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isy an Cebeli Düruzdan Havrana sirayet eJ.iyoı: 

Şam tehd i t aıtındcldır 

'"'°" mınta7oa.sını g~tercn harita (~m oklara göatmlet& yerlerdetl 

~~----.;-.kcil_.,,....~:rıca--.:.:..Tc :=a_1~. ~·;ıl.a _ •. ~ r) - ----

K tt ç ü k anlaşma 
konseyi dağıldı 

Resmi teblig, üç devlet arasm-

. 
CebelldOruza yakın 

Köy ve kasabalar halkı 
telaş ve endişe içinde 

Cebelidüruzdakl 
vali Şama kaçtı 

Suriye Başvekili acel 
Paristen çaQırıldı 
Dürzü isyanının başında 

ur ' 
Şam, 3 - Suriye • Fnu& 9.Dlqma. 

•ı ile Cebelidüruz da Swiyeye ilti. 
hak etmipe de bu mmtakaya bir ne. 
vi hususi idare de vaadedilmittir. Fa. 
kat bu vaid yerine getirilmemiftir. 

Dürziler bundan memnun olma. 
mı,lar ve evvelki gün isyan etmigler
dir. 

Suriyeli vali Neeib Belcrl hayatını 
kUrt&rmak için kaçmııtır. Şamh me • 

~urlar ve 'V~l tai& tut1llın\1ftur. Ta. 
mamiyle ail&hle.JJJJlış olan dütdler lll 
komiııer m~vinine giderek Şamlı me. 
mur iat~mediklerini tebliğ etmifler
dir. Dürztlerin başuıda vaktiyle Suri. 
ye iByanım Fransızlara kartl idare et. 
mit olan ve Suriyede bilyilk ntıfuz sa. 
bibi bulunan Sultanülatrat buJunmık· 
tadır. 

(DtMımı 6 ıncufa) 

