 
reketler dur~r. l'ekrar taarruı:Jara . ~ 

d Bunun ıçın 
lamak için zaman lazım ır. 
taarruzlar devamlı olmaz. 1 1915 de meçhul olan zırhlı tank arın 
bu vaziyeti değiştirmemesine hayre~ ~
dilecektir. Burada da toplu kU~~etını~ 
çokluğu bunların gördügü rolun ~~ 
müteva:i kalmasına sebebiyet verme e 

lcfü. 
Tanklar 

Sovyet tankları iki model üurinedir: 
'l t sürate 12 tonluk model. 55 kı ome re . 

.. · 'd mürr kkcptır. 
malı'ktı'r Eratı uc kısı en 

• J ~ • • "f kten Silahları bir topla bir makıneh t.:1 e . 
0 d r suratı 4 

ibarettir 18 tonluk mo e ın • 
· · 'd' bir topu 

kilometredir, eratı 5 kışı ır, 
üç makineli tUfeği vardır: . • 'lihlı ve 

.Şu halde bunlar süratlı, ıyı sı 

. . 
Tanka kar§ı miidaf an topıt 

ki 
a göre de mukavemetli tank-

ağırlı arın 

tardır. il 1 • 
hafif tanklarının s rat erı ısa-

Alman 'k' k' . 'l""hl 
O k·lometre eratı ı ı ı~ı, ıı cı a. 

atte 5 ı ' . 
'k' k'nelı' tüfektır. Bu arabaların 

rı ı ı ma ı . 

k t . harp me}'"danında kıfayet-
mu aveme ı . . . 

. .. .. du·· ~ü irin şimdı cephe gerısın-
sız gorun ., ~ · . 
de zırhlarının kalınlığını kuvv:tlendır. 
mcğe çalı~maktadır. . 

İtalyan arabalarına gelınce, bunlar 
Habt.§İstanclll kullanılmıı olan kilçUIC 
tanklardır. (Ağırlıkları 2,5 ton, sılahları 
iki makineli tüfek, eratı iki ki~i, sürati 
45 kilometre) ki zırhlarının mt•kaveme

ti pek zayıftır. 

Tanklara karşı miidafaa 
Bu tankların zırhlarmdaki nisbi mu

kavemet ne olursa olsun, tanka karşı 
kullanılan silahlar bunlara büyiik tesir 

etmektedir. 
Her iki tarafta bu silahlar aynı cins. 

tendir. Yalnız Alman men§elİ silahlarda 
daha biiyük bir tenevvü vardır. Bunlar 
arasında yalnız eskidenberi rr.aruf 37 
lik top ıdeğil, ayni zamanda, Sovy~t 
tanklarını delmiş olan tüfek ve makı. 

neli tüfeklerin de bulunduğu söylen-

mektedir. 
Hüklımetçiler, zırhlı arabala:ı~ yar. 

d mile geniş öl~üde bir taarruzu ılk de
n~miş olanlardır. Bu taarruz, 29 .il~teş• 
rin 1936 da, Madrit üzerine yilruyen 

•
1 

. ağ cenahına yapılmıştı. 40 ka-
ası erın ıı . 

k bu harbe İ§tirak ettı. Muhare-
dar tan h'·k• t 

d 
önce Largo Kaballero u ·ume 

be en • b' .. d l'k 
k 1 nnın muvaffakiyetinı ır gun e ı 
ıta a . . . d 

'ı4de önceden şöyle bıldırıyor u: 
eını . 

" T opçumuz GÜfm3n Ü:ıCT"ıne ate§ ~-
--'-t Derhııl ardından tayyarelerı. 

çacaı- ır. 
miz havalanarak bomb:tlar atacak ve 
d .. ınanı makineli tüfekle kovalıyncıık-
u' O runan tanklar ileri atılacak \'e 

tır. z 'k d - kl 
d

.. &:ıflannda panı ocuracıı ar-
u~mıın 

dır.,, . . • 
Zaman çok güzel intihap edılmıştı. 

Çünkü 0 zaman general Frankonun kuv 

vetleri istihkamlar gerisinde saklanma. 
mıştı ve toplardan maada tanklara kar· 
§t kullanılacak vastıaları pek azdı. 

Bu istisnai §artlara rağmen, hüku· 
metçilerin. topçu ve tayyare kuvvetleri 
'düşmanı hareketten mahrum edecek 
derecede teksif edilmemitti. Tanklar 
dü§man saflarını geçtiler ve onlara 
ciddi kayıplar verdirdiler, fakat arka. 
larında pek az piyade kuvveti vardı. 

~1iibeple aiılhl'in ~ripten kurtulmut 
olan birkaç makineli tUfck bu:11an da

ğıtmaya k!fi geldi. 

Bu itibarla bir kere !daha meydanı 
çıkmı§tır ki dü§man toplarını sustura
cak derecede topçu kuvvetleri yığma. 

dan tankları düşman üzerine nldırtmak 
bir işe yaramaz. Ancak topçu kuvveti 
üstünlüğü temin edildiği tal«iirdedir 

yürüyebilirler. Bugiln, cephenin daha 
ki piyade kıtaları tankların arkasından 
uzun oluşu, tanka karşı silahlarının faz
lalaşması, tankların, zg ilkteşrinden çok 

daha kuvvetle topların yardımına maz
har olmasını icap ettirmektedir. Topçu. 
nun nisbi zayıflığı, gerek piyade taar
ruzlarının, gerekse zırhlı kuvvt'tlerinin, 
taarruzlarda karı§ıkhkları güçlükleri bi
ze izah edecek mahiyettedir. 

Hava kuvvetler i ve tayyereye 
karşı müdafaa silahlan 

Hava kuvvetlerine gelince, asilerin 
saflarında İtalyan tayyareleriyle (Fi. 
yat, avcı Kaproni ve Savoia bomhardı· 
man), Alman tayyarelerinin (Arado ve 
Heinkel avcı ve Yunkreı bombardıman) 
mevcudiyeti kaydedilmiştir. Hilkumetçi 
terde daha ziyade tek veya çift kanatlı 
( ı . 15 ve 1 • 16) Sovyet avcı tayyare 
}erile "Katiyuska,, tipinde bombardı

man tayyareleri mevcuttur. 

Fakat cephede mevcut bütün tayyya. 
reler havaya karşı müdafaa ıilahlariyle 
karşılanmaktadır. Bu silahlar . tayy~re_
lerin verimini tahdit etmektedır. Huku 
met hava kuvvetlerinin, techizatının mü 
kemmelliğine rağmen, asilere havadan 
hakim olamamalarının sebebi budur. 

Asilerin elinde, Almanlar tarafından 
kullanılan ve tamamile Alman mamu
latı olan tayyareye kar§ı müdafaa sil.ih
ları vardır. Kullanılan vasıtalar üç nevi. 
imiş: 88 milimetrelik ağır top, küçük 
çaplı otomatik bir top ve çok süratle 

ates eden bir makineli tüfek. Eğer sta
tistlkler doğru ise, bu silahlarla düşürül 
müş olan tayyarelerin nisbeti yüzde 80 
ne varmaktadır,, halbuki hava harpleri 

neticesinde düşenlerin nisbeti ancak 

yüzde 20 dir. 
Hükl'ımetin, menşeli olan tayyareye 

karşı mudafaa silahları, Alman malze. 
mesiyle çok benzerlikler göstermekte
dir, fakat bunları kullananlar. nişancı

lıkta daha az mahirdirler. Onun içindir l 
ki hükômctçi tayyareleri asi tayyarelc. 

nun imparatorluğa çıkması için irade 1 
neşredilmiştir. 1 

Şimdiki imparatoriçe Darien şehrin1de ı 
Japonların mahpusudur ve 1934 teşri. 

nisanisindenberi orada tutulmaktadır. 

Kocasının o vakittenberi kendisini gör
mesine müsaade edilmemi:}tir. Buna 
rağmen imparatorun karıııına sadık ka-1 
mış olduğu söylenmektedir. Nitekim 1 
başka bir karı alacağına dair çıkan bü. 
tün havadisi yalanlıyarak, hiç de evlen· 
mok niyetinde olmadığını göstermiştir. 
imparator zayıf nahif bir adamdır, Man 
çorinin şiddetli iklimine pek aayanamı
yacağr söylenmektedir. İşte bunun için 
veliahdin bir Japon kızıiyle evlenmesine 
büyük ıiyasi ehemmiyet verilmektedir. 
Japonlar Mançukoda yabancı bir kadın 
tesirinin gayeleri için çok tehlikeli ola. 
bileceğini düşündüklerinden istikbali 
emniyet altına almak niyetindedirler. 

Çinlilerin "kukla kral,, adını verdikle
ri şimdiki Mançuko imparatorunun ha
yatında öyle facialar vardır ki Japon 
aanıürü bunları dışarıya sızdırmamak 
için elden geleni yapmaktadır. 

Japonlar Mançuride bir imparatorluk 
tesisine kalkııtıkları zaman çok geniş 
bir plan tasarlamıJlardı; ayni zamanlda 
şimali Çini de almak istiyorlardı. Bu 
planı tahakkuk ettirmek için Çin ihtila. 
1i tarafından tahtından indirilmi~ genç 
imparator Pu Y,i'yi ,kullanmak iyi olaca. 
ğını düşündüler ve adamcağızı Mançu
ko tahtına çıkardılar. Sonra So idi Çinin 
öte yanındaki toprakları ele geçirmek 
üzere hazırlıklara giriştiler. 

Daha başlangıçta Japonlar Pu Yi'nin 
karısına karşı göste~diği sadak1tten çok 
ıııkıldılar. Adet olduğu üzere onun da 
iki karısı vardı, fakat Yueh Hua·ya kar. 
ıı o kadar bağlılık göstermişti ki. ikin
ci kanat meydanı boş bırakıp çekilmcğe 
mecbur olmuştu. Pu Yi hatta bir taht 
kazanmak pahasına bile olsa bu kadın
dan vazgeçmeği aklına bile getirmiyor • 

du. 
Yueh Hu, halk sınıfına mensup bir ta 

cirin kızıydı. Pu Yi onun fotoğrafını 

görüdkten sonra ıeçmiş ve evlenmek i-

rine nazaran daha fazla kayıp vtrmişler 

dir. 

Varılacak netice 
Böylece, yabancı müdahaleler safha

sı, kartı karşıya bulunan silahların nis
bi kıymetleri hakkında faydalı maJUmat 
elde etmek imkanını vermiştir. Bunun. 
la beraber, bu malOmatı nazarı itibara 
alırken, bu silahların daima ta=n randı
manlarını vermek için gerekli şartlara 
malik olmamış olduklarını da hatırd~n 
çıkarmamak ve acele hüküm vermemek 

lhımdır. 
tık bakışta tankların yapılan tecrübe

den kıymetlerini kaybetmiş olarak çık. 
tıklarım görüyoruz. Fakat bu netice ka
ti sayılmaz, çünkü bunların kot unması
nı temin edecek topçu kuvvetleri kafi 

miktarda değildi. 
Muhtelif avcı tayyarelerinin muha • 

rebe kabiliyetleri hakkında sarih bir fi
kir elde edilmişse de, bombardıman tay· 
yareleri için vaziyet ayni değildir. Ger. 
çi, Madritin bombardıman edilmesi, 
bundan beklenen korku ve panik tesiri· 
ni yapamamıştır. Fakat, §ehir, 1aman 

zaman birkaç tayyare tarafından taar· 
ruza uğrıyacak yerde, devamlı surette 
yüzlerce tayyarenin üstünden ayrılma. 
dığını görmüş olsaydı, netice ayni mı 
olacaktı? 

Havaya karşı müdafaa vasıtaları için 
de hüküm verirken avni şekilde ihtiyatlı 
hareket etmek lazımdır. Bu '\İlahların 

imkanları umumi harbe nazaran. son 
derece fazlalaşmıştır. Fakat hunların 

kati ıurette teyidini beklemek lazımdır. ı 
.. Le Teinpa..,a.n 

Pu Yi 1934 martında imparator olma· 
dan evvel karısının vaziyeti hakkında 

birçok münakaşalar yapılmıştı. lmpara. 
tor karnımın kendisile birlikte ayni de· 
receyi almasında ısrar etti, Japonlar bu· 
na kat'iyyen muvafakat etmediler. Ken. 
ıdisinin imparato ilan edildiği gün yapı· 
lan büyük mera'Simde kadın sanki hi~ 
yokmuı gibi büsbütün unutuldu. Fakat 
güzel kadın ertesi gününden itibaren 
kazan kaldırdı. İmparatoriçe imiş gibi 
kocasının yanında yer almağa ve Man
çuri eHbirine kabul resimleri ile ı:iya. 
fctler vermeğe başladı. Bunun üzerine 

-Mmıçıı'l-.-o lmparatonı Kang - Teh'in 
kü.çilk 7-ardcşi Vu Çiychlc ni.,Ş(ın-

lana11 Hiroko Saga. 

imparatorluk nezdinde Japon siyaat 
müıaviri §iddetl mudahalelerde bulun· 
du ve kadının tam manasile kapalı bir 
hayat geçrimesini emretti. 

