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• ntU1r1anndon bir7aıçı: 
MıiUı.im ~fler ue temaslar yapan hariciye kiU, /ngiltcre hari-
8-0'Zdon itibaren Leh hariciye ·naztrı, Avuaturya b<J~e 

ciyc nazın, A 1 man ha1'tJ nazın.,:_ _______ _ 
;.;_.~---J--------=-~~_:_~~-------- • • 

·. ıı rak Hariciye Vezırı 
;,~:1 • Ankarada . 
i J I .... Misafir nazır diyor kı : _ ..... l 

u _ Şarkm medan iftiharı olan Türkiye ile Suriye arumda!rl lı 
• _..ı...rim Bu yolda hır • -n ....... ı. ... 1.,...;" umimf nlmJtamı temennı ~ ' 

1
. 

IWrmette bq)unaJ>~ bralmi •htiyar ~~: .... -.-· ........ - .... .................. -..... 
............ ••••••••···-·- - .... -·-·······... rı·ye münasebetlerinden bahsedildi .. Bi.r 
Ankara, 26 C usuıt muhabirfmizden, 

telefonla) - ırak hariciye nazırı Naci. Arap olmak ııfatile ,arkın medarı ıftı· 
harı olan Türkiye cumhuriyeti ile Suri. yulaaeli bu sabah Ankaraya vasıl olmuı • • 

iataıyon~a hariciye vekili Tevfik Rüıtü ye arasındaki mUnaaebetlerin samımı 
d k Olmasını temenni etmekliğim tabiidir. Aru ve diğer zevat tarafını an ar§ı-

f d Bu hususta bir hizmette bulunabilirsem, 
!anmı•, asker müfrezesi tara ın an . . • d k 

ır Ankarayı ziyaretımden ıstıfade e ere 
•elimlanmııtır: bunu yapmağa hazır bulunuyorum.,, 

Miıari nazır kendisile görüıen gaze· · k ·1 Naciyulaseli sözlerini §ark mısa ı ı e 
fecilere "!rakın büyük dostu olan Tür. 

•v • d d bitırmiıtir : 
Jriyenin merkezini ziyaret ettıgın en o- ,,_ Bu misakın biran evvel imzalan 
layı duyduğu bazı,, ıöyledikten sonra ası kabinemizin programı dahllitıde-
demiıtir ki : .. ; Muhterem hariciye vekilinizin Bağ· 
"- frakhların bilhassa Ataturke kar· d:dı ziyaretini i§tiyakla bekliyoruz. 

fi kalplerinde taııldıklan saygı ve sev. Müteakiben in§allah misak Tahranda 
gi duygusunun hududu yoktur .. Gerç~~- ·mzalanacaktır.,, 
t en Atatürk, yalnız TUrkiye~ın degıl, ı • • • 
bütün ıark milletlerinirı yenıden doğ· 1rak hariciye nazırı bu sabah baıve. 

na Canlanmasına sebep olmuıtur. k'l· · · M'll M 
maaı , kil, hariciye ve '. ııı:ı:-.--ı ve ı et ec· 

ırak hariciye veziri bundan sonra liıini siyaret etmııtır. 
ıon ldefa yaptığı siyasi temaslardan bah çartamba günü ıehrimize hareket e· 

sederek: . . mh e decek ve buradan Suriyeye gidecek, 
" Şamda Suriye reısıcu uru v sonra fraka dönecektir. 
-k'l• ·ıe görüctüın. Türkiye - Su-

baıve ı ı ı ,. 

sovvet Rus'!ada 
Kadınlardan muteşek-
kil alaylar l~lq~~~l~r~~.~n~!. 

- k il•"'redir. Bu teşkilatın harb cs-m.. U<. • t' 
· b·u·yük bir askeri ehemmıye 1 

nasın<.aoi . . d 
d ~ V" yalnız geçit resımlcrın e olma ıgı .- · . 
et noktai nazarından bır kıymt!· 

a7.&ID ' } • •• k 
ı Iunduguy mütalcasını ı erı surere 

\.bu b' kad ·nın 
Kızılordunun mareşalı, ır , . 

. oldugu· nu rocuklarını yetış. 
yerı ev • ? .. 
tirmekle muvazzaf bul:·ndugunu, ço. 

d'kmek ve yemek hazırlamakla 
rap 

1 
t . laT,ımgeldiğini söylemek 

iştigal c mesı b. 1 
. B aJavlardaki kadın za ı t er. 

tl'd•r .. . u J • 1 k bT · b Jnrının üniformalarıy e a ı ı 
den :ı.zı 1 

' f 1 ıvacak hareketlerde bu un • 
tclı om. 

1 
~ 

dukları kanaati hasıl ,. muş~ur. ~ 
.1 f kadın alaylann dagıtıl. 

Voroşı o. .. 
f'k ini ötedenb~ri ısrarla muda· 

muı 1 rktey,:ıi. Fakat söylendiğine 
f~a etme k ·t ed'l . 

.. .. izli polisin şimdi tev ı ı ~ış 
gor · g od tarafından daıma Sefi Yag a 
olan ... ~eCet görmekteydi. Sabık ~ta 
mur~seri kadm u,bitlerden ba.zılarıy-
komı .. ~ .. n"tıyordu. 
le pek ahbap•"·-

1•a.godıJ ' 
. p t gazetesi 1 fngilizcc Mc:-nıııg os v ' .. · ~ ınaı Helsingf ors muhabırının . ya:=.dığ 

göre, &\-yet harbiye t')!tlıeen Voro. 
ıııotwı ~yle, ka.dmJa.rdan nıütetek· 

Alman Harbiye ve Hariciye 
n_azırları da Romaya gidecek 
················································································································································································: 1 ÇckosUJvakyayı Pari& . Londra mihverinden ayırıp tecrit etmek ve hatta Romanya dost::ığımdan mahrum 1 

: bırakmak llÇtıı çqlışılıyor. - Maoaristan <ıa bloka alınıyor, Macar harbiye nazırı Hitlcrle gör~til. _ ı 
İ Lch.Ültan FraMız aiyaacti prcn8iplcriııctcn ayrwlm1ı: Milletler Cemiy etine hiiczmtD ba ~ladı. Bıt f i kirde ourn Leh 1 

L .. ~~:~~~ .. ~:::~:..'~ .. ~~~:~:.~~:~.~~-i.~~~ .. ~.~:!:~ .. ~~-"~:?..~~--:~.~:~.:~:.:~::.~.~~:~:~!.~~~:?.~.:.~~~~~.~~:~:~~: . ..l 

Hitler 
mülikatı 

- Musolini 
bugünlerde 

,, 
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.. 
Fransız 

hariciyesinin 
telaşh faaliyeti 

Avrupa bugünlerde umumi harpten 
ıonraki devrin en hararetli ıiyaıi faa• 
liyetlerine sahne olmaktadır. 

Venedik mülakatından son· 
ra Alman hava nazırı Göring bugün 
Romıda Muıolini ile görüımektedir. 

Bükreıte, Polonya harici;•e nazın Bek 
- bazı iddialara göre küçük itilafı sar· 
sacak mahiyette - temaslar yapmıştır. 
iftıiltere hariciye naam Eden Brlikıcl
de Belçika Bııvekili Van Zeland ile 
görliımelerde bulundufu sırada Franıa 
harbiye nazın Daladiye ve hava nazın 
Kot Londrada müzakereler yapıyorlar. 

Fransız ga:::e:.eıemıe g<h-e "Berlin. Roma mihveri,, nin manaM: 
Diğer taraftan Çekoslovakyanın bir 

cepheden daha Alman tehlikesile karıı. 
Jaımaaı neticesini doğuracağı anlaıılan 
Venedi;c mülakatı kararlanndan ıorza 

Fransız hariciyesi de faaliyete geçmİJ
tir. Fransız hariciy~ nazırı, şimdiki Ru· 

Şarki ve Garbt .A.vnıpa ikiye bö!Unerek Fransanın Sovyet Rusya, Polonya, Çekoalovakya, 
Romanya ve Yugoslavya ile alAkuı kemlmektP.dlr. Lenlzde de biri ılmal denizinde, diğeri 
.A.kdenlzde iki :mania \1lcuda getirerek b&hrl rabıtayı tehdit etmektedir. Oıaretıer - V: 
COfratl manada Berlln - Roma mihveri - 2: Berlln - P.nma bUyUk otomobil yolu projesi 
- 3: Almanya - ltaıya muhtemel bahr1 manluı - 4: J•'ransanm mUıterelt emniyet 
IUIAtları. ) (Devamı 12 incide ) 

Tevkifhane firarileri 
Demirleri kesilen pencereden değil 

Kapıdan çıktılar 

' >. 

' • 

J ~ 
Firari Tcvfii}iıı amıe8i, tevkifhane 1-.-apı.<tınd.a "l"'a.9<tk'' ilanı 1ıc ta1ıkıikatçıları şaşırtmak içiıı 1wsildiği anlaşılan 

pencere parmaklığının fa19ıfr cdi ldih't oıı 8011r : ki hali 

Bugün iki katilin Istanbul tevkif· 
hanesinden kaçı§larmm altıncı gü
nüdür. Bu altı gün içinde İstanbul 
gazeteleri birçok tahminler yürüttü
ler, birçok neşriyat yaptılar. Biz 
adliyenin tetkiklerini ve zabıtanın 
takibatını zorlqtırmamak için fikri-

mizi ve hususi tetkiklerimizin netice ancak F ransada yapılabilir. 
lerini ortaya atmalctan çekindik. Fa• Biz.im tetkiklerimizin verdiği ne. 
kat artık İf çığrından çıkmış bulu - tice şudur : 
nuyor. Katili yakalıyanlara ikramiye t - iki katil tevkifhaneden er 
vadeden gazetelere bile tesadüf edi- rarcngiz ve dolambaçlı bir şekilde 
yoruz. Bir memleketin zabıta ve değil gayet !Jaait bir tarzda kaçmıf -
adliye kuvveti:>:le hu derece istihza (Devamı ..t üncUde). 



Bilbao ••• 
V<Cl(EcSllfil : Şekip Gündüz 

Gaskon körfezinin cenubundaki Bask devletinin İspanyol asileri karşmnda 
yaptığı kaJıra.man mücadeleyi, insanJığm devammdan ümidini kesmek istemi. 
yenle:-, sempati ile takip etmektedirler. 

Bilbao'nun gösterdiği şiddetli mukabele, asilerin mübalağalı iddialarında 

\'e hesaplarında ne derece yanıldıklarını bir defa daha tebarüz ettirmekle kal. 
madı, b'rçok memleketlerde Frankoculara karşı duyulan nefretin kabarıp taş
masına da sebep oldu. İngilterenin 1.spanya işlerine karışmamak,, taraftarı o
lan bugünkü muhafazakar hükUmeti bile Bilbao için prensi pinden fedakarlık 
yapmağa, bir ''idarei maslahat" a razı oldu: 

"İngiltereden, halkın hediyesi olarak yola çıkarılan üç gemi dolusu buğda. 
yı Bilbaoya sokmamak istiyen bir pısırık !spanyol kruvazörUne haddini bildir. 
mek için Gaskon körfezindeki İngiliz filosu kumandanına salahiyet ve.rdi. Dün 
ve bugün, İngiliz bandırasının gururu olan (Hood = Hut) süperdiretnotu, 
erzak yüklü İngiliz nakliyelerini Bask sahillerinde 38 liklerinin tehditli hima
yesi altında bulunduruyor.,, 

24 saa.t ''ekmeksiz,. kaldıktan sonra bacaları tekrar tütmeye başlıyan BiL 
bao fırınlarının züppe Frankoyu ne derece kudurttuğu kolaylıkla tahmin edi. 
Jebilir. Bu asrın en büyük vatan haini olan matrud general, İngilterenin insa
ni hareketine "İspanyanın meşru hükumetine ait limanlara torpil döktürece
ğini,, ilan etmekle mukabele etti.Alman gazeteleri ise !ngilterenin insani hare. 

ketini askeri bir müdahale suretinde tefsir etmek zekasını gösteriyorlar. Eh ... 
Böyle de olsa, ne 18.znngelir? Müsaade buyurunuz baylarım, şu devletler arası 
hukuku (? ! ) bir parçacık da insanlığın tesellisi, insanlığın alicenap vazifeleri 

için bozulsun. Zira on aydanberi bu !ngilterenin saplanıp kaldığı "ademi mü. 
dahale,, prensipi İspanyada siyasi haydutluğun azami inkişafına yardım et
miştir. Bilbaodaki küçücük yardım, Union Jack'm muazzam günahının niha.. 
yet minim.ini bir kefaretidir. 

Franko Madrid önünde Alman bom bardrman tayyareleriyle Alman marka. 
lt hücum arabalarına, silA.hlara ve Pomeranyalı topçu numara neferlerine kar
şı olan itimadının cezasını gördü. Guad alaharada İtalyan motörlü kollarına ve 
gönüllü İtalyan fırkasına itimat etmesinin cezasını gördü. Estramadura ve 
Badahozda bir yıl önce üniformasını taşıdığı milletin kahramanlığına, hakiki 
İspanyol kanının ateşten y11ma.z cesaretine itimatsızlığının ve hatt! bu kudre
ti istihfafa cüret etmiş olmasmm cezasını gördü. Bilbaoda ise genç dulları, 
taze kızları, körpe delikanlılan, ihtiyar anaları tesellisiz kalmış ökstizleri, 
göz göre göre açlığa mahkm edip öldürebileceğini sanını§ olınasmm cezasını 

görüyor. 

Ve böylelikle bir gün. biz onun, derece derece yükselen şu fiyasko ehramı. 
nm ~tında ezildiğini, iKurtabada değilse İşbiliyede, !şbiliyede değilse Grena. 
dada, bizza.t U.cretıi askerleri taraf mdan parçalanıp sokak sokak sürüklendiğini 
göreceğiz. 

Evet, sanırım kl onun Endtilll.se vedaı, EndülüsUn sonunu gören bet baht 
AJbd.Urrahmanı salisin vedamdan da elim olacak: 

Giinler geçiyor ve geçen her gün tarihin misilsiz bir hıyanetini bir sona 
yaklaştırıyor. Şekip GÜNDÜZ 

"Kuş adanı,, 
öldü 

Bu sabah Ankaradan Fransada bir atlayış-· 
geldi ta paraşütlerinln 

Sovyet Rusya büyük elçisi olup • 
,nemleketimizden ayrılacağı cihetle j k J si de iş 1 em ed i 

rManamesini Reisicumhur Atatürke 

takdim etmiş olan Karahan Yoldaş 
bu sabahki ekspresle Ankaradan şeh 
rimize gelmiştir. 

Karahan, Ankaradan ayrılırken 
istasyonda Reisicumhur namına baş 

yaver binbaşı B. Celal ve kalemi 
mahsus müdürü B. Süreyya, Başve

kil lsmet lnönü namına kalemi mah

sus müdürü B. Vedid ile Hariciye 
vekili doktor Tevfik Rü§tÜ Aras, 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekre
teri Şükrü Kaya, Adliye vekili B. 
Saraçoğlu, M a a r i f vekili B. 
Saffet Arıkan, 1ktısat vekili B. Ce
lal Bayar, büıün kordiplomatik, ha· 
riciye vekaleti yüksek erkanı ve B. 
Karahanm birçok §ahsi dostları sa-

bık Sovyet büyük elcisini samimi 

bir surette ve hareretle tC§yi etmi§
lerdir. 

Karahanm ayrılması dolayısiyle 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Vincennes, (Paris civarında) (A.A.) 
ArM. dün gece hariciye köşkünde 
mükellef bir ziyafet vermİ§ ve bu zi-

- 200 bin seyircinin birçok hava o. 
yafette bütün Sovyet elçiliği erkanı, 
vekillerden bazıları ve hariciye veka yunlarını seyrettikleri Vincennes hava 
leti yüksek erkanı hazır bulunmuş- mitinginde feci bir kaza olmuştur. 
lardır. Amerikada kendisine "Kuş adam,, is-

Damadından edindiği 
çocuğu UldUrmUş! 
~lkaraya. tabi Ballı köyünde dere 

boyunda. bir çocuk ölüsü bulunmuş, 

yapılan tahkikat neticesinde bunun 

Küçükhızır köyünden Mustafa kızı 45 

yaşlarında dul Hanifeye aid olduğu 
anlaşılmıştır. 

mı verilen meşhur -Cayyareci Sohn 3'.lOO 

metreden kendısini atmış ve her zaman 

olduğu gibi havada kendisini paraşüt

süz idare ederek tayyare meyda0;1nın 

tam ortasında bir noktaya geldikten 

sonra 400 metrede evvela sırtına bağlı 

paraşütü ve bunun açılmadığım görün

ce sonra da göğsüne bağlı paraşütü aç~ 

nuş, fakat bu da işlemediği için bir taş 

HABER - '.Akşam postası 

n - ,, 
a~~ 

. .. ,.. . ..,.. ............ ,ı .. YUGOSLAVYA 
~ 1.· 

Mişel Obrenoviç 
prens il8n edildi! 

Kara Jorj Avusturyadan avdet eder etmez 
öldürüldü. Varvarln harbi Hllkreş, 

Akkermao, Edirne muaht>delerl 
Yazan : N. N. Tepedelenli 
-14 -

Am~ Çar Alek. 
sandr buna derhal 
mani oldu. Sırbis. 

tanda "kanlı bir 
tedip hareketi,, ne 
kalkışacak olursa 
mütarekeyi feshe· 
dip harbe tekrar 
başlıyaca[..;nı bıl. 

direrek Babıaliyi 
tehdit etti. 
Harp, T e k r a r ili 
harp? 
Babıilli harbet -
mek istemiyordu. 
Şimal hudutların -
da yaptığı muha. 
rebelerde ordu le
vazım noksanına, 

yeni silahlardan 
mahrumiye t i n e 
rağmen erkekli • 
ğine leke sürmüş 
değildi. Lakin üs. ,___ 
manh İmparator 

luğu içinde her ' 
şey pamuk ipliği 
ile bağlanmış bu
lunuyordu. Bina.. 
enaleyh Sırphır -
la anlaşmayı doğ
ru buldu. Bu ka
rar Sırpların siya_ 
si bir bünye adde. 

"Güzel bir Boşnak kızı ve tambure çalan bir 
Boşnak delikanlı .. ,, 

dilmelerinin ilk merhalesi olmuştur. 
Bu merhaleyi Sırp iicrobo~lori Arcı.. 

smda. bir çarpışma takip etti, • , 

iç kavgaları 
Müşterek düşmana karşı mukaddes 

harp yaparken aralarında tam bir te. 
sanlit muhafaza eden ihtilal elebaşıla
rı arasında cereyan eden bu iç kavga. 
lar ihtilalcilerin siyasi telakkilerinde. 
mühim farklardan doğuyordu. Sırpla· 
rm hepsi milli istiklate kavuşmak is. 
temişlerdi, fakat bunların hepsi ayni 
içtima? ~dakkide değillerdi. 

Derebeyleri kendi mıntakalarında 

müstakıl bir prens halinde yaşamak 
istiyorlar ve aralarında bir federas. 
yon kurmayı doğru buluyorlardı. Ka
ra J orj ile birlikte hareket eden ihti. 
lalciler ise böyle bir teşkilatla müs. 
takil Sırp vatanı kurulamıyacağı ka
naatindeydiler. Balkanlardaki kuvvet. 
li devletlerin taarruzlarına devamlı 

bir mukavemet için bütün Sırpların 

ve Yugoslavların merkezi bir idare 
tarafından toplanmaları 1§.zımgeldiği. 

ni ileriye sürüyorlardı. Bu iki telakki
nin dostça anlaşmasına imkan bulu. 
namadı. Zira bir taraftan İstanbul 

sarayı, öte taraftan Fransa müttehit 
bir devlet kurulamaması için Sırplar 
arasında devamlı entrikalar çeviriyor_ 
lardı. Fakat Kara Jorj kestirme bir ha
rekette bulundu. :Kendisi gibi düşün. 
miyenleri Sırp milletine düşman ola.
rak tanıttı ve olanca kuvveti ile bun. 
lara saldırdı, kimini amana mecbur et. 
ti, kimini yok etti ve epey uzun süren 
bir mücadeleden muzaffer çıkınca ye
ni Sırp devletinde çok hakim bir role 
sahip oldu. 

Ruslarla Türklerin o devirlerde de
vamlı bir sulh kurabilmelerine imkan 
yoktu. Netekim 1809 yılı nisanında 

harp tekrar başladı. Kara Jorj Petro
grad sarayının tabii bir müttefiki sı. 
fatiyle bir koldan ''Yenipazar"a bir 
koldan da Niş'e saldırdı, Novi Paza.r'a 
giden kuvvet muvaffakıyetle ilerledi, 
fakat Niş üzerine hücum eden Sırp. 
ları, Türkler, kolaylıkla mağlup etti. 
ler, hatta bu kuvvetlerin reisi Since
liç de maktul düştü. 

Eğer o sırada çok kuvvetli bir Rus 
O,...dUQU Tü:rl1. o-rd'U.ıı:t\.UJU .. u . .1. h .• a.L lu,.a.\..l• 

üzerine sarkmamış olsaydı, Sırp is. 
tiklalinden eser kalmıyacaktı. Lakin 
Rus ordusunun zamanında yetişmesi 

harbin taliini tekrar değiştirdi ve 
Varvarinde imparatorluğun garp or. 
dusu mağlup oldu. 

Illirya kra1Jığı 
Bu sırada Napolyonun zaferleri 

devam ediyordu. Petersburg muahede_ 
siyle Dalmaçyaya yerleşmiş olan 
Fransa 1807 de Tilsit muahedesiyle 
Kataro'yu eline geçiriyor ve 1809 da 
Şonbrunda yapılan muahede ile de 
Hırvatistanı, Sava nehrinin garbını, 
Kıranjska, Görice, Triyeste, garbi ls. 
tirya ve Karniyolu Fransaya bağlı
yordu. Bir müddet sonra bütUn bu 
Hırvat ve Sloven topraklarından Na. 
polyon muhtar bir devlet teşkil etti ve 
buna İllirya :Krallığı adı verildi. 

Sırbistan gene mahvoluyor 
Maamafih Varvar~n zaferinin tesiri 

uzun sürmedi. Napolyonun Adriyatik 
kıyılarını, ve Orta Avrupanın mühim 
bir kısmını zaptetmesi ve Fransa !m. 
paratorluğunun şarkta güttüğü men. 
faatler Napolyonun erg~c; Rusyaya 
saldıracağını tahmin ettiriyordu. Ha. 
diselerin seyri böyle bir harbin önüne 
geç:lemiyeccğini gösteriyordu. Rusya 
işin farkına varınca Türklerle olan 
harbi bir an evvel bitirmeyi doğru 

buldu. 1812 de Bükreş muahedesi ya
pıldı. Bu rnuahcdenin sekizinci madde. 
si bütün Sırp ihtilalcileri için Babıa... 
linin umumi af ilan etmesini ve muh. 
tar bir Sır.p idaresi teşkili ic;in ihtilal. 
ci Sırplarla Babıflli arasında doğru· 
dan doğruya müzakerata başlanması. 
nı icap ettiriyordu. 

Sorguya çekilen Hanife dama.diyle 
gayrimeşru münasebet neticesinde ha 

gibi yere düşmüştür. Bu vaziyet Novi Pazar taraflarmda-
Tayyarecinin yanına gelindiği vakit ki Sırp kuvvetlerinin geri <;ekilmesine 

henüz hafifçe ne!es aldığı görülmüştür. \ d~ sebep oldu.~ Ti.irk ordus~ı dehşetli 
Fakat kaldmldıgı hastaneye daha var- bır bozguna ugrryan Rırpları c;alakı

madan otomobilde ölmüştür. \ llç takip ederek Belgrada yaklaştı. 

Babralinin bu muahedeyi imzası ar. 
sıulusal sahada bır Sırp siyasi hüYi. 
yetinin mevcudiyetini kabul etmek 
manasına geliyordu. Bununla beraber 
Bükreş muahedesi Sırbistanı 08man. 
lı İmparatorluğundan ayırmıyor, ka
leleri, müstahkem mevkileri Türk as
kerinin elinde bırakıyordu. Bu hal 
Sırpların i5ine gelmedi. Kara Jorj Ba
bıaliye bır takım yeni tekliflerde bu. 
lundu. L'ikin İstanbul sarayı bu tek_ 
lifleri !'!iddetle rPddctti; ve Kara 
Jorjun bu hareketini Biikreş muahe
desinin ~(''c'z'nci maddesini fülal sure. 
tinde tefsir ederek üç koldan ihtilal. 

mile kaldığını ve yolda sancısı tutun_ 
ca vas'ı hamledip üst tarafını dtişün. 
medıen ~kllip gittiğini itiraf etmiştir. 
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1 :Kaq.ata daic --Zaruri ıstırablar 
- Falan kitaptan bahsettin mi? 

diye bir arkadaş sordu. 
- Hayır, dedim; gördüm ama hiç 

beğenmedim. Manasız, kötü bır şey! 
Yanılmıyorsam muharririn ilk kitabı. 
Tanınmamış bir adamın eserini hır
palamağa ne lüzum var? Öyle kimse. 
!erin yazdıklar güzelse, veya bazı a.. 
cemilikler arasında birer vaid halin
de kendilerini gösteren meziyetler 
varsa, o zaman bahsedilir. 
Arkadaşım bu söylediklerimi kabul 

etmedi; daha doğrusu o kitaptan balı. 
setmeyişimin asıl sebebi bu olduğu.na 
kanaat getirmedi. 

- Sen, dedi, o kitabı yazanla tanı. 
şrrsın, belki aranızda eski bir ahbab
hk da '.:ardır. Bunun için kendisini 
hırpalamaktan çekindin. Kitabı hiç be.. 
ğenmediğin için de methedemedin: za. 
ten beğenilecek bir tarafı da yok. Onu 
müdafaaya kalkı~saydm tarafgirliğin, 
arkadaş hatırı gözettiğin pek belli o
lurdu. Halbuki hatıra gönü'e bakma. 
darı düşündüklerini yazmalı idin; o 
kitabı okuyanlar var ... 

Daha böyle devam etti: ben ha~Tet. 
le dinliyordum: çünkti baheettiği kita
bın muhRrririni hiç tanımam. herhaL 
de kendisi ile tanıştığımı hatırlamıyo. 
rum. (Ke11dileri ile konuştuğum bazı 
kimseler vardır, adlarını bilmem veya 
yanlış bilirim.) Sonra yazılarımda 

arkadaş hatırı gö1..etmek pek Adetim 
değildir, bu yü1ilen r.ok kimseyi gü
cendirdim, belki de düşman ettim. 
~~nimle se'a'11ı k"s"n'er b'l 0 olılu. 
Üzüldüm ama ne y~rcı:'>rım" beğenme. 
diğim, hoşlanmadığım şulere de iyi. 
dir dıyemezdim ya! ' 

Yazı yazan adamın bir tek rlo5tU 
olmalıdır: yazısını okuyacak karL 
Onu aldatmaktan çekinmelidir ... Bit
tabi bu haylı zor bir ı>eydir: bir mün. 
zevi hayatı sürmek kolay mı? ~ahst 

dostlukla mesleğimizin icablarmı ka. 
rıştrrmamak ancak nazariyede kabil
dir. Ya~ıyan insanın elbette gözetile
cek menfaatleri, hatrrı sayılacak dost. 
Ju.ı: .ı. \Jl ı..u. r>ı~ '"'"" n.::ıuı Ilı Kl. :.JOt:iı Jitılfi 

edebiyat alemi d1şmda intibah ederse 
bu zorluk kalmaz ... İşte asıl o kabi' de
ğildir, çünkü edebiyatla sadece oda. 
sına kapandığı zaman meşgul olan, 
tanıştığı adamlarla edebiyattan bah. 
setmiyen insanı anlıyamam. Onun 
için edebiyat sadece bir iş, belki bir 
geçinme vasıtasıdır, ta içine kadar 
işlemiş bir şey değildir. Ben ha.stahk 
halinde df', ölüm döşeğinde de yine ede
biyattan bahseden adamların, ancak 
onların sanati gerçekten sevdiğme 

inan~rım. J ean Moreas, zannederim 
öleceği gün Maurice BarrCs'e: "Klas. 
sik, romantik gibi sözler hep boş ~ey. 
lerdır ! ,, demiş: iş~e hakiki edebiyat 
adamı. (Hükmü yanlış olabilir. beni 
alakadar eden son saatlerinde canını 
değil, yine bir sanat meselesini dü§iln· 
müş olmasıdır.) Böyle adamlara: 
"Dostlarını, edebiyat !lemi dışında 
intilrnb et! .. denebilir mi? ... Ama dnst. 
ları da kf'r•lisi g'bi e·1ebiyatla ufh':ıe~n 
kimselerc:e daima onları gücendirme. 
si, bu yüzden kendisinin de üzülmesi 
kabilmi!'! ... Ne yapalım? ~ana tini ı:e
ven adamın bRzT ı~tır?blnrı da ~"!.e 

alması lazımdır. ~!u:-...:!bh' AT/.'; - . 
cilere yüklendi. Bu hüı::um öyle fmt 
oldu ve o !>adar çabuk netice verdi ki, 
Kara .Jorj ile birkaç arkadaşı ancak 
ka<:acak ve A vusturyaya iltica ede. 
cek zaman bulabildiler (1813). 

Belgrad tekrar Türklerin eline geç. 
ti. Bu sırada Rus - Fransız muhare. 
besı olanca şiddetiyle devam ettiği 

için Babıali fırsattan azami surette 
istıfadeyi düşündü ve Sırpların silah. 
!arını top'amıya, ekbasrlarr, ihtilal 
esnasmda Türklere zulmettikleri riva.. 
yet edilen kim•eleri birer birer te.. 
miz' ;meye başladı .. 