. Hududumuza 
~~~ .~!. ~~!~.~~ dü~ .. ~~afi~!.~,1 b~~~!~~.!?.!I Pre:: Po~aından •onra Saltar.at Naibi diier aı:alarını .ziyaret etmişlerdir. t 
nn ~ Çekoslovakya Haririye Na. Küçük Antant leonaeyi ~at on yedi 
~ Anton~Olllanya Hariciy~ ~·- buçukta a~n topl~ntıaını akdederek iki 
leri aııe kabul ederek mıaafır- cilndenberı tetkık edilen meseleleri 

• • Jeınetine abkoymuftur. Misa. (Devamı 4 üt1Ci14e) 

Franko cephedeki 
paniği tutamıyor 

lla~qan/ar alabildiğine kaçıyoı 
Ası merkezi Burgosta ltalyan 

askerleri yuhaya tutulmuş 
(Yazı.tt ! inôil/ıŞ) 

Kardakte km#r ve 1·1 ı · · b ·· re ı,, fabril:al..-ırumı teme atma n:eracı mı ır9c n ! !!-

:::.,,.~ IGWUoanın makcfüıi giislcri.yor. Tafsiıat ~ inci sa·:,ıf a.-

Me§hur Sultanul Atraşın kardeşi tie 

,=-:::~=; eş· · kıya· 
i 1 S lerln Romanı 

·~:::~;~~,~~~~~.! gön~~ renle r 
kil Dünyanın en meşhu~ l3 .polisli iyi bilsinler kı bu alrakhkların-
romancısı tarafından polıs hafıyele- V 
::!ı~§~~hzalarına cevap olarak ya.I dan ancak zarar göreceklerdir 
\ngilterenin "Detection club., yani Surlyeden ge)en bUlOn kUfUklDklere 

!~:~~~~m~~::~~:m~uk!::u:: Bı·r ters· tokat m 
1 
emsalsız eserıni 1 l Z 

1 HABER • Ru~iln 
1 Tefrikaya başlac:ll · b • ı k ~ f • de 
ı_!!.~.:!.~~~-~!~!~:~.~~;!~~!~.:!..... ı e a. ı ır 

· Adisababada 
· yiyecek l<ıthğı 

başladı 
Habeş baskını tehlikesi de 

göze alınarak 

Illr ~Ok ltal)'BD askeri 
( uakl~dillyor 

( y a.ııaı 6 ınctda) 

Hatayda hadi.eler caniyane bir 
seyir takip ediyor. 

Köylere ~· acDar takmakla 
bir .Türk ülkeıinin Suriye!ileıtiril• 
ceğini ananlar bu büyük ahmaklık. 
lanna, Türk topraklanns e!kİY• gön 
denn~kle azami b!r kil:stahlık setniai 
verdiler. 

Biz, topraklanmızm her taarruz,. 
tan muun buluruluiuna inuan bir 
milletiz. Kendi kun·etlerimize, 
kendi zekimma ve keneli mücadele 
kabiliyetimize iumnıkta olduiu· 

muzµ ifade eden bu kuvvet, bu ze. 
ki ye bu mücadeleci varhk modem 
bir milletin vasfıdır lô böyle bir mil
let herhangi bir kötülüğü daha niyet 
halinde iken kolaylıkla bojabilir. 

Binaenaleyh Suriyedeki 11tılaut 
vatansrzlarla "vatani,, vatanmlann 
ve masum bir milletin enaeeinde il· 
renç bir kene aibi ya,..mıt olan 
müstemleke kadrosunun hiç bir en
trikuı bizde bir telif n endite 
u1aııchrmu. Suriyeden selen ve 

'~''"""°l 



Radyoda Türk sesi 
Bugün biliyoruz ki, y1llardanberi beklediğimiz büyük radyo istasyonu ya. 

pılmak üzeredir. Yakın bir zaman ic~inde, Türkiye, sesini, duyurmağa başlı. 

yacaktır. • 
Fakat kuvvetli bir radyo istasyonu, ses duyurma işinin ancak teknik tara

mı halleder. Geriye, bu i§in 1>91itik ve estetik tarafı kalır ki, bunun kilovat 
vveti ile hiçbir alakası yoktur. lşin b·u tarafı harice ısmarlanamaz. Bunu 

memleketin kültür seviyesi halledecektir. Tersine çevirelim: işin bu taraf r, 
endi kültür scviycmi1..i. cihana ilan etmek demektir. 

Futbolcularımız dışarda yenilince nasıl bir ıstrrab duyarız, bilirsiniz. 

rgilerimiz muvaffak olamayınca, aynı acıları duyarız: Mcmlc!;eti dışarda, 

ayık olduğu gibi temsil etmek, inandığımız bır prensip olduğu halde, ba§ar
dığımız bir nokta olamamıştır. Bu hatayı mikrofon önünde tekrar etmekten 
sakınmalıyız. 

Radyo politikası gibi mes'uliyet ve salahiyet istiyen bir işte, söz ve karar, 
cak devletindir. Ve hiç şüphe etmeyiz ki, devlet, büyük istasyon biter biL 

ez, bu davayı, lazımgeldiği gibi halledecektir. • 

Müzikte alaturka • alafranga bahsine gelince, gelen sen~ler isba.t edecek .. 
tir ki, böyle bir ikilik mevcud değildir. Srek - semitik ve bizanslı müzik mek
teplerinin , bir terkibi olan alaturka müzik, bugün 30 • 70 Ylii arasında olan-

arın hoşuna gidebilir. Araştırırsak, bunların, daha birçok ı;eyler hoşlarına 
gitmektedir. Şu var ki, onlaı:ın biltün hoşlarına giden şeyleri Türk cemiye • 
inde muhafaza etmek lazım gelirse, inkılaba lüzum kalmaz. 

Bir devre geçirmekteyiz ki, eski ile yeni henüz yanyanadır. Müzik bakı-

ı-:v-s:şrr· 

Yeni posta 
vapurlarımız 

1 J 

------ -- - -- ........_ ... ',f --
DcnizyoT«:m idaresinin 11-farmara hattı için yaptırmakta olduğu 1500 

er toııluk ve 18 er mil .süratli vapıırlarm mcdeli 

Denizyolları idaresini bundan ev- daki mukavele de imzalc.ınacaktır. 
vel ısmarlanan yeni vapurlarına ila Bu i§leri~ bitiı-ilmesj, bu ay sonuı}9 
vaten ısmarlayacağ~ be§er bin ton- kndar sürecek ve 1kinci mukavc e 

1 k .. aelecek ay Ankaracla imzalanacak· 
u uç vapur için in§aatı üzerine a~ f'o 

lacak grupun teklifleri şehrimize trr. Denizvollannın bundan evvel 

gelmiştir. İki taraf proje, plan ve ısmarlana~ vapurlarının inşaatınJ!l 
şartları Üzerinde tam bir anlaŞmaya ilerlemekte olduğu gelen haberler· 
vardıktan sonra bu üç vapur hakkın den anlatılmaktadır. 

dan, yeni Türk müziğini yaratmak vazife.si:oi alını~ g-enç müzisyenlerimiz F k h d ki 
u vazifelerini yapıncaya kadar, ne alaturkacıları susturmağa ne de alaturka- r an o cep e e 
"1 kaldırmağn. imkan vardır. Bakınız ne haldeyiz ki, 'iJir yurdda{i, bizim rad. 

royu kapatarak M:ısrr radyosunu dinlediğini biliyor da, alaturka çalacak bir • '1ıl • t t 
Türk istasyonunu haricin dinleyip dinlemiyeceğini sormak lüzumunu duymu. p a o J gı U a m l y O r 
·or. Sonra da, ııe11imizi duyurıpaktan bahsediyor. Fakat bu yurddaşın -bir 

_cr_e_~_~_k_a_~_r_h_a_kk_ı_v_u_~_~_~_··_n_~_·._a1_a_~_~_a_,b_~_ı_~_k_~_u_ak_m_~_~_t_o_w_u_h_ Tla(qanlaralabı·ıdz·gwz·nekaçıgoı gibi her türlü müsamahalardan da kuvvet almaktadır. - B. B. (Ulus) tan. 14 l~ 

Asi merkezi Burgosta ltalyan 
askerleri yuhaya tutulmuş 

Kara bükte 
bugü nk ü merasim 
Demir ve çelik fabrikalarının 

temeli bu sabah atlldı 
Safranbolu 3 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Başvekilimiz ismet ln
&ıü ·ne dl~ i' ve ıtl timiz saat onda 
Kanıbü~e vaS1l ~Itliilar, diğer davet
lileri hamil tren de daha evvel gel
mişti. Yanında lktısat Vekili Calal 
Bayar, Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Aras, Gümrük ve inhisarlar Ve
kili Ali Rana ile İngiliz sefiri Presi 
Loren ve Brassart bulunan lsrnet in• 
önü fabrika sahasına doğru gelirken 

anta kapanlar 
ört hırsız yakalandı 

ve mabkôm oldu 
: Kmltoprakta iıtuyon caddesinde 
~5 numaralı evde oturan Hatice dün 
öğleden sonra vapurla İstanbula geç. 
İni~, köprü üzerinde yürürken bir adam 

hızla kendisine çarparak elindeki çan
tasını düşürmüştür. Kadına çarpan sa
bıkalılardan Keğorktur. Çanta yere 

aüşünce kapmış, kalabalık arasında koş 

maya başlamıştır. Hatice .içinde 45 lira 
bulunan çantaııınm bir adam elinde u
zaklattığrnı görünce feryada başlamış
br. Keğork fazla koşamamış, köprü ü-

zerinde devriye gezen zabıta memurları 
tc:rafından yakalanarak müddc;umumi. 
liğe verilmi2tir. Son iki gün zarfında 

şiddetle alkışlanıyor ve §apkasını sal 
lıyarak lialkr selamlıyordu. 

IWrabuk civar köylerinden, Saf~ 
ranb.oludaJT> ıhatta çok "' f11Zaklardan 
binlerce kiti bu rrıesut günde bulun
mak için Karabüke gelmiılerdi. Bir 
çok ihtiyar köylülerin saatlerce yü
rüyerek Karabüke geldikleri anlatılı
yordu. 

Biraz sonra fabrikanın henüz 
tesviyesi yarım yapılmıf taze toprağı 
üzerine vasıl olunacak ve başvekili
;niz uğurlu eliyle birçok fabrikaları
mız gibi Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının da temelini atacak. 

Başvekil 1 2,24 te vekillerle be
r J... :· hususi trenle buradan ayrıla
caktır. 

Aııkaradan hareket 
.. 'l\nkara,~ 2 Q' elcfonla)· -

Başvek:il ve vekillerimizi h:amil tren 
saat 10,30 aa Ankaradan hareket 
etti. Başvekil temel atma merasimi. 
ni saat tam 11 de yopacaktır. 

Bugün İktrsat Vekilimiz Anado
lu klübünde İngiliz firması mümes-
sillcri §erefinc bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafet esnmnnda Br asser firması
nın direktörü ve M. Pvcrs nutuklar 
söylemişler, Celal Bayar da mukabil 
bir nutukla kendilerine cevap ver
miştir. 

bu suretle kapkaç yapan itç kişi de cür- Ereğli fabrikası açılıyor 
mü meşhut mahkemelerinde muhtelif Konya Ereğlisi, 3 (Hususi mu• 
cezalara çarprlmı~lardır. Bunlardan biri h·abirimizden) - Konya Ereğlisi 
Hay:far isminde bir Yalovalı dır. is- hakiki bir bayram arefesinde bulu· 
'fanbula iş bulmaya gelen Haydar parası nuyor. Buraya bereket ve hareket 
tükenince çanta kapmak hevesine düş. getiren Konya Ereğlisi mensucat 
müş, 1stikıat caddesine çrkmrştu. fabrikası yarın Başvekilimiz tarafrn-

Çok geçmeden Haydar büyük bir ma- dan açılacaktır. Halk ismet lnönünü 
ğ.:zanın vitrininde ve moda kumaılarr bir an evvel aralarında Görmek için 
seyreden Siranuşu gözüne kestirmiş, çırpınıyor. 

bileğine vurup çantasmı yere düşürmüş --.-. - .-.-----"------
sonra kaprp kaçmak istemiştir. Siranu~ Kuçuk i llla fl a Roma 
hemen frryad edince Hayrlar yakayı ele prolOk Ol U dCV let l erİ 
vermi , mahkemede iki ay hapse mah- ı d h d J 
k(ım edilmistir. arasın a nıua e e er 

Mustafa lsminde biri Salıpaz::rında a. ı Viyana, 3 (A.A.) - iyi habet 
lrş veri§ eden Nimetin 5c:ntas:nr çalmr§. alan mahfellcre göre başvekil Şüşnig 
kaçarken y~alanmırı bir ay hapse mah- ı küçük itilnf devletleriyle Roma prc• 
ku:n olm~§tru. tokollarını im~..a eden devletler ara· 

Ali adında bir sabıkalr Ciht!ııgirde smda iki taraflı iti!Ufb.r nkdini der-
rnfoafirliğe giden bir ana ~ızın peşine piş eylemektedir. 
düşmfüı, tenha bir yerde kad:ruıı elinde- Bu itilaflar, geçende aktedilen 
ki çantayı kapmıtttr. Ali bekçiler tara. ftalyn-Yugoslavya paktı ile birlik
fmdan yakalanmıı. mahkemede altı ay te her iki grup arasında bir köprü va 
hapse mıhkQ.m olmuıtur. zifesini göreceklerdir. 

Madrit 3 (A.A.) - Müdafail meclisi. 
nin dün öğle zamanı neşrettiği bir teb
liğde ezcümle §Öyle denilmekteClir : 

''Guadalajara cephesinde hükumet 
kuvvetleri, Villa Nueva ve Anecilla 
istikametinde ilerlemektedirler. Topçu 
kuvvt'tleri, aııUerin Jadraka, Almadro
nes ve Mirabueno'daki mevzilerini bom, 
bardtman etmiştir.,.... 

Asiler Penarroyadaki ıivil halkın tab 
liyeııine ha,ıamı!lardır. 

Muznff erıme ilerleyiş 
o"ku Kurtuba cepheıi 3 (A.A.) - nU 

· de Pomet kuvvetleri Kurtuba cephesın 
zoblanco mrntakuında 20 kilometre i· 
lerlemi~lerdir. Ya~murun şiddetle yağ· 

asına rağmen miliılerdeıı murek~Pe 
bir 

0

yi.irvüs kolu Vilarart iatık~ıııetık 1_ 
lCilomctre kadar i1erliyerck sev u . Puzoplnnknila 

Andujar 3 (A.A.) -:-Havas 
muhabirinden: 

·· .. k b' hen•miyetı ajansı ceyş noktasından huyu ır e •· 
1 haiz olan A'rcorıonoıilla ııırtl.ırrnr e e 

Hükfımet kuvvetleri, Pozoblanco 
nuntakasmdaki, taarruzlarına devam e· 
ıderek Pozoblanconun cenubunda klin 

Oriejo kasabaaına kadar ilerlemişlerdir. 
Kasaba, hükumet !opçularının ateıi aı. 
tındadır. Birkaç yürüyU§ kolu Pouarro
ya üıı;erine doğru ilerlemektedir. 

Bu kollar Cabez - Mesada dağının 

eteğine kadar ilerliyerek b:ızı aai mev
zilerini i2gal etmişlerdir. 

Hükumet tayyareleri Penarroyadaki 
mühimmat fabrikuını bombardıman 
etmektedirler. . 
ltalyada yeni 

tayyare teşkilat ı 
Bugün bayrak t evzii 
merasimi yapı lıyor 

Roma 3 (A.A.) - Kral, bugün 14 
iincü yıldönümü tesit edilen asktri tay
yare kuvvetlerinin bütün cüztitamları .. 
na, merasiırıle bayraklar verect ktir. 

1931 de yaptlan tc~kilatın yerine 
kaim olan yeni tayyare te§kilatı da bu 
vesile ile bugünden itibJ.ren meriyete 
konacaktır. 

Yüksek kumanda, şu suretle tc~ekkill 
edecektir: 

1 - Dört memleket hava mıntak::ları 
kumandanlığı, 

2 - Bir ~imali Af;ika yü'.ı:stk ku
mandanlığı, 

3 - Dört kumandanlık: Si-;ilya, Sar
dünya, Libya ve Ege dcnizinclei<i İtal. 
yan adalarında. 

Hava kuvvetleri alay, liva, Afrika 
ve hava filolarına ayrılmış 93 gruptan 
ibarettir. 

Kara ordusunda 5 alay teşkil eden 
tarassut filoh:rından mürekkep olan 
S grup bulunmaktadır. 

Dmiz ordusunda, 4 kuma'1danhğa 

ayrılmış, miktarı gayri 
filoları bulunmak~adır. 

mur:yycn hava 

Bu kuvvetlerin sabit kadrosu, 4.032 
zabit ve 8.144 küçük zabitten ibarettjr. 

Bu rakamlar, 1941 senesinde 7.670 
ve 12.647 ye çıkarılacaktır. 

geçirmi§lerdir. 

Hınçlarını çocukları öldürerek 
alıyorlar 

1 
.... 

. tl otör uu 
Valensıya 3 (A.A.) - Ç m b 

6 asi tayyaresinin Jaen şehrini bom ~r: 
dıman etmeleri neticesinde e~s~drısı 

.. 82 kitı en 
kadın ve ço:uk olmak uzere 
fazla ölmüş ve 125 klşi yarala:ırnrtşır. 

Tayyareler yüzer kilolu!< 30 daln 
. l aıne e fazla bomba atmr~lar ve bılhaSS· 

mahallesini tahrip etmişlerdiı · • 
1 La Manana gazttesi idarehi\nesın ~ 

.. .. d"' 'k' ·ı t• aJıunla, onune uşen ı ı torpı , ~ır 

çocuğu öldUrmUştür. k. 
Hasarat, pek mühimdir. imdat e t• 

leri. enkaz arasından ölen ve yara a
nanları çıkarmaktadır. 

isyanı kendileri de itiraf 
ediyorlar 

Hendaye. 3 (A.A.) - Jııpanyadan 
yeni gelen Falan ji~ t ( fa!.İSt) ricalinden 
bir ıat, Havas aj:\nııının muhahırine, 
ispanyanrn astlerin elind= olan kıs. 
mının muhtelif ıı cktalarmrl:ı isyan ha· 
reketleri ~örülmrktc oldıığunu beyan 
ve sunları ilave etmistir: 

Fakat bu harekctl~r. general Franko· 
nun şahsrna karşı değildir. iı;yanıa:· 
hakları olmadığr )ı-.lde zabit tayın edı. 
)en asil ailelere mensup bazı kimseler 
hakkında gösterilen bu teveccühe kar· 
şı zabit ve küçük zabitler tarafr~dan 
yaptlan bir protesto mahiretindrdır: 

Isyanlnrn clnir tafsilat 
Fransızca Paris - Soir gaırteıinin 

Londra muhabiri bildiriyor : 
Cebelüttarıktan ıelen haberin, Te· 

tuan, Alijesirae ve Burgos:la meydana 
çıkarılan ~eniş ııııikast ~ebekeııi luıkkın
da mUtcmmim malumatla doludur. 

1 - Tetuanda yüz kadar zabit ve 
asker kurJuna diıilmiı. bin ki~i hap~e .. 
dilmiıtir. On tayyareci, tarrıırelcrıle 
beraber kaçmı~lardrr. 

2 - Aljesiru'da ukerler kışlaları 
kırmrrr - sarı renkteki cumhuriyet bay
rağını çekmi~lerdir. Paıarteı;i günü 

· · zabit vt as. Pari alayına mensup yırmı 
ker kursuna dizilmi!.lerdir. 

3 - Burgosta, halk caddeleıJen ge-
geçen İtalyan kıtaatııu yuhalarla kar§!· 

:::;: 
3 NİSAN -1937 

dlavata daie 
Alışıklık pe;desi 

Geç kalkmagı itıynd edinmiş bır 
ark~daş ~ir gUn sordu: "Sen hıç gil
neşın dogmasmı seyrettin mi?., Bil _ 
rn .. 1 ~m 0 sun erde bir işi çıkıp da erken 
mı kalkmıştı? Yoksa gece sohbetıni 
erken denecek s~atlere (1) kadar mı 
d_ev~ ettirnıişti? her ne ise, bir "tu .. 
lu rrormf tU 
_ '' 0 J§ • Çok ho§lanınış oldu .. 
ua anl:ıtırkcn ··~ı 
r.. go~erinin purlamasm -
dan da belli idi. 

Ben,_ i§imdcn epice uzak bir \'erde 
oturdugurn için her b h .. • d -sa a guneş og. 
m.ı.dan kalkarım. "t 1• k d 

.. d" k · u u,, u o a ar 
gor um i artık gözlerimi çcviriıı de 
bakmam b'l 
de bir .. 1 e. Bunun için de, onu bin_ 

11 
~ormek fırsatını bulanları 

- sua crıni .. 1.. . 
b·ı t . gu umsıyerek karşılasam 

ı e - a ıçimde k k 
d 

_ n ıs anırım. Günc§in 
ogması da bat""' d ( .. . . "b t k ' ... ası a guneş ıçın bu ama kl' . 

) lb
" e ırnesı hiç de iyi olmu-

yor e ette ki "ok .. ld' f ' 
11.lııtıklık 

0 
. :ı . _. ~uze ır; aKat 

bat d k
. g\lzellıgı orter. Bu da is. 

e er ı g" 1 zim gönl" .. ~.ı.e lik eşyada değil, bi. 
umuzun tuer-· d d' D" ya.nın as 1 b ıgın e ır. un. 

Çok go" dı"k ahtıyar adamları da, en 
r u lcri 

§eylere bile ha' en alışık oldukl~ı 
mak kabil! . ~et etmek, hayran ol
cuklar bi Yetinı göııterenlerdir. c;o.. 

Ark' d r de ha.kiki §airler ... 
a t§ımın ö..ıı b 

Rachilde'i 0 8 ""' ana. Madame 
bir perde!~ ~ Vcndcur du Soleil adlı 
r;el oey· d' k P_ıyeııini hatırlattı (o gtı. 

ı ıllmııe b" . bir meyd ır çevıren olea !. .. ) : 
fa.kat ne R~~ ortada bir ~yyar utm1 

C>nUnde cn.~~de bir ç.tı.nta var, ne de 
mtltemadiye~ bl~. kutu... SöylUyor1 

methe<Iiyor Söyleyip, "mal., ını 
gatı vıı.r· · Halkı cer.beden bir belL 
l~ıp dol~y:~~a.n gitgide kalaba.lık. 
malın ne old~~rkeıı, bu methedilen 
hayet öM-en. u merak ediyor. Ni. 

e• IYoruı· nJ kaldırıp gi1 • eyyar ııatıcı eJi .. 
bakmıyorsun neıi gfüıteriyor: "Ona 

uı, onu .. ti diyor; 0 , dUn gorm yorsunuı, 
GUnC§'i atıy Yanın en gtizel §eyi: size 

orurn' o· 1. fu, yani nö ·" ın ıyenlerin to· 
omuz Bilkip r~.m.ekte devaın edt'nler, 
oi... g ıyor: ancak bir iki ki· 

O "ee 
'\, L· YYar Aatı,., J1 ... k"k• . ' cun .. ü A'iiııde " .. ı ı saırrlır. 
alışık Old il; Jık hA,rotm si;~ ... 11;y,; .. ; 

m~sini, g~f!itllUZ ~eylerin 0iirini gör. 
uyumuş ~::1r;mesınl, yani gönüllerde 
adamdır. Amağl .. u~andırma.smı bilen 
larm cofund gonul tazeliği, ins!.n. 
bUsbütUn öl~U :ımnkla kalmam.ış, 
şiire oınuz Silk' r. Onlar da hakıki 

1P geçerler. /' 

-::-:--:=----- Nurullah Ataç 
(1) "Vakit ok 

ken de de .1 b~dar geç ki artık er. 
nı e ıUr Sh·'· Romco ile J• 1. ,, uespeare, 

------·~ ıcttc, 

Musoll~ınbardı- ' 
m~~a t~Y!.aresln~e 

dün kendi, bo (b .A.) - Musolini. 
le bir talim m ardırnan tayyaresiy • 
Littorio ta uçutu Yapmı§trr. Duçe, 
14.30 da {Ynkre meydanından EMt 

are et etrn· 15 30 l tekrar meyd . 1f ve , ı a 
ana ınmi~tir 

MusOITrııo~~:-:--·~~
şoförii rnu glu mu. 

Roma, 3 CA.A kazana.c.a_ll 
0ğlu Vittori 1\1 ·) - Musolmının 

0 Ueol' · B ciada 1.000 ın·ıı·k b' ını yarın rea· 
. . ı ı ır ot b'l . norna ıştırak ed 1 omo ı ) a· 

ece~ \'c t . c 
na ıncnııup 1.soo . urıst ıınt!I• 

d ·ı· Sl\ntırn t ., ı! bın a sı ındirli bi e re mııta• 
aıktır. r otomobil kullana· 

Musolininin şof" .. 
ratto l\1u~olı'n· · oru Ercole Bo· 

• ının ııah • 
sevkedece!ttir. s sı otomobilini 
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. Bu serlevhayı koyduktan sonra 
kendi kendime gülümsedim: Pek 
şairane kaçtı ... Evet, acaba hangi şa
irin şu yukarıki başlık altında bir iki 
manzumesi yoktur?.. . .Bilhassa en 
baya tiler "yol,, şiirleri.değil nıidir? ... 

Keza; yollar .... Bir makale ser-
1evhasıdır ... T anzimattanbcri, kimbi-

lir kaç gazeteci, bu kelimenin altı
na tenkid ve temenni satırlan dö . 
şenmiş_tir .. . 

Benimki işte bu bayat mevzuun 
mensur kısmı! ... Fakat tazelenip ko
tarılmas_ına sebep •. bulunduğum viln. 
yette, bır yol faalıyeti olmasıdır. 

* * ;lf. 

Diyebilirim ki, Anadoludaki en 
güzel eski şoselerd.cn bı·r·t b' . gene ızım 

Ordu vilayetinin içindedi u· . . . r. nye-
nın çaı·§ı ıçınden kalkıyor N'k . T k f d .., . ı sar a, 

o a a ogru ilerliyor. Dağlarda, 
yılankavi kıvranarak gı'd' B"t'' .. t h l ıyor. u un 
mu e assıs ar. hunu bir fen saheseri 
saym~şla:: F c-nnanım Sulta~ Hamit 
vk~rmış: 

1
köprüsi.iz, menfez~iz, vo-

U§suz o sun t l · B' f ~ .. . " cıc-mış. ır · rans1z 
muhendısi de b l .. . • . . u esı:ıs ar uzcrınden 
pro)esını §~lacak bir muvaffakı-
yetle yapmış. Civarın b"t" k'" I" .. .. u un oyu· 
~~nu andgaryaya koşmuşlar. 1nşaatt 
ı areb_e en Vali Sırrı pasa müthis 
sert ırza+-- y l . - J . •ua?ş. o un ınşasmda calı 
şan ıhtiyar k·· l"l -
1ar: oy u er şunu anlatıyor• 

m 'd Ozaınnnlar, buraları, ta Ter-

i 
el en, Çarşambadan gelen köylü-

er e dol O I b' d rnuştu. rta ık karınca gi-
~. a am olmuştu. Her köylü, bes 

gun on ·· J 

lın gun arası çalışmağa mecbur 
tutu Uııttu B .. d 1 

• :r • u mu c.et z·c.ırf•nda 
yıyec .... · d • egını e kendi temin eder, yal-
nız kazın k ·· k 'b· k d't . a ure gı 1 çalışma aletleri 

en ı.erıne verilirdı· B"t" · ·k· · u un ınşaat 
ı ı sen .. d" S . ~ sur u. ırrı paşa o derece 
haşın bır adamdı ki, işine geç kala
nın yahut tenbellik edenin sırtına 
peknfez, bal sürdürür, gün~te bıra• 
ktr, sıne~ ve ~nlara yedirip işken
~e ederdı. Maıyetindeki köylüleri 
ıdare edemiyen, yahut tayin edilen 
zamandan gec 1 k" v . - ge en oy agalarır.a 
ıse, bir öküz kestirterek k' 1· . k b . ır ı ıs en-
~~ıni tahkir manasına bas] -

çırırdi. - arma ge-

-- Peki, ne dersiniz bu işlere? .. 
rah - Allah _ra~ı ~lsun deriz ... Allah 
kü :t eylesın ıyı etmiş deriz .. Cün· 

k . Yolları biz yaptık c::ı.m · 
endı · · · a, gene 

mız ıçın yaptık. .. 
Görüst"'v .. 

· . - ugum adamlar, eski dev-
rın saınım • 
nuyordu ı surbette aleyhinde bulu-

ama u y l l . d .. t 0 mese csın e 
m us esna... yalnız .. . . 
sonra arkası d nıçın o.ndan 

cvam etm d') Ö k' 
yollar bırakıldı) d' l e ı. te ·ı ·., ıyor ar ... 

* * 

Rüşvet suçlusu 
nahiye müdürü 
Nasıl yakalandı ? 

Y eniköy nnhiye müdürü Alaet
tinin yirmi beş lira rü~vet almak 

maznunu olarak yakalandığ~;d'ün 
yazmıştık. Alaettin hakkındaki tah 
kiknta devam edilmektedir. 

Tahkikat evrakına göre Yeniköy 
nahiye müdürü, Emirganda Satvet 
Lutfinin köşkünün bahçesine lstin
ye srrtla~mdan kırmızı toprak ta§m• 
masma mani olmuş ve bu işin an· ! 
cak elli lira mukabilinde yapılabile· 

ceğini Satvet Lfıtfinin katibi Ah~
de söylemiştir. Nihayet yinni he§ li
raya uyuşulmuş ve Ahmet demese· 
leyi emniyet müdürlüğüne haber 
vermi~tir. 

Evvelki gün sabahleyin saat do
kuz bucukta nahiye müdiriyle Emir• 

ganda birleşen Ahmet otomobile bi
nerek Y eniköye hareket etrnişle .. c!ir. 
Emniyet müdürlüğünde numaralan 
bıydolunan paraları da Alaettin oto. 
mobil içinde Ahınetten almı§ur. 

Daha evvel Emniyet ikinci §ube 

müdi.1riyeti sivil memurları da Yeni

köyde tertibat alarak beklemt>kte 0 1. 
duklarmdan bunlar Y eniköye gelip 

dairenin önünde indikleri sırada he
men Alaettinin koluna girerek yu. 

karı çıkarmış ve üzerini arad1klan 
zama!1 parayı bulmuşlardır. 

Pazar günleri 
çahşan 

berberler 
Cemiyet Belediyeye 

Jbbarda bulundu 
Berberlerin hafta tatiline başla• 

malarından sonra şehrimizde hiç U· 

mulmadık ve uzun senelerdir unu· 
tulan bir iş meydana çıkmıştır. 

Son zamanlarda bazı berberler 
devamlı müşterileri için şöyle bir u-
sul ittihaz etmişlerdir: Pazar günü 
berberlerin kapalı olmasından dolayı 
traş olamıyan kimseler cumartesin-

den berberlerine uğramakta ve erte· 
si günü için randevu vermektedir. 

Bu iş bir telefonla da temin olunmak 
tad1r. Bundan sonra pazar günü bir 
kalfa tra§ için eve gelmektedir. 
Şimdi pazar günleri çantalı bir ta
knn seyyar berberlerin kapı kapı ge
zerek tra~ yaptıkları görülmektedir. 

Bu işi pek beceremiyen diğer bir 
kısım berberler de kendi evlerinde 
pazar günleri traş yapmaktadrrlar. 

Bu suretle hem vergi kaçakçılığı 
yapılmakta, hem be bdiye pazar ruh 
satiyesinden zarar etmekte, hem de 
tatil yapan berberler zarara girmek· 
tedir. 

Berberler cemiyeti vaziyeti ha
ber almış ve belediyeye de haber ver 
miştir. Bu gibiler hakkında takibat 
yapılacaktır. 

An karadaki 
kaza 

Fethi 
sıhhati 

Yamanın 
iyileşiyor 

Dün bir ka.ıa kur· 
§Unile yaralandı· 

ğmı y.ı.:<lığımız 

İ:? bankas? Anka. 
ra merked eski 
müdürü ve Yaman 
~irketi ~üdürü 

Fethi Yamanın 

sıhhati düı:dme:k

t.::dir. Tthlikeyi 
atlattığım dokt-

f a{hj Yaman torlar tem!n et. 
mektedirler. 

Fethi Yamanrn son günlerde asabının 
bozuk oluşu bu kazaya sebep olmuştur. 

Bilhassa demirin tonu 4.5 in&iliz lira· 
sına iken girişilen bir taahhüdüıı demi-