Buna rağmen bu cazip ve zeki kadın 
bir mesele olmaktan geri kalmadı. Ja· 
ponlar onun ko:::asile ve Man!iuri eki. 
bidle temasına mani olamadılar. Kadı· 
nın büsbütün istiklil davasına kalkıtıl· 
maııı için yaptığı nüfuz ve tesir gözle 
görülecek kadar aşikardı. işte bunun 
içindir ki ı 934 ıenesi sonlarını\ doğru 
Japonlar onun sıhhati hakkınria fazla 
tclag göstermeğe bacladılar. Mar.çuko, 
payitahtı olan Hsingking havacına da. 
yanamıyacağını ileri sürerek onu Dai! 
ren ıehrine umumi valinin misafiri ola
rak götürdüler. Orada kadıncağnı bil. 
tün meraklı gözlerden gizlediler. Soran• 
lara da kadının birıdenbire afyon t'rra
kisi olduğu ve şiddetli kontrol altında 
bulundurulması lazımgeldiğini söyledi. 
ler. 

Bu şi.ldctli tedbir bile .me.sclcyi hal
ledemedi. imparator Kang Teh de btışlt 
başına bir mesele halini aldı. Gerçi im
parator tahta onların sayesinde çıkmıt 

ve ç~vresinin Japon müşavirleri tarafın. 
çlan kuşatılmasına boyun eğmiştir. Fa
kat o zamandanberi Japonların bir türlil 
yenemedikleri dehşetli bir inatçılık 

peydahlamıştır. 

Geçenlerde Japona kayn~ları impa• 
ratorun evlenmek için güzel kız aradı.. 
ğını. hatta husm:i bir komisyonun mü· 
nasip namzet bulmak ilzere seyahatlere 
çıkmış olduğunu etrafa yaymıştı. Halbu 
ki imparator· ken:lisine teklif olunan 
Japon kızlarını reddetmektedir. 

Nihayet Mançuko imparatorunun kll· 
çük kardeşi Fu Çiyeh Japonyaya g8. 
türülmüş, orada Japon usullerine gör• 
talim ve terbiye edilmiş ve i§te Japonlar 
bu delikanlıya bel bağladıkl3nndan, 
onu veliaht ilan ettirmişlerdir. Nitekim 
bir iki ay sonra da yukarıda ldedilinÜS 

gibi bir Japon kıZ't}'la evlenecektir• 

' 
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- Oradan Vest Ende, Sir Vilfridi 
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t:.rA."ft"°ft r}{"t;:___ ' 
~·-·~postası 

Tarihi macera ve aşk romanı - 36 -
- O halde düşünelim. Hatınlıyor mu 

sunuz Hcmpstid, bize. Neddi Var san. 
dalın papazın evinden bulunduğu 

noktaya kadar olan mesafeyi k~:-k, kırk 
beş dakikada katedebileceğini ı.::öylemiş 
ti. Sandal kaçta bulundu. 

görmeğe gipeceğim. ZannC!dersem a
miral hakkında m.ılumat sahibi olan ye
gane adam odur. Belki de amiralin bir 
düşmanı olup olmadığını bilir. 

- Amiral buraya saklanmağa mr gel 

Bu biçare hadımlar kendilerine bu zevkleri 
yaşatan efendiye kul kurban olmuşlardı 

- Dört buçuktan biraz sonra. 
- Yani, papazın onun evinin önün-

ıden saat tahminen 3,50 de harrket eL 
mit veya geçmiş olması lazım. Yani, 
med başladıktan beş dakika sonra. 

- Evet. 
- Yani bu demektir ki, sandal, akın 

tıya 3,45 den biraz evvel bırakıldı. Ak
si takdirde Neddi Var onu, bu sabah 
bulunduğu noktada bulunmazdı. Fakat 
saat 3,45 de sabah olmuş demektir. Her 
halde aydınlık olsun diye beklememiş
lerdir. Bu itibarla Appletonun n:ızariye. 
si daha akla yakın • 

Appleton nazariyesinin müfettiş ta
rafından tasvip edilmesine memnun ol
mu§tU. Fakat Hempstidin hiç de bu fL 
kirde olmadığı açıkça görünüyordu. 
Müfettiş sordu: 

- Siz ba§ka türlü mü düşünüyorsu-
nuz? ' 

- Eğer müsaade ederseniz söyliye· 
yirn. AkrntI dönmeden evvel yani meld 
ile cezir arasında, bir saat kadar sular 
durgµndur. Sonra bir sandalın sahile 
yanaşıp bir mUddet orada kalması da 
müinkündür. Bana kalırsa, ceset, elbL 
seleri kırağı ile ıslatacak kadar san!dal
da kalmamıştır. Bence, sandal buradan 
2,30 ile 3 arasında bırakılmıştır. Hem 
bu işi yapan buranın yabancısı ise, mcld 
ile cezir arasrndaki durgun vaziyeti dü
şünememiştir. Sandalın doğruca denize 
ineceğini tahmin etmiştir. Fakat sandal 
yüz metre kaldar gittikten sonra akıntı 
durmuş ve sandal, 3,45 de bir tarafa 
yaslayıp kalmıştır. Sonra, med başJa. 

dtğr zaman da, Neddi Varın onu 4,30 da 
bulduğu yere kadar çıkmıgtır. · -

'ıi "' DöRDONCU KISIM . . 
Ya.zan Agata Kri~ 

\.fOHtM GöRUŞMELEA. 

• 

Rac: 
- Bu da iyi bir nazariye 1 dı:idi. 
Müfettiş, madCınlan ile diplcmatça 

hareket ederdi. Her ikisinin nazariyesi
ni de tasvip etmiş, fakat hangisini ter
cih ettiğini izhar etmemişti. Başmı saL 
ladr, arkasına dönerek ağaçlığ:ı. baktı. 

- Bir şey dedi, beni durduruyor. Bil 
mem ehemmiyeti var- mı? Papaz ile gö
rüştüğüm zaman, ağaçlar arasınl:lan m~t 
mazel Fitzgeraldm beyaz elbiacsini 
gördüğü~U söylemişti. · 

- Evet. Eve dönerken gördüğünü 

söylemişti. Hatırlıyorum. Bunda ne 
var? 

- Hayır, bir şey var demiyorum. Ak 
§am matmazel beyaz müslin bir tuvalet 
ile krem rengi danteladan bir manto gi
yiyordu. Eğer papaz onun beyaz tuvale. 
tini ağaçlar arasından gördüyse, bu mat 
mazelin mantosunu giymediğine delalet 
el:ler. Hoş mantoya ihtiyaç da yoktu, 
hava pek stcaktı. 

- Halbuki amiralin cesedi bulundu
ğu vakit üzerinde kalın bir pardesü var
dı. Tuhaf değil mi? ' 

- Evet. Tuhaf. Eğer hava pardesü.. 
lük olsa, matmazel de hiç olmazsa man
tosunu giyerdi. 

- Appleton, papazın evine kadar gi
dip, :ımiralin dün ak;ıam pardesiisii olup 
olma.:Jığmı sorunuz. 

- Peki. 

Appleton gidince, müfettiş Hemps. 
tide döndü ve: 

- Şimdi, dedi, size bir şey soraca
ğım. Vinmuntda en geveze kimdir.? 

Hepmstid gülmeğe başladı ve: 
- Madam Davis, dd:li, Lord Mare

hall otelinin sahibi madam Davis. Bir 
defa ağzını açtı mı, tek kelime söylemek 
inıkanı yoktur. 

- Ya, çok iyi. Tam aradığım şey. 

Amiral buraya yeni gelmişti. Yeni gelen 
}erden ise fazla bahsedilir, ve şayia!::rın 
yüzde doksan dokuzu yanlış olsa yüz. 
de biri doğrudur. Amiral hakkınd.:ki 
dedikoduları öğrenmek istiyorum. 

- O halde madam Davis bu işin tam 
ehlidir. · -

di acaba? ı 

- Zannetmem. Zira ·açıktan açığa ve 
kendi ismile geldi. Hem ne de olsa bir 
bahriye zabiti. Gizlenmekten ho~lan. 

maz. Lakin, yazı odasında k:lolu bir ta-
. bancanın bulunuşu çok manidar. Ami
ralin mazisini öğrenmemiz lazım. App. 
Jeton geliyor. 

Appleton yalnız değildi. Yanında pa
pazın iki oğlu da vardı. Genç yüzlerin
den merak, alaka okunuyordu. Peter ge 
iir gelmez: 

- Mister Rac, dedi, size yardrm. eıde
mez miyiz? Bize bir iş havale t-demez· 
misiniz? 

Müfettiş gençlere cevap vermeden, 
Appletona sordu: 

- Pardesü? . ) 

- Uün akşam, amiral yemeğe· geldi-
ği zaman pardesüsü yokmu~. 

Petcr teyit etti: 

- Yoktu. Hem ne diye giyecekti. 
Evler karşı karşıya. Matmazel Fitzge· 
raldin de mantosu yoktu. 

(Deva.mı va.r) 

Geçen kıımnlann hülisaıı 
N~nlım Ay§e; bir casus teşkilat1-
na mensuptur. Şimdi Sünbül ağa.. 
nm raklcasesülir. Sünbül ağa da 
omm rak.sıw1. 'ştira.k ediyor. 

• • • 
Bir avcının bir şikara yaklaştığı 

gibi, iğilerek boynu ilerde, kollan u.. 
zanmış, yürüyordu. 

PınarbaŞında su içerken kaplan ta
rafından bastmlıvermiş bir ceylan 
gibi, Ayşe, bir an durarak ona baktı. 
Sünbül ağanın burun delikleri açılıp 

kapanıyordu. Kalın etli dudakları da, 
bütün uzuvlarının hareketlerini takip 
ederek ileri uzanmıştı. 

- Oyna! ... - diye haykırdı. - Devam 
et ... 

Ayşe, korkak bir nazarla bana bir 
an baktıktan sonra, kımıldandı. Ben, 
ona, cesaret vererek baktım. Her ne. 
dense, kendi damarlarımda. da garip 
bir krmıldama duyuyorum. 

Vaktiyle bir efsane işitmiştim: Gfı. · 1 
ya bir insan, ilk vusleti esnasında bir '. 

Yazan: Edgar Ric.e Burrougbs 
Çeviren : A. E. 
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kadını ne şekilde bulursa, ondan son
raki aşk oyunlarının da o tarzda ol
masını istermiş. Ben de, ilk vusletim
de, sevdiğim kadını başka erkeklerin 
koynunda görmemiş miydim? İşte 
şimdi bu manzara da aklımı başım
dan alıyordu ... 

.Iı,akat acaba bu zevkalma, sade ba~ 
na has bir hal miydi? ... Hayrr, işte di. 
ğer hadımlar da benimle beraber coş. 
muşlardı. Bunların ekserisi zenciler
di... Onlar da. sahte haremağası Sün· 
bülün hareketini taklit ederek, ayağa 
kalktılar. El ele vererek bir halka teş 
kil ettiler. Tam manasiyle "babaları 
tutarak", ağızlarmdan köpükler saça
rak, Afrika rakslarını sazın temposu. 
na uydurdular ... 

Ayşeye bir emir daha verildi: 
- Oyna. .. 
Nişanlım oyununa devam etti. .. 
Tüllerinin sonuncusunu da atarak, 

artık vücudunun bütiin çıplaklığım 

gösterdi. Şark danslarında , odlu~ 
gibi, yalnız belinin altında ve meme. 

Adanın öte tarafında haydu~ların 
kapAtan·ını öldürüg ~a;p.tet·ti~leri 
'l~· 11t:J1·r "Qenı;i d e mirli dur·a ·vordu · 
Beri taraftan da Çinli Kay Şenk, 

arkadası Gast'm böyle bir çalım 
takmas;na, kendilerine kumandan
lık satmasına tahammül edemiyor -
du. Kendisi asıl kaptanın bile ku -
mandası altına girmemiş, elindeki 
keskin bıçakla boğazını uçurmuştu. 
Böyle olduğu halde Gast gibi bayağı 
bir tayfanın cakasını elbette çeke -
mezdi. 

işte bunun için adanın şimal kr 
yısmdaki bu kanlı gemicilerin konak 
yerinde de uygunsuzluk, biribirini 
çekememezlik- bir düşmanlık başla
mış bulunuyordu. 

Kay Şenk bir defa aklına koydu
ğu bir fenalığı yapmaktan çekinen 
hariflerden değildi. Onun için Gast' 
m çalımına karşı ne yapacağım dü. 
şünmi.iştü. Yalnız bir iş, bu düşün
cesini yerine getirmekten kendini a
lıkoydu. Çinli gemici olmakla bera
ber, böyle dünyanın bir ucundan , 
herhangi bir gemiyi , medeni bir li 
mana götürebilecek bilgisi yoktu. 
Otldan başka yanındaki arkadaşları 
da bu işi yapamazlardı. İşte bundan 
dolayı Gast'a karşı çok kurnazca dav 
ranmağı ve ondan işin sonuna kadar 
istifade etmeyi kurmuştu. 

'Bir bıçak' saplaması Gash'da, 
onun cakalı kaptan esvabını da orta
dan kaldırabilirdi; Fakat-bu takdir
de ·Kovri gemisini ve ondaki kiline 
küme incileri cenubi Atlas Okyano-
sundan medeni bir limana götüre -
cek, Ümit burnu fırtınaları arasın· 
da küçük tekneyi idare edecek ada
mı nereden bulacaktı? 

