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. 1 Yahudi - Arap kavgası bitiyor mu ? 

Filistin ikiye 
Haberiniz ola ki : 
Nuırunıah Ataç edlft~ Oernmnzoe 

müD&kaitDa ıra başDaıda 

ayrılıyor! 
Müstakil bir Arap Devleti ve bir 
Yahudi ~ominyQnu kurulacak 

----"""'" - i ki muJıtar ooya miistakil parçaya 
P'il~tin lim.anlamıa hıgiltcrcnin çok büyük bir dild·:at -ve. aUikasım teı•ciJı, ayrılaca~ı söylenen Filistinin h.a.rita •. •n , 
ettırnıekte olan lngiliz anavat.aıı donaımıa.mun biri;ıci S?.nıf harp fırknsı.. [Noktalı kısımlar Yahudilere verL 
na ait cil:fütamlarm son Akdeniz manevralarından dönerken alınmtf bir lecek parçayı, geriye kalan Ara.b 

resmi · vatanını gösteriyor.) 

Hıristiyanların mukaddes saydıkları yerlerle 

Milat Cemal 
"~debiyatın · gayesi 

cakadır,, 
Dedikten başka 

"Ben yatak odasında başka, mlsafır 
odasında da başkayımdır" diyor 

Edebiyata Manakyandan başlayan 
şair için, nazımda NAzım Hikmet, 
nesirde Falih Rıfkı birer yeni tipti r 

Kendi şiirleri Nhım Hikmetin 
şiirleri yanında bir hırka 

kadar eski midir ? 
Umumi harbe girdiğimizin ilk ay· 

larında idi. Bir ak§am babam; 
- Sen Midhat Cemal beyi tanır 

mısın ? hiç bir kitabını okudun mu? 
diye sordu. 

O zamanlar tiyatroyu çok sever
dim; elime geçen türkçe, fransızca 
piyesleri okurdum. Bunlar arasında 
Midhat Cemal'in Midhat Paıa,smı 
Namık Kemal'ini de okumuştum. 
Doğrusu §İmdi onları iyice hatırlamı
yorum ; fakat okuduğum günlerde 
hayran olmuştum. Hatta birinde 
" iyi,. adamlarla "kötü,, lerin bir ced· 
vele yazılmayıp: "Zevatı vak'a,, ve 
"qhası vak'a., diye ayrılmış olmala. 
nnı bile çok güzel bulmuıtum. 