(Dcvam1 <Var) 
: •••••••• •••••••111•,.•••••tı• ··"' .............................. . 
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Erkanı Harp Jzzet 

Dömeke harbinde 

izzet Paşanın ı 
Bir rolU var mıdır ? 1 
Pek yakında j 
bu sütunlarda : 

......................................... 9:11 •••••••••••• ,. 
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:Benim q&iişiim : ..., .. ---- ,_ --=--· ... 
IHJ©ırt Da~a 

o lfll ca lfll a lfll 
mDUOetOeıra·aa 

Bir İngiliz hikayesinde "kedi 
'dokuz canlıdır,, deniyor. Diğer birir.· 
de ise mehtapta yatmanm insana 

• w 

"manen,, zarar oldugu yazılı. Bizim 
ve onların "batd itikadlarr,, arasın -
daki bu benzerlik neredendir diye 
düşiinüp dururken, elime yeni cık-

, mış bir edebiyat külliyatı geçti: ,;ln 
gilizlerin cin peri hikayeleri,,.. Paul 
Morand'ın idare ettiği kitaplar seri
sinden olan bu esere, Edmond Ja
loux uzun bir .mukaddeme yazurş. 
Mealen nakledıyorum, ezcümle söy· 
le diyor: -

"insan, daima ruhunun aksini 
dinde, sanatta ararnrştxr. Fakat yal
nız hayatta değil. ölümde del Cin, 
peri, hortlak hikayelerinin de men· 
baı budur. Bilha51>a Anglo • Sçkson 

asarı içinde bunlara sık s?k rastlamak 
mi.imkündi.ir. Hemen lıiç bir İngİ· 
liz müellifi yoktur ki bu harikulade
lik1erden bahsetmiş olmasrn. Hatta 
en meshurlan biie .. Onlardaki bu ir:· 
himak~n sebebi n:ıalum değilse de, in 
gilterede olduğu .derecede dünyanın 
hiç bir yerinde "perili evler,. bulun
madığı da muhakkaktır. Acaba bu. 
İngiliz dimağının safiyetinden mi i
leri geliyor, yoksa, topraklan üze
rinde bu fevkattabii hadiseler çok 
oluyor da bu sebeple mi onlar da 
bu iddiada bulunuyorlar? Fransız-

ların bu gibi meselelere karşı şüphe· 
li davranmaları kafalarının yaratılış 
şeklinden mi. yoksa topraklan ü
zerinde hortlak hadiselerinin az cere. 
yan etmesinden mi? Fakat Fransa
nm da birkaç yerinde halk hayaletler 
gördüğünü iddia edip durmakta ·mı
dır?., 

• ... * 
İşte, Edmond Yaloux bu mu

tale<ılan ileri süriiyor. Makalesinin 
arkasından da, muhtelif Anglo • 
Sakson müelliflerinden parçalar alı
......... .,.ı.. . ı. "'<"1.,...,..,,, hiı- hnrtlı:ık ];:ır hil.~-

Y~lli,..külliyatx neşrolunuyor. 

Ben, bunları ok11dumsa da 'doğ
rusu gene hala cine, pctiye inan· 
mamaktayım. Çünkü ha~atımda 
böyle bir şeye rastlamadım. izini de 
göwıedim. Buna rağr,ı:ıen? iş şaye~ 
arazinin hortlakça munbıt, gayrı 
münbit olması meselesi ise, dola~
madığım memleket kalmadı diyebi~~
rim. Gariptir, görmedim, yalnız gc· 
renleri, işittim! Hele Ana<loluda çok 
işitiyorum. Halkımızın bi.iyük bir 
kısmt, İngilizler gibi, ervaha mu
tekiddir. 

Hatrraiarımn doğraluğunu ye · 
minlerle anlatanlar var. Not dağar
cıuıma bi.itün bunları da atıp duru -
y~rum. Sırası gc1ince yazacağım. 

Bugünlük enteresan bulduğum, 

5u ln~iÜzlerin hikay~!eridir .ki.' bir~aç 
~ d 'kkate şayan nümunesını kanle· 
en ı H . s·· . sunmak istedim. atıce u . 
rıme d . . 1 hemsirem, bir anesını evve -

Gizli nüfus 
Haber veren 

memurlara ikramiye 
verilmesi usulsüz 

Nüfus memurlarının gizli ~üfus~ 
1 'hb hususundaki vazıfelerı 
arı ı ar . . 
hakkında vilfı.yete mühim bır tamını 
yapılmıştır. 

Gizli nüfusların yazımı hakkın-
daki kanun mucibince, kanunun ~el~ 
. d .. y geçtikten sonra gız ı 

rın en uça . 
docrum, öliiın, gaıp ve evlenme va-

1. 
0 

1 ı r verenlerden alınacak ce· 
,ası ıa Je 

Y..,,rısı tahsisat aranmasına z3nrn .. 
b k ... mcra3iın icrasına lüzum 

ve oş " • • . 1 . k 
kalmaksızm mahallı ı~are ıe?'e~ ·.a· 

. ] 'crilcccgwi tasrıh cdılmıştır. 
rarıy e ' ·-· .. 
Bu kamınun tasrih ettıgı muddet 

. bircok nüfus memurları giz 
geçınce ~ _ 
li nüfu:;lar ihbar etmege ve derhal 
ihbariyeyi almağa l:>aı:lamrşlardır. 

Vakıa bu şekilde epeyce gizli 

.. f ·akalan meydana çıkmışsa ela 
nu us' l l . b' vaziyet te hası o muştur. 
garıp ır .. 

Bu sırada bazı yerlerden Dahıh· 

k·letine bu halin doğru olup ye ve a • . 

1 gw1 sorulmuş ve vekalet bır 
0 mıyaca . 

. yaparak kanunun, vazıfedar 
tamım . 1 . r k 
olmıyan üçüncü şahıs adr'ıknl gı.z ı kd'a
lan nüfusları haber ver ı en ta ır-

d ··kafatlandırılmaları gayesini 
e mu b k' b . . .. 

istihdaf ettiğini, hal u ı u !§m nu• 
fus memurlarının asli v~zifeleri bu· 
lunduğunu bildirmektedır. 

Gizli nüfus haber veren nüfus 
memurunun mükafatlandırılması i
cap etmedikten başka bilip haber 

vermediği sabit olan memurların ih
mal ve terahi cürmünden tecziyesi 
icap etmektedir. 

rivet hala. zihniyetçe şamanidir .. 
Bunun gibi, lngiliz1er de. hıristiyan-
hktan evvelki dinlerin tesirinde ol-

sa gerektir. 
Ama diyeceksiniz ki: 
- O dinlerde, beşeriyetin asır 

lık tecri.ibelcrine dayanmaz mı? On· 
}arda da hakikatin ufacık bir kirmtı-. 
sı olsun bulunmaz mr acaba? .. 

ihtimaldir .. Kimbilir .. İhtimaldir ... 
1 Neyse. bu kadar derinlere dalmıya. 
]mı .. Maksat hikaye .. Şu İngiliz hi
kayelerinden w .birka~ını sütunlcırtmı
za dercedecegız .. Bn:cr birer okuyun 
bakalım, nasıl bulacaksım7. .. 

l va- Na l 

reyya ~ . B .. d 
ce tercüme etmiştı. ugun e en 1 Ç E R 1 J.) t; : 
f . .... · hikaye sütunumuzda bula-
ıpıgını, • Anl<ara bc>ynelmllel könıUr sergisinde dün 
caks:nız. 16,251 bilet kesilmiştir . 

Allah rahmet eylesin ann~rn, ~- , il' Milrrttlplcr cemlyetı fevkalade koıigrcl!! 
d Perl.den cadıdan bıze hıç 

macı an, ' . b··ı . . dün yııpılmış ve nizamnamenin tadJllne, ce 
bahsettirmezdi. Sev~ıta ı~ erı~ıız miyct:n isminin "Matbaa lşı;iler cemiyeti,. 
de ürkeklik olmasın dıy~ un.

1 
a~ ne çevrilmesine karar verilerek yeni idare 

fevkalade knçmırdı. . Hızmetçı ~r~ heyeti seçilmiştir. 
de korkunç masalları hız: ~nlat::w·~ * Soyadı almayanların sıkı bir şekilde ta 

· t' Onun ıcın, mıstık kibine karar verilnıi~tır. 
tan menetmış 1• • ld 
korku ile sinirlerimin rahatsız ~h·u· • Dev:ct hava yollarının tcnezztib seferle 
~ B k lırsa en mu ım rinc dün başlanmıştır. 
gu yoktur. ana a ' · t 

1 kluktaki iste bu telkın- ~: Diş tnbiblcrl cemiyeti kaçak ve ruhsa 
rnese e, cocu • . . · sız ola~ıık çalışan on kadar di~çi kaı:asına 
l d )·. Jngiliz cemaatı ıçın· er en ge ıyor. k t ~cUrmü meşhut yaptırarak ınahkemcye sevk 
de bu telkı.nler, anane olara yere -

ettirmiştir. 

rniştir belki.. . :;: Belediye, eşek ile nakliyattan sonra ~e 
B k b" kta daha. bizim cm, ve ile naltliyrüı da menetmeğc kar:ı.r vermış 

peri, ~~r~ak:· n~i saatte ~lsu~la~ vı·e ve bir taıımntnanıe lıaıırlama~a başlamıştır. 
. . T"' kl rın ıs e.· • Balıltl'Slrin Korucu nıı.lılyeslnde ot~ran 

saire efsanelenmız, ur e . tda aıı-aç kUtti~ü zannettiğı bil 
1 · · Thlarıy İbrahim yo " ı> mivetten evvelki 61in erının ı a - b' ~·ı·~nm ustune basmış ve yılan 

J d d nr yük sarı ır " .. 
le sıkı bir surette alaka ar ır sa Ik. . . ·nıı~tır Yetıten köylUler tbrahl , d'k' ha 1brahıır.ı ısıı o; • 

Yorunl. Şamanı•Jik ve s.ım ı ı ' ~ ve hafittıneye kaldırmışlard1r. - k mi kıırtıırmı" 
itiyad, itikad ve an'anelerni.n. ·arşı- O 1 şA R1 O A : 
laştınlması, birkaç a!imimızı meş- !" ~'llz hariciye nıı.zrrı Etlen Brilksele 

. d sa· * d,ı d . . gul etme<Ye seza bır mevzu ur tur Bu ziyaret Almanya a ı) ı 
. "' ) k l a ,·asıl oın.ıuşmı~·tır İn"'ııtcrenin Belçika ıçin nıyorum. En

0
w er bu yapı aca 0 urs ' ı"anma ,. · "' 

) d k ) )<arş f ndan \'erilecek teminatı ka 
1alkımızm nasıl bir dede en -ama Almanya ta.r;i ıilr\\'C oıunmaktadrr. 

• telkinler altınd-<' haia buiunduğu an· bul ctınlyC'ce ' 11 .. k pitiil:\syonlarmın ka 'maııı ] I • r.ıısır a aışr ır. Montrö ıwnferanııı Fransız mu 
1 d srar . in toplanan 'l slam Türkler arasın a ve ı L •• - ıc; Pıırise ~itmesi dolayısı e mu 

ı .. d z ratıhaıııarının 
<ı söylüyorum: kendini yuz e yu yakkaten durmuştur. 
müsiüman bilenler arasında, ekse· 

• 

Ç©~lUI k~ ©llrD ifil 
(b}@l y lr c§l lflfi1 o 

Çocuk haftasının günleri. biribirin. l 
elen zengin programlarla ge!:mcktedir. 
Dün Pazar olduğundan çocuklarımız 
çok güzel bir gün yaşamışlar ve her ta

rafta eğlenmişlerdir. 
Eminön·u· Çocuk Esirgeme kurumu 

nahiye şubesi diin Gülhane parkında 
bir müsamere hazırlamıştı. On kuruş 
duhuliye ile girilen park fevkalade ka-

labalıktı. İstanbul, 48 inci mektebin kü. 
çükleri marşlar söylüyor, roller yapıyor, 
zeybek ve daha birçok milli danslar oy

nuyor ve çok muvaffak ol~yorlar~.ı. 
Yalnız saat 17 de başlıyan yagmur ku
çüklerin neşesini kaçırmış ve program 

yarım kalmıştır. 

P.\Z.\RTESt 
N1SAN - 1937 

Hicri: 13116 - Sefer: 15 
Slttc>i sevlrin sonu 

f;ü"tf1W~·U C.ü,,.~ın B ~ıı.) ı 
18,59 !'i f)j 

cH 
,,_ 3,32 12,12 16,02 18,59 20,40 3,H 

GEÇEN SENE BOGUN ll'l!l OLDTJ? 

Mısır kralı Fuat a~rr hasta bultınmakt;ı 
dır. Londrada bulunan veliaht Faruk Mısıra 
c;ağrılclı. 

• İtalyan hariciye nazırı Vcnedikten döner 
dönmez hemen Alman, ~lacar \'o yugosl:w 
clçilerlle görU;.ımUştür. 

• Alman ha,·a nazırı bugUn Romada Mu 
sollni He görtışeccktlr. 

ı;: Franııız hava nazırı l\:ot Lonılraya gide 
rek Milletler cemiyeti vı:: sulh lehine tertip 

YANGIN 

Bilmece nıcral:.'ısı - .-ile~ 1ı:aı·ası. 

na gelen altı harfli kelime de ne aca

ba~ 

Kuınkapıda da ço::uklar için parcmz j 
ntlıkarıncalar, salıncaklar ve sJir eğlen. , 
ccler hazırlanmıştr. Çocuklar burada da 
yağmur yağıncaya kadar eğlenmişler· 

dir. 

Bakırköydeki gürbüz çocuk müsaba
kası fevkalade güzel olmuş. bu müsa. 
bakaya 2-7 yaş arasındaki minimini

ler girmiştir. 
Anneler Birliğinin Taksim Dağcılık 

klübünclc hazırladığı müsamereye Kar. 
tal, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Şişli 

Macka ve diğer muhtelif semtlerden 
gel;n ilk mektep talebelerinden beş yü
ze yakın küçük iştirak etmiştir. Müsa. 
bakadan sonra hediyeler verilmiştir. 

Konser vatuvarın 
yarı nki konseri 

Konservatuvar orkestra ve koro he. 

yeti, yarın akşam Fransız tiyatrosunda 

profesör Muhiddin Sadakın idaresinde 

bir konser vereceklerdir. 

Muhiddin Sadak gerek orkestrayı ve 

gerek kendi talebeleri tarafını:Jan teşek

kül eden koro heyet:ni a} lardanberi bu 

konser için hazırlamaktadır. 

Programda Haydn'in "mevsimler,, 

isimli oratoriosundan, Şubertin, Brahm· 

sın eserlerinden seçilmiş güzel parçalar 

vard ı r. 

Ayrıca Cemal Reşit, Adnan ve Me. 

sut Cemilin de koro için armonize ettik

leri bazı halk türküleri dinlctilecektir. 

olunan mitingle mUhlm bir nutult söyliye 
cclüir. 

• Fl'ansı:r. radikal ııoııyalıst partisi halk 
ccphesııo lcşrllil mesai etmemete karar 
vermiştir. 

ı;ı fngiltı•rcde 30 niııan ı:;f'ce yarısmdan iti 
bnrt'n 30.000 otobllscü grev yRpaeaktır. 

• Bcrllnln mıırur cadde'crindcn birine mc 
rru;lnılc "Yuırnnlstan .. ismi verllmtştir. 

• Atina Unlversiteııinin yUzUncü yıldönil 

mti m~rıı.siml matbuat bakanı Nikalodisin 
verdil:'i o;t!c r.iya!etl ve A tina üniverslte:ıi 

nin de verdiği bir alttanı ziyafetiyle dün ka 
p:ınmıştır. Dc!l!0CIC'r ve bayanları kral tara , 
ıındnn kabul edilmışltr. 1 

• Tı:.yyareci llrook, Londra - Kııp seri ı 
ha\·n irtlbatm:ı. tc~ehbüs etmek tizere dün 
saat beri :;;ı gC!,;<' I.,onılradan l..:roydon tayya 
nı nıcydnnından ha\·alanmıştrr. 

• Londra otobllsçlllcriııin bir mayısta 

ı;rev ~:ıpnııı.ların!l mani o'ınıılt ic:in mesai 
bnknnl:(kının uzlll".'llln tlalrc-sl otobüs kumpnn 1 

yası ıle mliıınkn.lut 11.mclC'.ı;l blrll~i arasrndıı ı 

ln\'U . ut ı girl~ıni-ılir. 
• Macar mnllyc bakanı Fablnyl, Millctlt'r 

ceı ~ıyctı nı:ıllye l:oınitoslnin m\\ııı.kerclerin 

d• hu'unm:ık Uzt'rc Ccncvrc;ye hıırcket tmiş 
tır. 

• Tokyoda he'cdiyc naklıyat ;::-revinin dor 
ı.JilncU ı;tınU olan dl\n 'aziyet hiç de iyili'\'ı> 

yilz l11tm11ş değildir. Ilılfı.kls seyriııe!er eden 
trl\mvay vr. otobllslcrln ııayısr daha azalmış 
lır. 

• Alnııınyalla hlr Asl\C'rt tnyyarc dıln of;le 1 

tlen sonra talim ynpnı ltr.n Wcrdcrı.le düşmllş I 
"" i~imlekllcr ölnıu,tur. 

--~ ............ ,,_..,...,., ..... ,..,,llUUU.malffll._.. •• .-

KURUN' da: 

Yugoslav dostluğu 
neden kuvvetlldlr ? 

"Asım. Us" wı Va§n;aka~csindcıı: 
Herkes bilir ki kimya fenninde bir 
kaide vardzr. Biribirleriyle birleşe. 
rek mürekkep bir cisim teşkil etmek 
kabiliyetinde olan il.d basit cisim 
yan yana getirilecek olursa derhal 
imtizaç e~mez. Eun'.arın arc:.~:nö 

m:s:::la bir ele!•trik cereyanı geçi
r:ımesine iht'y::.ç hasıl olur. Bunun 
gibi Türldye :ıe Yı;;g :;sla\';'a dcEt 
ve müttefik iki dev!ct evsafı i'r 
yan yana geld'k'cn sonra bil~ uzt:n 
zaman biribirlcr;ne yab::.ncı kalmış· 
hrdır. Nihayet Atatürkün c~zib0si
lc müteveffa Kral Alek~andr ls. 
tanbula geldikten sonra bu temas. 
tan hii.s1l olan dostluk ve muhab • 
b~t ccrcyanıdır kiTürkiye ile Yu~oı;. 
lavyayı biribirlcrine adeta bir tek 
vücut tc~kil eder surette bağlamış
tır. 

Türklerle Yugoslavlar aras:nda baş· 
lıyan s'ya..<;i yakınlığın bu kadar 
az bir zaman içinde o kadar bü
yük bir samimiyet almasının hik. 
metini anlamıyanlar bu noktaya 
dikkat etmelidir. 

TAN'da: 

Sovyetlerle dostluğumuz 
"Ahmet Enıhı Ya.lnıaıı" ya::ıyor: 
!zvcstiya gazetesinin 12 Nlsan ta. 
rihli sayısı memleketimizde hem 
hayret, hem de teessür uyandrrdı. 
Bu sayıda bize dair hiç beklenmez 
yolda bir yazı var. (İvzestiya). si
yasetimiz hakkında birtakım ha
yallere ve veh!mlerc kapılıyor ve 
Türk dostluğu hakkında şüphe gös
terir yolda bir Hsan kullanıyor. 

Savyet gazetelerinde bizim hakkı
mızda bu şekilde bir yazıya C'nder 
tesadüf edilir. Fakat dostluğumuz 
hakkında biz çok hassasız. Bu yol
da yazılar ender bile olsa bizi çok 
müteessir eder. H~ ı:ıügJıeuıir yok. 
tur ki bunlar, Türkiyeyi tammıyan 
kalemler tarafından yazı'mIE!~ır. U. 
zaktan görünen ve iyi anlaşılmıyan 
bir hadise bir memleketi yakından 
tanımıyan bir yazıcıya pek kolay. 
ca yanlış düşünceler verebilir. 
Sovyet at·kadaşlarımızın şu nokta. 
yı açık bir surette anlamalarını is
ter'z ki, Türkiyenin dış siyasetinde 
geçici fırsatların, tesadüflerin, ma
ceraların hiçbir yeri yoktur ve o
lamaz. 
Bu siyasrt. il'\ gilnden.beri sağlam 
prensiplere dayanmış, bunlardan 
hiç şaşmamıştır. 
So\•yet dcstluğu ana prensiplerimiz.. 
den biridir. Bu dostluk inkılfıbı. 
m1zla beraber doğmuş, büyümü!':. 
tür. Buna aykırı oİa bilecek hiçbir 
hareket bizden beklenemez. 
Dostlar arasında vakit vakit anla
şamaınazhklar çıkabi~;r. Mesafe, 
hadiselerin günü gününe iyice takip 
edilmesine ev her zaman doğruca 
anlaşılmasına manidir. Gazeteler 
sıcağı sıcağına yau yazdıkları için 
bnan yanhş duygulara \'C tefsirle
re kapılabilirler. 
Bütün mesele, nasıl~a yapılan bir 
yanl·~;!:ı tsrar edilmemesinden iba
rct' j-. 

Bu :vo!da yP:clara devam edi!ir!'c 
ciddi sureac rcnc"dc oluruz. Bu 
yüz:lc:ı iki dost memleket gazetele. 
rinde bir miinaknııa kanısı arılırsa, 
b·ınun bütiin nıcs'ul'ye i, yokyerc 
s~bcp ol"n Sovyet gazct::ler:ne ait 
ola"n1ct·r. 
E Jyle bir "O'a rr·!"mek, ne Türkiye, 
ne de &ı\·yct b:ı '<:·mmclan arzu edi. 
lcc~}., b'r ı;ev def~ikl'r. Arla!in'aınaz. 
lı~Pı bu kıı,lırla kalnccıf.ını \'(' yan. 
im bir :volda yiirijmive r'cn1m f'dil
miyeccğini kuvvc~'e ümit edi•·c::t!Z. 

CUMHUHIYET'~e: 

BaUıan mfs~kı 
''Yun."'i S-:ı.r/i,, d'11or ki: 
Küçük İtilafın gayc2i nas·J muayyen 
kar0a~al.k ihL'm~llednc l:~r:ı sulh 
teminatı i~e Balkan Antantının 

maksadı da Balkanlar çevresinde 
b :'iyl ;c~ \'C· b:-lki biraz daha kuv\·ct. 
1i sulh zabıtası olır.ı.ktan ibarettir .. 

(Sayfayı çcdrini:) 



HABER - l\k'§am ıx>st&.. 

Tevkifhane · firarileri 
kapıdan çıktılar ! 

Elektrik işçileri 
Ehliyetname almağa 
mecbur tutuluyorlar 

Bu ay ba§ından itibaren mcriyet 
mevkiine girmiş olan elektrik işlerir.· 
de çalışacaklara verilecek ehliyet ve· 
sikaları hakkındaki talimatnamenin 
tatbikatı işine girişilmiştir. Bu tali
matname mucibince ele!drik i~leriy. 
le me§gul olacaklar 1938 !!Cncsi 
mart sonuna kadar imtihan olarak 
veya imtihan!ız ehliyetname almak 
mecburiyetindedirler. Nafıa baş mü
fottisliğine daha şimdid~n birçok mü 
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eski muharipler birliği bugün Meç· 
hu] Askerin kabri üzerindeki atefİ 
tazelemiştir. Bu merasimde Türki• 
ye Büyük Elçisi Suad Davaz da Jıa· 
zır bulunmuıtur. Umumi harpten· 
beri ilk defadır ki Türkiye Büyü!: 

(Baş tarafı 1 incide) 
lardır. Zaten hadisenin esrarengiz 
ve muammalı görünüşü de bu basit
liğinden ileri gelmektedir. Abdullah 
ile Tevfik'in tevkifhane kapısından 
kollarım salhy sallryan çıkıp şehrin 
hay huyuna Rarıştıklnrı muhakkak • 
tır. 

daha dÖnmemitlerdir. Bu dönme- 1 

yi§lerindeki sır üzerinde adliye çalı
şırsa bu muamma çorap söküğü gibi 
çözülür ve iki serseri yakalanmasa 
bile vazifelerinde ihmali görülenler 
varsa bunlar kolaylıkla tesbit edilir. 

tan sonra ölmüş .. Bu sırada da kendisini ı 
kimin vurduğu sorulunca: 

- Benim düşmanım Tevfiktir, de- ' 
miş, bunun üzerine de oğlumu bir kere 
polisler askerlik şubesinden istiyorlar, 
diye alıp götüı1:iiller. iki gün bekledim. 
Gelmeyince meraka kapılıp tahkik et. 
tim. Antakyada amcazadesini vurduğu 
için tuttuk dediler. Ondan sonra da 
Tevkifhaneye koydular. 

Binaenaleyh; 
1 O gece tevkifhanede bulu -

nan nöbetçi sergardiyan. 
2 - Cüm1e kapısında nöbet 

bekliyen jandarma. 
3 - Cümle kapısının iç tarafın· 

da duran nöbetçi gardiyan. 
4 - Bu mahkumların yattıkları 

koğuşları öekliyen gardiyanlar . 
5 - Böyle azılı katillere nisbi 

bir hiirriyet verilmesi demek olan 
"meydancılık,, gibi bir inzibat vazi
fesi verdiren ler. 

Sırasiyle mes'ul edilmelidirler . 
Yoksa altı günde bu muammayı hal· 
ledememiş olmasını bir kabahat gibi 
zabıtanın üzerine yüklemek insaf
sızlık olur. 

• *" • 
Abdullah ile Tevfik nasıl kaç • 

mışlardır? 

Biz.im yaptığımız tetkikat gös• 
termi~rir ki bit' mevkuf ne derece a
zılı olur.sa olsun zaman zaman ~v
kifhaneden sokağa_çıkmak imkanını 
bulmaktadır. 

Şekiller şunlardır : 
1 - Tıbbi muayeneye gitmek 
İzah edelim: 
Ceza evlerindeki ha&talann sa -

bah muayeneleri ekseriyetle Hapis -
hanede yapılır. Tevkifhanedeki 
mevkuflar hazan sokağa çıkmak i· 
f'İn füıstalıklannı oaha.ne ederler ve 
jandarma refa'Katinde tevkithane
den hapishaneye giderler. Muayene • 
den sonra bunlardan baıtUmnm lü
zumlu H.izurnsuz sokaklarda dola§ -
medarı miimkün olur. Faraza ya

0

bü• 
yük hastahanelerden birinde "ront
gen" leri alınmak lazım gelmiştir. 
yahut bir ıniitehassısa gösterilmele
ri icap etmiştir. Mevkuf bir otomo
bile atlar, yanındaki jandarma ile 
şe;ui soknk sokak dolaşır. 

};azan diş tedavisi bahanesiyle 
de sokağa çıkılır. 

2 - Muhakeme bahanesiyle ... 
İzah edelim: 

Mevkuf, dostlarından birine rica 
eder aleyhinde bir dava açtırır. Bu 
dava pek giilünç bir şeydir. Faraza 
"beş liral·!-c alncak r~waeıı. gibi bir 
şey .. Tabii phsi hukuka taallük et· 
tiği için ihmal edilemez. Celpname 
gel:li mi mevkuf o mahkemeye sev• 
kedilir. lş ~nışıklr, döğüşüklü; ol
duğu için dava ya biiyük aclada ya 
Kadıköy veya 8sküdarda açılml§tır. 
Sabahleyin erkenden jandarma ile 
me kuf yola çıkar-, adaya gidilir. 
"vapur kaçırdık,, gibi sudan baha : 
ne ile gel keyfim gel bütün gün gezi
lir. 

Tahkjkat devam ediyor 
Firalileıin aranmasına Emniyet ikin· 

ci §µbesi ile İstanbul jandanna kuman. 
dlmltğı tarafından geceli gündüzlü de
vam edilmektedir. 

DUn zabıtaya iki ihbar. yapılmı§. gös· 
terilen evler basılarak firariler aranmış. 
tır. Fakat buralarda da arananlar bulu
namanuşttr. 

Mevcut kanaat 
Yapılan tatiltikat neticesinlde firarilc· 

rin pencereden kaçmadıkları anlaşılmış. 
tir. Mevcut kanaate göre bu fikri şun
lar iilbar cttnek~dir: 

A - Parmak izi mütehauıslar-ı pen· 
c~in demirllttinde bazı izler bulmuş. 
lanlfr. Rakat bunlar Tcvfikle AbduUa· 

Hm parmak izleri degildir. Bunun için 
içeriden bazı kimselerin parmak izleri 
alınmııtır. 

B - Pencerenin önü örümcekli ve a
yaklarını basmaları lazımgelen pencere. 

nin dıJ kenarı tozlu imiş. Burada ne Ö· 

rümcekler bozulmuş, ne de tozlar." 

C - Dı§arıf:la atlamaları lazımgelen 

yerde yumuıak toprağın üzerinde ayak 
izi bulunamamıştır. 

D - Pencecrenin demirinin kesilmiş 
parçası bulunamamıştır. Bunun §aşırt
mak için kesildiği zannolunuyor. 

E - Ağlebi ihtimal Tevfik ve Ab. 
dullah pcncerdden kaçmak istemişler, . 

demir k~ilmiş,, fakat bunda muvaffak 

olamamı§lardır. Bundan sonra kapıdan 
çıkmıJlardır. 

F' - Kaçakların kaçma hazırlığım 
iyice yaptıkları anlaşılmaktadır. Tev. 

I 
kifhanede yükde hafif ve pahada ağır 
e§yalannı toplamı§larldır. 