rin tonu 8,5 İngiliz lirasına çıktıktan 

sonra yerine getiril=nek mecburiyetin. 

ele bulunuşu Fethi Yamanın ü~erinde 

fena tesir yapıruş ve o akşam çok mü-

teessir bir halde evine gidince bu kaza 
başnıdan gec;miştir. 

l>enizcilerln sıhhi 
muayeneleri çok 

sık ı o 1 u ~·o r . 
lktısat vekaleti, son senelerde 

vukua gebn deniz kazalarını iyice 
tetkikten sonra büti.in deniz adamla
rının sıkı bir muayeneye tabi tutul-

y .., J f d 1 masmt bildirmiştir. Evvela yalnız 
agmur ar ay 8 1 devlet denizyolları denizüstü me-

oluyor murlarının muayenesi mevzuu bahis 
Dün şehrimize pek az yağmur yağ. iken sonradan bütün deniz adamla" 

masına mukabil mülhakata bol yağ- ' 3 rmm muayenesi t~karrür etmiştir. 
mur yağdığı gelen haberlerden anla. CUM.ARTEst Muayene, hükumetin ittihaz ettiği 
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gıhn t.adir. Tam M.ma..nında. ya.ğan Hfcrl: 13156 _ Muharrem: 21 karar mucibince fevkalade sıkı bir 
bu yağmurlardan mahsul çok fayda.. şekilde yapılmaktadır. Herhangi bir 
!anacaktır. Bu seheple müstahsil çok 1~"-•'"0-." Cıur•s in Ba.• ,, hastalrk deniz adamı olmağa mani 
sevinmiştir. 3

'
42 18•36 •• sebep addolunmaktadır. 

Yurdun muhtelif nııntakasında oo- v-ı .. ı .s.ı.ı. o.ı. Yapılan muayenelerin seferlere 
reketli yağmudar yağmaktadır. Ra· mani teşkil etmemesi için sıhhi nıu. 

k 
. aı. , 18 ayeneler iki ay devam edecekt1'r, sat mcr ez.ne göre bugün hava umu. ,_ 4,16 1::?,18 115,{h ,36 20,oş 3.5~ 

miyetle kapalı ve kısmen yağışlr ge- Bundan sonra bütün deniz adamları. 
çeccktir. Ege nunt:ıkasında ve Kara- nm sıhhi sicilleri yapılarak iktısat ve 

d 
. . h 'l ı.. u sıhhiye vekaletlerine gönderilecek· 

cnızın sa ı ~sımlarında yaı?ış de. GEÇEN SENE BUG N NE OLDU~ · B 
- A 1 tır. .u muayeneler neticesinde de-

vamlı olacak ve fırtına da görülecek- vusturya asker top amağa ba:;ıladıgmdan . d 
kUçtilt antant devletleri vaziyeti tetkilco 1 nız a amlannxn arasında bir hayli 

tir. Rüzgar poyrazdan esecektir. b ı d ı -----~~~----------~~a_ı_u~·------------~~~~s~f~~~p~ra~~la~m~~~~ 

ICERIDE: 
• ~Ticaret odası muamele vergtsi hakkın· ı 

da!ci tetkil:lerini ikmal Ctıni§tir. Odanm 

1 

mlllaleasx bugünlerde İktiııat \'ekA.lctine bil• 
dirilc:elüir. 

~ Bı;olcd!~·cnin tra.nwaylardan atlayanlar· 

dan hcrr,lln aldıi;ı para :>C-30 Urayı bulmak 1 
tadır. Ef,cr atıayan:ar azalmazsa bu yüzden 
belediyeye senede 20.000 lira kadar getirecek 
bir varidat yolu bulunmuş demclüir 

• Diln fen kurbanı baylarlarımızla dii!'İ 
ve eczacı mektebi sabık mUd•lril merhum, 
prof~sör S~rvcr Hilnıi için mrer ihtifal ya. 
pılmıştır. 

• Mimar Prost Yalovanın imar pl4.nmı 
Akaya göndermiştir. 

:;: l(umkapı kilisesi papazlarından sonra. 
Kadıköy kilisesi papazları da ki'isede tabak 
ı;:"ezdirerek para toplaclıklan için mahkemeye 
verilmişlerdir 

:;: İr.hisarla~ idaresi Malatyada. bır tutün 
fabrikası kuracaktır. 

• Deyli Meyil gazetesi Paris nilabası 1~ 

kısmı şefi dün ~ehrimlze gclml~tir. 
~' Şehir tiyatroııu önllmilzdeki salı gUnU 

turneye çıkacaktır. 
"' Eski şarlc demiryolları Türk memurları 

ı;irl~cti dava için imza topıamaktadır:ar. 
~' Yan gölU ,·apurıarmm tekne akaamı 

tam:ımlıı.nmı'i'tır. Bir ay sonra vapurlar par
c;a. p:ırı;;a ve bUyük sandıklar içinde yola 
çıkarılacaktır. 

* Geçen:erde Trabzon açıklarında görllll'n 
bUytik mayinin izi l<aybedilml~ti 120 nu-

mar.:ı.yt tai:yan bu mayin bu defa da Pazar 
açıklarında görlllmUştilr. l\!ayln h<?rhaldı? 

buhınup imha edl'ecektir. 
ı;r Bu yaz şehrimizde yapılacak feıtival 

meynnmıla nıuslld festivali de yapılacak Vf! 

hunıı milli Balkıınlar musiki takımlarından 
a:ıl arı da i ~tt· 

• Anupoda tetl<lkler Yo.p:ın inhisarlar U• 

mum mlldürll Mitat Ycneı bugUnlerde şehri 
nıizc dönecektir. 

'i< Yeni Türk • Fransız ticaret ıınla~ması 

nın müzakereleri için Fransız ticart't nezarc· 

U erkln.mdan Lemberyayıun rei.~liğındc bir 

heyet gelmek uzeredir. 

• Maliye vekr..Jetı ı;iyasi müslc~arlt~a 

Faik Balisalln, Hariciye vekdleti .cılyatıi mtlıı 

te~arlığına da Numan hrenernencioğlunuıı 

ta.yin:erl Yüksek Taı;d.il\a iktıran etmiş ve 
kencli'erine lebllğ olunmuştur. 

• Karamanda. çiftçi Sami 27 liraya çıkan 
ve 30 sene garanti edilen bir döğcn makines! 
icat etmi;;tır. thtiraını bir ban~:aya .. atmak 
üzeredJr. 

• Mı:ı.ru! Ameri';:an kadın buJ,ulıçuların<lan 
Aamst~r Türk adll~·csi llakkıncla tctıclkterde 

Hapishane gard;yanı - Bal:ıo::. öy. 
7ö tmru.lmıa.z, ~u tiif cği tut <?a ben a?t.ı1 

göstereyim! 

bulunma'; üzere birkaç gü.,ıı kadar t!t'hrimi· 
ze gelecektir. 

• Haydarpaşa liııcsinln bir smrfmda kinc1 
yazılı yoklama. esnasmda bir b!dise olmv' 
l-ıopyc yapan blr ta'ebe yakalanınca mualli· 
m.i:ıe yakısık almıyacak bir vaziyet takmmı, 
ve mektepten tardo1unmuştur. 

• Mu~lada. kocaıımı zehirlemekle suçlu 
Cevri:·e dl.'Jllfk arazı gösterdf,tfndeD dUrı 

şehrimize getirilmiş \ "O milşııbede altına alrn
mr~tır, 

•Eeyojlunda P.mlue E"rın i.;imli kızı Cuh
şa tc5vlkten s•ır:•u S~hcr adlı bir kııdmm 
Jstao~uı as·ıye Uı;Uncü <'C'Za hRkj erinfle yap. 
lan ı.Juruqın:ıııı bjtmi~. Seherin suçu sabit ol· 
muş. ı;uc:•u Mr senı> hııp!s ccz!'!sı ~·~mi~tir. 

"" Ank:ırada bc~·nci bir ortamektq:ı açı•a 
caktır. 

DIŞARIDA 
• Hmrds kapitül'isyonlann il,;;ası i~i'l 

M:mtı·öde toplanacak konferans bu ayın 
1:! sinrle açılacaktır. 

* l\Iısır mecnıu11qı İtalyan Ba~vekilı Mı. 
soli~inin evvelce hlıcınlan İtalyaya hicret 
ctmı~ .Hısırıı;ardan olctuğunu iddla etmekti' 
ve bur;un 1ı;in Musolininin e~ki Mısırın ?e\'· 
hülbeld heyke'ir.<? a:·nen benzediğ"lni m'ısıı.ı 
ol:ırak güı<tennektedir. 

(ı , ~!nem.anın lıaba<ıı,, meşhur Loııi .. 1 

Luıni~re Parls ~ergl;;!nde göııtcrilnıek üzer~ 
~esli, şarkılr, renkli ve mücl.'l!'Sem sinc-manrıı 
ılk lıordelnsmt hazrrlamıştrr 

ı;ı İtalya na.ia na;;ırı Ha~şistana barek~t 
etmiştir. Hab"•l~t1nda li.5000 amele yol YRP 
mıı.l~tı:ı.dır. 

e Sabık !nı;iı.İz kralı Avuıtur.raaa ııt 
Wal~angdakl yeni lkametgA.bn:;ııı. nakletmi~· 
tir. 

• Dün ııabah Londra clvarmdR mUthiş 
bir trr-n ku:asr olmııştur. On ölU, :>O kadar j 

CUMHURIYET'te: 

Merkezi Avrupa 
devıetıe ri arasıneia 

Yun.u~ Nadi bir 'kısım Fra11sı: ga:.r.· 
telcriniıı Bclgrad miilcikatındaıı tıc fo. 
gosıavya ile /talya <ıı asıııda bir aıılaş. 
nı.a lıwıu,lc gclmesindcıı mcm 111m ol· 
m.ıulı1clarını ya:..rlıl:taıı sonra şöyle ai· 
yor: 

Bir kısım F'rans:z gazetelerinin Bel. 
grad mül.lkatmdan ve İtalya ıie 
Yugoslavya aı asında bir aniaşm:ı 

vukua gelmiş olmaşmdan memnun 
kalmamış oldu~unu lı::ıyretle gördük. 
Bizim görüşıimüzdc bunun yanlış 
telakki mahsulü olduğunda ~üpl1e 

yoktur. Yugosalvya komsusu b:ı 1. 
ya ile sulh için politik ve bunu tc!•· 
milen de c-konoınik sahalarda zr.lr.~
mış olmakla son zamanların belki 
en iyi siyaset tezahürlerinden b' ri • 
nin tahakkukuna hizmet eylemiştir. 
Fransanm İtalya ile anl8imazhğı 
alabildiğine r.üriip gidecek bir vazi
yet farzolunamaz. Eğer 1spanya işi 
ergeç Milletler Cemiyetine mal ola
cak bir mesele ise Yugoslavyanm 
cemiyet paktından doğan vazifele. 
riııi ifada devam ettiği görülecektir. 
Bunda bizim zene kadar şüphemiz 
yoktur, Milletler Cemiyetinin tutul· 
ması ve mümkünse takviyesi en i~·i 
bir sulh siyaseti olduğunun Yugos
la.vyaca pek iyi takdir edildiğini ya. 
kından biliyoruz. 
Bir kısım Fransız matbuatının t<.'· 
13.kkisindeki yanlışlık ltalyan1n ls. 
panya iş'nde daha serbest harek<'t 
etmek için Yugoslavya ile bu anlaJ}. 
mayı yapmış olduğu zannından ve 
İspanyadaki İtalya tutumununsa 
Fransa aleyhinde bulunduğu kana
atinden ileri geliyor. Bu telakkiye 
göre şimdiki haller ve şartlar için
de Yugoslavyanın İtalya ile anla§. 
mış olması, dolayısile, Fransa aley· 
hinde bir hareket gibi sayılmak is. 
teniliyor. Akdoltınan muahedeler 
meydandadırlar. Bunlardan bir Ju. 
sım Fransız gazetelerinin uzaktan 
uzağa çıkarmak istedikleri mana.la.. 
rı çıka.rmağa imkan yoktur. 
Yugoslavya ile anlaşan İtalya, şim· 
di Avusturya ve Macaristanla Kü. 
çük İtilaf devletleri arasrnda husu
le gelecek bir anlaşmaya da katıla_ 
cak olursa o zaman hakiki vaziye. 
tin neden ibaret olduğu bütün çıp
laklığıyla görülmüş olur. 
Filhakika Merkezi Avrupa \'aziye· 
tinin iyi bir şekilde hallolunabi1mc. 
si için ergeç Tuna de\·lctleri ara
smda ha.kiki anlaı::ına esasma müı:;. 
tenid geniş bir politik:ının temin 
olunabilmesi lazımdır. Merkezi Av. 
rupanın ıstırabı Avusturya İmpa
ratorluğunun gelişigüzel parçalanır' 
dağrtrJmasmdan doğmuştur. Tuna 

boyu devletlerinin bilhassa iktısadi 
\'aziyetlcrini biribir:erinc yaklru;tı
rarak kayn:ıştıraca1c bir anlaşmala. 
rı bu ıstırablı vaziyete nihayet ve
recek en tesirli çareyi teşkil eder. 
Tuna boyu devletleri arasında hu_ 
sule gelecek anlaısma ve yaklaşma. 
ise Avrupa sulhunun temel taşla. 
rmdan bir başlıcasıdır. 

Viyana • Peşte ve Viyana • Prag ko. 
nuşmalarnun yanıbaşmda. Eelgrad 
mülakatının .ı:lcrkezi A\nıpada böy
le bir vaziyetin inki~afma ihtimal 
k&pısı 3~ması c1a kezalik Fransa. 
nm a'eyhine d<'·W. kbinedir. Elin. 
den ;::'€l"l'S2 W'. l"l'nden aeJdiı'Ji kaciar 
bu Yaz:::etin bu eııretl; tah~kkuku_ 
na ~-r.rdrm etmekle Fransa kendisi
ne ve su:ha hizmet c~r.1i~ olur. 

KURUN'cla: 

e;r ve?T e < listesi 
/l'lf:flll l\ırr.'1';flyı Ec'Jrrı lrJrt Kont Çi· 

ya.1!>!ta t:crPcıı ;:. '!ıctfc.'lc il:ranı cclı?e,ı 

yeme7~ is:ııı!cri lıa1"7;ıııtla .Jım1arı ya:.ı· 

yor: 
1ta1yan Hariciye Nazırı Kont Çiano 
Yugoslavlar ile yaptığr son enlaşrna. 
yr imzalamak için Belgradda bulun. 
duğu sırada şeref ne wrilen şöien. 
deki yemek listesi siyasi ma.hafilde 
merak ve al?..~a uyandırmıştır. Çün. 
kil bu fü•tedekı yemek isimlerinin 

(Sayfayı çcmriııiz) 
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Amerikada 
grevler 

Gittikçe vahim bir 
mahiyet alıyor 

Küçük anlaşma 
konseyi dağıldı 

Resmi teblig, üç devlet arası.n
daki birliğin devamını gösteriyor 

Amerikada yattşmak üzere olan 
grcv;er dün sabahtan itibaren yeni
den büyümüş ve miktarı yanın mil· 

devamlı bir tekilde halline imk4n yok. yona varan amele grev yapmqtır. 

Filistin iki parçay 
ayrılıyor 

Birinde Araplar, ötekinde yahu
diler hakim unsur olacaklar "(18(1 

( Brış tarafı 1 incide) 1 
aon .defa olarak gözden geçirmit vo ga- 1 
zetelerc verilecek tebliği tanzim ederek 
meıaiıiııi bitirmiştir. 

Bu tebliğde Küçük antant camiasını 
teşkil eden memleketler arasında tam 

bir tesanüt mevcut olduğu kaydedilerek 
Orta Avrupayı alakadar eden bütün me 
seleler hakkında Küçük antant devletle 
ri arasında ittifakıara mevcut olduğu 
bildirilmektedir. 

Küçük Antant konseyinin hitamı ü
zerine, Romanya Hariciye Nazırı An. 
toneako dün gece Bükreıe dönmiittür. 

Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç 
Romanya Hariciye Nazırının hareketi.P. 
den evvel Topçudere zabitan mahfilin
de misafir nazırlar şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafetten sonra bir resmi 
kabul tertip edilmiştir. 

Yeni bir anlaşma mı ? 
İtalyanın tavassutile Yugoslavya 

ile Macaristan arasında bir yakınlaşma 
hareketinin batlamasına intiur edil

mektedir. Yakın bir atide Macaristan 
Baıvckili veya Hariciye Nazırının Bel. 
gradı ziyaret etmesi kuvvetle muhte
meldir. Bu maksatla bir Yugoslav dip
lomatının ~eçenlerde gizlice Rudape§. 
teye gittiği ve orada Macar hükumeti 
erk&nile temıllarc!a bulunduiu iddia.· 
edilmektedir. 

Tebllt 
Betırad: 2 (A.A.) - Çekoslovakya

dıNJerl bakanı ve ldtçUk antant daimi 
Jrimleyinin bu devre batkanr Krona 
Belpad konfera1111nm neticesi bakkm. 
da bu akpm pzetecilerc •ıaltdaki 

teblllf vmniftjr: 

tur. Pansilvanyada yüzlerce ftömür 
3 - Küçük anla§ına daimi konseyi, madeninde amele, işlememektedir. 

konıeyin bundan evvelki, toplantıların- Bu madenler, 1936 senesinde 700 
da günün muhtelif beynelmi1cl mesele. milyon dolar kıymetinde kömür is
leri h&kkında verdiği kararlan mutlak tihsal etmişlerdi. 
surette muhafaza etmeği kararlaştır- l§letme şirketleri, reisicumhur 
mıştır. Gerek üç devlet dı§ l'iyasetinin Ruzveltin, patron ve amele mümea
umumi prensipleri ve gerek bu devlet- sil!cri arasındaki müzakerelerin aka
lerin müşterek icraatı tarzları hakkında Ir'etc uğraması takdirinde, müdaha· 
i.iç ıdııbakanı arasındaki tambir görü§ lede bulunacağını ümit etmektedir· 
birliği mevcuttur. lcr. 

4 - Küçük anlaşmanın daimi komi. Grev, maden amelesi sendikası 
tesi, üç devletin milletler cemiyetine reisi Lewis tarafından ilan edilmiş
ve bu cemiyetin tesisine esas olan pren- tir. Amele, ücretlerinin günde 5,50 
siplerine kat'i bağlılığını ycniucn mü- dolardan 6 dolara rıkarrlmastnı ve 
şahede ve tesbit eder. Uç devlet, bu 3 5 saatlik haftanın kabulünü talep 
prensiplere sadık olarak, bütü:ı Avru. etmektedirler. 
pa devletlerinin karşılıklı yaklaşmaları- Grev halinde bulunan amele ye-
na hadim olmak için bütün gayretleri- kumı 462.000 dir.. 

Londra, 2 (A.A) - Daily Hc
raldın hususi muhabirine göre, şim
di Londrada toplantı halinde bulu
nan Filistin meselesini tetkike me
mur komisyon cezri bir sureti hal 
teklif etmek fikrindedir. 

Bu projeye göre, Filistin biri 
yahudi ve diğeri arap olmak üzere 

iki parçaya aynlacaktır. Bu hususta 
iki tesviye tarzı derpiş olunmakta· 
dır. 

1 - İki müstakil devlet ihdası: 
İngiliz imparatorluğu içinde bir-~&
hudi dominiyoniylc müstakil bir Fi
listin arap devleti. 

2 - Filistini lsvicrcdeki tarzda 
iki muhtar kantona. ayırmak ve 
manda idaresini ipka etmek. 

Birinci proje tatbik olunursa, ya-
ni sarfa d~vam ed::ccklcr ve bütün Grev yüzünden Filint şehrinde· 
harp tehlikelerini bertaraf etmek için ki bütün Chrysler fabrikalarının fa. Çıkmaz sokaklarda 
daima olduğu gibi çalışazaklardır. aliyeti felce uğramıştır. 12.000 ame. 

5 - Küçük anlaşmanın üç devleti. le atölyeleri terketmiş olduklarından j DŞ88l 
nin ananevi siyaseti beynelmilel teşriki yalnız Michigan eyaletindeki otomo. Nafıa vekaleti bundan bir rnüd-
mcsai fikri üzerine müessestir. Bu fir- bil sanayii grevcilerinin miktarı det evvel cıkmaz sokaklarda inşaata 
rin kendileri için esas unsuru, ahdı ve- 120.000 e çıkmı§tır. müsaade ~edilmemesini belediyeye 
cibelerile ve teşkilat paktiyle temhir bildirmitti. Bunun için çıkın~ so· 
edilmiş olan halisane dostluk!andrr. Sovyet 1 kinci konso- kaklarda inşaat müsaadesi verılmc~ 
Küçük anla§m.anın itimatlı dostluk mü. )OSU öldU mektedir. Yalnız, belediye bu. nevl 
nasebctleri. göriiş ve menfaat birliği sokakların büsbütün metruk hır h~ 
ve kendisini doıt ve ll'lilttefik memle- almamaa4! için ıehrin müatalbd ~: 
ketlerle" bilbaaa Balkan antantı mem nmc:la tnühim rol o~ 
Jeketleri ve son zamanlarda yeni delil- mazlarm açılması iırıkAıifarJnl tetkik 
ler P.termit olan Fransa ile birle;tL ecmektedil'. Meeela öyle IC~r 
rea ballar, üç devletin diğer mcmle· vardır ki gel\İf ve ehenuni~~ ol· 
ketlerle ve ön safta olarak bütün kom- duldan halde önlerini yalrıız hır tek 
§Ulariyle olan siyasi ve iktisadi müna. eviı•i•lilttlJ. B1t ,adfioks'82 ~ 
ıebetlerinin geni§letileceği ve derinleş- kaklann kolaybkla ~~ ve ıkı 
tirileceği çerçeveyi tamamen tayin et- cadde arasında ~1 '6mıın eden 
mekte bulunmuıtur. Bununla beraber bir eokü haline gelıneSİ kabil ola· 
küçük anJaımayı tecasUsünden beri cakar. 
HTk ve idare eden uılıpsa fikri bir Bütün ıçi1unaz _..lamı . · 
~tıeJ&bW.H -edil~- y9tltuiain. ta)'ifti; - ~;;pildi j_;;;:':~~~~~---....,..~~,.....~ 
Kütük ..aillqına, »Mif deıiD,i.; v~ A.F.r.I~ ,,.__,, _ _ ____ _____ ..-.;;;iıiıil"P." rriüatakbel plinmm yapılmaaındım 

tiii kuvveti mü,clıik ve menfaat ve lıak· ıonıa bbil olabilecektir. O zamana 
lannı tereddilts~ miidf..-ya amade kadar bu nevi yerlerde inşaat yap-
bulunmaktadır. tmlarruyacağı tabiidir. 

6 - Emniyet aiıteminin tefkili, hal-
ledilecek en mühim meselelerden biri. Sulta~ birinci au'llt. 1ıuku1c malı-
n! tetldl etmektedir. Bu tetkilit, em
niytt meseles'nin kendini histfettirdiği 
büttin Avnıp11 b6lgelerini ihtiTa etme
lidir. ._., .,ınt 1 gq ·•.-.. .... 
• IU ım a..,.,U lııılt! •Mt tam 
...,..,... - -~ •••• IF'R 

una-~!1e ·~~= 
~~" 
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Kan 
davası 

r!'asaba meydanlarında ~r kurulduğu, günler, m'iincınıcr gcııçler tara
ari-fından açık h.a:va<lıa köylüye oynanmağa mahsus terb~ye -ı;crici lıaı:k pi. 

rsımflesi. · 

1nn Yazan: (Vô-Nt\) 

1 ası Bekçi - (Aliyi süzerek) nah işte 
1Jun urası ..• Bak... Pencerede ışık yanı
!es- •or ... 
nd~ Ali - (Yaklaşır, elini gözü üzerine 

ıiper edip b~kar) Ocağın karşısında 
Jer rü.zU sarılı bır adam oturuyor.. D 
ek· ıuıı Söğütlügil o nıu? · ur. 
a~.. Bekçi - Ta kendisi. 
a· Ali - .Eh, haydi, sana uğurlar oL 

in- 5u:1' bekç~ baba ... (Bekçi ilerler gider, 
bir ~~l=~ ke~.dinc) İşte, bunca yıldır 

i 
. . b gım gune eriştim... Hasmımın 

'en zını uldum... Evinin .... d . 
<::!' a· h onun eyım ... 

er- ~un ı emen şu pencereden . . . 
san alır t b ıçen nı
!>.. ' a ancayı atar, onu öldürü-
rum ... 

-
di· 
on 

a. 
da 
ek 
L 

Ü 

(Usul usul kl ya aşır, pencereye 
~·kulur, tabanca elinde gözetler. 
ışan alır, atar.] 

Dursun - Alı vur ld 
[E d ' u um ... 

v e kadınlar çığlığı koparırlar. 
~ursun, bir eli göğsünde, sende_ 
ıyerek pencereye dom yur·· ·· B b ur. 
~ ~nada yüzündeki sargı düş

m uştur. Dışarda kaçmak üzere 
Al~lan Ali onu görünce tanır.] 

• 
1 

- (Ba:ıını yumruklıyarak) Ey-
k- ~ah.: Ne Yaptım... (Deliler gibi ev

~~ ı~eri girer) ... Seni mi vurdum 
Dunya ... 

m 
k 
n 

le 
n 

e 

1 

ve ahret evladım... Sen beni 
kurtarrnı~tın S . ·ı· .., .. · ana ıyı !k etmek is 
terken bak ... -ru , ne yaptım... (Aglar, başı_ 
... .. J.:ın:-rnk.lar) Ben seni Dursun Sö
gutlugıl sanmı!)tun .. , 

Dursun - Yarasını daha fazla 51• 

karak, sendeliyerek, boğuk bir sesle) 
t!i bildin... Ben, Dursun SöğUtlügi
lım. Fakat benden ne istedin? Ben 
.ı:.ana e.renalık yaptun·~ ... 

Ali - Ben, Karasakal oğlu Aliyim. 
A:anuuıa kan davası var ... Onu te 
mızlcıncğe gelmiştim... • 

[Kadınlar yer " ı . e yıgı an Dursunun 
t~.e iğilmişlerken, Nine hu 
so:ıcrı i~itince yerinden fırlar, 
bogmak ıstercesinc ellerini düş
manına uzatır ... ] 

Nine - Buraya danı . t' .. 
Caıır.varl B" . . ı ~e iŞtıııız ... 
h ar... ırıcık evladıma. d · 

:.J\ .. •t lcı d a nı. · " Ymız B · ·· ynll... ... arı s . zı ben boğ:ı. 

Dursun - Ana• An ' Nine_ N .... a .... Dur ... 
D c var, Yavrum? 

ursun __ Dur · · ·•!' 
N

. •ana. .. 
ıne - na .... 1 .ı.-ı. allladım ö ·· ·· ... alsın değil . ? ... cunu oglUil._ 

sun? ... Bıra~ı ..... Bunu mu istiyo;-· 

D.. ' Emıne ... Çocuk yakla~-
sm .. ll~nlanına . . "' 
viiyünce kin . .. -~yıce baksın... Bü. 
., • 11 oldu"e .... . 
öğNnsin... Sel k, • ceg~ı şimdiden 
gör... çu .... İyı bak... 1yi 

Selçuk - (Bütü . 
Kinle bakar): Bllk'iradesini toplar. 

. d a tun 0 .. d .. 
(Bır enbire çocuk! ... ... or um .•. 
baba.sına ane,.,, ugu galebe ederek 

~o•u. atılır ve a"ı~ 
Dur.sun _ O"lu gar). 

d'" f k g m... Baktın gör-
un, a at unutacaks . ' 

nu unutmı:ı'7 ... ~ b .. ın ... Zıra sen bu. ....__n, ugun . ... 
ğm ıgibi, Yarın da b k s~nın agıaaı. 
lıyacaktır. (Ali e aş a ~ır çocuk ağ-

Al. T Y ) çocugun var mı? 
ı - orunurn . 

hepsini öldürdu·· .. var... Hepsi öldü, 
nuz... I<ara k 1 d:ı.ıı yalnız ben sa allı ar-

Dursun Bvehtorunum kaldık ... 
- u al bö derse o da kalını Yle devam e. 

gösterir) Bu da Yka.cak... (Çocuğunu 
------- alnııyacak. .. Onun 

(Her Hakkı Müellifine aittir) 
için, gelin buraya ... Ana! Emine, Sel
çuk, gelin ... Ali, sen de gel ... 

Kan davasının son kurbanı ben ola. 
yım... Bu kanı artık kimse gütmesin. 
Sonra birinize hakkımı helıll etmem ..• 

Nine - Oğlum ... (Ağlar). 
Emine - Çocuğumun babası ... (Ağ_ 

Iar). 
Selçuk - Baba. .. Babacığım... Ba

ba: ... (Boynuna sarılır, ağlar). 
Ali - (Dursunun ayaklarına kapa

nıp o da ağlar ve hıçkınkları arasın.. 
da şu sözler işitilir:) Sen beni ölüm
lerden kurtardın ... Ben seni elimle 
vurdum ... Bize bu kan davasını güt.. 
meği öğretenlere 13.nct ! ... Zaten bu ka. 
dar kurban veren bu işin ba.51 da in. 
cir çekirdeğini doldurmıyan bir sebep
tendi: senin dedenin babası, benim 
büylık amcamın tarlasına keçisini ka
çırmış, o da. krzmrş, hayvanı vurayım 
derken kazayla büyUk dedeni vur. 
muş .. İşte, bir sizden bir bizd~n der
ken, ild ocak da bu yüzden sönüp g!L 
ti... Bari şu iki filizi kurtaralım ... 
(Selçuğu göstererek) Senin oğlun ve 
benim torunum~.. (Nineye) Nine! ... 
Oğlunun katiline elini uzat... Öpeyim 
elini... Ben kendimi jandarmaya tes
lim edeceğim.. Cezamı göreceğim ... 
Al şu adresi ... Al şu paraları da! To
runumun nerede bulunduğu bunda ya 
zıhdır... !ki çocuk da sana emanet ... 
Onlara Emine analık etsin ... İki çocuk 
da kardeş gibi yanyana büyüsünler ... 
Kan davasının artık kökü kurusun. .. 

Dursun - (İnliyerek, kesik kesik) 
kökü kurusun ... Ana... Emine... Scl
çıık .. İşitiyor'3Unuz. -ya, hökü lruruımn • 
Ben de bu adamın dediklerini doğru 

· buluyorum ... Vasiyetim, onun sözle. 
rini tamamen yapmanızdır ... Oğlum, 
sen de yeni kardeşinle, yani bu ada
mın torunu ile gezdiğiniz her yerde, 
bütün knn davası olanlara nasihat e_ 
din, deyin ki: "Bizim babalarımız ah. 
nıakça bir inat yüzünden birtbirlerini 
kırıp geçirdiler. Halbuki biz, işte kar
deıı olduk!,, (Kalbini sıkar, son bir 
hamleyle) vasiyctirn budur ... (Ağır a
ğır) Hükumet icap edenlere ceza. 
vermesini hepimizden daha iyi bilir. 
Onun adaleti en doğru adnlettir. Ka. 
tillere cezalarını öldürülenin akrabası 
değil, hükumet vennelidir. Yalnız o 
vermelidir. Anlıyor musunuz ... Oğ
lum! ... Vasiyetim budur ... (Etrafına, 
ahalinin yüziine. sanki birer birer 
herkese anlatmak istiyormuş gibi ha.. 
kar.) Bunu bütün m!Uet öğren.sın ... 
(Eliyle bir daire çizip halkı gösterir 
ve düşer ... ) Bütün millet öğrensin! 
(Ölür). 

[Hepsi, sessizce ağlarlar ... Son. 
ra, cesedi yüklenerek, ağır adım
larla ahaliU.:n arasına karışır
lar.] 

YED1Nct MECLİS 

Okumuş \'C Hacı B:.ba. 
Okumw:;; - Gördün mü, Hacı Eab:ı.? 
Hacı Bab:ı. - (Gözlerinin ya-sını 

1

. 
silerek) Gördüm, Okumuş! 
Okumuş - Ne dersin bu işe? .. . 
Hacı Baba - Yürekler acısı ... Hak- 1 

(Devcımı 15 inciclc) 1 

HABER - J\ktaın Postası 

Tonton 

l . 
{ 

1 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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--------------------------~ 
Vazan : Niyazi Anmet 

1035 Sene evvel bugün 

Arabistanın en zalim 
hükümdarı Mutezıd öldü 

Yeraltı zlodaolarıoda yatan m~hkômlar, 
vahşi insanları andırıyorlardı. Niçin 
buraya atılmışlardı, suçları ne idi? 