Babama bildiklerimi anlattım: 
Devamı ~ incide) Şa.ir Noter Mithat Cen1al M Y li nı lng·liz mandasında bitaraf kalacak 

~~~~~~mil~ ~~~~~~~~ ~&~~~~~-------------------------
Mya_,i rnana tarafımızdan tsrarla hariciyesinin en mutemcd gizU me. ai husılSi mu.1ıa1>irinin verdiği bir D •• •• • 
kı:tydedilmiş ve ~ gazeteler tara- mwıı. olan Lord LOid'in aon 8eya- haberi aynen alıyoro:;. Okuyunuz: u r z u 1 s y a o 1 
fı~ da ısr:arla rcddo1mımu§tu. hatindcki ilk hedef ariib oo yahudi Filistini Ara.blarla Yahudiler .ara. 
8~"',eıe: vcrdifjimi:: haberlerin sıh- rıu.mfootlerin.e en 1tygıın gcleoek §6· smda taksim etmek hususu, fimdi 
~tını bır defa daha tcbaruz ettir. kilde Filistinin ta7-..simi olm1ı§hır. Londrada içtima ~tın.ekte .olan ve bu • 1 • 
tn~ oluyor. Lord Loidin F-ilistindc. Şim<li K1bnsta bıdıman Lordun bu işle meşgul (tahkık komısyonu) ta- g enış ıyor 
: ~.meti esnasnula Arab liderleri m::i/d,(J n.e derece muvaffak olduğu- rafından ehemıniyetle derpi§ edilmek-

- mu.aıı~e ettiği mesele bııgihı 11u zaman gösterecektir. Bu sabahki tedir. 
1 Filistini iki türlü taksim etmek plA- Su1tan01 A traş CebelldUruza tam istik JAI ~aıvan lhıd:JıkOımetl n l n tekzi p nıvardır:Bırancsinegörc,ikimüs. 

takil devlet yaratmak istiyorlar. Bi. verlllnceye kadar mllcadelenln devam 
e'\t:tDğ D teüg rafon rinci devlet, Britanya imparatorluğu edeee.V.lnl blldlrdl 

Resmi neşredildi !~::~:i::·1~~ ~;:s Suriye İlaşvekilile BI F İkinci taksim planına gelince, Filis. 

r ransız gaze tes i 24 -25 mart gecesinde tini tsviçremodcliüzeremuhtar Arab Harı•cı•ye Nazırı ) t J ve ya.imdi kantonlarına. ayırmaktır. 
8 Y8D JO fspaoyaya Bunlar üzerinde İngiliz manda idaresi 5 .. O tayyare ba~~r~~~~~ planına göre, yahu- Bu sabah Paristen şehrimize 

dilere aşağı yukarı sahil kısmı veri- ld·ı T ros ekspresı·ıe G lecektir ki ,burada yahudi müııtamere- g e ı er ve o 
HU onderdiğini bildiriyor si ~:t.il:cı~ı'.:':~!~;~öre bu mmtaka. Suriyeye hareket ettiler 

ktl.oıetçiler adım adım llerlly.orlar da 1,000,000 yabudi yerleşebilir. Şirn. 
(Devamı 6 ıncıda ) 
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~ l# Pt. ra.r.•e 

MuaolinWn Pok& harp genıisimlen gönderaiöi te'lgrafın bir Twpyo..n 
(Yazıaı 6 ıncıda) 

ı-............................................... -.. 

1 MUke~l~r~~!ı!;~lecek /
1 

i
l şekilde değiştiriliyor 

. Bazı vergiler eksil

. tllecek, bazıları 
bir leştlrllecek 

Bilyük Millet Meclisinin bu devre. 
sinde meclise vergi kanunları üze. 
rinde mühim ladil:it teklifleri veri. 

f lccektir. Bu meyanda vasıtasız ver
i gilerin birleştirilmesi için bir pro
i je hazırlanmı~. muamele ve istih. 
İ liı..k vergileri kanunlarının değişti. 
i ilcrek mükelleflerin yükünü hafif. 
10

letccek çalışmalara başlanmıştır. 
A~Tıca kazanç vergisi kanununu 
tadil edecek mühim bir kanun pro
je.si hazırlanmaktadır. 
Bu suretle bazı vergi ve resimler
de yapılacak tenzilatın muhtelif 
gelirlerin çoğalmasilc temin oluna. ı 
cağına şüphe edilmemektedir. 

1
: 

--"·························-···-··-.......... ._.... 

Hatay meselesi için Parla ve Cencv
de temaslar yapan ve Suriycde bir taraf 
tan Dür.zil bir taraftan Kürtlerin isyanı 
üzerine müıtacelen Suriycyc çağrılan 

Suriye ba§vekili Cemil Mürdüm ile Ha. 
riciye nazın Sadullah Cabiri bu sabah 
Scmplon ekspresile şehrimize gelmiş
lerdir. Suriye başvekili ve hariciye na
zın derhal bir motörle Haydınpaşaya 

geçmişler ve Toros sürat katarile §eli. 
rimizi terketmiş1erdir. 

Suriye başvekili ve hariciye nazın 
Hatay meselesi üzerinde görüşmek üze· 
re Ankarada üç gün kalacaklardı. Fakat 
Suriye hadiselerinin nezaket kesbctmc· 
sinden sonra Ankarada tevakkuf etme • 
lcrinie pek ihtimal verilmemektedir. 

( Dcı·amı 6 ıncıda) 

Ereğli kombinası 
bir misli 

daha büyütülecek 
Dsmet D ınönü bDır falbırDkan o n 'lte· 
mennn ı attoktan,, blır fabırDkanon 
küşadona y aptoktan v e nkD 

fabrBkayo da gezdikten sonra 
Bu sabah Ankarava döndü 

(Ya.:saı 4 üncfld6)" 
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Haberiniz ola ki : Benes 

Mısırın '' Montrö ,, sü 
yaklaşırken .•• 

lsvlçreden gelen haberler, on ay evvel bir Türk siya.si zaferini tescil et· 
miş olan Montreux'nün döst ve kardeş Mısırın büyük ve hayati bir davasına. 
sahne olmıya. hazırlandığını bildirmektedir. 

!sviçreriin birçok şehirleri, köyleri ve şimali ltaıyada Maclyore ve Garda 
gölleri civarındaki bazı dinlenme yerleri ile cenubi Fra.nsanm eğlence liman. 
ıarı, adlarını dlinya siyasasının şu veya bu mühim hadisesine karı_§tırmışlar. 

dır. Fakat umumi harpten sonra milli hareketlerle dirilen milletlerin tarihin
de Montreux, Lozandan sonra en büyük ehemmiyeti kazanmıştır. 

Mısınn büyük davasına sahne olduğu gUnU siyasi tarihin üçüncü !.fon. 
treux diye anacağı bu kasaba, Leman gölü etrafındaki benzerlerinin en güze
li, en sakini ve en şirinidir. 

Orada ilk siyasi toplantıyı Şiyon şatosu Bailly'lerine karşı isyan eden 
Vaud'lular yapmı§tır. O zamanki minimini köyün romantizmini İngiliz şairi 
Bayronun Leman kıyılarına karşı olan sevgisi bir kat daha arttırmış ve Bo. 
ğazalr konferansındaki Türkiye ile romantizm, bu kasabacığa bir daha siline. 
memck üzere, adamakıllı sinmiştir. 

Birinci !rontreux, Briyan'ın deninde boğazların Türk kontroluna verilme
mesi için yapılmış olan toplantıya verilen addır. İkinci Montreux, Boğazlar 
kontrolunu Türkiyeye iade ederken ilk Montreux'den alınan bir öcü de ifade 
ettiği için siyasi ehemmiyeti çok yüce bir tarihi hadisedir. 

Şimdi Uçüncü Montreux b~hyor. Bu Montreux, Mısırın büyük bir hedefini 
ifa.de edecek. 

Kahireden akseden haberler N:ı.has P~a heyetinin konferansa eu istekleri 
bildireceğini kaydetmektedir: 

1 - Lağvedilen kapitülasyonların yerine konacak bir muahcdenin mUzake. 
resi. Bu muahede Mısırdaki ecnebilere ticare , din, ikamet, seyrüacf er, killtilr 
hürriyet ve içtimai hürriyet temin edecektir. 

2 - Ecnebilerin mal, can ve ırzlarını himaye edecek hususi bir polie teş
kili. 

3 - Mali kapitülasyonların lağvı. Ecnebilerden alınacak vergilerden ~ık. 
ması muhtemel ihtilifları tetkik edecek bir idari mahkemenin nasıl tais e1i. 
leceğini mUnak~a. 

4 - Adli kapitülasyonlann lağvından sonra bütün davalarm Mısır mah
kemeleri tarafından tetkik edilebileceği güne kadar teşkili tasavvur edilen 
muhtelit mahkemelerin salahiyetleri. 

Bu konfera.İısın idaresi de Milletler Cemıyeti tarafından Bay Ağnides'e 
havale edilmiştir. Bu ~t bizim Montreux konferansımızda cidden mükemmel 
blı' diplomat ve münevver olduğunu ispat etmi§t,i. Bununla Mısırın Montreux. 
t.ü Mısırın menfaatlerine ve hedeflerine yar olabilecek bütün unsurları cami 
olarak başlıyor. Dost ''e karde§ millete mes'ut bir netice temenni ederiz. 

Şekip GUNDUZ 

Eski mütek~iil.e.rin 
maa·şıarı yenileri 
gibi olamaz mı? 

Cemiyet bu iş için 
teşebbüslere girişiyor 

Umum askeri mütckaitlcrle dul ve Irukumetin her halde Türkün varlı-
yetimlerinin dahil olduğq cemiyetin ğını koruyan mütekaitlerle dul ve ye. 
yıllık lrnngresi dlin Şchzadeba.şındaki timlerin yardım kurumunu onların 
cemiyet merkezinde yapıl~ıştır. şerefleriyle uygun bir hale, yahut baş-

Toplantıda . harp meydanlarında. ka bir f.CŞekkUl vUcud& getireceğini u. 
göğsünü bin bir mcşckkate germiş ih- marız. 

tiyar mUtckaitler, her yaşta. dullar ve --..--------------
onların yetimleri bulunuyordu. Görü. General 
len manzaranın ~ok acıklı tarafları 

vardı. Kongreye gelebilen mütekaitle- 1 'u•• dendorf 
rin arasında bile cidden acınacak bir L.;. 
halde olanları, ta Eyüpten, Yedikule. 
den Mecidiycköyünden yürüyerek gel· 
diğini söyliyenler vardı. 
Toplantı eski harbiye nazırlarından 

en1ekli general Fcridin riyasetinde a. 
çıldı. Okunan raporun bilhassa bir kıs. 
mı bütün hazırunu yakından alakadar 
ediyordu. Bu da idare heyetinin eski 
mUtekait maaşlarının bugün değil bir 
ailenin hatt.'t bir insanın bile ya~a
sına kifayet etmiyecek kadar az olu. 
§undan dolayı bunların İstiklal har
bınden sonra tekaüt olanlarla bir se. 
viy;ye getirilmesi için cemiyetin ya
pacağı pek haklı ve yerinde teşeb. 

büstii. Raporda · mütekaitlerin umum 
vesaiti nakliyede ucuz bir tarifeden 

istifade etmeleri ve meccani bir mu
~~nehane açılması için teşebbüslere 
a·r~;tikleri kaydediliyordu. 

Bilhassa (er meydanlarında Atatür
kün emir ve kumandasında bulunmak 
eerefine eren bizler, bu ihtiyar hali
mizle de her zaman, her yerde onun 
bir işarctile can Yermeğe hazırız.) söz. 
leri uzun uzun, hararetle alkışlanmış
tır. 

Raporunda ancak 2600 liralık büt. 
çesi olduğu görülen cemiyet yine mU. 
tekaitlerle dul ve Y.etimlerin yardımı. 
na kO§m.U§tu. 

Feld - Mareşal 
JUltbesile taltif ediliyor 

Berlinden haber verildiğine ı,:öre, ge· 
neral Lud~ndorfla Hitler arasında vaki 

olan barışma neticesinde, ihtiyar gene. 
ralin Fled - Mareşal rütbesiyle taltifi 
takarrür etmiştir. Bu rütbe kendisine 
72 inci aenei devriyesine mıisadiff 9 
nisan günü verilecektir. Maamafih, bu 
merasim!n, Hitlerin 48 inci ıenei devri
yesi günü olan 20 nisana tehir edilmesi 
de muhtemel:lir. 

Diğer taraftan, Ludendorfa Alman er 
kanı harlıiyesinde çok mühim bir mevki 
verileceği de anlatılmaktadır. 

Haber - Ludendorfa bundan iki se-
ne evvel gene mareşal rütbesi verilmek 
istenmiş~e de, ihtiyar general sırf Hit· 

lerle olan dini ihtilaf yüzün•Jen bunu 
re:ldetmişti. Bu ihtilafın bugün tama. 
mile halledilip edilmediğini kestirmek 

gliçtür. Buna rağmen, Almany:-nın bü
tün kuvvetile silahlandığı ve orclusunun 
tekamülüne ehemmiyet verdiği bu de
virde, Hitlc;in bazı fcdal:arlıkbr yapa. 
rak, her ne' pahasına olur~ olıı;un, ihti
yar g~neralin askeri dehasından istifa· 
de etmek istediği anlaşılmaktadır, Esa. 
ten Ludcndorfa orduda mühim bir mcv 
ki verileceii haberi de bunu pekala 
göstermektedir • ,,.... 

I 

Ntuııruonan=n Ataç edlplerımnzoe 
mQB&lkatlara ba•D•dı • 

ı Milat Cemal 
"Edebiyatın gayesi 

cakadır,, 
(Baştarafı 1 incide) • bence, teaddüd ettiği niabette İman· 

- Çok terbiyeli. nazik bir genç, dır. 
dedi. Bugün tanıştım, bir §iirini oku. - Size roman yazmak hev~i 
du. Yazıp gönderecek. nereden geldi? 

Manzume bir iki gün sonra, bel• - Naznndan o kadar ltorktum 
ki de ertesi gün son derece nazika· ve bıktmı ki! ... Hiç bir f~Y yapama· 
ne bir mektupla geldi. Adı: "Bir dığnn bu nazımlıcıktan kurtulmak 
zabitin kesik kolu huzurunda,. idi. için, neırin daha da güç oldUğunu 
Babam o manzumeyi lktitaf'a almak unutarak roman yazmak istedim. Bir 
istiyordu. Zaten babam lktitaf'ta üslup yoktur, zabt . ü raht yoktur, 
en yeni muharrirlerin de yazılan bu- hatta mevzu yoktur gibi güzel iddi
lunmasım ister, mekt~plilere oku - alar ortaya çıkınca; bu iddialann da 
tulabilecekleri bir def tere kaydeder birkaçını okudum laveç erkek ve ka· 
di. Yakub Kadri'nin Elhac Necdet e- dm muharrirlerinin eserleri de isbat 
fendi' sini pek sevmiş, bir kıraat ki- ediverince ben de, M. Yourdain gibi, 
tabına alınmasına imkan göremediği "kırk aenedir neıir aöylüyomıutum 
için de haylı üzülmüştü... Umumi da farkında değilmifİın., diye neıre 
harbden sonra lktitaf'ın yeni bir tabı baıladmı. 
çıkmadığı için Midhat Cemal' in o - Üç lıtanbul'un birkaç haftaya 
güzel manzumesi giremedi. kadar kitab halinde okuyabileceği • 

Midhat Cemal, Ata beye karır miz müjdesini siz de teyid ediyoı
hürmet şeklinde tecelli eden nezake- sunuz. Şimdi yeni bir roman tazıyor 
tini, onun oğluna da teveccüh ıek· musunuz} 
]inde ibrazı diriğ etmedi. Kendisi ile - Şimdilik bir teY yok. Mevzu· 
1920 den sonra ve her görüşümde unu söylemek iıtemediiim bir ten • 
iltifatına nail oldum. Edebiyatı o • kid eserine çab9ıyorum. 
nun kadar seven az adam gördüm; -Tiyatroyu niçin bıraktınız? 
her hususta fikirlerimiz birdir demi- -Çünkü sahneyi bilmiyordum. 
yeceğim; ayrıldığımız birçok nokta· Roman yazmı9 obnak bile .beni tek· 
lar olabilir. Fakat düıüncelerini, rar tiyatroya aevkebniyor. Tiyatro· 
kimseyi rencide etmeden söylemesi- nun gizli ve çok kıaa bir edebiyab 
ni ve kar§ısındakinin de söylemeti· bir vaka edebiyab var. Nazmmı kuv· 
ne müeaade etmeği bilir. vetli olaaydı okumun diye piyealer 

Kendisi ile konuşmağa giijiğim yanrdım. 
gün b;ma, ev\•elce kimleri ziyaret et• - Nazmınrzı niçin beğenmiyor· 
tiğimi sordu. sun uz? 

- ilk olarak sizi görmeğe geldim. - Çünkü n~zım, ncsirdr,n çok 
-Ama benim sciyliyeceklerim ilk çabuk eskiyor. İki sene evvelki naz· 

olarak çıkmasın. Üstatlamnızdan mnnı, yirmi sene evvelki kadar eıki 
önce söylemiş olmak istemem. buluyorum. Her feyİn kötüsü fe • 

~"Bert~ f~;dlJ•.•• nadJJ' ama PMP.tm ~nitii _hiç ı;ekiJ.. 
Jlliililkat için ae dim. ~ _ m!!z· N~ ~i~et'in nldmı yanı~ 
kiminle konu§acağımı da henüz bıl- da benimki bi; istambulin kadar, hır 
miyorum. Bu günlerde romanınızın hırka kadar eski kalıyor ... Zaten be· 
kitab halinde çıkacağını haber alı. nim için iki yeni adam var: nesirde 
d Falih Rıfkı, ,iirde Nazım Hilanet ... ım .•. 

Bunu anlatınca evvela kendi söz- - Radioyu sever misiniz? 
!erinin çıkmasına müsaade etti. Sor· - Kendiminkini evet, komıula· 
dum: nnkini hayır. 

- Sizce edebiyatın gayesi. gü.. - Son zamanlarda lsve:-lilerden 
zellik nedir? batka Avrupa muharrirlerinden han-

- Caka! gilerini okudunuz? 
Bu kadar samimi, bu kadar id- - Franatzlından Jean Giono' • 

diasız bir cevaba hayret ettim. nun, Ruslardan da llya Ehrenburg'· 
- Peki ama, dedim, sizi bu ca· un kitablannı severek okudum. Fa· 

kaya sevkeden nedir? kat bunlann romanım ü:-:crinde hiç 
- Bunlar beteri zaaflardır. fn. bir tesiri ohnadı, ~ünkü sonradan O· 

san liendini fazla duymak ister; ya· kudum. 
f&lnaDm da asıl manası budur. Ben - Tenkid, mi.inekkid hakkında 

'zevki, hayatın bütün lunlannı, işti . ne dü§Ünüyorsunuz? Benim arasıra 
haımı ve ıehvetini edebiyatta bul- da tenkidle uğraştığımı unutarak ce· 
d vah vermenizi rica ederim. um. h 

Midhat Cemal, yazılarında gös- - Büyük bir yazı adamı, atı • 
terdiğt titizliği konuşurken de gös- rımda kaldığına ıöre, fCjyle ~r: 
teriyor: kel>melerini arıyor, en doğ- "Tenkid yoktur, çünkü müellif yok· 
ru, fikrini en iyi anlatacak olanı arr tur; kaç kari varsa o kadar kitab va: 
yor. Mesela: "Bütün jouissance'larr dır.,, Mesela Fuzuli'nin divanı bır 
demek istiyordu; frenkçe kelime için tane değildir. Hamidin bir Fuzilisi! 
bir kar~ılık aradı ... Şimdi bir roman Fikretin bir Fuzuli'ıi vardrr; yanı 
tercüme ediyor: bir kelime için böy- her kariin bir Fuzuli'si vardır. 
le üzülen bir muharririn tercümeleri Bunu herkes anlasa muharrir • 
elbette ki güzel olacaktır.. münekkid kavgaları kalmazdı. 

- Edebiyata nasıl başladınız? Nurullah Ataç 
- Manakyan'dan ba!ladım. Biz. 

de Mi\nakyan, Fi~ret'in dediği gibi, 
"4arkın garba açılan ilk penceresi. 
dir.,, Vakıa kömürlük penceresidir 
ama yine bir menfezdir. 

- Namık Kemal'in Hamid'i, 
Paul de Sain. Victor'u okudum. Bit· 
tabi bunları pek de iyi anlamadnn; 
evvela isimlerini severek, sonra eser
lerine geçerek sevdim. Sonra etrafı
ma baktnn1 bunlan sevmenin bir ge. 
rilik olduğunu görünce başkalannm 
hoşuna gidenleri sevmeğe ba,Iadmi. 
Asıl kendi sevdiklerimi yatak odam 
da, etraf m sevdik1crini misafir oela • 
smdil okudum. 

- Demek y~tak odasındaki Mid· 
hat Cemal'le misafir odasındaki bir 
değil? 

- Tabii değil mi? En basit in· 
sanlar bile iki adamdır. Yekparelik 
yalnız hayvanlarda vardır. lnaan, 1 

Almanya 
Mısırm kapitUIAsyonJar için 

montröye davetine 
Ret cevabı verdi 

Cenevre den haber verildif ne göre 
12 nisanda Montröde toplanacak olan 
kapitülasyonlar konferansına ftalyanın 
iştiraki de tekırrür etmittir. Buna mu. 
kabil, müşahit sıfatile davet edilen Al
manya ise Mısır hükumetinin bu tekli
fini reddetmiıtir. Bugün kapitüler olan 
devletlerin adedi 12 dir: Belçika, Da. 
nimarka, Fransa, 1ngiltere, Yunanistan, 
İtalya, Holanda, Norveç, Portekiz, İs· 
panya, bveç ve Amerika, Avusturya, 
Alman ve Rusya harpten sonra kapitil· 
ler devlet vaziyetini kaybetmi;11cpclir. 

Fakat Mısır hükumeti, Montröye 
ya1nız bu 12 devleti değil, Almanya, 
Macaristan, İsviçre, Polonya, Çekoslo. ,

1 

vakya. Romanya ve Yugoslavyayı da 

r Belgrada hareket 
ettt 

Fi/il"'--p-ı~ ... 
1 \:..ı'c. ı .,j~'•-Glı. 

Küçük itil Af ı 
ltalya • Yugos1av anlaşmasının 
sarsıntıya uğrattığını yazıyorlar 

Prag 4 (A.A.) - Reis!cum· 
hur Benes bugün öğleden sonr~ 
Bel~rada hareket etmiştir. Benes, 
7 nısan çarşamba gününe !~adar Bel-' 
gradda kalacakl!r. . 

Belnrod. 5 ( A.A.) - Bucün 
~elgraela gelcce!; olı:ın Benesin {ere· 
fıne parlak bir kabul resmi hazırlan·' 
mıştır. \ 

Çekoslovalc reisicumhurunun 
yolu üzerindeki bütün istasyonlar 
bayraklarla donatılmı§lır. / 
.. . Ord~, hrılk, mektep çocukları, 
unıversıte talcbelsi ve siyasi fırke.• 
]ar, ~ene3j istasyondan ikametine 
t<\hsıs edilmiş olan eski saraya gi· 
den :r~l~n iki tarafında yer alarak 
kendısını selamlıyacak ve alkı§lrya· 
caklardır. Bir askeri geçit resmi ya. 
pılacak ve müteakiben naib hükıl· 
~et prens Paul, bir ziyafet verecek·, 
tır. 

Benes, Belgraddaki ikameti er;. 
nasında ge~ek naib hükumetle, ge-
rek Stoyadınov' ·1 · • .. .. 
J d b ı ıç ı e sıyası goru§me·. 
er e u unacaktır ı 

Faris 4 (A.A.) ~ KüçUk hilif kon. 
fera.nsının bir mütekabil yardım miaakr 
akdı hakkındaki Fransız teklifini ber· 
taraf etmi§ olduğu suretindeki haberler 
dolayısile diplomas·ı mah f'l' F • . a ı ı, ranıı.ı 

Harıcıye Nezaretinin Bclgrad tebliti 
üzerine hiçbir tekJif te bulun.mamıı ol· 
duğunu tasrih etmekte ve Benesin pa. 
zartesi günü Belgradı ziyareti canasın· 
da yapacağı görü§melerin vaziyeti tav· 
zih edeceğini ilave eylemektedir. f 

Konferanstan sonra görü,ler 
İtalyan gazeteleri Küçük itilM koı:uı 

mal~rından sonra Fransanm teli§ını 
yersız bulmakta ve Fransız h:ıridyesi. 
nin. vahi ümitlerden vazgeçmesi tavsi· 
yesınde bulunmaktadırlar. Maama fih 
Fransıı:ların - planlarının ademi mu. 
vallo1.:ycne ;ıJt\.h:~c;ruııı;.ı>(nı:; raı;U\4n 

- gene bir takım te§ebbüslerce bulu • 
nacaklan ümit edilmektedir. 

Fransız gazeteleri ise şu mii1aleada: 
Le Peuple gazetesi diyor ki: 
"Hakikat şudur ki Küçük ftilif, Bel· 

grad konferansından sarsılmıt oldutu 
halde çıkmıştır. Bilhassa İtalyan • Yu
goslav misakının imzası, üç memleket 
arasındaki birlikte ciddi rahneler açmıt· 
tır... ' 

A uhe gazetesi, yazıyor: 
"'Bu, Fransa için bir muvaffi&kiyet· 

sizliktir. Niçin inkar etmeli? Maamfih 
tela§a düşecek olursak haksızlık dmiı 
oluruz. Merkezi Avrupa, me'-'CUt kıy. 
metlerden hangisine güvenilmc.i lazım 
ıcteceğini pekala bilir. Fransa ile tngil· 
tere fena oynıyorlar. Fakat neticede mu 
hakkak ıurette kazanacaklardır.,, 

Polonya gazeteleri son komıcy içti. 
maının neticesi üzerine küçük itilafın 
artık biribirile rabıtası olmayan devlet· 
lerin toplanınasından başka bir ~ey ol. 
madığını yazmaktadırlar. 

Bulgar kabinesi 
Sars o ınıto 

. geçnır~yoır ~ 
Tıcaret Nnzırı istifa etti · 

Dahiliye Nn.zırmm da ' 
çekileceği söyleniyor 

Bulgaristanda kabine buhranı b~ş.' 
lamıştrr. Kabineden ticaret nazırı i::ıtifa 
etm:ş:ir .. Dahiliye nazırının da bugun· 
leı de ıstıfa edeceği tbylcnmektcdır. :tu· 
nu kabinede mühim tadilatın tcıkip eôe. 
ceği anlaşılamktadır. Kral Borif'in, Var 
nadan Sofyaya giderek b:.ıhranın iza!e
sile meşgul olncafı hab::r verilmel:tcdir. 

Hava geoc tozdu 
Hava birka~ gündenberi çok to:.uk 

gicliyor. Evvelki ~ün biraz yağmuı yat. 
mış, dun açmaya yiiz tutmuştu Bu H· 

bahtan İ!ibarcn gene yağmur başladı. 
Haracet derecesi de altıya kadar dü,ti.l. 

Rüzgar yıldız poyrazdan esiyor. Ya~· 
murun devamı muhtemeldir. 

davet etmeğe karar vermiştir. B;-; 
dört devletin kapitUlasyonlar mneleıi 
hususunda hakiki menfaatleri vardır. 
Çünkü bunlann toprakları __ vaktile ka· 
pitüler bir devlete daitti. " 
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KeD koz Y~trllJllfil©.ı 
cnıroayet·ve 

mib'ltegaonnlb>e aaa 

içinde yaşadığım muhiti son 
günlerde yeni bir cinayet ilgile~diri· 
yor: 

T ekkiraz köyünün bekçisi Hüse. 
yin.'. vazifedar olduğu 3ahadan üç sa· 
at otede, Fatsa hududuna yakın bir 
yerde, elinde tüfeği, göğsünde fi • 
şekliği, üstübaşı soyulmamış bir hal· 
de ölü bulunmuştur. 

Bu cinayetin sebebi ilk önce an
laşılamadı. Tahkikatın neticesinde 
şu hakikat meydana cıktı. 

Kel ~ız lakabiyl~ ta~ılan ve asıl 
adı Hamıde olan bedbaht b" k d 

l d b . b ır a m, 
ııene er en. erı, u havali huvarda· 
]arının peşınde. gezdikleri bir "yos-
ma., dır. Kendısi kırk y d f 
] dır E b .... k aşın an aza 
a · n .. uyu hususiyeti itaatli 

ve kanaatkar olmasıdı K d" .. 
k

. k r. en ısını 
ıın açırdıysa onun h"k. . . l . B ' a ımıyetı a -

tına gırer. u adam k d 
k ona arnmı o-

yuraca kadar Yemek v b·ı ermese ı e, 
onu ormanda yağmur altında aünler-
ce brraHksa hile, itirazda bulu~maz: 

- ayatı b"" l y k .. k'mı oy e koruyabildim. 
o sa, ote ı kadınlan ... "b. 

beni de çoktan '"ld'' ~ 1 çod~ gıd ı 
rnektedir. o urur er ı. - e-

Jandarrna K 1 K b" k kö k ' e ızı ır aç kere 
~ ça? m~arının elinden almış, öte

~eklenye sı.irınüştür. Fakat musallat 
aşı an onu b l k ld " b gene u ara • revacta 
0 ugu u havaliye getirmişlerdir.~ 

Büyük memurlardan biri: 
rada - Seni köyüne gönderelim! o• 

otur 1 • demiş. 
Hamide on b . . • a şu ceva ı vermış: 

.. - Ellı erkek birden peşime düş
sun ... aralarında kmşsın diye mi? .. 

Sük · ·· ·· s· . se., yı goruyor musunuz? 
b ır dsınema yıldızı bile, pek nadiren 

u erece "meş'um kadın., olabilir. 
. ~el Kız, son zamanlarda Düz

Çl ~tlık köyünün delikanlıları~da j. 
mış. Halbuki, T ekkirazda "S ... ., 
isminde bir delikanlı, evli' olduğu 
halde ona gonül bağlamış. Jlle elde 
ettH~Ie istermi1'. 

Cinayete kurban giden köy ko
bukt:su Hüseyinle şu noktada muta
.. .1 kkalmışl~r: Hüseyin, kızı aşırıp 
aşı ma getırecek. "S d b h" . ...,, e ona, u 
ızmetıne karşılık 40 lira v n}• B erec ....... 

ekçi de evli bir adamdır. Co-
cuklan vardır H"'k.. . 

Nafia Vekaleti 
Faaliyete geçememiş 
bir Şirketin feshini 

.fstedl 
Bu, Tramvay Şirketinin 

elinde bulundurduğu 
ıstanbul ve civarı demir. 

yolu TUrk Anonim 
Şlrketid~r 

İstanbulun elektriğini, tramvayını, 
tünelini, havagazini, ve daha birçok im-

tiyazlar meyanında istimal edilmemiş 
bir imtiyaz daha vardrr. (İstanbul ve 

civarı demiryolu Türk anonim ş~rketi) 
ismini taşryan bu şirket şimdiye kadar 

faaliyet göstermediğinden Nafia veka

letince bunun {eshi ve tasfiyesi cihetine 

gidilmiştir. Bunun için şirket heyeti u. 

mumiyesi beş mayısta Metro hanında 

toplanacaktır. Toplantıda şirketin feshi

ne karar verile:ek ve tasfiyesi için me

murlar seçilecektir. 

Bu şirket İstanbul banliyosuna bazı 

şehirlerde olduğu gibi demiryolu ve e. 
1ektrikli hatlar yapacaktı. Hiçbir zaman 

taahhütlerini yerine getiremiyen ana 

grup böyle bir imtiyaz da ahını fakat 

sonradan - o kadar karlt bulunmamış 

olacak ki - müsait bir zamanda kulla