G - Bu demirin iki saatten az za
mandan kesilmiş olmasına imkan görü
lememektedir. Bu müddet zarfında a. 
mcliyathaneye de bir çok alakadarla· 
rın girip çıkması Hizımdır. 

Diğer ka~nklar yakalanıyor 
İkinci şube memurları İstanbulda 

yaptıkları sıkı arama neticesinde Ka
sımpifFlda bir eve gizlenmiş olan bir 
hapishane ka~ğı yakalamışlardır. 

Bu firarinin ismi Çakıcı Hüseyiridir. 
'Oç ay evvel Edirne hapishanesinden 
kaçmıştır. 

Yasak 
Tevkifhane ve hapishaneye ziyaretçi 

kabulü de menedilmiş bulunmaktadır. 

Tevkifhane kapısının üzerine asililn iki 
kiğıdda §Un~r yazılıdır: 

"Te*"'aneye ıirnıit, ç•ı" vey:a 
hat. hıei'uil etmİ§ eıhum hiçbiT uretle 
cWıile ziy....et ıünleri ıirenlk görüıme
leri meaedilmiftir •n 

"tşarıahire kadar 
ret yasak edilmiştir . ., 

umumiyetle ziya 

Firarilerin kaçtrklarr pencerenin de
miri ldün yapılmıştır. Binaenaleyh; Abdullah ile T ev

lik bu "masum., vasıtalardan birin• 
den istifade ederek sokağa çrkıp bir 

Firari Tevfikin annesi anlatıyor, 

11111r.ı1IillllUJll!flllHllllll1UUllıtllllltl111nıNllllllllll\jMlfllllll1111t 
Hal böyle iken bazı harici telakki. 
lcr iki devletin samimi elbirliklcri. 
ni tcyld eden bu vaziyetlerden aca
ba niçin pek memnun kalmamı~ ol
dulrlarını gösterdiler? Bu memnu
niyetsiZliğin m~ei beş on gün ev. 
vel vukubulmuş pek yakın bir hadi. 
sedcn ileri gelmekte olduğunu açık 
söyliyelim: İtalyan • Yugoslav an. 
Jasması, bunu Türkiyenin fena bul
mayışı ve hatta - rtıür.ekkidlerimi

zin iddiasına göre teşvik ve teshil 
bile etmiş bulunması. Yugoslavyayı 
İtalya ile anlaştırmak için çok ça. 
Jışmtş ve bu yolda zalımet ve mih. 
net çekmiş olan Fransanm şimdi bu 
maksadın kendil :ğinden tahakkuku 

karşısında hırçınlık gösterm~i ko. 
lay kalay akıl sır erecek işlerden 
değildir. Hususile Yugoslav • İtal
yan anlaşmasında. Yugoslavyanm 
ondan evvelki lbütün taahütlerinin 
olduğtı gibi kaldığı ve kalacağı tas
rih edilmiş olduktan sonra. 

Bu sabah bir arkadaşımız firari Tev. 
fiğini annesi Münevverle görüşmüştür. 

Bir clikinihaneôe çalıpn kadın §unları 

söylcmiJtir: 

"- Oğlum Tevfikin kaçtığından za
bıta memurlannın evime gelmesi üzeri· 
ne haberdar oldum. Ben sabahları yedi. 
de evimden çıkar, dikimhaneyc ,gider, 

akşam ycıdi veya sekizde dönerim. Oğ
lum erkeklerin ~alıştığı dikimhanede 
çalışırdı. Babasından birkaç aylık iken 

yetim kalmıJtr. Kendisini Konya lisesi
ne verdim. Yedinci sınıftan ihraç edil. 
di. 1934 senesinde babasının amcasın-

dan kalan miras için Antakyaya gitmek 
istediğini söylcıdi. Biray izin alıp aitti. 
DöniiJte orada amcazadesi Mehmet Saf 

fet ile kavga ettiğini, miras işini haJle
demcdiğini söyledi. Söylendiğine göre 
oğlum kavga esnasında Mehmet Saff e. 
tc: 

"Ben senin canına: okurum., dcmiş.

1 Oğlum döndükten sonra gene dikimha
no:!e çalışıyordu. Bundan dört ay evvel : 

1 Mehmet Saffet Antakyada vurulmuı •. · 
Hastahaneye kaldırılmış üç gün yaşadık J 

Oglum 934 de Antakyaya &itti bir 
daha istanbuldan ayrılmc:dı. Cinayet ise 
93'5 senesi sonlarında oldu. 

Oglumun parası vardı: 
- bedel veririm askerliğimi az yapa 

rım diyordu. Paranın miktarını ise bil
miy,ordum. Hapishaneye girdikten son· 
ra kendisini ancak on &ünde on beı ~ün 
t:la. bir görürdilm. O da cuma gilnleri .• 
Herkesin arasında görüşürdUk. Son ~L 
dişim on güıı evveldi. Hapishanede 
on be~ kişinin üzerine yürüdü!ünü söy
yilyordu: 

- Aman evladım dedim. Kimse ile 
kavga etme ... Hatta bana bile sövseler 
sesini çıkartma. Yakında buradan kur
tulul'sun inşallah ... 

Bir ldaha uğramadım. 'Oç gün evvel 
de tevkifhaneden kaçtığını gene ıabrta 
memurlarından öğrendim. 

Tevfik benim evime kaçtıktan sonra 
hiç uğramadı. Kendisine yazık etti, Ah 
dullah gibi bir mahkuma uyuşunda ... 
Çiinkü oğlum masumdu ve muhakeme 
edilince muhakkak kurtulacaktı. Onu 
kandıran ve~nedarın katili Ab.3ullahdır,, 

Vidinl su baBtı 
Sofya 26 (A. A.) -- Son za -

manlarda yağan yağmurlar dolayı
sivh:: Vidin şehıinin alçak kısmında 
T~na·nın sulan 400 evi istila etmiş· 
tir. Hasarat, mühimdir. Telefat 
yoktur. 

n1111gn Dteıracıe 
Mebusların 

grevi! 

racaatlar yapılmıştır. · 
T Rlimatname mucibince, elek· 

trik i~lcriyle uğraşanlar Ü" sınıfa ny
dacaktır. Birinci sınıfı yüksek elek 
trikmühendisleri veya elektrik mü
hendisleri teşkil etmektedir. Bunlara 
imtihnnsız ehliyetname verilecektir. 
ikinci sınıfı sanat mekteplerirıin c.· 
lektrik kısımlormdan cıkmış veya 
o~ta mel<tep mezunu olup da devlet 
veya devlete bağlı müesseselerde üc; 
sene hizmet edenler teşkil edecektir. 
Bunlara imtihanla hliyetname verile
cektir. Y ıı.pacakları işler muayyenclir. 
Ancak bu sınıf ta olanlar insan \'e 
eşya taşıyacak asansör tesisatı ynpa. 
bileceklerdir. 

llk mektep mezunu olup üç sc· 
ne elektrik işlerinde çalışan ve ehli
yeti görülenlere de ameli ,·e nazari 
bir imtihanla üçüncü sınıf ehli
yetname verilecektir. 

Şimdiye kadar verilmiş olan bü. 
tün ehliyetnnmeler ve miie~se!elcrc 
verilen miisaadelerin müsaderesine 
ba;lanmıştır. ------------

Ankaradaki 
Beled~ye fırını 
24 saatle 100 bl n 

ek nıek çıkarabilecek 
Bundan bir müddt evvel bcled:

ye fırmlnrm buğday ve un fiyatlerı· 
nın yi.ikselmesi veya şehre az buğ
day gelmesi halinde aldıkları vazi. 
yetleri, ekmek mırhını yükseltmek 
için yaptıkları ısrarları ve halkı ek
meksiz bırakmağa çalışmak suretiy-
le nlınak istedikleri tehditkar vazi-

Ta~ giyme günü 
parlamentoyu 

işgal edecekler 

, yeti nazarı dikkate alarak birkaç ek
mek fabrikası kurmak için tetkiklere 

Londra, 25 (A. A.) - ''Sunday Re. 
ferce,, gazetesinin yazdığına göre, 
Maliye bakanı milli müdafaa vergisi 
projesini kaldırmadığı veya hiç de • 
ğilse tadil etmediği takdirde meb'us • 
lar Avam Kamarasrnda bir isgal gre
vl yapacaklar ve taç giyme merasimi. 
ne mfı.ni olacaklardır. 

Bu vergi layihası önümüzdeki salı
ya avam kamarasında görüşülcceklır. 
Liberallerle işçi meb'usalrın bu layi
hanın kabulüne muhalefet ctmcsı ve 
icabında taç giyme merasiminin bU. 
tün-devamı mfiddetince toplantı ha. 
linde kalmaları beklenmektedir. 

lsıanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Ferhunde tarafından kocası kcr 
ğacılar caddesi yağhane çıkmazı 1 16 
numaralı hanede ikamet etmektr: i
ken ikametgahı belli olmıyan lsmail 
aleyhinde açılan boşanma davasında 
müddeialeyhin ikam("tgahının meç - l 
huliyeti hasebiyle dava arzuhcılının 1 
on gi.in zarfında cevap vermek iizere 
onbeş gün miiddetle ilanen tebliğine j 
karar verilmiş ve arzuhalın bir n&• 
hası da mahkeme divanhanesine ta- ., 
lik kılınmış olduğundan ilfın tarihi· 
nin ferdasından itibaren on giin znr· I 
fmda cevap veıilmesi lüzumu tebliğ J 
yerinde olmak üzere ilan olunur. 

başlamıştı. Belediyemiz bu tetkik
. bre el'an devam edip dururken An. 

knra be!ediyesi bu işte kati kararını 
vermi~tir. 

Ankara belediyesi, Ankara ha!
kınrnekmeğini tamnmen temin e~
mek işini üzerine almağı karar veı
miş ve derhal bir ekmek fabrikası vi.i 
cudn getirmek için tetkikat yapmış. 
tır. Neticede 24 sa::ıtte l 00.000 ek
mek rıkartacak bir ekmek fabrikas .
nın şimdilik ihtiyaca kifayet edeceği 
görülmüştür. Bu fırın derhal müna· 
kasaya konulmuştur. Ekmek fabrika 
sı ya kömürle veya elektrikle faali
yette bulunacaktır. 

BI~ kamyon devrildi 
Şoförii ehemmiyetsiz bir yara 

ile kurtuldu 
Bu sabah saat on buçukta maden. 

kön1Uril yiiklü 4070 numaralı Şevrole 
marl~alı bir kamyon Altıncı daireden 
Kasımpaşayn incrlwn kamyonun ağlr· 
lığı yüzünden frenleri tutmamıştır. 

Şoför, herhangi bir kazanın önüne 
geçmek Uzerc direksiyonu sola Jm·ı. 
rarak yolun bu tarafındaki yüksek. 
liktcn kamyonu durdurmak için isti
fade ctınc.k istemiştir. Fakat bu ma. 
nevra neticesinde de zaten çok ağır 
olan kamyon de\Tilerck kömürleri ta
mamiyle yolu kaplamırjltr. Şoför ha.· 
discdcn kü!]ilk bir yara i:c kurtulmuş. 
tur. 

Elçisi bu merasimde hazır bulunu· 
yordu. Çanakkalede bir kolunu kay• 
heden General Gouraud ve 191.5 
büyük deniz harbinde F rans:z filosu 
nn kumanda eden amiral Guepratte 
de .merasime iştirak etmişlerdir. 

Londrada 
Londra, 25 (A.A.) - 1915 te 

Ti.irk toplanmn atqi .altında Gelibo
luya İn,giliz kıtaatının ihracmm yıl
dünümü bugün bütün 1ııilterecle me
rasimle anılmıştır. Saint Paul kili
sesinde yapılan bir ayinden sonra 
Geliboiuda ölen İngıİizlcrin aileleri 
ve taç giyme mcraaimi dolayıaiyle 
Londracla bulunan Avuatwalya ve 
Y cnı Zdanda kıtaatınm da iltihak et 
tiği esk~ muharipler alayı Meçhul 
Askerin abidesine çelenkler koy
muştur . 

Tekaütlerin 
maaşı meselesi 
Cemiyet teşebbDslere 

başladı 
Askeri mütekaitler cemiyetinin son 

yapılan kongresinde eski kanunla te. 

kailt olanlarla bunların ıdul ve yetimle! 
rinin de istiklal harbi ve ondan ıonra 
tekaüde sevkcdilmişler ve bunların dul 
ve yetimleri gibi maaı almaları için te· 
§Cbbiisatta bulunulmasına karar veril. 

mişti. Askeri mütekaitler cemiyeti yeni 
idare heyeti ilk iş olarak bu teıebbüıü 
yapmış bulunmaktadır. Esasen hüküme 
tin mütekait, dul ve yetimlerle malul· 
~crm-nıaapın --u:r:crınde ıne!fiJr..oıaugu 

şu sıralcırda bu vatanın müdafaaaı için 
Yemen çö~lerinden Galiçyanm, Kafkas· 
yanın buzlu sahalarına, kzJ:lar biribirini 
takip etmiş harplerde çarpJ§mıı olanla. 
rrn bu dileklerinin yerine ıetirileceği 
muhakkak telakki edilmektedir. 

Halen mütckaitlerle dul ve yetimler 
beş esas üzerinden maaş almaştadırlar. 
Bunların ilk kısmı istipdat devrinde 
tekaüt olanlarla bunların dul ve yetim
leridir ki miktarları gayet azdır. 

ikinc:c kısım, hürriyetin ilanile mec· 
b:.ıri tekaüde sc"kedilenler ve bunların 
dul ve yctimlericlir. Bunların da mikta. 
n R;dır. Bu iki kısmın maaştan gayet 
azdır. 

Uçüncü kısım istiklal harbine kadar 
tekaüde sevkcdilenlerle QUnlarr dul ve 
yetimlcridir. Miktarlan epcyced:r. Fa
kM maaşları gene azdır. 

Dördüncli sınıf, istiklil barbir;den 
sonra tekaüde sevkedilip de yeni tekaüt 
kanunundan istifade e~iycnlcrclir. 
Bunlar yalnız i!:tik1al harbi zammı al· 
mnktadrrlar 'ki şimdi ymi kanuna dahil 
edilmeieri üzerinde çalı§llmırlrttdrr. 

Beşinci kısmı ite yeni 'tekaüt kanunu 
mucibince yüksek maaı alanlardır. 

lstanbulda Radyo 
makinesi fahrlkası 

Bir ecnebi radyo mühendisi mem
leketimize gelerek bazı tetkikler 
ynpmıya ba~lamıştır. Öğrendiğimı::e 

göre ~ehrimizdc bir radyo fabrikası 
kurmak için tetkikat yapılmaktadır. 

ZAYİ - ;n13 numaralı sandalethk 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisinı a. 
lacağundan eskisinin hükmü yoktur. 

Ga.lattı Balom' sa.a..lcı Mehmet 

, a , : • , , , • ,., •.. , , <t ... , • , ..._ 1ııl._> • •· • 

Bu akşam SAKARYA sinemasında 

DENiZDE .iSVAN 
JAK LONDON'un eserinden - Oynıyanlar: 

JEAN MURAT ve Danimarka giizeli WiNNA W1NFRE1D ve Antlrc Berley 

Görilhnemiş kudrette hailevi herkesçe tanmmı§ bir eter. 

' ' 
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Matmazel Şor hadisesi 

Yahudi güzelini 
tayyare ile kaçıran 

Yunanh aktör Atinada on ay 
hapse mahkum oldu 

Bundan iki sene evvel 
§ehri ~izden bir Yunanlı 
aktörün zengin bir ailenin 
kızını kaçırdığı hatırlarda

dır. Evli bulunan Papa i
simli bu aktör, şehrimizin 
tanınmış yahudi ailelerin
den bir ailenin bir tane kı
zı matmazel Şor'u kaçır 

mıştr. Bir tayyare ile olan 
bu kaçırma hadisesi o za
man efkarı umumiyeyi bir 
hayli me·gul etmişti. 

Unutulan bu mesele 
hakkında Yunan gazetele
ri şimdi şu malumatı ver
mektedirler: 

Bisiklet 
Ankarada"t 
müsabakayı 

Yakup kazandı 
Ankara, 25 (A.A.) - Seri bi. 

siklet yarışları üçüncüsü bu hafta 
elli kilometre mesafede yapılm·~tır. 
Yarışa Akköprii süvari kamkolu ö· 
nünden başlanmı~ ve Çiftlik yolu 
Rcşinci kilometresinden döni.ilere'; 
Ankara İstasyon ge-idinden gec:··
mek suretiyle üst yoldan Etimcsuda 
gidilmiş ve alt yoldan siivaıi kam
kolu önüne gelinerek nihayet veril
miştir. 

Bugiinkü yarışa on koşucu i:ş t·
rak etmişti. Müsabakanın tafsilatı
na girişmeden Önce her haf ta ynp;· 
lan yarışın birincisinin de~işmcsi ııc;. 
ticesidir ki bugünkii koşunun ehem
miyeti ve birincisi Üzerindeki bahis
ler, meraklılar arasında hayli mi.:~.cı· 
kaşayı mucip oluyordu. ''Aktör Papanın lstan• 

buldan kaçırarak buraya 
getirdiği musevi matmazel 
Ernestina Şor' un . burada 
devam etmekte olan mu
hakemesi hitam bulmuş• 
tur. Ernestinanm reşid ol
maması aktörün de evli ve 
iki çocuk sahibi bulunma
sı dolayısiyle mahkeme gı
yaben Papayı on ay hapse 
mahkum etmiş

0

tir . ., 

Nitekim on kuvvetli hemay<ır 
koşucu, yarışın on bcşiqci kilomet· 
resine kadar beraber gitmişler ve 
yolun ilk yokuşu olan bu noktada 
koşucular iki gruba ayrılmışlardır. 
Etimesudun ini§li yokuşlu şosesine 
girildiği zaman Yakup, muntazam 
bir pedal çevirişle rakiplerinden 30 
metre kadar ayrılmış bulunuyordu. 
Bu mesafeye ehemmiyet vermiyen 
diğer koşucular iki grup halinde 
kendilerini yormamak suretiyle gidi
yorlardı. Y akup, şimdiye kadar hiç 
bir derece almadığı için, kendinden 
beklenmiyen bir ~nerji ile 30 metre
lik bu açığı yavaş yavaş çoğaltmağa 
başlamış ve nihayet rakiplerini iki 
kilometre kadar geride bırakmak SU· 

retiyle 50 kilometreyi bir saat 25 da
kika ve 5 l saniyede bitirerek birinci, 
Erdoğan ikinci ve Nuri Kuş lastik 
farkiyle üçüncü gelmişlerdir. 

l(upayı ka:::aııa11 Ş şli takımı 

Matmazel Şor' un kaçırılması hadiıesi 
sırasında neşredilen resimlerden biri 

Cenevrede Hatay 
müzakereleri 

Müsbet bir yolda ilerliyor 
~~nevre 24 (A.A.) - Anadolu ajan

•HJ•.!n hususi muhabiri bildiriyor: 
Burada şayi olan haberlere göre, ko. 

mite, müzakereleri neticesinde, anaya
sayı Hataym tam istiklali dahilisini te
barüz ettirecek tarzda tanzim edecek. 
tir. 

Müzakereler dostane bir hava içinde 
cereyan etmekte ve projelerin vakit ve 
zamanile hazırlanabileceği Milletler ce
miyeti mahafilinde kuvvetle tahmin e
dilmektedir. 

Hasan Cebbare Cenevre yolunda 
Antakya 25 (hususi) - Sancak ana. 

yasa ve nizamnamesini hazırlamakta 
olan hususi komisyonda Fransız heye· 
tine hükumet namına mahalli malumat 
vermek üzere memur edilen Sancak 
Maliye müdürü Hasan Cebbarc dün 
Trablus§am yoluyla tekrar Cenevreye 
gitmi~tir. 

Manevra? 
Şam 25 (hususi) - Şam gazeteleri

nin yazdıklarına göre Fransız askeri 
kıtaları tarafından Türkiye hududu bo. 

. yuna yapılmakt~ olan manevralar,Türk 
kiyeden gelecek herhangi bir tecavüz
den korkulduğu i~in yapılmayıp, sırf 
hudut üzerinde bu tedbirlere alelUsul 
lüzum olduğundan yapılmakta imiş. 

Hiisnü niyet emareleri 
Şam, 23 (Hususi) - Dahiliye Nazın 

Sadullah, tsv: nderun meselesi hakkın
da Fransız zimamdarlarile görüşmek 
üzere gittiği Fransadan avdeti münase. 
betile Le Jour gazetesine beyanatta 
bulunmuş ve ezcümle, Suriyenin, Tür
kiye ile, her iki tarafın menafiini mü-

emmen bir anlaşma akdine amade oldu. 
ğunu, Türkiye ile dostane münasebet 
idame ctmeği bilhassa arzu ettiğin i söy
lemiştir. Nazır, Suriye vahdeti meselesi
ni ortaya ~ıkaran son Cclebidüruz ha. 
diselerinden bahsederken Cebelidüruz
da iftirak taraftarlarının mevcudiyetini 
tekzip etmiştir. 

Tevkiflerin bahaneleri 
Suriyenin her tarafında Türklere 

birçoğu hakkında aileleri beyhude yere 
maIOmat beklemekt~dir. Halepten gelen 
şu haber de bu vaziyeti teyit etmekte
lclir: 

Halep 25 (hususi) - Emniyet direk
törlüğü siyasi şube memurları Türkiye 
lehine propaganda ve tahrikat yapanlar 
hakkındaki takibatı daha ciddi bir şekle 
sokmuştur, Suriye topraklarında çalr. 
şan Türk propagandacılarından ( !) bir 
çoğu tevkif edilmiştir. Bunlar arasında 
Şimal vilayet sabık mebuslarından biri 
de vardır. 

Halep 25 Hususi) - Şamdan gelen 
haberlere göre umumi emniyet direk
törlüğü siyasi şu~si ''Şamda Türk pro
pagandası yapan!,. bir gizli teşkilatın 

faaliyetinden haberdar olmuştur. Birkaç 
şüpheli şahıs derhal tevkif edilmiş ve 
oturdukları yerlerde yapılan taharriyat 
bunların "gizli Türk propaganda teşki. 
la tında rolleri 1 .. olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bunların Üzerlerinde ve ev
lerinde bulunan vesikalar bir yabancı 

devletle münasebette bulunduklarını 
isbat etmektedir. Maamafih şimdiye 

kadar yakalananlar arasırl:la tanınmış 
şahsiyetler bulunmamaktadır. 

"Cehennem 
kampları ! ,, 

Jngiliz gazetelerine göre 
Müne\·ver Habeş 

esirleri bazı· Akdeniz 
adalarına 

hapsedilmiş 
Akdenizin göze çarpmıyan adala

rınd.:ı mahsur olarak YC Kızıldcniz 

sahillerinde "Cehennem kampları., 
d enen karargfı.hlarda lıinlcrce Habe. 
şin mahbus bulunduğunu ingilizcc 
Dcyli Herald gazetesi yaz.maktadır. 

Bunlar, Adisab:ıbada Graziyani su_ 
ikas tini müteakip açılan tcm!zlemc 
hareketinden kurtulabilcnlerdir. 

tn"'iltcrcdcki Habes mahafilinden t:> .. 

ya.pıaln her türlü gayrete rağmen bu. 
radaki mahbu~lardan bir haber alına
mamıştır. 

Londradaki lfabC5 elçisi. burada!'i 

Bugüne kadar yapılan yarışlarda 
elde edilen neticelere göre, müsaba• 
kalann puvan vaziyeti şöyledir: 

l - Nuri Kuş 6 puvan. 
2 - İsmail 9 puvan 
3 - Orhan 11 puvan. 
4 - 1Ihami, Nuri, Faruk ve Ya

kup on beşer puvan. 

Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 
tertip edilen futbol turnuvası dün Tak. 
sim stadyomunda 3.4 bin seyirci önün
de Şişli, Pera, Arnavutköy ve Kurtuluş 
gibi gayrifederelerin dört kuvvetli klü. 
bii arasında oynandı. 1 

Maçlarda her devre yarmışar saat 
olarak yapıldı ve galipler de karııla~a
rak turnuva bir günde nihayctlenmiş 

ol:fo. 
ilk maç Şişli ile Arnavutköy arasın. 

da idi. Birinci haftaym iki tarafın da 
gayretine rağmen 0-0 bitti. 

ikinci kısımda Şişli hakimiyeti ele 
aldı devrenin ortalarına doğru Jirayir 
takım, hesabına günün yegane golünü 
kaydederek Şişlinin finale kalmasına 

sebep oldu. 
İkinci maçta Pera - Kurtuluş kar.ıı

Jaştılar. Tamamen müsavi bir oyun oy. 
nayan taraflar bir saatlik maçta birer 
sayı ile berabere kaldıkları için on be
§er dakikalık iki devrenin ıclaha oynatıl
masına lüzum hasıl oldu. 

Bu müddet zarfında fırsattan istifa. 
deyi daha iyi bilen Krutuluşlular Fe· 
nerbahçeli Angelidisin l:ıe dahil olduğu 

Sırıkla yükse atıa~a 
Yeni dünya rekoru 4,45 metre 

karşı şiddetli tazyikler yapılmaktadır. 
Vatani partisinin azaları Abdülhamidin 
hafiyeleri gibi namuslu adamları müte
madiyen jurnal etmekte ve Türklere iş

kence etmek İ!:in frısat kollayan Suriye 
siyast polis memurları da hiçbir tahki. 
kata lüzum görmeden hergün birçok 
kimseleri tevkif etmektedir. Bunlardan 

Hab~şlcrj.n tahsil görmüfj gençler oL Lcs~n closta yapılan atletizm müsabakalarında yeni bir dünya rekoru tesis ec'il· 
duğunu, cvvc1it İtalyaya götürülüp, o- miş olduğu birkaç gün evvel telgraf ha vadisi olarak yazmıştık. Yukarıdaki rc'l. 
radan Akdeniv.deki küçük adalara da- mimiz sırıkla yüksek atlamada Varojun n:koru olan 4,43 metreyi 4.45 e yükselten 
ğıtıldıklarmı söylemiştir. "Amerikalı Seftonun bu muvaffakiycti elde cttigi atlayışı ı:östcrmektedir. 

kuvvetli Pera takımma bir g·o1 ckba a· 
tarak mUsabakayı 2-1 kazaırdılar. 

Kurtuluıluların dinlenebilmesi ıçın 

Galatasaray küçükleri ile Eseyan arasın 
da yapılan bir egzersis maçından sonra: 
kupayı paylaşmak üzere Şişli ile Kur. 
tulu~ sahaya çıktılar. 

iki takımda da yorgunluk alameti 
göze çarpıyordu, ilk yarım saat olduk
ça durgun geçti neticede iki taraf da gol 
çıkarmağa muvaffak olamadılar. 

ikinci yarım saatte Şişlililerin daha 
ağır basmakta oldukları görülü~orou. 

Müdafi ve muavinlerin yardımile 

Kurtuluş kalesine inmekte olan Şişli 
muhacimlerinden Martyan ilk. bir.az: 
sonra sağ açık ikinci golleri kaydettiler. 

Oyun 2-0 Şişlinin galebesile nihayet. 
ı .. nnL Müııababla.r.cbn Aonrıı....Cocuk...E· 
sirgemc kurumu tarafından konulro_!1~ 
olan kupa, Şi§li takımı kaptanına vcrıl. 
di. 

lzmirdeki 
at yarışları 

lzmir, 2.S (A.A.) - Yüksek 
yarı~ ve ıslah encümeninin ilkbahar 
at yarışlarının dördüncüsiinün son 
haf ta koşuları bugün Buca alanında 
vapılmıştır. 
• Birinci koşu üç yaşındaki lngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus olup 
mesafesi 1400 metre olan bu koşu
ya 5 ta · iştirak etmiştir. Muzaffer 
Ekerin .Şimşe<!i birincı ve F. Karaos
manoğlunun Şengünü ikinci ge1miş
tir. 

İkinci koşu dört yaşından yukarı 
yaştaki yarım kan Arap ,.e hcsliskan 
Arap at w: kısraklara mah!!us. olup 
mesafesi 2000 metre olan bu koşuya 
8 hayvım iştirak etmistir. A. Bozun 
Benli Bozu birinci. Bayram Pala~· 
kanın Necibi ikinci gelmiştir. 

Üç\lncü k,.,şu dört yaşından yu· 
karı halisklln İngiliz at ve kısraklara 
mah~us olup mesafesi 2400 metre o
lan bu kosuya.üc hayvan iştirak et
mistir. Prens l lal imin Y oneneri 
birinci. R. Adinin T omrusu ikinci 
gelmiştir. 

· Dördüncü koşu dört yaşından 
yukarı yarım kan İngiliz at ve kısrak 
lara mahsus olup mesafesi 2200 met 
re olan bu kou~uva 8 hayvan iştirak 

.etmiştir. Salih Temelin Alemdağı 
birinci i\lareşal Çakmağın Bayburtu 
ikinci gelmiştir. 

Bc~inci koşu üc yaşındaki yarım 
kan arap ve haliskan arap erkek 'e 
disi taylara m<\hsus olup mesafesi 

' 1200' metre obı bu koı:uya 4 tay 
İştirak etmiştir . S. T nrhanoğlunun 
Uysalı birinci, F. Karaosmanoğlu
nun Dislesi ikinci gelmiştir. 