Bunu kendileri de bllmlyorlardı 
902 yılı 3 nisan günü, 1035 sene Hükümdar fazla bir ~ey söyleme· 

evvel bugün, Arap hükümdarı Mu· den dışarı çıktı. Öbüı· gün şu emir 
tazıt yatağında upuzun uzanmış, çıktı: 

inliyor, son nefeslerini alıp veriyor - Bütün yeraltı zindanları ma· 
du: • bet haline getirilecektir. 

- Beni dinleyiniz .. dedi. Ben ~ ., " 
ölüyorum artık.. Yerime geçecek - Bu arsa nedir?. 
oğlum memleketi iyi idare etsin.. - Babanızın sarayı icin alınaıı 
d.. 1 . arsadır .. 
uşman arına aman vermesın .. 
Mutazıt. bunları söyledikten son· O esnada bir ihtiyar :raklaştı: 

ra öldü. - Dünyada bir varidatı olmayan 

Ebu Mehmet Ali Müktefibillah bir adamım .. Bu arsanm bir kısmı 
tahta geçti. Yeni hükümdar Rakada zorla elimden alınmıştı. Buna mu· 
idi. Veziri Kasımı bini Abdullah kabil bir ücret verilmesini rica edi· 

oraya giderek biat etti ve Dide bo· 
yu ile Bağdada müteveccihen yola 
çıktılar. 

Nehrin iki sahilinde bulunan halk 
yeni hükümdarı alktşlıyorlar, uzun 
ömürler dua ediyorlardı. 

Fakat bu insanlar, yanyana gel
dikleri vakit şöyle konuşuyorlardı: 

_ Gadrederse kahrolsun .. 
- Belki gadretmez .. 
-Zalim bir babanın oğlu da 

zalim olur .. 
Yeni hükümdar payitahtına gel· 

diği vakit: 
- Bana bütün tesisatları gezdiri· 

nız .. 
Dedi. 
Onu ilkönce yer altı zindanlarına 

götürdüler. Burası garip bir yerdi. 
Tırnaklan uzaml§, saç lan ..$akallan 
ile kantmı§ insanlar vah~i mahluk· 
lan andmyorlardı. Mehmet Ali bi· 
rine yaklaştı: 

- Sen niçin buraya konuldun? . 
Diye eordu: 
Yıllardır yeryüzünün ışıklarını 

görmemiş bulunan mahkum: 
- Sen kimsin, nıçın soruyor-

sun!. l 
Diye mukabel etti. Bu mukabele 

çok korkunçtu. Adamın sözleri güç I 
lükle anla§ılıyordu. Konuşmayı dıı 
unutmuttu. Sesler ağzının etrafım 
kaplayan kıllar arasından ahengini 
kaybederek çıkıyordu. 

Hükümdar: 
- Ben yeni hükümdanm .. dedi. 

Seni kurtaracağım . 
Mahkumun yüzü gerildi. Sakalla

rı dik dik oldu. Gülüyordu. Güldü· 
ğü hafif kahkahalarından anlaşılı· 
yordu. 

-Sen yeni hükümdar mısm .. A· 
ma zalim hükümdann yerine geçen 
onun oğlu .. Buradan fena bir yer 
varsa_ sen de beni oraya at.. 

_ Hayır .. Ben seni affedeceğim. 
Yalnız ıöyle suçun ne idi}. 

- Suçum mu}. Ne bileyim ben .. 
Her §eyi unuttum .. Beni buraya ne 
vakit getirdiklerini de bilmiyorum .. 
Onu da unuttum .. Fakat ben fena 
insan değildim.. Kimseye fenalık 
y~pmamı~tım. 

yorum .. 
Yeni hükümdar burada da fazla 

durmadan ayrıldı. 
İkinci günü: 
- Saray arsasının hepsi sahiple· 

rine iade edilecek.. emri verildi. 
* .• 

Yeni hükümdar, bu suretle bütün 
tebaasını kazanmış, herkese kendi· 
sini sevdirmişti. 

Bundan sonra: 
- Rahat, mesut yaşamamız için 

düşmanlarımızı yenmek, fazla yere 
sahip olmamız lazımdır. Bunun için 
de harp etmek gerek .. 

Diyerek hazırlıklara başladı. 
Arabistan cölleri, kabile münaza· 

larmdan hiçbir zaman hali kalma• 
mış bir ülkedir. 

Irak, Hicaz, cenubu Suriye Kar
mutilerin tahakkümü altında idi. 
Ebu Mehmet Ali Müktefihillah or· 
dusu ile buralara hücum ederek 
zaptetti. Her yerde muvaffakiyet 

kazanıyordu. 

Tahta geçişinin beşinci yılı idi. 
lyi kalpli hükümdar ebediyen gözle· 
rini kapadı. Yerine geçen kardC§i 
Ebulfazl Cafer El Muktedirbillah 
tam yirmi beş sene hükümdarlık tah 
tında oturdu. ilk zamanlarda iyi 
idare ile kendisini sevdirmeğe mu
vaffak olmuşken, son senelerde hü· 
kflmetini inkuaza sürükledi. 
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Suriyede isya.n 
genişliyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
Prırlııt.e bulunan Suriye ba.svckili 

Cemil Merdüm, Vatani partisi tara. 
fından müstacel bir telgrnfla çağırıl. 
ntl6tır. İsyan VatanUeri ş~kın bir ha. 
le çe\irmiştir. Bilhassa Sultanülatra
§In §ahsiycti iain rengini değifllirmek. 
tedir. 

isyanın ehemmiyeti 
Haber- "Cebeli Dfuıız,. un Şam hü 

kfımetine ve Fransaya kat"§ı ay:ıklan._ 
ması fevkalade bir ehemmiyeti haiz
dir. 

Osmanlı İmparatorluğuna Havran 
isyanlarının neye mal olduğunu hatır. 
lıyanlar Şam hükumetinin bu taraf· 
lan gelecek bir tehdit önünde her su
rette boyun eğmiye mecbur olacağını 
kolaylıkla anlarlar. 
Şam hükumeti Fransanın en geniş 

yardmılarmı elde etmiş olsa dahi Ce. 
beli Düruzla baş edemez. 5am her an 
bu mmtakanın tehdidi altındadır. 

Çünkü Cebeli Düruz babayiğitleri Şa
mı zaptetmek için büyük bir güçlük 
çekmezler. Netekim 924 • 926 hadise. 
leri esnaıııında Dürztler reisleri Sulta
niilatra.ş'm kumandası altında, Fran
sız i§gal kıtaatmı döve döve Şama 

girmişlerdi. Ve bilahare Fransa bü. 
yük erkiruharbiye xeisi olan Veygand 
ile general Guronun bütün çabalama. 
larr beyhude olmuştu. · 

Cebeli Dünız Osmanlı tmpare.torlu. 
ğu devrinde Suriye vilayetinin Havran 
aancağma tabi bir kaza addedilirdi. 
I..ıikin Havranın şarkındaki bu kaza 
yalnız adıyla lıtanbula ti.bidi. Haki
katte tam bir istiklal içinde yqarlu
dı. Reisleri Sultanülatraş, Süveyde, 
Sililıne, Urman, Şehba, Sali ve Mec
del adlarını tA!ıyan altı nahiyenin bü.. 
tün halkı üzerinde çok disiplinli bir 
nüfuu. sahiptir . .Astığr astık. kestiği 
kestiktir. 

Bu ahali cidden ~.ok cesurdur. Bil. 
lıa.s.sa. umuınl harp yıllannda modern 
~~Iarla te~hiz edilmifler, adeta çakı 

Adisababada 
yiyecek kıthğı 

başladı 
Bu sabahki poıta ile gelen Daily 

Herald ıuetesinde okunmu,tur. 
Şimdi Adisababanın ·muhafaza· 

sma memur olan 30.000 ltalyan as· 
kori yiyecek azlığı gibi ehemmiyetli 
hir tehlike kar§ısında bulunmakta• 
dırlar. Mühim miktarda asker, ge· 
lecek ay "küçük yağmurlar,, bqla-
mazdan evvel ltalyaya ve Habe~is
tanın diğer taraflarına gönderilecek· 
tir. 

500 den ziyade asker daha §im
di.den Adisababadan ayrılmı§tır. Bir 
kaç bin kadar da, önümüzdeki iki üç 
hafta içinde hareket edecektir. 

Adisababaya et, sebze ve diğer 
taze yiyecekler, daima civardaki zi. 
rai mmtakadan gelirdi. 

Bugün mahsullerini Adisababa• 
da satacak bir çiftçiye nadir rastlanı· 
yor. Bundan ba~ka İtalyanların ver
dikleri kağıt ltalyan paraları da Ha
b~lere yaramıyor. 

Şimdiye kadar Mar~al Graz· 
yani, yiyecek tedarikan Cibuti, Erit· 
re ve İtalyan somalisinden trenle 
veya §oıeden getirtmek suretiyle te· 
min ediyordu. Bununla beraber 
yoğmurlar, bu yolları kullanılması 

güc bir hale koyacaktır. Diğer taraf• 
tan ltalyan makamları Fransız malı 
olan demiryoliyle doğru dürüst yiye 
c:ek temini kabil olamıyacağı kanaa
tine varmı lardır. 

Onun için bu vaziyete yegane 

çare olarak Adisababa garnizonun
dan mühim miktarda eksiltmeyi dü
~i.inmü!lerdir. Ve bu tedbiri, Adi
sababanın artık o kadar iyi muhafa· 
7-a altmda bulunmadığı haberini ala. 
C3k. hala dü§man kabilelerin bas-
1uo yapmaları ihtimalini bildikleri 
ha1de "lıyorlar ... 

gibi bir hücum kuvveti halini alm* 
lardır. Sullanülatra., umumi harp yıl
lnrmda Ccziretülarabla, Irak ve Suri
yenin Türklere karşı dostluk göater
miş, Türk civanmertliğine fazla iha. 
net etmemi§ olan §eflerinden biridir. 

Uvrens muhtelif zamanlarda Cebe. 
li Düruza. da uğramış \"C İngiliz altın
ları buraya da bir hayli akıp durmuş
tur. Sultanülat.rqın cadınnda. İngiliz 
ve Türk istihbarat zabitleri biribirle
rini tanımadan, bilmeden misafir de 
olmuşlardır. Fara:r.a bir def~mda 

Mersinli Cemal paşa karargi.hına 

mensup olan Cevad Rifatla Lavrens 
iki gün arapça konuşarak, çöl idetle· 
rine diltk:ıt ederek biribirlerine, ken.. 
dilerini Sultanülatrqın aile!inden bi. 
rer dürzi gibi satmtşler ve bittabi ilci. 
sinin de ne olduğunu bilen Sultanülat 
rJ.§ bu halle bir hayli eğlenmietir. 

Velhasıl gerek umumi harpten ev
vel gerek umumi harp içinde Sulta
nülatraşa evvela İngilizler, sonra 
Fransızlar silah, ccphanG, ve mitral
yoz vermişler, fakat Sultanülatra§ 
bunları bire karşı kullanınamıştrr. Ne 
gariptir ki dürziler bllahare kendileri 
tarafından verilen silahlarla Fransız 
i~gal kuvvetlerini bol bol kurşunlamı~ 
lardır. 

Fransız müstemleke memurlarmm 
dünyanın en namussuz adamları olma. 
lan da. Sultanülatra.şm işine çok ya
ramı!i ve bunlardan bir hayli mitral
yöz, makinelitüfek ve küçük çapta 
toplar satınalmıatır. Bunlara 926 is
yanı esnasında. zaptettiği sili.hlar ve 
cephaneleri de ilave ederseniz Dürzt. 
lerin Şam hükumetinden silihça çok 
derece kuvvetli oldukları anla.şıln-. 

Türk memleketine Vatani haydutla. 
rmın saldırdıkları, Hatay Türk köy. 
Jerinin yağma, ve talan edildikleri, 
Fransız müstemlekecilerinin Türk hu
duduna çeteler göndermek cinnet ve 
cinayetine kalkıştıkları bu günlerde 
Sultanülatraşm palası hakkın -ve doğ
ruluğun tam zamanında kalkmı§ bir 

satırını andırmaktadır. Cebeli Dü. 
ruz ne derece Suriyeden değilse Ha
tay da o derece Suriyeden değildir. 

Suriyeden olmıyan Cebeli Düruzun Su 
riyeden olmıyan Hatay gibi benliğini 
idrak ve istiklalini iddia etmek hakkı· 
dır. 

Seyalhaite 
davet g 

Bütün kı~ bağlı duran eğlence yat. 
lan bahar gelin:e hazırlıklara ba~iamış· 
tır. Böyle gemicilerin pırıl pırıl parlat· 
tıklan güvertele:.-de yolculuk yapmağa 
kim can atmaz acaba? 

Ruzvelt ve sulh 
konferansı 

• vaşington, 3 (A.A.) - Reisicum· 
hur B. Ruzvelt, beynelmilel bir kon· 
ferans tertip edeceği hakkındaki ha• 
berleri tekzip ctmi§tir. 

Ruzvelt, birkaç güne kadar kon· 
greye bir beyanname göndererek, 
i§~izler için yeniden tahııi,..at istiye· 
<:eğini bildirmi§tir. 

• 
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Hududumuza 
eşkiya 

gönderenler 

/ 9 yaşında 
evlenmeğe müsade 

edile bilir mi ? (Ba.,tarafı 1. incids) 

gelecek olan bütün küçüklüklere bir 
ters tokatmıız kifidir. Çoktur bile .•• 

Müstemlekeci Fransanm mede
ni dünyaya 20 yddanberi röıtemıit 
bulunduiu çehre, Suriyeyi idare 

Amerikada 14 yaşından küçük 
6000 anne var 

ettiğimiz günlerin her tarafta hü· 
cumlara maruz bulunan Türkiyesiy. 
le bu medeni Anupa devletini mu· 
kayeseye nihayet imkan vermekte· 
dir. · 

Yirminci asra ve Türkün milli 
seciyesine uymadığına inanarak ken 
di elimizle yıktıjmıız o köhne Tür-
kiye bile bu mülevves müstemleke 
idaresinin yanı bqmda bir efen dilik 
~,br. 

Müıtenllekeci Fransanm kullan. 
dığı Suriyeli politikacılar, ve İmpa
ratorluk döküntüsü aatıbnıt, serseri, 
hain ve namussuz etkiyalar, siyasi 
dünyaya yeni doğan bir Suriye mil· 
Jetini temsil edcmemelidirler. Suriye 
gençleri, Suriyenin temiz halla bun· 
lara alet olmadıklarım, olnuyacakJa. 
mu ve bunların rezaletlerine taham. 
mül edemiyeceklerini arbk dünyaya 
bildirmelidirler. 

Eğer bir medeni franaa varsa, 
derhal elini uzabnah ve imparatorlu 
ğun her pataama ve İmparatorlukta 
entrika çevirmit her clq politikaya 
uf&klık ebnİf olan sefillere, bili. 
manduı altında bulunan bu coğrafi 
noktada lamıldam.a imkint bırakma. 
malı ve bunlari renç Suriyeden ıü
pünnelidir. 

Katillere, ulusal veya arsıulusal 
ıiyui ve medeni hak verilmemelidir. 

Türk milleti çok yüksek olan 
kendi imkanlaruu bu ıiarm müeyyi. 
deıi halinde Türk devletinin emrine 
amade bulundunnaktadır. HABER 

Mecliste izahat 
Büyük ..Millet m~cliıinde çar!amba 

günü Dahiliye vekili ve parti aenel uk. 
reted Şükrü Kayanın cenup hududu· 

muzdaki hadiseler hakkında v~receği 

izahat büyük l:iir alaka ile be\c~enmek
tedir. 

Haber alındığına &öre bu havalide 
ıon zamanlarda bur şekavet ha~iceleri 

tekerrür etmekte, asıl §ayanı dıkkat 

tarafı bu hadiseler bazı ecnebi otoriteler 

tarafından teJvik ve hatta tertip olun. 
maktadır. 

Cenup hududumuzdaki emnireti ih· 
Jlle m.ıtuf bu cüretkarane hadiselerin 
Hatayın mukadderatı mevzuu hahsoldu 
fu bu anlarda yapılması ve ay:li zaman 
da hududun öte tarafındaki Türklere de 
mütemadiyen i~kencc ve tazyik c.dilme· 

ıi Türk efkarı umumiyesinde ç?k derin 
akisler yapacağı muhakkaktır. 

Bu itibarla omuzlarına nek:ıdat bü. 
yük bir mesuliyct yükü aldıklarından 
tamamilc gafil bulunan cüretlc~rların 

mukadder akibctlerinden bihaber olma
ları, ·,ayanı hayrettir. Türk toprakları
na e~kiya göndermek küıtahh~ında bu 
lunanların buna tr.ukabil Tiirki> enin 

alacağt tedbirlerin de ciddiyctİ:li düıün. 
meleri ve bundan ürkmeleri laz4:r.dı. 

Bu bahiste e!'l ziyade şayanı dikkat 
nokta, Fransız hükumetinin bı: mesele 

kar~ısında göst:rmekte olduğu şayanı 
muaheze ve tehlikeli lakaytliktir. 

Em:ıiyet umum müdürü Şi.ıkrü bu 
hadi~cler dolayısile Cenuba ;:itmekte· 
dir. 

ismi değiştiTilen Türk köyleri 
Sudyeliler bir5c,k Türk köylerinin 

isimlerini değiııtirmektedirler. is:mleri-

ni degi~tirmek surctile halkını uoı Arap 

la~tıracaklarr vehminde bulüı~dukları 

bir kısrm köylerin hakiki eski ve sahte 
yeni isimlerini bildiriyorum: 

Ealli: Aliyye. Dde: Dude, Camus; 

Deviren: Camu~iyc, Çoraklı: Elmürre, 
Hatoğlu: Raksiyc. 

CeneVl·edeki i~timalar 
Cenevre 2 (A.A.) - Milletler Ce. 

miycti sekrcterliiinin bir tebli~ine gö
re. Hatay anayasaıını tanzime memur 
mütchaasrılar komite~i Türk dcle&esi 
cerrahi bir ameliyat gcçirditirı,:en, 22 
nisana kadar toplantılarını tchii etmiş· 
tir. 

Önis Vinıted adında 9 yaımda bi ~ 
kı.zca.ğız1a, 22 ya9lanndaki oduncu 
Sari Conun evlenmeleri haberi yal· 
~ Amerikada değil, bütün dün
yada büyük bir heyecan uyandır· 
IDifbr. Birçok çoculclann evlenıne
lerinden sonra vaki olan bu yeni ev· 
lenme Amerikada hakiki bir devlet 
mesefesi halini almııtır. Bütün rnat 
buat bu meseleyle meşgul ol.ınakta: 
bir kııun gazeteler . bu evlenıneyı 
tescil edenlere şiddetle hücum et
miflerdir. 

Bu misli görülmemit nikihı lcıyan 
V al ter Lamb, gazetelerin biri•!n.e, 
bu hareketini haklı göstermek ıçın 
bir makale yazmıştır. 

Amerikacla içtiı:ıai bir meseleye 
temu eden bu tayanı dikkat makale 
yi aynen alıyoruz: 

'Evlenmek istiyorum!,, 
İşte bir cümle ki, hayatımda m\j. 

teaddit defalar, birçok dudaklarda 
birçok tavırlarla ~öylediğini d~y
dum. Fakat bu kadar genç bir agız· 
dan bu kadar büyük bir katiyet ve 
emniyetle, asla .. 

- Nasıl? Sen mi Ön İl!? 
- Evet, ben, hem de rica ederim 

bu hafta! 
Kızcağız bu müracaatına d~~a 

büyük bir ehemmiyet \'erdirmek ıçın 
ayaklarmm ucunda yüks~liyord~. 
Ba,ma, çılgm saçlarını zaptetmege 
calı!'!an kırmızı bir bere, ilk mektep 
talebelerinin giydikleri önlüğünün 
üzerine de bir tal geçirmi~ti. 

- Yaşm kaç Ônis? -·. 
- Daha on iki yaşımda d~1lım 

ama Vi\li müsaade etti. 
·- Bakalım kızım .. 
Onu evlendirmeğe hakkım var 

mıydı? Bu çocuğun arzulannı ~·: 
zarı itibare almalı mıydım?? On ıkı 
ya~ını bile doldurmuş değil.. Ş~k~~: 
le, saklambaç oyununun sevıldıgı 
bir ya§ta bu kızcağız hayata nilsıl 
atılabilirdi? 

Lakin anla~ılan. Vinsk tedlerin ai
lesinde, bu bir adet halini almıştı. 
Ônisin henüz on beş yaşına ba_sm~ 
yan ablası Meri iki cocuk annesıydı, 
Öyle ki, ya~ı ancak otuz olan ma· 
dam Vinsted iki defa büyük anne}'· 
di .. 

Bir tiirlü karar veremiyordum. 
"'b sı :Valinin kararı, ablasının tecru e 

ve bilhassa aö-zından daha yaşlı olnn 
büyük gözle;i Ônisin gayesi lehin· 
deydi. Bundan ba~ka, Amerika~0 on dört ya,larına basmaya~ 6.0 ki 
anne vardı. Bana öyle şrehyordu 
bunlar kulağıma şöyle fısılclıyorlnr: 
dı. ··siz mesuduz, o neden olmn 
sın?.. Ben de cevap vermiyordum: 
"Bu kız. ok~dar narin ki .. ·. 

Dağ çocuğu Şarli . 
Dü~\inceye dalmış olduğum b:ı 

smıda, içeriye, heyecanlı bir hald~-
22 ya'.ltılarmdaki dağ çocuğu Şa: : 
Con girdi. Onu, ormanda. baltasıle 
koca ağacları devirirken, bir dnrb: 
ile dallar; ucururken ..,örmeli.. Bu· 
rada kocam;n vücud~nu. ellerini 
\'e ayaklarını nereye sığdıracağını 
bir türlü bilemiyor. Ona açıklık ve 
ciğerlerine kasırga rüzgarları lazım, 
yoksa zavallı s:!"enç havasızlıktan bo· 
ğulacak gibi bir hal alıyor. 1ı:te, kı
zararak: 

- Evlenmek istiyorum 1 diyor. 
Anla~ılan bereketli bir gün .. 
DeYam ediyar: .. 
- Srid,·ilden s;renç bir kızla, ku· 

cük Onis Vinstedle. 
~ Genç oduncu nefes almadan söy 
lenmeğe başladı : 

- Yarın ak§am vaktim var, eger 
sizce bir mahzur yoksa .. 

- Öyleyse yarın! 
1\fes'ut hayat 

• 

Düğiin merasimi arık hav(lda, 
kırda yapıldt. Önis, güne' · renkli, 
dağınık sadarile, Con güzel ve mü2 
fik bakı~larilt'. .. 

"Mesut olun!,, diye bağırdım. 

Onlar ~rtık gecenin karanlığın.ı 
karışmış hır çift gölgeden başka bir 
şey değillerdi. 

Birka~ gün sonra, madam Vins· 
ted, yemden büyiik 1 ki .. .. b'l" eli K anne o ma a ovune ı ır ·· ""k · uçu anne evlenme-
den evvel gebe kal . mıştı ve esaşen 
evlenmesıne müsaade d"l .. 

b b. d b d e ı mesının se e ı e uy u. 
Sizi temin edcr'ı k" .. 

l b. b bek . m ı, gu· 
ze ır e ·ti ve herkes d b h . K '" .. k on an a s 
e~tı. ky kf nn~yi ilk gördüğüm 
gun - lo tuh ~rmda kitaplar vardı 
harart:t e te nk ettim. 

Ônis cevap verdi: 
- Onlardan yirmi tan . t . 

)• e ıs erım. 
Fakat evve a okuyup yazm ..... r B ayı og-
rt-nmebm baazılm. unun için tekra: 
mekte c ş adım . .-, 

Bana elini sallayarak 1• d 
D h 1 .. v se am ver 1 

a a sonra an ogrendi k' O . . 
12 d v •ı . 9 m ı nısın 

yaşı . egı mış muş. 

Maamafih bunun ehe..... . . k 
.. k'" ·r . ...nuyetı yo · 

cun u enessenın "erı' k l · , . "' anun arr 
a~cabı.- Aknnenfın 7evcc olmasını ;.mir 
dır. a~ a te erruatbdan ı_ h 

, 1 d . 0rı .:;etmeı. 
,·ıem e emın olunuz: k' A _ • 

k 1 l . h '· :·uoı,.ıı· 

l 
a .ı dannt" edrıhn u en klirl\ğl·, cHğer· 
erın en a a az sadık v d h .. ] k c a a az: anne,, o mayaca tır. 

Çocukların evlenmelerine taraf· 
tar mıyım? 

Bütün samimiyet ve k .1 l . anaatı m c cevap verıyorum : 

"- Hayır, bunlara 
F k b l . acıyorum. 

a ~ft u0e~s1a sşız vaziyette benim 
\'azı em nı~ e arli Conu b' I .. 
t . kt' .. • d ır C:.• 
ırme ı ve umıt e iyorum k' l 

t • l ı, on ar 
annnınb.ve ~nl sakn arın önünde iyi ve 

mesut ır aı e uracaklardır. ,, • 

Millellt!r Cemıyett . 
sarayında ışık sön

dürme tecrübesi ! 
Cenevra, 3 (A A ) G · · - eçen 

gece . ha~a ?1üdafaası için, Milletler 
C:~mı~etı bınasını "karartma,. tec-
rubesı yapılmı~tır. T ecru""b t" 
. d M "ll l e ne ıce· 

~-n e dı et er sarayının muazzam 
v ınasın an dışarı hiç bir ışık sızmadı 
gı anlaşılmıştır. 

Bir kadın 
15 m~treden 

Düşüp öldü 
Bu sabah Beyoğlunda Parmak 

kapıda Nane sokağında 1 7 numara. 
1ı apartmanda oturan kahveci Rüs· • 
temin metresi 28 yaı:ıındakı" H ' 

~ ıra a· 
partmanın en üst katındakı· t . - arae<ı• 
dan 1 J metre aşağıya düserek .. • 
dünün ?,irç~.k ~erlerinde~ ya;al:~: 
mı~ ;c olmuşt~r. Çnğırıl::ın imdadı 
sıhhı vaka ycrıne biraz geç ld · ~ · . . b d gc ıg ı 
ıçın u ara a ölen Hirayı alı .. t .. . . . . p go ur-
memıştır: Hıra şımdi evindedir. za· 
bıta tahkikat yapmaktadır 

.Aldığımız malumata ~öre Hira 
~ahatsızdı. Annesinin apartmanın 
ustkatında yıkadığı camaqırları k • 

I 
. . . .. on 

t~o nn taracaya cıkmıştı. Asılan 
hır çamaşırı düzeltmek için eğildiği 
s~ra~.?, ıı:üvaz~nesini kaybetmiş, bil
d.~rdıgımız şekılde a~ağıya düşmü;• 
tur. 

ıttlllfllflttııı t.-11 tzU11Mlllııı.--...nıt"ll1flııs 

Lisan dersleri
mize dair 

G:ı.z::temiz sayfalarında vermekte ol. 
duğumuz liı:;an derslerinde anlaşılmı
yan noktalar varsa bunlnrı okuyucu • 
ln.rrmıza izah edebilmek dUsünccsiyle 
her hafta yapmakta olduğumuz lisan 
dersl~ri ~ifa.hi toplantılarım, bu haf. 
tadan itibaren kaldırıyoruz. 

Çünkü, okuyuculanmtzdan gelen 
cevapların ekseriyeti derslerin tama
miyle anl~ıldığınt ve 5ifahi dersler!? 
liızıı.n:ı olmadığını göstcrmeldedir. 

n111ıııııııtt1nınıttlm1t14ttıttımııtmıı111ı1111ll!lffHnıın1ıı111ı:Hıı11111:ı 

• 
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iki müsellesat tabirine dair 1 

100 lira mükAfatlı 
milsabakanın 

• • ne ıcesı 
Ankar4 2 (~A..) - Türk Dil ~wıunu 

Oenel Seltreter~itinden: 
29/ 3/ 937 de "eub.. vı "teceyb.,ln Uuk

werlnin buluıullUt •akkmda Ub edUblff 
olan mUsabakpıt •UddeU 'öu alt~ btt· 
mJıtır. 

Yüzlerce cna,MJ' &lmdı. Ekıerlılnde lif• 
betli noktaJar vatdıf · Bu çok iılifadelı ve 
clddf llllfaya ttttkkUr ederi~ Kurumca en 
laabetU o!duP, kabul edilen cev•p aynen a. 
l&ftya dercoJUJUllUflur. Bu yazıya ait ıekil- ' 
ler Uluı J&ııte4fııde JÖrUlecektır. Vaaded'• 

• len hedıy;, ... , Ahiplerlnlıı adına olarak 
tı bankaama yatırılmııtır. 

TUrk Jw Kurumu Gtıttl ltJueterl adına 
it. Reııt 7an~t 

• • • 
Ttlrk pu •~ -~ •ftfefUJtae: 
Ccyb p tfeefl!'ttl ~ ~"• yo 

"kM&qıı..!tb'· 'W' 

cıuroı1 
Kıaaca llabı tuı linmtk, Talnıt ıtıı .. lhl-

c!e aacfece aln ıözU, çökmek, çekllm k d k 
tir "Pel ki b e eme 

· tarı " UCün Anadoluda el&a"f 
usuannda kullanılmakta olan "-"-...... ,_ ....... t .""ec .. ve 
...-.... taeer eıaırwııan olup ·
• ...,,. .. "'11ıl -- ıaanayı _..,._ ı • ıwnu. • lioua., eıszıut (sin 
mek} aözUnUn bir tUreVldir Sinik ainai ve 
iplik mlLftuma. olan li!lgt Cpekarakl), elb
ttl olan mnlr hep a)'nt ortJ!nlll tUrevlertdir. 
llamtk aösUaQn •tiınoloJU~ ,.)dinde bqmd& 
:-: vakaU, 19rine konuraa, kelime (r. 

e • eeuemek) te1'11nl alır. 8\&DUD mana 
., ~: (Ellıtildjt olmakıtır. Emekte el .. t'. 
Jdf QlekUr. !inmek ile esnemek orljlnde 
""1 •lbıdUr • 

Yay, TUrklertQ 9ft elld 1&vq .Ulhı oldu~ 
dUnya~ balUdir. TUrkJer Y&Ylanmn kirlı 
ipine (linUtı yahut (ıinUa) demlşlel'dlr. 
ÇUılkU o elAatıklfdlr, oku atmak için orw 
lllldaa çekilerek !:Ukurlqtrnlrr G'nln c ı 
1. Z "' bunun kategorllilt dettıtıAi 1'ırk 
dileileri!ıce beUldlr. 

Tvııı kirfıi:e beraber olan tekli, herhal')e 
rt bir ka \lain vcterlle beraber olan ıeklln
den baıka blrıey dettldfr, Bunun içindir kl 
lıbt kavt.laln Yetel'Ue onun iki ueuna ulqaıı 
a.r kuturtarün me)'dar\a selen blr mu.eı.. 
l..te v~ olu 411'& 5lnUa d9bmltUr. Meta
maUkte kolaylık olama~ için aonralan tam 
\'eter l'erlne yan \'etı;r aluımı§: onun da 
adı !inUıı olarak ltalıru3t.rr. Elbiae yaka.et 
liadn' ye ıt,rp mıı.ıı:ılarma. olan c~b (~ttıU 
-- ....... ~ ... -· ... _......Al '1- ..x.ı 
wıı.t.~ nraııayı k&paay~ 'ElblM yalla. 
11, bk cla1n veya 'bir kavı. hatırlatabilir; 
takst alııtıa kavtı deftı, onun vetertdlr Sa• 
dır ve kal · p, &inmek 89lıı0nlhl bir tllre\'l qlap 
~ &lle&k terctımeat olabilir. Sine "er 
B~ •• • ~ " ... ıp V.r1ft., vUcudun eaneyen kısmı. 
dır. l(.Mp dahl daima llfen ve bllzUlcn ya
Dl 9'1leyen bir uzvudur. Bunu, yaka demek 
olan ct)'hle Dgllendlrmemek doğru olur 

ll~ •tlmolOl'lan alnU. •Untı ba;hca 
gibi C:~.~-ederlel', HtJdkatln ııanıldı~ı 
znol ---...gwı biz defU, (Dt.UoMalre eU. 

og1qQe de'la l&ncue laline) ııöyleıin· 
Cl!9'tua> . 

,_. •18lle (mukaar veya yanm dal• 
n Poulade kat "'Y& bitki"
~: Bir el~ ._.) demekU: ıııa. 
d&&n "kJlııde Jlltfdalla Ptirdltt yamn 
~de aııalar kat. yeya 'bUklUın ld bunun .. 
ıu manalar t:;:uıcıa.nıu tqırlardı. Bundu 
edilen UJııerine tnlftlr: (l!adır) yani llt:I°' vual;._ etıllnen yer, (mele., hlm!Q'e) 