ml~ak üzere bir kenara bırakılın!ştır. 

cerevc n çarpan 
hamal hastaha. 
neye kaldırıldı 

Kadılföyünd~ oturan hamal Osman 

dün Kasımpaşada bir arkada§ına misa. 

fir gitmiş, öğle yemeğini beraber yedik 

ten sonra Okmeydanına çrkarak iki 

küçük klüp arasında yapılan bir müsa-

bakayı seyre ba§lamışlardır. 
Osman bir ara civardaki elektrik di

reğine çıkarak maçı oradan daha iyi 

görmek hevesine kapılmış, direğe iyice 

çıkınca cereyana tutularak yere düş. 

müştür. 

KURUN'da: 

Karabük Demir ve çelik fabrikaları için Devlet memur.ar1 
için tekaut yaşı 

Banka 600 iş~i 
kaydetti 

Asını U.<ı, lJir memurun <lr:l'lct lıf~
ıncfow ka~· ya.~ıııda girecr:{jiııi, J;aç se. 
110 sonra tc:.-ai.L<le scukvlımaca{jıııııı 
biifıiıı mcnııırlar için b;r ~rktl<!n tcs· 
bit cd ilmes:ııi ıst1yer el;: .~ı· nk:.rı !Ja:::ı

yor: 

Bu miktar üç ay sonra 
bina kadar çakarılacak 

Evvelki gün Başvckilimizin uğur1u ı 
cllc:rile temeli atılan Karabük demir ve 
çelik fabrikalarında inşaata ancak mayıs 
başında başlana-:aktır. Fabrika sahasın
da kısmen yapılmış olan muazzııtt' top. 
rak tesviyesi ve kanal i§leri bu aym 
sonuna kadar devam edecektir. 

Sümer Bank, Karabük fabrikalarının 
inşaatı için şimdiye kadar altx yüz ka. 
ıdar fef, işbaşı, kalfa ve usta kaydetmiş-

ıstclnbul 
Yeni bir müzeye kavuşacak: 
Mahkti~at müzesi 

Müzeler idaresi Türkün hak 
sanatindeki yüksek zevkini ve eser· 
lerini meydana koyabilmek için bir 
mahkukat müzesi kurmağa karar 
vermiştir. Bunun için Süleymaniye. 
deki eski Türk ve lslam eserleri 
müzesi yanmdaki Tophane binası 
seçilmiştir. Bina \ 0.000 lira sarfiyle 
tamir edilerek hem harabiden kur
tulacak hem de lstanbul zengin bir 
rnüze kazanacaktır. 

Direğe çarpınca 
Şoför M ün irin idaresindeki 218 7 N o. 

lı otomobil -dün Kad.ıköyde bir telgraf 
direğine çarpmış, şoför ellerinden yara
lanmıştır. 
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Günr~ in Brı.lı~ı 
18,37 

tir. Bu u::t::lar mayıs ba~ından 'tibaren 

po;;ta posta çağrılacak ve ma}':s sonla
rında 600 i~çi birden çalışacaktır. tki 

ay sonra inşaat işi daha genişiiyeceği 

isin " zaman işçi sayısı bine çıkarılacak. 

tır. 

SümerB:mk bugün kaydedilmiş olan 

işı:;ilerden ma.:ıda ikinci kısım ı~çiler i
çin <le ayrıca bir kayrt açacaktır. 

" Dağ bi!şını duman 
almış,, 

Atatiirkün gençlige senbol 
olarak gösterdiği 
bu marşı yapan 

Bugün Burs·a kız 
mektebinde 

bir muallimdir 
Büyük önder Atatürk tarafından 

fevkalade beğenilen ve gençliğe bir 
sembol olarak gösterilen (Dağ başını 

ıduman almış marşını yapan zat halen 
Bursa kız: muallim mektebi edebiyat 

muallimi olan /\. Ulvidir.Büyük önderin 
ma::şına bu şekilde ehemmiyet vermesi 

ihtiyar muallimi çok mes'ut etmektedir. 
Ali Ulvi bu marşt nasıl yapt1ğmı şöy. 

le anlatıyor: 

"- Mektepler için birçok neşideler 
yaı:dtm, birçok güfteler yaptım. lstan· 
bul Muallir:tı mektebinde muııllimken 

beden terbiyesi muallimi üstat Selim 
Srrrı bir aralık bana bir bveç marşının 

1 

ölçüsünü vermişti. İşte buna yaptığım 
güfte (Dağ başını duman almış) tı. O 
z.:ı::.an benim için pek kıymet ıfa 1c et· 

miyen bu güfte Yüce önderimizin ha. 
tıralarım m:'kletmelerinden eonra en bil 
yük bir kıymet ve kıvanç membaı oldu.,. 

"- Eğer hayat ilmi de\"lcl hızmc. 
tir.de bulunan insanların ctuz be1 
senede te!.ai.it edilmelerini icap cdi. 
yors:ı buniarı umumiyetle otuz fC· 

nede le::aüde se\"kctmek dc·:t''t a
leyhine bir usul koymak olur. E:n. 
!erce memuru hayatının e·ı olr;un, 
en tecrübeli \'e memlekete en ~-~"1-
de faydalı hizmet edebilcccf,i l;"r 

clevrinde beş s<:>ne evvel ,.~ zifçsiıı

den çıkarmak millet hcs:ı1J·~1:ı ıı::
yük bir zr rar değil midir? ıı. 

Ve eğC'r hayat ilmi, memurla~ın c~ 
t.uz senede tekaüt edilmelerine lü • 
zum görüyorf'a bunlardan bir kı~
nunı boş sene chha fazla yerlerinde 
tutmak, yani işe yaramıyacakları 

bir zamanda kendilerini çahşmağ:ı. 
mecbur etmek devletin bu yerlerde 
genç ve ~ah~kan unsurlardan isti
fade ctrı1csinP. engel çıkarmak ol. 
maz mı? 
Sonra hu bahiste dikkate alınacak 
bir cihet dah::ı. vardır ki bu da umu. 
mi bütçeden maa..:s alan menıuralr a
rasında olduğu gibi bu memurlarla 
devletten ıı·may~ g0rcn mali r.ıücs. 
scselerde çali!;an müztahdemler a.. 

rasmda tahs:sat ,.e maa~ itibar!lo 
bir ahenk Ye muadelet tesis etmek 
prensipidir. İnhisarlar, Deniz Yol
ları. Zira.at Bankası gibi müessese. 
lere mensup memurları ayrı bir sı. 

nıf sayarak bunlar hakkında a)TI 

bir tekaüt usclü kabul etmek bu 
prensip'. n istinat ettiği esas makı::ı.
da dahi uymaz. Onun için bu uy. 
gunsuzluğun hükumetçe bir pren. 
sip meselesi olarak tetkikin] lüzu -
hı görüyoruz... "' 

CUMHURlYET'te : 

lngil~z. - Türk 
iS birliÇ)i 

pı1acak . · u umet ona, ya-
bulunm yken_ı_ mektep. için faaliyette 

a uzere ernır . . H Jb k" vermıstır. 
b a lu 1 0 • geceleyin "alaturka\ir 

Os'."Ylan Su!ar idaresine ait bir kam
yon ile Ş:.~li çocuk ha::tanesine kaldı· ; 

nlmiştır. Osm::m:n ~nhhi vaziyet gittik. , •-.-.c çe dUze]me1'tedir. Yt>nl bir Fahrilia 
fçin !~onuşmalar 

Ywws Nadi Karabük demir ve çc. 
lik fabril:alarııırn tcmoli atıl'\1fiı giiıı 
Ba.Jba.kmıla. ln9ili:; Sefirinin soy:cdil~. 
Zeri nntu1.:lrırı tahlil ettikten sonra di· 

yor ki: 
''- Öyle görünüyor ~i dünya ahva. 
lini evvela nisbi ve sonra da niha. 
yet kat'i bir ~~laha götürebilmek: 
için millctlerarasI rnünascbctlerino 
sulh fikrini hakim kılabilmek icap 
ediyor. O zaman yalnız kontenjanl· 
man, klering ve gürnriik duvarları 
gibi mıln.ılcrin değil, muht~if para 

uçu ~ta., yola nk T tarby ıyor. ar ladan 
üç ~n~ ~:::k.. ü~~lerden _atlıyarak, 
yolun kenarınd yor. Nıhayet bir 

K 1 K a pusuyu kuruyor: 
e ızm sevgilisiyl b b 

radan geçec W• • e era er O· 

ı .. egını ummaktadır Kar-
ıı arma, davranma• d" · 
Erkekleri kac:ıracak .,b ıyel çıkacak. 
"8ahibine., t;slim 'd ~ a ıp yeni 

e eccx ... 
O gece, bir k .. 

zifesi. noktasında 0~ m~h~an ve va. 
re iştirak etmem n . ~ gıbı meclisle-
bir şahts da dahiİ~~=p ~den diğer 
kadar erkek b· d k uz,.re, on , ır er .. d 
Kız't oynatıyor} e ıçın e, Kel 

1 
ar. 

çki Yok. Saz al . 
tef var Bu •• etlerınden yalnız 

d 
· Prozaik.. w 

ce en sonra H . • Yavan eglen• 
d • arnıde ki · ı ıysa kalıyor erk kl rnın e kal -

• e erde "k' · ]erine dönerlerk n ı ısı, yer-
tüfekli bir ada en, Yolun kenarında 
ve makanizm ının pusu kurduğunu 
diyorlar ve da?~ o~attığını farke -
teş ediyor H·· atık davranarak a· 

ve usey· .. ld 
de, hendek i · d ın 1 o uğu yer-
f. w çın e pusu . . d 
ışegi henüz d • vazıyetın e, 

bile fırsat ve a arnd akıllı sürmesine 
rme en, seriyorlar 
~ ... 

~ ~ 

Mesele budur 
F' akat ge-enle~d .. 

korucularınd~n k"" e de, başka koy 
bahsettim k' k 0 Ytnuhtarlarmdan 
ı ·· ·· 1

' an davalariylc kôy· 
uyu ancak para k • 
lenmeğe mez k lu ·abilinde ev • 
tiirlü tü l·· d~n ı malanyle ( ! !) ve 

r u ıger ac . . 1 
dardırlar I t b aıp ış erle c:ı.laka· 
bakınız ~-e şt. el uhvakanın içinde de 

ıp er ayref . yor. ımıze çarpı-

Yeni köy kanunu da .. 
v~rlerin köy rnuh n . ~ munev • 

..... · tan {reısı) olacağı .. 
ıv ogrcmyoruz. Bu cidd k 
rinde bir tedbiri Çü,nk ·· be? pek ye-
l d h 1 

u, ırco ver· 
l'r e, mu tar ar, korucula" ~ ~ .. • • vesmre, 

--değil ellerine hükfır.· etirı bir salahi· 
yetini tevdi etm:-k, bil;;k:s. aleyhle· 
rinde en fazla mücade1 ~ edilme3i i· 
cap eden mütegallibe tertibi ağalar
dır. 

<va - Na) 

tÇE}{IDE: 1 
•:' 1sto.nbul avcılar kurumunun kongresi 

dün yaprlacaktr. Fakat ekseriyet olmadığtr.• 
dan J;ongre geri bırakılmıştır. 

,;: Dursadakl orman mektebi için yeni bir 
bin::ı. yap1lmııktad1r. 

:ıc Edirne treninde bir kaclma. musallat 
olıı.n ve çimdik atan Lüleburgazd:ı.n şehrimi· 
zc gelen Kadri dUıf cürmü meşhut ıruı.hkeme 
sinde derhal muhakeme edilmiş ve biray 
hapse mahkum olmuştur. 

"' Bugün Londrada toplanacak şeker Sl!• 

nayii kon!eransrna Türkiye ııeker fabrlkala· 
rı şirketi iştirak etmemektedir. 

::: Bu a:;,n onunda Bursada sekiz vilAye

Lln işlirakil'l hava kongr~si toplanacaktır. 

* Adananın Misis nahiyesinde &ltı kfşilllt 
bir ıılle h~1kı ycı:!iklerl peynirden zcbfrlen· 

mı,ıerdir. 

•:: A nupa turneslne çıkacak binlclllk ek'· 
bimlz bugün hareket edecektir. 

* ?.fısırdan bir heyet gelerek Türk - Mı 
sJr iktisadi vaziyetinin inkişa.Zı için temaslr-ır 
yapın \Jf;ı başlamr§tır. 

. :· Eu senı> ı::urgaz ada~mm imarı için 

çalrşııacaktır. 

"' Gllzel ı;anatıar akademisinde yeni fekil 

de tedrisata başlanmıştır. 
* Kağıt fiyatlarının pahalılığmdan kitap 

bayileri Maarif vek!letine bir l11tıdıı gönder~ 
rek ı;-azetı> ve mektep kitapları k!ğıllanna 
verilen müsaade gibi bir mUııaadenln diğer 
Jdteplar kA.~dı için de verilmesini temennJ 
etmişlerdir. 

,:.., 4,12 12,17 15,55 18,37 20,11 3,54 

GEÇEN SE:\fE BUOUN NE OLDn? 
Htçt?lr kuvvet•tarafmdan müdafaa edilml· 

yen Adlsababa yolu 1tatyıınlarm önünde ta• 
ma.men açıldı. 

Dl:]ARIDA: 
ı1< B<'ynelınilel ticaret panayırı münasebeti 

ıc Lllde tıöylcdlği bir nutukta Francıız Dabill 

ye nazırı hcrşeye rağmen su:lll.i koruyncal\la 
rmı söylemiştir. 

,:, E::l\I Fas Sultanı olan ve Fransa.da ilta· 

met eden MevJA.yı Iüı!ız vefat etmiştir. 

ııc Fort fııbril.a'arınd:ı grC'V bitmiş ve ame 
le bu sabah işe başlamıştır. 

B!NtC!LİK DERSlNDE 

- Ata bi:rnıcsini öğrcttini::, tcşel;. 
kür cder:m. ş:rndi attaıı doğr11 dii

rii.~t dii.şmcsini. de öğretirseniz çok iyi l 
owca1-;! 

Aııkarada bulunan Karabük fabrikala 
nnr inşa eden firmamn reisi Brasserd 

ve diğer murahhasların Sümer 1,:-ankla 
yeni ve mühim bir fabrikanın inşası i
çin temas halinde olduğu söylenmekte. 
dir. 

•;: !ki buçuk aydır muhtelif memleketleri 
dolaşan Polonya hariciye nazırı Beck bugıın 
V:ırııovaya dönmektedir. 

,.. Almanlar, esl<i Alman müsteınleke'erin 
de cenubi A trlka hUlrOmetlnin A lmanlarm 
sJyıısl tcşeltkül lmrmıılannı menetmesln! 
Almıınla.ra kar~ı yapılmış bir nevi zulUm V• 
'"kki etmekte ve protestoda bulunmaJ.:tadır
lıır. 

.;ı Alman İktııı:ıt nazırı uoktor Şaht Bc?c:i 
kaya. ~idcct"!lttir. 

:;. Fransız adliye nazm orduyu kun·etler• 
dirmek için askerlik yapacak her eenehinln 

Frnnsız tabiiyetine elınmıı..<ıınm kolaylaştı ·ı
lncagmı ııöylcmlş ve ayda 600 ecnebinin 
f'rıınsız. t:ıbilycUuc girdiği:ll ilfı.ve etmiştir. 

'' Frnnsada 40 saatlik hafta tatili baş1 ı>· 
mı~tır. nanltala.r ve sigorta ~irketlerl cumıtr 

tcsi, pazar diğer mUesseseler "e mağaza~ar 
pazar \'C pa.za.rtf"!si gUnlcri kapalıdır. 

n ı\tina Universitesinln yUzllncU yıldönU· 

mline l~tlrak eden Alimlerden bir ı;oğ1ma 

fahri doktorluk Unvanı verilecektir. 

·~ "Tayyarf'cl Llndberg kansile beraber ken 
di tnyyıı.rrsilo Allnadan Za~ebe hareket et • 

m\şllr. ı 
* tnı:-iliz ameleleri grevi t~kenderiye hava 

postaları tcls!zcl'erine de sirayet etm!t ve 
hu yüzden dlinkü tayyare hareket edememi~
tır. 

ti< Adisababa. katlifı.mmda Habeşlstanm 

Londra 'cflri doktor Martin.inin btiyük oğlu 
ile iki kardcŞlnin d<ı öldürUlmU§ olduğu an• 
!aşınmıştır. 

kıymetlerindeki garabetlerin dahi 

ortadan kalktığı görülerek her mıl. 
Jetin parasının her yerde müstakar 
• altın • kıymetilc geçmeğe başla. 
dığına şahid olabiliriz. Demek ki 
işin başı gibi sonu da sulhtadrr, ve 
devamlı sulhtadır. 

,Karabük nutuklarında bilhassa bu 
nokta üzerinde durulduğuna dikkat 
ettik. Realist bir devlet adamı olan 
Başbakan İsmet İnönü sulhün şim. 
dikı halde silah kuvvetilc ayakta 
tutulabileceğini açıkça ortaya koy
du, ve Tiirkiycnin kendi müdnfaaf'ı 

bakımından bun3 göre çalıştığım 

ve ayni maı,ı:;atla c:alışanlarla bera.. 
ber yürüdü~ü:ıü s:!klamadı. Sir Per. 
sv Lorain~'in sö~1kdiği de haşka 

türlü cıe;ildir, S:ı.ym dip'omat. le. 

vakkuf e~ ti~i cc:baba temas etmek. 
s;zin kendi hÜkümctinin ı::ulh için 

çalışhğını, İrgilterenin ekonomik 
bakımdan dah:ı ku\"Yetli bir Türki. 
ye görmekten memnun bulundt:ğu. 
nu ve Atatürk Tür'.dyesinin tcrak. 
ki ve tekamülüne yardım etmekten 
memnun bulunduğunu sarahat ve 
samimiyetle kaydetti. 
Bu karşılıklı teminatın söylendiği 
yer bir ziyafet sofrası değil. belki 
Kıır:ı.bük gibi Türkiye endüstrileş. 
mesine analık edecek demir \'C celik 
fabrik:ı.lan sahası olması ona adeta 
maddi ve büyük bir kıymet ver
mektedir. Bu ı:ıaddi kıymetin manc. 

(lfayfayı çeviriniz) 
Kara Davut · 
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Ereğli kombinası 
bir misli 

----- -----

Biz« Jora~uz,fizt <'mıp \lircı:lim ... l>6vüşUrlerk en 
çocuklarını 
öldUrdiller Daimi bir tiksinti içinde sşvgi 

yaşıyamaz 
.Karaman milddeluınum.iliği bir ana 

ile baba hakkında bir ya§ındaki çocuk· 
lannx öldürmek suçuyla takibata ba§la. 
m.ıştır. Bu misli görülmemit facianın 

tafsilatx şu,dur: 

daha büyütülecek 
o s m et o li'il ö ifil lOı IQ) n ır f aı 1(.) ır n !}( a n o ifil t e = (H. G. 33) imzuiyle aldığumz sağlam sandığımız birçok vücutlar· 

bir mektupta deniyor ki: da verem mikrobu vardır. Fakat vü-
"Bir müddettenberi genç bir kız· 

la sevi§İyoruz. Fakat bir gün konu
şurken bana: "Annem ve babam 
veremden öldü,, dedi. Km ç.ok sev
diğim için aynlamıyorum. Bununla 
beraber ona en uf ak bir temastan bi. 
le çekiniyorum. Son randevumuza 

· ed' s· de · · ' gıtm ım. ız ne raınız .,, 
CEVABIMIZ: 
Sevdiğiniz kızın annesiyle baba

sı veremden ölmü§ olmakla beraber 
kendisinde bu hastalık bulunmıya 
bilir. Çünkü hu anne ve baba ço
cukları bir hayli büyüdükten sonra 
herhangi bir sebeple zayrf düşmüş 
ve bunun neticesi olarak da vereme 
yakalanıp ölmüş olabilirler. Esasen 

Lise mezunları 
Harbiyeye imtihansız 

alınacak 

Müracaatlar kabul edilmeğe 

başlandı 

Ordumuzun subay ihtiyacını gi
dermek i.izere bu sene harbiyernize 
'daha geniş mikyasta sivil liseleri bi
tiren gençlerin almması takarrür et· 
miştir. Ayni şekilde kadroyu dol
durmak için askeri hakim ve aske-
ri muallim sınıfları için de yeni sivil 
liselerin son sınıfını bitirmiş ve ol
gunluk imtihanını vermiş gençler 
imtihansız olarak alınacaktır. Bu hu 
sustaki tamim bütün sivil liselere 
bildirilmiştir. 

İsteklilerin müracaatleri kabul e· 
dilmeğe başlanmıştrr. Temmuz ni· 
hayetine kadar müra"caat kabul edi
lecektir. Ayrıca, üniversite orta sı
mfbrmdan da harbiyeye tabele alı
uadık~rr. Yalnız bunların sınıfları 
sadece askeri hakim ve muallim ola· 
bilecek! erdir. 

Harbiyeye bu şekilde girecek li
se mezunları veya üniversite talebe
si için gerek velileri, gerek kendileri 
askeri kanunlar, nizamlar ve tali
matları tamamen kabul ettikleri hak 
kmda birer taahhütname verecekler
dir. 

~ıu~ııııııuıııııııııırnııııııııııınmııııınıııııııııı 
vi cephesi daha. bilyUk ve da.ha şe
reflidir. 
Yukarki izahları ikmal etmek üzere 
Ka.rabükte elele veren iki büyük 
milletin ibu medeniyetli, sulhçu ve 
binaenaleyh ala.bildiğine şerefli iş
birliğ&i alkrşbyalım. 

TAN'da: 

Ağır Sanayiin 
doğuşu 

Ahmet Emıin Yalman Kambükfo 
devlet lı-ero.bına temelleri atılan ftlbri. 
kaU:ı-ı;ın memlcTrotc getireceği refah ve 
emniyetten bahsettikten .sonra diyor 
ki: 

.. _ Sermaye sahibi devlet, yani mil
letin kendisi olunca cebimi7..den çı_ 

kan fazla karın hepimize ait işler
de kullan1Iacağına. emin olabilece
ğiz. Devlet, bütün vatandaşlarının 
sıhhatini, refahım, korumak vv.i. 
fesiyle zaten mükellef olduğu için 
jşçiyi ezmiyecek, haklarını verecek, 
ilerlemeleri için yollar açacak. 
Bundan başka hususi menfaate gö_ 
re işliyen ağır sanayiin, memleke
tin umumi menfaatlerini ayaklar aL 
tma aldığını, devletin siyaseti üze
r:ne tesirler yaptığını, doğrudan 
doğruya harp ve karışıklık yara ttr. 
ğmı her tarafta görüyoruz. Fransa 
gibi nıcr.1leketlcr hususi harp sana. 
yiini devletleştirmek ihtiyacını 
duymuşlardır. Amerika hususi harp 
sanayiini göz göre boğuyor . ., 
Doğru it m.rı. : 

Kara Davut 
Düzeltme 

Dün bu sütunda mıuluırrir Peyami 
Ecıf u/nın Bayan N e"bahat Erinçle ni
tııııT.anmn.,mı sevinçle kayMderken 
soııdan ikinci 1tafırda (sonsuz) heli. 
mcsf, (aommtla) §eklinde çıkmıştır. 
ô::.i~r dileriz. · -

cudun bu mikroplara mukavemeti 
fazla olduğu için hiç bir fena tesir 

görülmez. Ancak vücut herhangi 
bir sebeple zayıf düşünce bu mik· 
roplar da faaliyete başlar ve nihayet 

vücut mukavemetini yenebilirler. 

Daimi bir endişe ve tiksinti için
de sevgi olamıyacağI için bu bayan
dan vazgeçmenizi tavsiye ederiz. 

A~ık konuşma 

Karamanın Abbas mahalle.sinde otu
ran Dağalh Süleyman ile kansı Emine 
daha yeni evlidirler. Bir yaşında bir de 
çocukları vardır. Geçen (Ün bu kan ko
ca kavgaya başlamışlar ve iti gittikçe 
azıtmışlardxr. Kan koca döğüşürken 

bir ar.ılık boğuşmağa başlamışlar ve 
o esn::tda zavallı yavrularınm altlarında 
kaldığını hissetmemişlerdir bile.. Emi. 
nenin feryadı kiiçüğün sesiııi bastınnıJ 
ve kavga bittiği zaman çocuğun öl<lüğü 
nü dehşetle görmüşlerdir. 

mennnn a't\to!Ktaırno bDır fa~ırOl!<allllnırD 
D<üşa<dlouııo yaıjptok1Ceıro ve n11<u 

'ffabrnkaıyo cdlaı ~cezclnkteıro scınıırEl 

Bu sabah Ankaraya döndü 
~ısa zamanda yapılan tecrübcle: kom· 
b:~~nın genişletilmesine lüzum gôşter
dıgınden dahilen tevsii için bu ınaıtın 
3 .ünde yeni ~iparişler veril:niş~ir. Kom. 
bınada §İmdiden bine yakm dainıi a
mele çalışmaktadır. 

31 mart tarihli nüshamızda bu Çocuk üzerinde yapılan muayene al-

Ankara (telefonla) - Başbakan İs· 
met tnönü ile iktisat, Hariciye, Güm. 
rükler vekilleri, İngiliz büyük elçisi ve 
diğer zevat hususi trenle bu sabah An
karaya <löndüler. istasyonda vekiller 
ve saylavlar ve kalabalık halk tarafın· 
dan karşrlandr. İsmet İnC>nij ve beraberindeki zevat 

istasyona yaya olarak indiler v~ ha'.km 
alkışları arasında saat 8,30 d.:ı Arık.ıra• 
ya hareket ettiler. 

sütunlarda bir dilek mektubu çıkmış drğı berelerden öldüğünü göstermiştir. Ereğli kombinasında 
olan okuyucumuz N. Alparslanm -.-------~..----.18111-
bu hususta aldığnnız müteaddit mek ~;;p;;&ZM 
~~plan kendisine gönderebilmemiz i r•~~~ 
ıçm bize bir adres bildirmesini rica Sır Kumarhane 

Kayseride tayyare fabrikasını ve pa_ 
muklu kombinasrm gezen Başvekilimiz 
İsmet İnönü gene bcraberind~ vçkiller, 
mebuslar ve fnailiz sefiri olduğu halde 

Kayseri de 

b 

ederiz. tasıldı ıaat 18,30 da Ereğliye vasıl ol~uştu~ .. 
Başvekil istasyonda Konya Valısı, 

Kayseri (hususi muhabirimizden I -
Dün Başvekilimizle vekillenmiz.in bu. 
raya vasıl olduklarını ve fabri)ta.!art 
gezmekte olduklarını bildirmiştim. Irak · 

Köy tedrisabnda bizi 
örnek alacak 

İrak gazetelerinin yazdığma göre 
İrak hükumeti köylerdeki tedrisat usu
lü hakkında tetkikatta. bulunmak üzere 
Türkiycye bir heyet göndermeğe karar 
vermi!}tir. İrak hükumetiı:ıin yapmak is
tediği tedrisat ıslahatı Türkiyeye gide
c~k tetkik heyetinin vereceği rapora is· 
tınat edecektir. 

Ustura ile 
Kendisinden güzel 
rakibinin yüzünü 

kesti 
Ali, Nuri ve Hasan isminde üç arka

da!J, dün Büyük Zibaıda Mehmeclin kah 
vesinde otururlarken Kasımpaşalt ber
ber İsmail içeri girmiş, bir köşeye otur_ 
muştur. 

Ali ile İsmailin arasI bir kadm yüzün
den açıktır. ikisinin sevdiği kadın son 
günlerde Aliye fazla yüz verdiğinden 
İsmail onu kıskanmış. kendisinden da
ha yakışıklı olan Aliden bir intikam al. 
maya karar vermi§tir. Yarım saat kadar 
kahvede oturan İsmail bir ara k::hveden 
çıkar gibi yapmış, bu sırada birdenbire 
geri dönere~( cebinden çrkardığı ustura
yı ansızrn Alinin yiizüne savurmuştur. 
Keskin ustura Alinin yüzünde derin bir 
yara açmış, kanlar içinde yere yuvarla· 
mrken İsmail de kahveden drşarı fırla. 
mıştır. 

Alinin arkadaşları elinde usturast ile 
koşan tsmaili yan sokaklarda takip et· 
nıişlersc de yakalayamamışlard :r. 

İsmail bu gün öğleye doğru yakalan
mıştır. 

vaıovava 
Atatürkün heykeli 

konulacak 
Akay idaresi Yalovada Atatüıkün bir 

heykelini diktirmeğe karar vermiştir. 

Heykel kaplıcalara girerken vücuda ge
tirilen meydana rekzedileeektir-. 

Yakında bu heykel için bir müsabaka 
açılacaktır. 

Şikayetler, tem2nniler · 

Çöp ve çirkef 
deposu arsa 
Şehremininde İbrahim çavuş 

mahallesinde oturan bir okuyucu
muzdan aldığımız mektupta şöyle 
deniliyor: 

"Evimizin karsramda b!r arsa 
var. Bu arsanın yerinde eskiden 
cami vardı. Viran olduğu iç~n YI· 
kıldı. Camiin yerinden toprak alan 
ların kazdıkları çukurlar çöp ve 
çirkef dolduruluyor. Çöpçü bizim 
mahalleye haftada ve hatta 15 gün
de bir geliyor. Bildiğim b!rcok 
semtlerde iıe çöpçüler her gün uğru
yorlar. Bunun için bizim mahalle· 
nin bütün çöpü arsaya dökülüyor. 
Hele yazm burMr sivri~in~k ve pislik 
yatağı oluyor. Alak~dar mnka.""11m 
nazarı dikkatini celbebnenizi rica 
ederiz.,, · 

Nunıosmaniyede Şeref sokağında O· 

turan Şerafeddin Çenberlitaşta Vezir 
hanında bir oda kiralayarak burasını 

narlarken yakalanmışlarclır. 
Zabıta memurları bundan haberdar 

olmuşlar ve dün ansızın odayı basmış. 
lardrr. İçerde Reşat, Salih, bmail, Meh
met isminde dört kişi zarla kumar oy
narlarken yakalanmı§lardrr. 

Ortadaki masa üzerinde bulunan 119 
marka, 6 pirinç zar, 340 kuruş müsade. 
re edilmiş, kumarbazlar mahkemeye ve
rilmişlerdir. 

Buııd;ın başka Tavukpazarında Ab· 
dullahın kahvesinde de Mustafa ve Na. 
zif isminde iki kumarbaz ıdaha yakalan
mıştrr. 

Eftaıyanın 
kıymetli yOzüOü 
Taksimde Billur ses apartımarunda 

oturan hanende Eftalyanm beşyüz lira 
kıymetindeki bir yüzük taşı Ol tadan 
yok olmuştur. 

Zabıta tahkikata ba§lamı§, taşr Ç&la
nın hizmetçi Şerife olduğu tesbit edil. 
miştir. Şerife yakalanmış, kıymetli ta§ 

sakladığı yerden alınarak sahihine ve· 
rilmiştir. 

Sabıkall koço 
var<alandı 

Üsküdar jandarma kumandanı Ab. 
dullahrn Kadrköydeki evine hrrsız gir-. 
miş, yüzük ve bazı kıymetli eşya çal· 
rnıştır. Hırsızın koço isminde bir sabı. 
kah olduğu tesbit edilerek yakalamnış
tır. 

Caddede gezerken 
Beşiktaşta oturan Kemal bisikletle 

caddede gezerken ahçı Abdurrahmana 
çarpmış, yere yuvarlanan 'Abdürrahman 
muhtelif yerlerinden yaralanarak has· 
taneye kaldırılmıştır. 

Sıves .. Erzurum hattı 
Tren, eyltilde Divrige kadar 

işlemiş buluuacak 

ordu müfettişi İzzettin, Korgeneral ~e
ramettin, Ere"li kaymakamı, Belcdıye 
reisi, Ereğli :ensucat fabrikası direk· 
törü tarafından selamlanmıştır. 1stas. 
yonun dışı ve fabrikaya kadar gircın yol 
genç, ihtiyar, kadın ve erkek hü~ü~ E
reğli halkı ve güzel açılış mera~ıınındc 
bulunmak için civardan gelenlerle do
luydu. Her taraf rnillf renklerle dona. 
tılmış olduğu gibi fabrika me:~alin~e 
yaşamlan şu dakikaların en , guzel ~ır 
ifadesi olan "devletin yapıcı ıı;avvctıne 

inan,, vecizesi yazılmıştı. . 
İsmet İnönü, bu güzel dekor içinde 

fabrikaya yürüyerek geldi ve kapısmı 
açmak suretile yeniden kurulan mensu

cat fabrikalarından ikincisini resmen 
i§letmeye açtı. Bu esnada müzika İstik
lal marsrnı çalıru!kta ve hazır bulunan 
halk ''Varol!,. "Uğurlu olsun!,, scslerile 
bu mesut hadiseyi kutlamakta idi. 

Bu merasimi takiben fabrika g=i1-

mi,Ştir, B<!şvekil yeni mensucat fabrika· 