Bir aralık gemide bıraktık.lan 
gemicilerden biri çok uzaklarda bir 
harp gemisinin dumanını görerek ar-
kadaşlarına haber vermişti. Gast bu 
gizli limandan çıkmağa korkuyor, 
bir kere açıkta seçtikleri harp gemisi
nin eline düşerlerse hepsinin asıla -
caklarmı söylüyordu. 

Kati1lcır küçük limanda iki gün 
daha sakh kalmışlardı. Bundan son
ra bile gene denize çıkmamaktil ıs
rar edin~e . Çinli ile aralarında bir 
çekişme başladı: 

Cast: 

- Akılsızlık etmeyin; Bu harp 
gemisinin bizi aradığına hiç şüphe 
yoktur. Şurada saklanıp onun git 
mesini beklemek varken, niçin de
nize çıkarak kendi ayağımızla tuza
ğa düşelim? 

Diye çırpınıyordu. 
Çinli KayŞenk ise: 

- Akılsızlık eden asıl sensin 1 
bizim Kovri gemisini zaptettiğimizi· 
bizimle gemideki arkadaşlarımızdan 
ba~ka dünya yüzünde bilen kim · 
var ki? Harp gemisine bizi kim ha
ber verecek de onlar da bizi anya
cak? 

Diye karşılık :veriyordu. Fakat 
Gastı inadından vaz geçirmek imka
nı görünmüyordu. İşin doğrusunu 
söylemek lazımsa: Gast'm denize 
çıkması kendi kafasında kurduğu bir 
plandan, bir kurnazlıktan ileri geli
yordu. Bu planını yapabilirse gemi
deki incilerden alacağı pay yüzde 
yüz artacaktı. 

di: 
Gast'm planı aşağı yukarı şu i-

Kendisinden başka kimse Kovri 
gemisini kullanarak bir limana sağ
lam götüremiyeceği için arkadaşla
rının onu ıssız adada yalnız bırakıp 
kaçmaları korkusu i2i. Fakat C.ast 
şu baş belası Kny Şenk ile korkunç 
yeni Zelandalr Momullayı daha üc 
dört arkadaşiyle bu ıssız adada hıra: 
kıp kendisine uyan iki üç kişi ile ge
miyi alarak gitse ço kiyi olmaz mıy
dı!.. 

Gast karanlık: projelerini gerçek· 
leştirmek için münasip fırsatın gelip 
çatmasını bekliyordu. Kay Senk 
ile Momulla ve üç dört arkada~~rnı~ 
hep birlikte ava çıkacakları bi,: za • 
man olacağını biliyordu. işte b0yle 
bir zamanda hemen gemiye koş:.lcak 
ve uzaklaşacaktı. 

İşte bunun için durmadan buyük
av projeleri tasarlıyor, ortaklarını 
sahilden uzaklaştırmağa uğraşıyor • 
du. Fakat her seferinde de Kay Senk 
8in bir dereden su getirerek bi;yük 
arkadaşlık duyguları gösteriyor ve 
arkadaşı Gast da beraber olMadıkça 
ava gitmiyeceğini söylüyordu. Bu-

nun üzerine Gast şüphe uyandırma 
mak için ister istemez orınana f?,idi
yordu. 

Birgün Kay Şenk lsveçlinin epey 
uzakta bulunduğu bir srracla :-rkr'l
daşı Momulla'ya yaklaştı ve <::nun 
esmer kulağına İsveçli için tc-SC\ rladı
ğr planı fısıldadı. 

Çinli Kay Şenk'e şeytan fit ve
riyor gibi yanmda Gast olmadıksa 
hicbfr yere ayrılmıyordu. 

~ Çinlinin, l ... ulağma foııl<lamasr ü
zerine yeni Zelandalının kızgınlık -
tan ağzı köpi.irdi.i: hemen davran· 
dı, elinde uzun, keskin bir bıçak 
olduğu halde Ga,,t' I oldürmeğe kal
kıştı. Kendilerine böyle hiyanet 
edecek· bir herifi orackta öldürüver· 
mek işin en kısası idi. 

Fakat kurnaz Çinli, Zelanda 
lmm birdenbire Gast'ı öldürmeye 
kalkışmasını iyi bulmadı. Hemen 
kendini yakaladı ve ona dedi ki: 

- Bana bak Momulla; ben bu 
herifin bize karşı kötü düşünce ta -
ş ımakta olduğunu biliyorum, an· 
cak onun fikrini bildiğimiz için ken
disi pençemizde demektir. Gözü· 
müzden ayırmamakra beraber son 
dakika va kadar onu kullanaıım; 
n bizi .aldatmak isterken, biz onu 
aldatalım.. İcimizde ondan başka 
gemiyi kulla"nacak adam olmadığı
nı unutmamalısın! Su kadar var ki : 
Bu herifi iyice korkutmak da fena 
bir iş olmıyaacktırT.. 

İki arkadaş böyle konuştuktan 
sonrn yeni Zelandalrnın eli, gemici 
bıça?ı~ın s~p~nda oldu~u halde Ga.stı 
aramaga gıttı. Onu nuldu ve he
men gemiye binip denize açrlrnak 
lazım olduğunu anlattı. Gast ise ge· 
ne eskı sözlerini tekrar ediyordu: 

- · Arkadaş ben size dµşüncemi 
korkularımı bir türlü anlatamıyo • 
rum ; Birkaç gün evvel adanın pek 
yakınlarında gördüğümüz harp ge
misi henüz buralardan uzaklaşma
mıştır. Adadan ayrılıp da cenuba 
doğru indiğimiz zaman bu geminin 
l:arşrmıza çıkması ve gemiyi araştır
rrl'.sı yüzde yüz ihtimal dahilinde . 
dir. 

(Devamı var) 

!erinin üzerinde telli pullu küçUc~ 
birer örtü vardı. 

Yılan gibi kıvranıyordu. Kıvrılı
yordu. 

Sünbül ağa, bütün zenciler arasın
da ağzı köpürmiyen, "babası • tutmı. 
yan,, yeg-ane zenciydi. Bütün bu cuşü
h uruş içinde _ Afrika oyunları oyna -
makla b<:!raber • hareketlerinin zara
fetini muhafaza eden bir oydu ... 

Bir an, hamle etti. Sevgilimi belin. 
den yakaladı. Onu, bir elinden öteki
ne, hafif bir paket gibi geçirerek, ha
vaya kaldırdı. Evirdi, c:evirdi. 

Bu dev cüsseli arabm ne kuvvetli 
mahlUk olduı:hınu o zaman anladrm. 
Ayşeyi birkaç kere havada hoplattık. 
tan sonra cübbesinin içine bir kedi 
yavrusu gibi aldı. Tam bu esnada da. 
raks nihayete ermişti. 

Kalabalığın içindC'n hiri alay etti: 
- Alev, pervaneyi yuttu! 
- Yuttu, yuttu! - diye için için in. 

Iedim. 

Hakikaten de, Sünbül ağa, kürkü. 
nün içine aldığı Ayşeyi yutmuş. ye
miş, sUmürmüş gibiydi. Zavallının 
yalnız ba.5ı dışarda görünüyordu. Be
ti benzi süzgündü. Gözlerine de uyu. 
mağa hazırlanan bir çocuğun üadesi 
gelmişti. Bu ifadeyi tamdım: 

!htiras ... 

Kadın avcısı olan müthiş zenci ile 
temas etmek, nişanlımın mecalini kır. 
mıştı. Bayılır gibi oluyordu. Ve bana 
yalvarır gibi baktı. Kirpikleri kapan
dı. Gözlerinin kaydığını gördüm. 

Sünbül ağa, ağır adımlarla, onu 
kuştüyil ıredirin üstüne götürürken., 
diğer zenciler, hfila vahşi oyunlarmı 
oynamakta devam ettiler ... Ve bu cur. "" 
cuna esnasında, jnce sazın sesi boğul
du ... Artık zenci avazeleri müthiş bir 
musiki yaratıyordu ... Deminki naze • 
nin raks yerine ise, kuştüyü minderin 
üzerinde bamba~ka bir raks başlamış. 
tı. Bizim beyaz ırkın havsalasının al
mıyacağı bir raks ... 

Buna, benim sevgilim, birinci kadın 
olarak iştirak ediyordu. Diğer saray 
kadınlarından onu on beşi de yardımcı 
olarak katılmıştı. Hepsinin arasında 

yegane erkek Sünbül ağaydı ... 
Bir siyah erkek ve bir düzüne be. 

yaz, süt beyaz kadın ... 
Zencilerin Afrika yamyamhklarını . 

hatırlatan bağırışları, babalanmaları, 
kızları ürkütüyordu sanki... Sünbül a
ğaya sokuluyorlar, onun himayesi 
altına giriyoralrdı ... Ve o, tempoya 
uyarak, birinden ayrılıyor, ötekine 
yakınlaşıyordu ... 

Bunların hepsinin ortasında ise '· 
Ayşe ... 

Bağırmak istiyordum: , 
"- Senin orada ne i~in var ... Benim 

nişanlım ... Benim sevgtlim ... Gel bura
ya ... ., 

Am N be ,, B"t" a, ne mana... e se p. ... u un 
bu coşkunluktan ben de zevk duyma.. 
mış mıydım? ... Bilhassa, Ayşenin de 
sonsuz bir zevk duyduğunu anlama.. 
MTŞ r:uydım? Onun bu zevki, mahut P.V 

de, nisanlımın iki yeniçeri araı::ında 
duyduğu zevkten de kat kat üstündü ... 
Benimle ayni evde yalnız kaldığı za.. 
manki zcvkte:,n de ... 

l{endini o derece kaybediyordu ki, 
ban:ı artık yalvaran ' göZierle bakmı. 
yordu bile ... Benim orada mevcudiye
timi unutmu~tu... Nazarında varsa, 
yoksa, h~.r> Sünbül ağaydı. 

İşte hu mam:aralart seyrettikten 
sonra, Sünbül ağanın ı::ara~ kadınları
nı kendine nas1I ve neden bendettiği. 
ni anledım ... Mahut kabak tatlıcısın. 
da iıttt:ğim ~özlerin manasını da o za. 
man ka\Tadım: 

"- Safiye sultanın baskalfası bir· 
taneydi , benim ise o derece sadık kaç 
adamım var ... ,, 

Bu biçare hadımlar, kendilerine bu 
zevkleri ya ~atan efendiye kul, kurban 
olmuslardı! ... 

(Devamı ror) 



Tatlılıkla v hşi h ıar 
• 

bile yola 
getirilir!· 

• 

Fakat kamçının da 
fazileti vardır 1 

ValıŞi lıagvan terbiyecileri bu iki 
usulden birini tercih ederler 

Aslan insandan ne 
zaman korkar? 

Hamburıc!aki Dreuur • Sdıule'de. 
)'İz: Ahpptan bir IUDdurma ILi blltUn 
enince uzanan bir kainin panmkbklan 
brpama birkaç koltuk didimi• ea,.. 
ftn terbiyedli de lılahD oldup halde 

hepimls IUl1IJOl'1ISe Seulsllk o kadar 
lılerin ld iman kendini ıatanlarn terbi. 
ye olandutu bir mektepte delil, bir mi· 
bette llmJOr• 

Bunda herkes, kendini bir fthti 
hayvan terbl:teciai hinetmekt~ n bu 
duypsunu bUtOn hayvanlar üzerinde 
tatbik amııuna kapılmaktadır. 

Eu1en hayvanlar buraya terbiye ~ 
dDmek için getirllmitlerdlr. 

Fakat vahti hayvuı terblyeclllli DL 
111 bir llllattır1 

hayvan isyan edene kamçı prkaddan 
aklım bapna ıedrit· Ha,.an, kendi. 
sinden beldeailea Jweked ,.,._.,., 
sibnlne yeri~ JÜa4 b.a Jaare
ket oaca meJraDlklqlDCeJe laadu lr-sı 
pJd•'"'kta dnam ....... 

Heıenbeck ZiolDJl1a blhs-I 111141. 
rll profet8r Jlertllmlft, 6e battı: 

_ KUeni saıı1onusnas: Valati Jaay. 
vanJara lrarp ..ı yumupk dnram-

__ ._. 1'a _,,nJJ numan._ Jaa. 
yor • .I"_ .. 

sırlamak 1ç111 altr ayclaberi alratı10r. 
NumarallJD taJDllll uyılmaı l5ia Uç 
•J daha çaJıtmlll J1mD. Ne ubu. 

Pilnki. AJman)'Ullll en IJI baJyan 
tcrbqedlerinden olan Saden, terhlJe 
etdll 11a,..ıan Jds ıwnP""••yor, oa. 
Jara halniiliiOl't lfnfrWik ~ 

Kamçı korlmau chL"lllanJardaa 11er birini a9k Hllf. 
nesaketlc. emncJen .... ...... .. ta• 

Hayvan terbfyecillfhıde bir Alman TJrlara Hlsam 1&rm1yerek çalmJoıdu. 
uı\ıl.il.Ne bu uıulU tatbik edu •nmm•ı ı>en""'1!ffdt..ıri tttanlar 41e o, hejecan. 
ter~ .v.•1111ıılıı••••~•· --~---•,..raı.,:,n~ildiidıll~ .....,.,_1 .. 
Ortb, Togare, Winter, ICllı!en slbl· gizlice talimler yapan bir ctotaJar snıpu 

tıte timdi, bunlardan Kaden, karp· 
muda cGrllnOfe ıare uldn bet aslanm 
aruında gidip ıeliyor. Vahtf bayanlar 
arumda ne gllsel bir adam 1 ıçık mavi 
gözleri tatlı bir ıtıkla panldınyor ve 
dudaklan arasmlclan kumanda verirken 

ıeıi yumutayor: 
- K.omml Komml Komm 1 
O zaman, ç610n bet krab, baflannı 

8nlerine indirerek, itaatli talebeler ci· 
bi, bocalannm 6nUne dolru ilerliyor. 

lar. 
- Hayvanlara kendinisi MYdirme

niz lbrm oldutu kadar kendfnbden 
Jrorkutmaım da icap eder. tıte bu tu· 

redecllr ld her baynn, adi bir sokak 
kapeli iinlt ılbf, buraya ~
Terbiyeci. bir değnelfn ucuna • yem gı· 
bi - bir et parça11 takarak hıyv~ 
yapmasını istedili hareketleri bu yanın 
hareketlerine uydurarak anlatır. Şayet 

idf. 