'r.kailt . "'-'lar: :8ir &iııı dlblnln tetkD 
etutt oep. • 'blr Ytlkeııln kabartm· 

1 
k07. ı:tJmolojtat Yoktur ' batc 

Bu lzahattaa anı • 
au.tın ulatbfr klrt, &ftlabllen tek mana, aı. 
yya \•eterin yertııe Yerine onun ya:fmı, ve
l&rıdır. onun ka\"ltıll &lmıı olduk 

tıı:tııı Wın ad&bıl 
tamu ettikleri anı U1nın kıamen, hakikat• 
Weblttr 16ptı lbı~r. lnglttzce bUyUk 
Ju vert.10r: ' MIU b&kkmda fU lza. 

tacWace alna: Lltıııceaı l1ıı 
..,,Dsıat• &'6' Jel uatur: ve a.dır 
~ •tabce. (JalJ)~ el'blle111 cOl'IU demek 
tır; takat bu manıda Wllnt iOln kUll&nıl!lllf 
okunan (jlba) fekli d Y&nh11'kla (Jalb) d!ye 
ça kellme coıc ipi ~ en almmı,t?r. Bu arab 
olan ıı&nakritc • avmıa Yeteri) manaama 
olan fhordf) -~- (kav11ıı \"eteri) nıanasmda 

..... tercUmeatctt lii n Yeteri nazan dl . r. ntlller, ya• 
gx.. __ , ki.ate almak terakkisini 
_,_.wıflerdlr. ı 

(llOSISUS) 
koıılııUa, (lco • EinU \ 

dea J"aPtlm!fbr 8 rnUrclckep lerlmln-
(Ko)ya l • Binıı.tı hlllYoPUz. 

stp alıeakt!; ~ce; Jı'1 aöı tUr}Jçede mut~ 
teveltllt ıe~anumadrr. (Ra~l'Jt, kitab II. 

(l{o:J!nU•) _>. 
da detfpnı ,...ı. verilen dJJı ile linU. arum-
drr Filh ,_;,~ bir l\1Unaaebet ve ahenk ...-

. •4"1\a bir --du!ıı::~ koebsu. .. -,, .. a ainQa dUz lııulun 

getirilerek gvlye çekilcllkçe, IS .... u; mt.J" 
dana gtlJmaya bafl&ı· Yani '5oetaU., oısua. 
ya)'lft, ilk buJundutu vaziyetttll! ortaaauıu 
ıertye dojTU çektlt"'1dlti uzunJutun adıdır. 
Ok çekildikçe koalilUI Hytlr ve yaym kenar 
lan birlblrlne yakllfUll.. ,U.Uttıp Uk ı.ı 
olan hat kqçWUr. ıtuııdd. llDUlle k~Uı 
arumdald mWUUıe11tt ve ahtniı kolayca an. 
laf ılır. 
KoılnUaUn (ko) unauru (dlcUaııalrt tthJ. 

moloque de la lanıue l&Une) de lngillzce 
hOfUk Wel)lter lCgaU, (ko) yu izah lçln, 
oau ttfttıdn kompl"manı manuma gelen 
(complemantlı ainUa) deD (elmlt oldu~u 
JU1Y<>J'. Halbuki yukanda aöyledf':iMll p 
bl, (ko) IÖztl (coıpplemanl) kellmcıının mı 
bteeal detılcttr. 11~'11 blr TUrk attsu~ur. 
;ı,.r )'&kıtlıtma 191una aapllmak mecburi
yeU ol1&1dJ, (~O) -..ıın. (çpınpl•mentı 
dan ziyade, konftl, tl01llfU aö&lerlle tam a1'· 
kumı kabul etmek bl; tıı hata olmazdı. J'll 
bakika. atnuı ne JtOlfnilt, kaim zavtyenln 
birer dıtmı leııkit eden, arararmd& tam kom 
ıuluk ıpUnatebe~ ve -.bengi bulunan dılılar
dll'. 

D~rlll aaypıarımııı ~ 
J.n~a Dil, tarih ve co~y& fakUltQI 

Türkoloji EtUdyanlarmdan 

J'ehlme Güven Vecibe Kıhçotlu 
Btllle1'D A.ntUrk 

Ölen l lnlverslte pro
feslrDoUn cenazesi 

Ölümünü dün babeı; verdiğimiz 
.. • 'te L-yvanat ordinaryoı pro-
unıvenı ,... .. I .

1
. 

fesörü Navil'in nati bugun n11 ız 
sefareti arkaım~ Enıincami aoka. 
ğmda Alman Jci)etefine nakledihnit 
ve orada dini ayin yapıldık~ son. 
ra eaat 11 4.S te bütün ümverıite 
profesörlcrl ve tabelesipin i,tirakiyle 
kiliseden kaldmlmıt ve Sirkeciye ge. 
tirilmiıtir. Ceeet, müteveffanın ai· 
lesinin bulundulu fmçreye gönde. 
rilecektir. 

Yeni neırıv._ 
Almanca • Tilrk" 

Teknl lr .f 2ı\_.:!'!"'::!"""-="!'lr 
Adnan H,let :Y~·-·;:

dan hazırlan~ bu 11'.igat AiıMnca ,. 
Türkçe tercüme itleriyle ,.enul O
lanlar ve teknik kitaplar oka,anlar 
için faydalı bir eserdir. . 

Tevzi yerleri: lıtanbu1 Kanaat 
Kitapevi, ikbal Kitapevi, Beyoğlu 
Haıet Kitapevi. 

latanbuı 7 cıwi icrcı 7Mmıırıuğwtadon: 
Kadıköyi\nde Y eldeiirıneninda mtUıen 
dis Sarı Ali ısoka.iınd& eski HirbılJe 
na.zm General Ferit hanesıııde lkea 
halen ikametglhJ meçhul Rilttil ~ 
meko: 

Dairemizüı 937 ·4 7 i aayılı doayulle 
Ayte tarıfmda.n Sultanahmet & lncl 
Sulh Hukuk ınahkerneainden almaa 
14.1-937 tarihli ve 21 numaralı ilimi. 
le ayda sekiz lira nafakanın ve 2'71JO 
kurll§ mUteraldm nafakannı tahlili 
hakktnda yaptıfı takip tizerine tanzim 
olunarak götıderUen ıcrn. emri ika.met· 
glhmu:m meçhuliyeti ha.sebile billteb
liğ iade edilmit ve icra hikimliiince 
de mUba~lrin verdili m~ruhat.a. bina. 
en illnen tebUgatm ifa.sına karar ve· 
rtlmifÜI'· tıbu illn tarihinden itiblND 
bir ay sarfında borcu ödemeniz ~ 
bu ınilddet içinde tetkik mercitllClia 
ve temYi& veyahut ladeten mahblllit 
yoiu ile alt olduğu mahkemeden IK 
mn ıeri bın,kılınuı hakkında b'~ 
~r getirilmedikçe cebri icr'" ile~ 
Jıcalt ve yine bu Dlilddet .. mal 
beyanında bulunııwıiz ve bulunmb.. 
snnız icra v' iflia k.aaununun 78 neı 
maddesi mucibince hapisle tazyik O: 
ıımaCağniız hakikate muhalif beyan. 
da bulunduğun~ takdirde yine hapia
le ~dınlacağmıa IUzumu icra 
emrinin teblif makaınına kaim olmak 
Ur.ere lllenn teblli olunur. 

10lttur. Ok, lfrllln ortaııma 

lk ti sat Ve 1. Alril·t·:::, =D:_a-lr-eı-l---=---:::-::::::81:-:-r-e 
Amirliğinden : 

(V. P. 1304) 

. ~da 5 \•e qaha. Y\W.rı ıtçl ~ •bt&hdem ~ hu 
t~irl~ ı§YerJtrine daiı4lıuıı 0~ . ~ beyaJlllUieJlrinln topl••fı. ve tun!. 
fı ~ bit.it oldu~d"n linıdiye :adar ioyerl beJllUıameal WJa ve· 
ya bcyıum~ tın·A.tından monra açıtmıe yu]w'ki t&rlle .dah ~ nr. 
:" en .seç 7 ~ 1937 tarihine kadar Galata (~'Oll& ead ~ 

amuda.ki ~ireııı~n beyaıı12ame aJJp 4oldlll'llle.lin Vt &kil ~qıe.~.cmp,-
::-,.:~ b'lcltmdı kan~ ttklbata pçUecwll ~ .. lllıa· 

• 

Mnn · knmeye ,ıren dlrt 
klllbllmllziln 

ikinci takımları 
ikinci Jlllmtı m•fl&rı 
na lttlrAk e«teoek m~ 

latanbuldan milli ııunı.ye &ireJı G.
la~ray. i'enerbihçc, lletiktaf, GU. 
net klUbUnUn ikinci. taJuaıl~ ile ikiJa, 
ci kUmenin battan döJt tlW ~ 
da bir devrelik lik ~ela futbol 
maçları tertip edile:çejJ b,a.ber alm
mıttu'. 

Tam futbol 01'l&ılac&k bir mevaim. 
4• dört ;JU~Ullln • ıı.ilU $UJne lft&Ç
la.n dolan1iyle - •ttı 1Hr .haldı )M.lu 
ikinci küme takımlıruun bQJJI ldr 
turnuvada yer ~m.çok dgjrq ol. 
m&~la beraber, lkla•l 15~ de 'h., 
ta dört takJJfltD W maflJ!! ~ 
göre diğer altı klUbUn vasiyetinin ne 
olacağı bilinmemektedir. . 
Galatasaray, MWıeııclllt Kolej 

Spor beyramı 
Yapılaml}'or 

Galatasaray liaeıi. rniih~ndil 
mektebi ve Robert Kolfii.. &™mda; 
atletizm, futbol, basketDQı ve voley-
bol kartıla§malarmdını. ıııütqekkil. 
apor bayramı, KollejliJ~rin • v• 
puvan hesaplan üz~ritıtt yaptıklana 
itirazlar yüzünden yapdamıyıcaktır) 

Bugün kü milli küme 

Fen r bahçe ... Üç O 
T kımları n il bl, netie 

ala lllrl r ? 
~ uat ıe d• Takıim stadında Aııkaradaki mı l~rda vuifuiııi • 

baııtµı Üçok takmııylf iatanb~ eam· vatf~kıyetle pifa~ ve Pt~eı\ 
pi)'Onu Fedeı"bahn mmı kUme qı~çı fıner'lahçı h•cutn lıattısıda yükıell ti 
Y•paçail~ır. nerjisiyl' ve cesaretiyle temaYtlt 114 

lzmirJn en ku\'vetli iki taklmma ma. mi• bir oyµncudur. Ancak ortud& ~ 
lik olan Altay ve Altlnofdu ~lüp,l~ri. nıyacak olan Biilendin nasil bir ô~ 
nin muhteliti 4•ek olan Uçql$ evvel· ı çıknraC'.afı çok fÜppellqir. 
ki hafta bınirdı Betikt.qı mağlQp et· B ~kımmda merkez Q \lavta ~~ 
mık ıuretJyle ihmal ~iltoek bir kqv. yan Bülend pu mevk1de her ...... ~ 
vet olmadıfını iı~t ttnıitth" çin bQyUk ümiller vaadeıt.tlltltll Cll 

lata.nbula en kuvvtttlJ ır..4t'ölµ ne hUcuın hatbn!la Qıuv~alt olabilfn9'i 

,pldift anı11ııan Ugok takmun• a.d. Anı•U41air içlerden aırade "r114fl• 
roıu ıu4ıır: iıletntil)'le bailıdp-. ~ıeUıUa İ-

N • d Zehir Ali Ziya • .Adil En· çtklarla oynıyacak oluna J'l Ntil 
'9tt' i.::m··ı. Saim Said, 8aari. sUkrU NiyuJnin kale ağzına d~kleri 
N ' ık 1 

' ' topları Bülendln kafumdan almak 
a.m · Üçok müdafileri için çok mUşkill o-
Bu oyuncul&.l'dan Ali, Adil, Cemil, l&bilir. 

Basri, Said İstanbul sporcularına. hi~ Eğer Fenerba.hçetµn İnuavin lı&ttı 
de yabancı değillerdir. Enerji, aürat ve oyunu açamaz da hücum hattm\jı t.11. 
ceaa.ret 11oktai nazarından hepsi de bU. tt1n sıkleti merkeze yilklenirle bu ~ 
yük n\IDlara alabilecek elemanlardır. dlrde Üçok ll)Üdaf&Umın işi ~'irim. 
Yalnız uzun mUddettenberi beraber laylaşll'. 
oyn&mamıı olquklarını (kendi beya • lzmırlilerin bu maçta basmm oyu. 
naUa.rmdu> duyduğumuz için Fener- nunu bozmak ve oyna.maktan ziyalle 
b&hçenin bu cjhette f aikiyetini kabul haaını oynaqnamak t~in çalıpaakla· 
etmek lbıındır. nnı haber aldık. Hemen eöylirlla 'ki 

Ancak earı lacivert.illerin takımları. bu tabiye eğer tatbik edilecek olur!& 
nı aalı&ya tam k~ ile çıkanmıya- maçta heyecan ve 1ea1tt kabnaz. ., 
e&klan göıönilne getirilecek oluna İ&mJ:Tlilerin kuwttli bir mıdatili~ 
Fenerb&hgenin bu faild)'etin.ln ına.tm linde bulunduklarını ve Fe_.. ..._ 
neticeeini kat'iyetle tayiJı edecek ka.ı dil bir kuvvet tttkil ıttiklerlal fİılb\ı1 
dar tuıa olmadığm1 tasdik icap eder. •ttlfimiz için böyle bir tabya ~ 

Boauk b1r o1\m.dan sonra Betikta. lanna ihtimal vermiy:oruz. l)Ue~U 
p mağltlp olan Fenerin A!ıkaracl& .U.. iki tarafm da temisve aport.mence bir 
.ı ~1 gazetelerde ok.Udü. Fa oyun çıkarması, zaferin liyık otu 

tarafta kalmasıdır. 
bt Aüaralıların kuvveti bbıoe Jnte• o. KAVRAK 
hul oldutundan san IAcivert takmmı 
De, --.nndmWI Verdipl bileme. 
:vtS. ~mWıa.kbk ..ıaa 'IUclin' ki 

.._. j' t.1ttt ~~, .. llMlftti~ 
Bir ar litiN1aA t• IOora muld fonnunu l>iia)'ll kıybetmif

tlr. 
Amtrlkap Pleeek J'eaerln bugUn sahaya: H\laaaled.. 

Alır llklet Almu )'Wllnlksuau Mu din • Yapr, Lebip, - Refat. Anl'lidia, 
SemeUng ~ gUn enet Parlse gebnlı ~vad. Niyazi, Şa.ban, BWend, Na.ci, 
ve bir ıece orada Jraldıktaa aonra Ber· P'Urret teklinde çıkacafnıı tahmin edi· 
line müteveccihen hareJlet etmlıtir. yorqz. Müdafaa.da Cevadlil IOl hafa, 

Franuda kaldıjı birka~ saat zarfın- Reşadm ağ hafa almmumdan bafka 
ela patıcUerle stirilfCll dtlıı71 ...... bir defillkllk olmıyacaim' (Öre bu 
7onp hat eaJd JrQvvetlnl muhafaza edecek-

••- Xanm.Anny O.._,ıun ,..... tir. Hattl Repdm •fda. Ce. 
Pdiyorum. Bir ay kadar lltlrüat..ede• vaddan 111 oyııadıjmı &ayledik. 
"ti& Nlua nlllayetin.. lf~ ı.riM i1aW ~UWMpm düa der.. 
llarektt etmek ımcı.~ A- Ut.opla tablac•lmr ll1U\edifarqa. Bu 
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Halk & V I •POP .UJ:i••lnln 

tertip ettlll 

Yürüyüş müsabaka a 
1 nisanda Şi li • Yenima 

d f ~.~ FUm aktrisi Rene Ray'm en hoflan· 
arasın a yapı a~.ft dılı eilcnce motörlü ıedntiler yapa· 

1 _ BeJOllu 1blkcvi apor ıubetiıl- ( ..,. On ~~an faılaıı bilmektir. Beya.z perdeden fıraat buL • 
cı tertip edilen 937 11nct1 yu. ~ dahıl olur. Birinci çıka. dukça gördiliiiniiı motörlU araba ile 
rUJlt lidlaabaknt, Şitli·BU,W.. .,.ıs takımın teabitinde, muva· umn uzun yolttalülar yapar. Ktl~Uk- ~ 
dmt.Yilflma})aJle araNllda p llla~ta en iyi 4erece alnı ilci lerin "Trotinet,, denilen o,.anukl&ftı." 
.u.. _.,., (S2) ldloaıetrelik müsabıkı euı tutıııa,.•''""'-r • nın motörlüıU olatt bu nevi anb91i'rleft 
-r •--:- · ıs 4 ..-au • ı d •- -"·-..a- --.a- -ı--blt .-ıe üsetfnde-- Şöyle ki: Birinçive (bir) iki saman ar •~e·~ ...,_ v.aq IJMI' 
ts7 faıar günU yapılacaktır. • . . . . ...., • n. ikrdan birisi&. 

t - Mil•baJilYA ..,t 9 da Şitli cıye (ı~), ü~ütıcüye (~), pu- 1------.---------
tramv•Y deposu önünden bat· Ylıt vcrileuk, ba JUıitle. '" .. 
Janacak, otomobil ıoaeai UıtUn- puvan "almq tak'lm lairi.nci ,c1. 
den Büyükdere uçak l•t4•yo.. dedilccektir. 
nundan geçilerek, Ycnimalııllt Hata yapmadın yarqı bitir. 
otobüs durak mahalline vanla· meğe muvaffak olacak birinci, \ 
c;ktır. Dönüıtc de ayni yol ta· Udnel, Ü$ÜlleUye .m•daly .. bl· 
kip edilerek, ŞifHdekl batlansıt rinci ~kacık takımı dı IJJ'lca 
yerinde )'lnt bltecektir. kupa •trD"elrtlr. 

S - Hakemlerin lcofttrolünU tn1111 5 - JCa,,n muameleli 12 ıe 117 
itin• lsır mU11bık, Jromitinia tarihinde 1rıpanaea1rtıı. Mlli-
ve"cıjl csumara,. ılllln• L ba~ lttifJk edecek ıporc\dai. 
llttlrmni lbımcbr. Mllubaka· nn !ıtrıUn Ult 17 dea 20 ye 
<\a y.a.nı•cak!Jr ••1• k•etinıs.. adar Beyotlu Halkmadı 
dtQ Y~nce~n. dlı~liflye ıpor komltnlne ıallraçut ıt-
tdJleçeklerdlr, nıeltrl lbnndıf. MU..°bıkmm 

4 - itr ~dı, · o, yürilyUcUrı f..Sv. vı ı•JtJ ftdıre W16mum 
kadar mUqbakaya lttlrak ede. klllp ve ıporculara açıktır • 



[ Blllyor musunuz ? 

Bruilyada 
avlanan balıklar
dan buılanrun 

dilleri o kadar 
sert ki, yerliler 

bunu deatere ola 
rak kullanırlar. 

·t-

* 

* {' 
Resmini sör· 

düiüJıib Kana -
dadaki bu çocuk t• altı yapnda • 
dır. Buna raf-
men aklından 

400 prla bili· 
yor. Sesi de cil-
zel oldufu için, 
bir hayli para 
kazanıyor. 

* * 

ki, onun tak
ti tleri ulmdan 
çok daha yük 
aektirl 

P°J1BDODUD en alçak DO" 

tul tani)'ecle 27 defa ihtiza% 
eder, 4'ft ~ Dotatl İle 
tam 4.260 defa. 

J} ~ .. 

"Cf * * Dünyadaki denizlerden ya· 
pdan iltihsalat (balık, inci. 
tm vesaire) aenede tam 805 
milyon Türk lirası tutmakta-
dır. 

- ------------------l .__H_A_B .. E•R-ml!! 

1 
ÇOCUK SA YF A.St 

BilmeH lıoll()na 

3NtSAN-1937 

Küçük Nuri kop kop 
bakkala gelir: 

- 120 kuruıtan 9 ki· 
lo kahve, 25 kuruıtan altı 
paket mum, 30 kuruıtan 
4,5 kilo ıeker istiyorum. 
Kaç para eder) 

- Fakat oğlum bun· 
lann hepsini naad götüre
cekain) 

- Ziyanı yok, ıiz kaç 
para tutuYor onu ıöyleyin 
de. Bu benim hesap vazı. 
f em. 

~ * )#. 
- Merhaba doktor, Ah-

medin ııhhati naad) 
- Dostunuz Bay Ahmet

mi) F.pey oluyor ki arbk o· 
nu tedavi etmiyorum. 

- Oht. mükemmeli de
mek ki tehlikeyi atlattı. 

bor: . 
- Hem ayhklannm ver 

mezeiniz hem de evi al~üat 
edeniniz. Ne idi o dün ıe· 
ceki gürültü) Ne idi o eve 
girmipiniz) 

- Vallahi bayım dün 
gece eve girerken ağzmu bile 
açmadım. Beni Zftt~n arkR· 
daflar kucaldannda getirdi
ler prkı eöyliyen onlardı. 

'}: "" * - Bu adam benden be, 
lira bqtç iltedi. Vereyim 
mi acaba) sen onu tanıyot 
muaun) 

- Seni ftanl yakından 
tamyonam onu da öyle ta • 
myorum. SUm verqim c!e· 
me1 

)#. )#. * 
- Ne o... Hali nifan· 

Jımmn) 

- Haywıl HerteY bit • 
ti! •.• 

- Mülı:emmeM Söyle
mek iatemiyordum ama bu 
kız doğruau ana hiç liyik 
dejildi. O ne surattı öyle 
hem de aPtaJ mı aptal 1 

- Evlenelim! ... 

)#. * * Çiftlik eahibi - Herhal· 
de kamuuz acıkmqtır. Bir11Z 
oturun da karım timdi ge
lir. 

Miaafir-T etekkür ede. 
rim Bay fakat he11 Yamyam 
değilim. 

- Bir tavsiye daha dor 

Havvanıar ara•ında : 
-z - ~ ~~ - ,_,, - -

Anne hayvanlar neler 
çekerler, bilir misiniz? 

Hayvanlar arasında ona 
evlat hayatmın naııl geçtiği· 
ni düıündünüz mü) insan 
anneler, kendilerinin çok it• 

kmtı çektiklerini evladan yü· 
zünden türlü fedakarlıklara 
katlandıklannt eöylerler. Fa· 
kat görülüyor iti dünyada 
zahmet çeken yalnız inaan 
anneler değildir. Hayvanlar 
aramıda da ana, çocuğunu 
büyütmek eve bakmak için 
büyül bir takayyüt ve cndi
fe içindedir. 

Hayvan annelerin çocuk· 
lan "niçin)., diye eormm:, 
oda kapılannı açık bırakmaz 
potinlerini bajlamaiı umıt• 
ma11 ıibi bir-halryoktur. Va· 
zolan devinnez, ve· içeriye 
ayakkabılarım ajlmeden lir 
mez .. Girmez ama, 'hllyvan 
bebeklerin de kendine g'öre 
bazı can nkacak noktalaıı 

vardır. Ve hayvan anneler. 
bundan aynı ıurette muzta· 
rıp olurlar. 

Kaplan anne, yavrusunun kendisini ıaomak gibi bir p• 
katına tahammül etmek buıU~n hoılamyorm~ gibi p 
rünmck mecburiyetindedir. 

Şefkat ve yardım görüp 
de mukabc!e.iz kaim• yal· 
nız inean aiu,))$'İJI uirad.lr 
bir akibet değildir. Koyunlftr 
ve kuzular araemda da im: 
zan böyle tükranıız kalfn 
hizmetler ve tahaınmüdtr 
görülüyor. Yukarda bayan 
koyun ve af•~ rnahdwnu .. 

tum. Konferanımı bitirince, 
nazikane bir selim verir ve 
ayak}armın ucuna baiarak 
salondan çıkanm. 

- Tabii aelAmhyaca • 
ğnnl .. Fakat ayaklanmm u· 
cuna ne diye buayun .. 

- Herkeşi uyka.ısundan 
uyandırmamak için. 

Köpek anne ojlunun öaü 

ne gelenle aıinalık etme.ine 

ıea çıkannıyor. Küçük maJi. 
dum, bütün ziyaretçilere he

veale bakmakta ve adeta on• 
larla tanıtmak iıtemektedir. 

Maymun anne, çoctıfuna 
uyumadan c" vel mUal ıüy• 
liyor .. 

Çocuk hlkAY,~ 

YILDIZIN HA TALIGI 
Yıldız ~ öjleden sonra 

mektebe pmek istemiyordu. 

Hava ne ;tUeldi 1 Anne ve ba. 
bur çalrprlıeD kendisi de kırla· 

·.~ . 

~· 
ra kopCU. ~J·bol oynıyacak. 

tı. 

..,.. Huta oldujumu MSyler 
v.f _...,. ıftmem f 

~· dOfttrıclU. C.,,ı-ada ild 
:.eıt~•ınJllnt ">'UÜ lovtaftftUI· 

ia J>afladı. Sanki dayaıuıı.u 
bir sancıya tutul~uftu. 

.\!illeti çok U.Oldil; Neli var 

diye sordu. • • 
· _ bec(iim ne olduiunu 

. b=lmiy~NID' ..... baıtaynn ;"l;u. 
&ün mektebe · cidemiyecefim 
nmyorum ı .. Çocuiun bu 83• • 
Jeri azeririe bablll da : 

- Madeınki hutam1l. yata • 
fa yatarlfll daha iyi olur .• 

r>eyinee kUçUk yalıncı hY
_. -· otdufU iıketnleden 

ran~•·-
1 

• 
kalktı annesiyle ~baır '' 11 • 
der ~taia 1q,rtara koııca~ 
dU•Unerelr Y'tı) ~sın~ 1m:6· 
dn;, ~rıılW'lk ,yataitJ'l• cır. 
di, 

Oh I 81 eilenceli olacak, ne 
ı:Uaıl bjr &ile IQllU ıeçir~cettt 1 
Jant yavruıuoun ılır bJr ha .. 
tabja tut~UI obDall korku
aiyle anaeai 0 ,un ite &itmek

ten vu 10Çti: ona bakmak !Çin 
evda kalm&i• ~rar verdi, 

y dm'm ne ımaar ııkılclrpnı 
ne et. eorun .. ne .dt beft ~yliye. 
yim. Anneai. e9cle ltahru. hı· 
it dUJlilML Hetkel bu i\lnetli 
rlit fJnde bol 1JOl temiz ıı.va 
ahrlien, ken6i yatakti b1a. 
~ 11at .•• 

_ Aenidlf!d düıUndiitün 
kıdai 1ilİta ctepim. Sen ifin
ld. ietf bhnL 

y.ı.aa.11a.wım bu ~zleri. 
n• aon•sl kai1U .bili ~•Jnt4ı. 
H;_ de 1Jt yaptı bilir miıinil? 
YaYnlluJIUft .-natannı dind:r. 
mu için. pap•u-F teneknitt• 

• 

kaynar IUY\l ~durduiu ıibi, 
ıetirip kamının üstüne koyct.I. 
Tene)se o ıc.ctar llC&kdı ki, canı 
yanan çocuif..aVbı pitıtz ka • 
dar batırmaktan kmaınt ata• 
madı. Bütün bunlar yetm:r,or • 
ınuı cibi, aıcak panıumamSaaı 
IOnra da bir bardak dotuıu in • 
cilla tuzunu ıon damlaıma 1ra• 
dar kendiılne zorla isirdiler. 

Yıldu mektebe ci.lmedijine 
bin kere pİfm&n oldu ama,. jf 
itten ıeçnı·tti. Şimdi bapnak
lan ıerçekten aancılanır ve ru
ruldarken hep arkadaılannı 
dütiiıtayor, onlann uat life 
paY'dolJa beraber dıpnya utfı. 
:ar~k top Gymyıcaklannı pı 
onüne ıetiriyordu. 

Zavallı Y ddız iae bu eanala 
ntAtll ~ ---.ınin ito -.. ~ ··- .. ~., --~ ....... .,,, .. , ..... , ..... 
)'Jkıcak, zehir ribi tnplil tu. 

su itJ ~iıraaklanm dunnadaıı 
IONldatacaktı ! ... 

iyi oldutuna. ırtık bir teY9 
cikJer kalmachitna dair bil\ bft 
yemin edip durdu. Fakat kim 
dinler? Annesi bap ucundan 
•ynlauyor, yorcanı bo&azına 
kadar çekerek, oau ıınl pnl 
terletiyordu. 

. Dip diri iken yatai• ı=rm 
Yılda, kaYDaı panıumaıılardu 
ve •ürf(ln iltcından sahici ~ .. 
tı olmuıtu. O .ece aabaha 
ka~ ka,nıı •inlmdan •e iki4e 
birde yataktan fırlı~. dıp• 
nya kotmaktan u kalllll ...... 
Çtkaclkti. ltiteli u'blh bllriftı 
uman &acaklırmda hal 'kalma. 
:llUlt ayak Gstü dolıpmıyor, bu.i 
t6n .Ucudu ıaçrulükten ,Ja"1r 
yordu. 

Mektep kaçağına bu çokJtl 
bi.r dera oldu. Bir daha bö,._ 
bir tey yapınafa töYbe ·etti. 

~hmeı El•rti111 

BULMACA - ._.__!_ 

v......_.,.... .. a.u 
•Ci9 .... 1İrlDİ..... ..... 
olaa n'm•hn o,_.. .w+ 
ldloWmt..P.r' ni n..+ 
.. üıı•• ...,. ..... ,... 
,.... ..... pis ... 

DotruJ.D ............. -. 
....... w,ik Wr ..... . 
~ lrimiye ..... ~ ... ,., 

IÇWica,e aa. tite - .. ilii 
~ •• , •• __ llliı1at81ifl ... 
.,,._ •••• a dıtir, 
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Holivutta yeni 
bir Garbo 
IKeşfecdUOdl 

Iiolivudda ikinci bir Greta Garbo 
Yeni bir yıldız olarak parlama~a başla-
dı. Bu yeni yıldızın adr Frances Far 
merdir: kendisi hakkında Greta GarbO: 
dan beri yapılan "en b'' "k k ·r d . uyu eşı ,, c-
nılmektedir. 

Franc•s, avukatlık yapan bir adamın 
kızıdır. Erkek kardeşi Vesley Farmer 

•ıı nınıA~rhank • Kalifornia Nüyz,, g-zctc.ai-
nın be.1tltuharriridir, Kız kardeşi ite 
.. San Franıisko Kronik!,. gazetesinin 
yazr iılerinde çalışmaktadır. 

Bundan üç yıl evvel mahalli gazete
lc:.:ıen biri bir müsabaka açmı~tı. Bu 
muııabakanrn birinci mükfatı olan Mos-
kova seyahatini Frances kazanmıştı. 
Eğer bu mükafatı başka bir genç kır 
kazanmış olsaydı, böyle uzak bir yere 

•eyahat etmek için belki ep d ' ' .... d'" F k .. ey uşunur. 
it u. 1 at mustakbel yıldız. valizini a-

r almaz trene ve oradan da vapura bi· 
ncrek Avru panın yolunu tuttu. Sovyet. 
lcr birl;ğin" h'"k" 
ı · ın u umet me.:-kezinde do-
~ıtı~ı günlerde, bir tesadüf k d' . i 
bır sıne . "n ısın 
tüde gö:~ e~s:tüs~ne götürdil. Ensti-

.. . ~ ş ylerın onda uyandırdığı 
buyilk alika, kend' . . . 
t .. ..1 ııını nıhayet film 

a uuyosuna ıürukledi F 
k · rances Ameri 
ayı\ geri dönmekten v · : 

tünün film k 
1 

azgeçmış, enstı-
urs 1inna devam t:tmcğe 

batlamıştı. Bu it'" . 
veli S ıoarla sınemacılığı ev· 

ovyetler birliğinde .. ~ . 1 
du. Bir müddet . ogrenmış o • 
~lıştıkt:ııın Kıyef, Leningradda 

ğ k 
sonra, artık Amerikaya dön-

me e arar ver1i. 

Hayatının se . 
met vcr..t•,;ı; · vrıne tesadüflerin istika 

-.1!51 Franc 
Jorc Glad es, vapurda doktor 

stone adınd b' d 
nıttı. Doktor a ır a amla ta. 
tiyatro 81 .. Gladstonenin Nevyorkun 
Bu zat Fernı ıle. sıkı münasebeti vardı. 

• rancesı Nev k 
tiyatro ajan] yor un tanınmıı 

arından Travbe ile tanı!I· 
tırdı. Fakat Tr b 
... hne•' . . av e, henüz daha tiyatro 
- .,, ı~ın y f · . 
b

, , :ı e ıştırılmemi} olan gen!( 
ır me . .:teplı kı . 

• ka b 7.ı tıyatroya yerlestirmek 
ım cınını ulm d k J 

· k a 1; endisini büyiik bir 
ıın~ma um~· •. ,. , . .. .... } sının N "v ..... • • ., i<I 

atuclyoıuı A 0 '"r· .. . 
1 d 

· t.0 uruldiı. Fotojenik olup 
o ma ığını ant k . . v 

ran ama ıçın çekilen fotog· 
ar muvaffak" l" . F ıyet ı neticeler verınce, 

Branccs derhal 1-Iolivuda angaje edildi. 

1 
u ıukretle Sovyet Rusya üzerinde do. 

aş2ra "S . • apa .. bir yoltlan J'..,livuda 
celtlı ... 

Franceade b'" "k b" 
{'l .. .. uyu ır istidat ıı-ören 
1 ın reJısorler b . . • ı u ıon keşıften yenı bır 
yıld~7. meyt!an • . · a gctırmeğe karar ver-
dJer. Holivuddal · r·1 tı ı m lmmp:myalarr· 
nın aralarında t d asavvur editemiyecek 

B
ere.eede büyUk bir rck.,bet v:ırdır. 
u ıtfbdtla h k · er umpanya Vl"ni bir yıl. 

du:ı parlatmak ve rakipl . . ld la erının yı ır· 

nnı ıanUk bir tekle ıokmak ister. lt· 

Katlen Burke 

te bu maksatla da Frances resmen 
''Greta Garbonun halefi,, ilan edildL 
Filhakika yeni Garbonun meşhur bveç. 
1i eski Garboyu andıran birçok tarafla

- et.. yok der.ildir. Oynadığı ilk filmde, 
bugüne bugUn hüküm ıilren film ilah
larının tahtına namzet olduğunu r"~-

-t~rmiş olmakla beraber. aıııl muvdfaki
yetini, mUnakldtlerin büyük t:ıkdirini 

kazandığı clö·düncü filmi ile temin et· 

mittir. 
rra-ces Fanner de •·ph G?~~ .. ~ gibi, 

gayet sade bir hayat gc:irmektedir. 

Yalnd: hayatı -değil. kılık kıyafeti de 

sadedir. Franccs evlidir. Kocası Erik. 

son Kovboy filmlerinin yıldızı olmakla 

beraber, killtürlil bir adamdır. 

Amerikada çalı§an Fransız yıldızlann· 

dan Ketti Gallian 

Yıldız lara nıilyon 
kazandıran rejisör 

Beş parasız öldü 