sr tesisatı ile yakmdan alakadar olarak 
fabrika direktörüne muhtelif mevzular 
üzerinde sualler sormuş ve diı ektifler 

vcrmi§tir. 
Bu sırada kendisine Karama.ıda 300 

metreden su fı§kırdığr Konya v ... ;isi ta. 
rafmdan müjdelendi. İnönü: 
"- işte benim için en büyüle müjde-

dir ... , 
Diyerek Cumhuriyet hükıiınctinin su 

ya verdiği ehemmiyeti gösterdi ve iza

hat aldr. 

Ereğli kombinası tevsi ediliyor 
Türk mühendis ve işçilerinin eı:eri O

lan biiyük dokuma kombinası ·ş;cınek
teydi. Başvekil, iplikhane, döki.irr.hane, 
boyahane, depo, santral, su tr'3isatını 

gezdi. Gördüklerinden çok me;nnı.:n ol· 
odu. Fabrika müdürü Celal, dHctlilcre 
etraflı izahat verdi. 

Fabrika iç kısımlan yüzde 20 \e ha. 
riçten bir misli daha genişletilerek ,e
kilde kurulmuştur. 80 numara dikiş ip· 
liği de çıkarılmak üzeredir. Almanya. 
dan getirilen 4 makine kurulmuştur. 

S[vas - Erzurum hattr infaatı 
hızlandırılmt§tır. Bu sene baharın 
bu havalide erken başlaması. hattın 
vaktinden evvel bitirilmesini temin 
edecektir. lcr eylul aymda Divriğe kadar işle· 

Sıvas - Erzurum hattında tren meğe başlıyacaktır. 

"::::. m::: Birçok telmik tesirleri bulunan ve adeta Stcr-e-os_c_op-i-gue ~~I: l! 
fihninin hakiki formülü olan . i 

n •• 

~OLUM ŞUAI IJ 
!i Esrarengiz muazzam filminin ıeytaru alim rolünü fa yanı ı·· ! ii hayret bir maharetle oynıyan . 
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H BOR/S «ARLOF'u n 
H pe!< yakımla S lC1J M [E R sinemasında görecek"iniz: ••• H 
H _..,,.,.-•••:u ... = ... 
=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:.::ummr.a::m:::nı::rna:::::r.mm:m::::ıi••··· ····-

Kombinanın memurin ve aıneie evle· 
rile hastanesine kadar bütun te!!'ısatını 
gözden geriren ı t 1- .. .. 1 , , 

:ı sme noı·u. a il.tarıar-
Jardan muhtelif meseleler ii.ı:erınJc. ı.ı:a. 
ha~ istedi ve i~çilcrle görü1tü. 

A·ı 1
y e apartımanlannı gezerken kui,I• 

laştıgı memur ve amele bayan\a'wta bir 
sı~rntıları ve bir ihtiyaçlan olup ouna· 
dıgını sordu. Hepsi her tüı IH ihtiyaç
larının temin edilrni§ bulundu~unu söy 0 

lediler. Bu arada sıtma mÜC3.~eiesin~. 
ki başarım hakkında bir bay::ın tar;ıfrn· 
dan ileri sürülen mütaleaya ku~ı Baş
vekil bu mücaC:eleyi bütün >-,urt;a kat' 
iyycn muzaffer kılmak. iein büti:n ted. 
birlerin alrndığmı söyledi. 

Komblna hastanesini gezi' :smsmda 
Jün gece doğurmuş olan bir b:?yan mi
ni mini yavru5u için İsmet İ.ıö:ıünden 
bir ad vermesini rica etti. Baş" ::?dl, ço· 
cuk icin bi ad •re.erek h1:r1ir.:!a.e~inin 
genç anneye vaadctti. . . 

Mensucat fabrikasından s0nra da 
tayyare fabrikası ve müze ~~z~miş ve 
12,4 S de Ereğliye hareket c-jilm!ştir/ 

Gülünecek bir teessiir 
Karabük fabrikalarının temel atma 

merasimi esnasında bir Fransızın bir ta. 
kım garip hareketleri ve mütalcalön 
hayli tuhaf görülmü~tür. Sel.ı~ smeden 

beri Zonguldakta Fransız konseıb!IU ol
duğunu söytiyen bu zat, mera;:;im esna· 
sında Başvekil tsmet İnönii.:ı~ ı·aklc..sa. 

f b . . 
rak bu sahaya a rikalar kt•rub:ı~·s ola-
cağıncian dolayı teessür beyan e!.~i~t!r. 

Bu teessür ve hayıflanmasının sebe
bini konsolo~ ~u güliinç cUmle ı1e ifade 
etmek istemıştır: 

"- Yazık ki Çok güz~l hir aı mır.ta. 
kamıı bozuluyor .. , 

Bu sahalarda avlan ._ . . , J" · • m .. :~ :ljtn g:.rngını 
5öyliye~ konsolos ayni ııözl~ri Hariciye 

k·ı·mıze ve in ·ı· ve ı 1 gı ız sefainc Jr :f'krar-
lamak garabetini göstermişse de müra· 

caat ettiği her fertten sükutla mukabele 
"rnıü~tür Bu d go · .. :. a anun manasız: ve yer. 

siı teessufu sadece g"1•· t ı· k, . d'l . . u unç e a Ltı e ı • 
rnıştır. 

SelAmı izzetin 
temlzllk mildilrü 

olacağı doğru değil 
Bu sabahki 11azetel d b. . . .. 

'=' er en ırısı mun· 
hal bulunan betediy . 1.k . 1 . .. 
d 

.. 
1
... .. e temız ı JŞ erı mu. 

ur ugune nıuharr' S 1• . t . 
. d'l ğ ır e amı z.ı:etın ta· 

yın e ı ece in· • 
• 1 Yazıyordu. Yaptıgımız: 

tahkıkata nazaran b h b u a er tanıamen 
asrlsızdır. Selami t .. . . .. 
d 

.. l"ğ.. k . zzete çop ışlerı mu-
ur u u te lıf edilrnis:. d - 'ld' B 1 d' :r egı ır. 

e c ıye temizlik ·ışl . ..d .. l"y" . erı mu ur ugune 
bır doktor getirilec kt' e ır. 

llVABiiWi· ı 24. 'p • 

Bu akşam SAKARVA sınemasmda • 
Esrarengiz etvariyle GRET A GARBO'ya kıyas edilebilen yıldız, ~Ay FRANcts 

ta f d t .1 dil bir heye<:an da}ııuı tevlıt eden 

BeVa·z· Melek 
(FLORENCE NlGHTlNGALE) 

1.. 1 , w ku 1 'd 1. ~ a aşk ve saıı~etini f da eden letanbulda Üsküdardak' 
').'lr-n ~m es:ıreaen rtan ması ı ea ı ug~ talı e inde hasta bakıcı beyaz Mele'" h . .. 1 

ln~iHz m.ezarlığmm bulundı1ju yerde lngilız haa a1n. 
5 

fil · · takdım' ediy Rlll•••Ü:-ık1ı ••i .. ı·· sa sız mnu or. il ha.yahni musavver Fransızca soz u em 
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Tonton 
amcanın 

Konseri 

··ş· .k ımcı •.. ,, --· 

Otomo~ilden inerken: 1 
- Benı b~r~da bekle, "timcik .. 

gelirim l - demı§tı. 1 
Zira, o, fasahat ve balagatin dai. 

ma eleyhindeydi. Hep, aklına geldiği 
gibi konuıurdu. 

Erkek tashih eti: 
- ... Şimdi ... 
Genç ~~dm, en büyük m~yet· 

lerind~n bın olan tatlı inadiyle tek· 
rar ettı: 

- ... Şimcik ... 
Delikanlı, otomobili Karak'" • 

de, köprünün ba§mda durdurtm~~
tu. Seher e:zaha:neden sabun al- 1 
mak bahanes.ıyle indi. Ko§arak gidi· 1 
yordu. Yakıt epey ilerlemi§ti. 

O iÜ1_l kan koca, sabahtanberi 
kavga edıyorlardı. Fak t . .. ... . a ınsanm 
yuregını açan ferah v .. b" .. 
mur gibi boş;nan kavgcalrıcıdaır yadg· 
.. "idi b V ar n e
ıı 1 dur' nvır tertibi müzmin kav
Sll\ ar an. 

Mesela: 

- Göınlcğim nerede) 
-y Uykum var, sus! 

ahut: 

-:- Genç kalac<.ıksm haydi i•i· 
ne gıtl ' " 

-·Sana ne} 

l - Nasıl banR ne) eksik para 
a ırsan azabım ben çekeceğim. 

'! e drnltılara ilaveten de kadı-
nın uçb·· "kk ' k uyu usuru daha vardı· ye-
m:_. te~. hiç anlamaz, asla ev k~dmı 
degıl, ustelik de bütün kelimeleri 
bozarak konufuyor .. 

_ ,_ - Bayım ... Burada durmak ya
sa.ıdır ! 

.1?elikanlı bunları dütünürken, 
polısın sesi onu ayılttı. Saate baktı: 
Karısı yanıı:ıdan gideli kırk dakika 
0.1,mu~tu . RırAn Seh,.ri aramağı dü
şundu. Fılhakika, bu kibrine doku
::yordu. Fakat bqka ~re de yok· 

t Otomobili bir sokak içine sok· 
u .. indi. Eczahaneye dognı" .. "d'" 1 .d yuru u. 

k
. _çen e müstahdemlerden ba§· 
a kımse yoktu. 

b h Şim~ik... Demek sabun almak 
a anesıyle ''§imcik,, kaçml§tı. 

Genç adam . . . b" f 
kapladı· Oh' ın ıçmı ır erahlıktır 
trlan n 'ha . brtık kavga lan, hml-
. · .1 ye ulmuıtu) Evinden 
ıçerı gırecek h ha 
Her dakik k ra ~t ra t oturacak .. 

a avaıd hocası gibi ra· 
mer ve luğat tashihleri g ... 
mecbur olm.ıyacak 1 yapmaga 

Otomobiline atladı y 1 d" 
zeldi. · 0 a u • 

Evinden içeri girerken b" 
kam tutturmu 

1 
ır ma . 

" "..&..k S §, ?'lırı danryordu: 
l"U"u chcnn ·· .. d "GünJ" • Yuzun en 

ennı karanıtıyaca 
Bu tekerlem k !,, 

ti: Seher, günleri: rk hoıuna git
Gülmeğe ~ladı. arannaaı falan .. 

Boş apartmanda . . 
Muzaffer 8 d,._larl ".. .~çerı girdi. .... a Yurud" 

O esnada k l ... u. 
di! u agma bir ses gel-

-Şimcik ... 
Hemen hızlı 1 

Ş. d' sese tashih etti·. - ım ı... . 
Fakat, bu bir ha . 

kimse yoktu. Rah yaldı . .. Ortada 
yattı 1 at rahat soyundu, 

" . . 
Üç ay, bu, bö l 

Y e devam etti. Her 

erkeğin içinde uyuyan hocalık ihti· 
yacını bir türlü tatmin. ede~e~~k 
onu üzmeğe ba§ladı. Hızm~tçı, soz· 
lerini dinlemiyor bile .. Patronunu!' 
bazı muhaverelerini tashih etmek 
istedi. Fena halde terslendi. Herif, 
öfkeyle yüzüne bağırdı: 

- Sen ne karışıyorsun) ukala· 
hğa lüzum yok 1 

Hiç bir yerde eğlenemez oldu. 
içine derin bir hüzün çö~tü. 

Bir ak~m. kavgasızlıgın, yalnız-
lığın aeısiyle kıvranırken k!pı çalın 
dı. Delikanlı açtı. Karşısında Se
her, bitkin bir halde duruyordu 
Evden kaçıp çapkınl~k yap~ kedi· 
ler gibi, üstü başı kırlenmış, harap 
olmu§, eskimişti. Korkak nazar
larla kocasına bakıyordu. 

Erkek geriledi. Kadın yalvar -
dı. 

- Güzelim ... Kızma bana .•. Be· 
ni affet l Ben ... Ben ... Ben ne yaptı· 
ğımı bilmiyordum ... 

Bu sözleri doğru doğru söylü • 
yordu ... Belli ki dikkat ediyordu. Er
kek mmldandı: 

_ Hani §imcik gelecektin) 
Kadm, hazin bir sesle: 
- Evet §imdi geleceğim demiş· 

tim.Ne bileyjm, kendimi seninle bed. 
baht zannediyordum... Deli ımı • 
§İm meğer ... 

- Nereye gittin i 
- lzmire! 
Edteğin gözleri karardı. 

kendini topladı. 

1 
/ 

Sonra 

Nereye ve kime gitmişse gitsin 
bu, onu alakadar etmiyordu. Fa . 
kat bu kadar değişmi§ olarak dön
mek 1 lıtc bu onu üzüyordu. Kansı 
banlbafka olrnu§tU. Af diliYorclu. 
Dürüst konuşuyordu. Telaffuzunda 
bir hata bile yoktu. 

Kadın yalvarmakta devam eder· 
ken, kocası onun sözünü keserek: 

- Evde sabun kalmamı§ 1 • dedi. 
- Affet beni kocacığım.... Ne 

yapayım ... Kabahat bende... Snna 
üç aydır bakamadım .. 

Gf'.nÇ a®m içini çekti. 
Tamam artık... Her şey bitmiş· 

ti. Karısı bütün ınanasiyle başkn 
bir şahsiyet ?lmuştu: Seher kocası· 
nm kendisinı affetmıyeceğini anlıya-
rak, aralık kalmış kapıya doğru yü
rüdü ve mırıldandı: 

_ Anlafıldr... Beni affemiye· 
cekain ... İçinde bana karşı '"nefret· 
lik,, var ... Bi} saattir '"sana,, konu· 
§Uyorum da adam akıllı cevap bile 
vermiyorsun ... 

Erkek hemen yerinden fırladı 
Güler bir yüzle karısının omuzların· 
dan tutarak : 

• 

, 

- :-Jc dedin i ne dedin) ... ··nd· 
rettik,, mi} ... Sana karşı "nefretlik .. 
değil, sana karşı ··muhabbetlik., his· 
sediyorum ... Ha, tamam ... Şimdi ka· 1--------------
nmı buldum ... Davayı kazandığını 
anladı. Artık doğru konuşmak için 
kendisini zorlaması da lazım geliyor. 
du. Rahat rahat ters sözlerine baş· 

1

. 

Mi ki 
Yediler 

tadı: a r as ı n d a 
- Öyleyse kapıcıdaki çantamı 

1

1 

getireyim ... Şimcik gelirim... - 69 -
Nakleden: (Hatice Süreyya) 

MeRAK ETME· 
)'\N BİR ~ER ). 
l<~ç.A rtıA-z! 

Yazan : Niyazı Ahmet 

19 sene evvel bugün 
ı Avrupa, Asya ve Afrikada muha· 
rebe'er şjddetle devam ediyordu 
Parlsl döven "Berta,, nıo ilk uyandırdığı 
dehşet ve bugün KDIUnç bulunan rivayetler 
Bir riyaziyeci bu topun yedi yüz metre 

uzunluQunda olması ıazım 
geldiQini yazıyordu 

1918 yılı5 nişan günü, 19 sene kalannm hattı Almanlar tarafından 
evvel bugün Avrupa, Afrika ve As· yarılmıf ve birkaç kilometre derinli• 
yada §iddetli muharebeler devam~ ğinde arazi kazamlmı§tır. Müdafaa 
diyordu, ve mukabil taarruzlara kalkıtan düş-

5nisan gün~nün resmi harp teh· man son derece fiddetli mitralyöz a· 
liğleri §Udur: te§İ karşısında vahim zayiata uğra• 
. Fıli'~ cephesinde: Sahilden Şe- mıttır. Ezcümle elli üçüncü Franıız: 

rıa nehrıne kadar olan mıntakad~ alayı berhayat olarak esir edilen yüz 
iki taraf arasında §iddetli top ateşı 11. f t .. t l k ·· k~ · · · f ı· · k e ı e ra mus esna oma uzere a• 
teatı edıldı. Tayyare aa ıyetı ço ·ı · h d'l · t' 
f 1 

·d· mı en ım a e ı mış ır.,, 

az a ı ı. Al d ff L-· 

K n__ h . de K t t man or usunun muva aıu1e-
. abı~a.a cehp des~nl . :h !_ atal "'!1rz ti yalnız bu kadarla kalmıyordu. 

genıf ır cep e e ı erı areKe enne b" bi 
d ttı·ı Van gölü ı1imal sahi· Har ın en korkunç tarafı daha r~ evam e er. ~ k .. .. .. . . d' L_L' 
}indeki Erciye§ kasabasını viddetli aç gun once yenı ın§aat,. ıye oen 

bir muharebeyi müteakip İf gal ettik. sedilen Pnrisi döven mC§hur topla 
San Fasının garbmdaki kuvvetli ileri yapılan bombardımandı. 
murahhasları ve müstahkem mevki · Bu topun o vakit uyandırdıiı 
lerin hepsini zaptettik. "Erdehan,. dehşeti anlatabilmek için, o vakitli 

1 aldık. 34 havan topu ve bir hayli gazetelerin nasıl bahsettiklerine dik· 
cephane elimize geçti. K~rade~i~ ~at et~e~. l~ım. . Bunu ?~lisa ~C-: 
sahilinde Batum istikametınde ıkı lım: Bu tun Parıs vesaıtı nakliyeaı 
hudut geçtik.,, bir taraftan işaret almq gibi durdu •. 

Bu tebliğler, cephedeki Türk Ahali yernltı mevkilerinden çıkmak 
kuvvetlerinin harekatı idi. Aynı istemiyordu. Deliklere kapanan 
gün müttefikimiz Almanlar da bir halk bir müddet sonra açlığın teai· 
çok muvaffakıyetler gösterdiler. riyle meydana çıkınca yeni miifkü-

Bunu da Alman resmi tebliğinin lat ba~ gösterdi. Haller, lokantalar, 
metnini vererek izah edelim: dükkanlar kamilen kapandığı cihet· 

11 5nisan günü Som'un cenubun· le yiyeceğe ait hiç bir §CY tedarike· 
da (garp cephesinde) ve Mor·vin dilemiyordu. Fazla ol~r~~- Parisi~ 
iki tarafında hücumda bulunduk. topla bombardıman edıldıgıne daır 
Dü§manr müstahkem mevkilerinden ortada türlü türlü rivayetler dolatı· 
tard ettik. İngilT. ve Fransız ihtiyat yordu. Hükumet evvela meselenin 
kuvvetleri askerlerimize karp koş- bir tayyare taar.ruzundan ibaret ol· 
muılarsa da bunların hücumu ate• duğunu zannetti. Falnt top mer• 
timizin içinde kırlmıştır. rr.ileri gözden geçirilince hayret ve 

Dü§man bütün cephede ümitsiz dehşet arttı. İşte bu esnada gazete· 
olarak mukavemet ettiğinden zayiatı ler ikinci tabılanm çıkararak Pariain 
pek çok olmuştur. topla bombardıman edildiğini iıaa 

Birkaç bin esir aldık. !"1ot!e or- ettiler. Halk koşuşuyor, havadis 
dusu tarafından alınan csırlerın ye- kat kat yayılıyordu. Klemanson ya
k~nu 90,000 kişiyi teca.vüz eyle· nında general Penen olduğu halde 
mı§ ve alınan toplann mık tarı 1300 zırhlı bir otomobille sokakları 
i bulmu§tur. Laondaki ikamet ma· dola§ıyor, ahaliyi teskin etmeğe 
hallimiz Fransızlar tarafından de • k w 1 •"'""•na ve apanan magaza arı açu. ·-
vamlı surette ~mbardıman edilme- l d F k t ahali bu sözlere . .. . R t lt ld k ça ışıyor u. a a 
aı uzerıne en ı a C§ a ma a t . h · ld d 
Şampanyada ve Muz.un şark sahi- ıç a ırmryor u. . 
Jinde hayli esir aldık. Verdun önün- En nihayet dü~manm 12~ ~ılo • 
d 

.. d .. ·· "dd 1 metre uzakta oldugu resmen ılin e-
e gun uzun ~ı et eşen ate§ mu - d'ld' F k t h ı· b" t" }" buna inan 

h b . d b'' .. 'dd .. 1 ı ı. a a a a ı ır ur u 
are esı gece e ulun §ı etı ı e d l d l-l"kA b' · aldatmak 

devam etti. . ı!ı maa. ı ... u umet ~ 
.. . ıçın hep:mızı ahmak yerme koyu• 

Aynı gun Ukranya, Peltava da . d'y rlardı. ihtisas erbabı ken• 
d · 1 b d l d ··f k yor, 1 0 
emıryo u oyun a çete er en tu e d'l . . b' b'J k• ... llmda görü. .. 1 . ..,8 .1 b. .1 ı.erını ır ı mece -~ 

ve mu ummat .. vag~n. ı e ır ~· • yorlardı. 120 kilometreden top atr 
yondan fazla top mermısı zaptettık.,. lab'I gwini fen izah edemiyordu 

A h salın · ele T" k 1 ece · 
sya .. arp. . esın : ur. Aksiyon Fransez gazetesi Fran• 

kuvvetlen ıle bırlıkte Alman asken, sız riyazivecilcrinden b" · · k 
Şc · k r:- ---1 .. · d Am- w ırının ma a· 

rıayı geçere .ı:.saa t uzenn e I . . . 
·· · d ·ı ı · 1 'Jiz niya esını ncşrettı. Bu makaleye göre man uzerın e ı er emı§ ngı r- : . .. 

de ve süvari fırkası neferlerini gen topun en az yedı yuz metre uzunlu· 
defettik.,. ğunda olması ve ancak yirmi dakika 

• • J1. da bir mermi atması mümkün olaca· 
Bütün bu harp tebliğleri arasın· ğı ileri sürülüyordu. Ertesi gün yedi 

da bu harplerin en muvaf fokıyetlisi dakikada bir mermi atılınca ayni ga· 
meşhur Verdun top muharebesinin zete: "O halde Almanlar birkaç 
mukaddemesini teşkil eden San ve top bulunduruyorlar,, şeklinde yazı 
Griven arasında yapılan harptir. yazdı. Bombardıman devam ettikçe 

Bu muharebeden sonra bütün de rivayetler çoğaldı.,, 
dünyaya verilen havadis şuydu: Bütün bunlara rağmen umumi 

.. Dört nisan günü dü man fır· harbin neticesi malum. ---
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~~~H~a~l~y~a~h~A~l~A~~~~Almanya, 

yardım mı ediyor? 
lspanyol hükumeti~ Musoli~inin \ v B?şka taraflarda bildirmeğe de -

Pola harb gemisiyle Lıbyaya gtder- ger hır şey yoktur. 
ken İspanyada gemi askerlerine gön Asi hükumeti, F ranko toprak· 
derdiği telgrafın metnini neşrettiği larmda bazı hadiseler vukua geldi. 
zaman, İtalya hükumeti, bu telgra· ğine dair havadis neşretmiş olmakla 
fm uydurma olduğunu ilan etmiş- ittiham ettiği Daily Expres muha • 
· biri ile bir İngiliz Ajans muhabiri-tı. 

Londradaki !spanyol sefiri Don 
Azkarate, hükumetinden aldığı bir 
notayı, İngiltere hariciye nezaretine 
tevdi etmiştir. Bu nota ile birlikte, 
on beş gün evvel, ispanyanın Guada 
lajara cephesinde ltalyanlardan alın
mış olan şayanı hayret bir fotoğraf 
vesika kol1eksiyonunu da vermiştir. 

İngiliz gazetelerinden News 
Chronicb, bu arada, Musolininin Po
la harp gemisinden lspanyadaki 
İtalyan askerlerine gönderdiği tel
grafın bir kopyesini neş.retmektedir 
ki, bunu gazetemize iktibah ediyo-
ruz: 

MUSOLlNlNlN TELGRAFI 
"Pola harp gemisi Libyaya gi

derken, Guadalajara cephesindeki 
büyük muharebelere dair tebliği al
dım. 

Lejyonerlerimizin hücum ve se
batmm, düşmanın mukavemetini kı 
racağmdan emin bulunarak, muha
rebelerin teferrüahnı sükUnetle ta
kip ediyorum. 

Beynelmilel kuvvetlerin ezil
mesi, askeri olduğu kadar büyük 
bir siyasi kıymeti de haiz buluna • 
caktır. 

Lejyonerler bilsinler ki, zaferle 
tetevviiç edecek hareketlerini saati 
saatine takip etmekteyim.,, 

lSP ANY A SEFJRJNIN VERDIC.J 
VESiKALARDA NE VAR? 
İngiliz siyaset muharriri Vernon 

Bartle diyor ki: 
"lngiltere hariciye nezaretine 

tevdi edilen vesikaların hiç birinde, 
gönüllü göndermenin menedildiği 
20 şuba tarihinden sonra İspanya· 
ya ltalyan askerinin gönderildiğine 
dair bir emare yoktur. Fakat, Muso
lininin: (Lejyonerlerimiz düşmanın 
mukavemetini kıracak) cümlesi bu. 
lunan telgrafı 13 mart tarihlidir. Ve 
bu tarih İspanyaya{gönüllü)gönder 
mek usulünün bütün milletlerce tel• 
in edildiği tarihten üç hafta sonraya 
isabet etmektedir.,, 

Lejyonerlerin yaralı olarak 
avdeti 

Fransızca Paris - Soir gazetesi
nin, İtalya - lsviçre hududundaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Emin menbalardan öğrenildiği
ne göre 24 - 25 mart gecesi, 50 avcı 
ve bombardnnan tayyaresi, MilanQll 
'dan ispanyaya müteveccihen hare
ket etmiştir. 

İtalyan yara1ılarmr getiren se • 
kiz gemi Italyan limanlarına ve ez
cümle, Spezya ve Gayese limanları
na ge1miştir. · 

Guadalajaradaki hükumet taar
ruzlarının kurbanları gizlice hastaha
nelere nakledilmişlerdir. İtalyan 
askeri idareleri İspanyadan gelen ya. 
ralı askerlere, Madrit cephesinde vu
ku bulan son hadiseler hakkında son 
derece ketum davranmalarını emret-

. miş, aksi takdirde şiddetli cezalara 
çarptlacaklannı bildirmiştir. 

·\siler zarar verici hareketler 
yaptılar 

Gerek Madrit, gerek Salamanka· 
dan gelen haberlere göre İspanyol a
sileri yeni bir muvaffakıyet kazan
mamış olmakla beraber, hükumet
çilere zarar verici bazı şiddetli hare· 
katta bulunmuşlardır. 

Madritten gelen bir haber, 'asi 
tayyarelerin Durang·ı bombardıman 
ettiğini ve hasaratm mühim olduğu
nu bildiriyor. Birkaç bina harap ol• 
muş. birçok kişiler ölmüştür. 

Asi merkezlerinden gelen haber
lere göre ise, Biskaya cephesinde a
siler, elde edilmiş mevzileri tahkim 
etmişlerdir. 

· Burgoa cephesinde cumhuiyet• 
çiler taarruza geçmişlerse de, asiler 
bunu püskürtmeğe muvaffak olmuş. 
1ardır. 

Madrit ve Oviedo cephelerinde 
tüfek muharebeleri olmuştur. 

ni .. hudut,, harici etmiştir. 
iki asi tayyaresi Barselonda 

Barselona, 5 (A.A.) - Asilere ait 
üç motörlü iki tayyare, Kata!onya sa
hilinin muhtelif noktalarmı bombanlı

man ettikten sonra Cumhuriyet tayyare 
lerinin şiddetle müdahale etmeleri ÜZ1:. 

rine kaçmağa mecbur olmuşlatdır. 

Cumhuriyetçiler ilerliyorlar 
Madrit, 5 (A.A.) - Resmi tebliğ Hü 

kümet kıtalan Koronya yolundaki ileri 
hareketlerine devam ederek Aravaga 
mezarhğma kadar gelmişlerdir. 

ŞİMAL CEPHESİNDE 

Asilerin taarruzu durduruldu 
Bilbao 5 (A.A.) - Bask cephesinde 

asilerin taarruzu, tam bir muvaffakiyet
sizlikle neticelenmiştir. Hükt1met milis. 
]erinin Ik günlerde işgal ettikleri siper
lere yeniden girdikleri ve mukabil ta· 
arruza başladıkları haber verilmekte. 

dir. 

Franko delileri de öldilrüyor 
Bayonne, 5 (A.A.) - Son taarruz

ları esnasında ast tayyareleri bitaraf 
nuntakada bulunan Santa Aguada ti
marhanesini, alçaktan uçarak, damın 
üstünde göze çarpacak şekilde resme. 
dilmiş olan krzılhaç işaretine rağmen, 

bombardıman etmişlerdir. 
Söylendiğine göre, hastalardan bir· 

kaç kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

Gırtlak gırtlağa ... 
Buraya gelen hükQmetçi Mourisca 

motörünün kaptanı Biskaya körfezinde 
üç gündenberi birçok muharebeler vu
kubulduğunu ve Bilbao havalisinde sa. 
hilde oturan halkm bu muharebelerin 
muhtelif safhalarını mtrakla takip etti-

ğini söylemiştir. . . . . . 
Kaptan, iki taraf gemıcılerının şıd-

·detle çarpıştığını çünkü h~r iki ta:.afm 
deniz kumandanlığının Bıscaka korfe. 
zinin zaptına büyük bir ehemmiyet at
fetmekte olduğunu ilave etmi~tir. 

Yalnız deniz tarafmdan iaşe edilebi
len ispanyanın şimalindeki cumhuriyet 
çi eyaletler için bu muharebelerin ha. 
yati ehemmiyeti vardır. 

Frankonun bombardıman 
tayyareleri 

Madrit, 5 (A.A.) - Asllerin üç mo· 
törlü beş tayyaresi, dün öğleden sonra 
payitaht üzerinden müteaddit defalar 

uçmuştur. 

Hava bombardımanlarna karşt kulla-
nılan toplar, bu tayyareleri kaçmağa 

mecbur etmiştir. 

Cumhuriyetçi zırhlı Septeyi 
bombardıman etti 

Cebelüttank, 5 (A.A.) - "Jaime'ı 
olduğu zannedilen meçhUl bir harp ge. 

misi bu gece 40 dakika kadar Septeyi 
bombardıman etmiştir. Hasarat miktarı 

henüz tesbit edilememiştir. 

Hükfunet Seguilloyu zaptetti 
Andujar, 5 (A.A.) - Havas a11 

jansmm muhabiri bildiriyor: 
Pozoplanco mmtakasmda faali

yette bulunan hükumet kıtalan şid
detli bir muharebeden sonra Pozob
lancoya 49 kilometre mesafede ka_in 
Val Seguillo kasabasını işgal etmış-
lerdir. . 

Hükfımetciler 30 asi asker esır 
ve mühim miktarda harp malzeme· 
ai iğtinam etmişlerdir. 

Hükumet kıtalan ilerlemeğe de• 
vam etmektedirler. 

İspanyol altınları kime aitti ? 
Londra, 5 (A.A.) - Sunday 

Times gazetesinin yazdığına göre, 
İspanyanm denizden ve karadan 
kontrolü pl~nmın ne vakit meriyete 
gireceği öniimüzdeki hafta ilan edi
lecektir. 

Devletler gönüllülerin geri alın
ması ve ispanya bankası altmlarmm 
bitaraflaştmlması meselesini tetkik 
için kontrol planının tatbik~ konul
masını beklemektedirler. ' 

Sovyet Rusya 
Anlaşma şayiaları 
Polonyayı telAşa 

dUşürilyor 
Son günlerde Polonyada. çok ve 

mühim bir endişe doğmuştur: Polon 
ya siyasi mahafili, Almanya ile Sov
yet Rusya arasındaki münasebetle~ 
rin inkişafına intizar etmektedir. 

Bu inkişafm bazı ruhi ve iktısa
di alametleri görütühnüştür. 

Şimdi siyasi muhalefet yerine, bir 
teşriki mesai kaim olacaktır. Bu 
hal, Lehistam endişeye dü!Ünnekte
dir. Muhalifler mehafili, bilhassa 
endişe içindedir. 

Sağ cenahın naşiri efkin olan 
Adnowa admdaki haftalık gazete, 
Sovyet Rusyanın Almanyaya açık 
kalmış olan yegane iptidai maddeler 
piyasası olduğunu hatırlabnaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
"Fütühat yolu §İındiki halde ka

palı olduğundan anla§ma ve ticari 
mübadelelerden başka yol kalmamış 
br. Bugün yarın Sovyet - Alman 
münasebetleri değişebilir.,, 