Edirnedeki bisiklet yarışlan 
E.Jirne 25 (hususi) - Edirne spor 

lıöl~esi tarafın:ian tert:p edilen bisiklet 
rarı~larının ikincisi, sekiz sporcunun 
istirakile kırk k'lometre mesafe üzerin· 
<le yapıldı. Büyük bir alfika uyandıran 
bu yarı§ta. Yavuz klübünden Kozma 
birinciliği kazandı. 
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-· - - -- - -· ---- - -

Istanbul ve Izmirde yapılan milli küme maçları 
Galatasaray 4 Beşiktaş 2 - Güneş 1 

Dün §ehrimizde yapılan yegane taydı. Devrenin bitmesine on daki-

Ll
• • k 2 milli küme maçı, Şeref stadında az ka kala Rıdvan şahsi bir hücum yap-

ço bir seyirci ününde Güneşle Beşiktaş tr. Bu akını Güneş müdafii Reşat to-
klüpleri arasında oynandı. pu nornere atarak kurtardı. 

Hakem F enerbahçeli Sai t Sala· Sağdan atılan kornerden top, 

t~t~ ~u~usi)- Galatasaray takımı 
bugun ıkıncı maçını ti'çok takımına 

. aksi tesir yaptı ve oyunun ecre. 
zenne . . d' h" t deg· iıtir gibı §lm ı ucum e · yan tarzı Y • 

mek sırası tzmirlilere geçmış bulunu-

hattinin idaresinde saat dördü beş ge Eşrefin ayağına geldi; o da, Güneş 
çe başhyan müsabakaya taraflar şu kalesinin sağ zaviyesine doğru gön-
kadrolariyle çıkmışlardı: derdi. Top direğe çarparak sol dire kar?r ?ynadı ve 4-2 kazandı. Sahadaki 

seyırc~ ~dedi düne nisbetle çok daha 
fazla ıd1- Dünkü hakem Aıdnan Akın, 
hastalığını öne sürerek bu maçı idare 
edemiyeceğini bildirdiğinden iki tarafın 
muvafakatile eski K. S. K. 1ı ve Harbi. 
yeli Niyazi hakem durdu. Takımlar ma
ça şu tertiplerle i§tirak ettiler. 

yordu. • 1 

2 
. . dakikada tJ'çoklularıo sagd:m ,. ~...;.. .. ,..,,..._......,.'?."~'~----.....-......... -r-...-.-...,....,-;·::--· 

3 ıncı ~· ~., .J .,,.~.,"~MMllll~ bir inişi sırasında. Sai~in ortaladığı to. ti ~"wı>~f!,. 1<ı> .,. *' •-ı 
a Basri yetişip bır plase vuruş yapa- - • 

p k t kımına bir gol kazandırdı. üç da-

Galatasaray: Sadt - Lutfi, Reşat -
Nuri, Salim, Ekrem - Danyal, Haşim, 
Bülent, Süleyman, Necdet. 

tlçok: Sulhi - Fuat, Ali - Mazhar, 
Adil, Enver - Namık, Şükrü, Ba:;ri, 
Sait, Saim. 

Oyuna başlanır başlanmaz Galatasa
raylılar Bülent vasıtasile birinci golleri. 
ni kazandılar. tlk akında yapılan bu 
&olde top hiçbir tlçoklu oyuncuya değ
meden kaleye girmişti. Daha ilk dakika 
da yapılan bu gol üçokluların manevi-

yatlanru adam akıJlı kırmış. Galatasa 1 

rayWar için de yeni bir enerji kaynağı 
oltnu§tu. Dakikalar ilerledikçe sarı kır
ttuzılıların bir gün evveline nisbetle çok 

daha iyi oynadıklarr görülüyodu. 17 
inci dak:kada Necdet çok müsait bir 
vaziyette yakala,dığı bir fırsattan isti· 
fade edemedi. t.tçok müdafaasına bilhas 
sa bu fırsatın kaçmlışmdan ikinci golün 
yapıldığı 25 inci dakikaya kadar çok iş 

dilştil. Bir aralık Ali ile Fuat paslaşarak 
kalelerini tehlikeden uzaklaştırmak is. 
l'tftt?İ'ı4.~ dldfd ılcl~lıu ~1· ı ~~1- •vtt«· 

!taparak bir şüt çekti. Hakem, şiitün 
kaleci tarafmdan kalenin iç'Gıden çevril· 
-diğini farkedcrek Galatasaray lehine 

gol kararı verdi. Bu gol Üçoklular ü 

ra a . k' f d 
k 'k onra bu sefer soldan ın ı~a e en 

ı as . k'l . ti k hücumunda Sacıt çe ı en bu ço . . 
.. .. . . bloke edemedi Saıt bundan ıs. 

şutud ıyıd k takımının ikinci ve bera
tifa e e ere 

'k 1 yapmağa muvaffak oldu. 
berlı sayısın 

2 2 berabere vaziytte devam eder 
Oyun • 
ken haftayrn oldu. 

. . d nı·n ilk dakikalarında 'Uç. 
ikıncı evre 

t : sı'z kalan akınlar yaptrlar. oklular ne .ce . 
:1 S 't Lütfini:'ı sebebıyet ver-

Bu a:a, a ~ aı ''kemmel bir 
diği firikik atı§ınI ı;ok mu 

plonjonla kurtardı. . 

b:tmesine bır çeyrek kala 
Oyunun • ,. 1 . isi kinde topu e.ıy.e F ~t ceza çızg 7 

· H k min verdiği penaltıyı 
c' · lurdu. a e 

I tahvil ederek takımı 3·2 ga. 
ı.:::şat ?0 e t'rdi. Bu golden beş daki 
Jıp vazıyete ge 1 

d S ··ıeyman sol açığın ortala-
ka sonra a u ' 

. . i bir şekiMe kullanarak Ga. 
dıgr topu ıy 

1
.. .. t _ 

Iatasarayın dördüncü go unu a maga 

ff k ld tll".oklular rakiplerine muva a o u. -s 

k ld h ·u·cum etmekle mukabele 
arşı so an 

k . t d'ler. fakat sarı kırmızılıların etme ıs e ı • . 
U"dafaası bir gün evvelki oyundakı fe-

ın . . 
na tesirleri unutturmak istermış~esıne 
mükemmel bir anlaşma ile buna .ı~kS.n 
vt:uuç~l ve oyuu -t-Z ıuioa.Hılcri.ınıın,n g:ı. 

libiyetile neticelendi. 
Galatasaray İzmirlilere bugün çok 

güzel ve tekpjk bir oyun göstermeğe 

muvaffak oldu. 

' ~ • ;j 

~---- ,... z "l . Hasim, s,iloymmı, Riil.e.nd 1•e Rcş1.a 
Gal'ttasaray trkmıının dihl~u go cu erı_ _:_ ___ -- ---- --·-- .. 

GôreŞ müsabakaları 
Kasımpaşa klübünde yapılan 

malar heyecanlı geçtı 
J."ar ŞI laŞ .. d K lip. Basri <Kasımpaşa) Akıncı (Be~. 

Güreş nıüsabak~larnıa dun. e 
1 

: koz) a sayı hesabiyle galip Hüseyin 
8lmpaa klübünde cıdden çok gu: Tk (Güneş) Mümtaz (Beykoz) a 3 daki-
.ıar edilmiş olan salond.a .~oo dışı 1 

ka 63 saniyede tuşla galip. Ali (Gü-

b kiitl sinin onunde evam 
ir seyirci e . 'klal marşı ile ncş) Akıncı (Beykoza) 3 dakika 4 

edileli. Müsabakalara ıst\unün mües- saniyede tuşla galip. Basri (Kasım-
ba.ş!andı. Kasım~aşa.. kJu . d derek paşa.) Canı pek (Galata.saraya) 39 sa. 

• • • <:::. bır hıtabe ıra e r 

Cihadın güzel 

Beşiktat: 
Mehmet Ali - Hüımü, Faruk -

Rikat, Enver, Fuat - Maryoı, Rıd
van, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Güneı: • 
Cihat - Faruk, Reşat- Damı, 

Rıza, lsamil. Refii, Nevdet, Salahat. 
tin, Rebii, lbrahim. 

lzmirdeki mağlubiyetten sonra 
Güneşlilerin takımlarında bir hayli 
değişiklik yaptrklarr ~örülüyordu. 
Hücum hattında; Melih ve T anaş 
bulunmuyor, her zaman muavin ~at 
tında arasıra da sol içte oynıyan İb
rahim sol açığa geçirilmiş; içte daha 
çok iş göreceği sanılan Rebii fbrahi
min yanına ikame edilmiş, NecdetJe 
Salahattinin de yerleri yeğiştirilmiş
ti. 

Hakemin düdiiğiyle hücuma baş 
lıyan Giine§Iiler ilk dakikalrırda üst 
üste Beşiktaş kalesine kadar dayan
dılar. Bu arada iki sıkı vuruş avta 
gitti. 

Siyah beyazlılar yedinci dakika-
da ilk göze çarpan akınlarını yapa. 
bildilerse de soldan ort<" lan<'l.n top 
Faruk tarafrndan iade edildi. Oyun 
Beşiktaş ~ahasmda oynanıyor. Bu a· 
rada Salahattinin tutulmaz bir şütü 
kalenin Üsti.inden ~ene dışarı kaçtı. 

Giineşliler biitiin ı:rayretlerini 
!!arfederek m\İ$ahP.bnın ilk anlarrn
da neticeyi lehJerine cevirmcğe uğ
ra~ıyorlar. Fabt Be~iktaş miidafaa 
sı Enver, Hüsnü ve bilhassa Faruk 
buna imkiı.n bmıkmrynrlar: Mehmet 
Ali de giizcl kurte1rr.şlar yapıyordu. 

kurtarı~lamulaıı biri 

ğe vurdu ve içeri girdi. 
Bu gol Güneşlilerin hızlanmala. 

rına sebep oldu 38 inci dakikada Re· 
bii ortalardan sürüp getirdiği topu , 
Beşikta§ müdafilerinin arkasında 
bulunan SaJahattine geçirdi; Sala
hattin de hakemin görmediği bu mü
kemmel ofsayd vaziyetten beraberli
ği temin etti. 

Son 7 -8 dakika gene Güneşin 
üsti.inlüğü ile geçerken ilk devre l • 1 
beraberlikle bitti. 

Rüzgarsız ve güentli bir havada 
başlamış olan oyunun; ikinci devre· 
si arasıra sağnak halini alan yağmur 
altında geçti. Bu kısım başlar başla
mak - İlk devreye nazaran - B;. 
şiktaşlılar daha muntazam çalışıyor
lardı. Dokuzuncu dakikadan sonra 
- bir iki münferit Güneş hücumu 
müsteıma - bütün oyun Güneş nı
sıf sahasında, Güneş kalesi önünde 
cereyan etti. 

Müdafilerle Cihadın güzel kur 
tarışları, Beşiktaşın da mütemadiy~n 
havadan oynamasında ısrarı bilhas
sa sağ açıklarının hi.- bir işe ~arama· 
mas~, ~akemin birçok hataları gÖrJr.e 
mesı sıya~ beyazlıların büyük bir · 
farkla galıp gelmelerine mani oldu. 
1 1 ci dakikada kaleye girmek üzere 
olan Hakkıya takılan celme cezas:z 
kaldı. Akabinde kornerden Günq 
kalesi önüne düşen top müdafün e
liyle uzaklaştmldı. Hakem bunu da 
görmedi. 

20 inci dakikadan sonra oyun 
~er.~leşmeğe başladı. Güneş kalesi 
onunden ayrılmamalarına rağn~en 
~ir türlü galibiyeti elde edemiyen Be 
şıktaşlılar Hüsnüyü de muhacim hat 
tına çeğirdiler. 

Altı kişiyle yapılan siyah - b~· 
yaz akınları kaleci Cihadın fedakar 
kurtarışlıuiyle semeresiz kalıyordu. 
39 u9cu d;\kikada Güneşliler de Be
şiktaş sahasına girebildilerse de Fa· 
ı-uk'u atlamağa muvaffak olamadan 
geri dönmeğe mecbur oldular. 

Müsabakanın bitmesine iki daki
ka kala Beşiktaşlı iki muhacim.le Gü 
neş müdafii ve kalecileri yere dü§
müş, didişirlerken Eşref takr 
mına ikinci golü kazandırdı ve maç 
2 - 1 Güneş aleyhine nihayetler.• 
miş oldu. 

... ... . 
Her iki takımda güzel bir oyun 

çıkaramadılar; ilk devre Güneş. ikin 
ci devre Be§ikta§ hakim oynadz. 

Güneş muhacim hattında lbra
himle Rebiinin yerleri değİ§tİrilmesi 
lazımdı. Güneşin, oyunu ortadan 
sürmek istemesi en büyük hataydı. 

Bütün takımda en ziyade mu
vaffak olan oyuncu kaleci Cihat ol
du. 

Beşiktaş sağ açık ve sol muavin · 
yerine konulan Maryus ve Rifat, Ha 
ya ti ile Feyziyi her zaman arattılar; 
Bilhassa Maryus doksan dakikada 
bir tek defa bile faydalı olamadı. 

ti. 
H~ =unu çok fena idare et-

O. M. Kutnak 

sısı Ka.drı !:>'en t Fetgeri i- niyetle tuşla ga ıp. 
~ederasyon başkanı ~~e misafirlere 66 kilo: 
le arkadaşlarına ve bu un muva.ffa· Hikmet (Kasımpaşıı) Tunçkol 

On besinci dakikndan sonra Be
şiktaş muhacim hattı harekete ~ele. 
bildi. Bu sayede Güneş tazyiki ha· 
fiflemeğe, oyun mütevazin cereyan 
etmere basladı. 

Giiııcş rn.ii<f.afaası tc1ılikcyi uzrıkkı§fırmıyn çalış1yor 

Ü!şekkür etti ve sporculara · · (Beykoz) a sayı hesabile galip, Ya. h.. 
Ahmet Fetgerının 

kıyet diledi. Bay .. bakalara ya (Glineş) Nuri (Beykoz) a 3 dakıka 
g'Üzel cev;ı,bmdan sonra musa 15 saniyede tuşla galip, Kuloğlu (Ka. 
haşlandı. sımpaşa) Halil (Güneş) e ~ayı hes~-

DUnkü karşılaşmaların bilanço_s~:. biyle galip. Eşref {Kasımpaşa) Ferı-
'b' . t g maglubı. ı· Rasımpaşa 15 galı ıye 1 _ • • dun (Güneş) e sayı hesabile ga ıp, 

Yet, Güneş 16 galibiyet, 15 magl~~ı- Yahya (Güneş) Hikmet (J{asımpaş~) 
Yet, Galatasaray 3 galibiyet 3 m__a~:- ya 3 dakika 12 saniyede tu~la galıp, 
biyet, Beykoz 2 galiıbiyet 8 maglu ı. Tunçkol (Beykoz) Ali (G~neş) e _2 
Yet. d kika 8 saniyede tuşla ga.Jıp. J{ulog-

56 kil.o: d' (Ka ı: (Kasımpaşa) E~ref (Kasrmp~şa) ya 
Iiasan Tahsin (Güneş) Ham 1

• ed 8 dakika 13 saniyede tuşla ~alıp. Fe. 
SUnpaşa) ya 13 dakika 53 sanıY ~ ridun (Güneş) !{ulaşa 8 dakıka. 34 sa. 
t 1 G" C") Fethı Uş a galip. Emanu.,l ( unc._. . · niyede tuşla galip. 
<Kasımpaşa) ya 4 daki!{B. 47 ı=amye· 

72 
kilo: 

de tuşla galip. B. Akkan (Ifasımpaşa_) Salam on ( Kasımpaş-ı) .tsme il (Gü. 
İsnıai] (Günes) e 5 dakika 15 saııı- "e) sayı he~abiyle galıp. Mehmet 
Yede tuşla gaİ·p. Ahmet MehmPt (.Ka ne..... ) Ahmcde 7 dakikada tuşla 
:rn:ıp~şa) Kamil <Güneş) e 1 dakıka (G~ne~hmcd (Güne~) P.oytiirk (Bey. 
sanıyede tuşla galip. galıp. .,

8 
ı;::rnıyede lu~la gal'p. Meı-

ı·md ı:ı " • Al. 5 
61 l<,ı·ı~.· ' . T (GiinC!") M"hmet ı • ....,, met Alı as ' . . 

. İsmail Ali (Güneş ı 5 dakika 10 sa. .. 3 dakikada tusla galıp. Is- j 
nıyede Hüseyin Abdullaha (Güneş) (G~;~~il~eş) Mehmed {Güneş) e 46 
tuşla g'ltlip. Hüseyin Şaban (Kasrmpa. maı. d tuşla galip, Osman (Galata- l 
Şa} hasnıı gelmediğinden hfilonen · ga. sanıye e 

18 inci ve 19 uncu dakikalarda 
gene iki Güneş hücumu Salahattin 
ve lbrahimin kale önünde topu ha
vaya dikmeleriyle heba oldu. Beşik
taş hücumları iııe sağ açığrn berbat 
oyunu yüzünden neticesiz kalmak• 

saray) Hamdi (Güneş) e sayı hesabiy. 
le galip. 

Ahmed (Kasımpaş~) Yusuf (Bey • 
koz) a sayı hesabiyle galip. Mehmed 
Ali (Güneş) Osman (Galatasaray) a 
2 dakikada tuşla galip. 

79 kilo: 
Faik CGalata~aray) Rızık (K::ı.snn. 

paşa) ya 4 d:tkikada tuı:ıla galip. Öz. 
tek (Bı;?ykozl Apostol (Kasımpasa) 

ya 12 dakika 6 ~aniyede tu~ıa P."alip. 
İzmitli Faik (Galatasaray) Özbek 
<BE>vk0z) a 50 saniyrde tuşla galip. 

Bi kilo: 
Faruk (Ciiincşl tımıail (Kasımpa- 1 

şal ya 6 dakika 14 saniyede tuşla ga- j 
lip. 

-----
(.ia laf asarayhları 

t.-şlayan 

lzmirliler 
Mahkemeye veriHyor 

İzmir 25 (husus) - İzmir valisi 
Fazlı Güleç evvelki gün yaptlan Gala. 
tasaray - Doğaıupor ınaçrndan sonra 
İstanbullu sporcuların biı;,dikleri otobü

sü taşa tutan, otel önünde münasebet
sizlik yapan ve hakeme hücum edenle. 
rin derhal tecziyeleri için adliyeye emir 
vermiştir. 

fzmifte futbol 
İzınitte halkevi kupası için kar~ıla-

şan Akyeşil - İdman yurdu futbol ma. 
çı baştanbaşa bi.iyük bir heyecanla ta- 1 

kip ed'lmiş, neticede 2-1 idman yurdu 
galip gelm'ştir. 

Takımlar gelecek hafta bu müsabaka
nın revanşını yapacaklardır. 

Acarspor 
GalBtasaray 

Atletizm miisabakasını 
Bursalılar kazandı 

Bursa 25 (hususi) - Galatasaray 
atletlerile Bursa Acarspor atletleri ara
smda yapılan müsabJkalar bu sabah 
sona ermiştir. Bugün yapılan müsabaka 
!arın neti·clcri şunlardrr: 

200 metre: Nazmi (Bursa) birinci 
Alaeddin (Bursa). ikinci, derece: 24.8: 
Uzun atlama: Ramazan (Bursa) birin
ci Polad (G.S.) ikinci, ıderece: 5,98 
(yeni Bursa rekoru), Disk atma: Etem 
(G.S.), birinci, dere~e 36,70, Sabahad. 
din (Bursa), ikinci, derece 36,3, (yeni 
Bursa rekoru), Yüksek atlama: Polad 
(G.S.) birinci, Ramazan (Bursa), ikin
ci, derece: 1,80, Balkan bayrak koşusu, 
Burs:? t~hr.r hi=inci, Galatasaray ikir:d, 
derece: 3,44,3. 

Neticcd:! Bursa 50 puvan, 
ray ise 4 7 puvan almıştır. 
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Halk tabir ve 
tekerlemeleri 

! Yazan: Osman Cemal Kaygı il ! 
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' fevkalade ,, nin komikliği 

Ağızdan girip burundan çılana ! 
Allem edip, kallem edip güler 

yüz, tatlı dille adam kandırma! 
MİSAL: 
Herif gene ağzmıdan girip bur

numdan çıkarak beni kandırdı! 

Nato bf &, nato mermeri 
Rumcadır, manası: Kafa değil. 

adeta mermeri 
MISAL: 
Sen ne lif anlamazsm yahu, ne 

mankafa §eymitıin aen be! Nato ka
fa, nato mermeri! 

Ağlama yavrum, ağlama kuy
ruğuna kabak bailama ! 

Vara, yuğa ağlıyan sinirli ço
cuklarla alay için söylenir. 

MiSAL: 
Misali resimde gördüğünüz gi.. 

bidir. 

Aıobun kazı 
Çok yiyenlere, lokmaları çabuk 

JUtanlara, oburlara kar§ı söylenir. 
MiSAL: 

Agobun kazı gibi ama da yutu· 
yor haaaa! 

Kiliae direai 
Gayet kalın enseler için söyle

nır. 

- Şu herifteki emeye bak ya. 
hu, ama da kalın haaa ! 

- Enae değil o, 'kilise direği! 

sen ağa, ben ağa inekleri kim 
sağa ' 

Karşılıklı ağalık, çorbacılık , pat 
ronluk, kibarlık, ustalık satıp işe el 
sürmek istemiyenlere karşı söylenir. 

MiSAL: 
Misali r~iınde gördüğünüzdür. 

Dokuz doğurmak! 
Herhangi bir-İ§te dehtctli sıkın

tı çekmek, yorulmak .. bir §eye fena 
halde sıkılınca duyulan azap, ~er
hangi bir yerde sıkı bir sorguya çe
kilen insanın geçirdiği heyecan ... 

MİSAL: 
- Rahmetli borazan Tevfik, 

bir gün trenle Erenköyüne ~ic!erken 
trenin makinesi Gözttpe ile Erey
köy arumda bozulmu~ ve tren ora· 
da wnnuı. Vakit geç ve Tevfik de 
muayyen bir saatte bir yere davetli 
olduğu için trenin burada umuldu
ğundan fazla beklemesi artJk Tevfi
ğin sabnnı tüketmiı, fena halde ca· 
nmı ııkınıt··. Tam o aralık berikinin 
gözü tren y!ilunun kar~1srndaki bir 
küçük kötkün kapısına asılı olan şu 
tabelaya ilişmiş: "EBE ZEHRA!,, 

Tevfik, bunu görünce hemen 
kompartmıanm penceresinden başı
nı uzatıp bağırmıya ba~lamt§: 

- Y etiı, Zehranım, yeti,! 
Bunun üzerine herkes ş=ı§ırmıt 

Tevfik' e sormuşlar: 
- Ne yapacilkım Zehra hanımı 

be adam? 
O da şu cevabı vermiş: 

- Ne yapacağım var mı, dokuz 
doğuruyorum görmüyor muaunuz? 

-1903 yılının yaz: ortacında Bulg-arlar, 1 

merkezi Selanik olmak üzere, bütün ı 
Makedonyada büyük bir isyan patlat
mı!llardı. 

O gece Selaniğin frenk mah~llesinde· 
ki Osmanlı bankasını temeliri:l:n hava. 
ya uçurdular. Şehrin her sokağ:nda 

bombalar patlıyor ve kurşunlar yağmur 
]aşıyordu. 

İlmi, siyaseti, temizliği ve cesareti 
ile meşhur Hc:san Fehmi paşa Selanik 
valisiydi. O gece ve ertesi gün, Hasan 
Fehmi pa~a bütün tehlikeli mmtakaları 
yaya dolaştı ve komitecilerle uzaktan 

yakından konuştu. Hatta bir Manliher 
kurşunu yeleğindeki altın kordonu par· • 
çaladı. Yanında merkez zabtiye tabur 1 

ağası (•) Arap binbaşı (••) vardı. 

İsyan birkaç gün içinde bastırıldı. 

Uçüncü oıi::lu harekete hazır bir vaziyet 
aldı. Hatta Pangaltı harbiye mektebi

nin iki son sınıfı (müstacel sınıflar) di. 

ye hemen zabit edilip Makedonyaya 
gönderildi. Fakat aade:e isyanın şehir

ler içindeki açık hareketleri bastırıl
mıştı. Hakikatte Makedonya görünür 
görünmez ateş içindeydi. 

Bu isyanı da ecnebi devletler hazır. 
lamışlaıHı. Bilhassa Petresborgtaki Ro
manoflarla Viyanadaki Habsburglar bu 

işe elebaşı oluyorlardı. Biri Slavlrğı, ö
teki Arnavutluğu kışkırtıyordu. 

Zaten kapitülasyonlara esir olan Os. 
manh devleti, bu icynn tlz:crine bü:.bU 

tün paryaya döndü. Selanik, Manastır, 

Kosova vilayetleri - ki Makedonya 
buna derler - devletlerin cmrile vila
yatı selase müfettişliği oldu ve Hü. 
seyin Hilmi Paşa müfettiş umumi tayin 
edildi. Bundan başka o zamanın büyük 
ldevletleri bir sivil ajanlıkla bir jandar
ma tensikat ve kontrol heyeti gönderdi. 

Bunlar bir devletin haysiyetine vu
rulacak en pis darbelerdi. Fakat ne Ba. 
bıali, ne Yıldız sarayı milli haysiyet ve 
şerefle ilgili değildi. Sivil ajanl• ğın ba
şında bir Avusturyalı vardı ki Osmanlı 
devletinin bu mıntakada ve dolayısile 
bütün temeli üzerinıde yıkıcı bir rol ey
quyordu. Rus generali Şuştağın idare. 
sindeki tensikat heyeti de bütün şehir
lerde, kasabalarda, köylerde en edebsiz
ce tezvirleri yapıyorlardı. Bu yüzden 
kaç zabitimiz tard, kaç kumandanımız 
haps, kaç valimiz. mutasarnfımız, kay. 
makamımız, memurumuz azledildi. He
saba gelmez. 

Vardı ama salataya doğradım! 
Salt alay, şaka, latife için söyle· 

nen bir sözdür .. 
MlSAL: 
-Yahu, sende hiç İnsaf, mer

hamet, kalb ve vicdan denilen fCY 
yok mu? 

- Vardı ama salataya doğra· 
dım! 

BAŞKA BlR MiSAL: 
- Beş liran vP.rsa bana ver de 

yarın ben ~na veririm. 
- Vardı ama, demin salataya 

doğradım! 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Makedonya mıntakalara ayıılmrştı. 

Şurada Çann adamları burach Fransız
lar, oracla İngilizler, ötede Avusturya. 
lılar, beride İtalyanlar... 1 

Fakat komitecilik devam ediyordu. 
Köyler yc:kılıyor, insanlar boğazlanı- ' 
yor. Bulgarlar Sırpl:ırla Yunan komite
lerini ve halkı ke .. iyorlar. ötekiler beri. 
kileri yakıyor. Türk köyleri basılıyor. 

Ve dünyaya karşı suçlu olarak gene 
biz gösteriliyorduk. Babıali b'r aralık 
pek bayağı ve acemi bir marifet göster
meğe kalkı§tı. Gizli bir kombinezonla 
Bul.,.arlara kar,:ı Yunan ve Sırp komi-., 
telcrini, onlara karşı !da ötekileri el al. 
tmdan tuttu. 

Bu budalalık. rezaleti ve çirkinliği 

büsbütün arttxrdr. 
Komiteler bizim müfrezelerimizle mü 

sademe ederler, içlerinden ölen yara
lanan olur. Bizim ölüler jçin \<imse bir 
§ey demez. Komiteler için müfettiş 

umumilik yaygarayı basar: 
- Vay! Reayayı tahancyi neye ölö

dürdünüz? Niçin smltıya meydan ver. 
diniz? 

Komiteler canlı yakalanır. Mahkeme 
kimine kırk sene, kimine yüz sene, ki
mine on bin sene cezar verir. 

Bir hafta sonra "merhametli padi-
şah !.,dan bir ferman çıkar, hepsi affe. 
l:lilir, kollarını sallayarak yenidı-n İ§ ba
şına geçerler. Bu af bir değil, beı değil, 
hergün böyle idi. 

Mel\laoa~ıclo ...... wu ..... t..ır ~t • '"""'"""' •·· ,~-

cümanlan vasıtasile açıktan açığa kon. 
trol altında idi. Bu da yetmezmit gibi 
sırf bu işlere bakmak ve doğru dürüst 
adaleti dağıtmak için - ecnebilerin em· 
rile - bir de Selanikte mahkemei fev
kalade kurulidu. 

Debdebeli, şatafatlı, bilmem kaç aza. 
lr, kaç müddeiumumili, kaç reiıli bir 
fevkalade mahkeme. 

Mahkeme açıldı mı, her maznun ko
mitecinin peşinde bir ve .birkaç ecnebi 
devletin tercümanı. Bundan batka da 
sivil ajanlığın adamlan. 

Mahkemeden kuş uçurtmayacaklar 
ve biribirlerine düşman komitelerin ara· 
larıri:iaki kanlı hadiseler adaletin ke. 
fesi bozuk terazisinden veya mandab 

bozuk inbikinden süzülüp dağıtdacak 1 
O devir Makedonyasmın bu pek ya

nm yamalak krokisini gördükten ıonra 
bu mahkemei fevkaladede geçen komik 
bir hadiseyi anlatayım ( .. *). 

Müthit bir hadise olmut köylerde 
Bulgarlar öldürülmüı. Bulgar k~~it.ele
ri - bütün köylüler komitecı ıdıler 
- iddia ve ıikayet ediyorlardı ki bunu 
yapan Yunanlı Pavloı Melaadır. Pavlos 
Melas Yunanistanın asil bir ailesine 
mensup bir erkanıharp binbaımydı. 
Sonra komite liderlerinden oldu. 

Davacıların verdikleri isimler üzeri. 
ne birçok Rumlar tevkif olunmu.şt~. 
Rumların vekili avukat ishak Tevfıktı. 

ishak Tevfik o zaman en me§bur bir 
eczacıydı. Talakatı pek parlaktı. 