insanlar birinin içyüzü hakkında yü- film kumpanyalarının dil.~athi U?dr-~ 

rüttükleri hükümlerde çok defa aıdanır- toplamı§tı. 
lar. Çünkü görünüşe göre mütaleada Çok ~eçmcdm Hoföuddlki eı tJ: 
bulunmak hemen hemen bir tdet halini 1 yUk reJi.sörlCr arasına ~cçti. Çe~iıci 1 

alnu_ştır. Bunun küçük bir örncğinı ge.1 filtnlcrde G., rbolar. Marlcn Pitıichltr 
çenlerde ölen meşhur sinerr:a 'rejisörü rol atıyorlardı. Hakkında herl:c:a 'yiil<\i 
Riıar Bole!ls)avskidir. Boleı>lavslti M• • · nıi yap.tı !,. r.:ütaleasını )'tirü1iıyc.r. 
kovadaki sanatkarlar tiyatrosıınun ar.. dtt. Eüyul: •e gtizd bir villası varclı. 
tistlcrinden idi. Cihan harbinden sonra Fakat, hakikat kendisinin öliım:mdcn 
Amerikaya gelmiş ve 1920 den it;baren ronra 2nkt::ı ldı. Bolcı:;lavskinin btş p1. 
evvela muharrirlik ondan aonra sahne rası yoktu. Otur:lu~u ,·manın para ını 
de rejisörlüğü yapmağa başlamı,tı. ödiycmed i ği için sahibi değildi. 

Bolcalavski, baı rolünü Arin H:.rdinc Yıldızlar. cevirdikleri her fiım ırin 
gibi çok tanınmı'I bir artiste verdiği kimisi 200.000 bazısı da 300.00U dolar 
Şekspirin eserlerinden birini. 19.25 te aldıkları halde, o haft;.ıda 1000 dolı:r 
N evyorkun en bliyük tiyatrosu olan aJıyordu. 1000 dolar ise onun sürmek 
Klov tiyatrosunna sahneye vaz,.ttiği mecburiyetinde olduğu haya~a yete· 
zaman, bütün Nevyorxun ve bılhassa mezdi. 

KCÇCJK HABERLER 
~"imparator Klodyus,, fitminde 

" 1essalin,. rolü Meri Oberona verilmiş 
tir. Rejisör Jozef Fon Şternberg tara. 
fından çevrilmekte olan bu filmde 
"Klo:lyus .. rolünü Çarls Logton temsil 

etmektedir. 
ı:J.. İngiliz yıldm Merl Oberon Lond. 

ra:la bir otomobil kazası geçiımif, yü
zünün muhtelif yerlerinden yaralan • 

mıştır. 

};} "42 inci sokak,. filminin gördüğü \ 
rafbct üzerine rejisör Valter Vagner 
"52 inci sokak,. isimli bir filme başla. 

mı ıtır. 

~ Lui Vernöyün "47 numaralı kol. 

tuk,, piyesi Fransada filme alınmakta· 

dır. Piyeste bizzat, muharririn temdl 

ettiği baırolü filmde Hanri Garaya ve· 

rilmiıtir. 

l'J.. "Port • Arthur,. mümes"ili Adolf 

Völbrük Amerikada "Miıcl Strogof,, 

filmiyle büyük bir şöhret kazanmıı ve 

mukavelesi bir sene müddetle uzatıl • 

mıştır. Amerikan gazeteleri kendisine 
derhal "Sinemanın en tehlikeli aşıkı!,, 
lakabını takıvermiılerdir. 

Holivudun en )'eni ve rüzel 71lclızlarındM Msr.10 
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Yazanlar: l çcsterton 2 s;;:;;:;=-3 -Agata Krılti - 4. Vlls Kiro!ta -- 6. Vaytçörç -
6. Hcnrl Ved - 7. C. D. H. ve M KOi - S :Milv'ard Kennedl 9. Con Royd - 10 Ronald 
Aknoks - 11. Edı;ar Jep!Y.ln - 12. mcmans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrikı m.ımarası - 1 -

B1R1NC1 KISIM tarafında bayırlar olarak akıyor. Sağa 
doğru ise, münhanidcn kurt•ılduktan 

sonra. düz araziden akıp gidiyor. Bu
r~da. iki sahil sadıktır, ve mC1d, Neddi 
Vara doğru hüfreler yaparak ilerliyor. 

Tarihi macera ve aık romanı - 24 -

Yazan: Vaytçörç 

AKINTIYA KAPILMIS BiR 
SANDAL ~ Neddi Var, ilk iş olarak, bir ak§am ' 

evvel saldığı, uclarını ağaçların budak· 
Lingham köyünde, herkes. ihtiyar larına bağladığı yılan balığı oltalarını 

Ayşenin zayıf dariıarını yakalad~m. Casus 
teşkilatı hakkında ondan izahat aldım 

(Geçen tefrikaların hüli.auı) konuşuyordu. Bense, anlamak istiyor· reler var ... Sonra, başlarımız var! ... 

Ncddi Var'ı tanır. Ncddi Var, o köylü çekmek oldu. tki tanesinde, balıklar 
olmamakla beraber, on senedir Ling. 

çırpınıyordu. Neddi Var balıkları usta 
hamda oturuyordu ve bütün hayatlarını 

Scvgııimlc bir iki 8Cll.lt mikldetle dum: O ba§l~~an biri de babamdır ... Bu 
hıapscdıulim. Sonra, hadım cdilooe- - Peki ama.. bu herifler yeniçeri... hücre 1?ın, gayet seciyeli bir kız li. 
ğinı. Bu. estuıda, bu hWının oa.311.& Onlardan ne cuuıılıyabilirsln? Sen zımgeldı ... Öyle bir kız ki adalarda do 
o'l<iuğmıu öğrcııiyorum. bizim memleket namma çahımıyor l~mış olsun, birçok lisanlar bilsin, 

• • • musun? agzma fevkalade sıkı olsun ve bu a-
- Söyletme beni .•. Söyletme... damlarla birlikte seyahate çıksın, 

bir hareketle oltanın ucundan çıkardı, 
bu sakin köıeccikte geçirmiş olan köy. 
Jüler için, henüz bir yabancı sayılıyor. üzcrlerindeki camuru yıkardı. Sonra, E t t Se 
du. yavaş yava§, oltalarından birine yem - ve • eve ... n, casuııııun ..• 

tı:ktı ve nehre attı. Bclkelemeğe baıla. Ellerime, ayaklarıma sarıldı. 
ihtiyar hakkında fazla bir şey bilen _ Sus Allahınt seversen ..• 

yoktu. Çünkü N eddi fazla konuşması· dı. Kamış oltanın mantarı, ı;ırpıntısı 
nr se.,ımezdi ve pek az arkadaşı vardı. sularda çılgın hareketler yapıyor, Ned- Muzafferane güldüm: 
Yalnız, onun küçük bir rütbeılen müte- di Var r.özlerini ondan ayırmıyordu. - Bak, nnsıl anladım. 
kait bir bahriye zabiti olduğu. tekaüt Fakat birdenbire meraklı balıkçının 1 Asabına dokunmak isterceııine Uzc-
ı~aaşı ile geçindiği ve bütün mevcudi. g~zlcri, mantardan ayrıldı ve nehrin rinc varıyordum. Sesimi ytikseltiyor. 
yetile kendini balıkçılığa verdiği her- mansabına çevrildi, kaldı. Oradan, kil· dum. 
kesin katiyetle bildiği bir ~eydi. Bütün çük bir sandal akıntı ile beraber geli· - Yavaş konu§! Yoksa büebütUn 
\'aktini Vinn nehrinde balık tutmakla yordu. Fakat tuhaf şey, kürekleri ve mahvolacaksın ... Beni de kendinle be. 
geçiren Noddi Var, iyi kalpli bir adam. içinde kimse yoktu. raber sUrükliycoeksin. 
dı. Lakin birisi, ka:r:ara, onu balık tu. Neddi Var bu ıandah tanımal<ta gc:. Artık zayıf noktuını yakalamııtım 
tarken rahatsız edecek olursa, öyle sun- cikm~di. Bu. papazın sandalı idi. ya ... Üzerine vardım: 
turlu ve yakası açılmamış küfürler 

Lônghamın papazlara mahsus evi ki. - Her hakikati söylemezsen bağı-
cderdi ki, insan put gibi donar kalırdı. 

lisenin yanında idi ve köyden tamamen rmm ... "Casus kız!,, diye haykırırım. 
Bir de, mesela sizde balık tutmıtk için 
nehre gider ve ihtiyarın bulunduğu ye- hariçte, nehri takiben inildiği takiirde - Bunu yapmazsın, Mustafa! ... ÇUn 
re doğru fula sokulacak oluısanız, bir ~ul.uk mil mesafede idi. Evin hah· kii bunca hukukvmuz var ... Bu emel 
müthi~ surette öfkelenir ve saldmroı. çeıi nehrin sahiline kadar tatlı bir me· uğrunda ne fedakarlıklarda bulundu
Neddi Var çocuklardan nefret tderdi. yillc iniyordu ve bir de iptid.ti iskele ğumu demin gördün ... Hatta babamın 
Baı:an, çocuklar, onun bu huyunu bil. 1 vardr. bile bütün emellerini mahvedersin. .. 

- Söylemtuen bağıracağım... mac~ralara atılsın... 1~te, bu zaruret 
- Mustafa! Uzerıne, bR.bam, istiye istiye beni ter-
Gözlerimin içine yalvanrcuına bak- cJh etti ... Beni adet.A kurban ttti. 

tı. Sonra. yine öper gibi yaparak, ku. - Ay§e... • 
lağıma fısıldadı: d ŞUphell şüpheli yüzüne bakıyor-

- Mu8taf a. .. Namusuna havale edi· um. . 
yorum ... Senln yeminine nekadar ııa· - HSaprtıyoraun galiba .... dedim. 
dık olduğunu, bir kere yemin ederek -: a~r, bu IÖylediklerim ayni 
olursan aer verip 811' vermediğini bi· hakıkattır. 

lirim. Öyle.sin. değil mi'! - Peki nma, bu adamıann aana 
O akşam s·;nbül ağaya, bir coşkun. karşı muamclOBi ? ... 

luk eıınuında ettiğim sadakat yemini - Öyle yapmaları icap ed" 
eııefle aklıma geldi. Huin hazin: - Tuhaf şey. ıyor. 

- Evet! • dedim. H' d d -
- ö""'ı~. ~nden öm..ndikJerini - Nıç : egil. Bent alqtınyorlar. 

.J- ,T-- e·- - eye. • 
hiQbir ~rde, hiçbir ııuretle fatetnıiye· _ N~ye? ,. fağ. 681.H T• D 
ceğine yemin et. - Müstakbel vazifemin . tt' 

Vallahi d ·~· ıcap e ır-- ... ıgı namussuzca, yüzsüzce h 
- Dinle, öyleyse, Mustafa... Bu k tl • aya.sızca. hare e ere ... 

gördüğün Uç yeniçeri, bizin1 casus teş· 
kil-!tmm uumdandır. üurimiıde . - Allah Allah ... Daba.n bunları bi-

lıyor mu! 
mUfettiıler var, bizim gibi diğer hile· dikleri için ve tam balık tutmakla me§- .

1 
(Devamı var) Adeta kulağımın içine fısıldar gibi 

gulken yanına sokulurlar, şakala~ır. ----------------------------·------__; ___________ _ 
lardr.-O zaman, ihtiyar da ağzım açar, ı Yazan: Edgar Rice Burrougha 

- Biliyor ... Bilmez. mi? ... 0 b' im 
"'dil il U F ' ız mu r m z.. akat, Ytire~ p al 

ga:lerini yumar, genç çocukların duy. Çeviren: A. E. 
malan caiz olmayan sözler söy1erıdi. 

Bir kere köyUn güreı gampiyonu genç 1 
Harri Ayres oltasının civarma bir taş 
atacak olmu§tU. 

FakL:t zavallı §ampiyon, k8ye döndü. 
ğü ı•man sapsarı idi. Hıyıtrn.ia bu 
kıdar küfür itittiğini hahrbr.ııyordu. 

Ncd:li Var, köyün biraz i1msinde 
tek batını kUçijk bir evde otu.ıuyordu. 
Sıt.Ôll\ıtur mrt~ 1'ıdm' ~ım

Lsmbert gider, bir iki .aat evle me11ut 
olur, l$fle yemeğini ha.ıırlır v• döner. 
di. tht tarafı için, Neddi Var kendi 
me11ul olurdu. 

Bir afuıtoı sabahr, erkenden, Ne-:!di 
Var evinden çıktı. Kapıdan çıkarken, 
bir mil kadar uzaktı olan lrilltenin sa
ati dördil çalıyordu. ihtiyarı ve ıdetJe .. 
rini bilenler, onun bu kadar erken kal. 
kıp dııarı çıkrtına hayret etmulerdi. 
Zira, her balık merıklıaı, bhahleyin 
balık tutmanın ne demek oldufunu bi. 
lir. Nerede kalıdı ki, Vinn nehri, deniz
den heı, altı mil, bir meaafeye kadar 
MeddUcedre tabidi. Bu bef, altı mil 
mesafede, Vinn nehri, al~k bir vadi
den kıvrrntılar yapa yapa akar, sonra, 
dört mil ka.tar dent.e yakla11nca. an. 
z11ız bir arasidcn akar, ve Vinmut ıeh. 
rinden, Manı dcnt.ine dökUlUrdU. Vin· 
mutun y11 menimleri pek kalabalık bir
pllj ıehri olduiunu herke1 bilir. Cenup 
aahllindedlr '" bir de JdlçUlıt linYnı var
dır. 

Oilnde Uri defı, Vinn nehrinde, mev. 
ıimine ıörı fazla veya as ıUratli bir 
meddilceıir olur. Bu hldlaenin bahkçr. 
lık Uıerindı bUyUk bir teairi vardır. 

BalıJcçdır bunu bflir ve bu 11atJeri ılS•· 
!erler. 

O sabah, Neddi Vır, cezir saatinden 
evvel nehrin kıyrarndı olmaftı taurlı
mııu. 

tıte bakınıı, "Llnıham Hınıar .. 
iınıini tıııyın bayırın ortasından 

bUy\llc cıddeden aeçlyor ve nehre dof. 
ru ilerliyor. Oldukça yaılı bir •dam. 
Fakat dinç. Simaiyıh uçlarında tek, 
tUk kır vır. Hafif bir kamburu vır. 

Mıtruı. fakat modası geçmiı ıırip 
favorileri var. Eıtner yUıUnde ~i~ciler, 
buruıulıtlar yolc delil. MUııtehzi bir •I· 
ır ve kurıunt ıert gözleri vır. Llcivert 
bir koıtUm ciymiıt ve her zaman ol~u
{:u gibi melon ııpkıaı batında. Elinde 
kamıı oltalar ve balık kutusu var. 

Nehrin çimenli aahili:ıe ıclinct, Ned· 
dl Var, elindekileri yrre bırl'kıvo: ve 
l>İpoı\·l'.U çdcırar\lk tiltH:\ 1C1M.ınıyor, 

Bulundufu noktadn nehir bir mUnhant 
~lımektedir. Neddi Var bu milnhaninin 
d:t tarafındı, ve nehrin sağ whilincle. 
cıir. Sola :foğru. nehir. kıvrıntılar yapa. ] 
rak ve bir tarafında ~4_'lrlar olduğu. bir 

Zifiri kaianlığın içinden, kürek
le merdiven ıcalcrinin ilk geldiği 
yandıın birdenbire iki üç tüfek pllt· 
ladı; Sonra keskin bir kadın çığlığı 
gecenin geniıliği, ıaaızlıjı içine ya
yıldı. 

T arzanın ayağındaki yaralar pek 
fena sızlıyordu. Korkunç timsahın 
diıleri araernda ölüm yuvasına SÜ· 
rüklenip götürüldüğünü de unut
mamııtı. Tüfek sesleri ile kadın çığ
lığını ıtitince her ıcyi unuttu. Çığ
lık ıeaaiz ve ıaaız gecenin köte ve 
bucak'lannda hala titriyor, uzam -
yor, acı acı yalvarıyor, adeta yar· 
dım iıtiyor gibi idi 1 

Delikanlı bir kaplan ııc;rayı§İY· 
le derenin ölüm dolu ıuları içine a -
tıldı, güçlü kolariyle yüzmeğe bat· 
ladı. Karanlıklar içinde tek klavu
zu vardı: 

O da ıtz evvel duyduiu acı kn· 
dm çıihimın ııeldiği taraftı. ,,. . . 

Ceyn Kinkayt vapurunun güver. 
teıinde yapayalnız dururken, dere . 
nin yukarısından bir kayığın geldiği. 
ni yazmııtık. Bu kayığı gemideki 
Ceyn gibi kıyıda bekliyen Rokof da 
görmüıtü. 

Rokofun haylurışlarmı kayıkta 
kiler nihayet duydular ve kıyıya ya
naprak onunla birleıtiler. Rokof ka. 
yığa atlar atlamaz kayık hemen ba
şını Kinkayt vapuruna çevirerek ilet 
lemeğe başladı; Fakat yarı yola ge
lince, vapurun ~üvertesinden bir tü
fek patladı. Ve kayığın baımda otu· 
ran gemicilerden biri çamurlu dere 
suyuna yuvarlandı. 

Bunun üzerine daha yava~ ve 
~ıı sakınarak ilerlemeğc baıladrlnr 
aa da yarım dakika geçmeden Cev
nin tüfeii bir daha patladı, Kayıkta 
bir kiti daha vuruldu. 

Herifler, ümit etmedikleri bu 
kanlı kar§ıla§ma kar§ısmda artık ilf'r 
lemediler, kayığı çevirip gene kıyı. 
~ yanatt1lar. 

Derenin öbür kıyısındaki cana· 
varlar çetcti, azim maymunlarla 
korkunç pars, ha§lanndaki yerli 
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zenci, yakıııklı ve temiz yürekli 1 
Mukambinin kumandası alanda 
bulunuyorlardı. Bu çete T arzana 
can ve yürekten bağlı idi ; ancak 1 

hayvanlar ona nasıl y(lrdım edebile
ceklerini bilmiyorlardı. 

Bu korkunç çete, Kinkayt vapuru 
na girebilseydi, içindekilerini göz il· 
çıp kapayrncıya kadar parça parça 
edeceklerdi. Fakat aradaki derenin 
çamurlu ıuları, bu hayvanlar için 
Atlas Akyanuıunun ucsuz bl,\C8kııi 
dalgaları gibi geçilmez bir engeldi. 

Canavarlann ,ltumandanr kar" 
derili Mugambi auyu geçip Rokofu 
yakalıyarak ditleriyle parça parça 
etmek için bir yol arıyordu. 

Mugamhi bu dütünce ile gezer
ken, derenin üat yanından gelen ka. 
yığı ve bu kayığın kartı kıyıya yana
ıarak Rokofu alıp gemiye doğru git· 
tiğini gördü. Yerli cenkçi o zaman 
anladı ki: Bu auyu ııeçebilmek irin 
bir kayık elde etmek lazımdır. Bu• 
nu. temin edebilirşe kendisi değil 
Pars ile maymunhu da beraber ge
çebileceklerdi. 

· Bu düıünce ile Mugambi ile yol
daıları ormana giriıı ,...\>riinmez ol • 

. muılu ve Ceyn::-ı, i okofun kayığı· 
na tüfek attığını görmemiılerdi. 

Rokof ile sandaldakiler geminin 
kömür alması için içeride kalan Pav. 
loviç ile birkaç ~emici idi. Bu herif. 
ler vapura yerle§en genç kndının 
mukav~meti karşısında çekilip git • 
mi~lerdi. Ceyn düşünmeğe başladı. 
Gemiciler, nrkadntlarından ikisi vu -
rulducu için kn,.ıp f:(İtmi§lerdi. F l\· 
knt uzun zaman yabani ormanda 
kalmıyacaklar, ne olursa olsun son 
bir saldırııta bulunacaklardı. Ceyn 'in 
çok 7.orlu, çok kestirme bir it yap • 
ması ve buna knrar vermesi lazım 
geliyordu. 

Gemide iki 8arhoş gemiciyi baş 
altmn kapamıştı. Onlara koştu. yu. 
karıdnn onlarla müzakereye girİfİp 
kendisine yardım edeceklerine dair 
yemin ettirdi. 

işte bu yeminli sözleşme üzerine, 
gece karanlığı basarken iki gemiciyi 

bat altı'1dan çıkardı. Gemiciler baş 
altından çıkarken Ceyn elinde taban· 
ca ile atet etmeğe hazır bir hal~e 
üstlerini iyice aramıttı. Heriflerm 
ıilihaız olduğuna inanınca, gen~ t~· 
banca ate§i altında onlara gemı~ın 
demir zencirini sökmelerini emrettı. 

Ceynin dütüncesi geminin z~n • 
cirini sökerek, ırmağın akıntısıyle 
Atlaı Okyanosuna açılmaktı. 

Vapur ;ecenin karanlığı içinde 
bir kere denize aı_;ılırsa Rokof ile ar· 
kadatları için vapuru bulmak ve ye· 
tiımek yolu hü!bi.itün kapanacaktı. 

Gemide su ve yiyecek çok boldu: 
gemiciler bunu Ceyne söylemişler ve 
göstermitlerdi. Fırtına mevsimi de 
ge~miı olduğundan genç kadın. ta
snrladığı planla nihayet kurtulabıle • 
ceğini ümit ediyordu. 

Gece karanlıktı. Koyu renkli bu. 
!utlar, çok a§ağıdan, bayağı orm~n 
ağaçlarının tepelerine sürünerek agır 
ağır uçuyorlardı. Yalnız batı yanın• 
dan, yani Ugambi deresinin nğzrn • 
dan gcnit okyanosa doğru. gökyüzii 
dahn az karanlık görünüyordu. 

Sözün kısası bu gece, yapılacak 
İ§e elveri§li bir gece idi. 

Ceyn, tabancası elind", ct:min ':1 

baş tarafında ayakta duraral~ zenciri 
çözmeğe uğraşan gemicilere bakı· 
yordu. Nihayet zencir kilidi açılrp 
da gemi bo§ta kaldığı ve akıntı i~e 
dere ağzına dnğru akmaiia başladıgı 
zaman, genç kndm derin bir kurtulus 
ncf e.'!i aldı. 

Vapur akıntı ile birkaç dakiko 
yiirUdüktcn sonra derenin ort~~r~ -
da duruverdi. Tekne kuma suru • 
niiyordu. Derenin ağzından az..r~· 
karıda ve ortaya düten bir sıt 1ı• 
oturmuştu. T ckne böylece kumtıb a 
ilistikten sonra kuma oturmı~an "ış 

• · le o ve kıç tarafları akıntının tesınY ' • 
d - d d" d" onra ba~ını dere ugu yer e on u, s l k 
k d w • r•k sığı tan 
tyısımı ogru cevıre .... 

·· ğe ba~la kurtulup yeni baştan yu~~e • "d 
mııtı. Genç kadm tekne_nın y~nı en 

.. d" w.. .. .. "nee ıevınmeıe hat· yuz u~unu goru .. k 
lamıftı. Bu sıracı. birçok tufe ses· 
leri işitti, (Devanu oor) 

, 6' arç ana 
parçalana her şeye katla.nı"" B'l' _ 

k
. .,, .... r... ı ı 

yorsun ı ne merttir ... - ... 
Hayretten dona kalıyordum. 
- Peki ama, bu heriflerin bana. 

kar§ı muamelesi ... 

- Sen ~ayanı ehemmiyet değilsin ... 
Ş~yanı ehemmiyet olan benim ... Be. 
nım seclycmi olgunlaştırmıya uğra.eı. 
yorlar... Hatta aramızda öyle pa.rola
lar var ki, şayet bunları verecek OJı.ır
lar!la, ben sen! elimle kıtır kıtır kea
mcye mecburum. 

- Aman, deme, Ayşe ..• 
Gör.lerlne baktım .. 
Hayır, ıçlerinde cinnet değil .. .,. · 

. d , , ""'ım, 
ıra ~· i.anet ı§ığı yanıyordu. 

- • .ti §imdi'! 
Ş. d'? - ım ı .... 

Bir an. tcreddilt etti: 
.- Benim metanetimi tecrube etmek 

lçın ... 
- Eee ... 

- Senin üzerinde o meş'um ameli. 
yatı ynpncaklar ... 

-Ve sen? ... 
- Ben. buna, §ayet istcrıe b ,_ 

ı ku b rse, a-
ma.ğa, ve sen r an etnıeg- b 

ı bö. ı-.ı· e mec u-
rum ... Abd m Y ı:uır ... Fakat h U 

. b. h , te , en z 
mfüıpet ır arBc.<

1
e geçmek üzere e-

mir almadım... naenaıe'-•h b' . 
. H d. " ' ır tecrü-

beye glrı~ ..... ay ı. Esasen, \•erdikleri 
müh'et de bıtıyor ... Bahçey 1 
K b 1 s"n ne mutı e nersln ..• 

ac;a ı r . u ... Babama de. 
halet et... O sem belki kurta 

ki etu~· rır .. Fa. 
kat olmıya sın Yeminleri unut-
tasm ... 

Beni demin b .. ~ladrklıı.rı . . . 
· - ıpın bır u-cu. s"dirm nya.gınıı.. Ea.pas ~ 1 . d . a.g an1 mer-

but buluntöı\tork' u. Çevık bir hııre'~etle 
t'lıcrndım. e ı ll"Unu b"h • 

• u çeve f • t 
t ' 7~· ., n•f1•·2"rıllt· - ırıa . 

-ı . ('re ~ •• u 
·I ..... •:ı ... ., <ıq1·•ı··a b e. go;: m 

' b al·ark k 
rıırınn·ııa ·a alıs'undı. lpi~ en a· 
tutunup blhçc~·e do~'l'U hı ucurdan 
Jo.dını. ' Yznıy:ı bq. 

Faltat tam o ~onada: 
- An..-ıliki.:. l~aret verı . . 

r."a ıduvuldu. · • dıye bır 
Bu ıözU !Öyliyen adam . 

de görlinmUyordu. Fakat' Odanın ıgin. 
,. 'taın ben kL çacagın1 s::ra:la emir verd· 

f 
ı. 

Ay .. e, cnn halde 1ıaşırd 
Bir an tereddütten ,0ı:,~ 

topladı. ' kendini 

Benim kaçtığımı haber 
h:ı.ykırmıya başladı: vermek lçlı 

- Yakalayın ... Pencered 
Yakalayın, kaçırmayın... en ka.çıyar. 

Bina, üç katlıydı, 

B0 n, hızla aşağıya iniyo d 
alt katın hizaaına gehniıJ u~. Ta~ 
kuvvetli bir kol belitııd zn kı, beıü 
tcriyc aldı. en Yakale,dı. t. 

( Deva.nt.& ııtır) 
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rı ıl 
-------~----------------.. Düııganın en neş
eli ahalisile meskun 
bulunan Madrit, te 
şimdi geceleri ıııev
tai bir sükut hühüm 
sürügo_r. Halk artık 
giilmeği unutınuş
tur. 

-~--------· M adr itten yazılıyor: 

M AD~!T, bir taraftan top sesle
rı, bir taraft · b b an da tayyare 

t om alarmın tarak.alarile sı:ı.rsılmak-:r v~ m~asara altında bulunmakta. 
. ~ehırde hayat devam ed·, F kat b ıy or. a-

u normal bir hayat d c;.·ıa· . ~· 
orada a.c:ı . ebı ır • 

Y _ıyan ınsanlarm baza .. 1 .. 
tehlikesini .,.öze ald - b n o um 
canla k o ıgmı, azan d:ı • 

rını urtarm k . . a·· <rın kla a ıçın ortnala sr-
c ... ! :a kaçtıklarını goruyorsunuz. 

ıuadrıt bu ·· 
d 'kl ' gun yıkıntılar, delikler 

Asller:n hemen 
her gün yaptıkları 
tayyare hücumla· 
rından sonra ka
dınlar peşlerinden 

1 
haykırırlar: 

- Alçaklar! Çocuk 

1 
katilleri ! Mundar 
köpekleri 

GECELER!, Valansiyadan şeh· 
re gelen ara.balar, cephane ve 

yiyecek getiriyor. Bunlar, İspanya

nın harbiye nezareti, postahanesi ve 
milli bankası bulunan Cibeles meyda· 
mnda. toplanırlar. Orara gelince ka· 
rmları aç birçok insanlar, bunlardan 
kendilerine pay çıkıp çıkmıya.cağınt 

anlamak üzere etraf ma birikirler. Ek
seriya bu yiyecekten onlara hisse 
<)ıkmaz. Çünkü her şeyden evvel as· 
kerin karnını doyurmak 18.zrmdrr. 

}~~ d: ve har~bclerle dolmuş, bn: 
han . _Ya harbınde tahrip edilen her 
tur .gıBbrr şehirden fazla harap olmm'-

. ~~ _._ ~ <l"""·""·~ ·~ ... " ... """'~~·- Madritlilerin hayatında en mühim 
düşünce yiyecektir. l! :.ulrid so7•a7cları, asilerin iaYfJ<ıre hilcunıfarrnd.an sonra, böy"le adım ba§mda cesetlerle örtiiliiyor ... 

Valansiyadan gelen yiyecek mad· 
deleri, askerlere verildikten sonra si
villere pek az b'.r şey kalmaktadır. Bu 
ı.a.valhlar, tayyare gelmeyip te rahnt 
birkaç saat uyku uyuyabilirlerse her· 
halde bol eti, terryağım rüyalarnıd:ı. 
görüyorlar. 

. uradn modern harbin tal . . 1 kudreL· . 1r1p 
d

.. Bı.ı~ı müşahede etmek mümki.in-
ur. ır zaman a·· j . unyanm en ı:rüzc' 

ve sevımli h' 1 . ı:. · 
M d . . şe ır errndcn biri olan 

a rıt, §imdi öyle perişan bir man-
~~.~:ı. ;rzcdiyor ki, giintin birinde bii
~ uk evletler gene biribir!erine tvire-
ce olursa o z~ma b .... k . " . · n uyu şelıırkrın 
ne ı:aıe ginceğini buraya. bakarak 
k.,estır~bil~siniz. Her defasında sayı-
1:.r~ yınnıden a.sağıyn. 'dtişmiycn tay
ya.eler ve drş:m:la mevzi almış top
laız.,,~rafmdan bombardıınan edilen 
H~rıt şehrinde sokaklar kan leke· icnic hubnmış, birçok güzel binalar-
a P~rklar birer harabe yı<Tını halin'e 
ge!nıı~tir. b 

Bir gün yapılan bombardımanclan 
Yakasm1 kurtara' ·1 b" · 
h . '. ilı en ır kımse vey:ı-
ut hır bın a 0 d 

ı ·· ' • n an sonra yamla.cak 
lllcumdan s • l - • 

nı. ag çı i:acagına emin ola-
az. Madritt" huzur ve süku4 n . . d 

gecen h · . .. ıçın " 
·· · ı~bır gı.ın yoktur Her ·· b .. Ytik · . 4 • gun u · 
l~ rn u:fılaklar yüziinden binalar sal

.' a,~ta cam' 
mak~c-dır.' ar ~angır şangır kml-

Adım b l • · 

D 
AJ:i.t aşım a hır ceset 

... L~ harp, §ehirde!ti hayatın 
-Y uruyu .. u .. t . 

tirmişl · ~ nu amamıle de0·iş-
ır. Evvel c 

uyanıp °'e ce Madrit, erkenden 
b ç Vaki~e k d 

lan bir 5eh. . • a ar uyanık ka-
- ırdı. İo:ıpa . 

geç saatleri ' nya payıtaJıtının 
bütün bunıar~ok r:ıe~hurdu. Bugün 

uan bır . b 
nıamrş~ır. Şimdi .. nı~~ne i!e kal-
beraber uyanan ı:;e ~Ulleşın doğmasile 
kizdc bütün caddel~ı~ halkı, saat se • 
ce lambalarını SÖ ~~n ışıkalrı sönün
na. çekilmektedir n~ urer~_k :rataklarr-

. • aat uç ·ı 
Ycya yedi arasınd - h ! e altı 

d a erhang· b. man a tayYare h.. . ı ır za-
duğu için halk ucumu ıhtimali ol

ın ne der 
rahat U)ııyabildi •. . e~eye kadar, 
biliriz. gmı de tasaYvur ede-

Gülleler, bombalar patlanıağa ve 
r<:hrin civarındaki toplar gürlemeğe 
b:ışlar başlamaz, herkesin işi sığınak
lara kendilerini dar atmak oluyor. 

Madritte sessizlik denilen şey yok
lur. Ya. bUcuın, yahut ta mlidafa.a. için 
atılan sila.hlann gürültüleri, mukave
met içiı1 alınan tedbirleri tamam.la -
ma.k için kullanılan alet ve va.srtala
rm ses1eri, burada mütemadi bir gü