lktısat mahafilinin organı olan 
Gazeta Handlova gazetesi diyor ki: 

uAlmanyadaki iptidai maddeler 
kıtLğı, Almanya ile Sovyet Rusya
nm mukarenetini teshil etmekte
dir,, 

Sağ cenah mahafili, ortaya bir 
talanı psikolojik delillier atmaktadır. 
lar: Vatikanın hem bolşevizmi, hem 
Fqizmi mahkUm ebnesi, Hitlerle 
Ludendorf'un bantmalan. MalUın 
olduğu veÇbile Ludendorf, Alman 
- Sovyet ittifakı taraftandır. 

Çekoslovaklarla da anlaşıyorlar 
Paris, 4 (A.A.) - La Repupli

que gazetesinin Prag muhabirine gö 
re, iyi mali'imat almakta olan maha
fil, Pragla Berlin arasında. bir itilaf 
hasıl olmu~ olduğuna gitgide daha 
fazla inanmaktadırlar. 

Dürzü isyanı 
genişliyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
CebelidiiruZ'da isyan gittikçe yayıl

maktadır. Bilhassa gençlik Sultanül 
Atraşın etrafında toplanmak~a :ır. Sul. 

tanül Atra§ Cebelidüruza tam istiklali
yet verilmesini istediğini bir beyanna. 
me ile bildirmiştir. 

Cebelidüruzda vaziyetin kesbi vaha
met etmesi Şam hükumetini telaşa dü. 
şünnüştür. 

Diğer taraftan bir müddettenberi şi
mali Suriycde ''tetkik seyahati,, yap. 

makta olan Cebelidüruzun eski Fransız 
valisi miralay Tarrit alelacele telgrafla 
Şama çağrxlmıştır. 

Alınan son malumata göre Suudiyede 
de bazı kanşıklrklar çıkmıştır. Cebelidü 

ruzun her tarafında halk Sultanili Atraş 
taraftarlarına iltihak etmektedir. 

Sultanülatraş direktif verdi 
Cebelidüruz isyan hareketini idare 

eden Emir Hasan Eletraş 1925 te Cebe. 

lidiiruz isyanım çıkaran Sultan Paşa 
Eletraşla görüşmek üzere Maverayi 

Erdünde kain Karak kasabasına gitmiş

tir. Sultanül Atraş Cebelidüruza tam 

istiklfiliyct verilinciye kadar mücadele 

ye devam edilmesini tavsiye ettiğinden 
Hasan Eietraş isyan hareketini idare 

etmek üzere Suediyeye dönmüştür. 

Diğer taraftan Şam hükumeti Cebeli 
odüruza yeni bir vdi tayin ettiğinden, 

halk yeni valiye karşr nümayişler yap. 
mış , neticede vali Şama dönmek m(!C· 

buriyetinde kalmıştrr. 

Fransızlar neler yapıyor ? 
Kont De MarteJ Irak ricalile 

temaslarda bulundu 
Bağdattan bildirildiğine gör.? Tayya. 

re ile buraya gelen Suriye fevkalade ko 

miseri Kont De Martcl trak ricalile te
maslarda bulunmuştur. 

Salahiyettar mahafilden alman ha. 
bcrlere göre, Kont de Martel bugünler 
de Bağdata gelecek olan Hicaz "eliahti 

Emir ibnüssuudla Maverayi Erdün E
miri Abdullahın oğlu Emir Talatla da 
müzakerelerde bulunacaktır. Kat'i ke. 
tumiyct muhafaza edilmektedir. .. 

5 NtSAN - 193'1 ...,__. -. 

Filistin ikiye 
ayrılıy·or -

(Ba.rta.rafı 1 incide) 
diki halde Filistinde 400.000 yahudi 
bulunmaktadır. 

Arab devleti ise, bu mıntaka harL 
cinde kalacak bütün yerleri, Mavera
üşşeria da dahil olduğu halde ihtiva 
edebilir. 

Bu mıntakanm, bütün hayatınca 

ha.kiki bir Arab kralı olmak emelini 
besliyen Maveraüşşeria Emiri Abdul
lahm hakimiyeti altına girmesi ve bu 
suretle Emir Abdullahm da arzusunun 

tahakkuk etmesi muh~e~cldir. _. ı 
Kudüs ve diğer hıristıyan mevkıle· 

ri bu plana göre hus~~~ bir .. muamele ! 
ister. Tasavvur edildigme gore bu yer · 
terin, Milletler Cemiyetinden alınmış 
b.ir nevi İngiliz mandası altında bey. 
nelmilelleştirilmesi lazımdır. 

"BİTARAF" HAYFA 
Sevkülceyş ba.krmrndan ehemmiye. 

ti haiz olan ve Musul petrollarını 
Akdenize ulastrran İngiliz yohumn 
sonu bulunan-S:ayfa limarunm da, ln
giliz kontrolu altında "bitaraf,, bir 
mrntaka olması muhtemeldir. 

Filistinde Yahudi ve Arap devletleri 
ihdas etmek neticesinde inggilterenin 
Filistin üzerinde sahip olduğu manda 
salahiyetini terketmesi lazırngelmekte. 

dir. Yalnız, Kudüs ve buna benzer mrn.' 
takalarda İngiliz mandası kalacaktır. 
Filistinin kantonlaşmasını terviç eden 
ikinci taksim planına göre bugünkü İn· 
giliz idaresi devam edecektir. 

.Bu iki plan üzerinde de, alakadar 
"tahkik komisyonu., tarafından henüz: 
bir karar alınmamışsa da, azaıi.an - en 
aşağı bir tanesi - iki ayn devlet ya. 
ratmak plamm şiddetle müdafaa et 
mektedir. · 

İleri siirülen itirazlar 
Bazi Yahudiler, Filistininin doğru• 

dan doğruya ikiye parçalanmasını, bu. 
günkü Yahudi • Arap çıkmazı için ye 
gane hal çaresi olarak görmekte iseler. 
de, dünya Yahudiliği. ne iki devlet ya
ratılmasını, ne de Filistinin ka.'ltonlat
tmlmasını Yahudi meselesinin halli için 
esaslı ve daınii bir tesviye suretl olarak 
görmemektedir. 

Araplar ise, belki, Filistinin daha iyi. 
parçasının Yahudilere tahsis edilmesi. 
ne itiraz edeceklerdir. 

Tahmin edildiğine göre kı>misyon 
raporunu bu ay sonunda bitirmiş ola· 
taktır. Bununla beraber, İngiltere kra• 
lının tac giyme merasimi tarihi olan 
mayrs ortalarından evvel hiçbir hareke. 
te geçilmiyeceği zahirdir . .,, 

Son ajans haberleri : 
--------~~~-----:---:----lo gil terede bir tren \ Ingiltere Portekiz adalarım 

kazası daha kiraladı 
Lizbon: 4 (A.A.) - Ba§vekil Sala

Acaba bir suikast eseri mi ? zar, Portekizin Madere ve Asor 1imanla 

L d 5 (AA) - Dün kent· rından 25 sene mu"'ddetle atlaAntik hava on ra, · · k . 
t D t reen . Sevenoa s cıvarm u~u~lan seferlerinde istifade etmeleri e un ong . . d f l k 
da 3 gün içinde beşıncı e a 0 ar~. için İngiltere ve ~mcrika hava şirket· 
bir tren kazası vuku bulmuştur. 1 }eriyle bir mukavele imzalamı§tır. 
yük katan çarpışara~ yoldan . ~ı~- Haber - Bunun ehemmiyeti büyük 
mışlardır. Lokomotıflerden bınnın tür. Bu adalar Cebelüttarrkm atlas de 
makinisti yaralanmıştır. 

ıtalyado esrarengiz 
bir balon bulundu 

· Torino: 4 (A.A.) - Ligurrio .vila
yt. indeki köyler arasınd~ için~e. birçok 
aletler ve bu meyanda bır de ırtıfa ale· 
ti bulunan bir Franstz: stratosfer balonu 
bulmuşlardır. irtifa aleti balonu~ 22 

bin metreye kadar yükselmiş oldugunu 

göstermektedir. -"."'---
Fransa da ltalyan imparator• 
· tuğunu tanımağa başladı .. 
Adisababa 4 (A.A.) - Fransız elijıs! 

Bodard bugün kat'ı olarak Adisababa 
' · 1· ~ · baş -dan ayrılnuşttr. Fransız elçı ıgı 

konsolosluğa tahvil edilmiştir. 

Arnavutluğun eo 
ı;rllzel prensesi 

ölümden kurtuldu 
Tirana: 4 (A.A.) - Prenses Seniy~

ye apandisit ameliyatı yapdmıştır: . -
. t• Ienmıstır. meliyat muvaffakıyetle ne lCC ~ 

Prensesin sıhhi vaziyeti iyidir. 

Şeker konferans~ . 
Londra: 4 (A.A.) - Yann harıcıye 1 

nezartinde toplanacak olan §eker ~~n· 
feransına 22 memleket iştirak etme -~- 1 

.. 1 . .. d ren Japonya mus ~ 
. ~ bütün delege· 

nizi kısmmda hava sevkulceyşi bakı 

mmdan büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

llabsburglan isteyenle!' 
nümayiş yaptılar·,.,..,,,_.,.,. • ..,,...~ 

Vivana, S (A.A.) - imparator 
Sarlm Jhatırasmı tebcil için yapılmış 
~lan dini bir ayinden sonra krallık 
taraftarlarından oldukça mühim bir 
grup, saltanatın iadesi lehinde Ring 
bulvarında nümayiş yapmışlardır. 

A skerliğe davet 
Mutat olan bu seneki (937) nisan 

celbinde aşağtda yazılan doğumlular 
ve sınıflar askere gönderilecektir. 

1. - Yaşıtları askere gittikleri hal
de §imdiye kadar askere gitmemiş o • 
lan 316 doğurnludan 330 (dahil) do· 
ğumlulara kadar olan Piyadeler. 

2. - 316 doğumlulardan 331 (da
hil) doğumlulara kadar olan Muzika, 
J andarma ve Gümrük sınıfına aynl • 
ıruş olanlar. 

3. - 316 d()ğumlulardan 332 (da
hil) . doğumlulara kadar olan Deniz sı
nıfın~ ayrılmış bulunanlar. 

Yukarıda üç madde ile gösterilen 

doğ.umlulardan ve smıflardan olanlar 
~imdiden hazırlanmaları ve askeri ka • 
yıtlarmı yoklamak üzere 17, ~. 937 
g•:.inüne kadar şubeye gelmeleri lazım-· 
dır. 

Toplanma günü aynca bildirilecek· 
tir. 

dir. Bir muşa ııt gon e . ı 
tcsna olmak üzere dıger K f ran-

. ~ f 1 vardır. on c 
lerın resmı sı at art d ~ ı: ------------ ---

ld iyaset e ewCK. sa Ramsey Macdona r 
tir. 

Londrauıo bB''adan j 
müdafaası 

(A A ) _ Evenhg Stan· 1 
Londra: 4 · · .. h ı 

. . drğına gorc, ava I 
dard gazetesının yaz . k .. h 

tl dirme uzerc a-müdafaasınr kuvve en h . ı 
ro · e Londra se rı 1 

zırlanan munzam P J . • 
. . .. 'lyon tngiliı Jirahk bır masraf 
ıçın uç mı 
icap ettirmektedir. . 

Italyada büyük bir askeri 
nümayiş yapıldı 

Roma, 5 ( A. A.) - Musolini, 
dün Ciampino tayare meydanm?~ 
300 tayyare ile 10,000 tayyarccıyı 
teftiş etmiş ve birkaç nişan ve ma • 
dalya dağıtmıştır. 

Bu madalyalardan birkaç tane-. 
si sarki Afrikada ölen tana.r.ecil_erin 
ail~lerine verilmiştir, 

Koneıra vre !kaıra 
sn ifil~~ 

Çinde kara sineklerle mücadel e ıcın 
te;:ıkil edilmiş olan hususi mücadele , 
bölükleri dehşetli faaliyet göstermekte-

dirler. Mücadelenin iyi tes irleri şimdi· 
den görülmü!? hatta kolera salgını hisse 
dilecek bir derecede azalmrştır. Fen 

nih•ayct Çinlilere, bulaşık hastalığı yap .. 
makta, karasineğin çok mühim rol oy· 
nadığmı anlatabilmiştir, 

•••••••••-••••••••••-•••Wlflt•.._••t, , ............ . ...... - .- t 
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.r.:h.. 41 . : _. lstanbulun en çok ıatı!an a.•: 
ı ... •d' ıı ~ f ~ ıa i kiki akşam ga zete11 ı r. ana -! 
i rmı HABER'e verenler kare '.j . . 
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ıstanbul ve Ankarada yapılan milli künıe nıaçlarında 

Ankaragücü de 
Doğanspor 5 ... 

mağlOp ili 

. 

Beşiktaş, Izmirde 
olduğu Uçoku 4 -

mağlôp 
1 yen<Ji 1 

Evvelki gUn Fenerbahçeye ı-o ye. 
nilen izmirin Vçok takımı, bir hafta ev
vel 2-1 mağl\tp ettiği Beşiktaşlılarla 
dün Şeref sta?ında karşılaştı ve siyah • 
beyazlıların hıç de fevkalade olmayan 
oyunlarına rağmen 4-1 gibi btiyük bir 
farkla mağlüp oldu. 

Vç bini bul~h bir seyirci kalabalığı 
önünde ve eskı spoı;:culardan Nihadm 
ha.kemliği ile yapılan bu maçta Beşik· 
tatlılar: :Mehmet Ali _ Hüsnü, Faruk 
- Feyzı, Hakkı, Fuat _ Hayati, Rıd. 
van. Sulhi, Şeref, Eşref §eklindeki kad
f~~e çıktılar. 

:;mrrmcr ise bir gün evvelki takımla· 
rı:ır a sol muavin Şükrü ile sol açık Na. 
ınıkm yerlerini değiştirmekle iktifa et
miJlerdi. 

Saat d" d" or u on geçe İzmirlilerin aya· 
iile batlayan maç, bir müddet ortalarda 
oynandıktan sonra Uçok kalesi civarma 
intikal etti. Şeref ve Rrdvanın daha ilk 
daki1ra1arda neticeyi belli edecek olan 
nd muhıkkak fırsatı kaçırmaları siyah 
beyulılan sinirlendirdi. 

i ki taraf da oldukça aüratli ve sert 
oynryorlar, 13 üncü dakikada Hakkıya 
ça~n Baari yere yuvarlandı ve bayıla. 
rak oyundan çıktı. 

Dilnloii maçtan eweı ha1oem 
Bir gün evvelki oymılarile kıyaı e

clilmiyecek kadar ıuurlu oynayan 'Uçok 
lular, on kifl kalmıı olmalanna nfmen 
canla batla çahJtılar. 

D8rt kitilik hücum hattı, - dUn f e· 
na bir cUnünde olan - HUınUyil bir 
çok defalar geride bırakan~ ılyah be. 
yaz kalesine birkaç tehlike d~ &eçirttl. 

Bunların bir def asında "' açık Sa-

Bıti1dd§lt Rıdoon ve Hakkı lzmırZi madafilMi _____________ .._;.. ____ __ 
lklncı kümeler ·ı- ızmlrde 

Galata Gençler birliği ile At yar 1ş1 ar 1 
Kamnpata berabere kaldılar 

tkincl kilrnenin en •on maçı dlln Tak lzmir1 4 (Hususi) - İlkbahar at 
lim atadmda Galata Gençler ile Xuım- I Y8l'llla.i'DlJD ilki bugün Buca.da koşu 
pqa ıraunda oynandı:. Baıtan sona ka- , alanında yapıldı. Kotu, güzel ha~ 
dır JCasımpaaınm hlkimiyeti altmda ' dan istifade ederek gelen bUytik bir 

b kalabalık husunuıda yapıldı~ Seyirci· 
oynaııan. oyunun . irinci devresinde Ka. 
ırmpata 0-1 ıaJıpti. tkinci devren' ler ,ara.tında ilbay da bulunuyordu. 
hemen ilk dakikasında bcrabcrl'k m Birinci }coŞU: Uç yqmdaki yerli ve 
eını çıka~ Galatalılar, beraber;iğ~;.: ya,nmkall tngiliz erkek ve dişi tayla. 
sı bir vuıyetle ınüdafu ıiıtemi t k. nna maJıSuatu. İkramiyesi 245 lira 
derek Jnınetli rakiplerini birine' ~.~P e- ve menfesi 800 metre idi. Birinci :Mu-

ye 11P1•kt~n. nıahrurn bıraktı;ar~: wf cr Ekerin Eseksi, ikinci lsınailin 
ıon oyunla ıkınci kı=e vaziyeti ·.. 1 Ülkeri geldi. 
oldu: ıoy e !kinci koşu: Üç yaşındaki yerli ha. 

ı - Anadoluhiıarı "24 liskan !ngiliz erkek ve dişi taylara 
. 1 d 22 puvan, 2 -"A ttnor u puvan 3 Ka mahsus o1up mesafesi bin metre ve 

' - sımpata 21 
puvan, Ccol farkile), 4 _ B 1 . iıcranıiyesi de 305 liraydı. İki hayva-
21 puvan, 5 - Ga ey erbeyı 

. . lata 18 puvan, 6 _ nın iştirak ettiği bu yarışta Emir Sa-
K.arııUmrUk 18 puvan 7 D y 

16 puvan, 8 _ Fener~} -
1
°ganspor lihin Girgini birinci, Fethi Yamanın 

" D maz 4 puvan, Baylanı ikinci geldi. 
7 - avutpa11 14 puvan 10 
k5y g puvan. ' - Orta- üçüncil koşu: Dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli yanmkan İngiliz at ve 
kısraklanna mahsustu. lkramiyeei 

275 Ura ve mesafesi de 1400 metre i
di. Velinin CeylAnı birinci, Fahriııin 
Andranbudini ikinci geldi. 

Top kupası 

saıeyman1ye şı,11 ile 
berabere kaldı 

DUn ııbah Şeref •tadında T k 
ıı futbol maçı için op upa· 

n calibi SW ~eçen h.ftaki Pera· 
nı eymanıye ile B 
alibi Şi·1 · '-Jü 1 eykozun 
ı rı 'K P eri Refik O. 
kemlii:i ile kuıılaıtılar. manın ha. 

Zevkli ve heyecanlı olan b .. 
kanın ilk ıd • u muıaba· 
rık bitirdi evretlnı Şııli o-ı calip ola· 

• ,... de lkil\ci lnamıda bUtUn 
p,retle!'"~ ~l~n Süleymaniyeliler 
beraberhlı temıne muvaff k ld 1 . a o u ar ve 
müubaka 1-1 ber1bcre bitti. 

Top 1rupaaını paylaşmak irin S"l . a · 
1
. :s u ey. 

manıye ve ylJ l &clecck haf ta t ekrar 
prpıpcalrlardlr, 

Dördüncü ko§u: Dört ve daha yuka. 
n yaştaki haliska.n İngiliz at ve kıs
ra.klarına mahsustu. Mesafesi l800 
metre ve ikramiyesi de 445 lira olan 
bu koguda Fikret Atlmm Tomrusu bi. 
rinci, prens Halimin Sundandirl ikin· 

ci geldi. 
Be§ inci koşu: Dört ve daha yukarı 

ya,&taki yerli yarımkan ara.b ve halis 
kan ar:ı.b at ve kısraklarma mahsus 
olup ikramiyesi 170 lira. ve mesafesi 
de 1800 metre idi. Birinci A. Bozun 
Benlibozu ikinci F. L\ıtfinin Öncilsü 
geldi. , 

• 

116 takım kaptanlan 
im, M. Ali ile karıı kal'flY& bldıfı hal
.de topu kalenin bir hayli u~dan L 

vuta attı. 
20 inci dakili:adan ıonra 0)'1lft milte

vuin bir ıeldl almıtken yavaı yaftı 
Beıilrtaıın hlJdmiyeti altını ılrmefe 
batlıdı. Bu ııralarda Şeref de aabtla· 
narak oyunu terkettl. 

hmtr kalesi 8n0nden ayrıtınamala. 
nna rafmen gol çıkaranfıyan Be1iktat
lılar takımlarında ufak bir tadilat yap
tılar. Hakkı merkez muhacime, Sulhi de 
orta n\Uavine ıeçirildi; ve bu değiıiklDıC 
biraz ıonra ıem~esini verdi. Hakkı ile 
Rıdvanın orta-cjan yaptıİtlan bir hUcum 
da Hakkı takımına ilk golU, maçın 32 

inci dakikasında kızandırmıt oldu. 
Tekrar oyuna bıtlayan bmirliler sıla 
hir hilcum yaptılar. ıaidan Saim vaaı. 

t1ıne ~- şillıHlatlıUıtllt 
bir kafa vuruıile top Mehmet Alinin 
kıpırdanmasına bile vakit kalıf&dan 
Betiktat kalesine girdi. 

Biraz sonra birinci hartaym 1-1 be
raberlikle bitti. 

tkinci devreye Beıiktatm hücumile 
baıtandı. tık ktarmda saaktlanan Betik· 
taşlı Şeref ile bmirden Baari de yerle. 
rinl aldılar. Ve ilk anda Halda bUtiln 

(~ 15 inciM) 

Ankara, 4 (Hususi) - 1zmirin Do. 
ğa.nspor takımı b91gün ikinci müsaba
kasını AnkaragücU ile yaptı. 

:Maça saat ;ı.5,30 da hakem B. Saıt ı 
Sal8.haddinin idaresi altında aşlandı. 
Doğanspor, takımında bazı tadilat 
yapmış, dün ~k oynıyan Adnanı ort'a 
muhacim yerine getirmie, açıklara ye. 
ni oyuncular koymuştu. 

Adnan az sonra evvela tekrar bek 
mevkiine ve onu müteakip Hakkı ile 
yerini değiştirmek suretiyle santrhaf 
yerine geçmiştir. 

Oyun ba3ladığı vakit lzmirlilerin 
dünkil mağlubiyet tesiri altında biraz 
mütereddit oynadıklan göze çarptı. 
Fakat bu tereddüt çok sürmedi. Arka 
arkaya yaptıklan hücumların birinde 
aol inMyttan sağa.çığa giden top g\l· 
zel bir pndelle kale önüne geldiği va. 
kit çok atılgan oynıya.n Adnanın sıkı 
bir kala wnııu ile ağ&.lra takıldı. 

İzmir bu suretle vaziyeti, tıpkı 
Clilııktl gibi ı .. O kendi lehine çevir. 
dikten sonra maneviyatı daha kuvvet
lenmi!f olarak gtllıel bir oyun çıkar. 
mıya batladı. Fakat Ankara.gticU de 
yavq yav&1 kendini topluyor ve gtl· 
r.el kombinemnlarla hummı aıkqtır. 
maya. baflıyordu. Nitekim beraberlik 
aayısı da gecikmedi. Gür.el bir §Üt iki 
takımı 1 • 1 beraber vaziyete IOktu. 

Ankaralılar bu golden I01U'I. devre· 
nin 10nuna kadar hakikaten teknik, 
süra.tli ve ı.orlu bir o~ çıkardılar. 

tık devre 10nunda aalıadan 2-1 p. 
ıtp vasiyete çıktıllr, 

İkinci de~ bqlv bqlamaz AnkL 
ra orta muhacim! Yap.mı hunnlan. 
nı aUa.tarak çektiğl mkı bir ıUt vazi
yeti 3 .. ı bmir aleyhine çevlrcll. Do
ğanapor aten yarala.nan bir oyuncu
sundan mahrum olarak bu devreye 
on kiti ile çıkmlf1L Bu nokllan kadro 
·ile kendini mtıdafa&ya çalıııyor ve 
fJ1"8&t buldukça akm yapmaktan da 
geri kalmıyordu. Fakat bu akmlar 

İlanglsl istila 
edeook? 

Futbpl federasyonu relslle ikinci 
reisi arasında ihtilaflar varı 

Birleşen lzmir klüpleri de 
gene eski vaziyetlerine mi 

· dönecekler ? 
Hamdi Eminin istif ası üz.erine fut. l 

fol federasyonu bafkanlığına. getiri· 
len Sedat Rıza ile ayni f ederaayonun 
ikinci reisi Nasuhi Baydar arumda 
fikir ayrılığı, milli küme maçları ve 
ha.kem meseleleri üzerinde had bir 
safhaya girmiş bulunmaırtadJr· 

lkinci reis Nasuhi, Sedad Rızanın 
t t bulda bwwıması dolayısiyle bi-
s an ~ b. 

rlnci reisin qıezun oldugu ınacna. 
Jeyh Ankaraya a \'detine kadar reise 
vekllet edeceğini bildirmekte, reis 
Sedat ise milli küme işlerini İstanbul. 
dan tedvir edeceğini söylemektedir. 

Malbı olduğu sibi !mıirde maç
ları ı.tanbuldan. ~ TeKall idare et. 
mi§, c1&vet edUmit olan İmıirli Sab
rinln. .Ankarada bulunmasına rağmen 
Fenerbahçe • Ankaragilcü mtisabaka-
111 Kemal Halime idare ettirfünittir. 

Bu haftaki maçların hakemleri iti 
büsbütün acaip olmuştur. Ankara 

maçlarını idare etmek üzere fcde.raa.. 
yon reisi tarafmdan tayin edilen Salt 
Salihaddin Ankaraya rönderilmipe 
de, Ankaradaki ikinci reiaı cumarteıi 
gilnkU Doğanspor - Gençler birlifi 
maçını kendi kardeşi Alaeddine idare 
ettirmiıtir. 

tehlikeli değildi. Birkaç §Utleri talili. 
sizlik yüzünden neticesiz kaldığı içın 
epey ağır olan bu 3.1 vaziyeti 1zmirli
lcr hafületmeye muvaffak olamadılar. 

Hatta bir defasında kaleci uzaklaş
mışken çektikleri çok sıkı bir şUtU 

Hikmet yetişerek tam kale çizgisinin 
önünden geri bir ayak vuru~u ile u. 

.zakla.ştırdı. Bu esnada Ankaralılar 

metodik bir tarzda oyunlarına devanı 
ediyorlar ve hasımlarını kaleleri önü· 
ne sıkışmıg bi mva.ziyette tutuyorlar· 
dı. Nihayet yine bir Ankara hücumu 

eenumda İzmir beki topu kesti. U· 
zun bir vuruşla ileriye atması kabil 

iken çalımla ilerlemeye çalıştı. Anka. 
rahhı.r bundan istifade ederek topu a
yağında,n aldıkları gibi dördUncU de. 
fa ağlara taktılar. " 

Betinci gQl de hemen diğerinin ar· 
kuından bir frikik vurutu ile oldu ve 
maç da bu netice ile bitti. 

Ingiliı ağır sıklet şampiyonu 

Jak Peterson 
Bokstan çekildi 

Ja1c ~BOfl 

lngilis afir 11klet pmpiyonu Jü 
Petel'lon burıdan IOJ1!'& boJm yapnuyt.
c&kt!r. 

Bir g& doktonı, kendisinin ~tık 
kulla.nmuını ıtızumıu gaırmllt, bl}D
da.n aonra da boka yapmaamm makul 
olnııyacalı ıaVli,yeainde bulunmU1tur: 

Jak Petenon ingiliz gazetelerine 
~ifi beyanatta diyor ki: 

.,_ Doğrusunu isterseniz bokstan 
vazgeçtim, boks lisansımın iptal edil. 

mesini istiyorum. Gözlerim bozuldu. 
Bir mütehassıs doktor gözlük takma-

mı istiyor. Bunun ıstırabını şiddetle 

hiasetmekteyim. Fakat yapılacak bir 
teY yoktur. Artık ringe elveda .•. ,, 

Beynelmilel gftreı maçlan 
Macarlar Çekleri 

yendiler 
Buda.peıte, (A. A.) - Macar ve Çe. 

koslovak milli güreş takımları bugün 
Bud&Peftede kll'fılaştılar. Bu karşı-

llflll&, iki memleket a.rumdaki ıtıreıs 
k&r1ıla,emalarınm yedincisidir. Macar 

Bu va.ziyct, son iki haftadaki maç. 
la.rın hakemlik işlerinde garip netice
ler vermigtir; şöyle ki: Milli kü.rne 
maçlarının başlangıcında hmire git • 
miş olan federasyon ikinci reisi Na8u
hi Baydar lmıirdeki maça Ankara.dan 
Alicddinin hakemlik etmesine, buna 
mukabil lzmirli hakem Sa.brinin de 
Ankaraya çağrılması için !zmirlilcrle 
mutabık kalmıştır. 

Bu vaziyet karşısında biribirleriyle 
bir türlü anla.şarnryan futbol federu
yonu birinci ve ikinci resilerinden bi. 
rınin istifası beklenmektedir. 

takımının hafif sıkletindeki güretçi • 
ler bilhassa dikkati celbediyordu. Bek 

lenildiği gibi, Kaca.rla.r Çeklere UlltUn 
güreşerek Çek ta.kmuıu ikiye kartı 

bel puvanla yendiler. 

Halbuki 27 ve 28 martta İzmir ve 
Ankaradaki müsabakalar ıbqka baf • 
ka hakemlere verilmiştir. 

• 

.. . . 
Diğer taraftan dolaşan bir rivayete 

nazaran milli küme maçlarına kuvvet. 
li bir şekilde iştirak etmiş olmak için 
birleşen İzmir klUplerinin, son hafta 
gerek Ankara ve gerekse İlltanbulda 

1 
aldıkları fena neticelerden dolayı tek. 
rar aynlacaklan söylenmektedir, 

AÇJKKONU~ 
Kaleci imzaaiyle mektup pmeie .. 

ren okuyucumuzun 8 nisan pel'fem• 
be günü saat dokuzdan on ikiye ka· 
dar IJ'Of ıepiıimize müracaati ri~ 
olunur~ 



• ./ HABER: - Akşam postasr 

Amerikanın büyijk belası 

Meşhur dünya şampiyonu boksör 
Dempseyi bile haraca bağladılar! 
~<§llbotc§l 

Bu korkunç caniler- W 
le nasıl uğraşıyor ? 

New. York'tan yazılıyor: o tlNY ANIN en büy:.ik binalann
dan biri olan "Vulvos Bil. 

ding" in on dördüncü katına umumi 
asansör geldiği zaman, durmadan yo
luna devam eder. Bu kata çıkmak ia
tiyenler, hem hususi müsaade almak 
ve hem de, bu kata mahsus ayn bir 
asansöre binmek mecburiyetindedir. 
ler. Bu müsaadeyi aldıktan sonra, hu
susi asansör on dördüncü katta duru
yor. 

Bu kata, en ufak bir sesi ititilmesin 
diye, keçelerle kaplan:nrş iki kanatlı 
bir kapıdan girilmektedir. Bütün pen
cereler kalm buzlu camlarla kaplıdır; 
içeriye pek az ışık giriyor; bundan do. 
layı gündüzleri de elektrikle tenvir 
edilen odalar ve her taraf sıkı bir in
zıbat altına alınmrıtt:Ir. Telefonlar, dı

şarıya ses vermiy.:n höcrelere yerleş
tirilmiştir. İlk görüşte insan burasını 
filmlerde görtilen casus merkezlerine 
benzetiyor ama, burada tedbir ve ter. 
tibat casusluğa karşı koymak için 
alınmıştır. 

Dairenin şefi, gtilümsiyerek şöyle 
demektedir: 

"- Resmi bir binaya yerleşemez

dik. Çünkü çetelerin adamları, faaliye. 
timizi kolayca kontrol ederek bizi zi
yarete gelenleri tammış olurlardı. On
dan sonra da onları birer birer orta -.. 
dan kaldınrlardı. Bunun önüne geç. 
mek için yegane çare, örümcek gibi, 
bütün N evyork'un üzerine kurduğu
muz ağın bir kenarına çekilip otur
maktı.'' 

Bu kadar esrarlı bir dairenin şefi 
olan Tomaıı Edmund Devey otuz dört 
yaşında genç ve yakışıklı bir adamdır. 

Bundan on beş yıl evvel Mişigan'dan 
kalkıp N evyork'a geldiği zaman, mak
sadı opera artisti olmakmış; hatta, bir 
müddet büyük Katedralin korosunda 

• ücretle çalı§mış. Günün birinde bundan 

1 
1 

vazgeçerek hukuk tahsiline başlamış: 
tahsilini bitirdikten sonra avukat 
mesleğine intisap etmiş; evlenmiş ve 
çocukları olunca, daha fazla para ka. 
zanmak mecburiyetinde kalmış. 

Otuz yaşında iken Nevyork'un en 
tanınmış avukatları arasına girmiş 

olan Tomas Edmund Devey, bugün 
Nevyork'taki ca~ilerin en çok kork
tukları bir şahsiyettir. Çünkü o, iki se