Fakat yalnız onun ilmi, talakati para 
etmezdi. lş mahkemei fevkaladenin son 
!derece dikkatli davranmasında ve işi 
pek ince bir liyakatle kesip atmasında 
idi. 

Konsolosların. tercümanlann, aj~nla
rtn önünde geçecek olan bu mahke:ne
ye adeta tarihi bir ehemmiyet verilmiş. 
ti. 

Her komitenin birçok Fdtrleri de 
mahkemeyi dr:ileme~e pervasızca gel
mişlerdi. Mahkeme heyeti biitün cid-

diliği, heybeti ile yerlerini aldı. Göz. 'ı 
lükler takıldı, kağıtlar göTden ~eçiril· 
'di. öksürükler öksürüldü. aksırıklar ak-
ıırıldı, tıksırıklar tıkıırıldı. 1 

Bu son müdafaa cclsesiydi. Reis cel. ~ 
seyi açtı. Sözü müdafaa vekili !sh:ık 1 

Tevfik'e verdi. Bi:: üç arkadaş konsolos ı 

ların arkasında gücü gücüne birer yer l 
bulabilmiıtik. Arkadaşlarımdan birisi 1 

şimdi K~rs !avlavı olan Öme,· Kar-il. 
ôte!<:i ele şimdi Emniyet umum direl;~ r 
lüğii 1Jaşmi.ıfettİ§i olan Abdurrnbr 
Naciydi. Arkc:mızda da admı hatırla··• 
madığım bir arkadaşile Talat T~rı 
paşa) oturuyordu. İğne atılsa yere d~t 
miyec:k. Ses yok, nefes yok. 

Sarı bıyıklı, ince yapılı, penbc yanak' 
lr, zarif redi:ıgotlu ve daima çok ··~ 
olan avukat ishak Tevfik ipek mendi. 
lini cıkardr. dudaklarını sildi ve doı:ra· 
sını kapadı. Onun icin dosyaya mürt' 
caat yoktu. Kuvvetli bir hafızası vardı 
Ve müdafaaya başladı. 

İstisnasız, herkes heyecan icin--:!eydL 
Komiteciliği, komiteleri, ve bu -hadiseyi 
o kadar canlı, o kadar net anlatıyord\11 
ki o zabrtlar bugün bulunsa tarihi bit 
vesika teşkil eder. 

Ara sıra duruyor, ya kısa bir nefd 
alıyor, ya küçük bir yudum su içiyor• 
Gene başlıyor. 

O söyledikçe, merak, heyecan ve he· 
le:an artıyor. O kadar ki kontrole ge
lenler bile dikkat ve heyecandan not 
tutamıyorlar. 

hhak Tevfik !Öyledikçe coşuyor cot-
tukça güzel söylüyordu. 

Fakat bir:lcnbire sustu. 
Bir dakika .. 
Uç dakika ... 
Be' dakika .• 
Hayır, söylemiyor! Susuyor! 

kımıldamadan söylüyor: 
- Dev~m hnvıı .. u,.,.• 
Ses yok! 
- Rahatsız mı oldunuz? 

Re it 

Başını kaldırarak işaretle (bayır ra• 
hatsu: değilim) diyor. 

- Öyleyse devam buyurunuz. Bu· 
sefer r.ağ elinin şahadet parmağım sİV• 
rilttiği dudaklarmın üstüne koyara1' 
reise: 

- Susunuz! 
tpreti veriyor. Reis ıaşınror: 
- Bu ne demek vekil bey? Müdafaa• 

ya devam buyurunuz. 
Gene ayni parmak ipretile: 
- Susss! 
Herkes hayret içinde. ishak TevfUC 

heyecandan kaçırdı mı acaba? 1 Reis 
son defa ve biraz hiddetli ihtar ediyor: 

- Mahkemenin mehabetini ihlal edi• 
yonunuz 1 
Baş ve ellerile işaret ediyor: 
- Asla! Asla! 
- Fakat ihlal ediyorsunuz 1 
Bu sefer yüksek sesle cevap veriyor: 
- Hayır reis beyef cndi hazretleri, 

mahkemenin mehabetini ihlal etmiyo
rum. 

- Neye sustunuz öyleyse? .. Bu hare• 
ketlerinizin manası nedir? 

- Mahkemenin mehabetini değil, 
demindenberi koltu{!u:ıa yangelip uyu
yan solunuzd:ıki aza beyefendi hazret• 
lerinin bu tatlt uvkulannı ihlil dme· 
mek için sustum. · Liıtfen uyandıkları 
zaman gene sözürrıe başlayacağım 1 . "' "' 

Reis sarardı. İki ü~ sert dürtü§le ar .. 
kadaşını uyandırdı ve: 

- Mahkemeyi on dakika tatil <":iiyo
rum. 

Dedi. Celse açıldığı zaman o azanı;.ı 
yeri boştu. 

• • • 
Sen komikl.k de şu: _ 
işittik ki o aza Anadoluda büylik b!.t 

mahkem: reisliğine tayin olur.muş. 
AKA GUNDUZ 

( "') Zaptiye tabur ağası, şimddd jnndarro• 
tabur kumandanı dcmc.'<U. Alav kumandaııJ 
na dıı "aptlyc alaybcyl d"nllirdl. 

( •• ı Arap binbaşı ce8Ur, dUrUst bir adanı 
dı. Arııp değildi, zenciydi. Bundan kinaye 
Arap binbueı derlerdi. 

( u ~) şımaı uçuncu umu mı nıllİelli§ oi&JS 
'fnluln l ·urin colc mUl:cmmel yazılmış bif 
hatıratı va::dır l<I O.s:manlr clfl lctınde MalcCI 

dcn:,•aıım ve ld ::enın ne elemek o'du ınu o 
e.serdcn daha güzel a.-ılatan yol.tur. J• ;>'&• 
zık· k1 neıretmlyor. A.O. 
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1.Jediioda 

"Diş tabibi,, ne 
ihtikar yakışır mı? 

ı 
. b uk liraya ağzına lehim- ı Erkeğin 

sevdiği kadın 
f edi buçuk kuruşluk maden parçası bır . uç im bir ahbabın 

lenen ve türlü "ilmi,, sebeplerle yüz lirası a an Çilek ve güz 
macerası .. 

Yazan : Usman Cemal J{aggtlıw·. 
b d apartıman yaptıracak degı 

Meyva mevsimi geliyor. Cildinizin 
eğer biraz tedaviye ihtiyacı varsa, si
ze çilek lapası ile yüzünüze kompres 
yapmanızı tavsiye ederim. 

Erkek nasıl kadın sever? Kendilerine acmdırmnk, kendilerine 
merhamet ettirmek bir takım kadın. 
lar için adeta marazt bir ihtiyaçtır. 
İşte erkek bu kadını sevmez. Her gece 
karşısına bir inilti ile çıkan, §ikayet 
eden, tuvalet masasının UstU ruhlarla 

- Di~lerini kime lehimlettin? a§ın a w 

Bu suali ben, geçen akşam yolda 
bir ahbaba sordum. 

1. di doldurtacagızl 
ız, § . d · nto ile dolar. Fa-- Dı§ e çıme . Şunu iyi bilmeniz lazımdır ki birçok 

gilze!Hk kremlerinin içinde çielk suyu 
bulunur ... 

Evet, bilir misiniz bayanım erkek 
nasıl kadın sever .. 

Sen misin bunu soran~ Keşke sor 
maz olaydım. Bizim ahbap açtı ağ• 
zını, yumdu gözünü .. Ve neden son 
ra anlatmaya başladı: 

b . nto apartırnan çımento· 
kat u çıme ' . ·ı 

d w•1 d'• çimentosu kı kı osunu 
Diyee<?ks.iniz ki: 

- ... Bundan dört beş ay önce, 
şu bizim dişleri bir yaptıralım dedim. 
Şunun bunun tavsiyesi ile bir dişçi· 
ye gittim. Aynı zamanda bizim ba 
yanın dişleri de tamir istediği için 
onu da birlikte götürdüm. Meğer, 
bu dışçi benim yabancım da değil· 
miş ! Eskiden beri biribirimizle bolca 
merhabamız bile varmış. Adamca
ğız benim de, bayanın da dişlerini 
bir güzel muayene ettikten sonra 
her ikimizin ağızlarında yapılacak 
tamirat için seksen liraya mutabık 
kaldık ve tamirat başladı. Derken 
git gel, git gel, aradan iki ay geçtik· 
ten sonra bay dişçi benim ağzıma 
dört sarı kuron ile şu dört beş beyaz 
çengeli geçirdi. 

Ben, o gün, telaşla, bu dört sarı 
kuronun diplerine geçirilen dört 
beyaz çengelin farkında olamamış· 
tım. Fakat, ertesi ~ün benimle ko· 
nuşurken bu alaca dişlerimi görenler 
tıpkı şimdi senin sorduğun gibi ba
na sormaya başladılar: 

- Yahu, dişlerini kime lehimlet· 
tin} 

Bu alaylı sorgular üzerine haydi 
ben doğru soluğu dişçide aldım ve 
hiddetle yeni dişlerimi göstererek 
ona çıkıştım: 

- Bunlar ne yahu böyle, altı ka· 
val, iistü şişhane gibi altı beyaz, 
fütü san? 

Dişçi gülümsiyerek: 
- Bunlar, dedi, §İmdi en moda 

çengellerdirl . 
_::_Ne en aon modası? Se~ be~ım 

1 k Pazarlık ederken diplerıne e ·uron w 
böyle tenekeden çengel takacagını 
söylememiştin~ 

- Teneke değil onlar. 

- Ya ne ya? . , 
- Onlar. en son icat edılen 'e 

platinden daha dayanıklı bir maden· 

dir. 
_Ne madeni~ 
_ Öyle bir maden ki.. . .. 
Ve bu (öyle bir made~ ki!) so· 

.. den sonra "işinin ehlı adam!,, 

bz~nb. dereden su getirip binbir tatlı 
ın ır . da kla§tır dil dökerek benı ora n uza 

dı.H , ~kırdı arasında bu dört be 
aa .. L.H k ı· k lin birer buçu ıra ryme· 

yez çenge 1 w• d nut· 
. d ldug" unu söy emegı e u 
tın e 0 d k da bu d Fakat ben ora an çı rp . 
ma ı. b" · · bu çengellerın • .ıt n anlayan ırısıne 
ı~ e sorunca o da bana: . 
fıy~Ya beşer kuruştur, ya yedı§er 
buçuk! . . 

0 
ün bugün· 

[) di fcıte azızım, g l" d'' t 
e · ~ w d k' altlı üst u or 

dür• ben agzımd. al ı 'ndeki bu dört 
k un ıp erı . 

sarı uron kl' cengellerı taşı· 
beyaz, teneke ren. 

1 g~ibi de bunları 
k ve senın 

~~ tarın k kimseler bana: 
goren ırço. . k' lehimlettin} 

_ Dişlerını ıme 

Diye sormaktadı~.f . k ndırmış 
- Desene ki herı sem a. 
- yalnız o kadar olsa ne ıse .. 

D h d mı var? 
- a asr a d ) Adamca· 

\ı ne san ın. l - ar ya . . de yapı • 
ğızla biz ağızlarımızmk Jın nartma 
ması lazım gelen ~e a ark~en lira· 
işi varsa hepsini bırden se b' ·m 

. 'k Fakat ızı 
Ya pazarlık etmıştı · · ld kt n son· 
sarılı, beyazlı dişler t~~ı .~;ü~ dişe 
ra sıra doldurulacak ıkı çu · 
gelince bay dişçi bu sefer demesın 

mi ki: . . ba tabii 
-Doldurma ışı ayrı hesa . d • 

ı .. d" t lıra a ki di§ dolacağına gore or 
ha vereceksin! 

- Aman deme! .. l d' 1 - Amanı zamanı yok, boy e 1f~ 
M ' d · ento ı-alum ya, bugünler e çım 

Yatlan frrlaktrrl T" 1 
- Ne çimentosu birader, une 

su egı' •:ır 
on kağıda alıyoruz 1 

, hk hayı salıvererek: 
Ka Yah dedim, kilosu on kağıt 
- a u, oW b k d 'k' toplu 1gne aşı a ar 

da .~Isa a: s~ntigram çimento gider? 
delıge ~ • 'zinle dolgusunu, dolgu
Hem hız 8

b\likte pazarlık etmiştik. 
sunu ep 1 

• l · d b'l y w a yok, yapı ış enn e ı e 
. - . ağmbir kalfa yalnız binayı 

hır mımar, 
1 kurmasını üzerine a.ır: sonrha onuln 

1 Çerrevelerını ayrı esap a cam arını, :r 

başkası takar! . . . 
J . . hli adam, yıne bınbır de· 
şının e · l d'l d" 

reden su getirip binbır tatdı ı b-
kerek yine bizi yola yatır ~.ve u 
dolgu iıinden kar alm~yı~ serma· 

·ne 1 yapacagw ını soylıyerek he-
yesı " dah "kl saba bir miktar alacak a yu et· 

ti. ] 
_ Ne ise geçmif o sun 1 
_ Dur, daha geçmedi azizim! 

Dahası var: Derken dolguları dol
duracağı sırada bana yeni bir hesap 

pıp ilk pazarlıkta kararlaştırdığr 
;:ız seksen lirayı göz göre göre sek· 

n beşe çıkarmasın mı? 
se _Sen de vazgeçeydin birader, 
gidip dolgunu başka bir dişçiye yap· 
ura idin~ 

_ Jyi ama, ben ona paranın alt· 
1§ lirasını vermiştim 1 -

m _ Bak bir kere 1 
-Yaaaa ... 
-Sonra? 
_ Sonrası, yine işinin ehli ada· ' 

mm bin dereden su getirip binbir 
tatlı dili karşmnda biz onu da kabul 

'ki 
et~ Me.!ele de böylelikle bitti değil 
mi~ b l 1 h' _ Daha dur aka ım, mese e ıç 

kolay kolay biter mi? 
_Bitmedi de ne oldu ya? 
_ Ne olacak bu sefer de tuttu, 

bizim bayanın diılerini onartırk~n 
"nce tamirlerini tesbit ettiğimiz dış
lerden fazla bir iki dişi daha ?<'~~r, 
kırar, onları da yeniden taı:nır ıç.ın 
hem kendine, hem bize yemden ış· 
ler açar. Yani pazarlık fiyatına ye; 
niden bir hayli miktar daha ekler· 

- Sonra? .. 
_En sonra da tutar: g~çen gun 

bana haber gönderir kı ?~yanın 
dislerini tamamile yapmak ıçı~ yl~-

.·d b,.• lira daha vermcnız a-
nı en on -:s 

zım .. ., 
_O neye? d v 

- Altın fırlamış mış ! A amcagız 
ziyanına iş yapamazmış! 

_Vah, vahi 
1 

V h vah ki vah. vah. 
- a • k ) 

Ş. di ne yapaca sınız. _ ım d' 
Ne yapacağız? Şeytan ıyor 

k. kendi ağzımdakileri d~, ~yanın· 
~ . d git bir başka dışçıye, ker· 

kılerı e "t" 
1. tır catır söktür ve go ur, 

Peten e ca • d'... .b. 
dd: hocanın de ıgı gı ı: 

Nasra ın b ı 
- Al aptestini, ver paf ulc~:nu. 

. damın kafasına ır a · 
~ıyedi .. ab. ·m ahbap tekrar hiddet· 
Şım ızı 

Çilek mevsimi geldiği vakit bundan 
iı-tifade etmeli... Eğer 'mümkünse 
ilendi bahçen izde.'1 elinizle iriliğıne 

- Bilmez olur mıyım?... İnsan 
dünyaya kadın olarak doğar da bunu 

bilmez, bunu öğrenmez, zekbı kıt ~ 
sa bile hiç olmazsa bunu insiyakı ile 
keşf etmez olur mu? 

ve komodunun UstU envaı haplarla do. 
lu olan kadın erkeğin en nefret etti· 
ği en tiksindiği mahlüktur. göre 12 veya on beş çilek koparınız 

bunları bir tabağa koyunuz ... En iyi 

bir şekilde bu çilekler çatalla ezılir ... 

Bunların içine bır limon sıkarak 

ivice eziniz ... Bu lapa gibi olur. Bu la. 
ı~ayı birkaç kat tülbendin içine yerleş. 
lirerek yüzünüzün üstüne kompres gi

bi koyunuz. On on beş dakika kadar 
uzanarak bu kompresi yüzünüzde mu. 

hafaza ediniz ... Çilek mevsimi geçin. 

ceye kadar Uç kere bunu yapsanız, 

cildiniule büyük faydasını göreceksi
niz. 

iç çamaşırları 
Zarif bir kadın elbisesinin süsüne, 

zarafetine ettiği ihtimamdan daha faz 
la iç çamaşırlarına, gömleklerine, ge. 

celik pijamalarına itina göstermeli. 
dir. Bunun için de her kadın adeta el
bise modası kadar sık sık deği§en ça. 
maşır modası da takip etmelidir. 

Bu sene çam~ır modasındaki yeni. 
lik nedir biliyor musunuz? ... 

Fistonun, evet artık tarihe karıştı. 
ğını zannettiğimiz fistonun, büyük an. 
nelcrimizin, annelerimizin çamaşırla -
rını yeniden hayata avdet etmiş olma

sıdır. İpekli çamaşırlarımızı, pijama. 
larımızr, gereliklerimizi şimdi yenıden 
fisto, eski emektar fisto süsliyecC'ktir. 
Siz de şimdiden faaliyete geçerek ni. 
nelerimiz gibi fisto işlemeğe başlayı. 
nız. 

Çok esmerler ne renk 
pudra kullanmalı? 

Çok esmer renkli bir kadının açık 
renk pudra kullanması hatadır. 

Beyaz ve bir numara Raşel pudra
ları ancak beyaz ve buğday tenli ka· 
dmlara mahsustur. Solgun esmer bir 
kadının evvela yanaklarına hafifçe 

mandarin rengi bir ruj sürmesi ve bu. 
nun üstüne de dore bir pudra kullan. 
ması 18.zımgclir. 

Erkek her kadım sever, güzeli se. 
ver, çirkini sever, vefalıyı sever, ve. · 
fasızı sever. Müsrifi sever, ha.sisi se
ver. Şirreti sever, tatlı dilliyi sever, 
esmeri sever, kumralı sever. Zayıfı 

sever, tombulu sever. Dünyadaki ka

dınların hepsinin bir erkek hatta bir. 
kaç erkek tarafından sevile-bilmesine 

imkan vardır. Erkekler alçak gönül. 
lüdilrler. Onların kalbi bizim gibi de
ğil. Biz bir erkeği sevmeden evvel 
kılı kırk yararız... H:ılbuki onların 

hoşuna gitmek için laalettayin bir ka

dının herhangi bir sözü sarf etmesi 
gülerken dudağının kenarında ufak 
bir kıvrım oluşu, bakarken kaşının 

birinin ucunun hafifçe kalkması. Saç.. 
Jannı bir rUzginn dağıtması. Veya 

o gün bilmem ne lavantası silrünmilş 

olması kifayet eder. Bence bu dünya_ 

da erkeğn - ~ref saati çalınca • sevmi 
ycceği hiçbir kadın yoktur . 

Evet, siz böyle söylerseniz baya. 

nım, ben de size şu cevabı veririm. 

Sizinle ben de hemfikirim. Erkekler 
alçak gönüllüdürler. Her kadına bu 
gönlil kaptırabilirler. Buna rağmen 

erkeğin sevmiyeceği bir kadın vardır. 
Kendisinde bir hastalık olduğunu veh· 
meden kadın. 

Evet, maalesef böyle kadınlar bil
hassa bizim Türk kadınlarımızın ara. 
sında pek çoktur. Nice bayanlar tanı. 
nm. Aslan gibi sapa.sağlam oldukları 
halde, b~larmm ağrıdığını, böbrek • 
!erinin bozulduğunu, kendilerine mUt-
hi§ bir fakrüddcm ıinz olduğunu, göl.. 
lerinin gönnemeğe ba§ladığım, kulak. 
lannda bir uğultu duydukları vehme
derler. Veyahut bunu vehmetmezler 
de akşam eşleri eve döndüğü zaman 
ona şımarmak, onun tarafından ihti. 
mam ve alaka görmek ihtiyaciyle böy 

leymiş gibi görilnUrler. Ve herhangi 
bir rahat.Sızlıklan olduğunu söylerler. 

,J. 

Kadın erkeğinin muhabbetini ka· 
zan~ak istiyorsa, evvela böyle hasta 
ve solgun görünmekten çekinmelidir. 
Hakikaten hasta olmadan evvel erke
ğine hastalıktan bahsetmemelidir. 

Erkekle kadın arasındaki sevgi ve 
rabıta, anne ile evlat veya iki karde§ 
arasında olduğu gibi şefkate istinat 
elmez. 

Erkeğin se\•gisi manevi değil, daha 
maddidir. 

Muha.kka.k kadrnm fiziğinden de 
tiksinmemesi, hoşlanması lhondır. 

Halbuki sıhhatli insan daima hasta 
insandan çekinir ve bir nevi iğrenmek 
hisseder. 

Bu, hayatm ölüm karşısında hisset. 
tiği tabii bir kaçıştır. 

Erkeğin sevgisini muhafaza etmeli 
istiyen her kadın, ona hastayım diye 
nazlanmaktan vazgeçmelidir. 

H.H. 

Ev kadını köşesi: 

Bulaşık kokulan 
Birkaç gün evvel bir ziyafete git

tik. Ala, gilzel yemekler vardı~ Fakat 
oradan çıkınca gevezenin 91risi: 

''- İyi, hO§ ama, dedi. Tabaklar ya
ğımsı kokuyordu.,, 

Eğer bu ahbabımız bualşık suyuna 
bir parça limon kabuğu atıp suyu kay. 
natsaydı bulaşıklar güzel kokulu bir 
suyla yıkanmış olacaktı. 

Kumaşlardaki pas lekeleri 
Bazan terden, bazan da yıkanırken 

bir bliizun, bir elbisenin veya bir ça.. 
maşınn Uzerindc kopça, f ermjop veya 
unutulmuş bir iğneden çıkan pas leke
leri bulunur. Bu lekeleri çıkarmak için 

yanm domates almalı, bunun suyunu 
üstUne sıktıktan sonra bunları yıka• 
malıdır. Bu lekeler bu suretle hemen 
çıkar. 

Orijinnl iki kuvafür ... Bunlardan biri alında. üst üste konulmuş iki uzun bukledir. Saç şakaklardan itibaren arka. 
ya doğru taranarak yine içine kıvrılıp ensede bir V şeklini almaktadır. 
İkincisi daha fazla gece tU\·aletleriylc yapılacak bir sa<;tır. Tepedeki ve ensedeki buklelerle şakakların düz tara. 
nışı arasındaki tezat bu saç biçiminin bütün orijinalitesini vermektedir. 

lenmişti, adeta burnundan soluyor

du. Böyle olmasına rağmen kulağı
na eğildim: 

- Sen o işi onunla hallettikten 

sonra, dedim, bir gün kuyumculara 

kadar uzanıver de şu ağzındaki sarı 
kuronlarm diplerinde teneke lehimi 

gibi duran beyaz nikel çengelleri de 

hiç olmazsa altın yaldızına batırt da 
ikisi bir Örnek olsun! 

Yoksa b<>yle :rerde pilav yemiş de 

sarılı beyazlı pirinç taneleri dişleri· 
nin arasında kalmış gibi ağzının 
manzarası bir tuhaf duru~or, 

Adamcağız, cebinden çıkardığı 
aynasına bakarak: 

- Tüii Allah müstahakını ver 
sini 

Dedi, söylenerek yürüdü. 
Oaman Cemal Kaygılı 
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Bunları söylerken, papazın gözlerin
de bir parıltı olmuştu. MüfcttiJ gör
memezliğe geldi ve gülmeğe başladı. 
Sonra: 

- Sizden, dedi, bir şey soracaktım. 
Hatta iki. Birisi şu: Amiral yürümesini 
sever ve çok yürür müydü? 

- Hayır. Hiç yürümesini stvmezıdi. 
Harpte bir defa ayağından yaralanmış. 
Eğer hatırımda kalmışsa, bir obüs tane. 
si ile. Pek topallamıyordu ama, biraz 
yürüyünce ayağı ağrıyordu. Bu itibarla 
yünimek istemezdi, ya otomobille çı
kar, yahut sandalına binerdi. 

Bu izahat müfettişin bütün hesapla. 
rrnı altüst ediyor, onu tekrar hareket 
noktasına irca ediyordu. Papaza sordu: 

- Sizin odanız nehir tarafında mı

dır? 

- Hayır. Çocukların ve hizmetçile· 
rin odaları o taraftadır. Benim odam 
nehrin aksi tarafındadır. Yola bakar. 
Bazan gece hastalar veya ölmek üzere 
bulunan kimseler için gelip arayanlar 
oluyor, bütün ev halkını uyandırmasın. 
Iar diye o tarafta oturuyorum, henim o
dama bir çıngırak vardır, dışardan onu 
çekerler, yalnız ben uyanırım. 

- Pencereden yol görünür mü? 
- Evet yol iki yüz metre kadar ö-

tededir. 

- Dün akşam, Vinmuta doğru giden 
bir otomobil gördünüz mü? 

- Bilmiyorum. Mühim bir ıual. Sa
at kaç raddelerinde? 

- On bire <loğru. O aaatte herhalde 
odanızda idiniz zannedersem. 

- Görmedim. Hem o saatte belki 
banyo odasında idim. Zira, onu yirmi 
geçe yukarı çıktım. Soyundum. Banyo
mu yaptım. Belki de, koridorun öteki 
ucundaydım, dua ediyordum. Herhal. 
de size kafi bir şey söyliyemiyeceğim. 

mak izlerinin fotoğraflarını <ılıyordu. 

Rac ona, işinde devam etmesini söyliye 
rek cebinden bir ölçü çıkardı ve sanda
lın ipini ölçtü. Tam dört kadem dokuz 

parmak geliyordu. İşini bitirdikten son
ra tekrar otomobiline bindi ve papazın 
evine döndü. Bahçeye çıktı, ipin kazı· 
ğın üzerinde kalan parçasını ölçtü. Bu 

parça da kazığın üzerindeki düğümler. 
le beraber on bir kadem geliyordu. Bu
na, sandalın ucundakini ilave edince, 
mecmu~ on beş kadem dokuz parmak 
ediyordu. Demek ipin iki keıdem, üç 
parmak miktarı kaybolmuştu. 

Rac düşündü. Mevcut meçhi'ı'ı nokta
lara bir tanesi daha ilave edilmiş oluyor 
du. Acaba bu geri kalan kısım nerede 

idi. Aramağa kalkışmak lüzurt'\suz bir 
zahmet olurdu. Koca nehrin içinde üç 
kadem ipi bulmak imkansız bil' şeydi. 

Rac amiralin evine döndü. Orada, 
muavin hala telefonla, Bahriy~ nezare-

tinden malUmat almağa çalı~ıyonlu. Mü 
fettişin canı sıkıldı, telefonu aldı ve a. 
mirane bir sesle: 

- Burası, dedi, Vinmut pofü müdil
,riyeti, Amiral Penistonun hayatı hak
kında malumat almak istiyoruz. Müsta

celdir. Bana bu hususta malfimat vere. 
bilecek salahiyettar kimseyi verir misi

niz.? 
- !sterseniz ben size dosyasında 

mevcut rapOt"U okuyabilirim, yani .. 
(Devamı var) 

Tarihi macera ve aşk romanı -47-' Yazan: (Va· Nu) 

Sünbül ağa... Sen benim aşk ilacımın aşk 
ilacısın ... Onun yanına git ki, o da benim 

derdime. deva bulsun! 
Geçen kısmılarm hülasaaı 

Deli. lbrahim Jıenüz oofüıhttır. An
nesiııin efjlence meclisine zorla giri. 
yor ve Kösenı sultanın cişıkı olan 
Siinbül ağayı kendi zevk meclisine 
dc.vct ediyor. • 

* • * 
İki dadı kalfa. birden: 
- Aman aslancığım! _ dediler. 
Kösem sultan haykırdı: 

- Padişah olacak senin gibi bir 
şehzadeye böyle söz yakışır mı? ... Sus. 
Bir daha kulağım işitmesin ... 

İbrahim şaşkın şaşkın etrafına bak. 
tı. Tereddi ile annudileşmiş yuzu, 
büsbütün uzadı. Çenesi aşağı doğru 

çekildi. Ağzı iki parmak açıldı. Uzun 
dudaklarından aşağı bir salya şeridi 
indi. 

- Darılma. anneciğim, darılma ... 
- Peki, nedir bu laf? ... Darılmıya-

cak gibi değli ki ... 
- Ah, ne yapayım anne ... İstiyor, 

Sünbül ağayı ..• 
-Kim? 
-0. 
- O kim? 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
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- Kimi canım ... 
- Hani demin .. . 
- Allah allan ... BUsbütUn mil sapıt-

tın yoksa? Kimi gönderdim?.. Ney. 
miş, ne olmuş? 1 

- Bana bir kız göndenniştin ya ... 
Adı Ayşe ... 

- E? 
Ben de artık can kulağı ile elinle· 

meğe başladım. 

- O istiyor işte ... 
- Sünbül ağayı mı? Ne münase. 

bet? ... 
Artık, hepimizi bir hajTettir almış. 

tı. 

Deli lbrahim, de\•am etti: 
- O kız, benim çok hoşuma gitti 

anne ... Allah razı olsun senden ki yol. 
ladın bana onu ... Hemen yanıma oturt 
tum... Scvmeğe, okşamağa başladım. 