Aılanlarla blrllkte kafeste 
- ltteneniz kafeae beraber "Sirelim. 

Korkulacak hiç bir ICY yok. N•patl 
arabaya Jrota'llM yardım edeniniz. 
ıwe11 puıce ulanlar ytırilme bü

trlar, pPllf 18rilndtuer, fant hiçbir 
asabilik aJADıeti ıöstermed:ıer. Biras 
sonra. Nept1e Prince'in k09umlannı 

1~ Ud tekerlekll ırablya bu 
iki uJanl kof!Mkta X.denc yardaD 
ediyor ye diba sonra, aram,. atlıyarÜ 
karplldlki dller ~ .aa1an unld ... 
~ piri. platin oru.adl do-

la.,.._. 
~: ••su tisin •ı.nıar blru llo-

yuıı." dedJm. .. bir ken bile homardaa. 

....... Jar. 
gaden kıhJaıha i1t ... ,. blfladr: 

. . .. " 
Tekir keclileN ''kaplan cimi,, derler. Y amaı.n,le ..,...,... .. W ...... lmcwnan Lir tep- kediye .__ .. ,._, 
- JPabt bu ulanllr da, lı!lfer blltOn 

ıtJınlar sfbi, ne u n ne de çok daha 
lıuyaus detDJerdlr. Arabmya ilk •oıtu
lunu allan, fimdiye kadar, llç terbi· 
yedyi ~ ıuntte yaraJamıJtn. Şimdi 
kuzu pbl ile de bundan anlatılmamak 
llamılır ld artık k6tUIUk edemez, hele 

kendiaine sert muamele edilirae, hele 
kamçılanmak fatenine.. Emin olunuz 

ki fthti hayvanlar iltedip~I yaparlar. 
Bunlar birer maldnectirler, fakat &yle 
1111kineler ki mini mini bir kum tanesi 
yaralarmdan çıkartmala Wi celir. 

Ancak, fthtl hayvan terblyecilili 
teJalikelb bir uaat delildir. Herkesin 
umclaapun tenine olarak ıunu da biJL 
nls ld uJaa ahmaktır ... 

Xlm tnamrdı ld ulan ahmak bit bay· 
ftD olsunL 

öteki mektep 

llmdi bir bqka kadro Jçim.te, bir MI 
b mlAS Jraqmmda, bir _,. uıulOn 
dla1qidlt, bir batb awkteptcyfs. 

Rocam llrldne .kaJfıl ftdfnini gören, 
o.ti kapak '* bG1lk ••la, bir tarıfm· 
da at allarlari)'le bir at aercfsine benzi. 
-,.. l'abt burada içleti aslanlar, kap-

Jlftlar, ırrtlanlar, ayılarla dolu kaftale· 
rin lti ne? ileride birkaç kafes var ki 

ok sibf berinize fırlama:C istiyen cenç 
allanlan hapsediyor. 

- Bunlar henüz birer yapnda yarın. 
dan IOftl'I terbiyelerine batJıyacatım. 

Bu sisleri ll1li1en acm.ı bakıyo
rum; UIUD saçları, &öslillderi ve kulak· 
latı bisuına kadar dilfen fa\"\Uileriyle 
esld tertip ıentl bir pire benziyoı. 

Ba nt, Franm terbiyecileridn en 
meıbarlanndan Alfred Courtdur. Mar. 

lilyab ıenp bir tacirin ojJu ve eski 
bisiklet kopculannm tanmımflamıdan 
olan Court, cUnUn birinde bir ıirke me-

mur olarak strmlt " 1rardltl JÜI D• ı -Bu. her harnnm mi.nema hallı 
birlikte buır1adrlı Bceltoa ip canbuı bir meaeledir. Jl'akat bUtOn vahti bay• 
ırupu doJaJllflı bOtfln bir a..ıtrde bay· vanJar tehlikelidirler, hıtta ve huauaiy
retle kendinden ~· le ayılar ... 'Mesell. pek ıllnl terbiye e. 

Sirkin ıcafp klJaftlbiıle Alferd Court dllmlf bir beyu ayı COllD.i sirki sahi• 
la slrilttlJorU ı • hüün oflunu yemif •e çocufu kurtar-

- Harpten ...ra. lranfetlm, ve ben mak için kafese ılrip ayının kulakların. 
Zoo Circulu utm lldık. n, ip canbu- dan çeken mu&Yihe, daha sonra Jrotup 
hlr. blliklet numaralan yaparak ~: selen kimlelere ehemmiyet bile venni• 
nirken nhti baranJarımız ohnaawa. yerek itine deftlll etndft bitJrmiftir. 
nm •kmtlliili hlllettlk. BeUd lllp1an difer nhti Jıaranlar-

Laurent canbUbanesl 1-JYIDlanm \tan dlha ahllbısdır.fenabl Amerika 
satıyordu. Alıcı oldum. u)'Ultllk. Fakat kaplam De kara pan da bunlann en 
o vakte kadar fthtl bayvuı terblJeli- tehliblDerlndendirJer. 
nin ne oldufunu 81renmemft. hff bir - Terbiye ettillnls baynnlır mi 

• biç yaraladılar mıl 
bfın\ıa;ı:eml:~· ~! ~~ yap- - Evet, fakat ciddi bir ıekilde değil . 
ma a a a ft ımo nTS•-.- n flL - Bunların yaptıkta herhanıi bir 
~._.. ır'•" ~ faciaam plddl (\ldunuS 1m1 
lar. Anc:alr, bir Jsas siln IODr8t Wr eli· 
me bir kamçı ve 8teki ellmt bir demir 

çubuk alıp ilkemle Gserlne pkarü: 
.. Kpdan apms !,. emrini .e~ sa. 
man içeri bGcum eden ıaa,.anı.r 111-
kmlrkJarmdan bir dallı 1ririllamadılar. 
Kamçı ile 1-fledrtan tertılye bir baf· 

ta içinde nedcealnl "'1Dlt •e en brl'ffm 
vahti ba,.anı&r ıftlCUIDun içine cfr. 
mitti. Uç ay iM)nra heplini sattım Zira 
yeni bqftnlar. tarafımdan tc:rhiye e
clllmif, kendi usulüme uymuı hayvanlar 
fıtiyordum. 

Ben, terbiye etmek here, &imi 
ıenç hayvanlar almm. En aa bir ve en 
çok iki yqmda bayYanlar.. DaJia ıeat 
olurla"fl verilen terblyeji kolay unu· 
turlar, daha yqlı olurlana blalln b. 
bn olur. Terbl1e için ea mlult , .. il 
aydır .• 

Tenırenıa ~ 
-TwWJeye 1'Ull .............. 

- ilk sUnJerde. -~ ~-
mu. udece kafll1edn ~ tt'eta 
kencltml on1ari ............ 9ia1't hana 
lrarp '* '8nlrette bul.aıunalt hevesine 
kaprlacalr olurMna bunun lm1llrı1rılr
lıp derhal ihlal ederim. 

tkln-:1 hafta, onları. kı~~•in mua7ytn 
noktalanna yerltftirmeie çaJqınm. 
Hatlerine dlllbt ederim. 111zafJanm. 
lıtidatlannı tetkik ederim. B.lranm 1d 
biri mükemmel bir ıt_layrcı olar.aktır: 
diferi 11dece yere )'ltmakta. üçn:u.U.U 
herın bUcwn1 huır buluftluaktacbr; 
d6rd0ncQ iae bir ite )'lnmıya~ak. çalı. 
pmıyacak. bisden. yardmum esirıeye

cek, lfrkte ancak kuru kala'>•bk vul· 
fni ı&recekdir. 

- Haynn mi tanrr mı ? 

- Böyle bir zanda bulunıuymu? 
V Ah•i haynn. terbiyeclainl defil, onun 
sesini ve içinde çaltf1Dakta oUuii.I bd. 
royu tanır. Bir koatUm '"fi kafta ete. 
iitildiji yildlnden ne balar obaq
tur: 

Vahft ,baJVantann mlwı 
- Sizce, terbiye huauauncla en telllL 

keli hayvanlar JaancDeridlrl 

- BTtt. batta. emrimdeki baynn 
ı.bl1ecUerisıi hayvanlarıma yedirdili. 
mi icldia ederek aleyhimde bir takım 
dedikod~Jır )'lpmak iatiyenJer de bu
lundu. Bu sfbi mUnaıebetsizlfre cevap 
olarak, kaplanlanmııJ bulund .aklan ka. 
fetlere ılrdim. deinebiz, k•mçısız el· 
lerim bombot olarak.. (Pn Soir'clan) 

HABER 
AKeAM ~OeTaeı 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Pa.ta luahlaa ı a.tua..ı 21' 

TetQrer 8dreaı . ıatenbuı HABER 
vazı ••••rı teıotonu . HA?t 
IOare ve ııan " . Hl10, 

ABONE ŞARnARl 
,,,.,,,. &ııHt 

......... ·~ Kr. 2700 Kr, 
• •Yllll 7ao .. ••90 • aavt• ~ .. 800 .. 
' .,,.,.. ıao .. aoo • 

Wilılw N.,,,,.ı Mit/hl: 

"-•an "••im U• 
.,,"'lı ~ tY AK/'I') ,..,,._ 
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Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

27 Mart tarihli bilmecemizin halli 
(Dumlupınar) ldi. 

KRtsT AL ESANS KAZANAN 
Birinci: Ergon Kırkmç Beyoğlu 12 

inci ilk okul. 
BiR S!RE KAZANAN 

Ildncı: Nurettin Ekrem İstanbul 1&· 

natlar okulundan 311 
iKi ŞiŞE ESANS KAZANAN 

ÜçUncU: :Muıa.t'fer Tür1<uç Edirne 
erkek liMai 524 

BiRER KURŞUN DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

1 - SUleyaınıı Kaba.tat erkek Jteeei 
2 - M'.~en Kara.gtU:nı11k Rltat eo. 
kak a - Orhan özer Ptttcnviyal llae. 
ıl 4 - ff ... OOııeel Paşa.bahçe 5 - D. 
Eren B\ırll&nlye ilk okul 6 - Atill 
Alaeable HiWbae öğretmeni 7 -
Acar Bele Şifli Tetalcki liaell 8 -
Nikola Pa.ptıikolof ltalyt.n lleesi 9 -
Zayl Kuyumcubaf Kumkapı Bof08yan 
okulu 10 - Mihrunisa Şenha.n 

BiRER ÇuKULAT A 
KAZANANLAR 

11 - Behzat Urla iskele memuru 
11 - Bclızat Kocaman Urla 12 -

Fikret Öz.a.lp Maltepe askeri lfsesi 14 
- Necli Unkapanı Salih paşa cadde. 
si 15 - Nevzat Küçük Aya.sof ya. med
rese aoka.k 23 16 - Suat Tevfik Vifne 
zade mahallesi l3ef1k~ 17 - M. Gün. 
doğdu İstanbul erkek lisesi 18 - Şük. 
rilye Yenikapı Hisardibi 19 - Cağal
oğlu Kutu . apartıman 20 - Sacide 
Süheyla Aksaray Horhor 21 - Sem
ran Tatarağası Bostancı 22 - Ömer 
l!..mre Kumkapı orta. okul 540 23 -
Saadet Karngümrilk ilk okul No. 12 
24 - Nezihe Bulaner ltsta.nbul kız li. 
sesi 25 -· O'.ınıan Dikmen Sarıyer or. 
te. ç~me rarldF.~i 
BİRER DEFTER KAZANANLAR 

tıbbt adlide 75 - Feyzi Kumkapı otta 
okul 76 - Mebrlire Yalaz 9 uncu okul 
77 - Burhaneddin Malkoç 1stanbu1 
erkek liıeıl 78 - Dutan Tugo Şehzade 
batı 7g - Yurdagül Sirkeci eski Ayıdın 
oteli karııeında 80 - Nezihe Çapa kız 
muaJJim mektebi 81 - Ziya Deniz yol· 
larmda kamarot 82 - Ane Karagüm
rUk ilk okul 83 - İsa tramvay tirketi 
vatman 84 - tclAI Erenköy kız lisesi 
85 - Şiiri Gelenbevi orta okui 86 -
Ruhıar Çapa öğretmen okul 87 - Nu. 
rlye KaragllmrUk ilk okut 88 - Ruhan 
Sakarya okul yolu 89 - Jak adliyede 
kah.-eci 90 - Zamir Kayasosyal Hay
darpaıa lisesi. 