nedenberi kendilerile amansız bir mü
cadeleye girişmiş olan bir teşkilatın 
şefidir. 

Nevyork'un meşhur haydutlarile 
başa çıkamıyan Vali Lehman, bir g•Jn 
yakından tanıdığı Devey'e müracaat 
ederek genç ve enerjik bir hukukçu 
aradığıru söylemiş ve haydutlarla mü. 
cadele edecek hususi bir muakkip ol
mak isteyip istemediğini kendisine sor
muştur. Ayni zamanda, bu şakilerin 
ufak çapta olanlarını yakaladıklanru, 

fakat, iç politika ile sıkı bir surette 
münasebettar olan haydutların koda -
man1annı ele geıiremediklerini ilave 
ederek, politikacılara bağh olan hakim 
ve mliddeiumumilerle nizam ve asayi. 
şi temin edebilecek mevkide olmadığı
nı yana yakıla anlatmıştır. 

Devey, bu işi şu üç şartla kabul et
miştir: 

Resmi bina dışında hususi bir dai
re tesis edilmesi, beraber çalışacağı ar. 
kadaşlannı bizzat kendi seçmesi, ken· 
dilerini rüşvete kaptırmıyan dürüst 
ve namuslu hakimlerin temin edilmesi. 

Vali bu şartları kabul ettiği için, ci
nayet mahkemesi reisliğine, derhal, se
natonun tertip ettiği banka tahkik ko. 
misyonunda müddei rnevkiini işgal et
miş olan demir gibi karakterli Ferdi • 
nand Pekara getirilmiştir. Devey, bir
likte çalıştığı arkadaşlarının kadrosu. 
nu, bugüne kadar hiçbir devlet me
murluğunda bulunmamış olan çocuk
luk arkadaşlarından teşkil etmiştir. 

Bu kadronun içinde, bir de Hımton 

HtrStZ - Eller yukarı! 

"Ziyadar tüfek,, ile nişaıı ta7i mi yapaıı biı A111crma11 polisi 

Valter adında zenci kadın avukatı var
dır. 

Yetmiş gizli polisle on dokuz ay. 
dan beri çalışan bu teşkilat, N evyork
taki profesyonel hırsız ve canilerin 
b:.iyük bir kısmını ortadan kaldırmı~
tır. Nevyork'taki cinayetlerin sayt!;r, 

Avrupanın herhangi bir büyük şehrin
deki cinayetlerin sayısından, hala kat 
kat yükaek ise de, iş adamı, memur, 
müstahdem, hasılı istisnasız olarak 
hemen herkesi haraca kesmiş olan 
"Raket" lerin burunları adamakıllı kı. 
nlmıştır. 

"Raket" ler, herhangi bir İ§ şubesi
ni inhisarları altına alarak bu meslek
te meşgul olanlan haraca kesmiş giz
li teşekküllerdir. Bunlar, "kendi" fa. 
aliyet sahalarında çalışan tüccardan 
haraç alırlar; müstahdemlerin aylık

larından kendi he!>aplanna taksit kes
tirirler. 

Bir kimsenin haddi varsa, buna ri. 
ayet etmesin. Ticarethane sahibi ise, 
daha ertesi gün mağazası bir harabe
ye çevrilir; müstahdem ise, kemikleri 
kırılıncıya kadar dayak yer. Hatta, her 

kese ibret olsun, tı:.iccann gözü kork
sun diye, adamı güpegündüz sokak or
tasında öldürmekten bile çekinmezler . 

Daha yakın zamana kadar bu "Ra. 
ket" ler, ticaret hayatının her şubesi
ni yani, berberleri, kasaptan, sigorta 
müesseselerini, lokantaları ilah.. ha
raca kesmişler, vergi alıyorlardı. 

Bu organizasyonların içinde çah. 
şanlar, kendi elebaşrlarmı tanımazlar; 
kimdir, nedir, ne biçim bir adamdır 

bilmezler. Bildikleri bir şey varsa o 
da, kendilerine çok üstün birer kor· 
kunç cani oldukları, Birleşik Amerika 
hükumetlerinde en çok para kazanan
lardan sayıldrklarıdır. 

Herkesin rüyasına giren bu kabus
la, yalnız Doktor Devey mücadeleye 
giri~mek cesaretini göstermiştir. O, 

yalnız ufaktefck canilerin idam edil. 
melerinc taraftar değildir. Geçenlerde 
Luki Lusiana'yı da yakalamağa mu-

vaffak olmuştur. Bu adam, içki satan 
mJ.esseselerden, uyutucu maddelerin 

kaçakçılığım yapanlardan aldığı para 

ile yılda 12.000.000 dolarlık bir gelir 
temin ediyordu. Fakat, bir kral gibi 
ya§adrğı Valdorf Astoria otelindeki 

hususi dairesini, hap;shane höcresile 
değiştirmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Mahkemenin verdiği hükme göre, otuz 
sene mahpus kalacaktır. 

Bugünlerde, Devey, lokantaları ha-

Amcriluının yeni polis tcşkillitıııd.a 
bir miıtcha.wm~ ""lııukayesel!i mikro.<ı
kop,., ile 1ki 'kııtrşun1t tetkik ederek 
ayni rcvolver<leıı atılıp atılmadığuıı 

ar~tırıyor ı 

raca kesmiş olanların peşindedir. Bu 
adamların da hemen hemen hepsi ya

kalanmış, mahkemeye verilmiştir. 
Bunlar, Nevyork'un lüks lokantaları. 
nı, kahvehanelerini daiıni bir tehdit 

altında bulundurmak suçile muhakeme 

edilmektedirler. Ancak, bu davalara 

!ahit bulmak çok güç bir mesele ol

maktadır. Tehdide uğrıyanlar, mah -

kemenin huzuruna çıkmaktan değil de 

"Raket" terin intikamından korkuyor

lar. 

Yumruk para etmiyor! 

Ş İMDİ Brodvayda lüks bir dans 
salonu işleten Dempsey'in 

haraç vereceğini aklınıza getirir miy. 

diniz? Eski dünya boks şampiyonu 
yılda 2.600 dolar "Raket" vergisi ver
miş, ağzını bile açmamıştır. Dempsey 

bir münasebetle aynen şunları söyle

miştir: 

"- Bu alçakların düzünesini bir 
yumrukta yere sererim. Ne çare ki, ar

kadan kahbece sıkılan tabanca kurşu. 

nuna, yumruğa karşı idmcınlı olmak ta 

para etmiyor." 

Fakat, Devey, kahbece atılan kur

§unlara kar5! da halkı muhafaza etme

sini biliyor. Muhakeme başladıktan ve 
o da faaliyetini artrk gizlemeğe lüzum 

görmediği &'.inden sonra, radyonun 

başına geçerek, tehdit edilm'ş olan I 
halkın ne haydutlardan ve ne de "Ra-

'il' .a- • . 
EZ mitralyozu iıe silahlı bir Amerik.atı 

sivil polisi 

ket" lerden hiç çekinmeden kendisiııt 
müracaat etmelerini söylemiştir. Bu. 
n .. . 

un Uzerıne, binlerce, on binlerce ki• 

şi~in müracaat edeceğini sanabilirsi • 
nız, değil mi? Ne gezer, bir tek ki~ 
çıkr.p ta, beni tehdit ettiler, yıllardan• 
ben haraç veriyorum; dememi~tir. 
. Bunu gören Devey, "Halka kar~ 
ışlenen cinayetler, ancak halkın cesS· 
retsizlik göstermesi sayesinde mür11' 

kündür'' demekten kendini alamamıt 
trr. Bunun üzerine, 0 da, kaçak yolla• 

ra sapan her şahidi, suçlarda müştere~ 
olduğunu ileri sürmek suretile tehdit 

etmeğe başlayınca, muhakemelerin it 

~~ri kolaylaşmıştır. Üç yüze yakın şa• 
ıt muhakemelerde şehadette bulun• 

muştur. 

Te~kilatın şefi şimdi diyor ki: 
" .,~ 

- uç }~:iz şahitten birinin bile kt· 

lına dokunamadılar. Haydutlara ta~· 
siye ederim: sakın yanılıp ta böyle bit 

budalalıkta bulunmasınlar. Ak11lann

ca, herişi inhisarlan altına alabilecek• 

lerini sanıyorlar. Tabancayı kulları• 
mak inhisarını da almış değiller ya ı 

Anlaşılan Dempsey'e de cesaret gel• 
mış olmalı ki, muhakeme huzuruna 

çıkarak, başından geçenleri bülbül gi• 
bi anlatmıştır. 

M uhakcmenin dosyalarında, ortada 
Dempsey, etrafında kumpanyanın aza• 

l~arı olan bir de fotoğraf çıkmıştır. Me• 
ger:. kumpanya, günün birinde Demp• 
sey 1 zorlıyarak bir arada bir de fotoğ• 

raf çekmiştir. Bu fotoğrafı çoğaltarak 
adamlarına yermiş, onlar da, yeni 

müşteriler, azalar kaydederken, btı 
fotoğrafı ·· · . gosterıyorJar ve diyarların· ~ 
kı: ' 

'- Cemiyetimize girmekten mi çe
kiniyorsunuz?. Koca Dempsey bile 

aramızda olduktan sonra, geriye dil• 

şünecek, çekinecek bir şey kalır mı?'' 

Vceuıın n.?.>nır sD!iilema 
~oD©ın~u 

Fransanm eski güzellik kraliçele
rinden Marse1 Rogez İngiliz film kunı• 

panyalan tarafından angaje edilmiş

tir. Yakınlarda Viktor Oliverle birlik· 
t.e büyük bir film çevirecektir. 
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Hülfil<dlü~it<aılfil<dl~ b>lYyl\Jık b>üır ülfilkü~A(P': 
Mil onlarca Hintli 

PARYA f 

t. 

Olm tan· kurtuluyor 
Artık mabetlere girebilecekler 

ve yanlarından geçenleri 
kirle tikleri damgasından 

halas o!acaklar 
Dünyanın en vahşi 
ananesi ortadan 

kalkıyor 
B~rnb:ıydan vazılıyor: 

. Hınaistanın cenubu ı;arbi köşe· 
sı1ndekTbravankor eyaleti, tarihte i!k 
o ara ·· .. . utun mukaddes mabetleri· 
}1~ k~pılarını "Nicis,, adını '\'erdiı · ;n dokunulmazlar,, a açmıştır. 

.8 rn. 3.000 senelik ı:ulüm ve tazyik 
yı~rnı beş Yaşındaki bir delikanlı ta
ra ından ortadan kaldırılmıştır. T ra
vankor rn·h · · b · · ı racesının u emrı ~en:ı 
~~ndi eyaletinde yalnız bir milyon 

okunulmaz,, ı azat ediyorsa da cİ· 
var devletlerin de bu harekete imti· 
sal etmeleri beklenmektedir. Böylece 
çok zalim ve kötü bir ananeye ölüm 
darbesi nidirilmiştir. 

• • • 
Yüzlerce nesil müddetince zaval. 

lı, sefil "dokunulmazlar,, Hindistan. 
da hayvanlardan da aşağı tutulmuş· 
lardı. "Hindu dini böyle istiyor,, di-

• ~e tlindistan ahalisinin dörtte biti 
Ai)l~ ve esirlerden daha kötü bir va
ziyete inmitler ve diğer üç sınıfı için 
en pis hizmetleri gören insanlar ol
mutlardı. Bu adamlar mesela umu· 
mi kuyulardan su bile içmeg-e me
zun d -·1di 1 l egı r er, ancak "Bırahman,, 
a.nn kuyudan su çekerken yerler,. 
d"' . -
l 
Odük~eri suları yalıyarak susuzluk 
arını dınd' b"l" l G ıre 1 ır er. üneşin cayır 
cbayır yakmakta olduğu Hindistandı\ 

u, dokunul 1 · · d b" · k maz ar ıçın ayanılmaz 
bır 11 enccdir. Bazı mıntakalard:ı 

duk~kaavallılar, bir Bırahmanm iki üç 
a ı evvel k ha 

lutfen d ld _aya ş parmağını 
mek Ye:ı ~rdıgı suyu içmedikçe ye-

F k 
ege mezun değildir. 

a .at hepsin' 
leketin birçok ın en s.aribi bu mem· 

bA H' Yerlerınde bilhassa 

Travankor'un payitahtı olan Trlnndrnm 
tebrlnde söllln lnyıamda fiil mukaddes ··~, 
lan Pumanabba mabedinin kapılan nihayet 

cenu ı ındistanla B . 
de gözetilmekte 1 engal eyaletın· 
f 1 ·d· B' 0 an bulaşma mesa· 
e en ır. ır tak k "d 
sınıfla Doku 1 ım aı eler yüksek 

ı-azifeleri ankıcıkl~n siipiirmck olan bu :::avallıbr <117.:ımulma;:ların mı a.şağı 
tabah"4Stndandır ve 21 metredeıı kirletirler! 

-'-- fl nu mazların yirmi ka· 
oıu sını an aras d 
ı k f ın a muhafaza edi-
ece mesa eler· . . . 
Meıela öküz . 1 tayın etmıştır. 

l 
etı yiyenler. Dokunul

maz ann en kötüs .. d .. 
metreden b l u ur. Bunlar 21 
L:- 1 · 

16 
u aşırlar: bazı çiftlik renç 

pıc;r en met d da .. re en kirletir. Bazıla· 
n , mesela M 1 b 1 dm k a a ar ı güzel bir ka· 

, anca doğrud d ~ 
etmek suret" l b C\Tl ogruya temas 

ıy e ulaşır. 
Bulatmak 1 • 

1 • l"k d' mese esı öyle necaset ve pıs ı ü ·· . 
B h 

. §uncesı değildir. Bir 
ıra man hır D k 

daha kirli, olabTo unulmazdan çok 
•en ff·· . 1 ır, ancak bunların 
• e us ettıkl · h 
larzolunrnakta~ı avayı kirlettikleri 
. M ır. 

't .e~usi Hint dinine göre bu sınıf 

bsı baemının menıei şudur. "Kainatın 
a sı,, olan "B h 

rmı Hindi t ra man., parmakla-

k k 
s anın topraklanna daldı· 

rara uyulan ,, 
temiz tutrn k .:"aratmı§ ve bunlar~ 
ogu-la l aB uzere, Yer yüzündekı 

rı o an rahm l 
mitti H' d' an ara emanet et-
k . ... ın ıstanda hayatın ba11h~ 
aynagı olan bu su B 

mahsustur. D rahmanlaı:ı 
' ve okunulmazlar bu 

sudan yerlere ne dökül" . 
nu kullan b"l' 1 urse ancak oa ı ır er. 

Gerçi dini akideler bö l 
d D k Y e yazarsa 

ed
a. ~ unulmazlar sınıfını asıl icat 
en ıımalden gelen müstevlilerdir. 

Bunlar memlekete gelince Hindis· 
tan yerlileri olan Dravidianlarla kar
şılaştılar. Yerlilerle karışmak sure· 
tiyle kendi hüviyetlerini kRybetmek 
istemediklerinden bunlan ··Kirli V'! 

Dokunulmaz,, ilan ettiler; Sonrala· 
rı kirlilerin sayısını yüksek sınıflar
dan aşağıya affedilmez suçlar yü· 
zünden atılan insanlar zaTTlanla ço· 
ğaldılar. Dokunulmazların doğur· 

duklan 90Cuklar da bu sayıyı gittik· 

çe arttırdı. 
Fakat bu dokunulmaz yasası 

Brahmanların keyiflerine göre tefsir 
olnabilmektedir. ·Mesela bir Brah· 
man erkeğinin dilediği bir Doku
nulm~ kadınla teması günah sayıl
maz. Onunla istediği gibi münasc· 
bet tesis edebilir, hatta gizlice evlt"· 
nebilir. Fakat doğacak çocuklar, hl'\· 
balan asil olmakla beraber kendileri 
gene Dokunulmaz olarak doğarlar. 

Hint mahkemeleri Dokunulmaz. 
lara kapalıdır. İngiliz makamlarmR 
da müracaat edemezler, keneli hem
cinslerinin intikamına uğramaktan 
korkarlar. Evlerde bile yaşamağl'l 
mezun değildirler. Çamurdan ya· 
hut sadece kuru ağaç yapraklarından 

yapılmı§ kulübelerinde ayılar bile 
yaşamağa tenezzül etmez. 

Mala bar sahilinde Puliah kabil~· 
sine kulübe inpsı bile yasak edil
miştir. Bunlar koru yapraklarından 
yaptıkları çadırların altında yaşama
ğa mecburdurlar. Diğerleri ise ken· 
dilerine ağaç ko~uklarında yuvalar 
yaparak kuşlar gibi yaşarlar. 

Sadaka ile geçinen yani dilenci 
olan Dokunulmazlar, majaralarda 
yahut kaya arkalarında gizlenerek 
yoldan geçenlerden para dilenmek 
mecburiyetindedirler. Sadakayı yo
lun kenarma atmış olan adam uzak
laflp gözden kaybolmadıkça bunla!' 
gizlendikleri yerden dışarıya çıka· 

mazlar. Şehirlerde Dokunulmazlar 
umumi hiç bir binaya giremezler. 

Hatta hastalarına ilaç almak için bir 
eczahaneye adım atamazlar. Bir 
Brahman bunlardan birinin adım 
söyleyince yere tükürmek mecburi
yetindedir. 

Birçok mıntakalarda bunlar av· 
ladıkları yılan, kurbağa ve sıçanlar 

yemekle yaşarlar. Bu yılan ve ci· 
yanları takip ederken hazan toprak 
hayvanlarının yer altına depo ettik
leri zahireyi bularak yerler. Arasıra 

Hindi.stmttıı medmıiyette1ı mahrunı bı rak"11an '"'Dokıınulma:;lar,, ının 90Cukla 
n ... Bunların ba...--ılarıııın anne ı:e l>a ba1arı ağaç kofjuklarında y<UJamıya 

nıccbllr oUıcak kt:ıdar "niois,, tcliikJ..i edilirler. 

DnkunulmAZlıırın birinci aınıf ı: M a
l.ııbann zengin aıiklerinden olan ou 
kızın tınocık ooğnıiW.n <U>ğruya. temas 
etmekle 00.Şkalannı kirlettiği sanılır 

da hayvan leti yemek suretiyle bu 
perhizde bir değitiklik yaparlar. 
inek Hindistanda mukaddes sayıldı
ğı için öldürülemez. Bu sebeple 
memleketin her tarafında yaşlı ve 
süt vermiyen ineklerin açlıktan öle· 
bilmeleri için inekhaneler vardır. 
inek ölür ölmez, Dokunulmazlar bu 
nu taşıyarak kendilerine ziyafet çe· 
kerler. 

.. . . 

rine gönderdi; bunlar Avrupadan 
döndüklerinde artık eski adet ve an~ 
aneye aldırmaz oldular ve Dokunul· 
maz dü~üncesine karşı §idetli bir mü 
cadele açtılar. Hindistanın beş mil· 
yon Dokunulmazı da mücadeleye i§· 
tirak etti. 

Nihayet umumi harpten sonra 
kuvvetli bir ha§ kaldırma oldu. Bun· 
lar kendilerine zulmedenlere kar§I 
kazan kaldırmadılar. Bütün istedik· 
leri; müthiş sefaletlerinden kurtul· 
mak ve mabetlere girebilmek hakkı· 
nı kazanmaktır. Çünkü Hindista· 
nm cahil halkı çok müteassıptır .. 
Dünyada vücudunun çektiği scfale· 
ti ahrette de ruhunun çekmesini ia
temez. Bunun için bütün açlık 'e 
sefaletine rağmen mabetlere girip 
tanrıları memnun etmek ister. 

işte bunun için isyan eden halk 
aşçı ve kasap dükanlarma değil ma· 
betlere koıtu. Bundan birleaç zaman 
evvel Narik şehrinçle Dokunu lZ· 

lar bir araya toplanarak Kalaram 
mabedinin kapısı önünde yerlere yat 
tılar. Toprak üstünde canlı bir halı 
vücuda getirdiler. Dıprıya c..ini 
merasim için çıkmak mecburiyetin
de olan papas alayları bunların vü· 
cutlarma basmadan yürüyemediler. 
Dehtetli hiddetlenen papaslan bir 
katliam yapmaktan menetmek için 
lngiliz polis kuvvetleri ancak silahla 
menedebildi. 

Fransız ihtilali sade bir siyasi de· 
ğişiklik içindi. Fakat bu ihtilal di
nin papaslarma 41tarşıdır. 

Hint dini dışarıdan gelen yaban· 
cı dinlerin rekabeti karşısında sar· 
sıntılara uğradı. Yeni dinler onlara ı 
okuyup yazmasını öğretti ve çokla
rını tahsil için Avrupa üniversitele-

Genç mihracenin başladığı inkt· 
lap isyanları bastıracak mahiyette· 
dir. Fakat müteassıp Brahmanlar 
dehtetli kızmıtlardır. Fakat bir ke
re insanlar araımda fark olmadığl 
zihniyetini a§ıladm mı artık mesele 
esasından halledilmit sayılabilir. 

.y.. 

saatte 
eo kilometre 

12 saat mütemadiyen seyretmek şartiyle motörbotlarla dünya. stırat reko. 
runu kırmak için bugünlerde lngilterede Harbueyde büyük bir yanş, ya. 
pılacaktır. Bu yarış için İngiliz sporcularından M.otley yukarda resmini 
gördüğünüz motörU yaptırmııtır.·Bununla. 12 aaatlik_yarışta vaaati 80 ki
lometre sUrat temin edebileceğini ummaktadır. 



Yazanlar: 1 çcsterton - 2 Sayers - 3 Agata KrisU - •. \'lla Klroft. - 6. Vayt.çörç -
e. Henrl Ved - 7. C. D. H. ve M KOl - 8 Mllvard Kennedt - 9, Cem Ro7d - 10 Ronald 
"1moka - 11. Edgıır Jcpson - 12. Kleman• Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 3 -

Papum evinin kapm ıehre karıl}'ldı. T arihl macera ve aık romam - 26 -Hempetid cebinden not def terini çıkar 
dı ve bir ıeyler yazdı. Sonra: 

- Siz ltedi, zahmet oima.zsa yola 
kadar 5ıkar mııınız? Milfettiı Rac oto. 
mobille gelecek. Burada olduğuma ha· 
ber verininiz. 

Bahçe nehrin kıyısına kadar iniyordu. 
Ev, Nehirden yilz metre kadar ıeride 
idi, yol tarafında çayır ve çimen vardı. 

M&lıttiı~ eUnde papazın tapka.ı, o
tomobijden indi, kapıyı çaldı. Birkaç 
da1cika ıonra hizmetçi kadın açtı. Ha· 
Jinden yeni kalktığı betli idi ve e1111en 
kapıyı açınca, efendiıinin henilz kalk. 
madıimı ıöyledl. 

Nişanhmın eline · bıçağı verdiler '' Şunu hadım 
· edecek.şin ,, · diye beni gösterdiler 

- Hay hay. Baıka bir ıey eıtha iıı
tiyorsanız? 

- 'l'eıekkilr ederim, ıimdilik bu ka. 
dar. 

- Hepıtid kurnazdı. Şahsan yapa· 
cağı tetkikata baılamak Uzere Ncddi 
Vann g8ıden kaybolm11ını b~kledi. 

Gelen mUfettit derhal ite el koyarak 
tahkikatı lıiızat idare edeceğin{· biliyor
du. Halbuki o, hiç bir ıeye el sUrmeden 
şahsan bazı malC1mat edinmek iıttiyor. 
du. 

Sandala ıtrdl. Cesedin Uzerindeki 
pardeailnUn cebinde bir gazete g<;;rdU. 
İtina ile çıkardı, baktr, tekrar yerine 
koydu. 

Kendi kendine mırıldanıyordu: 
- Diln ak~amki "İvnig Gazet.,in 

Londra tabı. Hem de aon hbr. Her· 
halde gazeteyi buradan almamıştır. Ga
zetenin satıldığı en yakın yer Vinmut. 
Hempıtid maktuliln ceplerini de yokla 

mak iıtiyordu. Fakat buna csaeret ede
medi. Sandaldan çrktı. Kenara oturarak 
bekledi. 

Biraz ııonra, yoldan bir otomobil gü
rUltUıU duydu ve iki dakika !onra dört 
ki§i görUndU. Bunlar Neddi Var, resmi 
bir komiser, doktor .ve müfettiıti. 

Miife\tif Rac ince, uzun, matruş bi. 
rl!iydi. D<>Jruca Hempıtide gehti. kıaa· 
ca: 

- Bir ıeye dokunmadınız ya? 
Dedi, doktor Gris hemen sandala gir

di ve cesedi muayeneye baıladı. Biraz 
sonra müfettiıe: 

- Kalbinden vurulmuı, dedi, ince 
dar bir bıçakla veya bir hançerle. ölilm 
herhalde ant olmuıtur. Tabit fethi meyt 
lazım. 

- öleli nekadar var? 
- Uç *1~ salf.var. Zannedenem 

geceyarıslntlan biru evvel. 

- Baıtk•? 
- Şimdilik bir ıey yok, bu kadar. 
- Pekfıla. Şimdi bir de ben bakayım. 
Müfettit sandala girdi. Ceıedin ha· 

fifçe yetini değittirdi. 
- Altında, dedi, kan izi falan yok. 

Hoı sandalın başka bir yerinde de böy. 
le bir şey yok. Ceplerine ~akalım. O ı ... 
Sirkat için değil demek. Altın saat ve 
kordon duruyor. Cüzdanın içi de para 
dolu. Bir ıde dün akşamki bir gazete 
\'ar. Bu §ayaru dikkat. Hcmpstid, ıöyle 
bakalım, maktül hakkında ne biliyor-
sun? 

- Efendim, maktul Amiral Penis
tondur. Mütekaittir. Buraya yeni geldi. 
Birkaç ay evvel, karıı sahildeki Rundel 
Kroftu ıatın aldı. Zannedersem, kendi. 
ıile beraber oturan bir de yeğeni var, 
İsmi de matmazel Elma Fitzgerald. 

Müfettiı Neddi Vara dönüp sordu: 
- Sandalın papaza ait olduğunu siz 

mi söyledjpiz? 
- Evet. 
- Sandalın her zaman bağlı blduğu 

yerden buraya kadar su ile sürüklene
bilmesi için nckadar zaman lizımdır? 

Neddi Var tereddüt etmeden cevap 
verdi: 

- BugÜnkU gibi bir ıu ile kırk, kırk 
beı dakika 1 

- Evet. Şimdi cesedi nasıl taııya
cağımızı dütünilyorum. Akmtıya karıı 
çekerek aandalla götürebiliriz ama, kü. 
reklerdeki parmak izlerini bozmak doğ· 
ru olmaz. Hempıtid, papazın evinin te· 
lefonu var mı? 

- Var. 
-· O halde oraya gider hem papazı 

görürüm, hem de Vinmuta telefon eder, 
bir hasta arabaıı göndermelerini ıöyle. 
rim. Cesedi evine götürmek için de 
Feruton köprüsünden dolaşmak lazım· 
gelecek. Hempatid siz burada kalınız •e 
kimieyi yakla§tırmayınız. Komiıer be
nimle gelıin, papazın evinden bir san. 
ıclal bulursak, karııya geçiririz, orada, 
amiralin kay,ıkhanesini nezaret altında 

bulundurmaıı lhım. Siz de Çizimle ge
lir misiniz Mister Var? Belki bir yardı· 
mmız olur. Haydi doktor gidelim. 

Biraz ıonra, yola çıktılar. otomobile 
bindiler, Mllfettit otomobili idare edL 
yordu. 

MUfctti9: 
- LC1tfen, dedi, ı8yleyiniz kalkıın. 

Çolc mlihl.m ve mU.tacel bir mesele için 
olclutunu da illve ediniz. 

- Peki, ı6ylerim. içeri buyurmaz 
mısınız? 

- Hayır, burada beklerim. 
- Hey ... Baksanıza ı .. Siz poliı mi· 

siniz? 
Milfettiş döndU. lki genç kollarındB. 

banyo takımları ona doğru geliyorlardı. 
ACjık gömlek ve beyaz pantolon ıiyin. 
mi§lerdi. Biri on dört, öteki on altı 
yaşlarında vardı. Müfettişe alaka ile 
bakıyorlardL .MUfettit Rac cevap verdi: 

-Evet. 
Gençlerden Qllyilğil: 
- Taliimiz varmrg, dedi, tam itimi· 

ze yarayacakaımz. Delinin biri ıandalı· 
mızı aıımuı. İpi de keımif. Belki de 
haberinis var. Onun için mi ıeldinlz 
yoku? 

MUf etti§ tülümsedi: 
- Evet, dedi, onun için ıetdim. Me. 

rak etmeyini.1. Sandal bulundu. 
(Devam' 001') 

(Geçen tefrikaların hüliauı) Metiln,t, irade, cesaret, yürek katılı. 
Bir CMU8 teşki14tı, ki içinde ,ıtfo.n- ğı ... Bunların hepsini bir anda g$sie -

lı'!" da. var, beni hadım etmek üze. recekıin ... Sen bu adamı aeviyoraun, 
re bir ma8antn Ü.!til.ne yatırdı. biliyoruz: hem akrabandır, hem ÇO· 

• • ~ ~kluğundanberi seviştiniz... Buna 

Üzerime doğru iğildl. Yüreğim Ut- rağmen ... Bu i§l elinle yapacaksın ... 
rlyordu. Korkumdan bayılacaktım. o zaman, yüzünün akiyle işin içinden 

Fa.kat Ça.ğanoz 18.kabındaki yeniçe- k çı arsın ... 
"i: K k 1' Ayşe, kaşlarını çattı. ıp rrm.tz~ 

iken sararan o güzel dudaklarını ıkı 
sıra inci dişiyle ısırdı. 

- Dur, birader! • dedi. 
- Nen var? 

- Sen yapma bu i§l... Elini uzattı. 
YUreğime soğuk su serpildi. M mı Büyük bir azmin, iradenin • yü. 

ediliyordum. zilnde belirdiğini gördüm. 
Meğer, beterin beteri varmış. _Verin ıu bıçağı!. dedi. 
Çağanoz ne dese beğenirsin. iz? V rdı'l e er ... 
- Ver §U bıçağı Angiliki'ye? • de.. Hepsi de, pür dikkat, yapacaltna 

di. bakıyorlardı. 
Zavallı Aneciğin gözlerini görüyor- Keskin çelik, gene havada ışıldadı: 

dum. Kirpikleri yaralı bir kuş kanadı - 1ıte .... dedi. • yapacağım budur .. 
gibi eapır ı.apır titriyordu. Fakat, bıçak, benim vücuduma sap. 

- Bana mı? ... Bana mı? .... diye Janaca.\t yerde, Ay,enin kendi göğsU-
kekeledi. ne doğnı indi. Odanın ı çinde çığlık. 

lskender, Çagvanoza: d Ay.-nin lar arka arkaya duyul u. t;"V 

- İyi buldun.... Bu fırsatı f evtet- üstüne atıldılar ... 
seydik kendimiz bir imtihan kaybet- lskender: 
miş olurduk ... Haydi bakalım AYfe... - Tuta.bildin ellnl vurmazdan ev-
Kendini göstermenin srram geldi... vel, tpaiz! • diye döfünUyordu. ·bak, 

---------------------:-~----------------------------------~-----...:.. 
Yazan: Edgar Rice Burrougha 

Çeviren: A. E. 

T.a~zan t üfek s 
kadlnın acı haykırışlarını 

Yabancı !:c-.yıkta olanlar da yine \ 
o dakikada IVıugambinin kayınığı ' 
görmüılerse de içindekilerin nasıl 
korkunç §eyler olduğunu anlamağa 
vakit bulamamı§lardı. 

iki kayık hemen birbirne dokun 
mak üzere iken, yabancı kayığın 
başında oturan bir adam, Mugambi
nin kayığına: 

- Hey kimsin} 
Diye seslendi. 
Bu sorguya kartı yalnız bir Par· 

sın öfkeli, korkunç hmltısı cevap 
verdi. 

Şita kayığın baş üstünde iki ard· 
ayağı üzerine kalkmış olduğu halde 
fırlıyor, yabancı kayıktakilerin Üs· 
tüne atılmağa hazır bul\.ınuyordu. 