rültü yaratmaktadır. 

Madridin sokakları, artık, sUpürü
lüp temizlenmiyor. Halk, bunların !ılc 
sık toza toprağa bulandığını görerek 
temizlemektm bıkıp usannııı;!, silprün
tüden ve kirden tiksinmez hale gel
miştir. Madrit. bir zaman !spanyanm 
cm temiz Ye gıcır gıcır şehri idi. Şim
di her tarafı, akla, hayale gelmez 
piRlikler ve çöplerle bir çöp arabası 
haline ge?miı:;;tir. Birçok yerlerde kal
dırımların üıer:nde kan lekelerine, el
bise pnrc;al:ı.rma, hatta bir gün önce 
atılan bombala.mı parçıladığı insan 
vücutlarının fır'am1-:ı et parçalarına 
rastcrclinnıcktı:dir. Bütün bunlar. sa-

..:> 

bahleyin erkı>nden sokağa çıkanların 
daima görmC'kte olduğu 13eyJerd~. On
dan sonrn. morg memurları insan vü
cudurıdan kopmu!5 pn.rea'arı toplarlar, 
or~ada öteki türlü ~öpler kalır. 

Mn.dridin sivil halkı için bunJar, 
artık tabii manzaralar halini ~lmIF· 

ttr. Bif tarafta da etrafı kurşunl~
la dclikde~ik olmu5 bir otomobile te
sadüf edersiniz. İçind~ vurulmu.s olan 
adam. ih~imal ki. bir faıist tarafta
rıdır w• gece nöbetçilerinin ihtarına 

ı-ula!i asmadığı için bu hale gelmiş-
tir. 

Bir yerde cadde üzerinde büyült bir 
çukura ve etrafında ölü olarak yere 
serilmiş kadınlara, erkeklere ve ço • 
cuklara rastlarsımz. Bunlar bir ge-

Bir .3tlm.anlıır ·'en ve ı z· ., · $ k ··z · t t · 
0 h · a • ?C.Jc ı bir ·"C'lıir olan ıı! rul.rıd arı.r gu meyı ıı:ııu m u~1 .. ı. 
")C ır -O her gi" . • . . 

• ~'1 vem havrı. lwrbrrıı ıcırmrıı ccıta~c mcms1mlcrı yazttlıyor 

µintiye giderlerken üzcrlcrinde bir 
tayyare bombası p:ı.tlamrş ve bu feci 
ak1bete yol açmı~tır. Bunlar biraz 
sonra kaldmlacaktrr. nir yab:ıncr, 
bunlara karş1 dehşet ve korku içinde 
kalarak bakar. Fakat yerli İspanyol
lar, artık kanıksamışlardır; ancak bir 
boğa dövüşünü seyreder gibi bir me
rakla manzarayı seyretmek i~in çu -
kurun etrafına toplanırlar. 

Ispanyol mizacı 

S ABAHLEYlN erkenden görü
len bu manzaralar, İspanyol

ların mizacı hakkında bir fikir vere
bilir. İspanyolların tuhaf tarafları 

vardır. Mesela öğleden sonra· yapmak 
itiyadında oldukları gezintileri şimdi 
gene yapıyorlar; yalnız bu gezintile
rin sulh zamanındakinden farkı şu -
dur; Şimdi halk, evlere daha yakın 

dolaşmaktadır. Bir bombanın açmış 
olduğu bir çukuru büyük bir lakaydi
likle seyrederler; öte tarafta bir bom
ba ~tlıyacak o!ur~a hemen kar::şrr
lar; fakat arkası kesildiktı:.>n sonra 
gene ortaya. çıkarlar. 

Herkes asker 

M ADRİTLİLERİN ba.c:ılJca dü
şünceleri yiyecek tcdariki

dir. Yiyecek satan dükkanların önün
de birikenler arasında en ziyade ka
dınlar ve kızlar görülür. Erkeklerin 
ba~ka. işleri vardır. Delikanlılarla bü
yük erki!!der ask~ri talimdedirler. 

Bunların çoğuna bundan iki üç ay ön· 
ce kendikri de sivil olan kimseler as· 
kerlik öğretir, talim ettirirler. Bun-

larda askeri kılrk yoktur. Ortada sınıf 
farkı gözetilmemesi için de hiçbir işa- , 
ret takm3.Zlar Kadınların b:ı.~ında 

şapka yoktur: sırtlarında en rski ve ı 

en kaba el.b;sc'er görülür. Hulfts:ı, bu
r-ün ~hdrit bir pro!etarya şehridir Ye 

fr~i:ıme karsı müc:ı<le1c etme!ücdir. 
Yiyec~k nlnı::ı 't iiz('re dükkiinlnrm 

önünde sırava dizilenlerin bir kul:ı
{~r topt::ı.. :\"dıut bo~b:.:ıchdtr. E:ız~n o 
rh·ar :1a bir binayn is:ıbc-t vaki olur. 
o z1nuı.n ahali. pe!\ ::ı ;ı; ı::::ınra tekrar 

G:z!lll"e'ı: iı:cre mm-~ kkat bir müddet 
i~in dağrlır Bütiin bu halk, büyük bir 
h:ırpte <'~"1h:::leki bir askerin bildiği 

kad:ır, bi)m!ln.lar, to;1lar, isabet ve te

~\r!er l~akkmda nrn.Jum:lt ~nh.bi ol
mu-;tur. 

~ocuk katilleri, al<:aklar 

T.\YYARELER ~ehrin i:7rrin
dc görünür ~öri..inmez. 'bir ta-

l•ım fa'!la ihtiyatlı kimseler. hemen 

~ığ·ına~:ı. i!ınıe:;:tcdirler. Bir krsnu da 
yrr<>.~tr yol1::ırma ı;'dcr!cr ki bunda 

b~:1l~rce insan. kötü r:ırtlar n.ltn~da 

h::ı.fta 1 ard:ınberi yaşamak Ut dır13r. 
f.fomba tayyareleri r:cri dönerken 

halkın ço3u meydana !;Ikıp: 

- Quc son Canna.1Ja.s! 
Diye bağırırlar. Bu ''Bunların hep

si köp~ktir!" demektir. 
Yahut tayyareler, Madridin berrak 

semasında birer nokta gibi görünür
ken §U m:ı.nalarda bir takım sözler 
savrulur: 

- Çocuk katilleri, caniler, alçak
lar? 

Bir gün bir İtalyan tayyaresi, ha
vada 'bir başka tayyare ile çatJ>ı§t.!. 
Çarpışan tayyarcdeki İtalyan pilot 
hemen paraşütünü açıp kendini ata
rak şehrin amele mahallesinde yere 
indi. Daha milisler oraya yetişmeden 
pilot yakalanmış, belinden ve ayak
larından bağlanmış, \'e bir otomobi
lin arkasında sokakJarda sürüklenme
ğe başlamıştı. 

Milisler yeth:tiği z~man henüz sağ
dı; fakat adama benzer hali kalma
mıştı. Bu vaziyeti ben de gördüm. 
Belki de birçohlBrmm bombalarla öl
diiğünü gören halkın bu hmcı hakir 
idi. Fak:ı.t ne de olsa müteessir ol
dum. 

Şehrin civarında dola.'.jtığınız za
man, orada bir gece evvel bombalarla 
öldürülmüş in.sanların cesetlerine, on
ların biraz ötesinde de ellerindeki 
değnekleri silah gibi kulalnarak as
kerlik oymyan çocuklara tesadüf 
edersin.iz. 

İspanya.da.ki harp sivil harp ~.e~line 
girin{'(', harp, herkesin h2yatmdan 
bir kısmı halini alıyor. Eütün bir 
milletin silaha sarıldığını gördükten 
ı:ıonra kadml,ann siperlerde har'bcttf • 
ğine ~af5mamak icarı ediyor. Burada. 
harbedenler, yani cümburi:·etı::i'.cr 
inandıkları bir ideal uğnında döYL;~
mektedirler ki, bu ide:ıl. kar,!nl~rla 1 

ı:ocuklarda büyiiklerdcn ve crkc!\lcr • j 
den da.ha az değildii. 

Herkes matemde 

M ADR1TrE ka.dmlarm çoğu ~i
yafi elbise giyiyor. Çünkü ço

ğunun ya kocası, ya oğlu, ya kardeşi 
asilerin silahlarile ölmü§tür ve bu za· 
vallılar matcmdedfr. Ma<lrittc ınk e~k 
conaze alaylarına tesadüf olunur \·e 
ölüler, tehlike mmtakası dışında bu
lunan mezarlığa götürülüp gömülür. 
Bir takım ölüler, harp ~ahasmda 
gömUliir. Fakat sokaklarda ölenler, 
pek yakınlardaki siperlerde can ''e -
renlerin cenazesi Madride ge!ir ,.e 
burada kağıttan yapılm1ş çiçekler i!e 
onlara cenaze merasimi yapılır. 

Akı;an1ları ııaat sekiz olunca bütün 
JŞtklar ~öndürüJmekte. yalnız bir ta
kım ma\·i ı~ıklar bırakıl.maktadır ki, 
bunlar da iehre rsrcr!ı bir Hamlet 
manzarnsı vermektedir. s:n;rler nH· 
c:alanacak kadar geriliyor. Sokaklar
dan lum.b:-lan söniik b:rçok ctcmobil
ler ge::;me!;:~c. bunl:ır her yüz metre<lc 
hir nöb~tçiler tarafmdan Gurdurul
makLıd•r. Otom~b;lelr durmad•m z:ı.
man üz-:r'crine ateı:; P"thyor. YP 1mz 
bekl'il('r Ye ~azete mul•::ı.b'.rlcri dr~:ır
da dola5ıyorl3r. Fakat bunlara d::ı. sık 
sık sualler sorulm:ı ı:t-ıdır. 

:~ . "' 
Avrupanm bir kü.~sine inhisar 

Pd~n har:p. 1Ladridi bu 1•ale O'Yirdi. 
Eğer AvTupa devletleri sağlam bir si
yası?t tutup ta vaziye:e bir c:are bul
mazlar da, harp atc~i her tarafa ~·a

\'Iltrsa o zc-.n. an. biit:·n kıt'a, Madrit
ı~rle dolını~·a<>a!c mı? 

Ncw l'or7~ Timcs'deıı 

".?!i1liyetvcrvcr1er' ~n fa.."17i!Jcte baJl.ııma,mdan önce, bıırada. §en J«ıhkalıa .... _ 
lar c1T<-'/ı r;mlatudr, brr1<ı m;:: ~imdi bir harabe olm"§ttır 1 



Diplomatlara 
YASAK~ 

Ecnebi kadınlarla evlenmek 
memnuiyeti 

Amerikada da konuldu 
Bazı memleketlerde ise kadın zengin olmak 

şarlile harlciyecllerln ~cnebilerle 
evlenmelerine mOsaade edlllyor 

Vaıingtondan yazılıyor: 
Birleşmi' Amerika cumhuriyet• 

feri hariciye memurları araaında 127 
kişinin, yani bütün kadrosunun yüz. 
de 18 zinin ve sefaret katiplerinden 
yüzde yirmi yedisinin ecnebi tabii
yetinde kadınlarla evli oldukları an
laşılınca hariciye nezareti arsıulusal 
evlenmeleri yasak etmeğe mecbur 
kalmı§tır. Hariciye nezaretinin ne§ 
rettiği yasakta şu cümle nazarı dik· 
kati celbedecek ~ibidir: 

"Dünya işlerinin şimdiki vaziyet 
ve gidişi, böyle evlenmelere karşı 
artık müsamahalı davranılmamasını 
emretmektedir.,, 

Hariciye nazın Hull' un, yaban
cı bir kadının Amerika Birleşmi§ 
cumhuriyetlerine hayati ehemmiye
ti haiz bazı devlet sırlarım öğrenmek 
için, ne yapıp yaparak büyük mev
kii olan bir Amerikan hariciye me
muru ile evlenmeğe teşebbüs ettiği· 
ni söylemesi üzerine, cumhurreisi 
Ruz,:elt derhtıl bu emri imzalamış
tır. Şimdi Amerikan hariciyesine 
mensup elçilikler ve konsolosluk i~
lerindeki 700 memur bu yasağın te
siri nltındadır ,.e yasağa karşı gelmek 
istedikleri dakikada memuriyetlerin 
den koğulacaklardır. 

Hariciye memuriyeti için imti
han '\'crmeğe hazırlanmakta olan 
'e bu gayelerine ermek için ayazma 
mumu igi yanmnkta olan, birçok ka
dınlar da diğer bir yasak yüzünden 
biı hayli inkisara uğramıtlardır. Ha• 
riciye memurluğu tahsil etmek üze
re V a§İngtona birçok kızlar gider ve 
bunlardan bir kısmı gayet zor ve sı
kı olan imtihanları vermeğe muvaf. 
fak olurlar. Fakat bundan böyle 
kadınların hariciye memurluklarına 
almmıyacakları söylenmektedir. 
Şimdi Amerikanın Avrupada harici
ye memurluğu yapmakta olan iki 
beyanı vardır. Birisi ltalyada Mila• 
no şehri viskonsülü Mis Konstans 
Harvey, ikincisi de Brüksel sefareti 
üçiincü katibi Mis F rancis E. Willis 
air i fakat bunların yerlerine beskn 
kadın koymıyacaktır. -

Amerikanın sabık Danimarka or 
ta elçisi bayan Rut Brian Arven'
nin kral maiyetinden yüzba§ı Rhode 
ile evlenmesi bu yasağın ba~lıca sa· 
iklerinden olmuştur. 

Yabancı kadınlarla eskiden ev· 
lenmİ§ olan Amerikan hariciye me
murlannın vaziyeti bu yeni yasak 
kar§ısında çok güçleşmiştir. 

••• 
Amerika hükumeti kendi harici• 

ye memurlarına ecnebi kadınlarla 
evlenmeği yasak ederken zengin A
merikan kızlarının yabancı diplo
matlarla evlenmesine mani olama
maktadır. Bu ev!enme yolu ile ec
nebi memleketlere akan ve yabancı
lann ceplerine lfİnnekte olan Amc• 
ı·ilcan milyonları, Birlqmif Amerika 
cumhuriyetleri hariciye nezaretini 
çok üzmektedir. 

ltalyanm Kopenhağdaki elçili
ğinde birinci katip Mario Pansa ge
çen ay evlilik yüzüğünü Nevyorgun 
en zengin miruyec:li kızlarından Sa
rah Jeyn Sanford'un güzel parmağı. 
na geçirdi. 

Eeki ismi Nataliko kendiıi de 
Standard Ovil miraaçılarmdan o
lan Sinyora Leonardo Citetti Muac,• 
lininin kızı Kontel Cümo ile birlikte ı 
önümüzdeki ayda Nevyorka gitmek t 
üzeredir. Bu zengin Amerikan kızt 
da ıimdi bir ltalyanın karısıdır. ı 

Hele 10n zanlanlarda ywııklı 
ltalyan delikanlılarına varmak, zen
ain Amerikalı kızlar araamda Adeta 
salpı Mr moda oLnuttur. 

Mirasyedilerden Mis Margarat 
'eçen .fıatt. acne ltalyan hariciye me 

murlanndan Kont Reverdin ile bir· 
leımek için evlenme vesikalarını im. 
zalamııtır. 

Va9ingtonun en zengin kızların
dan Miı F. Vilkin10n Banker ltalyn· 
nın Moakova elçitıi Ogusto Rossi 
ile evlenebilmek için ltalyan tabiiye
tine girmek talepnameaini imzala
mııtır. ltalya hükfimeti kendi hari
ciye memurlannın evlenecekleri yo
b:mcı tabiiyetli kN.lınların evlenme· 

J(ız1.cır zengin olımoa Avrupa d t7d., 
lcri kendi tlipl.omatkıruım bıml~rla 

evlenmesine nıi'lscuulc etmektedir. B • 
karikatllr mc~hur Amerikdıı karika. 
tümt'leritıden Pol Frehm'iıı eseri<l:r. 

den evvel muhakkak İtalyan vatan• 
da§lığına geçmeler,inde ısrar eder; 
böylece kadınların servetleri de ta· 
biatiyle ltalyan tabiiyetini kazanır. 

Kadınlar sırmalı ünifotmalara, 
Sıra sıra nipn ve madalyalara bayı
lırlar. Elbiseleri sarı sırmalarla pı· 
rıl pırıl parhyan, göğüslerinde at na
lı kadar ni§anlar §ıkırdıyan Avrupa
lı diplomatlar zengin Amerikan kız· 
lannın ellerinden ynkalarını kurtara-
mtyorlar. • • • 

Hariciye memurlarının şimdiye 
kadar Arsmlusal evlenmc!crine A
merika hükumeti hiç aldırI§ etmezdi. 
Fakat bazı memleketler buna hiç 
göz yummazlar. Japonya ve Brezil. 
yada ordu mensupları i!e hariciye 
memurları, yabancı kadınlarla kati
yen evlenemezler. ltalyada ise ecne
bi kadın ltalyan tabiiyetine geçtik· 
ten ve ltalyanın hariciye memuruna 
yahut da ordu ve donanma mensu
buna vara.cak bir kndmın zengin ol
ması prttır. Kadının drahoması 
nikah olur olmaz hükumetin kontro. 
lü altına girer ve hiikumet de bu pn· 
rayı dilediği gibi kullanmakta muh
t::ırdır. 

Fransa, Bel ika, Şili, Ekvatör, 
Peru, Portekiz hiikfımetleri harici• 
ye memurları ancak mensup oldı1k
ları devletin müsaadesiyle ecnebi b=r 
kadınla evlenebilirler. Türkiyede ise 
hariciye mcmurlariylc ordu ve do
nanma mensuplarının ecnebilerle 
evlenmeleri yasaktır. . . ... 

Hükfırnet!crinin cesaret vermc
ıine rağmen Amerikan kadmlariyle 
cvlenmit birkaç ecnebi elçisi de var· 
dır. lnsiltere imparatorluğunun A
merika elçiıi Sir Ronald Lindson' un 
kan11 Amerikalıdır. Daha doğrusu 
Leydi Linds~n bu zatm ik'nci Amc.· 
rikm k11r1 :d:r. Fransanm l'.r-:cr:!.n 
1efiri Jü Jussrnnd'nın karısı Ameri
kalıdır. Bir vakitler madnm 'Vall~s 
Simpson en iyi arknda§ı olan Arjan· 
tin sefiri Filip Esp;l de güzel 'c zen· 
zin bir Amerikalı ile evlidir. 

Şimdi Macaristamn Londra e!ci
ai olan Kont Szechenyi V aşin~tor.• 
da 1efir iken Mis Gladyo Vanderlilt 
ile evlendi. Şimdi Londrada Belcika 
devletini temıil etmekte olan Baron J 
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fstanbul Eğleniyor ! 

Naşit anlatıyor : 
Komik Aptinin tiyatrosunu 

Sahnenin damından 

asıl 
"- Oturdugumuz ev, o zcamanın 

me§hur komıği Abdı'nin tiyatroıuna 
biti§ikti. Tiy .. trodan gelen tnüzıka, pr. 
kı alkı§ sesleri mahalle halkını rcıhatuz 
edece i ve bunların da mazbata yapıp 
gUrültu oluyor diye tiyatroyu yasak et
tire:eğini hesaplayan tiyatro sıılıibi bir 
loca ayırmıştı. Mahallenin ilerı gelenle· 
ri her gece bu locayı i~gal ederlerdi. 
Babamla beraber hemen hemen hiçbir 
oyunu kaçırmazdık. Bir ak;am tam ti. 
y.:troya g :dcrken, misafir ıeldi. Ba
b m mecburen evde !:aldı. Ben ağlama· 
ğn. tcpinır.cge ba•!adı. 

- Haydi, o halde sen git, dediler. 
Kalktım tiyatroya geldim. 1'e!adüfe 

bakın o ak m da kapıcı defl§mcmit 
mı? Herif benı t nım3dığı için içeri bı. 
ra'.mıyordu. l>erd:mi anlatam~dım bir 
ti.ı lu ... 

Vay .. iz misiniz beni içeri almavan ? .. 
Hemen nrkııdasları topladım. Bizim ev 
tiyatroya biti§İk demi§tİm ya 1 tir iri 
taşlar bulduk. 'l'ahtapo!!tan tiyatronun 
dıımına ;ıtladık. Damdan aş:ığı sahne 
göziikü} ordu. Başla'tlık taş bombardı

manına! Tiyatroda bir kıyamettir kop
tu. Halk l:r.çı§mağa ba~ladı. Kanto oy. 
mıyan kız diıştü bayıldı. Bağn~an, çağ

rı ~n herkes ne olduğunu bilmeden bi
rib'rine giriyordu.,, 

Sandtkar Na§it, 40 sene evvel dillere 
de tan ol:ın. komik Ahdinin tiyatrosu. 
mı taı.landıgmı böyle anlatır. 

30 kiisur yıldır her sınıf halkı kendi· 
sine eekmcsini ve bilhassa halkm psiko. 
Jojisini en iyi bilen bir sanatkar olan 
komik Naşidin tiyatrosu iatanbulun eğ
lence yerleri içinde en orijinallcı'inden 
b irisidir. 

İstanbul:ı iik defa gelenlere is•;ır:bulu 
bilen hcm"erileri muhakkak: 

- 1stanbula gidince Naşidi görmeğe 
git, diye onu sağlık verirler. 

Gene seneden seneye tiyatroya i:İdcn 
bir kısım ailelerôe b:riken bir ı:cnelik 

tiyatro ihtiyaçlarını Naşidin tiyatrosun. 
da tatmin ederler. Bir loca tutulur. Ke
mali ciddiyetle yük .. cl; sesle gül:nemek 
şartile Nasit scyredılir. 

Naşit tiya~rosunun her mevkii ayrı 

bir !!emdir. "Paradi,.de hürriyet kanun 
larına en ınilfrit şekilde taraftar olan 
chlikeyif oturur. Bunlar bi.itün bir tem
sil csnasındn hem hiç durmadan kabak 
cekirde i. fıstık yerler. Kabuklarını 

hatta mevkidekilerin baıtarına <ıtmakta 
da hic.bir mahzur görmedikleri gibi 
be enmedıkleri kanto~u ıshklamakta, 

bcscndiklerinin tekrarını tepinmek su. 
retile istemekte tereddüt etmezler. 
Hatta 1 fa karışırlar. IUnto oymyım kız 
yanık !Jnrkılar söylerken: 

- y şa, varol .. diye afcrinle:ini alc· 
nen i-h-r ederler. 

Loc ı. rda ek criya eski tira•rolara 
düşkiin, b'raz evvel ele söylediğim gibi 
ara sıra tiyatroya giden aile tıplcrine 

te .adüf oluı ır. Mevkicle ise ak sakallı 
ihtiyarl-rdan çocukla:a kadar hc.r şekil, 
mi"t :ıcvvi bir halk J;ütlesi vardır. N~şi· 
d'n muvaHakiycti de i'"te b:.ıracl<:clır. 

O , k r ı ınclakileri ve bunların ps'kolo. 
ji in' çok iyi bıl'r. i te Na:o;' di\l t:k baı11-
na otuz kusur ı:cncdcnbcri halkı i·:ndi· 
sin:: ı:c';;mektehi strrı. 

... . . 
iste"lle~ mis'n:z .. i::inle b:r al:•"'•m 

N, "İdin t;yatrosun:ı gidelim? Hiç biri. 
ııi':in b:.ın it:r:ız etmediğini ı;örcyo· 

rum. O h:ılde buyunın ! .. 
K;.ıp•d 'ci Wm okuyalım: Bu al:•am 

halk gecesi. Localar 100 her yer 20, pa-

Cartier Mnrcbnnd Amerikalı karısı 
geçenl rdc \lar'ngtonda iken Ameri 
ka dev1et;nin resmi ziyafetinde A!
mnn " f' i Y:iedfo!d'in kolunu rd

c le rıkarmak üze rey. 
di. B r<' .et \e 'n ki ze1d dipbma · 
l ... rd n b'.'si .... 'ye~i c.!erho.! görc-e!~ 
r.ıac!am•n k()IU"a girmiş ve onu ma
s:ıy::ı ..-C,t ; mek suretiyle vaziyeti 
kurtnrmı. trr. 

taşladım? 
radi 10 kuruı. Gördünilz mü? Tam ak- O}'nadı diye sorarsanız ben de '!lilmıyo-
ıamında ııtmi9iz. Ne oynaya~ak bu ak· rum. Yalnız iğrildi doğruldu z pladı 

Koştu ' ' • ıam acat.a diyorsunuz değil mı? . ' sıcradı, bu tabii oynadı demek-
ı b • tır. Paradi bu 
şte ır yazı. . numaraya numıt:ıı ver. 
8:2rı.:la bir rece komedi 4 perl.c medı. Arka zndan bir oyun havaııı .. 
Altında da ıunlar ilave ediln:ı§: 1 s.ahncye telli pullu elbiseler içinde za-
Kantolar, düetolar, varyete •• Seı kra· rıfe çıkı~or. Kanto ırıenedildigi için Ba-

l• · B f] yan Zarıfe k k 
ıçesı ayan an... ır yıllık mesleğinden ol-

N e o, korktunuz mu? Hakkınız var, j mu~. Fakat kırk yıllık kantocu v"ryete 
b'rdenbirc bot bulundunuz. Biıaz ö~e- oynayac k değil ya 1 Meslek ha;·siyeti 
nizde milzika çıılmağa başladı. Dedırr. v r. O ela kantoyu "armonize,, etmi§ ı 

Saııatkaı· "f.." aJı{un y·, mi .<ıcııc evvel 
alımnt:J bir rc:nni 

ya hakkınız var. Çok gürültülü çalıyor· 
lar. Fakat bu sesin sinemaların kapıla· 
rındaki oparlörü bastırması me!!ek na· 
mına. sanat icabı lazım! Gişeye sokul· 
mak da mesele ... Kücük delikten ancak 
şik!et çiğniyen bir a°ğız görünüyor. Bu 
dğncyiı tarzı da ağızın sahibinin bu ak 
şamki vaziyette hiç de şikayet\ olmadt· 

gmı gösteriyor. 
tçeri giriyoruz. Ba§ımzı kaldırın. ~a

radiyi görüyor musunuz; yarrm daıre 
§tklinde dizilmiı insan başları Fransız 
parlamentosunu andırıyor. Localar do
hı .. Mevki de bo§ değil .. Biz <le şöyle 
bir yere ilişelim. Satıcılar biribirini ko· 

valıyo:: 

- Haydi eğlencelik fıstık l:ebap ! 
- Hararet söndürüyor gazoz 1 
- Hani ya. çaydan k hvcden 1 • 
Tiyatronun içindeki çıtırdı nuzrı dık 

katinizi celbetti anlıyorum. Bugün!erde 
istanbulda salgın bir hale ı;elcn kabak 
sekirdcgi merakı. MüttmadiY,rn eller 
ağızlara g~ip geliyor. Tabii bunun ne
ticesi mütemadi bir su ve gaz.Jz ihtiya· 
cı ... 

Tencere kapa";:nı elinizden ıı.şlara 
diiııünlügünüz hiss:ni veren bir gıiriil· 

tii ... IIı:ıyır ! .. fıstıkçınm tablası devrilme. 
di. Bu ''gong .. dLtr. Yani perdc;ıin açıla
ca ~ını teb!lir eden ilk i"'arct .. Bu res pa· 
rad'den uzun nlkı!_!'ar ve ıstıklar:a tes'ıt 
olundu. 

Dııarda milzika biıtün kuvvet:te ça
lıyor. İçeri ııircnlcrin ardı arası daha 
l:esilmit delildir. Paradi 'ekiler mute· 
madiycn •tağr baimyorlar.: 

- Hey pastacı, buraya .da gel be! 
- Fıstıkçı, pı~t.. ulan en ile me o 

kad·r kafanı kaldır yukarı b:::.k. S na 
s~mıvattan laf ı ylliyoruz. 

- Gazozcu .... Be9inci ltata gel.. /\
s::ınsör gönderelim mi? 

AlkıJ, ıslık, tepinme.. f:i3 .. t ilerledi 
r:ıracH protesto ediyor. Susturmanın 
kolayı var. Bir ı mbUrtU daha .. Perde
nin ualıP.ından Yorg'nin kemanını u· 
zattılar. Milz'kacı'ar davulu omuı:lam 
geliyorlar. Yorııi c!e sahnenin altmd i 
b.pıd n çıktı. EJ'ndc nota ar var. Gör· 
rr.:ycli bi: hayli i' ·yarlAmı•. G~zlU ti. 
ııii taktı. O dı ' ı yul: rı k : k yıldır 
b•ı sahnenin lSnilndc çalar. 

Bir gümbürtU daha .. 
1\lüzika ba§l~•or. Sahnetlc rengıırcnk 

cibiıdi bir hatuncağız var. Vallahi ne 

O oynarken d'k 
Y . k 1 kat ediyor musunuz 
orgı ne adar 

d 
candan calıyor? Alkışlar 

arasın a perde k ~ 
'k' k apanıyor. Bundan zon-

ra ı ı ! r ı dinleni . 
tal scyredi .. Yor, bır dans oryen-

Yoruz Ses 1 1• . 
Bayn:ı dak'k .ıı:ra ıse:sı . namı 

. ı elarca ür lk 
§ılamyor. p en 2 .ı laı la iter. 

erde kap d ğ . 
y tronun dört Cln ı ı za'11 n _tı-

1. tarafından fcry.ıtl.ır yük
' sc ıyor: 

- Lcyl5 .. Lcyl.ı, • 
Acaba Leyla d k a un? 
Feryat, tepinın 

yor: c, ıslık, kıyamet kopu. 

- Leyla, Leyla ı 
- Gecenin ınate . 1 
A 1 dk 

. mı ... 
na ı tımd' .. 

meşhur "Le l ı, ışın_ aslını. Lcy15, !" 
y a., hanı, şarkı 

Perde açrhyor. ve .. ~ " • 
"LeyHi .. yı okuınağa b ...,~9 kr~lıçesı,, 
nun j.-ınde ha k <?§ ıyor. Tıyatro-

> yo • Halk bu L 1 
kısmı da ::.ıı:kadar seviyor, ey • §ar-

Atkımın gonceıi daha salına 
Emeller hasrete kurbandı d~ 
B d 

. Leyla .. 
u sıra a tıyatronun s . . • 
. .. essız!ığıni pa· 

radıdc:-n yukselen bir ses b 
- Yaşa. anam nur ol 1 

ozuycı: 

.y. :,. "' 

Şimdi sır;ı Naşidde Perd . .. 
.. _ ··· enııı onüne 

suflor kapagı kondu Sah d d • ne e ekorler 
sakılıyor. Gene ayni gurn·· b" .. urtu, perde 
açılıyor. Oyun ''klasik b' A . . . ., ır tuluat ko· 
medısı ... Naşıt aptal usak .. 
( d .. k d' . - rolunde .. E. en ıs: en ısıni ecza .. . 
ti·r O zam k neye gondermış-

. ana adar e . 
· bil · czane demlen ye· 

rı mıyen aptal ğ . 
uşa a ışbu mahal "ka. 

vanozu bol dukka . 
Fakat k n., d.ye tarif ediliyor, 

. . kelnç almıştır. Efendisi kendi-
r.mı mcr a beklivor . . ... 
.. 1 .ıı kl . • · IIa ık :tl:torun 

ı:oy c~ı erıni dınl . 
cmıyor bile .. Konuş-

malar, &atıcıların ·A . . . 
•-rayı faalıyctı Naşıt 

c ıbncaya l:ad"lr dev , . 
N · ı· . ..m eCi.yor. Uıahtan 

aşıt ın sesı du 1 . yu unca abus suratlar 
bır yumak gibi ~ö~m .. y · d k" 
h ti 

. uyor. uzıcr c ı 
a ar gevşıyor ş: . . 

1 
· .:ndı sdona h51.ım o. 

an umumi b' . d b ır nesedır. Na§ı t a:kışlar 
ar St" , :ı n :l;:ı .. ı ··1 •. • . f , pu KU suz oır es, 
ay.ı 1 ı.1c.a b•} a b' 

•• 
0 ~ z ır p::ntola:ı sahneye 

gır.yor: 

- Uerc,1cyd' , ın . •. 
Ef•ndinin bu "U r k 1 bü' .. d' k • " ne "Va:ıoz.u -

tun u · . nlara rn , . . . . e e.a, "ıracıya, turşu. 
cuya, şckcıc ye giren N "d' b 

k 
. k aş. ın ceva ı 

her esı ınp ge · · 
çırıyor. Hele "eczanede 

de çocuk tUr!ıu . 
• • • > su y pıyorlar l,, dıyc cc. 

ıane v tr n nr1cki C"cu' d' . t ' f .. il: cese .nı .. r. 
etmesi h"lkı <i kıı 1 re., .. ,.,, ... . . ··• .. gu.uuruyor 

1kın:ı perdede ı'lilAnl d k' b h . ar n ı ar sa ne-
sı cani nd•rılıvor 1 lal'd • cl , · c ~ar a G":ıcc-
de:ı Na .. ·•• I!aliclen. n t I· ('t 1 . t' t 

•t~ r.ycur ıyc. 

rosuna alını ını telm'hen: 

. - K~f'r.' b"zi bırakıp gidiyorsun hn ! 
dıyor. f ahde cevau veriye:: 

- G"1' ru::ı n:mı 1 er zaman kol-
bimdc~iniz !. 

S":ıt 24 ... 

Tiyntro bo :ılıyo-. l!crkes:n yUzilnc!c 
iyi gece eçirın'ş km clere has ç'zgikr 
v r. Memnun \'C neıclilcr. KUçük bir 
çoeul< bobısınrn elini tutm!Jş: 