MOREKKEP KAZANANLAR 

HABER - ~lCşam poıtan 
Veni neşriyat 

" Trakya ,, Mecmuası 
"Trakya. umumı mU!etttoırlfıilil aylık 

Dergi!t,, nln yedlnel sayıl!I gayet faydalı 
mubte\1yat ile çıkml§tır 

Bundan bqka yine Trakya umum mU!et• 
tifllti (fenni arı kovaDlan) (verem) (fren• 
gJ) hakkında kJtaplarla kllr;tlk ıanaUar kon• 
feraumd&, :tntınu ve eeıa.ı Bayann nutuk• 
lan,, m n91f'etml1Ur. Gayet sade bir dille 
ybıhnlf olan bu kitaplar balkın çok laU!ade 
edecegt bir mahiyettedir. 

Poll.lıilinik 
Bu aylık Tıp mecmuaamm ıc-.e mcı aa.yı 

eı çıkml§t.ır. 

Kimyagerler kurumu 
dergisi 

Ankarad& lnttf&?' etmekte olan bu faydalı 1 
Dergln!ıt IS inci uym lstanbula gclm1ştlr. 
Tavsiye ederlz. 

Çocuk 
(Çocuk Esirgeme Kurumu) nun nell'etUıtı 

bu mccmua.nm yeni aayıaı birçok etlcnceU 
yaz.ılarla inUıar ctml§Ur. 

ZA Yl - Fikri Tevfik otomobilcilik 
okulundan 1 Temmuz 928 tarihinde 
aldığım 1198 sayılı ıehadetnamemi 

kaybettim. Y eniıini alacağımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

Şoför Rizeli Rasim Genç 

------
lstanbul Kornutanlıgı 

Satınaır:na Komisyonu ılanları 

Istıhkam taburunun kışlasında ya. 
pılacak elektrik tesisatının açık ek
siltme ile ihalesi 16/ 4/ 937 cuma gü. 
nU saat 15 de yapılacaktır. Muham
men kc~if bedeli 200 lira 5 kuru.~ur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 15 
liralık ilk teminat makbuz Yeya mek· 
tuplarilc ihale güniinden evvel 9 uncu 
inşaat şubesinden alacikalrı vesika. 
laı-la beraber ihale gilnU va.ktl muay
yeninde Fındıklıda komutaıııık satın 
alma komisyonuna gelm~leri (1780) 

Çatalca Müstahkm Mevki Komutan
lığı için 3 :3,5 milimetre kutrunda 
275,800 kilogram bronz veya bakır 

tel ile 16.400 kilogram tavlaıımıı bakır 
tele ihale günU talibi çıkmadıfmdan 

tekrar açık eksiltme ile ihaleıi 19 Ni· 
aan 1937 Pasartcsi günü aut 16 da ya
pılacaktır. Muhammen lcetif bedeli 335 
lira 70 kunııtur. Şartnamesi her rUn 
öğleden evvel komiıyoMa göralebilir. 
İsteklilerin 2S liralık ilk teminat malc. 
buz veya rncktuplarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Frndılrhda 

komutanlık satınalma ~miıyonuna ıel

meleri (2<>60). 

26 - Hami Pertevniyal liMai 340 
27 - Nizamettin Alpa.gut Ortaköy 
dere baylı 28 - Nebiye Fehmi Edirne 
Atifiy~ Ka~ 29 - Perihan Al
tınel Fentt ao - Bedriye !Behçet Kaz
h~ 79 31 ..... Leyt& Ayönaa.l H~Y
beU&da lölrtU IOkak 32 - ~lAhat 
Y~ lkkırk~ ortaı okul 33 -
Ane 1. B. L. af.- Mehmet Tllsnn 
f:>&VU4pafa orta. okul 35- Rabla Ya. 
~ &ln.Çha:neba.fr Serelli sokak 4 

91 - Cemal Vezneciler. 92 - Ziya 
G<Skalp Befiktaı Akaretler. 93 - Hahi-
94 - Seher Eren Küçükpaıar, 95 - A. 
Nejat Haydarpaf* Çayır caddesi. 96 -
Eıteli, Galata Yükıekkaldınm. 97 -
Hayriye Sumer Kadıköy kız orta oku
lu 98 - Sbari Günüıen Gazi Osmanpa. 
şa orta mektebi. 99 - Kenan Özdöl 
Fatih orta okulu. 101- S. Başer 13 ün
cü okut 102 - İımet, İstanöul erkek 
l!aesi. 103 - Tevfik 12 inci okul. 104 
- Şadi A§ıkpap Karadeniz caddesi. 
105 - Eva Latin Beyoğlu Asmalımes
cit. 106 - Saim Barlas Kasımpaf& or
ta okulu. 107 - Hakkı Şehzade başı. 108 
Kurtuluş Tepeüstü 1913. 109 - Gönül 
Sumer Başçora Yalılar caddesi Beyler. 
beyi. 110 - Giılten Nişanta~ı kız orta 
okulu. 111 - Kadri Çağlıyan Kara güm

rük Kimyager sokak 1. 112 Zelda Hal
men Ortaköy ı:ürcil sokak 25/ 1. 113-
Nevzad Vefa lisesi 752. 114 - Halil 
Elkar Kasımpaşa orta okul 491. 115 -
Fatih 3 Uncü ilkokul .228 Kazım. 116 
- Hayreddin Kasımpaşa orta okul 226 
117 - Xemal İstanbul erkek lisesi 7 7 S. 
118 - H. C. O. sokak Ş. I. E. 119 -
Olsay H. C. Pertevnihal lisesi 995. 
120 - Zeki vefa lisesi 393. 121 - Şa

ıine lJıer Kadırga cömertler sokak l 9. 
122- Nejad belediye maaı katibi oğlu. 
123 - Hıriıto Kurtulu§ Bork:urd cad. 
desi 223. 124 - Pandazi Kurtuluş ku
yulra beyi ıokak 25. 125 - Gülüscr Sa
raçhane 5. 126- Sal;haddin Esmer!================ 

38 - MüjW tnöııil kıı orta okul 37 
- Fikriye Akta§ lnönU kız orta okul 
38 - Ga.lip Akuray Namık Kemal 
caddeai 39 - Sabri Kaba.ta§ erkekli-
8ell 40 - GUlcr Çitte h&1'Ull&r 41 -
Sub& Beyojlu 21 inci okul f2 - Hida
yet Kıroflu Şehremlnl Cafer ap. mL 
halleei 43 - Büle.nt özen s.ınatya 
m11dal&&i mJlliye caddesi 44 - Te\.1'ik 
Ta.n Tepeb&§ı 45 - Orhan Şitli Terak. 
ki It..i 46 - .Mevhibe Suba§t Kan.
gümrük Beyceğiz mahallesi 47 - Ne
zihe Doğan Cumlıwiyet IK. O. O. 48 -
Asuman Nedim Akkuzu Beyoğlu 49 -
Naha'bet Haik Rcbert Kolej talebesi 
:50 - Neriman Maytere Ankara. Ulus 
ille olrtıl 

Cumat Xemol lçö~ Trabzon lisesi 
orta ok1ıl 81 7. 

-BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

51 - Mitat Giri~gln Ayvctnsaray 52 
- Sevim Pertevniyal lisesi 115 53 -
'A. Zeki Şehremini tskendcr bostancı 
sokak -'4 - Zehra Akut İstanbul 10 55 
- Vahan Ye Mekıba HeybelfaJa 56 -
Salahaddin 27 ln::i okul SS - Gülten 
Niıantaıı kız orta okul 59 - Şermin 
Aksaray 154 üncil mektep 60 - Semiha 
Erenköy kız lisesi 61 - Samim Tunalı 
btanbul erkek lisesi 62 - ismı.il Blz
ldin Bahçekapı Yıldr.than 63 - Mehmet 
Kabataş lisesi G4 - Eab:hn Akkate 49 
uncu mektep 65 - Sakız Dc:r.:rdc ,hı 
ticaret mektebi 11566 66 - Leman Bey 1 
koı Katrandere 67 - Güıin Akay 'top 
hane Kadirler yoituşu 66 - Şükran 
Çapa kız muallim mektebi 69 -- Mr:v. 
lQt Akçay Beyazit berber Muı::tafa dile 
70 - Kemal Aysen Kadir&& Mehmet 
paaJ camii karpsı 71 - Saniye Ertütk 
Çar!ıkapr 72 - B. Çağlı Samatya mü
dafaa! mmiye caddesi ü3 - Orhan Se. 
"iCDCU btanbul lisetf 74 - Y. Yılmaz 

Pertevnihal lisesi 26. 127 - Veysel Şer
betçi İstanbul erkeki lisesi karşısında 32 
128 - İsmet Güngör Kadıköy Çanak
kale sokak 17. 129 - Nafi Bilgi Burdur 
müzik öğretmeni oğlu. 130 - Acar Bur 
dur Bayır sokak 13. 131 - Karagüm
rilk Temiz berber. 

YAZI SİLMEK tçtN BİRER LAST!K 
KAZANANLAR 

132 - Emin Günsu Edirne sanat o
kulu 163. 133 - Erol Aksoy Kadıköy 
Altryol ağzı 147. 134 - Ertuğrul Çem 

berlita§ Pcyykhane sokak, 135 - Ruhi 
ye Alaca hükümet tabibf bacısı. 136 -
Nuriye Aydıner Aksaray Atatürk cad
desi 6. 137 - Mehmet Ayvansaray de
<le sokak 26. 138 - Maral Aykut Muğ· 
la inhisarlar memuru Cemal kızı .. 139 

Nuriye Cumhuriyet orta okul 248. 140 
Aysel Beyoğlu İstiklal caddesi Tütün
cü çıkmazı 3. 141 - Bahaeddin Gala
ta Boto:ı han 3. 142 - Nedim İlkcscn 
Pertevniyal lisesi 313. 143 - Muzaf
fer lıtanbul erkek lisesi 1444. 144 -

Mw:affer Kumkapı Nitanca camü çık
mazı. 145 - Necmiye Aytch Tezcan 
İnönü kız lisesi 333. 146 - Necdet 
Beyoğlu 12 nci okul 361. 147 - Nuri 
Kalecik Ankara İnönü okulu i89. 148 
Nami Pcrtevniyal lisesi 52. 149 - Ne

zahat Altay Bakırköy orta okulu 289. 
150 - Türk!n Tiryaki Mabmutpaşa 

camii avlusu 28. 151 - Hikmet Ez • 
berci Bcyoiilu 9 uncu okul 152. 152 -
Edip Altıncı, Fener. 153 - Malike 
Çapa kız öğretmen okulu 345. 152 -
Nevin Ankara Aatürk ilk kız okulu 
236. 155 - Hasan Altmcl elektrik çir
keti. 156 - Nezihe Arar 12 inci okul 
146. 157 - Kenan Bilm~ce kralı Ka- J 
sımpaşa orta okul 505. 158 - Muoz- 1 
36-38. 159 - Naci An~ın 45 inci olk I 
okul 17 5. 160 - Özen Yakar Nöbet. 1 

hane caddeai 36. 161 - Hovsep Be§ir- ı 
yan Mahmutpaıa caddeıl 171, 162 -

Sara Boyacryan Hamam Efrcf cf cndi 
ıokak 17. 163 - İbrahim otlu Aksa· 
ray Bahar Hacı Halid 18. 164 - A· 
karsu 31 inci ilkokul. 165 - Mediha 
Beyoğlu. 166 - Rukiye Oğan Şitli. 
167 - Silviya Odigitriya mektebi 4. 
168 - Ülkü Arman Samatya Etyemez 
45. 169 - Mes'ut Ağırbaı 54 üncü ilk 
okul 509. 170 - M. Turgut Hadımköy 
ilk okul 131. 

BİRER KURŞUN'KALEM 
KAZANANLAR 

171 Müzeyyen Beyoğlu 52 inci okul. 
172 - Azime Ni§antaşı orta okul 969. 
17 3 - Neıet Çemberlitaı Yeni Nesil 
sokak 21. 174 - Necla Ozan Maltepe 
ikinci okul 227. 17 5 - İlya Kart of 

'Sıvas Kitapçızadcltrden. 176 - Net• 

min Dinler Ayaspaşa Meriç apartıman 
7 5. 177 - Oğuz Ankara Ticaret liıt. 
si 781. 178 - Necla Kansu Bakırköy 
1 inci okul 180. l 79 - lımct Kır oğ- ' 
lu Kumkapı orta okul 781. 180 - Rez
zan Uyar Karagümrük 27 inci okul 38. 
181 - Bi.ilc:ıd Varol Boyacıköy. 182 -
Osman Şemsi Kalay Bakırk&y Ömer 
Naci sokak 100. 183 - A. Meriç Be· 
yoğlu 45 inci okul 606. 184 - Kemal 
İstanbul erkek lisesi 1587. 185 - E
min Şi~k Balarköy Cevizt:k Niyazi 
eokak 2. 186 - Kemal Tayman !stan. 
bul erkek lisesi 1583. 187 - Selami 
Benki Vefa lisesi 667. 188 - Serap Ba
ri Beyoğlu .35 inci okul. 189 - Yıldız 

f nalkut Tatlı bostan 28 Kuzguncuk. 
190 - Suzan Bari 29 uncu okul Beyoğ
lu. 191 - Ayten Bnğlarbajı 15. 192 -
Melahat Dcm·r İstanbul krz lisesi 819 
193 - İsmail Koç1<apan Perte\•niyal 
faesi 81. İclal Erenköy kız lisesi. 