Bu kayığın başındaki Rokoftu. 
Herif bu hınltıyı duyup da gece ka · 
ranlığı içinde ateş saçan iki yuvar· 
lak gözün kendi.Bine dikilmiş oldu· 
ğunu göri.ınce başına gelen belayı 

anladı; geriye çekilmek İsterken, 
Mugambinin kayığına ateş etmeleri 
için arkadaılarma çabuk bir kuman 
ela verdi. 

l§te Rokofun arkaclqlan tarafın
dan edilen bu yaylım atqi ve Mu
gambinin kayığında bulunan yerli 
kadının acı haykıntınt hem Kinkayt 
vapurundaki Ceyn, hem de onlar
d,n uzak olmayan Tarzan ititmiı· 
lerdi. 

Mugambinin kayığını dütman 
kayığile yanyaiıa getirerek yaban· 
ctlara aaldmnak iıtecliyse de kürek 
çeken maymunlar kürekle bu ma· 
nevrayı yapacak kadar usta değil· 
diler. Rokof ile arkadaılan iıe bir 
dakika bile kaybetmeden ustaca iki 
kürek vuruşile korkunç kayıktan 
aynlddar, hayal meyal görünen Kin 
kayt vapuru"'"' doğru kaçmağa bat· 
ladılar: heriflere korku öyle bir kuv 
vet venni,ti ki Mugambinin iyi kü· 
tele ku1lanamıyan maymunları için 
onlara yetişmenin artık yolu kal
mamtftt. 

'Kinkayt vapuru zinciri kcailclik· 

ten sonra ırmak aıağı giderken, bil· ı 
diğimiz gibi, bir sığlığa oturmuı. 
sonra kurtulup yine yüzmeğe haf la· 
mı§tı; fakat vapuru aığlıktan kur
taran akıntı bir anafor suyu idi; de· 
re aşağı değil, tersine yani dere yu· 
karı akıyor ve Mugambinin aol kı- 1 
yısını yalayarak rukarı doğru bir. J 
daire yaptıktan sonra, yeni battan 
ana akıntıya kanııp gidiyordu. Bu· 
nun için Kinkayt vapurunun timcli
ki gidişi Ceyni düımanlanndan 
uzaklaştıracak yerde tam düıman· 
larınm kucağına atmakta idi. 

• • • 
Yukarıda gördüğümüz gibi Tar

zan karanlık dereye atlayıp yüzme· 
ğe baıladığı sırada Kinkayt vapuru
nun /terede olduğunu göremiyordu 
ve kıyıdan açılırken vapurun anafor 
sulariyle kendisine bu kadar yakın 
geldiğinden hiç haberi yoktu. 

T arzanın bu derin karanlık icin
de klavuzu dere Üstündeki iki kayık: 
tan duymakta olduğu seslerdi. 

Maymunların oğlu bu seslere 
doğru yüzerken birkaç gün evvel 
bu 8ularm içindr. bcş:na gelenleri 
pek canlı bir şekilde gözünün önün
den geçmekteydi. Timsah ile olan 
boğuşması, opis kokulu timsah yu· 
vaaında geçirdiği korkunç saat, ger· 
çekten insana soğuk soğuk terler 
döktürecek §eylerdi. 

Hiç durmadan kulaç atarken bir
denbire öniinde büyük karanlık bir 
küme görerek şaşırdı; bu kara küme 
Kinkayt vapuruydu. 

Gemiye kolayca tırmanarak gÜ· 
verteye basınca, keskin ve her tür
lü sese alışkın kulakları kendisinden 
biraz ileride bir boğuşma güriiltüsü 
duymu§tu. 

Bir saniye geçirmeden, bir pıtırtı 
bile çıkarmıyan adımlarla o yana 
doğru yürüdü. Şimdi ay çıkmı§b; 
gökte bulutlar gene varsa da, gece
nin başlangıcında etrafı saklıyan zi· 
firi karanlık azalmış, ortalık epeyce 
seçiliyordu. 

Bir bakııta T arzan iki erkeğin bir 
kadın üstüne çullanmıf olduiunu 
gördü. Ceyni yere yatırarak silahla· 
nnı almağa uğrqan gemicilerin, va· 
purda kendilerinden güçlü birisi da• 
ha bulundujunu ilk anlamaları; her 
ikisinin de yakalarına birer demir e· 
lin ıarılmasiyle oldu. Herifler san-
ki büyük bir pervanenin dişlerine ta
kılmıı gibi, kartı durulmaz bir ~uv. 
vetle geriye sürüklendiler. Aynı za· 
manda kulaklarını müthit bir öfke 
homurdanmaaı çmlattı. 

Artık bir daha ifidemiyeceğini 
sandığı bu ses üzerine Ceyn ayağa 
fırhJfarak ıonıuz bir sevinçle bağır· 
dı: 

-Tarzanl 
Ormanlann çocuğu elinde~i i.ki 

koca gemiciyi birer toplu iğne ımıp 
ler gibi arkasına doğru fırlattı. Otle· 
ri patlamıı olan herifler geminin kü
pc§teıine carparak baygm halde ye· 
re serildikleri sırada, o da rüyada 
imiş gibi kolları uzanarak kadını ku· 
cakladı. 

Fakat bu ilk sevinç çağı kı!!a sür· 
dü. 

.. söy• 
Tarzanla Ceyn daha bir so.~ .. 

lemeğe v~kit bulmadan, aym uıt~n~ 
deki bulut parçası çekilerek .~.r~a d 
aydınlandı; bunun üzerine 1• 

111 e 
az ötede altı yedi kitinin gem1dıy~ tır-. . . kte 0 ugunu 
manıp ıçenye gırrne 

gördüler. f 
B ı .. .. de Roko bu. un ram en onun 

lunuyordu. 
R k f O Af ·kanm parlak ayı o o rta n . .. 

ile iyice aydınlanmıf olan gemı g~-
. . .. d eÇı'rdi • fakat hıç 

vertesını goz en g ' . 
d v h ld Lord Grestoku yanı umma ıgt a e 1 k .. L 

T . . d--iy e arşısınaa 
arzanı o ın en ,.. •. 
.. .. l w dönerek. arkaımdan 

golruncedamçı gml rına a bir takım kuman-
ge en a a dı 
dalar haykırtnaP batla · . 

Rokof bu kumanclalariyle henf 

1 • T l kanıı Ceyne hemen a· 
erı arzan" 

te§ et~eie fıtkırtıyordu. 
(Devamı wr) 

kendisini öldürmek istedi. Eter öl • 
dürseydi, bütün teşebbüslerimiz mah· 
volacaktı ... Onıuz ne yapardık ... Ya. 
ralandı mı? .•. Yarası ağır mı? ... 

Ay§c ise inliyordu: 

- Aldığım talimat böyledir: Eğer 
yapamıyacağım bir emirle karşıla • 
şırsam, kendi cezamı kendim verece. 
ğim .. 

Üç Yeniçeri birden: 

.- E~ri geri aldık ... Vaz geçtik .. • 
~~y~ telaş içindeydiler .... Haydi p 
turun sunu içeriye ... 

~den ince bir kan eerfdinin 
aktıgını gördüm: 

. - .. Ayşe ... - diye ineldim. - Benim i
çın olmeni istemiyorum. Sana inan. 
d~m: .. Ta.rtıamiyle inandım ... Şüphele. 
rımı affet ... ı · 

- Hakkını helal et, Mustafa. .. 
- Helal olsun Ayşe ... 
- Burada görüp i~ittiklerinf bir 

yerde SÖylemiyeceğine bir dah& yemin 
et. 

- Vallahi... ' 

fnu <>daaan d1şarı çıkardılar ... 
skender, benim çeneme bir yumruk 

vurd1 ~· Zaınanıınıı.ın adeti böyleydi: 
amc ıyat Yapılacak hasta bu kilde 
bayıltırlardı... yı r.;e 

Uyandığım zaman k d' . bi 
v d , en unı r yer 

~~tğam a buldum. O gece eve geldi
gım zaman b · · k ızı arşıhyan ermeni du-
dusu başı ucumda oturuyordu. 

. Vü:udumun orta Yerelrinde müthiş 
bır agrı vardı. Ellerim ha.!! bağlıydı. 
Kadın: 

- Tuzunu deği§tirelinı ... Dur, evll-
dım... -

!ruM1m: 
- Ne l.uzu? 
- Yaranın tuzu ... Seni hadım et. - . 

mitlerdir ... Bilmeorısun ? ... Tuzu tue 
lemeli iyileşeein... • 

- Ben i~·ııe"mek istemiyorum... ö. 
leyim ... • dıye inlemekte devam ettim. 

tskender kerki oda.dan b i 1 
l i . 'tm' ,,.. u n eme
cr ışı ış. .1. anımıza geldi. Ermeni 
kadına çıkması için işarette bulunduk 
tan sonra: 

- Bize karşı yaptıkl kef 
t . 1 d' arının are-
ın ver ın .• dedi ş· a· k ··ı. . . • • • ım ı artı o 
memehsın ... Meger bı· . h d 

~ senı a ım et-
mekle de bUyük bir h ta . 1 i . 
0 da bMka. Ç" a ıı em ıız ya. 

R
.. t ğl ... Unkü Ayşeııin babuı 
us em o unu kı•..1 d k 

""'ır ı ... 
- Ayı:e... • diy ld dım 

d , Öld "' e mırı an .• o. 
nare e. u mti? 

- Hayır 1 ·ı 
degwil v :·· yı e§ecek ... Yaruı aj1r 

... aZife i1 'ttf 
birc!)k h tal :e gı ... Halbuki ben, 

ci· a ar ış!ediğim için gönderil. 
mc ı~ ... Ayge sana birçok eeyler an.. 
lalttgını da itiraf . . 
senin ahla ettı. Fakat enıeten 
lundu - kın hakkında şehadette bu. 

gundan kızın bu hatal!ı affolun-
du. Şiınd' 
caka 

0 
1
' sen de te~kilata alına 

tün ın. nun için iyileşeceksin... BU-
gayrctlni tal:m, iyileş ... 

bı;ktPeki ama, niçin beni böyle alil 
a ınıı ?... • 

- Du, bır bakıma fena oldu '"ani 
senin v . . •·· ı. • 
hl" t e benım ı~in fena ... Fakat tet-
~ a ın gayesi cihetinden iyi oldu. _, 

f Anlıyaınaınıı,tım: benim için neden 
. ~na oldu~u m&Iflm. Fakat İlkender 
ıçı~? Ona neydi? Herif, bll.kı~larmım 
!stifhamından bu sorgumu keefederek 
izahat verdi: 

- Benim için fena, çilnkü yaptıfım 
hatadan dolayı teBkilattaıc· x·ı-• k ·b . ı mev ı""" 
a~ cttım. Tefkilit için iyi. ÇlinkU 

sen, hadım edildiğin i i 
saraya g· bil . ç n, kolaylıkla 
v ıre ecekaın. Seni SUnbUl a. 
gaya kal"fı kullana.cağız. ' 

- Yeminliyim .•. Ona sadık ı..ı .... .-. 
mecburum. ....._..,. 

- Bunu bilıyoruz. 
- Öyleyse ... 

- Yine de onun aleyhinde çalıp-
caksın .•• 

(DeuwJmt UM) 
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ç as· ı rl ık 
harabiden 

kad i rg.anı ı 
kurtarnıaı· ı 

Kasaranın içinde v~ dışında yapılan f ahribat 
. pek gaddarane olmuştur 

2~ \tunç PBilkaıdaırn 21 ı fındık bOyükhYıgüınıdekD 
z;glQJ m ırtYıtoeırn ırll, ya~~utoaruını ve oano Deırn ın mQJıh n m 

lb>Dır n<osmo aşuroOmaşttıır 
En kıskanç bir dikkat ve alakaya kat kat layık 

olan bu eseri büyük bir titizlikle muhafaza 
altına almaya mecburuz 

Yazan: Nizamettin Nazif 
lsta.n?W müzelerinden birinde diJrı. 

yada eşı. ve benzeri bulunmıyan m'Uh· 
teşenı bır eser Va.rdır ki zam.a l>. 
hançerli bir katil gı·bi l b· ı~~ .. ın 
ona saldırmak a a ı ..,.,gıne 

tadır. 
Üç asır evvelki Türkü .. 

atlardaki ·· n gu7"J l san. 
Jıbaşına ~ Ynratıcılığnl'a. baş. 
Ya d . ~ıtlık edebilen ve dün

enızcılik ta ·h· . 
·· k rı ının en bü. 

yu gururu sayılan bu · 
Avcı Mclı t . eser, padışah 
edilen ibi ~e devrınde ya}.6.lldığı iddia 
ruz .. r adirgadır ki lıa..sarası yal. 
~l sanat §ahescrleri ile değil 

er, Yakutlar ve Iaıllerle de 
muraasa.dır. 

khlmpa~torluk devı:inde saray ka
yı anesınde cah · ı h 
de b ak · 1 nJnlacılarm elin-

ır ılan bu şaheser ne b .. ""k ta. 
lid.ir ki t . ' uyu 
müta k an~atı ... meşrutiyeti Ye 
..... 1. re e devnnı ~irebilmiş ve aL 
~sa tahrip oo·ı-ı 

• luu § olmasına rağ-

trrmenhilınyın.e bugüne bir PaI'ÇMmı ulaş. 
a. l§tir. 

suı~ Mehnıedı, bUyük anası Kösem 
den . .~ ~ha.n"ı ve on1arm. devrin-

üçuncu Selbnin öldUrüldUğU gün 
kadar gelip geçen padişahlarla e 
halkım Boğazda, Haliçt.e ve ~?. 
da. gezdirmiş olan bıı bdirga, hl 

Gilphesiz Üçilncll Ahmed ve vezir~ 
Damad İbrahim. ile birlikte Saadabat 
devrini de Yaşamı§tır. 

- ~ve~ Mehmet taraf ında.n yaptırıldı. 
gı ıddıa. edilen bu ka.dirganm ÜçUncü 
Murad tarafından yaptınım.ış ol
ınasd hı ~kal daha. Yakındır. Kasara.em. 

a aga zemin üzerin 
ret· s e sedefle; "Haz-

ı ultan Mehıned Han gazın· U 
dam ..• ilB:h ın nı -.. ,, 

Yazılı olması tezyina.tm hatta k 
ranın A M asa. 
olm vcı . ehınet devrinde yapılm~ 

asına hır deUI add . • 
:kat tek . edıl. ebilir; fa. 'ı 

ncnın daha; eski b. . 
ola.nıanı . ır zamana aıt 

asını ıddiaya ki!" b. ı 
sayılamaz. 1 ır sebep , 

1 
Deli lbrahhnden Ü . . . 1 

dar süren d .. Ç'\lncU Sclınıe ka-
e~1r sara'\rl~ il ı 

k ldı w ....... s se en çok 1 
apı gr devirdir. Kö 1 

başiatıp Turhan kad ~ kadının 
diği Ycnicami U .. ı~ın ıkmaı ettir. 

nin Saadabad; Y~u;;çc·~ ~-hmed de\Ti-
manınds. rP_.,.,:_ u~cu Selim za. , 

--.ııı Mellıng'' H . 
sultan emrinde çalı§tıw .. ın atıce 
tığı eserler hep süsr?'ı giin]erde yap. 
devirde iktidarı ele u ~eylerdir. Bu 
yaptıklarını h geçırenler hem 
di zevkleri;e ~;d de bulduklarını ken. 
için Avcı Mehtncd~rıntt§lardır. Bunwı 
dirgada. kendisind uı adını tll§ıyan ka
de mutlak_a az 0~n i so~a gelenlerin 
Faraza tckncninç dalı zlerı kalınıştır. 
ait olduğunu idd. a ~ki bir dene 
bl dümenin Yek ıa cdebıleceğiıniz gL 
teknenin ka.C)ara c~c b.~:aı<ın kısmiyle, 
oyrna.Ian da. •· {' ıtıŞen kısmındaki 

....... ~---oy ece kasara.dan daha 

ya.kın bir devreye, mesela üçüncU Ah
mede veya üçüncü Selime kolaylıkla 
maledebiliriz. Fakat bütün iddialar
dan \'B.7.geçerek Avct Mehmed de\Tın. 
de yapıldığını kabul etmek dahi ka.. 
dirgaya üç asırlık bir asalet teminine 
kafidir. 
Kasaranın içinde ve dışında yapılan 

tahribat maalesef pek gaddarane ol
muştur. 11: tarafta enli bir kordelA gi. 
bi sayvanın kenarlığını yapan yirmi 
iki tunç plakadan yirmi biri aşırılmış 
ve bir taııesi kalmıştır. Şimdi deniz 
müzesinin kasasında saklı oaln 'bu pi
laka ne güzel bir talik kabartmadan 
mahrum kaldığımızı acı a.cı ispat et
mektedir. Zamanında bu yirmi iki pi. 
lfiltada Peygamber Mtiha.mmedin bir 
hadisi tam olarak okunabiliyormuş. 

Sayvanın iç sathındaki diğer kısım. 
lar ise baştan ba.şa. bağa. bir zemin ile 
kaplıdır. Daha ~effa! olabilmesi için 
altına. altın varaklar konmuş olan bu 
bağa zentlnin üstünde za.ınanm sanat
karları sedef ve fildişi ile misilsiz hü. 

A ltııılı bağa üzerine 

nerler göstermişlerdir. Bunlardan da 
bir kısmı çalınmıştır. Kalanların he
men hepsı acele tılr tamire muhtaçtır. 
Hadis pl.fıkalarının boş kalan yerle
rinden ,.c Avcı Mehmcd içln yazılmış 
beyitlerle fildişi tezyinattan artan bil. 
tün satıh ise fındık büyüklüğünde 
zünırüUer, yakutlar ve liıillerle mu.. 
rassa bir haldedir. Fakat ne yazıktır 
ki bu taşların en büyüklC'ri en kıv
metlileri hep ~ırılnuştır. H~ızlar~. 
namussuzların, alçakların hoyratlık 
ve haydulluklarından kasara sayvanı. 
nm dışı da masun kalmamıştır. "Kub
bei Sipihri,, tanzir eder gibi yıldızlar 
ve semavi bürçlerle silsleruniş oaln bu 
"dı.§ taraf., tan da sa~ısız kıymetli 
taşlar aşırılnııştır. Hırsızlar öyel in
safsızca hareket etmişlerdir ki bu bal 
ekfK'riya kendilerinin de zararına ol. 

[Altında Te UstHnde Fildi.şi tc::yfnattan 1'iri da1ı.a •.• 
kıymPtıı t:ı~1ar , e s;nlınnnl:ll"rn ycr1ı•rl gö7.llkliyor. ı 

-l 

muş, çaldıkları taşlapn dipleri ıskaça. 

larda. kalmıştır. 
~O metro uzunluğunda, 5 metro ge

nişliğinde ve 2,40 metre irtifamda o. 
lan bu kadirga 21 <;ift kürC'klc hare
ket edenniş. Beher kürekte üç kişi ça
lıştığına göre tam 144 kürekçisi var. 
mış. Kürekçileri Azrailin elinden kur. 
tarmak tabii mUmkün olamamıştır. 

Fakat 48 kUrekten ar.cak bir ta.nesinin 
kalmış olmasına ne buyrulur? Bunun
la beraber bu suali ilk soran biz deği. ı 
liz. Zira. İhtifalci Ziya merhumun 24 j 
yıl evvel bu büyiik facia. karşısıntla ! 
duyduğu isyanı hatırlamamak müm
kün olamaz. 

, • 1J. " 

Türk millet.inin ve Türk devletinin 
milll tarih Ye milli san'at karşısmda 
011 yüksek duygu \'C şuuru gösterdiği 
bugünlerde dördüncü Mcbrped denin
den kalan eşsiz kadirga üzerine va. 
tand113lanmın umumi merhametini ve 
devletin yilksek himaye.sini davet et. 
ıneyi bir ga1..eted vazifesi sa)ıyorum. 

T:aktlmA., sade/ tc::yıoot 
On yedinci asrın lbu muhte§em cserın
den arta. kalanı zamanın sinsi kemiri. 
şinden kurtarmak. sanat ve tarih sev
gimizin öyle büyük bir borcudur ki 
bunu artık ödemeye mecburuz ... sanı· 
yorum. 
MUtehas5ıslarm bir ağ11..cıan söyle. 

diklerine bakılırsa, şimdi, deniz mü. 
zemizin biç de mükemmel olmıyan da
irelerinden birinde mahfuz bulunan 

bu eser bugünkü §artlara nihayet da
ha 25 yıl göğüs gerebilir. Sonra ... yek 
olmıya mahkumdur. 

Halbuki en kıskanç bir dikkat ve 
alakayı dahi kafi addcttirmiyecek de. 
recede yüksek bir mana ve kıym('ti 
olan bu eser, Türk sanat ve medeniye. 
tini birçok bakımlardan tezkiye eden 
büyilk bir vesikadır. 

Dördüncü Mchmcdin kadirgası, on 
\'edinci asırdaki Tilrk oymacılığmm, 
Türk sedefçillğinin. Türk .hattatlığı
nın, Tiirk nakkaşlığının, Türk kakma
cılığının. 'l'iirk marangozluğunun, 

Türk kuyumculuğunun ve Türk inşai. 
yeciliğinin el ele vererek ve b:ribir!e. 
riyle sanat y:ır15ı yaparak mc~·dana 
getirdikleri bir ~hcserdir ki bütün 
diğer meziyetlerini bir tarafa bırak
mı~ o!~ak bile üç asır en·elki gemici
likten artokalmuı tel: tekne olması 

dnhi paha bic:ilcme". tarihi kıymetini 
kabul etmemize kafidir. Murassa. ka. 
~rası, Topkapı sarayındaltl hazinede 
sakladığımız üç tahttan ikisine mut... 
laka u~tün ohm bu kadirg::ı dünya ta
rihine Ayasofyadan daha c;ok Jazım-

drr. 1 
Musolini, n.oma denizciliğinin bir 

Ka..<ıara sayvanmııı yıldı::lı bir gökc bcnzctilcıı dı§ 'J.•ı.mıı 

\·csikasını bulmak için Remi golünU 
kuruttu, Romalı sefih kayzer Kaligo. 
lanın ( ~) orji galer .!erini aradı; eline 
geçen kırık omurgalı iki leşi yaptığı 
milyonlarca ma.<1raia. değerli addetti. 

Tra.falgar galibi Amiral Nelsonun 
gemisi Viktori, İngillerede ancak 
kralın şahsına, Hindistana ve Süveyşe 
gösterilebilen birinci sınıf bir dikkat 
\'C itina ile saklanına.ktadır. 

Nclsonun öldüğü gtlnün her ~'11 
dönümünde Viktorinin güvertesine 
merasimle çelenk konur, Ye her yıl 
mektebi bitiren genç deniz zabitleri 
donanma nmir-tLllığmın emrine girmez. 
den önce bu kalyonun güvertesinde 
birer saat §<!ref nöbeti beklerler. Hal
buki Lord Nelsonun kahra.nıa.nhk ha. 
lırasını bir tarafa bırakırsanız Vikto
ri bizim kadirganın yanında Salıpaza
rında.ki kömürcü gemileri gibi kalır. 
Zamanımıroa bUyilk deniz devletle. 

ri lüks transatlantikler yapmak illeti. 
ne tutu1dular. Fransızların bir Nor
mandiyası, İngilizlerin bir kraliçe Mn. 
rileri, Almanların bir Bremenleri Ye 
İtalyanların bir bilmem neleri var. 
İarm dünyanın en bUyük turiet mem
leketi olamaması için en uf ak bir se
bep dahi bulamadığımız Türkiyede 
seyyahları kendi vasıtalariyle liman.. 
!arına ta.5ımak ve sonra yine ayni va
sıtalarla memleketlerine iade etmek 
arzusunu gösterince elbette bizim bay
rağımız da böyle gemil~rin gönderle. 
rinde da.ls-alnnacaktır. Ama her saha
da eşsiz ve rakipsiz bir as:ılct göste
ren Türkün bu ka.dirga ile iı:;pat etti. 
ğ"i yüksek denizci nsalc~ini artık hiç- 1 
bir millet \"<! devletin gösterebilmesi· 
ne imkan yoktur. 

Tarih bize, eski devirlerdeki deniz.. 
ciliği11 bazı zeng;nliklerinden, hovar
d:ıhklarındnn bahseder. Far:ıza, Saln
ıniııde Yunanlılar tarafından mağlup 

edilen İran hükilmd:ınnın gemisi, 
Kleopatranm Antuanı avlamak iı:in 

Tarsusa geldıği zaman bindiğı gemi, 
ve Bizans Va.silfssası mukaddes tre
nin Kalamışta :i.şıklariyle mehtap sa
fasma çıktığı galer bunların en muh
teşem addedilenlcridir. 

1ran hükilmdnrınrn gemisf ile KJco. 
patrnııın gemisinde yclkcnlt:r ipcktPn, 
halatlar sırmadan, kilrck!cr gümüşten 
ve ıskarn10zlnr altındıınmış. lrcnın 
galt>rlnde ise en fazln methedilen ~ey 
direklerin gümüş kaplı olmasıdır. 
Çocukluğumda bir t&rıh hoca.sının 

bu b:ıh isleri bize mas.ı I verine söyle· 
diğini ve inanmamamız için: 

- Olac:ık şey değil. .. Tabii bunlar 
n1ı.rta\'al ve uydıırmaclır... I 

<: :iiğini de hatırlarım. 1 

Zavalh hocam! Elbette öyle di~·c
cckti. O devirde saray kayıkhanesinin 
bir köşesinde metruk duran bu muras. 
sa kadirgayı nereden gidip görebilir ve 
ne olduğuna akıl erdirebilirdi! 

Halbuki şimdi, bir vatandaşın de· 
niz milzcsine gitmesi, Kleopatra, mu
kaddes lren ve Dara gibi debdebeli hü. 
kümdarlar için müvcrrfülerin ancak 
hayallerinde tasarlanabilen gemiler!n, 
Türk sanat tarihinin gösterdiği Yesi
ka karşısında. ne sönük knldıklnrını 

anlamıya katidir. 
K8.fidir ama. .. Her kim gider de 

dilnyanın bu misilsiz hazinesini bizim 
Kasımpaşada rütubetli bir sundurma 
içinde hapsetmekte olduğumuzu gö .. 
rürse hayretin°den mutla~a dili tulu· 

lur. 
Betbaht kadirga ortaçağda zindana. 

atılmış bir idam mahkumunu anclır
ınaktadır. Müteha..."Sıslar ta.mirinin ni
hayet 15 • 20 bin liraya mal ola.bilece
ğini söylüyorlar. Biz, böyle bir eserin 
hayatı için hükumetin bu fedakarlık
tan çekineceğini sanamayız. Bugünkü 
hali bir lika.ydi veya: bir ihmale de
ğil, vaziyetin lazımgelen makamlara 
iyice aksettirilememiş olmasına ham. 
letmekteyiz. İhtifalci Ziya merhumun 
kaleminden çıkan satırlardaki rica 
imparatorluk hükumetlerinden bir ce
vap alamamıştı. Bizi{ll hatırlatışımız, 
inanıyoruz ki Cumhuriyet Hükftme. 
tinden, her denizciyi, her artisti, her 
Türkü minnettar edecek fiili bir cevap 
alacaktır. 

Burada şu cihetleri de teklif edece-
(l' .,.. 
bu. 

1 - Deniz müzesi için Beşiktaşta 

Barbaros H:ıyrcddin türbesi yanındn 
bir bina yapıl:ıca 'ttır. m::dirga için bu 
binada ya bir s:ı.Jon nyırmalıclır. ya • 
hut binanın yanıbaşrnda bir ila,·c ya
pılmalıdır. 

2 - I\:ad·rg:ıyı Uımlr ederken eski 
şeklini vermeyi Ye don:ıtmnyı ihmal 
etmemeliyiz. 

:3 - Kndirgayr o enlonda teshir o • 
derken bn§tan b:ışa imim ve kırılmaz 
ca.mlarclruı yapılmış bir camekan içi
ne almalıyız. 

4 - Simdiki halde de. müzeyi gez.. 
meğc gelenlerjn ltasaraya çıkamama
larını temin etmeliyiz. J{adirganm yn. 
nından k:?Saraya uzanan merdiven der 
hal kaldırılmalıdır. 

Deniz müz"mizin g-üz;de dfrektörü 
emekli kor\•et kaptanı I\ennnın bu son 
temenniye derhal fiili bir cevap vere. 
ceğini tahmin edivorum. 

Uiz..rımcddiıı N a.zif 
(~) l/cr .,.eyi mübah gören eğlence. 

lcrc ucrilcıı a<l. 

o1an §CTCf mevkii 



Yamyamlık 
hata yaşıyor ! 

Dehşet uyandıran bir hatıra : 
300 Çlnll, kabile reisinin ellne dUşmUşttl, 

yerlllerlo ziyafet sofrasından ancak Uçll 
kurtarıla blldl 

Uzak, çok uzak Yeni Kiney ada
ları civarında Rossel adası diye bir 
yer bulunur. Burası, son zamanlar 
da gazetelerde sık sık bahsi ieçen 
bir yer oldu. 

Gelen haberlere göre bu adadaki 
yerliler, artık İngilizce öğrenmcic 
baılıyorlannıı. Beyaz insanların 
adetleri bu vahıct diyannda yerleıi· 
yor. 

Fakat bu adada seyahat yapmlf 
seyyahlar, yamyamlığın hala cari 
olduğunu gösteren alametler sezmiş 
lerdir. 

Rossel adasında, bir zamanlar, 
iıitilmemiı yamyamlık sahneleıi 
görülüyordu. Bugün yaşayan insan 
lar arasında da bunu hatırlayanlar 
vardır. 

Sent Pol gernisi, bir sıcak tem· 
muz sabahında Hong Konilan A
vusturlyaya hareket ettiği zaman 
üzerinde yirmi Avrupalı ve 317 
Çinli ta§ıyordu. Bunlar, Avustural
ya altın tarlalarında çalışacaklardı. 

Geminin kaptanı, bu seyahati re
kor addedilebilecek bir zamanda bi
tirmek için, Solomon adalarından 
geçen tabii yolu takip edeceği yer
de• kestirme bir yol aramt§tır. Fakat 
başına gelecek tehlikeyi hiç aklın
dan bile geçirmemişti. 

Kısa bir zaman içinde Sen Pol 
s;ı:emisi yolunu ıaşırdı. Ve nihayet 
akşamın alaca karanlıkları içinde, 
gizli bir kayalığa çarptı. Heyecan· 
lar, tela§lar.. Fakat gemidekilerin 
hepsi, büyük kayalığın auyun aat
hmda olan ve Heron adaaı adı vefr 
len çıplak bir kısmına çıkabildiler. 

Buradan Rossel adasının sisli 
Siloeteni görebiliyorlardı. Geminin 
son tahlisiye kayığını alarak, kap
tan ve tayfası o adaya doğru kürek 
çektiler. Bir yer seçtiler. Ve geceyi. 
orada geçirmeğe karar verdiler. 

Garip yerliler esrarengiz bir su· 
rette ağaçların arasından ibcliriyor 
ve yine kayboluyorlardı. Fakat dü~
manlık alametleri göstermiyorlardı. 
Küçük, garip ve mücadele etmekten 
utanır gibi bir takım mahluklardt. 

Fakat ertesi gün §afakta, kana 
susamış büyük bir vah§i kalabalığı 
ellerinde mızraklar olduğu halde 
haykıra, bağıra tepelerden indiler. 

Gemiciler, onlardan tamamen az 
olmasına rağmen kahramanca dö· 
VÜ§tüler. Fakat yav~ yavq ricat 
ediyorlardı. Nihayet tahlisiye kayı
gma eri§tiler ve Heron adasına dön 
aüler. 

Orada hiriçtimıt akdedildi. Niha· 
yet, kayık içinde Avusturalyaya bir 
kafile göndermeğe karar verdiler. 

Böylece yolda bir gemiye rastla
yabileceklerini umuyorlardt. 

Ertesi gün kaptan, beyaz gemici· 
Ieri ile yola çıktı. 

Küçük kayığın gözleri önünden 
kaybolduğunu gören zavallı Çinliler 
yeise di.işmeğe ba~ladılar. Avustu
ralyanm ne kadar uzak olduğunu 
ve bu yolculuğun ne derece uzun 
süreceğini biliyorlardı. 

iki gün sonra yiyecekleri ve sula
rı bitmek üzere iken Çinliler, Ros
seJ adasından bazı dostça ifaretler 
gelmekte olduğunu gördüler. Evve
Ja, onlan reddetttiler. Fakat taze 
yiyecek ve su almak ümidi onları 
şevklendirdi. Sonra Heron adaam
dan Rosscl adasına nakli mekkan 
ettiler. 

O zamanlar, Rosael de Muvo 
isimli bir yerli, teflik etmekteydi. 
Yakın bir zamana kadar Muvo en 
vahşi ayinleri yapardı. Ve bütün 
adada kendisinden korkulurdu. 

Küçüklüğünde bir delikanlı ken· 
diaini gözlerinden yaralam11tı. Mu
vo ela onu öldürmüt ve yemiıti. 