İçimden: 

"-Vah Ayşeciğim ... Nedir bu senin 
başına gelen? ... - dedim .• Kimden ki. 
mc geçtin ... Nihayet bu mütereddi şeh
zadenin mi zevk ve ihtiras aleti olu. 
yorsun ... ,, 

İbrahim, dertli dertli anlatıyordu. 
- Fakat o, bana yüz vermedi anne .• 
Dadılar: 

- Vay ktistah vay ...• dediler. Ne 
haddine! ... O da kim oluyormuş. 

- Evet. evet. Yüz vermedi.. EsaEen 
pek ço~< kederi varmış. Kaf!arını ~a. 
tıp somurtuyor, duruyordu. Dedi ki: 
"Allah aş'nna beni rahat bırak. ceh. 
zadem ... Bu an':la, pek büyUk bir dert 
içindeyim ... Aşığım taraf ında.n koğul
dum ! - dedi. 

Sultan, inler gibi: 
- ARığı tarafından mı? ... 
İbrahim: 
- Evet. .. 
Sünbül: 
- Allah. allah ... Bu kız, ne garip 

şey ... 
Deli İbrahim , bir kahkaha attı. Par 

mağını Sünbülc doğru uzattı. Uzun u.. 
zun güldükten sonra: 

- Hah, işte bak... Nasıl anladı ... 
Demek ki doğruymuş ... Onun iş:kı 

yanından koğdurmu§... Bana yollat 
mış .. O da bu yüzden dert içindeym~ ..• 
"Sünbül ağa da Sünbül ağa .. ,, diye 
tutturuyor ..• !ile .onu i.stermi§... Baş
kasını isteme1.miş ... Dedi ki: "Eğer 
sen benim yanıma SünbtilU getirireen, 
ben de /1 "ni severim .. ,, İçkiyi içirdim, 
içirdim ... Ağzından bu sözleri aldım. 
Zaten evvelce de içmişti... Hepeini 
söyledi. Yalmz, anneme dair pek çok 
şey söylemedi... Anladınız ya ~imdi ... 
Aklımda fikrimde hep bu Ayşe ,·ar. 
Benim de hasta.hğımn o ilaç Ama, o
nun ilflcı da Sünbül... 

- Peki, esasen ben de muha\ckak gör 
meniz la;:ımclı demedim. Belki tesadü
f en ... Londraya varınca bana telefon 
ede,ı: misiniz? 
ıtı l H 'l • ı - ay lay. 

Rac papazın yanından ve sonra ev
den çıktı. Bahçeden yavaş yavaı, etra
fına bakarak ilerJiyorou. Peter kayıkha. 
nenin yanında idi. Rac çalınan sandalın 
bağlı olduğu kazığa yaklaıtı. Kazığın 

ucunda kesik ipin bir parçası !'ıarkıyor

du. Müfettiş, cesedin başka bir sandal
dan papazın sandalına atıldığı ihtima
lini pek çabuk ve kontrol etmeden ka. 
bul ettiğini düşünıdU. Ya doğrudan doğ 
ruya sahilden sandala atıldı ise. Her hal 
de sandalın bağlı olduğu kazığın etra
fını tetkik etmek, ayak izi olup olma
dığını anlamak lazımdı. Fakat buna da 
imklin yoktu. Çünkü, tetkik edeceği 
yerde sürü ile ayak izleri vardı ve bu iz 
lerin papaza, çocuklarına, hizmetçilere 
falan ait olması gayet tabiiydi. Rac tek 
rar kazığın olduğu yere döndü. Şimdi, 
nehrin suları alçalmıştı, ve Ntddi Va
rın söylediği doğruydu. Sular alçak i. 
ken, ipi kazı~tan çözmenin imkanı yok 
gibiydi. İnsanın pek uzun boylu olma
sı lazımdı. Kazığın ucundan suyun sat
hına kadar olan mesafe sekiz kaıdcm 
vardr. Bu esnada ipi çözmek istiyen ve 
sandalda bulunan bir kimsenin muhak
kak surette ipi kesmesi lazımdı. Herhal 
de bu ipin boyu oldukça uzundh ki... 

eliyle azgın bir ka~~ar:ıı okşı: 
haykırışlariyle ornıanlardakı 
avarları çağıran bu adanı ... 

Müfettiı birdenbire döndü ve kayık. 
hanenin olduğu tarafa seslendi: 

- Hey ... Orada kimse yok mu? 
Pettr kayıkhaneden çıktı, koşa koşa 

yanına geldi. 'Müfettiş sordu: 
- Sandalın ipi nekadar vardı? 
- On sekiz kadem kadar. M::lum ya, 

sular indiği zaman ... 
- Evet .. Anladım. 
Rac kazığın ucunda sarkan ip parça

sına bakt.ı. Sonra, !anıdahn ucundaki 
pa:-çayı dütündü. Acaba nekadar vardı 1 
Beş kadem kadar olacaktı. Fakat müfetı 
tiş b:.ından emin olmak istedi, sandala 
binip karşıya geçti. Kayıkhanede nöbet 
bekliyen polise, eve nezaret ttmesini, 
telefondan arayan olursa cevap verme· 
sini tenbih ederek otomobiline bindi ve 
Luigham köyüne gitti. 

Amiralin cesedi bir köylü arabası 

'le getirilmiş olan papazın sandalı, köy 
kahvesinin balolara mahsus sc.1onunda 
duruyordu. Racr ceset alakadar etmiyor 
du. O sandalın ucunda bağlı olan iple 
mctguldU. Balo salonuna girince Rac 
orada adliye fotoğraf~ısını buldu. Par. 

yan 
ca 
T arzan bu sözleri biraz gülümsi

yerek dinlemişti; elini kocaman, 
müthiş pars Şitanm güçlü ve tüylü 
başına koydu, Gastin korkak yüzü
ne bakarak, karşılık verdi: 

- Yanılıyorsun arkadaş! Şimdi 
bi7, beş kişi değil, altı kişiyiz! .. Hem 
altı kişi de kalmayacağız. Yarım sa· 
at sonra daha bazı arkadaşlarımız 
da gelmiş bulunacak. Sonra T arzan, 
Şitanın kısık kulaklarından birini 
tutup sevgi ile çekerek sözüne de· 
vam etti: 

- Anladın mı yeni arkadaş 1 Bi
zim bu tombul Şitanm tek başına 
yirmi silahlı adama değer. Şimdi 
birkaç yoldaş daha çağıracağım. 
Bunlar da yüz kişilik, tam silahlı 
bir bölük asker demektir. Sen bu 
yoldaşlarımızı tanımadığın için ge
mideki çapkınlardan kormana hak 
Yeriyorum. Bekle, şimdi göreceksin. 

Maymunların oğlu sözünü bitirir 
bitirmez, arkalarındaki koyu renkli 
ormana doğru döndü; bir aslan ba· 
şına benziyen başını yıldızlı göğe 
doğru kaldırdı. Demir dudakları açı
larak aralarından korkunç bir nara 

çıktı. Sanki birdenbire canlanmış 
gibi oldu. Bu nara, dört köşesini 
cınlattı. Bu ses, büyiik maymunla
rın sıkıştıkları zamanlarda arkadaş
larını yardımil çağırmak için kullan· 
dıkları uğultulu bağırış idi .. 

Tarzan ancak üç defa bağırdı. 
Derin ormanın ta bağrından yine o 
kadar korkunç bir haykırış, delikım· 
lıya karşılık · verdi; sonra iki nara 
daha duyuldu. 

T.ananın nasıl bir adam olduğu
nu bilmiyen gemici Gast birbirini 
kovalayan naraları, kulağının dibin
de bir tayfun fırtınası gibi yiikselen 
ve dört yanı çınlatan bu sesi işitin· 
ce korku!'ıundan tirtir titremeğe baş· 
lamıştı. Ormandan da buna daha 
korkunç seslerle karşılık verilmesi 
herifin dizlerinde, ayakta duracak 
kuvvet bile bırakmamıştı. Bu bay-

gmlık içinde dü~ünmeğe çalışıyor, 
kendi kendine: 

- Hay allahın belası! nasıl a -
damlar, ne korkunç bir yere düş · 
tüm!... 

Diye mırıldanıyordu. 
Evet, Çinli Kay Şenk ile yeni 

Zelandalı Momulla kötü kanlı herif· 
lerdi. Fakat sol eliyle azgın bir kap
lanı okşıyan, haykırışiyle Afrika or 

manmdaki canavarları yanma çağı · 
ran bu dev gibi adamın yanında bu
lunmaktansa o eski arkadaşlarının 
arasında olmak daha iyi değil miy • 
diL 

Üç dört dakika sonra maymunlar 
başbuğu dev gövdeli Akut arkadaş· 
lariyle beraber sık ağaçları çatırdr.· 

tarak, dallarını kırarak ortaya çık· 
tılar, deniz kıyısına doğru gelmeğe 
başladlar. 

Bu sırada beş kişi de. teknesi • 
nin alt xanları biten sandalın başına 
koşmuşlar, onu denize indirmeğe 
uğraşıyorlardı. Gast bu uğraşma 
sırasında gözlerini T arzandan ayır
mıyor, onu beş değil on kişiden de 
daha kuvvetli buluyordu. Bu bir a
dam değil eski Yunanlıların masal· 
lnrmdnki Herkül gibi bir mahluktu. 

Nihayet sandal suya atrldı. Kin
kayt vapurunun sandallarından kal • 
mış ve çadırlara direk olarak kulla
nılan dört beş kürek de tuhaf tek· 
nenin i-:ine kondu. 

Maymunlar başbuğu Akut ile 
yoldaşları, eski savaş arkadaşları 
T arzanm yanına geldikleri sırnda san 
dalın her şeyi bitmiş, denize açıl • 
mağa hazrr bulunuyordu. 

Bu ıssız adacığın kıysndan bu 
koca maymunlarla azgn kaplan ikin. 
ci olarak İnsan arkadaşlariyle birlik
te deniz yolculuğu için sandab gir -
diler. 

Bu canavarlar uslu ve aluıık bir 
halde sandala girip eskiden ne;elerde 
otunnuşlarsa, oralara yerleşmeleri 

gerçekten görülecek ve gülünecek 
bir İ<:ıti. Fakat yeni arkadaşlarını 
henÜz tanımamış olan gemici Gast· 
ın ödü kopuyor, yüreği göğsünü, 

parçalıyacakmış gibi çarpıyor hemen 
oracıkta b:lyılma haline geliyordu · 
Kendi@ine kalsa bu canavarl<"\rm ol
duğu sandala girmeğe, o kocaman 
keskirı dişli maymunların yanma 

oturrnağa cesaret ederniyecekti. 
Onbrm hemen üsti.ine sClldırıp ken
disini parça parça edeceklerini sam· 
yor, hele Parsı n sapsarı ateşler 
saçan derin gözlerini gördükçe aklı 
başından gidiyordu. 

Nihayet herifin bu halini sezen 
T arzan, kolundan tul tu \'e dedi ki: 

- Gir arkadaş girl'vakit yok. Bir 
parça rüzgf\r çıkarsa allahm bu iyili· 

ğni de ka ıırırız. Hayvanlardan kork· 
mıı. Onlar ben söylemedikçe kimse· 
ye ilişmezler. 

Gast titriyerek sandala girmeğe 
davrandı. Fakat, birdenbire gene 
titremiye başlad,: 

- Yok .. Yok .. Ben bu içi yapa· 
mıyacağım. • dedi. Beni adada bıra
kınız. Beni sonra alırsınız .. 

Gastın bu sözü i.izerine T arzan, 
canavar ve insan arkadaşlariyle !lan· 

dala girmişler, yürekleri çarparak 
büyük bir süratle tekneyi kıyıdan 
açmışlardı. 

T arzan kuvYetli kollariyle tu ~- . 
tuğu kii -. "'.; kumlara do}1yarak san· 

dalı derin suya inerken yüreğinde 

sonsuz bir korku vardı. Her dakika 
kuvvetli bir rüzgar esmesi ihtimalli 
vardı. 

Rüzgar esince de bütün yelken
leri a· ık olan Kovri gemisi karadan 
uzaklaşmağa başlıyacaktı. T arzan 
ile arkada§lannın bindikleri ve tahta 
ları arasından bir hayli 11u giren ka

ha \'e tamamlanmamış tekne ile Kov
ri gemisine yetişmek ümidi büsbü -
tün kaybolaco.ktı. 

(Devamı var) 

lıicısın ... A§kımın aşkısın! 

Kalfalardan biri itiraz ediyorlardı: 
Kalfal;ırdan biri itiraz; ediyordu: 

cc emretmesi olur mu?. Hem o da 
kimmiş sanki? Saraya daha yeni gir. 
di .. . Hemen böyle şehzanı>leri, tanın • 
mış en biiyük rütbeli ağaları emrir.e 
kul köle etmek ne demek? Kamr.ı ile, 
zorla ... Ferman et sultanım ... Ne em. 
rcdiyorrnn dayakla yap•ırsınlar ... De
ğil mi? ... 

Kösem stıt•an bir küfür savurdu: 
- Kaltak! 

Bundan cesaret alan ikinci kalfa. 
da: 

• 
- Gebertmeli dayaktan ... Döğe dö-

ğe ... 

Bu sözler üzerine, !brahimin sinir. 
leri yeniden tuttu: 

- Aman, ona ilişmeyin ... Yok, yok. 
İlişt"rmeın, ilistirrnem ... Ona vurula • 
cak her kamçı bana vurulmuş demek. 
tir ... He'e dokunun, hele dokunun ... 
Vallahi kendimi öldürürüm ... 

- Aınan aslanım ... Hükümdar stiltı. 
lesi ev1iı.tsız kalır... Bütün ilmitlı;r 
sende ... 

Müterf'dcli ş"hz"de, mağrurane: 
- B~nde ya ... Bütün devletin men

b:ı.ı bende! ... İnUhar ettim mi tamam. 
Hapiniz hapı yuttunuz ... SUl!le gitti. 
Hem galiba annenin:n karnında iki 

aylık bir çocuğum var. Vallahi onu 
da bir lckmcd<> grb<>rtirim ... O za. 
ma, tam1.msınrz ... ~maıe kuruyacak! 

Tehditkar bir tavır takınarak: 

- Ya. dediğimi yaparsınız., yahut 
da ha ... 

- Peki, ne emrediyorsun? 
- Ayse emrediyor! ... Sünbiil ağa., 

ona. gidecek... Onun yüzüne gülecek .. 
Ancak bundan sonra, Ayı:ıe de ban& 
iltifat edecekmiR ... Ben zaten ondan 
iltüatı zorla değil, böyle iyilikle bek
li ·orum. Hem nasıl seviştiklerini de 
göreceğim ... Bundan son derece rev. 
kalaca~mı biliyorum .. 

Manidar bir işaret yaparak: 
- Demin gördüm ... Sünbül afta bil. 

tUn lrndınları çileden çıkaracak bir 
erkek ... 

(Deva.mı ııar) 



HABER - f\kşam postası 
""===============·~===~~:====~;==~:=---=---....ı==;~~~~~==~~=======================~'~r~ 

H ü r:o <dl ö ~ t @.l fll cdl ©l EA<uu.mı 
26 N!SAN - 1937 

Pık.Ü (C@lfi1~D~ Hurda demir 
m 8ı b lUlt © v D@fll <dl ü U s!~.~!~.~!!.~i!.~üzc~~l~r!i gÖO· 

racntım menetmiştir. Vakıa şimdiye t · · T 

Bo 
.. vıe~ ce p apaslar epey p ara kadar dışarıya demir satmak pek e~~ışt~r. onu 22 liraya olan de-~~: serbest değildi, bunun için Iktısat ve- mırın fıy<ıtı, son karnr üzerine 250 

V U rrn a g
- a muvaffak o 1du1 ar kale tinden miisaade almak lazımdı. I ~uruşa. kadar düşmii~tür. Fiyatlann 

Fakat son defa Vekiller Heyetinin a Hl zıyade düçece~inden bahsedil· 

Bo_ mba. ydan yazılı}tor: ~ -~ ı/ .t ma havadisi her yere yapıldı ve bü- verdiği karar bu miisaadeyi de kal· medkte~ir. ~ ;acımnfih demir fiyatla· 

ın ısta, n a geçen sene iki mu· 
/ 

... I' '· ı tu.· n Br .. a~h.m_ anlar du_· ği.ine davet edil- ırma suretıy e emır i racatmı . f d ıt 'J H d d 
" "' d k · I d · h 1 r. rn akı bu düı:ıkünlük bu'"yu'"k b'ır •ey 

k dd R l 
1 

At , d D - h d bd yas;:ık etmiştir 1 a e etmez. Çiinkii son zamanlar 
·a . es ~a) ı~~~u, rıea arın düğün• ., ~ t ı:t. ~: ı. ugun mutat ı tışam ve e e· · d ~c~nde b.Ie gorulmiyen debdebe ,,

0 
! I 'ılf' belcrlc yapıld,, 1 • Bu karar, piyasada buyük b; , • ~k dc1mi_r fiyatları iki mİ•li kada; 

ıh~ışa_mla evlendirroişlerdi. fakat } / Evvela ' 'erkak tanrı ., baştan a- laka uyandırmıştır. Daha kararın yu ·se mışti . Hatta muayyen demir 
Hındıstanın en mühim hadisesi ge· yağa kadar mücevherlerle siislene- tatbikinden evvel, bir iki firma ecne. nevileri, kazan saçları, ince yu;.;;u• 
çenle'..~~-bir ilahla lir ilahenin yapı- rek "dişi tanrının,, bulunduğu ma- bi bir memlekete 2000 ton kadar de şak saçların fiyatı 12 kuruşu bulmuf 
lan dugunluidir. 1i bede, ziyaret için götiiriildü. fakat rı~·a ihraç edilen bu demir, son parti tıı. Halbuki iki, iki buçuk ay evvel 

Y ~ni evlendiri1en bu iki "tanrı!.. merasim bitinciye kadar nişanlıların mır ?öndern~iştir. Herhalde dışa· bu 1:°~11a~m fiyatı 6 . 7 kurufhl. 
gerçı ınsanlar tarafından porselen, 1~ biribirin görmelerne ıniisaade edil- rı;·a ıh~aç edılen bu demir son parti· B~ ıkı mısli fiyat artışından dolayı, 
altın, gümüş ve ıı.ıymetli taşlardan medi. iki gün sonra gelin ayni ihti· Y1 leşkıl etmektedir. mılyonlarca lira kar edenler olmuı-
yapılmış iki hey1teldir. fakat temsil Şllm ve merasimle ziyareti iade etti. Demir ihracatının menedilmesin- tur. 
etmekte oldukları "ilahlar m ruhla- Gelinin arab<lSım sekiz boğa çekiyor drki sebepleri, şu suretle izah ede· . Demi: fiyat!arındaki bu yükseli· 
rı söz de bu putlarda otu;~aktadır- du . Kend_isi de i.nç_i işleme~iw~erdeler biliriz : şın sebebı malumdur. Bunun silih 
Iar. Bu iki putun zaicelerini oku· arasına gızlenmıştı . Geçtıgı yollara Tiirkiyede demire olan ihtiyaç ~arı~iyle alakası olduğunu ~öyleme· 
mu§ olan keşişler, daha şimdiden, dizilen bütiin Hi~~ kadınlar~ secdeye artmaktadır. Bilhassa Karabükte d<.· ge !uzum yoktur. 
doğacak çocuğun erkek mi, yoksa kapan~y~rd~: . ~oy lece nışanlama mir fabrikaları da kurulduktan son· Demir ihtikarının ikinci bir sebebi 
ktz mı olacağını ve ne vakit "kadem- merasımı bıtırıldı. ra, hurda demir sarfiyatı daha zi,·ade D · r· J 'h d 1 h ı k J emır ıyat arının artı§ında silih 
nı e ei ale?ll şuhat,, olacağını lk defaya ma sus o ma üzere nrtacaktır. Alakadarların söylediği. yarışından başka ikinci bir sebep da• 
yani dünya}''a geleceğini söyliyebil- gelinle giivey yiizyiize getirildiler. n e göre memleket dahilindeki hurda h 
mektedirler. Sz-ram Gapani ve kendini süsliye~ Bayağı insan evlenmelerinde kı- demir bile, Karabük fabrikasının ih· b 

8 a~abk lazım gelir, bu ikinci sc-
lnsan böyle "fevkatabiat., bir ö-aha bicilmiyccek kadar kıymetli zın kuşağı, erkeğin sarğına bağlan- ti~acına kifayet etmiyecektir. Bu şe- ep e, uradaki demir firmalannm 

qkın hiç pi.irüzsüz olacağım tahmin • mücevherler mak suretiyle çiftler birleştirilir; fa- rı:ııt altında, Tiirkiyenin dışarıya de· ~ral~nn~a fiyat birliği yapmati-nn· 
eder değil mi? Fakat iki put ara- kat "tanrılar,, da ikisinin de boğazla. mir satması pek manasız bir hareket an ılerı gelmektedir. Demir ticareti 

smdaki aqk macerası, tıpkı iki insan t d'l Papas rüyada hiç bir yanh§· ı rına asılmış olan murassa zincirle r olurdu. ~~mamiy): bir iki firmanın elinde· 
ıış~ı _gibi .fırtınalı ve gürültülü geç· J lı~ e:lmadığına dair onla_ra. t~minat bağlanarak bu iş yapılı:. 7:incir bağ ikincisi, demir, her şeyden evvel ır. Bu tıcarethaneler Avrupadan 
mıştır; hatta nişan birkaç defa bo. verdi. Halk Sarangapa~ının ılk ka- landıktan sonra yenı evlıler tenha silah yarışının arttığı bir sırada mal aldıkları gibi, Tiirkiye dahilin· 
:r;ulmuşt.url Çünkü "tanrılar,, gön.Ul rısına artık hiç alaka gostennez ol- bir höcreye bırakıldıkla~ı s~rada Brah bir harp malzemesidir. Her taraft~ de de hurda demir satın alırlar. itin 
l§lerini çevirmeğe keşişlerini memur duklarından hatta kocasına bile gön. man papasları d kendıler_ıne kurul- memleket miidafoası bakımından da en tuhaf tarafı, devlet dairelerinden 
etmişleı-, onlar da bu işi yüzlerine d "len adakların arkası kesildiğini, muş mükellef sofralare çöktüler ve demirin ehemmiyeti artmıştır. aldıkları demiri, diğer dc\'let dairelc• 
gözlerine bulaştırarak berbat bit- ha· b~r~raziyete bir çare bulunmadığı tak nefis yemekleri yediler. Dışarıya demir ihraç etmek, bu rine iki misli karla satarlar. Demir İf 
Je koymuşlardı. fakat mademki dirde mabet iradının büsbütün ber itikadı sağlam zengin ve fakir bakımdan da memleket İc'İn zararlı leriyle alakndar bir fabrikatör bunu, 
~u cennetialada kıyılacak bir nikah• bat bir hal alacağını, baş keşiş söy• Hintlilerin hepsi de bu düğü~ yüzün sayılabilecek bir hareketti. Bu itiba:· şu suretle izah ediyor: 
dı, erıinde de sonunda da her halde ledı" . den mabede eşya, para, cllerıne ne la demir ihracının meninde büyiik d 1 d . I b b - ev et aıre eri zaman zaman 

mesut bir neticeye varması mukad- istenmekte olan "dişi tanrı,, he- geJ.1~~se yağdırd1'i:i Pakpaslardı1! is- ir İsa et vardır. hurda demir satarlar. Bu demirler 
'der:ıdi 1 nüz yepyeni ve tanınmamıştı. Bu- te ıgı ve oyna 1 • arı ·ome ıden Hu karar, fiynlları diişiiriiyor tasnif edilmemiştir. içlerinde çelik, 

Güvey Mardas'm Kumbakaman nunla beraber şehir halkı her neden· maksatları da zaten buydu. Demir ihracatının men'i, demir ve demir olcmları da vardır. Bu de-
rnmtakasrnda en :zengn mabedin baş se onu sevmişti. Bu yüzden mabe· ----------------- ------;.._-- mirleri satın alan ıniiesseııclcr, boğaz 
putu Sarangapanidir. Yanındaki höc de birçok irat getirmekteydi. Onun Kendi kendine 1000 keli meile tokluğunn amele tutarak demirleri 
redeki karısı, öbür yanında da eski SarBngapani ile evlenmesi, gideceği c:İnslerine göre tefrik ederler, Bun-
karısı oturmaktadır. Çünkü Hintli- mabede biiyi.ik bir gelir ve terkede· 1ngİ1 İZ Ce def Si dan sonra demirler pahalı pahalı 
lerde olduğu gibi tannlannda da bir. ceği mabede miithi, bir ziyan de- gen~ demir kullanan devlet mücsse-
den fazla kan almak adettir. mekti. Resim : 12 selerine satılır. 

Sarangapaninin üstü başı mü- Mütevelliler nihayet bu delailin A t the Post Off"ıce Burada hatıra şu fikir geliyor: 
cevheratla doludur. fakat bu mü· kuvvetini anladılar ve ha, keşişe Elinde hurda demir olan daireln ne 
cevherat ~imdi eskisi kadar çok de- k k d d" d · · · d :ı "dişi tanrının .. anca· ·endi vücu u- ( Postahanede) ıye emırı pıyasa a satıyorlar. En 
ğil~ir ; çünkü bir kısmı yeni karısına nun aksamını teşkil eden mücev- büyük müşterisi devlet olduktan 
verilmi§tİr. Malının bir kısmı da dii- ılerlerle getirilmesini ve tazminat sonra, bunu satmağa ne lüzum var? 
ğünde mabede hediye edilmiştir. Ni- E meseleı;inc katiyen kulak asmaması· n çok demir ku11anan devlet hurda 

tekim eski karısı da diiğünde miicev. 
111 

söylediler. Papas tekrar geriye @ı demirleri devralmalıdır. 
herlerinden bir kısmını yeni geline f w k A 

g
e)i'!rck pa7M :gı ·apcı.m:ş ve yarım rada mutavassıtJara ne ihtiyaç 

ve bir kısmını da mabede armagan ') E ı11jJvon lira yermek mecburiyetinde \'ar · · · ğer bu temin edilecek olur· 
etmek me,buriyetinde kalmıştır. Za- J w d J kalmr!'; oldugunu söyledi. sa, ev et hazinesi de pundan mil· 
ten yeni evlilerin nişcı.nlarmın birkaç 1 k Miitevelliler yeniden kliplere bin yon arca ·ar temin edecektir. 

'defa bozulmasına hep bu mücevhe· diler. mabedi böyJc bir tediye mec
rat nakli sebep olmuştur. buriyeti altına sokmak salahiyetini 

Bu aşk Sarangapani mabedi baş kendisine vermemi ·lerdi. Yapılan 
papasının bir gece ri.iyasında görmüş iş tahammiil edilemiyecek bir haka· 
olduğu ilhamlar üzerine bundan bir· retti. "Di~i bir tanrı,. tıpkı in~an kız• 
kaç ay evvel başlamıştı. "Tanrı!., )arı gibi erkenden evlenmediği tak
kendisine komşu mabut bulunmakta dirde hiç de makbul değildi: birkaç 
olan "dişi tanrılardan .. biriyle evlen· sene daha beklenseydi öteki mabedin 
mek jstediğini ve bu ilahi arzusunun miitevellilcri, bu "t;\nrı., yı evlendi-
mabet mütevellilerine bildirilme:i~i rebilmek için üste para vermeü mec· 
söylemişti. Hindi:;tan mabetlerının buriyetinde kalacaklardı. Pazarlık 
mütevellileri papaslık bakımm~~n reddedildi ve baş papasa bir daha bu 
ziyade iş bilirlik noktasınd~n s~ç~lı.r- işe burnunu sokduğu takdirde şid
ler. Mütevelliler hemen _ışe .s1_nşıp detle cezalandırılacağı !'IÖylendi. 
güzel bir akit yapmak vazıfesını baş Fakat Hindistanda putlar yalnız 
keşişe \'erdiler. . miicevherata değil , ayni zamanda 

Başpapas gelere~~t~ki ~abed~~ emvali gayri menkuleye de sahiptir 
bu işe muvafakat ettıgını: faka~ a~ ler. Birçok kiracıların mal sahipleri 
ğı yukarı yarım milyon lıra deg~rın- putlardır. Bu gibi k_iracılar, kirala· 
de mücevheratı tazminat olarak ıste· rını vermekte çok dıkkat ederler; 
diğini bildirdi. Bu haber karşısı~da Çünkü kimse "~!ahın gazbına .. uğr~· 
Sarangapani mabedinin miitevellılc.· mak istemez. Tanrılar,. mal sahıp 
· k '" .. düler l b d rı evvela kızgınlıktan opur · li<Yi hakkına malik o unca azan a-

Hindistanda ister insan isterse ''tan· v: etmek hatta mahkemelere baş 
rı., olsun bir gelinin kocasına. tra- vurmak mecburiyetinde kalırlar. 
homa getirmesi adettir. Gerçı bu Mahkemelerde "tanrıları.. papaslar 

drahoma kadının malı olarak kalır temsil eder. 
ama, kocalnr muhafaza, etmek mak· Bu sefer de "dişi tanrının., bu· 
8adiyle daima onların elinden lırl~r. l nduğu mabet mütevellileri sözden 
Müteve11iler bütün müzakerelerın ;ikul davası i~~me ~tmek tehdidini 
kesilmesini papasa emrettiler. savurdular. Boyle hır dava mıntaka 

Bunun üzerine papas onlara 1 d k defa fena bir tesir uyandıra-
''ilahın emrine!,. ne cesaretle karşı 1 

a_5odnn ise muddeiumumi müda· 

1 d O 1 da cagın ' ' :ı: 
ge mekte olduklarını sor u. n ar h l derek hı-r iki ma~edi de sıkı;· 

1 lmış a c e d b' . ·1~ . 
Papasa 1 erhaldc talimatı yan ış a d nı'ha••ct nrn a ı :- Ilı at yap· 
1 

tır I ve J 

0 acağmı, çünkii kendine saygı~ı _0 • 

lan hiç bir "'ilahın , kötü ~artlı bır ız- tı. Bu uzlnşmadan sonra ı:.i~anlan
divaca teşebbiis ~tmiyeceğini söyle-

\ • 

1 - Thc Post Offıce: 710sta1• anc. 2 - Thc l<'t t •• b . 
... Th • . O> • • I 

<J - c coun~cr : g ş". 4 - C!f'rks: mcnııırlıır 5 _ A 
pnkcl. 6 - NcwEp~pcra : ga:.ci.clcr, 

p:ırccl : bir 

H. A. 

lstanbul Komutan ığı 
_Satınalma Komisyonu ilanlar ı 

lstnnbul komııtonhğı garnizonunda 
:..ulunan motörJU ,·atarlar ihtiyacı o. 
lan ıo. çeşit mokinc yağma ihale gü. 
nll talıbl çıkmadığından pazarlık! 
ihalesi 28 nisan 1937 carşamb m\a - ~ ~ a &~ 
nu saat fo de yapılacaktır. Mulıam-

1 men t~tarı 513 lira 95 kuruştur. Şart
! no.mcsı ı.:e:. gi.in öğleden evvel komis. 