- ~a ıt ne güzel dansetti degil mi 
ba ı o~ or. 

Genç b'r kız: 
- Varyete çok gUzcldi değil mi diye 

ynnınd 1tine ııoruyor. 

BilyUk hanım yu'·arrdan inen fos.ın 
ııet:nc kar ı rnuhaf ~3 icin genç kızla. 
rı onünc k .. tm § kazasız dııarı çıkarma. 

.. a uğra~ırken lifın altında kalmıyor: 
- Sı:ı:, t'l'yor, nelere yet '"fniz ki~R • .Jı 

m.tli Kel Hasını görseydiniz, Ahdinin 
~"be': at şım seyretseydiniz. _Şarnranı. 
V.rjir.i b'r seyret eyclıniz bunl rı beğe

nir miydiniz hiç?. Nusret Sııfa Coıkun 
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da dahil olmak üzere) üç binayl::ı ve bir 
duvarla çevrilmişti. 

Fakat Pardayanı hayrette bırakn bu 
değildi. Onun hayretini celbeden §ey, 
bu bahçenin, üzerinde sağlam demir 
parmaklıklar bulunan, küçük bir du
varla, ortadan bölünmü~ o]magıy1ı. 

Diğer taraftan, bu küçük binaların 

damları üzerinde de böyle parmaklıklar 
vardr. Öyle ki, orast bir nevi kafes his. 
ıi veriyordu. 

Buparmaklıklar baştan başa sarma
!Iklarla örülmüJ olduğundan, i~eridc 
ncJcr olup bittiğini görmek imkansızdı. 

Pardayanla, Espinoza ve muhafızlar 
sola dönerek, bahçenin gcni§liğini işgal 
e-den binaya doğru ilerlediler. 

Pardayan ıdaha ilk adımda, ürperdi
iini hissetti. Çünkü adımlarının sesi du. 
yulur duyulmaz sarmaşıklarla gizlen-

mit olan parmaklıkların içinde nal ses. 
!erine benziyen bazı sesler çrtkr. Sonra, 

iti§meler, çıtırdılar duyuldu ve iskelet
ten farksız inasn çehreleri parmaklık. 
ların arasından çıkarak, mezardan ge· 

lir gibi seslerle inlemeğe başladı. 
- Acızf .. Acız! .. Biraz ekmek! .. 

Ve aynı zamanda sert bir ses bağır. 
ıdı: 

- Durun köpekler, sizi kulübelerini
ze çabuk döndürürüm!. 

Sonra, bir kamçı şakırtı:sz ve inilti. 
1er •.. İşte Pardayanın daha ilk adımda 
gördüğü ve duyduğu şeyler. Ve bu ga
rip kafese dalgın bir nazar atfederek 
dü!iintlü: 

- Şu cellatlar üstadı bana kim bilir 
daha neler gösterecek? 

Eıpinoza binanın önünde durdu. Ra. 
hiplerden birisi ilerliyerek, dışarıdan 

bir pencere kanadını kapamış olan kt. 
lidi açtr. Kanat aççdınca. ortaya. üze-

rinıde çaprazlama parmaklıklar bulu
non bir açıklık çıtkı. 

Bir nevi pencereye benziyen bu açık· 
hktan mezara benziyen bir hücre gö. 
rülüyordu. Ortada, yerde, çıplak bir 
adam oturuyordu. Açılmr§ olan pence
reden sızan ışık, onun kim bilir kaç za. 
mandır zulmetten ba1ka bir şey görmi
yen gözlerini adeta kör etti ve biran 
etrafını göremeden gözlerini kırptı. 

Sonra birdenbire doğruldu, vah~i bir 
sesle ortalığı çınlattı v_e pencereye doğ. 
ru saldırdı. 

Kendisine bakan adamları de geçire 
mediğini görünce, dişlerini demir par. 
makhklara geçirdi ve tekrar bağırmağa 
başladı. 

O zaman, tavandan, üzerine sular 
dökülmeğe başladr. Vahşi adam par
maklıkları bıraktr ve üzerine dökülen 
sulardan kurtulmak için, hücrenin için
de sağa sola koşmağa başladr. 

Biraz sonra, bağırmalar bir i."lilti ha. 

tini aldr, Ve bedbaht adam, bu mezarın 
ortasına yığıldı. Sular bütün şiddetlie 
üzerine dökülmekte devam ediyordu. 

Birdenbire bu müthiş yağmur durdu. 
O zaman bir kapı açıldı; bir rahip içe 
riye girerek adamın kendine gelmesini 
bekledi. 

Bedbaht mahkum gözlerini açmca, 
ona bakan rahibi gördü. Herhalde ba~t
na gelecek felaketi bilmiş olacaktı ki, 
daha rahibin hareket yapmasına mey· 
dan vermeden, bir sıçrayı~ta avağa fır
ladı ve bağırarak her tar~a koşmağa 

başladı. Rahip hiç acle ctmeder::, ve u. 

zun elbisesinin eteklerini, çamurc bu
laşmasın diye kaldırarak yürümeğe 

ba~lad. Yalnrz her adımda, elindeki u
zun, ve ucu dikenli sopayr mahkumun 
sırtına indiriyordu. Bedbaht adam, cet .. 
tadının üzerine saldırmağz aklından bi· 
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rak rahat ve hür, yaıamalatına .. 

le geçirmeden, yalnız kaçmayı düşünü· 
yor fakat bir türlü kurtulamıyordu. 

Biraz sonra, zavallı adam, bitkin bir 
halde yere yıkıldı ve cellat onu büsbil. 

tün b-ıyıltıncaya kadar müthiş sopasını 
ona indirmekte devam etti. 

Adam bayılınca, rahip gene c:gır ağır 
dıpnya çıktı. , 

Pencereyi açmı§ olan öteki rahip, o· 
nu tekrar kaparken, Espinoza da la
kayt bir tavırla izahat veriyordu: 

- Bu· İ§kence şimdiye kadar gör. 
mü§ olduğ11nuz i§kenceler içinde en 
müthişidir. Bu adam ispanyanın en 
büyük ailelerinden birisinin reisidir ve 
Düktür. işlediği cürüın, husus; bit ce· 
zayı istilzam ediyordu. Adi bir cezayı 

ona tatbik etmek doğru olmazdı. Adam 
Kac;mlarak güçlükle buraya getiril· 
mişti... Sizin gibi. Ona, bu manastınn 

h. l . d ı..:· • • f d n v·pılan ra ıp enn en uırısı tara ın a J" _ 

hususi bir ilic içirilmiştir. Bu ilaç dog
rudan doğru;a beyin üzerine tesir i:ra 
etmektedir. Bu ilactan küçük lıiı mık· 

• • an tar içmek bedbahtlığına ugrıY _
3 

ki:Ilse. bir müddet sonra çıldırmag 
hk. u husu-mahkumdur. O zaman ma um E 

si bazı iskencelere tabi tutuyoı uz. v. 
~ Maat-

vela onu bir hücreye kapattrIZ· · 
· ce 

tee:;süf size hu hücreyi göstererr:ıye k. 
yo -

ğim. çünkü şim:lilik içinde ki~se nıa· 
tur. Birkaç gün sonra, milhkum t~ 

d -akın ve 
mile cıldınyor. Bazıları ora an " 

~ ·se biraz 
sessiz olarak çıkarlar, bazıları ' d" 

1 hl.k~lj ır er. 
hiddetli oldukları icin te 1 

J •• _ .. üz dar yer. 
O zaman onları şu gördugun 

ldı- ''te
lere kapar ve Dükün maruz ka gı d" 
• . b mesele halle ı-
aavıye ! .. ta i tutarız ve 
lir. Artık tamamile çıldırırlar. . Artık. 

k. eyı tamma ı 
gardiyanlarmd:::n başka ıms 

1
_ . 

dıkları kiıı tı"hlikcli r'e~ilrlir vr on ~ rı ı 
.. d_: _.. .. k f le; arkasına koya. 

§U gor ugunuz a es 

. ıllusaa-
dc cderız. 

Espinoza, kendi3i:ıe has d 1 . 
., . . h e.ışetlı so-

ğuk kanlılrgıle ıza at vcriyo L 
• .1 1. r •ıem de 

kaft'se dogru ı er ıyordu, Pard· 
.. .. k . . .iyan da, 

sakin gorunme ıçın fevk lb . 
k a ~şer bır 

kuvvet sarfedere , ~arnacar . 
• onu takıp 

ediyordu. 
Rahipler, sarmaşıklan bı.r' 

. az araladı. 
tar ve Pardayan ıçeriaini g" b" . orc ıldL O
rada. saçları sakalları birib' . 

. k 1 ırmc karış-
mış adeta ıs e et gibi cıl . . ' • ız, yırmı ka 
dar bedbaht vardr. Bazrl .. .. -

an yuzu ko-
y un yere uzanmış dig· e 1 . • 

'b' r en de vahşı 
hayvanlar gı ı kafesin icind k 

d B • e cşııp du-
ruyorlar r. azıları gUJ" 

1 d uyor, baıılan 
ağtryor ar r. 

Ziyaretçileri görünce b·ı~· . 
k • ı aıst.~na hep. 

si parmaklı ·!ara saldırdı] 
.b. t hd' k" ar. Bunlar, Dük gı ı e ıt ar deg~ i1l d' 

11 
. . 

• 1 • d k er ı, e erını 
göğiıs.enn e avu§turarak ve yahut 
kollarını uzatarak yal • 

varıyor;ardı ve 
Pardayan onların titri"'en d d '·' 

ı . J u :aıLann· 
dan çıkan ses en duydu. "A 

. • ç.z! Ek-
mek!., Rahıplerden biri k"· d 

. . • oşe c duran 
bir sepetı aldı ve ıçin:lckil . ,_ ·f 

erı ıU ese bo. 
~alttı. 

Ve kalbi nefret ve deh tl • 1 • 
§e e 1.1c.u oıan 

Pardayan bu sepette bulc .. a . 
. l'k ld _ .. n şeyın sa-

dece pıs ı o ugunu görd'' . . 1 ' u. i-şu1 ası 
reci tarafı ~uydu ki, al"hg-a h, • 

3' m- ;u•m e-
rlilen bu ıavath deliler 11 • kl 

1 
c y .. otı .-:rımn 

f3rkında o.madan, bu p·1.,,1-k. • · .. . 
- ı •l"r:n uzcn. 

ne ~aldırarak ellerin .. .-..~···el kl . • 
1 - b"'-ı. ~un1 a.-

!:p bir kenaroa yiycrlarci;. 

Oradan kaçmak iste'l ~· . _ • . .e_ı .. ~ ı.ıgın~n. 
bt; fccı sahneden bıt t;·ı~ı·· ., 

1 
. . 

· • u gv;: c.·tr.ı a• 
' ıram?yan Pardaya:ı bir d.. ~ . 
· ld d . .. a ca:ı .. mı.. 
rı an ı. 

- Ne dch§etı 

- Bu:-ada gördüğünü• b'"t"' d 
k .. u uıı a a.m-

l~r. <:'"nç. ya ı:o;ıkh. zen,.,.· 
k . ·a·· H . bın, ceaur ve zc· 

ı ı ııer. epsı de en as·ı .1 1 1 aı e ere men. 

1 
do, 
)J'.!U 

23, 

LO 
1 

no 
23,l! 
RO 

1 

19. 
ıan 

t 
gü 
Şe 

Pe 
Rı 

yo 
de 
s 
A 
ye 

d 
H 

ve 
ri 

ve 

ıeı 

s.t 

la. 
d~ 

1 
1l 
rl 
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3 N1SAN' - 1931 

RADYO 
tSTANBUL: 

18,30 pllkla danı mullldlf, 19 ınandolln 
orkeatraıı, 19,SO çocuk elirgeme kurumıı 

namma kont...., Doitor Kut.t Halkçı, 20 
tuıl au heyeU, 3'.ac>4mer Rıu t.aratmdan 
~a ııöy\ıv, 20 '5 f'811 au blyeU. 1&at 
ayarı, 21,ıa on..ın. 22,13 ajana ve l-oraa 
b&berıert, .,, erteli &11Dtln Procra.rnı, 22,ao 
pl&kla ııololar, opera ve operet parçaıan, 

28 llOll. 

•Bibi': 
19 ıa IWU .~. 20 konteramı, 20.1~ 

Brahmadan ~· 20,fa havacu.. 21 ope
ret. 21 dam m~· 

PZtTE: 
19,IK> ll&IOll orkutraaı, 22 bavadiı, 22,2() 

çlcan orkellrU'· 2:S,03 Peıte konser orku 
trıw, 2' cutıaDd. 
Bt'Kptc 

ıs, panıot°" pllklan, 19,10 aakert ban. 
do, 20 so Jtumen nıuıı ıarkılan, 21 ııı dans 
nıuıdldll, 22,4& Racaru gaztnoaundan nakil 
23,411 havadis. ' 

LO!\-PllA: 

19, dans muslkiıl, 20 çoeuk saau, 21 plva
no konseri, 22,30 dana muılkill, 23 havıı.dı,, 
23,10 ıan konıert, 24,20 dans muıtklli 
BO;\IA: • 

18,15 dans mua.ıkısı, 18,50 ıpor haberleri 
19,10 b&vadlı, 19,ııo tUrkı;:e neırlyat, 20 ya~ 
ıa.ncı dlllera havadlı, 20,49 Yunanlıtar.a 
1D&hau1 ukert bando, 22 Millnod:uı naklen 
opera, 23 ~ mualklst. .. 
Nöbetçi eczaneler 
Bu akpm tehrln 'Dluhteuı Mmtlertnde 

aötıetc;t olan tea&neler fUlllardJr: 

Emtnönllnde (BellAlon), Beyuıtta (Bel• 
kil), KUçlllqıazarda lYorgt}, JCyQpte (Yu ... 

tata Artf), felueınbüncte -Cllamd•), Kara• 
rümrUkte (J'uatı, l&matyada (Zroflloa> 
ISehaad•-...ıda (Aeaf), Ak1&rayda (Zteı:ı 
Pe!Uv), J'enerde (VltaH), Alı~ .A.11 
Rıa&l, Bakıl'Jca)'yde (HU&l) 

Beyotıu cUıeUndekller: 
Ga111tada (Dellıı. Suda), Tef)ebqmda (K!'D 

:rom, Galatada (ffllııeytn HUsnU), Takllm• I 
de (Umonclyan), Şlfllde (Narst\ectyan), Ka 
şunrı3;,ada CMüeyyct), Haaköyde (Nesim 
Ateoı. Beglkl&§ta (Süleyman Receuı, San· 
yerde (Aıta.f). 

t?sklıdar, 1'adık!Sy ve Adalardakiler: 

Üsküdar lııkelede (Merkez), l<ıtdı!rlSy lfo ı· 
dada ( Slhhat), BUyükadada ( Şlna."\ Rtut', 
HeybeHde (Halk. ) 

Allal 

BEYOeLU 
ı Macarütan ııeceıii 
ı şeblrler alev içinde 
ı Romeo ve Jullet 
J BQmeo .. ıuıy.t • COMla,.... 
• paıUIJ .... 
ı Her yerde fQ 
1 TQfB 
J Altm toJA1Q lmlar. Ka• 

stno de PU'lll 
• c:.-ıar karii kartıYa 
1 8tDJ&PUI' postuı. Altm 

toplayan lmdar. 1138 AU. 
na Balkan oUmplyaUu. 

ı ...-- JUft& Bls de 
lnl&DJll 

SANCAK t 
(!:eki ... ....,.., 

Kail t~ canavar. Kua1c 
kalbi· Şarlo setdf. 
ı:ararenıtz tanan. Yll
dmm böUlk 

lJCll CalTn • 

ISTANBUL 
FERAH ı canlı tııın • Sevt,mek ar-

zusu 
MlLLI ı BlllbUller öterken. Şeytan 

ıar dUpnanı 

RtLAL 1 Bağdat bülbülü 
~ ı Alçaldık ve Moıkova ıre. 

celeri (Ann&~lla) 
ALEMDU ı Martııella. Kara kedi 
KEMAi.BEY ı Vabfl kOfU. Bir &fk re

cul 

KADIKOY 
a.u.a ı ..,- Te1ıda meçhtl dlJ&r-

ı.rcta, 

OSKUOAR 
llAl.8 1 Gld1 dldlkodulvl 

('fQrlııol .esltl) 

BAKI KOY 
lıdL'l'tYADI • ..,. •&1111 ,..,... 

OK TOR 
Kemal özsan 

Uroloğ. Operatör 

Bevllye mUteha••••• 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l-al: 41235 

lstanbul GOmrOitl BatmOdDrlO(cllnden : 
. GUmrUk aatııından: 1560 kilo mantar tapa, 794 kilo pamuk mensucat, 550 

kilo ma.zotıa. müteharrik motör, 203 kiol pamuk çOr&ll' • kilo kutuda -pudra, 
34 kilo alkolsüz uçan yağ, 22.200 kilo Dolu ainem& terfdl., 12.200 kilo yüzü 
ipek içi ~uk yaatık, 755 adet keçe ıapka, 250 metre nıiktbı asit sülfürim. 
in •lina.kua. gar.ete.inin 2&..3-937 gUnlU nUahuie U1n edildifini ve ihale gün-
1~ de ayrıca kU~ •btlar el& oldutu llln olunur. (1923) 

Betonarme KGprD in aatı 

Nafia Vekaletinden : 
re:~ tarihli Salı giinU saat 16 da Nafia Veklletinde fOle ve köfriller 

fi nıda 31.000 lira keşif bedelli !Kastamonu Villyeti dahilinde ve 
~on;:. ·1~1&ba.t Yolundaki Kıvrım.çayı Betonarnıe köprüsü ill§Utı ka-
p . u ,. ıe ekalltmeye konulnıuıtur 

Eksıltme §8.rtrıaınee· b · 155 k · 
linde se ve ~ .. rül 1 ve \lııa. mUteferri dijer evrak uru, mukabı· 

eo op . er Reisllfinden verilecektir. 

~u:1'~at tem1nat 23~5 liradır. Ek~iltllleye gifebilınek ~çin isteklilerin yol 
~ köp lllf&a.tmı yapabıleceklerıne dair müteahhitlik veaıkuı ibraz etmele. 
n meşruttur. 

Teklif mektuplan 2 · k · . . .lmes nm 0.4-1937 Sah günü. saat 15 te adar komısyon Re-
iaUfine ven t llzrmdrr. (782) (1841). 

Elektrik tesisatı 
M. Kenıalpaşa Belediye Riyasetinden: 

. 1 ~ Xas.a.banın 1933 senesinde yapılan ve Nafıa. Veklletince tasdik cdil::...t unan proje ve §8.rtna.m.esi mucibince "125" bin liralık keeifli elektrik 
ceJ&tir.mm yapılrnuı ve itleti..hncsi iınıiyaaı 20 aene nıüddetle talibine verile. 

: - ~ 15 bin nUfuaıu ve 4 biıı küaur. b•0edaıı u.re.wr. 
v~tir. ediye kendi unıumt tenviratı için kilovat itibariyle mahiye pa.raamı 

ıert!e -;.~~siltmeyc gire-bil.rnek için Bayındırlık VfJki.letinln otbaptaki tamim
i - kan kanuni vesaiki hai& bulwımak prttır. 

atlll't. . Şartname ve projeyi görmek iıtiyenlerin belediye kalemine mUraca. 

a 
1 ~c::~~ip olanl~r müzayede ve münakasa kanunu mucibince kapalı zarf. 

1 >"'Beled' arı .tekliflerini nihayet 1937 Nisanının 30 cu .,uııil ak§8.IUma ka-
~ ıye Rıyasetine YC%l1ltlcı::i ili.il olunl.U'· "l 838" 

)luhamnıea 1>edeli 118& lira olan 1~1 adet battaniye ile 51 
Salıpuarında askeriğ fabrikalar Umum ::Müdürlüğünün İstanbul s:ıtmalma 
komilyonunda, 19..'.t Ae 
-~:- N" . -.:ıT Otuna rtınU aaat 14 de paM!'lıkla mUbayaa edf.le-
ıı:ııı~•u·•~· umuneaı her gün k . 

ı ..... kl'l · oını11yoııda görülebilir. 
_, 1 enn muvakkat t · .. al MUd" n.ııo"- cınınatı olan 88 lira 88 kuruşu Beyoglu m ur-

ı~...._ yatırarak o ...cı- ı 
rinde .-.U. "''41' ve saatte 2~8() No: ıu kanunun 2 ve S Uneil madde e-

Wl&ikt. 1ılaııaU .,_. ~ a.aı .. eaı,,. (J.W) 

Hikaye: 

Kan 
d·avası 

(Baıtaraft & ncide) 
km varmış... Meğer senin gibi oku
mut olanın aklı, benim gibi sakalını 
değirmencie ağartrnıım aklından daha 
üstünmüş •.. 
Okumuş - Peki, bundan sonra. kan 

davuı gütmeğe tövbe mi? 

· Hacı Ba.ba - Tövbe. 
Okumuş - Can ve yürekten bir de.. 

ha söyle bakayım ... 
Hacı Ba.ba. - Tövbe!... Tövbe! ... 

r Aaa.bl ha.reketelrle ayni kelime. 
yı tekrar ederek ha.lkevine doğru 
yUrUr. Kasketinin §eD18i&iperini 
arkadan öne getirip düzeltir. 0-
kumU§, arkasından "gördün 

mü?,. manasında b&.§mr sallry'l· 
rak ilerler. Bütün aktörler de pee. 
terine takılır. Davul zurna çalr..
rak. arkadan gider! Bir an da. 

vul zurna durur ve gele. 
cek hafta da halka böyle bc
da va. bir Hacı Baba ile Okumu§ 

oyunu seyrettirileceği, seyretmek 
istiyen köylülerin bu yerde top
lanması ilan edilir.] 

-SON-
(Vcl. ı·ıt) 

Orelog - Operator 

I> 11 · ()Sl\11AN ()S EH 
ldr3r yolları. Belsoquklugu ve 
ERKEKLİK :;;;;·,~:;:'.~'..::: .. 

,. '' ··ı ' ' ı ı· HotH."t·~u~ıı \ıı.ıı:,>111 lLııı 
h.ıı ... , ... ıra,111>Lt \rpııı ılıtr- Uuıı \ın. 11, 

l 1-tll.lıll ı ıulılı·~I \ ıt.lıı Slıı• '''·''' 
\ ııııud.ı ı 11 ~,d .\,ıarlınıuııı \ıı .{ 

TiFOBiL-• 
--Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve pırarifo hastılıklınnı ıutuı 
mımak içtn ıltJdan ıiının tifo hıp
lındır. Hiç rahatsızlık Ymnu. Her 

kea alabilir. Kutuıu 55 JCr. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili ıoo kuruıtur. Bil
umum tahlillt. Emln8n0 Emllk •• 
Eytam Banlı:ıaı Jrarıramda bıet 
'Bey Hanı. 

, .. mnı:ıı::ı11::sn::ı111:::n:m::::ı:a11amaua 
ıİ Doktor 
!10mer AbdUrrabman 
ii DERMAN il Muayenehanesi - Enıin8n0nde li V A.f.J)E HANI içinde No, 21 1 ..._.... ......... -= •aw 11 ı 

ıstanbul Levdzım Ami r liği 
S<Jtın~lmcı Kornısyonu ılanları . . 

İki No. Ju Dikimevi için 11400 met. 
re teli 6 Nisan 937 Sah günü saat 15 
de Tophanede satınalma komisyonun
da pazarlıkla &lınacaktır. Tahmin be. 
deli 2850 liradır. İlk teminatı 213 lira 
75 kuruştur. Şartname ve nUmunesl 
koinisyonda göriilebiJir. İsteklilerin 
belli saatte .komisyona gelmeleri. 

"i09" "1871'' 

Topçu nakliye okulu iç.in karyola 

Uykusuz geçen gece 

'

Ne beyhude yere ıztırap çtıkiyor. Bir tek kqe GR1PIN bu tahammül 1 
edilmez ağrıyı dindirmete kifi idi. 

QGRIPlN: En ıiddetli bq ve dit " GRIPIN: Gripe, bq nezlesine ve 
•inl•nm keaer. diier nezlelere kup çok müeaair 

f)-:.RIPIN: Sojuk aJımhimdan m. 
mütevellit bütün ajn, uzı, ve GRIPIN: Bel, sinir, romatimna 
anaları ıüratle pçirir. linlanncla hararetle taniye edil-

mektedir. -

GRiPiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz . 

i
li ow 1 ..... 1 1 1 ...... _,_ ........ "' ........... - ........... - ~1 

~·~~~~~~:. ·-
Her ecunec:le bulunur. Fiyab 7,5 lcunittur. 

Şirketi Hayriyeden 
4 Nİlan 1937 puar •babından itibaren Araba Vapuru 

Mferleri artbnhmt ve mevıime uysun bazı cleiifiklikW yapd· 
IDlfbr. ll&nlar illcelelere uWmfbr. 

• • • • iDiN IAZI &INIMA AATllTLllU 
HAFTADA . 

100.000FM~ 

boruaunda.n 35 adet aıuı ve üatuı kar· Meahur bir sloamacu 
yola 7-4.937 Çaroamba ıünü 1&&t 1',30 Y , 
da Tophanede satmalm& komisyonun· ugUn Hollvud da 
da p~ııkıaekallt.meye konuımuttur· yalnız k IAslk aUzelllk 
TahmiJı bedeli M2 Ura 50 kuruıtur. ~ 
tık teminatı 40 lira 70 kuruıtuı'· Şar~ kifayet etmlror 
name kpmisyonda görUJebilir. tsteklı. 
ıerin belli uatte k'c>JJÜSyona gelmeleri. 

"411,. "1869" 

'J'Opçu nakliye okulu için 210 adet 
'battaniye 7 Nisan 937 Çarşamba gU. 
nU sa.at 15 de Tophanede Satwalma 
Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1680 liradır. Temim:tı 
252 liradır. Şartname ve nümunest 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belU ıaatte komisyona gelmeleri. 

"410" "1870" 

Z~Yt -1-2.934 tarihinde 797 No. lı 
,Erel\köy Kız lisesinden aldığım tas
diknameyi zayi ettim. Yenisini çıkara. 
~an eskisinin hükmü yoktur. 

M•ld1wıt 

ıinema ltUdJolanilda ldbik rtıulllli 
diyor ve ill\'e dyor: "°Zam&QıDUlda 
gUııde 8 '-'olar ve lekl 100 dol-.r kı~ 
mettedlr. GUıeJ yüılv lae, zekldan ve 
gençlefDlle bir tenden daha fula, 1000 
dolar kıymetindtdlr. 

Sinema artistıerinio yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altmda c;:alıfırken 
oqlarm yüzlerini çabtik soldurarak 

aertlc§ti~eo ve b~turan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yilılerinl 
düzeltmek ve güzelleıtirmek için gü• 

zellik mUesse$lerinde bütUıı serveti~ 
rini feda ediyorla.rd.J. Fakat. busful ... 
~er yıldız, kendi kendine teveMUJ ede
cetf bult bir tedltlr •)'elinde clltıerl' 

lla taraftUnl \'ikiye adeblllrler. Vtı 
yana Uııiveniell, praftl6rU doktor 
Stesj tarafmdan k~if ve pııo h•r. 
YUlardan ilJtihaal edilen cildi bllleyi9 

el " PDG!ettirlcl Biocel cevheri lilr 
dl .,.mbe renıtndekl Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatmazdaıı evvel 
kulla.ııdlkta. aiz uyurken cildintsi 
besler ve gençlefÜl'İr. BUf\llUkluklar 
ve c;iıgilM emnir. Bu sayede her kadın 
blrkac hafta IUfmda 10-1& )'al PDt 
lefllleğe muvaffak olabilir. GUndilzl~ 
rl ile (yataJı) beP.Z rengtpdeki Toka
lan kremi kullandıkta bllttln siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
br ve cD4l be,.azlabp. gençlettlrlr, 



Imralıda bir •• gun 

lmrah adası her gUn bir parça daha değişiyor ve geçen her gün, lmralıda bir büyük tecrübeye giri§mİ§ bulunan Türk adliyesine hak verdiriyor. lmrahya gönderilmiş buluna~"" ceı.ahlar, 
kendilerine gösterilen emniyete, tahminlerin fevkinde dürüst bir mukabelede bulunmuşlardır. . . • . . 
Açık hava, şehir hapishanelerinin boğucu ve karanlık koğuşlarında zehirlenmiş olan cigcrleri az zamanda tedavi etmi§ ve mahkümlar yepyenı bı.~ ale~ ıçuıdc Yeni doğmuş gibi olmuıtlardır. 
1mrahda maziyi unutuyorlar, buglinden istifade ediyorlar ve yarına hazırlanıyorlar. Yukardaki resim natasdan dönen cezalılardan bir grupu ge8te7yor. lnıralının verdiği güzel netice hig 
§Üpheslz, Adliye Veki.letinl buna ben.r.er yeni mahkum kolonileri tesis ebneğe teşvik edecektir. lmralı, cemiyetin cezayı yıpratmak için değil, hata arı ta.ahih ve ruhu tufiye için, te;b:ye 
için verdiğini iddia eden müessesedir ki, ortaya attığı davayı kazanmakta olduğu muhakkaktır. 

O~ t.m k '-""vada Uk den1ni veriyor. Talebelerdek' al.tk d 
5 ,e en ~ı u• kted' Cehli . ı a anın erecc· 

aini bu resim apaçık ,e.terme h 11;t te '.ku~r;aanhtı cUnne sevkettiği ne 
kadar hakikatee her lnAı'~ ceHa n b' mak için can attığı da o de·\ 

. "-"'k&ttir. aya tın ın bir çarh d . rece meydanda bır .o_. ın an geçtıkten 80nra. -""- _..-.n. bqbyacak olan bu ark d . . . ' 
1mralıda okumae-• y ........... - . a "'lar hıç ıilphesız 
yakın zamanda kendilerini cemıyete ka.zandırmıış olacaklardJT. 

Musiki yalnız bir eflence defli, bir teaellf defil dU_pedüz bir tedavi vuıtaaıdır da. 1mralıda her mahkfun man
dolin, gitara ve balalayka dersi de almaktadır. Yukarki resimde lmralının bir orkestrasını görüyorsunuz. 
Eskiden hapishanelerde yıllar afyon yutmak ve esrar içmekle geçerdi. O muhitte ya.şıyan bir adamın ıslahın& 
imkln mı vardı? Şimdi Marmaranm en güzel adasında baharın aylı gecclc>rini nıandolin ve gitara konserl~ri a. 
rasında yaşıyorlar. Bunlar ccza.larmı bitirince elbette bambaşka insanlar olacaklardır. 

Yukarki resimde gördüğünüz sofra, lsta.nbuldaki bir yatı mektebinin ye. 
mekhaneai değildir. Her şeyi kendi emekleriyle hazırlanmış olan bu sofrn
nın başında oturanlar lmrahlılardrr.Onlar ki gösterecekleri dürilBL 
lükle Türkiye hapishanelerinde yatan on binlerce cezalı vatandaşı da 
kendileri gibi cemiyetin §efkat ve emniytine mazhar edeceklerini anla_ 
mışlardır ve her halleriyle diğer mahkfimlara nümune olnuya çalı§mak
tn.dırlar. Bravo 1mralılılar! 

-Geı;en bir yıl tmralılıları çok ilerletmiştir. Şimdi onlar, açık havada nl-
c1ıkları llk derslerin aşkıyla taşa toprağa sarılıp yaptıkları mükemmel 
dershanelerde okumaktadırlar . 

OLCM ŞUAI 
Pek çok hükumetleri, birçok ilim 
adamlarını dü§ündüren mühim 
bir keşif. Her dokunduğu yeri 
yakıp harap eden ve pek çok 
hastalıklara yarryan görünmiyen 
bir §Ua. 

Göroımemış kaçırmayınız 
G ALATADA: · 

MEŞHUR EKSELSYOR 
Elbise mağazasmm telanil dairelerindeki trnzilatb ubfmdan iatifade etmeniz ınenfaatma: icabidır. . 

Şu cedvelden bir fikir edinebilin iniz: 
KUMAŞTAN pardesUler 11 i Liradan: 

TRENÇKOT ,. ., l 5 i ,, " 
GABARDİN ,. ,, 17 t " " MANDLBERG 11 ,. 23 i " .. 
MUŞAMBALAR YAZLIK 

ERKEK KOSTUMLEIU 
KADIN MANTOLARI 
KADIN YAZLIK BE.. 
YAZ MUŞAMBALARI 

15 i 
13 

10 t 

Liradan 

" ,. 

., " 

BEY AZ 11 i ,, .. : alıuz b' ka .. . . 
Erkeklere 11marlama elbiseler iki prova ile 28 1 / 2 liradan 1 ır ç run ıçın Galatada 

E K S E L S Y O R elbise maiaza ımda bulacalonuz. 

HER AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
V IE 

Bayanlar : Falde, 'Okran, Radffe, Mukadder, Blraen 
Memleketln tanınmı• ve çok •nllen ••z heyeti 

R Birahanesinde 
Telefon : 40227 ................... ~-~--~- ------.... ----------------~----.............................. . 

DUşünc'eli bir ahcı. ERlA YNI görmeden. dinlemeden radyo satın almaz. 
G C R - S E S G A L A T A Döyçc Orlentbank Karıısında 