195 - P. L. c. Akse!!kli. ! !}5 -
Hil3niye Uluç Çırçır Parmaklık sokak. 
197 - Ct.hid Pertcvnyal lise3i. 198 -
Cumur Gök bulak 15 inci mektep. 1 gg 
- Cahid ~hrcı:n:.ni Tatlıpınar yokuıu. 
200 - Ş. Seyfettin Saksı sokak 42. 

15 NİSAN - 1937 

Kendi kendine 1000 ke&tme ile 

lngilizce dersi 
Resim: 11 

Travelling : At tha railway station 
(Seyahat: Tren istasyonunda) 

l -The ra.ilway station: demiryoııı istasyonu. 2 -A train: bir treıı-
3 -The booking-office: gi..~. 4 -A platform: bir rıJıtım. 5 -A por. 
ter: bir Jıool41. 6-A compartmcnt: bir konı.zJ{l.rtıman.1 -A carriage: 
bır ııagon. 8 - The engine: Ta"l«>rıwtif. 9 - The tender: kömür va ... 
gonıı: 10 - Thc Ougga.ge) . van: '!fltk 't,'Clgmm.. 11 - The engine 
- driver. malcin.i8t. 12 - The fireman: at~çi. 13 - A bookstall: 
llfr kitapç~ sergisi. 14 - telegraph office: te?gro.fhanc. 15 - Tli-e---.... 
refrcshmcnt room: l>ilfe. 16 - The waiting room: bekleme 3cı1-01m. 
17 - The cloakroom: clcpo. 18 - Luggage: yük. 

Akay işletmesinden: 
Yalova kaplıcaları köylü hama.mı. 

,, ,, Uç kardcııcr razinosu 
,, ,, Tuhafiye dükklru 

Yukarda yazılı mahallerden köylühamamı ve tuhafiye dükkanı bir aene 
ve Uç Kardeşler gazinosu bir sezon için arttırma usuliylc kiraya verilecektir. 

Arttırma 16·4.937 Cuma günü ıaat ıs tc Akay İşletmesi Şefler endimenin· 
de yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin yüzde 7,5 ğu nispetinde 
pey akçelerilc §efler eno;,imtnine gelmeleri. Şartnameleri görmek ve malUmat 
almak istiyenlerin de her gün İdare lcvuım b<Slümünc mUrac:aatlan. "1Sl84,. -
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den onlara peşinen mağlUp olmuı naza. 

rlle bakılabilirdi. 
Pardayan gür sesile bağırdı: 
- Sıra kimde? 
Ayni zamanda iki inilti duyuldu. 
Filhakika, onü~ kiJiden ikisi, sıtf Met 

yerini bulsun diye öne ldoğru atılmı§l.ar 
ve bittabi ıeflerinin yanına devrllmı§· 
]erdi. Bunun ilzerine diğerleri de geriye 

çekildiler. 
Fakat tam bu an'da, arkalarından ga· 

rip ve ince bir nAra duyuldu ve garip 
bir şey, belki küçük bir hayvan veya 
karşılarındaki iblisin bir parçası olan 
kUçUk bir iblis mütemadiyen ince nfira. 
lar ve çığ1ıklar atarak bacaklarının ara
sından girip çıkmağa ve bir tUrlil yaka

lanamıyarak her yana~tığı ail~bşor~.n 
ya bncağına, karnına veya kalçasına ır 

.,ır"!anan kılız: fndirmeğe başladı ve Y ~ 
zavallı e!Uihşorlar neye uğradıkl:~ı 
bir türlti anlayamadan, Adet3 cin erın 
hücumuna maruz kaldıklarına ir.anını. 

Tn e rastgele 
f';a baslryarak, bağıra bao.ra v 

1 b - ü ·· bun ar çilyavruıu gibi dağıldılar. B tun d • 
• •• ··cı. ve mey an 

an.cak birk<ıç ısanıyc surmu.,. 
da kimse kalmamıştı. 

R ·anın cc· 
Harp meydanında. Barba C·J • •• 

ıedinden ve baygın Jiraldadan bıraı o-
' ")'' 1 rak yere uzan-

teıdc baygın veya o u 0 a 
· ondan baı 

mı~ olan Kristoba1 ve Barrıg 
ka kimse kalmamıştı. 

XXII 
ŞIKONUN iTiRAFI "l 

O zaman Pardayan kahkahalarla gu -
·ıAh arların meğc bagl dı ve zavallı sı a ş . 

arasına panik yayan ve bir tara!tan : 
Ol nlralar at.arken diğer tarafta~ ıda k 
kahalnrla glilen kUçlik §Cytan• ıçtcn ge. 

len bir takdirle bağırdı: 
_ Bravo Şiko ! d 
Jllalrat hemen ciddi bir tavır takın ı 

ve: 

- Emirlerime böyle mi itaat ediyor
sun? ... dedi, ç:ığrrmadan gelmcmeni sa. 
na arkı sıkı tenbih etmemişmiydim? 

Cilcenin yüzündeki sevinç birdenbire 
zail oldu. Başını önüne eğdi ve acıklı, 
bit tavırla, Pardayanın maksadtnı anla· 
ınr~ olduğunu ve bu gayri müsavi mGca. 
dele karşısında seyirci kalmaktansa öl
ıneğl tercih ctmiı olacağınr söyledi. 

Parldnyan hafifçe gUllimsiyerck: 
- Aptal! .. dedi, vakia mUcadele gay· 

rimüsaviydi fakat onların aleyhine, bak. 
sana nasıl kaçtılar. 

- Hakkınız var ama .. 

- Bedbaht l Ya seni öldürselerdi? .• 
Senin çok iyi tanıdığın bir kızcağızın 

karşısına ne yüzle çıkardım? 
Ve Şikonun ıa~kınlrğını kısa kesmek 

için, baygın yatan Jirnldanın yanına 
yaklafarak ellerini ve ayaklarını bağlar. 
yan ipleri kesmeğe ba§ladı. Tam b'.ı an
da Şikonun boğuk sesini duydu: 

- Dikkat edin! .. 
Ayni ıamanda, arkasında bir harc=<et 

duydn ve bir sıçrnyı§ta ayağa kalk:ırak 
arkasına baktı ve vaziyeti gördil. 

Baygın veya ölU zannetmiş olduğu 
Kristobal, yarasının ağırlığına rn~men, 
kendisini kaybetmemişti. Halhultı Par. 

d d"n blrka,.. adım öte~e yere ayan on .. ~ . . 
eğilmiş ve sırtını ona çevırml§tı· Bu-

nun üzerine, Kristobal, herhalde, naza
rı dikkatini celbetmeden onun yanına 
yaklaşırsa, intikamını alabileceğhi dü. 
şünmü ve bu düıüncesini nıevkiifile 

koymuıtu. 

Tam Pardayanın yanına yaklrıJarak 
ölüm darbesini indireceği sırada Şfko 
't'aı:iyeti görmüı ve Pardnyanıa onu teh· 
dit eden kamanın arasına girmfştL 

Zavallı küsük adam darbeyı göfsline 
yemiş ve Pı:.rdcıyanı ür~erten boğuk 
sesi çıkarımıtı. Fakat aynı zamanda 
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------------------- ·--------------------~------Kralın Sevilde bulunduğu bu sııcda, 
can aıkıntısı ıon haddini bulmuttıı. Çün 
kü kralın veya başC'ngizi~öı ün emri ol. 
madıkça hiç kimsrnin şatoyu tetkctme-
ğe hakkı yoktu. 1 

Bu ya.ak, §Üphcsiz, hademelere de- / 
ğil, fakat yalnız zabit ve aııkeılcrc ait. ' 
ti. 

Büyük yol şatonun bulunduıu tepe
nin aşağıaına k 'dar uı:u~·ordu. Bt:ndan 
sonra, kralın arabasının gcçelıılcceği 

genişlikte bir patika ba§lıyordu ·i bu 
da asma köprüye kadar geliyordu. Bu 
köprü, ş:ıtoya girilebilecek yt·gAnc yol
du. 

Şüphesiz, başka yeraltı gcçıtleri de 
vardı ama bunu belki, y:tlnı~ at..,nun 
askeri kumandanı bilirdi. 

fşte, Şikonun Pard.ıyarıa verdiği iza
hat buydu. Tepeye gcldil:l-::n zama:ı, ra
nt onu biraz geçiyordu. 

Demek ki, Pardayan, Espinozıının i. 
şaret etmi§ olduğu vakitten. l.ıir saat 
evvel gelmişti. Fakatl o daha te:hirli 
bulunmak için erkenden nelip bazı tet
kiklerde bulunmağı münasip görmC~tii. 

Müdekkik bir nazarla şatı;nun v•zi
yetine baktı ve memnuniyetle. gördü ki, 
şatod<ın çıkacak olan herkes, bilmecbu. 

riye onun önUnlden geçecrkti. Bina:-.·a
leyh Jiraldınrn gizlice kcıçmlmasrna :m
kan yoktu. 

Don Sezann 11i• ~n 1 !il t:~alın bu iki'. 
metg!ihında bulundukça, Da&iJa Roja-

nın ona karşı hiçbir şey yapam:yacağı
ru biliyordu. Bu cihetten rahattı: 

Binaenaleyh dev cüsseli adamın çıkı. 
tını sabırsızlıkla beklemekten başk:l, 

§İmdilik y prlacak bir iş yoktu ve eğer 
bir tesadüf tseri olarak, Barba iRoja a
todan çıkmazsa, Pardayan gidip köp
rüden onu çağırmayı ve gayet tııbii ola. 
rak tuıata düıürülınek üzere i~criyc a-

lrnınca meseleyi orad hallet:nı:ci dil· 
şüııdii. Fakat bunlara lilı:um kıı:mıyacıı.. 
ğını ve Barba Rqjanrn dı arıy:ı çıltaca· 
ğmı iimit ediyordu. 

Bu aralık, Şikoyu atonun kııpısrndan 
oir hayli uzakta bulunan bir kayanm 
arkasına, gözcü olarak yerle tirdi. 

Vaki.a gözcüye hiç de ihtiyacı yoktu. 
Fakat Şıkonun nasılsa, ıkcndisine mUca· 
dele esna ında hiçbir yardımı dokuna. 
mıyacağını nazarı dikkate alarak onu 
boşu bo§una tehlıkcye atmanın doğru 
olmıyacnfınr dü ündü. 
nun~n için, onu kayanın aı ka:ıma 

saklıy:ıuk çagnlmad n yerinden kurul· 
damlma'sım öyledi. 

Bundan sonr asma ltöprünün yanı· 
na gelerek oradıtki çalılıkların rkasına 

sakla!ldı ve bcklemeğe ba~laı5ı. 

Yava$ yava , narha Rojanın çıknnya. 
cağı hakkınr1a, endi e etmeğe ba ladığt 
bir sırada. zincirlerin gilrültü ve gıcır

tısını rluydu ve asma köprünün ağır a
ğır indığini gördil. 

Dudaklarında neşeli bir tcbe süm be. 
lirdi ve ayağa kalkma:lan kılıcını çek· 
ti. 

Maamafih şunu da ilave etmcll. ki, 
hiç de sevinilecek bir ey yoktu. Hatta 
Pardayandan başkası muhakkak ki en· 
dişeye düşer ve s klanmış olduğu yer. 

den kımı1damağa hile cesaret edcmezıdi. 
Filhakika, dııarıya çıkan Barba Roja 

idi ve ko11annda bayılmış olan veya U· 

yuyan Jiralda vardı. 

Fakat bu dev cüsseli adamın etrafın· 

da bir sürü adam vardı ve bunların yi.iz. 
l~rindeld ifade en cesur ıergüze tçilerl 
bile ürpetecek kadar korkunçtu. Ve 
on beş itişi kadar tahmin edilebilecek 
bu muhafıılnnn başında Krlstoballe 

Barrigon ylirilyorlardı. 
Pardayan müsCIWı bu kalabalığa 11· 

' 
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~----------------lcayt ve ehemmiretaiz bir nazar atfet· 

mekle iktifa etti. 
O yalnız Barba Roja ile, kollarındaki 

zavallı genç laza dikkatle bakıyor ve 
' biltün adamlann yola çıkmalannı bekli. ( 

yordu: 
Asma köprü tekrar yübelmeğe bat

lıyarak herkesin yola çıkımı olduğunu 
haber verince hiv acele etmeden ayağa 
lcalktr, yolun ortasına gelerek durdu ve 
kumanda veren bir zabit tavrile, sakin 
fakat müthit bir sesle bağırdı: 

- Durun! .. Geçilmez! 
Bu öyle beklenilmedik, öyle umulma

dık bir vaziyetti ki, Barba Roja, yalnız 
başına bu emri veren meçhul adamın 

arkasında muhakkak mühim bir kuvvet 
bulunduğunu zannederek gayri ihtiyari 
durakladı ve 'dikkat etti. 

Ancak zaman Pardayam tanıdı ve 
yalnız olduğunu anladı. 

Yüzünde müthiş bir tebe11üm belir. 

di. 

Vaziyet mükemmeldi. Talili bir gü
nünde bulunuyordu. Düşmanının bu 

çrlgınca cesareti sayesinde, intikamını 

ümidinin fevkinde bir !dehşetle alabile· 
cekti. 