1 

1 

yon?a gonılebilir. lsteklilerin 39 lir 
lık ılk t . a. . cmınat makbuz veya mektup. 

1 ları ılc beraber ihale günü vakti mu-
ayyeninde Fındıklıda komutanlılt 8&· 

tınalma komisyonuna gelmeleri. 
<!:!032) 

Bir adet Etüv tamir cttirilcc kt' 
Açık eksiltme ile ihalesi :J M c 9ır. 
Pazartesi ·· ·· ayıs 37 

gunu saat 15 de Yapılacak 
tır. Muhamme k . · • 
r. n e5ıf bedeli C13 lira 
oO kuruı;tur. Şartnamesl her g·· .. w 

leden ev\·eı ko . un og. 
mısyonda ('t ··ruı bT 

İsteklilerin 48 1. . "o c ı 1r. 

b 
ıralık ılk tl'min:ıt mak 

UZ Yeya k • 
) .. .. mc · tupları ile beraber iha-
e gunu vakti . 
kom ~. l muayycnmde Fmdıklıda 

Uı..an ık satın ı · "'elm . a ma komısyonuna 
o clcrı. (21181 

::::::ı············· .. .. . ............... :::::::::· .. ··················-:: ....................... . 
.. 1 .. Mayıs Bab7 Bayramı 

gunu (iiiğüslerini~i Türk 
M aarif Ce:niycti roz::~:Criyle 
süsleyiniz. 

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. :: .. :: 
::::ı:::ı::ı:::::::::ı:L.._ ...... ._.--



RADYO 
tl!IT.uJBUL: - -ıs.su plAkla l!&nJJ mulfklıd, 19 çocuk Eıfr 
.,.eme l<urumu ııamma kOllferaııa Dr. J'abred 
din ~erim, 19,30 Afrika .avı hatıraları, s. 
8&16haddin Clhanoflu, 20 !Ufat ve arkadqla 

n taralmdan Türk mualklıl ve halk ıarkıla 
n, 20,80 ömer Rıza taratmdan ar-xa ıöy 
Jev, 20;f:S S&tlye ve arkadafları taratmdan 
ıtürk muslklai '" halk prkıları, uat A_)'ll.n, 
21,lfi Şehir tı..vatroau dram lumw (l'e.la) 
22,15 ajanı ve bo"il .h&berlerf, ve eıteaf gU 
n1ln programı, 22;30 plA.kla sololar, opera ve 
-..et parı;alan. 23 IOD. 

.BSBL!N: 
18,05 prkılar, 18,25 döportaj 19,05 sramo 

fon, 19,35 qperet: lmj)&f&toriçe Kakrirıa, 
20,0S kanırk yayın, 20,20 .Piyano kon.eri 
20,43 ıgüDtın akisleri, ha.berter, 21,15 tan ve 
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G çocuklvm zamanı, n,0& crn.tra 
~. ıa.•& ors ,kamm, 20,0I llaberler, 
,b&va vel&Jre, 20,8:S vlyolaııael kOQleri, .zt,05 
opera ye,.ymı, 22,,5 plyano kODMri. 23,05 ha 
n. h11berler, spor, kon-gpna Wll&ltt, 23,30 
~ orıceftnıılr, :JC,M tialıel'W, ........,, ~.•s 
~OfOD. 

~: 
18,20 .kan,ık kQIUlel', ı• d1' JIQ'Dl, ... 

lre.' 22,0S orkealra ve ıan kQMerl, 23,05 kl 
tapıara dalr, 28,'Ui kan§lk ya)'Dl, 24,05 hava, 
haberler, 24,20 da.nıı muaUd& 
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HABER - J\lipm poetaaı 26 NiSAN -1937 _ 

D'ltaDyan dlpDomasnsa faeııye1tte 

Bütün yollar Romaya m gidiyor! 
(I:::.ş tarafı 1 tııcidc) 

men harici siyasetine muaru bulundu. 
ğu muhakkak olan sabık Romanya hari 
ciye nazırı Titülesko ile - hi~bir ~5111i 
ünvanı mevcut olmadığı halde - görÜJ 
tükten sonra alakadar devletlerin 'Sefir
lerile şayanı dikkat mülakatlar yapmıı 
tır. Gelen telgnilan dercediyoruz-: 

Göring • Muıolini mülakatı 
Roma, 26 (A.A.) - Röyter ajansının 

muhabirinden: 
v cnedikte ec~en:ie Şuşnig ile y•ptığı 

mülakattan şonra Musolini, bu sabah 
Göring ile gör~ecektir. Bu görüşme 
eımasında yeni müttefikler bulmak su. 
retile Rom« - Berlin mihverini ta.kvjye 
etmek hususunda sarfodilen ~ayrctler 
mevzuu bahsolacaktır. Fran5anın .müt
tefiki olan Çeko&lovakyamn P.aris • Lon 
dra mihverinden uzaklaştırılaroık tecrit 
edilmesi hakkında Musolini tarafından 
yapılan teıcbbüsleri Şuınigin ne suret
le karşıladığı malLım değildir. Gelecek 
haftalar zarfında kont Ciano muhtelif 
hük\ımet merkezlerini .ziyaret edecek ve 
bundan sonra Hitler ile M-usolini Ber
chtesgadende buluıacaklardır . 

Musolini ile Göring arasında bugün 
tetkik edilecek mevzular arasında İs. 
panya meselesile dört senelik Alman 
planının da .ıö.zdcn &e~irilecefi şüphe

sizdir. 

V enedikten döuer dönmez... 
Hariciye nazırı kont Ciano Vencdik· 

ten döner ldönmcz derhal Alman büyük 
clçiıri Fon Hasseli ve müteakiben Ma. 
car v~ Yugol>lavya orta elçilerini kabUl 
cdere1c kendileriyle uz.un mülakatlarda 
bulunmuıtur. 

Alman Hariciye 08Ztl"l da 
Romaya gidiyor 

Ber1in, 26 (A.A.) - Siya!'i mahfel
!er, Von Nöyratm mayıs ba_§langrc:ında 
Romaya Tesmi bir ziyaret yapacağım 

bildirmekte ve bu seyahatin iki devlet 
arasındaki siyasetin samimiyetini isbat 
ettiğini ve !Roma - Berlin mihverinin 
Avrupa -diplomasisinde mühim bir ha· 
kikat olduğunu göstereceğini ilave ey. 
lcmektedirlcr. 

Romınyayı elde etmek 
yolanda taaliyet 

Roma: 25 (A.A.) - Havas ajansı 
yazıyor: 

ttalyanrn lVenedikte aldığı vaziyet 
merkezi Avrupada geniş bir diplomatik 
hareketin hazırlığı mahiyetinde telakki 
edilmektedir. Bir takım müşkülat arze
~ .ttalya - Roman,a arua§lllaıunın 
ak~dilebilmcsi için müsait bir havanın 
ihdası zaruri idi. Filhakika İtalyan si
yasi mahafili buna iki mani mevcut ol. 
ldutunu kabul ediyorlar. 

Bunlardan birincisi İtalya ile ~kos
lovakya ar«aındaki münasc.bat ve ikinci· 
si de Macaristanın muahedelerin tadili. 
ni istemesidir. Romanya kendisinin 
Çekollovakya ile olan münaaebatını 
bozmasını iatiycn 1taly:a ile bir anla§llla 
aktinden imtina ıöıtercceği tabiidir. Fa 
kat Yucomvya ile bulunan tekilde her-
1ıan&i bir formül italyaya Romanyanın 
Çc'koalovakya ile olan dosıtlu&uııa, de
vanı etmcaine mmaade etmekle beraber 
bu memleketi Roaıanm nüfuzuna ala. 
rak Çekollovakyayı Berlinin nüfuzuna 
terkctmek imkinuu verebilir. Veneıdik 
.konupaları Çekoslovakyaaın infiradı 
yolunda zemini hazırlaaıqtır. Av.uıtur
ya ile Çekoslovakya araunda bariz bir 
mukarenet bu plinın tahakkukuna en· 
cel olabilirdi. Binaenaleyh V enedik ko. 
nupaları bu tehlikenin önüne geçmiş
tir. 

Bütün bu itler cörUlürkcn Pclonya 
h.ridye nazın Bekin Bükreı ziyareti de 
Romada büyük bir alika ile takip edili
yordu. Bu ıeyabat tarktan ıelen müıte. 
Tek tehlikeye kartı Lchiatan ile Roman 
yanın mukareneti teklinde gösterilmek· 
tedir. Çeko6lovakya Bolıcvikliiin bir 
'konaiı olarak telikki edilmekte ve bina
en.&leyb komünistlik tehlikesini berta. 
raf etmek iıtiycn merkezi A•nıpa dev· 
letlerinin itimat etmemeleri lizun ce
len bir memleket o:!ı:iuju ileri sürül. 
mektedir. Bu suretle geçen aene İtalya 
ile Almanya arasında kararlaıtmlan 
komünwt ~leyhtan mü<.adele kuvvet 
bulmuı oluyor. italyanın noktai nazarı
na göre Tuna ve Balkan Avrupası dev
letleri bu fikir etrafında toplanmalıdır. 

Daha §İmdiden bazı gazeteler mesela 
Popolo di Roma Fransanın merkezi 
Avrupa memleketlerindeki liberal un. 

ıurlara müracaat ederek eski nüfuzunu 
tekrar elde etmege çahşa"ğmı yazmak
tadır. Bu bakım:landır ki Titülcskonun 
Bhım ile yaptığı konu§malara Ronaada 
büyük bir ehemmiyet atfcdilmekttdir. 

Alman Harbiye nazırı 
Komaya ~diyor 

Alman harbiye nazırı Blomberg, 1 
Mwısolin~iıı daveti yzerine Mayıa 

sonlarına doğru Ronıaya gidccektır. 

Fransız harieiyesinin faaliyeti 
Par:s, 26 (A. A.) - Hariciye nazı. 

rı Delbos F.ranearun Prag e;çisini ka. 
bul ettikten sonra Viyanadaki Fran 
sız elçisiyle de uzun bır mülakatta bu. 
lunmu§tur. 

Siyasi maha.filde mevcut kanaate 
göre bu mülibt eaki Romanya harici
ye narın Titiilealwnun Pari&te bulun
ması ve Vencdik mülikatuıdan sonra 
Tuna havusmın almıt olduğu vaziyet. 
le alakadardır. 

Titüleskomm Pari.lteki ziyaretleri 
hakkında alman ha.beriere göre. dün 
FranaJ& hava Dl.Zln Coıt Ye J'ranaanm 
llılletler C.eaüyet:i nez.dinde daimi de
legesi Paul Boacour ile uıaın görüş. 
meler yap.mıftır. 

Macaristan da b1oka alınıyor 
Budape§te, '25 (A. A.) - Venedikte 

llusolini ile Şu§lling .ar.-nda. yapı. 
aln mülakata ıda.ir aiyusi mahafilde 
mevcut kanaate göre Roma protoko. 
lüııü imzalıyan devletlerin teırikl 
;ve Alamnya - Avusturya anlaşması
nın taraini Avrupa sulhil .:için ehem. 
miyeti gitgide ırtan bir esas olmakta
dır. Almanya ile İtalya Tuna mesele. 
Jerinde müştereken hareket edecekler 
.dir. ,Almanya, İtalya, Awsturya ve 
Macaristanın 1~r.ilti m~si Tuna bav 
za.smda kurucu eserin mihveri ola. 
caktır. 

Peşte Loyd gazete.si Çekoslovakya
.mn merkezi Avrupa :ve bilha&i:la Avus. 
turya s\yasetine yeni bir veche ver -
mek huıusundaki manevraalrının kat. 
iyyen akim kalmış olduğunu müşahc. 
de etmektedir. 

Macar Harbiye nazın 
lüt.lerler görüştü 

Berchtesaden, 25 (A. A.) - Bitler 
bugün Macar harbiye nazırı Röder'i 
kabul ederek kcndisi?'le görüşmü§tür. 

Bek Varşovaya dön4ti 
Bilkreş, 26 (.A. A.) - Leh Harir-O•e 

nazırı Beck ile refikası dün ak§am 
saat 20 de Va~ovaya hareket etmiş: 
tir. 

Leh Hariciye ıuwrmuı Jtalfan 
«tjansıua beyanatı 

Roma, 26 (A . .A.) - Leh hariciye 
nazırı Beck, Stefani ajansının Bükreş 
muhabirine denti§tir ki: 

"Her Avrupa ntillctinin baki ki te
k8.m ül fikrini derpiş cdcınemjş olan 
milletler cemiy.eti paktmda değişiklık. 
ler yapılması lazımdır. Mevcut .ni .. 
zamname hakikate uyıım değildir. 
Bu hususta, b"y.nel~ilc1 bir içtima ak. 
tedilmesl 1.Kruridir. Polonyaya gelin
ce, bu memleket, mllletelr cemiyeti 
çerçeve!i iclnde kendine ait meselele
Ti halletmek ir\lkanmı bulamam1ştır. 

Romanya da bu fikri kabul 
elli mi ? 

Bükre§, 25 (A. A.) Polonya - Jto. 
manya müzakereleri hakkında .bugün 
nc§redilcn tebl ğdc iki memleket lıari. 
ciye nazırları taraf mdan tetkık olu
nan mesele!erde iki taraf noktai nazar· 
Z!ırı arasında ihtil6/ mcııcut oımadığı 
ve l<eza iki memleket arasındakl teşri. 
ki mesairun itimat ve dostluk içinde 
inkişaf eylediğini.o müşahede edıldiği 
tasrih edlldıkten sonra ezcümle deııi • 
liyor ki: 

İki memleketin hariciye kaka.Dları 
Polonya - Romanya. ittifakının iki 
memleketin cmn ·yeti. ve beynelmilel 
münasebatın istikrarı hususundaki 
mes'uli.Yct hislerine istinat ettiğini tc. 
yit eylemiı;lcrdir. Bundan b:ı.ska Av. 
rupa siyasetini idare eden rlcalde'ki 
:kurucu zihniyet ve hilsnilnlyetin umu-

m! vaziyetteki gerginliğin azaltılma -
sına hadim olabilmeleri imkin}J.rırun 
da. mevcut olduğunu müşahede eyle • 
mitlerdir. 

Tebliğde iki hariciye bakanının çok 
sıkı temaslar idame ederek noktai na. 

zar teatt:erinde bulunmağa karar ,er· 
dikleri ilave olunmaktadır. 

Bükreş, 25 (A. A.) - Kral, Polon. 
ya hariciye nazırı Becli:'[ evvela husu. 
sl olarak kabul ettikten sonra kendi· 
sini Antonesku ile birl.kte kabul eyle· 
mittir. Pr.ogramda. kat'iyyen mevcut 
olmıyan bu ikıncı kabule büyük bir e. 
bemmiyet atüd.ilmekttdır. Söylendi •• 
ğine sorc Beck bütün siyasi mesele. 
!eri izah etmiş ve netice4e Romanya. 
nın bütün komşulariyle ve bu meyan· 
da İtalya ile iyf münasebetler teeis et
mek yolundaki anu.su tebarüz eyle. 
miştir. Keza. iki memleketin devlet re
isleri arasında ziyaretler teatisi me. 
&elesi de. görüşülmüştür. Evvela Po. 
lonya cumhurreisi Bükre~ g~ek ve 
Kral Karol da oııdan sonra Varşova. 
ya gidecektir. D1ğer taraftan Polonya 
crkanıharbiye reisi de Bükr~e gide
rek Polonya - Romanya ittif ak.ının 
askerl cephesini yeniden Romanya 
erkanıhaıbiy~·yıe tetkik eyliyecek • 
tir . 

Bükreş. 25 (A. A.) - Turlh olun
duğuna göre, kralm Tataresko ve An. 
tonesko da hazır olduğu halde Beck 
ile yaptığı mülakat eSBaRnda MıUeL 
ler cemiyetiyle olan miinasebat da mü 
zakere edilmi§tir. Beck 'MiJJetelr Ce. 
nıiyeti paktının tensiki 1Ü%Umuna da
ir nıiltaleada bulunmu§tur. Romanya
nm noktaf nazarı ise bu hususta hiç 
defitmemiıtir. Malüm olduğu üzere 
Romanya Küçilk Antant ve Balkan 
antantı müttefikleriyle hemfıkir ola. 
rak Mil!etler Cemiyeti paktının an
cak bu paktın tesirini takviye edecek 
mahiyette tadilatı kabul etmektedir. 

Sovyetlerin hücumu 
Moakova, 25 (A. A.) - Polonya 

hariciye nazın Beck'in Bükrcş ziyare. 
tini mevzuuhabaeden hvestiya gazete. 
si diyor ki: 

''Lehistan hariciye nazın, hedefi bi. 
taraflık zel1ahiri altında kollelrtif 
emniyet sistemini ve Milletler cemiye
tini )'lkmak olan beynelr.:lel fıkirle -

::rtn 1'!r'!'!ak!!t-ttlm bR· 
ye faşist müteamzların eczasız 'kalma 
~ını f!iyaseten hazırlamaktır.,, 

lzveırtiya A1man fafistliğilıin Küç'ük 
İtilifın bozulmasmda 'bilhassa alaka
dar olduğlmu ka.ydettikt.m sonra Bek. 
in Be!gradı zjyareti ~asında karşı. 
9.ıklı yamnn paktlarmın ve koUektif 
eımı.i~tin kl:itilliğiinti Yugoslavya ızi. 
Dl&mdarlarma gö&termeğe .çal~tığını 
~ bunu da Y11gosla vya de 'küçük an
t.aat ar&aındaki nbsta1an hiç değilse 
zayıflatmak dçin yapt;~ ehemmi
yetle beharüz ettiror k diyor ki: 

"Şimdi Beck ayni maksatalrla Bük. 
r~ g.itmietir. Ecnebi matbuat Beek
in Bükre§teki ikametirukn h;tıfade e. 
derek bir blok l:eiltili projesuüıı ınıüza... 
kcresini temine ı;alışacıağuıı yazmak. 
tadır. Bu bloka esas aahı .aaker.i ve 
sevkülceyşi hedef hiç de moğiik bir 
şey degildir. 'Bu hedef Alman iqi8t
l~ile bittabi prensip itibariyle &ıtık 
denizinden Karadenize kadar olan bü
tün huduc1u temin etmektir .. Ta ki Al • 
manya Sovyet Ruayaya kaI'§ı harbet
ein. Fjlbakika bugü.Il Almanya ile 
Sovyetıer bir1Jği arasında müşterek 
bir hudut mevcut ddıldir. Alman fa. 
§istllği Ukranya. ile Donetz \'e Ural 
havralarını :iatediğini açıkça söylüyor. 
'Biaeaneleyh Beek fqist Almanya ile 
kat'i bir anla~ma halinde bulunduğu 
müddetçe gerek kollektif emniyet sis. 
teminin, gerek bir BUlh imili olarak 
Milletler Cemiyetinin muanzı olarak 
kalacaktır. Beck, Romaya. da giderek 
1taıyuı - Yugoslav anlaşmasma mü
ııab;b bir it.aryan - Rumen anla ması 
akü yolunda İtalyan diplomasisine 
yardımda bulunmak lati~ktir. Bit. 
tabi Beck. mttün bu faaliyetleri anı
mnda Polo.ayanın Çekoslovakya Uı.e • 
rindeki emellerini de ihmal etmemek. 
tcdir.,. 

Brüksel mftzakereleri 
Pariı, 25 (A. A.) - Belçika hak

kındaki notanın Fransız - Ingıhz te. 
sanüdünü tcyid eden fıkraıını birçok 
gueteıer ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. 

Ami du Pcuple \'e diğer gaz.eteler 
Roma - Bfrlfn mihverinin Viyan.adan 
ge~tlğlni tasdik etmekte ve İtalyanın 
Avusturyayı Almanya ya !eda ettJiini 
yazmaktadırlar. 
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4 Nisan Earlhinae Y.anlı§ ferHp eoilen "Cifcenln a~k"1'' !ornıasını kitap yl\pan ol<uyucu1arımız için tashfü ve tekrar ediyoruz. 

COCENIN_~~ş_K_r __________ __ 
.Buna rağmen, rahip Botiıt:ı ümitıiz 

lik içinde son bir teşebbüste bıılunma· 

ga karar verdi ve itiraz ve münıkaıa 

kabul ctmiyen bir sesle: 

- Muhakkak gelmen lhım, dedi. 

Pardayan rahibin adeta tchditkir 

tavrı üzerine birdenbire ayağa kalktı ve 
müstehzi bir sesle: 

- Gelmek mi Jizım? Niçin? c!iye ıor. 
du. 

Rahip Zaharyas tatlı yavaf bir ıeıte: 
- Emir böyle. 

- Ya bu emrt' itaat etmezsem? 
- Sizi zorla götürmek mecburiyetin· 

de kalacağız. 

Pardayan, öne doğru süraflc iki •· 
dtm attı. Uç gündenberi birş:y yeme. 

miş olmasına rağmen bu küstah rahip
lerin haddini koJayca bildirecek vazi· 

yette olduğunu hissetti. Tam iki yum. 

ruğunu öne dofru savurauğı aırada 

aklına ani bir Iikir geldi ve kendi&ini 

ı;aptetti. 

_ Ne aptalım, diye düşündü. Bu 
Allahın belası rahipleri kandruraık H· 

vuşmıyacağrm ne mallım. Her ne olur• 

ı bu manastırın her tarafım öf. sa o sun, 

h•rhalde faydalı olur. Belli ol· renmem .. 
maz ki ... 

Bu düşünceden sonra, Pardayan müt· 
hi yumruklarını 6avuracak yerde, ea. 

~ nazik ve tatlı bir tebessümle: 
ye • . -

_ Ne yapalım öyle olsun, sızı muı· 

kül vaziyete sokmak istemem. 

iki rahip, tatminkar ~ir ~avırta. bakıı· 
P dayanın ne muthış bır kuv. 

tılar. ar 

ı'k oldugwunu pekala biliyorlar· vete ma 1 

dr. Bunun için meselenin bu bdar ko-

laylıkla halledildiğine memnun olmu§. 

tardı. 
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ğe başladılar. Sanki, Pardıı} anın bu 
yemeklere ıeref vermesini beki yorlar
dr. Rahiplerden biri, Pardayanın yerin
den kımıldamadığını görünce sordu 

- Mösyö şövalye yemek istemiyor. ı 
lar mı? 

P.udayan, bu rahiplerin kendisinde 
uyandırdığı kin ve nefreti yenmeğe ça
lışarak tatlı bir ıeıle: , 

- Biraz sonra belki yeri:11, dedi, 
timdilik aç deiilim. 

iki rahip biriblrlerine Pardayanın 
gözünden kaçmıyan, garip bir nazar 
atfettiler ve rahiplerden biri t<.krar ıı· 
rırla sordu: 

- Möıyö 9övılye batkı bir fCY arzu 
ederler mi? 

- Hayır. Yalnız bir fey istiyorum .. 
Rahip tecenüıle: 
- Nedir, möıyö? 
Diye .ordu ve Pardıyan ıofuk bir 

tavırla cevap verdi: 
- Beni ~lruz bırakmanızı. 
Rahipler gene garip bir bakı~h bakış. 

tılar ve Pardayan bunu da gö.ı:dcn ka
çırmadı. 

Rahipler, masanın üstüne son bir na
~ar atfettiler, leziz yemeklere tahammül 
edemiyorlarmış gibi dillerini cıkararak 

' dudaklannı yaladılar ve bu kadar nefa. 
sete nuıl lakayt kalınabileceğ:ue hay
ret ediyorlarmıt eibi gözlerini açarak, 
b .. ş!tnnı havaya kıldırdılar ve uıprıya 
çıktıbr. 

Pa:-dayan, yalnız kalınca kamya bak
tı ve küçük tarassut pencere.sinin kapa. 
lı olduğuna kanaat getirdi. O zaman 
mauya yaklaftı ve üzerindeki envai 
türlü yemeklere bir müddet bıktı. On
lardan bir kaçını aldı ve dikkatle kok
lamaf a baılıdı •. 

Sonra tabaklan yerine koyarilk mınl. 
dandı: 

- Gayritabii bir şey h:ssetn,iyorum. 
ve eusuzluktan ölüyorum! .. 

Bir şişe aidı. 
- iyice kapanını . dedi. Fakat bu 

bir §ey ifade etmez ki! 
Şişeyi açtı ve onu da kokladı: 
- Hi~bir §ey binetmiyorıım. 
Dedi ve yava~ça, esefle ıiıc> i masa· 

ya bıraktı. 

- Şikonun puıulast, üç s:ün müd· 
detle his;bir fCY yemememi ve içmeme. 
mi bildiriyordu. Mahvcdıci zeh:r ... Her 
halde uç gun aabredcbilirim. 

Fakat hu nefis yemekler onu 
cezbediyordu. Bu da bir nevi itkcncey· 
di. Sırtını masaya çevirdi ve s?nra, do. 
!aba kilitlemi§ oldugu yemek :u tıklan. 
nı çıkararak yüıtinü buru§turdu ve mı• 
nldanir: 

- Pek hafifi 
Bir parça sucuk aldı ve afzın;ı götür .. 

dü. Fakat birdenbire onu yerme bırak· 
tı \'e düıtündü: 

- Şu Atlahm bcJasr cneiziti.>rün ha· 
na yaptırdıfr 1:ezinti ıcsna&ınd3 bu oda
ya kimsenin girmediilni k:m te"!1in ede. 
bilir? .. Kim diyebilir ki, dün ~re ol&n 
bu yemekler timdi zehirlenmemittir? 

Yemeği tekrar dolaba kilitledi. Kol· 
tuğu pencerenin önüne ıürüidedi ve 
sırtını cazip masaya çevirerek oturdu. 
Ayni 7amanda kendisine kuwet telkin 
etmek için mırıldandı: 

- Ancak iki buçuk &ün sabretmem 
lazım. Canım iki gün nercdeysr eeçc· 
cek 1 Esas olan, sinirlenmemek ve kuv .. 
vcti muhafaza etmeğe çalı~m&ktır •• 
Artık bunu dütünmiyelim. 

V c kuvvetli ira:desi saycıindc bunla• 
Tı unutarak. &pinozanın kendisine 
söylemi§ olduğu ıözlcri dü§ünmeğe ça· 
lıştı. 

M ütem.ıdiyen aklına ıctcn bilhul~ 

l 
f 
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şu düşünceydi: "Yemeklere bir ilaç ka. 
rıştmhyor ... Bu ilaç doğrudan doğruya 
beyine tesir ediyor. Aklına bir şeyler 

olduğunu anlıyor •.. Maamafih, henüz 
çıldırmamış., 

Birdenbire bir noktayı hatırladı: Bu 
odada yediği ilk yemek esnasında ma
sanın üzerinde eski bir şarap şişesi gör
müştü. Bu cins şarabı çok sevdiği isin, 
ara sıra içmek üzere, şişeyi bir kenara 
taklamıştı. Yemekten sonra bu güzel 
şaraptan biraz içmek isteyince birden. 
bire müthiş bir baş ağrısına tutulduğu
nu hissetmişti. Bu, uyuşturucu ilacın 
tesiriydi. 

Bu geçiciydi. Buna rağmen P;ırdaya
nın şüphesini celbetmeğe kafi r,elmişti. 
Doldurmuş olduğu bardağı burnuna 
götür:nüş, ve uzun müddet koklamıştı. 

Bu tetkikat kafi gelmediğiı~den bu 
defa parmağım bardağa daldırmış sonra 
diline götürüp büyük bir tlikkatle 
tadına bakmıştı. Bunu müteakip barda. 
ğı masaya bırakmış, ismemişti. 

Birdenbire aklına bir fikir gelmişti. 
Ayağ1 kal!:mıs ve şiipheli gödtiğü, şi
ıeyle bardağın içindeki nefis sarabı, 

elini ve yüzünü yıkamış, olduğu leğe
nin içine boşaltmıştı. Sonra, boıı şişeyle 

bardağı masanın üzerine bırakmış ve 
tekrar yerine oturmuştu. Bir müddet 
sonra da başında bir ağırlık hissetmiş 
ve derin bir uykuya dalmıştı. 

Niçin böyle hareket etmijt:. Bunu 
kat'iyyen bilmiyoıdu. Unutmuş olduğu 
bu no~ta, şimdi nisin mütemad:yen ak. 
lına geli} ordu? Bu hadiseyle, Espinoza
nın kzndisine söylediği sözler :-ı asında 
niçin bir yakınlık buluyordu? Basen
gizitörle Faustanın onun deliligi hak. 
kında söyledikleri sözleri ne diye tek· 
rar hatırlıyordu? Bunun sel>eplerini 
ıöylcmek imkanc;ızdır. Yalnız şuna işa

Tct etmeli ki, Pardayan koltufunda iyi. 

ce gerilerek uyumak üzereyken <ludak· 
Iarında müst~hzi bir tebessüm beliriyor 
ve ara sıra bir sürü sözler söylüyordu. 
Bunlar meyanında en çok tek:aıladığı 
kelime şu idi: Çılgınhk. 