M escle gayet basitti: Onu derhal ya. 
kalıyarak bağlatacak, sevgilisinin nasıl 
payimal edildiğini görmeğe mecbur e
decek ve sonra lda bir kama darbesile 
bu me§'um düşmanından ebediyyen kur 
tulacaktr. 

İşte. dev adamm aklından geçen ve 
muvaffak olacağına yüzde yüz emin 
bulunduğu pliin. Bir tek kişinin on bet 
cesur muhariple baıa çıkabilmesine 

imkan mı var? 
Fakat, Barba Roja, arkasında bulu

nan on beş cesur muharibin aklından 
ıeçenleri bilseydi, §Üphesiı:, zaferinden 
bu ka'dar emin olmndr. Filhakika, Kriıı 

tobal ve Barrigon müstesna, diğerlerin. 
de hiç de ateşin bir döğüşmek arzusu 
yoktu. 

Çünkü bu on üç kişi Pardayanı çok 
iyi tanıyorlardı ve çünkü bu on üç ki2i, 
servili köşkün o meşhur yeraltı salo
nunda, Pardayanm ne olduğunu pekala 
öğrenmişler ve ölümden gilç kurtul· 
muşlaıldr. 

O müthiş mücadeleden sonra, bu on 
üç silahşor galiplerine kar§ı korku ve 
dehşetle karışık bir takdir ve hürmet 

hissi duymağa başlamışlardr. Bundan 
maad.:ı, yollarına çıkan bu fevkalbeşer 

insanın akıl ve hayale sığmayan diğer 
birçok sergüzeşslerini de duymu~lardı. 

Bu vaziyet dahilinde döğüşmek ar. 
zularının bir hayli azalmasını t.ıbii gör· 
mek lazımdır. 

Fakat Barba Roja. Pardayanı ele 
geçirmek hususundaki şiddetli arzusu
nu sekteye uğratmak ihtimali bulunan 
bu haleti ruhiyeden haberdar değildi. 

Muzaffer o!acağına samimiyetle inandı 

ve onıi darbeyi indirmeden evvel eğlen. 
mek istedi. Sesine mümkün olduğu ka· 
dar istihza katarak bağırdr: 

-A ... Şuna da bakın 1 Bu yol kesen 
soyguncu da ne istiyor? •. Eğer istediği 
para ise, dikkat etsin yoksa para yerine 
hava alır, hem de pek fena bir trbdiliha· 
va ... Şimdilik hele sağlam bir ip verin. 
de ... 

Pardayan sakin bir tavırla cevap ver· 
di: 
- AITld yaptın ha! Mini mini Barba 
Rojacığım. Eğer almak istediğim para 
olsaydı, onu, senin porsumuş gö .. d:ieni 
kurtarmak için senden daha kıymetli 
olan zavallı boğayı öldürdüğüm gün 
pekala alırdım. 

Barba Roja eğlenmek arzusuna ka· 
P,rlmıştı. Halbuki, sarayda kralın gözil 
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önündeki feci ve gülünç sahneyi batır. 
lıyarak herşeyde olduğu gibi alay et-
mek hususunda da Pardayandan çok 
nyıf olduğunu da Pardayandan çok 

Barba Roja Pardayanın bu sakin is· 
tihzası karşısında bütün soğuk kanlı. 

lığını birdenbire kaybetti. Pardayan o
na, hayatını kurtardığını hatırlatıruıtı. 

Bunun için 'hicap ve hiddetinden ku· 
durdu. Artık alay etmeği unut;.rak, diJ
lerini i;ltırdattı ve bağırdı: 

- Sefil! .. İşte bunun içindir ki sana 
olan kinim büsbütün arttı .. Hiçbir za· 
man dii§Ünememiştim ki... 

Pardayan soğuk bir sesle, sözünü 
kesti: 

- Aksi beni hayrete düşürürdü. 
Dedi ve ayni istihza ile devam etti: 

- Tebdilihavaya gelince, onu senin 
gibi yaramaz çocuklara tatbik ederler .. 
Maamafih orası beni alikadar etmez. 

Şimdilik merak ettiğim bir ıey var ki, 
o da her zamanki gibi güzel sıçrayıp 
sıçramadığındır .. Hani hatırlarsın ya, 
kÜ!;Ük? 

Pardayanın sözlerindeki istihza, en 
soğuk kanlr insanları bile zıvar.adan çı
karacak kadar büyüktü. Bilhas:sa: ''Kü. 
çük .. kelimesi Barba Rojayı köpürttü ve 
ne söylediğinin pek de farkında olma
dan b3ğırdı: 

- Ne istiyorsun? 
Pardayan en saf bir tavırla: 

- Ben mi? diye sordu. Seni sadece 
kollarındaki bu genç kızın yükünden 
kurtarmak istiyorum.. Görüyorsun .ki, 
senin zayıf kolların onu pek de taşıya
mıyor. .. Zavallı kızcağızı elinden dü§Ü
receksin, küçük. 

Bu söz1er üzerine büsbütün çileden 
çıkln dev cüsseli adam lıağı rdı: 

... - ÇekiJ! .. Yol ver! Yoksa .. c 

Pardayan kılıcının ucunu göstererek 
lekrar etti: 

- Geçilmez dedim ya. 
Bu anda, i<)valyenin bir tek <ndiıesi 

vaı::dı: Barba Rojanın genç kızı kolla
rından bırakmaması; bu onu bir hayli 
müıkül vaziyete sokabilirdi. 

Bereket ki, Barba Rojanın zekiaı, 
kuvvetine nazaran bir hayli kıttı. Genç 
km sert bir hareketle yere bır;ıktr, kılı· 
cını çekti ve Pardayanın üzerine saldır. 
dr. , 

Onunla beraber, Kristobal, Barrigon 
ve diğerleri •de hücum ettiler. Pardaya
nın önünde keskin çeliklerden mütcıek· 
kil bir yarım daire hasıl oldu. Fakat o 
pek de aldırmadı. 

Bütün dikkatini Barba Roja üzerinde 
temerltüz ettirdi ve bir yıldırım süratile 
ve bütün §~:ldetile kılıcını uı:attı. 

Kılıç Barba Rojanın göğdeaini deldi, 
dev adam ellerini kaldırarak ktlıcını dü. 
şürdü ve yere yıkıldı. 

Biran tabanlarıle yeri eıeledi ıonra 

hareketsiz kaldı! Ölmüıtü. 

O zaman Pardayan Kristobale dön· 
dil. Bu adamın da Barba Roja gibi, ken 
di hesabına hareket ettiğini biliyordu. 
Bu adamın da tatmin edilecek bir kini 
vardı. Bu iş de uzun sürmedi bir tek ha· 
reketle Kristobalin omuzuna ve hemen 
akabinde ikinci bir hareketle Barrigo. 
nun yanağını uçuran iki 'darbe indirdi. 

tki inilti duyuldu, iki vücut yere 
yıkıldı ve Pardayanın karıısında böyle• 
ce yanız vaadedilen parayı n.amuıki· 
rane kazanmak için döğüıen ve ıefterl 
öldükten sonra büsbütün gevıiyen on 

üç kişi kalmıştı. 

Zaten yukarıda da söylemi! olduğu. 
muz veçhilc, bunlar karşrlarındaki .ıa
mı iblisin ta kcndiıi telakki ettiklerin-
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giderir. Hiçbir zararlı ve müah.il madcleıi yoktur. Şeker hastahiı 
olanlar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTlll· 
MAZ. İçilmesi litif. Teıiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümasil müatahzar tutamaz. 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
L ON D R A Birahanesinde 

~~~~~~T~elefon : 4022'7 

RADYO -. ·ı 
İSTANBUL: • ' 

18,30 plAkla dans muslklsi 19,30 konferans 
Doktor Sallın Ahmet tarafından (barsak 
tUfeylltı) 20 Sadi ·11e arkadaıları tarır.fmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer 
Rıza b.ratmdan arapça söylev 20,415 Safiye 
Ve arkad&Jları tarafından Türk musikisi ve 
halle şarkıları, saat ayarı 21,15 orkestra 
22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi gü· 
nun programı 22,SO plA.kla sololar, opera ve 
operet parcalan 23 son. 
ıVİYANA: 

18,15 bahar yaymı 19,05 sanat hayatı, ti• 
Yatro haberleri, fenni ha~rler, konuşma ve 
aa!re 20,011 hava, haberler, halk kitapları 
20,SO OPERA YAYINI 23,115 ha.herler, hava, 
28,25 AVUSTURYA MUSİKİSİ 24,315 son 
haberler. 
llJCRLtN: 

19,05 gramofonla musiki 20,015 gramofonla 
konferans 20,20 gramofonla ııentoni 20,415 
ıtlnün akisleri, haberler 21.15 ŞANLA B!R• 
l.tKTE DANS ORKESTRASI 2S,015 haberler 
lpor ve saire 2.,,S5 HALK .MUSİKİSİ VE 
tıANs HAVALAJtL 
PEŞTE: 

18,315 ŞAN KONSERİ 19,05 konferans 
19,811 SALON ORKESTRASI 20,511 karışık 
Yaym 21,315 haberler 21,55 ÇİNGENE OR• 
KES1'RASI230PERA ORKESTRASININ 
KONSERİ 2•,111 CAZBAND TAKİ1dI 1,10 
ıon h~berler, 

BUKREŞ: 
18,03 gramofonla mwılld 19,03 bava, ko

nu§ma 10,15 EÔLENCELİ KONSER 20,15 
konferıms 21,20 SENF0?-.'1K KONSER 23,05 
rramofonla konser 23,50 Almanca. ve Fran· 
•tzca. haberler 2• son haberler. 
Lo?-IDRA: 

18,25 MUSİKİ 19,05 çocukla.mı zamanı 
20,05 MUStK! 20,45 org konseri ve konu§" 
nuı. 21,05 bıı.b'!rler, bava ve saire 21,35 skeç 
21,4:5 piyes 22,011 konuşma ve ORG KONSE· 
Rt 22,45 skeç, konıı~ma 23,05 DANS OR• 
KESTR.ASI 23,35 bol<s ma.çı. 
PARtS (P. T. T.): 

18,0S KONSER l 9,05 ORG KONSERİ 
19,35 haberler 20,05 PİYANO IWNSERt 
20,20 gramofon, hava, haberler 21,05 sürpriz 
ler 21,3:5 KARIŞIK YAYIN 23,35 haberler 

23,50 gramofon, haberler 
ROMA : 

18,155 karışık yayın 21,35 konferanıı 21,4!5 
kARIŞIK MUSİKİ 22,05 Mtl&.nodaki Scala 
tiyatrosundan naklen: MUSA piyesi, istıra• 

~:t:_:em::asm::d:~~h~abe::.:.:..rl~er~,-ha~v~~--;-;---:---

N U bel ÇI eczaneler 
au ak§a.m oebtin muhtellt ııemtıertnde 

ll6betçt aıan eczahaler ounJa.rdır: 
!ııtanbul cihcıtındekiler: 

sJNEMALAB 

BEYOCLU 
1 Rüyalar dfyarmda. Dok. 

tor Sokr&t 

1 ookusuncu 1enfonl. Şehir-
ler alev içinde 

MEi.iS ı Kral eflenfyor 
IPSK ı Romeo ve Julyet 
!!JAKARYA ı zehirli sevda 

1 ştrleY kap\an 

TAN 

ı,ARK 

-'8Jd 

• c.-ua petfDd• 
ı Tayfun 

1 saadet. Moda çılgmlıkları 

1 
Gl.Zli izdivaç. Çingene ge-

celeri. 

1 SingapUl' postam. Altın 
toplayan JaZllL!'. 1938 AU. 
na Ba.lkan ollmplyatıan 

1 auzel!'er rel1Jllgeçtdf. Dert 
siz arkad&.1lar 

SAN O AK r 
(Eııkt A 11torY8) 

ıcteopatrıı. Krzıl alu 
l)UDy& ha. vadisi 
ıı:srarenglz tayyare, Yd• 
dD1JD ~IUk o11MUBIYl:T ' 

RILAL 

ISTANBUt 
1 

Kör ebe- Hod Gflsonun 

ıntıkaınI 

1 Bülbüller öterken. !)ne 

kanunu 
ı B&ğdat bWbWQ 
ı ıoo sene sonra. Slav lhti 

rasta.rı (Anna Sten) 

1 Al.tın kelebek, mumyalar 

1 çayır haydutları. Dell 
JrraJ ooıem 

KADI KOY 
ı şovbot. Hafiyeler kral. 

05.KUDAR " 
ı Yıkılan belde San Fra.nsll 

ko 

BAKIRKOY 
MtLTIV ADI ı Bir mayıs gecesi 

Beyoğlu ' uncü ııulh hukuk mahkemesin

den: 
Tasfiye edilmekte bulunan deniz tahmil ve 

tahliye amele ceıntyetine alt olup Galatada 
gUmrtlk karııaıDda ette Fransez hanında bir 
odada mahtUZ yazıhane, sandalye, evrak do
labı ıoba ve eıxısa.ll 129 parça ellya ac;tk 

' ~uıe 24/Niııan /937 tarihine mu. artrrma 
.m e.ı ,unu saat H de satııacak-aau.u. cum 

tır. 
Sat.It bedeli petiD ve dellAliye resm.t mll1-

att oıup taJlp olanların meztror gün 
teriye ta ette vranııez hanı kapısmd& bu-
ve ıaat v N 

ll&n oıunur. ( • o. 1335) 
ıunmaları 

!:nıtnönünde (Bensason), Beyazıttıı. (Bel 
~). Küçükpazarda (H. _HulQsl), Eyüpte BeyollU ' tıncü sulh hukuk mahkemeaiıı-
(l(uswa Arif), Şehremininde -(Hamdi), den: 
lta.ra.gtımrükte (Fı.iatl, Samatyada (1'eoto Be 

0 
ıunda Kalyoncu kolluk caddeıılnde 

loa) Şehzadebaşmda (Asa.!), Aksarayda Y falı dtıkkAnda qçt!ık yapmakta iken 
( ' A• 7 numar ....... lttenı Pertev) Fenerde (HUsamettin), · manın terekesine m....,,.ememızce 
ı . ll"'l) ölen KOZ b eındarda (Abdülkadir). Balmköyde (H .,, ı· konuıınuştur. nb tarihinden aşlamak 

l:leyoıı.ıu clhetindclrller: e aJ ak verecek ve aalr suretle allk• e uzere ac 
Caıatasaraydıı. (Kanzuk), Bôatabaşmda bir ay mlraııcılarm üç ay içinde 

(İtinıat) Galatada Mahmudiye caddesinde darların dtirdtıncU ıulb hukuk mahkemesine 
(t ' . d (Ni· Beyoğlu 
snı~t) Taksimde !stlkl~l caddcsın e ıarı ınUddetınde baş '\'Urmayanlar 

ıatnettbı). Şişlide Kurtulu!J caddesinde (~ec baş vu:a:ıcanunu meden!nln 661, 669 uncu 
det>, Kasımpa.şada (MUeyyet), H8;Sköyde haJUUil hUkUmleri tatbik edileceği UA.n 
'<~ellfın Aseo) Beş!ktaşta " (Süleyman Re- ınaddeleri(V No. 1334) 

• ıunur. · --------~P), Sarıyerde (Asaf). ~ 
'tlıkUdar, Kadıköy ve Adalard&ldler: ::;;;;~; Mli!DP!•l'lld!li~:iJ!l'J~ılj~•,rlldDllJOIJ~•Dll 
"Oakudarcta ıı1tcıe caddeıtnde <·Merkezt~: 1-~l-!~ll!l~~?filJİil ... n1ı~,,llP,jllU&iij~f~h6ılMılıifil~@~. ~Ffrı~V~ l(adıköyde Yeldcğlrmenlnde (Üçler)>. B . r-!: • • ··-·--• • • 

:VÜkadada (Şinasi nrı:a). Heybelide (Hal~ 1 h t:ıhaneleri için 4.000 kilo 
~ Ordu as .. ·· t 

aınuk 16jNisan/ 937 cuma gunu .saa 
• $> 

Oreloğ Operatör 
))ıt. OSMAN ()NER 
ld~a~ yolları, Belsoğukluğu 11e 

ERK EK LIK hast.aJı.kl;sr• , · .. "1 moıenass•••· . 
CJ&venetıane: Hah~e"upı r\niıdolu lfan 
lı~r:~ı ı.ırn.,ıru.la Arp11cılar H~n !il~ IG 

v: lstılılı'ıl c.addcııl \'ıldıı Slr.eına!ll' 
Yanın.do To"al Apartımaııı ?liu~ .:r . 

l 
-~---ı 

-••Dr. Tbun Sam: wwww.-! 
UksilrUk şurubu 

Oksürülc ve nefe5 darlı~ bo~mtca 
Ye kızamık öksüriilderi için rıek te· 
sirli ilAÇtar. Her eczanede ve ıocza 

depolamıda bulunur. -

p T hanede ıa.tınalma. komısyo-
15 de op Tahm' 

unda. pazarlıkla. almacaktır. m 
~deti 1880 liradır. nk teminatı 1~1 
r dır Şartname ve nümunesi ko~ıs.. 
ırad . ··rülebilir. İsteklilerin bellı sa. 

yon a go 1 · (423) 
a.tte komisyona. gelme erı 

(2079) 

O d hastahaneleri için 4000 kilo 
r u c11..r'sa.n/ 937 cuma günil saat 

riin ıe .... ı · 
~ T phanede satmalma komıs-
14 30 da 0 Tah • d azarlıkal alınacaktır. • 
y~nun a 1~ 3800 liradır. tık teminatı 
mın bede ı .. . k 

• c-. rtname ve nllI!lunesı o. 
285 ımı.dır. •J<'l • · b ıı· .. '"lebilir. !steklilerın e ı misyonda goru 

ıı misyona gelmeleri. ( 424) 
saatte ~o .C2080) 

MAZON isim HOROS markaıma dikkat. Depoıu: Muon 
ve Boton Ecza deposu lıtanbul Yeni polb&h.ane karııunda No 47 

Çağlaya·nda 
Kemençeci A n a s t a s Gecesi 

ıau akŞam fe~~~~aoade pırogıram ve 
A 

Bayan MUALLl-ı' nın iştirakile kutlu/anacaktır. 
Yeni numaralar, Zeybek ve Anadolu rakıaları, Azerbaycan heyeti, 

Bayan LEYLA iştirakile 
Yerlerinizin evvelden tedariki rica olunur. MUdUrlyet Tel. 40885 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
10/ 4 ı 1937 vaziyet' 

AKTiF Lira PASiP Lira 
&uaı 

Altm ll&fl kiloırazn ll~J.09S 29.597.387 .17 l9erma1'e ' • • • • • ı 1 1.000.000-
1.551.182.53 Banlmo~ • • • • J J.841.861.-

.814.148.96 42.253.397.13 
thttyaı ak.OMI • , , 1 ] 

Ufaklık. • • • 
Da.lalldekl Mabalılrler ı fedaVUldeld B&ııknotıar: 

l'ürk llr&ll : • iL. .565.381.06 
•I 

.5€5.391.06 Deruhte edilen evrakı naktt19 L1~.748.s63-
Kanunun 6 ye 8 ıncı madc» Bartet.eld mabablrlerı 

Altm aatt kiloınt 4.0M.•'7' 
A.lbna tabYill kabl! terbMt 
döTllıler. 

Diğer dövizler ve borçlu 

kllring be.kiyeler! • • • • 

1. 109.522.041 

7.479.061 

terine tevfikan bazine taratın. 
dan Taki tedl)'&~ 

Denıhte edilen etTakı DaktlJe' 
L 12.SM.940-

be.klyeat. • • • • 1L1 ~.894.623-
48.474.588.74 55.591.589.84 Kartııırı tamamen altm o1a.rak 

llulae lall.W.tı tad&vtııe U&ntm nzedl1111 j L. 19.000.000-

kal'lllıtı. 158.748.56.1-
Deruhte edilen e't'l'&la naktl,.e ~ 1 =ont mukabW llbeten ted.~ ,, 12.000.000- 176.894 823 • ...: 

delerine tnttltan Hu1D• ıar.. 
Tll'k Llrau lle'Yftab 14.327.081.68 Kanunmı & •• 1 !net m..S. i 

tından nld tediyat. , 12.8.5.1.940- 145.894.623-
oa.ı. TUllJIDdatı: 

AJtm tah'1ll kabil dl!Tlaler 
Dl~r dövizler ve alacaklı 

kllrtng bakiyeleri • • • • • t 1.390.25 
llelledat elb.Daıı 1 

Baaine bonolan, • • • (1:- 2.000.000.-
T!cart eeııeUer , • • • • , 23.525.464.16 25.52j.464. l 6 24.396.735.29 24.398.12.Uf 

101.91 ı.456.88 
l:elaun ve TabYlllt cQsdanı: 1 
iDerubte edilen evrakı nak- 1 

ıl lt1Y•n1D karıııırı eab&m " L.37.685.~.471 

1 . • ..... •-J · 

5 tahYlll t ttlbar1 kıymetle 

B Serbest uham " tah.U&t L.. 3.941.541.24 41.627.371.71 
AY&B9iarı 

Altın "8 dl;Y!z Qzerlft &T&llB 

T&bTfllt Ozertııe a•au. 
L 67.658.75 

7.875.134. 21 • 7.807.475.46 

m ........ 

Y--.ı 

2 Kart 1133 tarfhlnda ltflıua: 

Kimyager :ı 

T~~:!T.:~~!~il-1 
umum tahlilit. Eminönil Emlak ve 
Eytam Bankıu karıısmda İzzet 

Bey Hanı. 

p~ V A L N 1 Z .... _. 

BAKER 
MaOazanaıro 

Hali hazırda 

PARDFSO 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'in 

En müntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiyat 

ve müsait ıartlarla 

TAKDiM EDEBILlR. 

Çeıitler tükenmeden evvel 
istediğinizi intihap ediniz 

Dr. Suphl Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mUtehassıaı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
§ISI Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere paruız 

Tel.: 43924 

, Dr. Nihad Tözge 
1 ıncı sınıf Cilt ·Frengi ve cııoer 

~ ZOhrevı tıasıaırkrar mutarıassısı 

~ 
~I T•JY••• Cemlyell kartıeı No. tt 

( T•l•lon : ••••• 

ı Pazar ve Perşembeden başka hergün 
'~ 15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder 
Cı Sair gOnlerı 

1 
4JS00.000-
10.249.488.48 

1 334.082.449.~ • Tallta 

t.konto haddi ytıFde B ı.ı - Alt& blrlıM aftml "1sd• t ı• 

MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZI, HAZIMSIZUGI, MiDE 

EKŞiLiK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müahil maddesi 
yoktur. Şeker hutahit olanlar bile alabilir 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞT.IR. 
MAZ. t•eai latif, tesiri kolay ve müll. 
yiındir. Yerini hiç bir mümuil müatalıaar 
tutamaz. MAZON iıim HOROZ markaıma 

dikkat. 

Nafıa 11,en Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin bedell . --
Yatak 
Nevresimli yorgan 
Kılıflı yastık 

Adet lira 
100 1100 
120 MO · .. 
160 280 

. 2220 
Arnavutköy Sarraf burnunda klin okulumus ihtilacı olan yukarıda cins, 

miktar, ve tahmin bedelleri yanlanndayuılı 'flly& 19/ f/937 pazart.eai glinU 
saat 15 de ihalesi yapılmak Uz.ere açıkekailtmeye konmuttur. nk t.emin&t 166 
lira. 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarmı yatırmak ta.ere her gün latanbul 
Erkek lisesi b:nası yanındaki binada Yükaek mektepler muhuebeciliğine ve 
şartname ile numuneleri görmek Uure de okulumuza. bae vurmalan ve ihale 
günü de şartnamedeyazılı belgelerle birlikte Yüksek mektepler muhuebeci. 
liğinde toJ11ana.cak olan komisyonumuza gelmeleri bildirilir. (1786) 

Devlet [)emirvolları Umum 
ıniid iirlii.ğii nd en: 

l. - 30 ya§mdan yukarı olmamak ve iıletme merkezlerinden öfrenlleeek 
şartlarımızı haiz olmak §artiyle yilksek tahıil görmüiJerden stajyer hareket mil• 
fetti§i alınacaktır. 

2. --; İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilltı almak için Ankara 
Haydarpap. veya İzmir İtletme mUdilrlilklerimizden birine müracaat etmelidir .. 
ler. 

3. - İlk alınacaklara 130 lira maaı verileeek ve iki ıene ıtaj Müddetinin 
hitamın1da milfetti§liğe liyakatı tasdik edilenlerin maaılan 15 ı liraya çıkarıla • 
caktır. • 

4. - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edip li11n bilenlerden lüzumu. 
kadarı bir sene müddetle A vrupaya gön derileeektir. 

5. - Son müracaat günü 10 Mayıı 1937 lclir. (2110) 

Akay iş'etmesinden: 
Büyilkada iskelesindeki 1, 2, 3, 4, 5,15, 8, 9, 11 No. lu dükklnlarla Moda fa. 

ketesi üzerindeki gazino: 

Yukarda yazılı mahaller açık arttırma usulile birer ıene müddetle kiraya 
verilecektir. 

Arttırma 16.4-937 cuma gür.oJ saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin mezkar: 
gün ve saatte teklif edecekleri aenclik kira bedelinin yüzde 715 nispetinde ~Y. 
akçelerile encümene gelmeleri. "1985,, - · · ' - --

4 

• 



. . .. ,,.. ... - . .. ' 

Büyük Hamit g~müldü 

r !-,, 

f 

• -Herkes yashydl. Herkes müteesslrdl. Onun çok 
yakınları göz yafı döküyorlardı • . Bu arada büyük 

pirin •ti Lüsyen Abdülhak Hlmld de 
göz yatları döküyordu 

1 

• - itfa bu göz yatları ve derin bir sükOt arasında 
BUyUk Adam topraOına tevdi edlldl 

• 

ı 

8 - Bu emsalsiz cenaze merasimfnde onu, ebedt met/enini 
Tük ordusunun hürll'liiileri arasında bir top 

arabası taşıyordu • • • 

Fiyatl Peşin: 1so T. L. veya 
3t Lira pe,ın ve ta ay ta Lira 

KUSA l 1• - aooo Metre, ORTA Mevcell 
UZUN 

Türkiy~ Acentahğı 
GCR •SES MOessesesl 

lstanbul, Galata, 
Voy~oda caddesi No. 26 