Akşam üzeri rahipler onun bir şey 
yemecliğini görünc:e, evvclkilcrindcn 
çok daha nefis yemekler getirrlijer. Fa
kat bütün ısrarlarına rağmen, Farda. 
yan bunlara ıda el sürmedi. 

Rahipler odadan çıktıktan sonra, 
Pardayan yemeklerin cazibesine muka
vemet etmek için yatağa girdi. Bunun 
i:in tasavvur cdilemiyecek bir kuvvet 

saıfediyordu. Çünkü aslık kendisini 
butiin şiddetile hissettirmeğe başlamış-

tı. Eğer. bunu unutsaydı hiç şüphe 

yoktur ki daha az a~lık hissedecekti. 

Fakat, aksi gibi, rahipler mütemadi. 
yen içeriye giriyor ve yeni yemekler 
getiriyorlardı. Pardayan irade kuvveti 
sayesinde açlığını yeniyorduysa da gÔ• 
zü kazaen masaya takılınca, müthİJ bir 
açlık hissetmeğe başlıyordu. 

Ertesi gün ayni işkence, yeni ve bol 
ycmclclerle büsbütün arttı • 

Pardayan tam beş defa, yemeği ağzı-
na götürdüyse de, tekrar vaı:geçerek 

yerine bıraktı. , 
üçüncü günü, ba§ı hummalar içinde 

yanıyor, boğazı kuruyor, ayakları tut. 
muyordu. Buna rağmen, kendisine ce· 
saret vermek için şöyle düşüniiyordu: 

- Yalnız bugün kaldı. Ötek~ler nasıl 
geçtiyse, bu da öylece gcçecekt :r ! Son
ra? ı Eh! Onu da sonra görür;.iz ne o. 

la:aksa olur! 
Mütemadiyen kaçmanın yohmu dü

"ünüyor, fakat bir şey bulamıyordu. 
Ve şimdi. belki de kuvvetinin mühim 
bir kısmını kaybettiğinden, hitaz: da 
Şikodan limit beklemeğe başlıyc.ı ve o

nu görebilmek ondan bir haber almak 
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ümidile vaktinin mühim b.r kısm.nı pen 
cerenin (.;nuncle geçiriyordu. Fakat. Şi. 
ko gözükmedi ve hiçbir haber gönder· 
mcdi. 

O ;::ün. iki muhafızı, onunla 1Jilhassa 1 
alakadar oluyorlardı. I:spinozanın zi
yaret gününe kadar bu iki ral•ip ağız. 
Jarını açıp bir tek kelime bile söyleme· 
mişlerdi. 

Büyük şeflerinin ziyarctinder. sonra, 
bu defa da mütemadiyen gevezelik e
d:yorlardı. 

Başlıca meşguliyetleri, mahpuslarma 
izaz ve ikramda bulunmak C'lclt•ğun. 
dan, onun yemek yemediğini nazarı 

d!kkate alarak mütemadiyen ytmek ve 
içmekten bahsediyorlardı. 

Birisi bir yemeği methed~·or, ikinci· 
si öteki yemeği veya içkiyi tav~iye edi
yordu. 

Yemek üzerindeki anlaşamaınazlıkla. 
rı l'az.ın o dereceyi buluyord..ı ki, ne· 
redeyse boğaz boğaza geleceklerdi. 

Hatta münakaşa o dereceyi buluyor
du ki, rahiplerden birisi Pardayanı iç. 
kinin veya yemeğin tadına bakmağa 
<lavet ederken, ötekisi hiddetle, bunla
ra et sürmemesini tavsiye ediyor ve ye
meklerle içkilrin zehirli olduğunu söy. 
lüyordu. 

Pardayan bu gevezelere sus'Tlalarını 

ve kendisini yalnız bırakmahrını em· 
redebilirdi ve onlar da itaat edcrl~rdi. 

Fakat Par::layan bu rahiplerin kendisini 
yemeğe ve içmeğe teşvik !;in oyun 
yaptıklarına emindi. 

Halbuki Pardayan yanılıyrrdu. Bu 
iki rahip katiyycn oyun oyr.c>mıyor-

lardı. Bilakis gayet samimiyclilı ı. 
Bunlar, cahil. zekaları mah i• t ve bu 

vazifeye sırf harikulade kuvvetirrinden 
dolayı konmuş zavallılardı. 

Onlara, Pardayanı muhaf A a etme. 
Jeri ve kapıyı açmaktan maa<l.ı, bütün 

arzusunu yerine getirmeleri ve hılhassa 
ona bir ıeyler yedirmek isin el!trinden 
gelen herşeyi yapmaları emredilmişti. 
Onlar da bu vazifel\!rini layik·;, yapı
yorlardı. 

Onların epey as gözlü oldııklan da 
bilindiğinden, yemeklere dokur1mama
lan ve m'lhpuslarından en k:i~ük bir 
şey dahi kabul etmemeleri d; tenbih 
edilmişti. 

iki zavallı rahip de, bilhasn bu mı. 
nastırda duvar ve tavanların bile ku· 
lakları ve gözleri olduğunu bfüliklerin. 
den bu emirlere itaat ediyorlardı. 

İşte, sırf bunun içindir ki P•rdayanı 
yemeğe teşvik ediyorlardı. 

Par:layan bunların hiçbirisini bilmi· 
yordu. Tabii hakkı da vardı. Buna rağ· 
men birkaç defa, sırf kanaat ~etirmek 
için, bardağa şarabı doldurarak ve ta. 
:ıağı uzatarak: • 

_Buyurun, diyordu, bir tel. lokma 
alın ve size yemin ederim ki masadaki 
yemeklerin yarısını yerim. 

Fakat, zavallı rahipler, birıi,ırlerine 

acıklı na1.arlar atfederek, verilen emir• 
Icre bir türlü muhalefet edemiyorlar
dı ve rahiplerden birisi büyük bir tees

sürle: 

- Maatteessüf sizi tatmin etmek im-
kanı yoktur mösyö Şövalye. 

Diyordu ve Pardayan soruyo. du: 

- Nıçin? 

- Heyhat mösyö ıövalye, fİıden en 
küçük bir ~ey dahi kabul etmememizi 

söylediler. 
- öyleyse bundan bahsetmiyelim. 
Ve Pardayan bunları s;)yliyeı ek şöy. 

le düşünüyordu: 
- Herifler tadına bakmak istemiyor

lar. çünkü zehirli olduğunu biHyorlar. 
Demin de dediğimiz gibi, Brtista ve 

Zaharyas adlarında olan bu rahipler· 
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...... 2 
, Dr. :" 

ecza depoııu Jııtanbul Yeni postahane arkasında No: 4 7. 

lh •• n Sami 
TiFO AŞISI 

Jstanbul Levazım Amirliği Sa· ı 
tınalma komis onu ilAnlan 

3. Kor için 30 adet yangın söndür
me !Jeti 27 .4-937 Salı günü saat 14 de 
Tophanede Satınalma komisyonunda 
paurlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 

960 liradır. İlk teminat 72 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel 
meleri. "428" "2201" 

Gedikli erbaşları için 4260 metre 
pijamalık bez 27 / 4 11)37 ealı günü sa· 
at 15 de Tophanede Satmalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah. 
min bedeli 2343 liradır. İlk teminatı 

175 lira 75 kuruştur. Şartname \"e nü. 
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelmele. 
ri. (430) (2246) 

Maltepede Piyade atış okulunun 
Teşrinisani 937 110nuna kadar ekmek. 
!erinin pişirilmesi için 3 Mayıs 1937 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 

satınalma komisyonunda açık ekıilL 
mcsi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2880 
liradır. İlk teminatı 167 liradır. Şart

namesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin bnuni vcsikaalriyle bera
ber belli s:ıattc komisyona gelmeleri. 

( 426) (2127) 

SEZEN 
T~RZIHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinen er n 

Kapalı za rf us u lly le eksiltme Hanı , . 
Nafia Veka·e-inden : 

1 - İstekli çıkmamış olan Diyarbckır Nümune Hastanesi pavyon in§aatı 
aynı §artlarla )'enlden ekslltmeye çıkarılmıııtır. 

Keşif bedeli lllf)34.03 liradır. 

2 - Eksiltme 5.5.937 Çarşamba günü saat 15 de Nafıa Veklleti Yapı İt
leri Umum Müdürlüğü eksiltme komıısyonu odasında kapalı zarf usullyle yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme §artnamesi \'e buna müteferri evrak 558 kuruş bedel mu. 
kabilinde Yapı İşleri Umum .ı.füdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6631.70 liralık muvakkat temi· 
nat vermesi ,.e Nafia Vekaletinden alınmış ve en az yüz bin liralık bir iş yap. 
mış olduğunu göster"r müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazınıdrr. 

5 - İsteklilerin teklü mektuplarım ikinci maddede ya.zıh saatten bir saat 
evveline kad;ır makbuz mukabilinde Komisyon Reis!iğıne vermeleri muktui. 
dir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ''968" "2178" 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 2 Haziran 1937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Vekllet Ma.ı.. 

me Eksiltme Komisyonunda üç gurup 4 par~a atölye tezglhmın grup grup 'Ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezglhlann cins, muhammen bedel ve muvakkat 
teminat miktarları. 

Grup Adet Cin.si 

I: 1 :200 silindir Honik tezgihı 
II: 2:500 X 60 takım zımpara tezgahı 

IlI: 1:500 X 200 Üniversal takım bile-

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 
7980.00 

980.00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
598.5() 

73.50 

me tezgahı. 3290.00 246.75 
3 - Her gruba ait eksiltme şartname ve teferrilab parasız olarak AnkL 

rada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektup
larını 2 Haziran 937 Çarşamba günU saat 14 e kadar Ankarada vekllet 
malzeme müdürlüğüne nrmeleri lazımdır. 

5 - Yalnız birinci grup için teklif mektuplarını resmt 
tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre a 

Göz Hekimi 
Dr. ~ iikrü Ertan 1 Tifo ve paratifo hastalıklarına terzisidir müteahhitlik vesikuı raptedilecektir. 

gazetenin 7-5.93E 
lınmı§ 937 senesJ 
099" "922" "2 

tutulmamak için tesiri kat'f, mu-
En cazip modeller, mevei.mlik metiD i LAN C~Caloflu Nuıucımaniye c.ad. tfo J\ 1 afiyeti pek emin tue aşıdır. Her 

( Cataloğlu Eczanesi yanında J eczahanede bulunur. Kutusu: 45 \'e şık kumaşlar. 
Telefon. 22566 ·- kuruştur. latanbul Yemi Postah-<1ne karft8ı11.d.n 

l!tanbul Gümrük komisyoncula. ' mam 30. 4. 37 cum 
rı birliğinin senelik kongr~i. ekııe· / 30 da Birlik salonu 

a günü saat 17, 
nda yapılacağı İ· 

24 PARDAYANIN O(;l U c- -------

~ire. z.hnine yıldırım §eklinde inen bir 
dü~iincenin tesirile hissetti ki, bu ~-enç 
"l··rce kendisi de ölecekti. Bunun uze· o u • . I 
. her türlü mürailikten azade, sa ve 

rıne, . ·•· i 
masum bir samimiyetle, h:ssettıgı şey 

eöyl~d:ı . 
- Bılmiyorum .. Size söylıyemem ... 

k . · ö!ürseniz .. Fakat hitsediyorum ı, sız 

b•n de öleceğim l 
• Ve. beyaz. dik ve alnı yukarda oldu-

ğu halde. ilave edilecek bir şey kalına
dığını düşünerek. üç basamağı çrktı. eve 
girdi ve yavaşça kapıyı kapadı. 

v 
G ç aşık çılgın gibi bağırdı: . 
e~arabbim ı.. Yarabbim/ .. Buna ım~ 

- ' i ice duydum mu? Nasıl. 
kan var mı ..• Y . • d'k.ldi' Bu bir 
B f bakıcı üzerıne mı ı ı .. usa :s • ., 

oksa hakıkat mı. 
rüya mıdır, Y • ·· .. klüvordu. 

b• sevınç onu !';uru J 

Sonsuz ır .. r uzun kılı-
. t bessumle ve e ı 

Mesut bır e nda doğruldu. Pırıldayan 
cının kapzas~ 'h meydan okuyor. 
gözleri, sankı cı ana 

ıdu. .. d" Pardayanın 
O zaman, şovalye -~ a·· Fakat şö

Jd • nu gop u. 
hala orada o ~g~ 

1 
.. bi; tebessümle ve 

1 • ona huzun u 1 
va yenın ğ farkında o ma-
dalgın dalgın baktı mık~ bu gördüğü 

. .. he yoktur ı, .. 
dı. Hıç §UP . zamar.da mut. 
sa!:ıne. onda, tatlı ve aynı tr Çünkü son 

• 1 canlandırmış . . ... 
hı~ hat;ra arı . ··t bassis goru-

.. h yyıç ve mu e 
ıderece mute e ~ 1 adamın orada 
nüyordu. Jan, bu meçhl ud·w•ni merak et-

. . d ğ e bek e ıı:;ı nıçın kal r ını, n . ~n kavga et-
medi. Onunla, daha aynı gu 1 "'ldürnıek 
. . . nu biraz evve o .. 

tığ:nı unuttu, o . "n onunla do· 
istediğini unuttu. ertesı gu 

0 
yalnız 

•w'ni unuttu. 
ğliımesi icap ettıgı . d'" ·u·ndü · Bu 

b' c.eyı uş . 
b'.r şeyi anladı ve ır 't • duymu~· 
adam her~eyj görmüş, herşeyı b' .... er. 

b" abancı. ır '" "' 
t u. Bu aı:lam artık ır ~ de -ildi ve. 
htll değildi, bu adam duşa;,~" do:ttu. Bu 
\ iç olmazsa muvakkaten ır 

bir phitti ve ona, "ondan,. bahsedebi
lirdi. Sevınçle bağırdı : 

- Duydunuz, değil mi? .. Rilya gör. 
medinı ? •. "Siz ölürseniz, ben de ölece
ğim!,. dedi.. Bunu dedi, değil mi? 

Pardayan, zorla ve kaba bir itişte ha· 
kikate, sevkedilmiş gibi, tid:letle iırper. 
di ve genç adama içinde artık mutat a· 
Jaycı ifade görlilmiyen bir nazarla ba
karak çok ciddi bir tavırla : 

- Filhakika, böyle bir ıey dııyduğu.. 
mu unnediyorum ! 

Dec1i ve genç aşık kendisine gösteri
hm bu dikkatten son derece memnun 
olarak bağırdı: 

- .Evet, bunu söyledi I Artık dünyı· 

lar benim oldu ı .. Onun ayaklarına ıer. 
mek için hazineler istiyorum J •• Onun a
sil alnını süslemek için tac istiyorum 1 

Pardavan bir müddet ona takdir 
ve dikka~le baktı. Hakikaten de bundan 
daha mükemmel bir genç bulmak güçtü. 

Boyu vasatın fevkinde. son derece 
mütenasip. kıvrak, sinirli bir vücudu 
vardı. Hareketleri seri ve kolaydı. Acla
leleri son derece zarif ve güzeldi. Em. 

1 • b'ır kuvvete malik olduğ•ı besbel· 
!'asız . . d' 
1. d' Hatları ince ve zarıf. tenı na ır 
ıy ı. . . b b k 

bir beyaz. saçları uzun sımsıya ve u 
. k da sivah ve uçlan yukarı-lelı. yu arısın . 
d ·ru kıvrılmı' bıyıklar bulunan du. 

yaklog · ce ve biraz lakayitti. Fakat bu 
da anın . 1 

1 hrenin nazarı dikkatı ce P 
Şa§aa ı çe ' . h 'k 

. imkan olmıvan bıt arı ası 
etmemesıne · . .. .. . 

d k. 0 da gözlerdi: tkı bı•yuk eıvar ı ı 

yah ptrlanta, ki eks.eriya mukavemet 
. . ;mkansız bırer kıvıkımla ve ba 

edılmesı • • • · b' 
d t.u anda olduğu gıbı, garıp ır zan a u 

tatlılıkla prlıyor. . 
Alat taraflarında uzun hır mahmuz 

ince deriden mamul ve bal-
bulunan. . · · d 

k dar yükselen çızmeler ıçın e 
dırlara a . ba k 

inirli ve yerlerı eşen ca • mahpus, s . k .. 
mavi renkte bır yele ıçıne 

ıar. Boı -

ı·iyet hasıl olmadığından ikinci içti· lan olunur. 
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delikanlı 1 
Hiç tüphe yoktur ki, dördüncü Han· 

ri, kendi sile lakayt ta vırla laf aöyliyen 
bütün hissiyatını açıkça ifade eden ve j 
tnüstehzi bir hürmetle konuıan bu ga-

1 

rip adamı uzun zamandanberi tanıyor. ' 
du. Şüphesiz onun tavırlarını <ia bili· 
yordu ve maksatlarını yüzünden oku
mayı da öğrenmiıti. Çünkü, içinde hid. 
detten ziyade endişe okunan bir sesle 
•ordu: 

- Nihayet, Pardayan itaat ediyor· 
tnusunuz? .. 

- İtaat ediyorum, ıir, ediyorum. 
Haş~ 1 Kralın emirlerine mukavemet mi 
edilir? Bu delikanlıyı derhal yakalrya
cak, Luvr sarayına ıürükliyecek, celli. 
da teslim edecek, ha tta icabında elimle 
idam edeceğim 1 

Pardayan bunları ciddi mi ıöylüyor
du? .. Burası meçhCıl, muhakkak olan 
bir şey varsa, o da, birdenbire bir şey 
hatırlamı§ gibi elini alnına vurmasıdır. 

- Aman l diye bağırdı. Az d3ha unu
tuyordum ... İhtiyarlıyorum sir, ihtiyar. 
lıyorum ... Tevekkeli değil hafızamı kay
bettim! Sir ! Doğrusu çok müteessir. 
m!hcup ve kederliyim, fakat maattees
süf söylediklerinizi yapamıyacağım. 

Bertiy adeta canlanır gibi oldu, ya. 
naklarına kan geldi, Mavi gözleri bu 
meçhul adama döndü ve sonra ilahi bir 
teşekkürle yukarıya kalktı . 

Jan ona büyiik bir hayretle baktı. 
Kral sert ve soğuk bir tııvırla sordu: 
- Niçin? 
- Ne yapayım sir? Ancak timdi ha-

trıladım ki. bu delikanlı bana, yarın sa
b3h için bir randevu verdi. Buna icabet 
etmemek doğrusu ne erkekliğe yakışır 
ne de namuslu bir hareket olur. 

- Şu halde? 

- Nasıl? .. Anlıyor musunuz ki. Sir, 

~~-· -~--------------------bu gençle yarın sabah döfütmek mec. 
buriyetinde bulunduğum için onu bu 
ak§am tevkif edemem? .. Canım, Sir, bu 
genç pek haklı olarak benim korktuğu
mu zanneder. 

Pardayan bu sözleri aamiml bir saf· 
lıkla stiyJerken, içinde kurnaz bir kıvıl.. 
cım parlayan gözlerile, Uh kendisine 
takdirle bakmağa ba§layan Janr. klh 
genç kızı ıııüzüyordu. 

Kral ciddi ve sert bir ıeıle: 
- Mösyö dö Pardayan. dedi. bilmi

yor musunuz ki, düelloyu yasak eden 
şiddetli kanunlar çrkardık? 
Pardıyan, Hanriye endite vermeğe 

başlayan garip ve müstehzi bir tavırla 
bağrrdı: 

- Olur §ey değil 1 Hakikaten öyle! .. 
Düelloyu meneden kanunları unutmuş
tum ... dedim ya Sir, ihtiyarlık hafızama 
çok dokunmu,~. Hep unutuyorum! .. 
Kanunlar!.. Artık onları unutmamağa 
gayret ederim 1 

Yavaş yavaş kızmağa başlayan Han. 
ri: 

- 1\Iösyö, dedi. bana yap ğınız hiz
metler, henüz sizi himaye ediyor ... 
Fakat sabrımı tükendirmeyin !.. Evet 
mi, hayır mı, itaat ediyor mu!.unuz? 

Pardayan bütün vücudi1c doğruldu, 
yüzü &oğuk bir hal aldı ve sert bir ses
le : 

- Hayır! 

nedi ve kral. tehditkar bir ist:hzayla 
sordu: 

- Hangi sebeple? .. Dunu öğrenebilir 
miyiz?. 

Pardayan ayni soğuk tavrill' l:ralın 
gözleri icine baktı ve ayni sert sesle: 

- Mademki kral bunu tahmin ede. 
miyor, sebebini söylemekte hiçbir mah 
zur görmüyorum ve ona şunu derim 
ki, ömrümde ce115t müteahhitliği yap
madıktan sonra, bu alçakça işi altmı~ım 
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dan sonra başarmağa hiç de niyetim 
yok. 
• Kral hayretle bağırdz: 

- Nasıl? .. Bu ne cesaret? •• 
Pardayan ağır ağır basamağı çıktı ve 

iyice krala sokuldu: sonra gözleri içine 
bakarak korkunç bir soğuk kanlılıkla: 

- Beni tehdit etmek cesaretini gös
teriyorsunuz .. Bana, adi bir teklifte bu. 
lunmak suretile beni tahkir ediyorsu
nuz.,. öyle mi? 

Kral hiddetle ürperdi. Muhakkak ki, 
vahim bir vaziyet hasrl olacaktı. Fakat 

buna vakit kalmadı. 
O zamana kadar hareketsiz ve ses çı

karmayan Yiğit Jan birdenbire uyanır 
gibi oldu. O da ilerledi ve genç kıza 
bakmadan sert bir tavırla: 

- Bu dürüst ve asil insana kızmadan 
evvel, benim, kendimi tevkife müsaade 
edip etmiyeceğini sormanız daha müna. 
sip olurdu ! 

Dedi ve şayanı hayret bir gururla 
ilave etti: 

- Yeğit Jam, ancak bir kral tevkif 
etmeğe J fıyıkt•r. Gidiniz Sir, sizin hak
lı sab•rsızhğımzı uzun müddet gecik-

t irmek istemem .. Dr!',arıya çıktığınız za. 
man, i>eni burada, bu kapının önünde 
sizi Luvra takip etmeğe amade bir va
ziyette bulacaksınız. 

Bu ~ayanı hayret teklif üzerine genç 
kı :: mosmor kesildi ve kıskanç gencin, 
gözü kapalı girdiği işkencenin hayalini 
gö::--"cmek istiyormuş gibi, gözlerini ka
padı. 

Pardayan ona yan gözle baktı ve mı. 
rıldandı: 

- Anlaşılan bu zavalh yavrunun ıs
tırabına merhamet etmiyeccktir ! Göz
leri hiçbir şey görmiyen aşıklar ne ma. 
nasız canavar kesilirler, yarabbim 1 

Hanri hayretle bağırdı: 

- Beni bekliyecck misiniz?. Beni 
• Luvra mI takip edeceksiniz? 

- Nereye· isterseniz sizi oraya kadar 
takip edeceğim. 

- Biliyor musunuz ki, doğru cella· 
da gideceksiniz? 

- Memnuniyetle! 
Bu kelimeyi hiddet° dolu bir sevinçle 

telaffuz etmişti ve ayni zamanda, Ber· 
tiye dikilen alevli gözleri ona r.anki şöy 
le diyordu: 

- Beni siz ... yalnız siz öldürüyorsu. 
nuz! .. 

Hanri bu çılgın cesaret ve istihfatnı, 
takdir etmekle beraber soğuk bir tavır· 
la: 

- Verdiğini~ bu sözü unutmzyaca
ğr:n, delikanlı, dedi! Doğrusu, sonuna 
kadar gidip gitmiyeceğinizi merak edi. 
yorum. 

J an, kendisine has olduğu anlaşılan 
mağrur bir edayla: 

- Yiğit Jan vaadettiği şeyi daima 
yapar, dedi. 

IIanri ona bir saniye dikkatle baktr, 
s~nra l görürüz! demek istiyormuş gibi 
bır hareket yaptı ve içeriye girdi. 

Berti bir müddet, şefkat ve muhab· 
bet dolu bir nazarla, kendisi kadar sa
rarmzş olan gence baktı. Yüzünde son. 
suz bir ümitsizlik ve tasavvur eclilemi· 
yecek bir rstırap vardı. Fakat o, bunun 
farkında değildi. Sonra genç kız, üç 
basamağı ağır ağır inerek onun yanı
na yaklaştı. O zaman, ölümün karşısın. 
da bile bir karış gerilemiyen Jan onun 
karşısında geriledi. 

Bunun üzerine genç kız son derece 
tatlı bir sesle: 

- Rahat rahat çekilmeniz kabilken, 
niçin krala, bekliyeceğinizi söylediniz? 
. Jan, içine işliyen bu tatlı sesle ürper· 
di. Fakat bu ancak biran sürdü. Birden· 

bire, tabiatinin ve ahlakının temeli olan 
gururu tekrar feveran etti, gözlerinde 
acı bir nefret belirdi ve gizli hıçkırıklar 
ihtiva eden bir sesle bağırdı: 

- Bundan size ne? .. Ne hakla benim ' 
le meşgul oluyorsunuz? Aramızda ne 
münasebet olabilir? Benim kim oldu. 
ğumu acaba biliyor musunuz? 

Bertiy, kafalarının üzerinde ışıldayan 
mavi sema gibi mavi gözlerini onun göz 
lerine dikti ve ayni tath sesile: 

- Sizi tanımıyorum. dl)ğru. dedi. 
sizinle ilk defa konuşuyorum doğru 1 
Siz de beni tanımıyorsunuz, buna rağ· 

men meçhfil bir kızın kapısını müdafaa 
etmek için Fransa kralına kılıcınızı kal
dırmaktan çekinmediniz. 

Jan çılgın gibi bağırdı: 
- Zannediyordum ki 1 ... 

Şöyle demek üzereydi: Zannediyor. 
(fom siz, masum temiz bir kızsınız. Ken 
dinizi satmak için bir frrsat beklediğini 
zi bilmiyordum!,, Evet, bedbaht genç 

bunu demek istedi! Fakat genç kızda 
öyle hürmete Hiyık, masum, tl.'miz bir 
tavır, samimi bakışlarında öyle büyük 

bir aşkın ifadesi vardı ki, savurmak ü
zere bulunduğu tahkir hanı(eresinde 

boğul;:Ju. Fakat buna cesaret edememek 
ten mütevellit bir hiddetle, dişlerini 
gıcırdatarak: 

- Kral sizi bekliyor, madam, dedi. 
- Biliyorum... Ve sırf sizin için bir 

kralı bekletiyorum... Buna rağmen siz 
ölmek istiyorsunuz! .. Öyleyse beni din
leyin, bu hicap dolu bir sırdır, fakat bu 
nu size söylemem lazım .. Kral!.. Onu 
ancak bir tek defa uzaktan gör1üm .. O. 
nunla asla konuşuıadım, onu i.anrmıyo· 
rum, o benimle hiçbir za-.ıan meşgul 

olm'l::lı .. Buna rağmen o .. benim babam
dır. 

Bu sözlerin samimiyetinden asla şüp. 

he edilemezdi. Jan da bundan §Üphe et· 
medi. Biran içinde kani oldu. Genç kıza, 
çok ağır bir ıstırap olan bu itiraf sanki 
onu darbelcmiş gibi, dizleri üzerine yı· 
kıldı ve ellerini birleştirerek yalvardı: 

- Affedin!.. Beni affedin 1 
• Genç kız, ayaklarında hıçkıran zaval. 
h gence, merhamet dolu bir nazar at· 
fetti ve hiçbir hareket yapmadan çeh
resi sapsarı bir halde, ayni tatlı sesle 
devam etti: 

- Siz •. Siz babamı öldürecektiniz!.. 
Buna imkan mı vardır? Buna miısa<:C:! 
edebilir miydim? .. 

Jan hıçkırıklar içinde bağıdı: 
- Bela felaket başımda dolşıyor !.. 

Beni eziniz ... 

Bertiy, güzel başını yavaşça salladı 
ve onun üzerine doğru eğ :~erel; ço:. ~ a. 
vaş bir sesle fısıldadı: 

- Mademki doğuşumdaki yüz kızar
tıcı esrarı biliycrsunuz, size şunu söyli
yeyim ! Ben de, zannettim ki •.. Bl•lki de 
yanıldım ... 

Genç kız şimdi. mahcup heyecanı 
içinde, pençeleşmiş, büsbütün güzelleş. 
mi~ti. Ve bu defa kıskançlık ve gurur, 
aşkın kuvveti önünde biranda zail ol· 
muştu. Bu defa o, yarım anladı ve se· 
vincinden çılgın bir halde kekeledi: 

- Söıünüzü ... bitirin l.. 

Masum ve saf genç krz, aşkın ne ol. 
duğunu bilmiyen, şimdiye kadar ancak 
kalbinin sesile hareket eden ve bunun 

aşk o!up olmadığını bir türlü anlaya
mıyan genç kız, onu tanımadığını, onun 
la ilk defa konuştuğunu unutarak, an· 

ladı ki, ha-ftıılardanberi penceresinden, 
uzaktım gözetlediği, mağrur tavrmt, a. 
sil hareketlerini, balkonun altından ge· 
çerken, kcndis:ne doğru kalkan z;ı rif 

çehresini hayranlıkla seyrettiği bu meç
hul genç, kalbini teshir etmişti. Birden. 