Kendisine kimse karıı gelmeğe ce· 
saret edemiyordu. 

Serveti ve korkunç yırtıcılığı ona 

istediği her ıeyi temin edebiliyordu. 
Kadm, Kanu dedikleri kayıklar, 

sığTr, hatta insan eti bile ayağına 
gelirdi. 

Hiçbir kimse bir Kanu kayığı ya
nımda onu geçmeğe cüret edemez
Bunu yapabilmiı son yerlinin akibe
ti hakkmda kimse bir söz söyliye
mezdi. Çünkü onun hali pek yaman 
olmuıtu. Şef, kendisini kızartıp yc
mifti. 

Muvonun hakimane idaresi altın 
da yerlilerde hayli kırışmt§lardı. Sen 
Pol gemisi geldiği zaman adada bir 
ihtilal kopmak üzere idi. Fakat 3 1 7 
Çinlinin manzarası bu müthiı reisin 
vah§i iştRhasını tatmin etmeğe ya
rayacak bir §eydi • 

"Av,, mı evveli yoklar, etlerinin 
dolgunluğuna baktıktan sonra ateşe 
verirdi. Bazan "bir lutfi mahaus ola· 
rak,, avlarını fırında piıirttiği de 

vakidi. 

Bununla beraber Muvo, adada 
yegane yamyam değildi. Onun zi
yafetlerine iştirak eden diğer yerli
ler de vardı. Yahut da insan eti ye· 
nilirken zevkle seyretmeğe gelenler 
bulunurdu. 

31 7 Çinlinin, Rossel adasına gel
mesinden 24 saat geçmiş geçmemiş· 
ti ki· Muvo maksadım acıkca anlat
tı. 31 7 si birden haps;di)~işlerdi . 
Ve o günden itibaren her gün Mu· 
vonun önüne yeni bir Çinli getirili
yordu. 

Muvo her Çinliye de aynı mua
meleyi yapıyordu. Ona doğru şöyle 
bir yürüyor, vücudunu bir gözden 
geçırıyor, kollarım, bacaklarını 
omuzlarını yokluyor .. Biraz şişman 
gördü mü, çılgınca kahkahalar atı
yordu. Nihayet daha yaklaşıp Çinli· 
nin kuyruk gibi saçından hırsla ya
kalayıp onu ayakları ucuna fırlatr 
yordu. 

Bu sırada iki kocaman vahşi ge
lip kurbanı yakalıyorlardı. 

Bazan insanın viicudunu iple 
bağlamak için büyük bir mücadele 
geçerdi. Bazan cellatlar onun kollrı· 
rını bükerler ve tam iki saat, reva 
görülen her tiirlü işkence bu beşeri 
kurbana tatbik edilirdi. 

Çinli nihayet kendinden geçmiş 
bilhaaaa bağlandığı gibi altına da 
bir ate§ yakılırdı. 

Ate§ enikonu palazlandığı zaman 
Muvo yerinden sıcrar ve elinde bir 
bıçakla ona doğru kotardı. İkinci ha· 
reketi, tekrar ~ atlamak olurdu. 
Bu sırada eF.:-ıdeki bıçağın ucund:ı 
bir par~ kızarrnı§ insan eti görülfü
dü. 

Baun "daha nazik bir usul tat
bik ederek,, Muvo, avlarını hususi 
bir fmnda piıirtiyordu. 

Yavaı Y&Yaf bütiin Çinliler orta· 
dan ıiliniyorlardı. Yatıımak bilmi· 
yen bir ittahayı tatmin ic;in birer bi· 
rer gidiyorlardı. 317 Çinli 200 e indi 
100 ze indi ... 

Nihayet bir harp gemisi, Sen Po
lun enkazını teftiı etmek üzere gel· 

HABER - ~k'rm pealur 

Cli.imden korknıavan 

Fedai şoförler 
ıennuerce dcDarlok maaşlarını hak etmek için 

Kaza yaprnağa 
niçin nıecburdur? 

Nevyorktan yazılıyor: 
Bir malzemenin, yahut bir m&ki

nenin 3ağlamlığım denemek için bir 
çok ilmi usuller vardır. Fakat, ye
ni bir otomobil tipinin ne dereceye 
kadar mukavemetli olduğunu dene· 
mek ic;in, Amerikan otomo~il fabri
katörleri, daha ziyade pratık usul
lere başvurmaktadırlar . 

iklim vaziyetlerinin fevkaladeli· 
ği dolayısiyle, yahut önceden görü
lüp kestirilmiycn amillerin teairi al
tında arızalı arazide gidildiği veya 
bir kaza olduğu takdirde, bir oto
mobilin nelere karşı koyabileceği an
cak pratik tecrübelerle anlaıılmak• 
tadır. 

Bu tecriibeler ise, büyük bir 
soğuk kanlılığa bağlıdır. Amerika · 
daki bütün otomobil fabrikalarmm 
canlannı di§lerine takmıf, gözleri 
hiçbir şeyden yılmıyan, fakat buna 
mukabil hatırı aayılır bir maaş alan 
tecrübe §oförleri vardır. Bu adamla
rın hayatı öyle bir tehlikeye maruı;
dur ki sigorta kumpanyaları bu gibi 
tecriibe §Oförlerini sigorta etmiYor • 
lar. 

Bu şoförlerin en tanınmı§ olan· 
!arından bi~i.. . Otomobil fabrika!arı
nın tecrübe of örü Jimi Laynç dır. 
Bu adamın zihinlere durgunluk ve
ren tecrübeleri oldukça çqitli ve U· 

zun bir seri halindedir. Mesela • 
alelade bir toprak yol üzerinde 100 
kilometre süratle giderken, otomobi. 
le takla atırrmak maksadiyle direk
siyonu birdenbire yana kmyor. Bu 
vaziyette, otomobil, evvela tepe 
takla devriliyor, ondan sonra tekrar 
tekerlekleri üstüne düıüyor. 

Bu hünerle güdülen gaye, aade
ce cesaret göstermek deiildir. Oto -
mobillerin ters yüzü devrilmeleri ıık 
sık olan kazalardandır. T ccrübe fO· 
förü öyle bir kaza halinde .-tomobie 
lin ne derece sağlam kalabileceğini 
denemekte ve dolayısiyle firmaya 
reklam yapmaktadır. 

Jim'in yapmakta olduju tecrÜ· 
belerden biri de, biribirine muvazi 
ve yanyana birçok demiryolu rayla
rını son siiratle katedip geçmektedir. 
Tabii, böyle bir tecrübede lastikler 
patlıyor; fakat bu tecrübeden asıl 
maksat, yayların, tekerleklerin ve 
dingilin mukavemet derecesini ölç
mektir. 

Ancak, §unu da kaydetmek la· 
zımdır ki, bu şoför , bir sergüzeıte 
atılır gibi. böyle bir tecrübeye körü 
körüne atılmıyor. Kendi kemiklerini 
değil de, otomobili kırmak İC"in, ev
vela en muvafık şekilde hareket et· 
menin birçok tecı übelerini yapıyor . 
Böyle bir tecrübenin ilk tedbirlerin • 
den biri, şoförün yerine sımsıkı bağ. 
lanmasıdır. Ondan sonra, herhangi 
bir çarpmaya kar§ı koymak için ba
şma bir migfer geçirilmektedir. Oto
mobilin içi pamuklu yastıklarla kap
lıdır; camlar ve fırlayıp çıkmak ihti
mali olan kısımlar çıkarılmaktadır. 
Bu suretle hiç olmazsa nazari olarak 
tehlike imkanları azaltılmıı oluyor. 

• • :t-

Lak i (bahtiyar) lakabiyle anılan 
Corc T eter, P ... fabrikalarının oto • 
mobillcrini karn.ıakarı~ık bir sirk nu• 
marasını andıran acaip bir manialı 
ko~uda denemektedir. 

Bu şoför eYvela, kayak sporcu· 
larının bildikleri gibi. otomobili biri· 
biri arkasına dizilmiş olan tramp
lenler üzerine sürüp atlamakta ve 

llJlfr:ijSt~~~iS~..l!t~~ al delneyiniz. F°ılvaJri h" 
"Kaza yapmafa mechur fedai toför ~da böyleleri de Vardır 1Ç 
bir toför kaza yapmağı istemez ıuna . • . 

n kötü bır tarzda otomc)b· 
her atlaY!fla birkaç metre yülisek· lekette e b" • tecrübe tof.. .. ıl 

1 kl . 'dare ec:len ın f" .. h oru olarak tikten aonra teker e erin üatiıne 1 r Bu fC> orun, er oto • 
düımektcdir; bundan aonra var süı- alrn~o de elinden mutlaka bir 1obıl 
atle yoluna devam ederek otomobili seferın. sten olması §arttır M a

1
u. 

ld 1 kan cın bi f" . eın C• gayet sağlam bir ıeki e yapı mı§ o· çı k" rnuayYen r ıo or tipin· 
lan bir parmaklığın üzerine sürmek• ·~tte .~·nden böyle bir §oförle 1 teın 
ed B kl ... 'k il ettıgı f d 1 Yllpı. t ir. u parma ıgı yanp geçtı · 5 "be çok ay a r oluyor· b 

ten sonra önüne bir toprak yığını l~n.:eer~aza basıp vitesi unuta~ da u. 
çıkıyor. Otomobil bu yığında devri· gıbı e\ gec fren yapan, otoınob') " 
lip bir takla atıyor ve arkasından bir irnac:lço eP=ği halde aola bekan,~. aa 

b ., an g 11> b" · b atım çukura yuvarlanıyor. ~öyle ir gm d' Böyle ırınc İr oto b." 
- k 'k eler ır. . k l rno ıl 
marifet bqarılırken insanın emı - 9 Tnce hangı ısını. ann rnukav 
leri kmlmaması ic;in çok büyük bir verı.• ~lduğunu kısa zamanda .. ~ 
uıtalıp lüzum olduğunu kayda ha• metı az kabil .-.luvnr. og. 

renrnek • • • cet var mı) 
Bu tecrübenin aonunda. otomo· dun 25 kilometre uzunlu" 

bil Weriya param parça oluyor. forkla gelebilecek her türlu" gun 
1 d ve a d"l · k an. Bunun üzerine kmlrp dökülmüı o ~~ a 1 techiz c 1 mıı endine rn h 

parçalan birer birer toplanarak mu• zalabr .
9 

tecrübe yolu vardır. a • 
f da dJ 5\JS ır "k "kl tehuaralar tara m n uzun uza ya Bu yolda. cnu C:? kıran tc.. 

muayene ve tetkik ediliyor. ''cehennem yolu., sahra çölü 
• • • pe.. ibi adlar taııyan kısırnJa " 

Bu fabrikalar yalnız auni knza• iJh .. · g ası. ne biçim bir tecrüL l'ln 
ı bulunrn da b' f"k· ue Ya· lar ter~etmekle iktifa etmiyor ~r: dı"' hakkın ır 1 ır 'Vcreb'U 

tabiatin anzalariyle de tecrübelennı pıl gı en san noktasını au ile d 
1
1 r. 

yapıyorlar. Mesela, Loa Ancelos ~i· Yl~~§ bir hendek te§kil ediyo~. du. 
vannda bulunan ve dünyanın en dik ru r .... firmasının J:>arnhaııta bi 
yolu olan Munt Vilaon dağına, oto· do vardtr. Bu fırına, tecr·· r 
mobili son süratle aürüp çıkıyorlar. nıe!.~lerine hiç durmadan 40.0oou~ 
Bu yol deniz kenarından baııılamak· şofo l'k bir Maraton kotu k'L'e 

:ı 1 rnetre ı nu Yap 
tadır. Dağın en yüksek noktası 0 Şoför çok defa dir ,_ . • 

'k" . ıyor. d' d . Cıtaıyon 3000 metredir. Hava tazyı ının tır da ken ın en geçıp uyu 
birdenbire deg-iııımesi, karburatörün başın ca da kazanın olacag'" Yor. 

:ı l]yuyun . . z ınr tah 
ve devamlı yokuı vaziyeti dolayısiy· . . .Jehilirsınız. aten rnak b: 

nıın eu T b .. k •at ır le otomobilin yük altına giren diğer }ınasıdır. a 11 ata 1 
kısımlarının ne kabiliyette oldukları ka~~ 0

0 yantYor ama, ~ da unca, 
tetkik ediliyor. şofor oluyor... uya. 

narna:ı f. 
Bu dik yol bittikten !onra, "ölüm }-lele S ... ırmasrnın tecr"be 

vadisi,. adı verilen bir kum çölüne 
1 
.. daha örrıür~ür. Bdiu fabrik~ .. usu· 

inilmektedir. Deniz seviyesinden da- u l klerin içıne naınit fi on te. 
ha •-ğıda olan bu çölde, yazın öğ· kere t'riyor. Sürat rnua fekleri 

-y- 6'L70 yerle§ ı e varınca, hu fı' Y}'en bir le zamanlan normal sıcaklık V"' ceY fek} 
d d dere Yahut 80 kilo- t er Pati-. derecededir. Bu tecrübe esnasın a a ı r ·••er 

yor 8 :kı' otomobili rar.... c •iiratlc ~oför, mu.lıt-.'if kısımların ne derece ·den ı l :ı • .,,ıttılly la 
kızıftığmı, ne kadar au ve yağ har· gı retle yapı an tccrüheı d or r. 
candığını tesbit ediyor. Bu ş: rrıobilin hangi kıaım~r en •on 

ra 0

1• ~e nereleri zayıf old .. rı kuv. 
• • 'f. L' 1 vet ı Ugu anin. 

H .. fabrikAları d:ı çok acaip ~ır ~ılıYor. -----

tecrTüo; ı;İp ~H;;a !~~~U 
BOyOk Pl'{;şiyi zengiıı etnıj r 

Şimdiye l(adar binlerceJVisan 937 ded' 1
' 

6. ıncı keşide 11 200.000 Lira;{' 
Büyük ikra~iye: 20.ooo, ıs.00o 

10 
ır. 

Ayuca: 40.000, 2s.oog•ooo ve 200 000) ı;,·~ . 
liralık ikramiye' erle ( s .. k· if at vardır. a lk 

diği sırada Rossel adasındn üç Çinli iki adet ııtU 
sağ kalmıştı. o· k '-

Bugiin Rossel adasında, gemi ) Kat: ....... ft37 fÜD. ü aJcp.,,._ L....ı 
tayfalannm del1§et ve hayretle bak· Bilet alan herke• 7 Nı-·· ;,..,. bilet ~ ..._.,. biletini 
mış oldukları bir noktayı hala göre· de-· . . bulunmahchr B tarihteO burJa sakıt 
bilirsiniz. Burs-sı, bir zamonlar kam· ı ilfÜnD' · u 
çı gibi 300 Çi~li saçının yığılmı§ ol· olur, 
duğu yerdi. 
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1.5ô COCENIN f\ŞKT - _________ ;....;.....,___ ._, ____________ _ 
sıranın kendilerine geleceğini dlişUne-

rek seviniyorlardı. Bardaklar dolun. 
ea. rahipler onları Pardayana doğru 
uzattılu. Botista gözlerini kırparak: 

- fspanyarun nefis tarabı • 

Dedi ve Zaharyas kendi bardağını 

uzatarak: 

- Dünyada böyle bir nefaseti ağzı· 
ıuza almadığınıza eminim. 

Diye ilave etti. 

Par,layan sakin bir tavırla: 

- Emin olunuz ki, dedi, en iyisi JU 
acıklı komedyaya nihayet vermektir. • 

Botista itiraz etti: 

- Komedya mı? Fakat bu kornedya 
değil ki. Zaharyaam dediği gibi, bu e· 
mirdir. 

- Ya, öyle mi? Şu halde size verile~ 
emirlere itaat edin, fakat tekrar ~dı. 
yorum, bana teklif ettiğiniz yemek ve 
içkilerden hiç birisine el sürıniyece
ğim. -Botista derhal: . 

B h . . k r l{endinız 
- uııun e cmmıyetı yo 

intihap edin. . 
Diye bağırdı ve bardağı ınasanın uze· 

rine bırakarak ilave etti. 
- Bu §İşedekiler şarap değil, adeta 

.. . . H l bir tadına 
gune§tır: Can verır. e e 
bakrn da görilraünüz. 

P d b. "ddet dikkatle onun 
ar ayan ır mu ' ·-· 'b' 

yüzüne baktı. Demin de söyledıgı g~ 1
' 

rahibin acıklı bir komedya oynadıgını 
. B fsta Pardaya. 

zannediyordu. Rahıp o 1 
• 

b .. ük hır em· 
nın bu dikkatli bakışma uy • 

1 
. . tle muk<tbele ettı. 

n yet ve samuıııye . . . _. 
Fakat bunu da rahibin sınsılıgıne atfet· 

ti ve müstehzi bir taVITla: 
_ Mademki, bu şaraplar can veren 

güne~miş onlardan küçücük bir hüzm~
ıfni ne diye içmiyorsunuz? Hele sız 
bir tadına bakın da, ondan sonra bu gi-

şelerdeki şa~aplarrn hepsini içeceğimi 
vaadediyorum. 

Rahipler büyük bir teessür ve ümit
r.izlikle bardakları yerlerine bı:-aktılar. 
Birisi: 

- İmkanı ypk ı 
Dedi ve ötekisi ilave etti: 
- Yasaktır! 
Pardayan günldü: 
- Canınız isterse, dedi. 
Rahipler şarahın onu fazla cezbetme. 

diğine zahip olacaklardı ki, bu defa da 
yemek tabaklarını önüne do~ru yer· 
leştirmeğe ba§ladılar. Pardayan onlara 
artık cevap vermiyordu. Gözlerini ka
pıyor, burun deliklerini tıkıyor ve her 
teşebbüslerine başile menfi cevap veri. 
yordu. Bu cehennemi işkence bir saat 
sürdü. Pardayan ter döküyordu. Ra~ 
hipler de ... Fakat sebepler tabii ayni 
değildi. Ve bu işkence nihayete yaklaş
tıkça, Pardayan, mukavemet göstermek 
hususundaki azminin sarsılmadığını gö 
rerek, lakayt ve müstehzi bir tavır al. 
mağa başlıyordu. Buna mukabil, rahip
lerde, son ümitlerinin de suya düştüğü· 
nil görünce müteessir oluyor, burun. 
tarını sallıyorlardı. Nihayet son tabak 
da. diğerlerinin akibetine uğr.:aymca. ne 
yapacağım şaşıran Botista acıklı bir ta
vırla ellerini göğsünde kavu§turdu ve 

bağırdı: 
- Yarabbim! Açlıktan ölmeğe mi 

karar verdiniz? 
Pardayan alaycı bir sesle: 
- Olabilir yal Benim aklıma hazan 

işte böyle garip fikirler de gelir. 
Bu sözler, rahipler üzerinde müthiş 

bir darbe tesiri yaptı. Çünkli zavallılar 
Pardayanr yenmeğe teşvik edtrlerken, 
kendileri bu nefasetin cazibesir.e kapıl· 
mışlardı. Pardayanın inadı kar§tsıııda, 
gayretleri kmldık~a aç göı:Iüliikleri de 

şiddetleniyor, iştihalan artıyordu. 
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Raip Botlsta sevinçle bağırdı 
- Çok §likür. Nihayet makul olınağa 

başJadımz. Zaten sizi götüreceğimiz 

yemek odasını gördü~ünüze son derece 
memnun olacağınıza eminim l 

- Mademki emirdir, öyleyse gide
lim. Fakat size pe~inen şunu sö~ leyim: 
Bu defa da bana bir tek lokmıı yedire
mezsiniz, bunµn için boşuboşuna •.ığraş. 
mayın. 

İki rahip yüzlerini buruşturdular. Ve 
endişeli bir tavırla biribirleriııe baktı· 

lar. Rahip Botista: 
- Hele bir gidelim deM. dedi. Sizi 

bekliyen Jeziz yemeklerin cazi~esiııe 
tahammül edip ctmiyeccğinizi orada 

görürüz. 
Koridorda. iri yarı altı rahip onlara 

iltihak ederek, Pardayanın etr;ıfmı al
dzlar ve onu ayni koridorda bulunan 

yemekhanenin kapısına kadar ttşyi et. 
tiler. 

Muhafızlar koridorda kaldılar ve Par 
dayan iki rahiple beraber içeriye girdi 
ve arkasında kapının kitlcndiğ::li duy
du. 

Biranda en ince teferrüatları hile gö 
re!1 o müdekkik nazarlaril~ etrafma bak 
tı ve gördüğü manzara karşısında hay· 
raıı kaldx. Salon dört kö~e, yliksek ta. 
vanlı ve genişti. Tavan ve d11vular en 
gü .. cl moz:aiklerle siislenmişti. 

Dört kıymctlı halı salonun iki tarafı
m süslüyor ve dört mevsimi temsil edi
yordu. Bu halılardan her bıri.;bin de 
koru mevsime göre değişiyct'd ıysc:ı da 
mevzu esas itibarile hep ayniyJı. 

Dekor nefis yemiş ve mezelerle içki 
içen kadrn ve erkekleri göstiyr.rdu. 

Yazı temsil eden halı da lı-adı:ı ve 
e:-kekler tamamile çıplaktılar. ilkbahar. 
da biraz daha giyinmiş vaziyctteyfli!er. 
Buna mukabil tavır ve hareketleri çok 

açık saçıktı. Zaten o devirde !Jöyle Ş"!Y• 
tere pek ele aldırılmazdı. 

Dm·arlar üzerinde yiyen ve içen in· 
sanları gösteren bu halılar, en tek insan 
lara bile yeniden iştiha verecek kadar 
cazip ve müessirdi. 

Duvarlardan birisinin üçte ikisini 
· cesim bir şömine işgal ediycrdu. Bu 
şöminenin içi. güzel fidanlar. nadide 
çiçeklerle doldurulmuş ve biltün bunla. 
rın ortasında mermer bir havu:-dan fış
kıran berrak bir su tatlı §ırıltılar halin· 
de dökülüyor ve etrafı serinlct!yordu. 
iki büyük pencere güzel işlemeli perde. 
lerle iyice kapanmıştı. Ortada büyük 
on koltuk vardı. Henüz etraf aydınlık 

olduğu halde, dört köşede, penbe renkte 
ve kokulu mumlar yanıyor v: etrafı 

mavimtrak ve güzel kokulu bir duman· 
la sarıyordu. 

İşte, Pardayanın daha ilk nazarda 
gördüğü şeyler bu salonda h"'~eyi, iş
tihayı cclbetmek üzere yapılmış ve ter. 
tip edilmişti. 

Salonun ortasında yirmi kişi;ıin ko
laylıkla yerleşebileceği büyük bir masa 
vardı. Masanın üzerinde gümü~ kaplar 
içinde duran yemekkrin nefasetlerini 
anlatmak için kelime bulmak bir hayli 
güçtür. 

Yirmi kişiyi bol bol doyurabilecek bu 
masada bir tek kişilik yer har;ırlanmıştı. 

Rahip Zaharyasla Botitas Part!ayana 

bu yeri gösteriyor, bu nefaset karşısın· 
da büyük bir zaaf göstererek yalamyor 
ve Pardayandan takdirkar bir söz pek. 
liyorlardx. 

Pardayan samimi bir tavırla: 
- Cidden güzel ve nefis, deıli. 
Rahip Botita sevinçle: 
- Değil mi. dedi. Ya §U nefis yemek 

ve içkilerin tadına bakınca ne diyecek~ 
&iniz? 

ı -
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İki rahip muzaffer bir tavırla biribir
lerine baktılar. Halleri açıkça şı:r:u söy. 
lüyordu: · 

- Nhayet! Bu yemeklerin tadına 

bakacak, biz de gayertimizin mükafa- j 
tına kavuşacağrz. Hepsini yiyecek değil 
ya? Elbet de mühim bir kısmı bize ka
lacak. 

' Heyhat, rahiplerin sevinci uzun ıUr. 
medi, çünkü Pardayan derhal ilave et
ti: 

- Mükemmel 1 Fakat boıuna zahmet ı 
etmişsiniz, çünkü bunlara el sürecek 
değilim. 

Rahipler teessürlcrinden ne yapacak
larını şaşırdılar ve Botista ciddi bir ta
vırla: 

- - Alay etmeyin. iyisi mi size kolla
rını uzatan bu yumuşak koltıı~a otu
run. 

- Fakat mademki, size bir şey ye. 
miyeceğimi söylüyorum... Hiçbir şey, 
anlıyor musunuz? 

Zaharyas tatlı bir sesle: 

- Emir böyledir, dedi. 
Pardayan ona yan göıle baktı ve 

müstehzi bir tavırla: 
- Bunu zaten !jöylediniz. ETbcrle-

diğiniz cıimlelcri bakıyorum r.ık sık 

tel:·ar etmek ha!:talığına tutuldunuz. 
Zaharyas saf bir tavırla: 
- Mademki bu emirdir, diye tekıar

ladı. 

Botista yalvarmağa başladı: 
- Oturun mösyö şövalye, bunu hiç 

olm~zsa bizim hatırımız için yap•n .. Dü. 
tün gayretlerimize rağmen mu (avemct 
gösterirseniz, halimiz haraptır. 

Pardayan onların samimı ümitsızlik
lerine acıdı mı? Yoksa, almt§ oldukları 
emirleri sonuna kadar ifa ecforcl;: başına 
musallat olacaklarını ve m;ısay:t otur
maktan ba§ka çare olmadığını diişün':lü? 

l: er ne hal ise, Pardayan ;ılaycı tavrile: 
- Hadi bakalım öyle olsun, cie-di. 

Sizin hatmnz için şuraya oturuyorum .•. 
Fakat bana bir tek krnntı bile yedircbi
lirscniz doğrusu hayret ederim. 

Ve Pardayan bunları söyliyerek kol
tuğa çöktü ve hiddetle: 

- Haydi dedi. Cellatlı~: V"lzifenizi 
yapın bakalım. 

İki rahip ona hayrct!e bakt:lar. 
Hiç bir şey a n 1 a m ı y o r 1 at ılr. 

Gyari ihtiyarı başlarını çevirdiler ve 
bu sözlerin kendilerine söylenip söy. 
fenmediğini anlamak istediler. V c iki 
si de ayni zamanda, 'adamcağrz kaçırı
yor,. demek istiyorlarmış gibi, gözleri
ni yukarıya kaldırdılar. 

Pardayan koltuğa oturunca şöminew 

nin arkasından bir orkestra s~c:j duyul
ıdu ve hazan coşkun hazan da hazin a
henklerle salonu doldurmağa başladı. 

Bu musiki, bu çiçekler, bu kokular 
ve masanın üzerindeki nefis yemekler 
en sağlam iradeleri bile ~arsacak bir 
cazibeydi. 

Pardayan, emsalsiz iradesine rağmen, 
kendisini tutmak için sarfcttiği f ev. 
kalbcşer kuvvetten mosmor kesilmişti. 

Pardayan hakikaten zehird~n korku
yor muydu? Hayır! Bundan kat'iyyen 

korkmuyordu. En müthiş işk~n:clerle 

tehdit edilen şövalyenin zehiıi tercih 
edeceği muhakkaktı. Zaten kim olsa ze
hiri işkenceye tercih ederdi. 

Onu korkutan ölümün kendi:i değil. 
di. Bilakis ölümü bir kurtuluş telakki 
ediyordu. 

Şu halde? 

Mesele şuydu: Pardayan ı,endisine 

has muhakemeyle kral Hanriden üzeri
ne bir vazife aldığını ve bu v;ızif esini 
ikmal etmeden evvel ölmeee r.akkı ol. 
madığını düşünüyordu. 

155 :Aş K t,__.--------COCENl 
------------------- ., uydu. Bunun için en doğru 

Ölüm her§eyi temizler derler. Par- ki de dog:meınekti. 
dayan öyle ldüşünmüyordu. Vaadettiği hareket y dört günlük bir miihlct ta. 

pardayan •. .h §eyi yapmamayı - kar_şısrna çıkan . . çünku, nı ayet mukaveme 
. etnııştı. ~ -

mani ölüm dahi olsa - nefsi için bir y.ın bir haddi oldugunu ve müsait 
şerefsizlik addediyordu. tın de dan istifade edebillllek için 

Pardayan, işte böylece. ölmeğe hakkı rırsatla.r Jrg-ın tevlit ettiği zaafı gid ' 
un bır aç . • d"" •. •• er. 

olmadığına karar verdikten sonra, iş- uz • ungeldiğını uşunuyordu. 

kenceyi zehire tercih ediyordu. Çünkü, mek ıa_z bir tehlikesi daima mev 
h k Vakıa ıe cut. 

zehiri yutunca, derhal öleceği mu a • ak
3

t her ne olursa cılsun, bu iıin 
kaktı. Halbuki işkencede, bir tek kolu tu. F . esi Jazımdı. Bu tehlikeye at 

1 
kalsa bile, vazifesini yapmak ümidi - artık bıtrn kt"ı bunu biliyordu. b 

1 
• 

deme • • una 
azda olsa - me-.cuttu. ma}<men her şeyi göze ~lmıştr. Hiç ol-

Görüldüg-ü ver hile Pardayan makul- rag uııa kadar ehnden gelen h 
:ı z;sa son ,_, 1 er. 

du. Fakat bu nevi muhakemeyi mevkii ma. tıg~ından uo ayı mUıt"rih öl 
~eyı yap . e. 

file koymak için, ihtimal y:ıjrıız onda ~ 
cekti. . 

mevcut olan, cm~alsiı: bir iradeye, so- ·- taraftan bırşey yememekt.ekhsra 
ruk kanlılıg-a ve cesarete ma!ik olmak Dıger_ e Espinoıanın zehirden va .. üzerın • ı-
ica p ederdi. rı k başka bır çareye ba§\'Utrna 

g~e" . ~ 
Bütün bunlar uzun uzun 'düoıtünülmüş uhtemeldı • ., - dam 

tartılmış ve hü:renin yalmzhğı içinde d' 'bu izahatı bırakarak hilca"' 
şirn ı .1 eye 

takarrür etmişti. . 
gcleli.J11· 

Pardayan bir karar •daha vermişti ki, pardayan nihaye.~ m;shaya <'turduk. 
o dl, Şikodan mektup aldığrnın dördün. a B.,tista ı e a aryaı itin 

tan sonr • il "kl • en 
c.ü günü k:ndisine verilen y!mckleri tarafını ha ettı erınc ve g" 

nıühirn bu .. • un. 
yi}'t'Cekti. • t ..,ö~teren muthı ada-Ierce ına ., ... m 

Nı' çin dördüncü günü? Şikova mı gü· • defa burnunun ucunda d 
- J artık ou • h u-

ven:.yordu? Hayır ne Şikoya ne de ba~- f"• yemeklere ta anl?nül ed 
- ran ne "' d"'l c. 

ka birisine. . ~:ni -düşün u er ve sevindiler 
mıyeceg. ' • t ki • 

Parday;:ı.n kendisinden başka bir kim. Artık vazifelerinı yap 1 arı için vaa. 
· -ükafata nail olacakla:dr y f:eye güvenecek adamlardan değildi. O- dedilen ,.. . · a-

. t ,·alan bu nefıs yemeklerin ve iç 
nun müthi-' kuvveti, işte kendisirıe olan nı. ar a... . • • • b' • 
bu sarsılmaz itimadından ve böyle teh· kilerin hepsint _yıyıp ıçe tlcceklerdi. 

1 örnürlerındc ve hatti rüyala 
likeli zamanlarda, soğuk kanlılığını hiç Bun arı . -

d b·ıe göremezlerdı. 
de kaybetmeden düşünceyle hareket et. un a ı • 
mcsin:icn ileri geliyordu. Bunun için son bır gayreti~. ve ıon 

.. 1 ·ne aldırmadan ve kalblcrı bUyük 
Şi'koya güvenmiyordu. Fakat Şiko o· !Oı erı _ 

. ··ınitle dolu olduı;u halde ona hiz. nun elinde bir vasıtaydı, Onun getirece ilır u 
et etmeğe ba~ladılar. 

~i bir tek haber, söyliyeceği bir tek m Biri!I na::ik!ne bir tavırla b:r şişeyi, 
kelime Pardayan için çok ktymttli ola-

i:itcki-=i de diğer şi~eyi aldılar ve kadeh. 
bilird!. Diacr taraftan Şiko •"Ci7ıeklerin ; ı B k • • 

" J !eri d :ıldurdu ar. unu yapar rn oe, ıç-
icinde zehir buh.md~ıf;un•ı haber ver- ı 1 "h }erini çekiyor, ya anıyor ve nı ayet 
mişti. Belki de yanılıyordu. Fakat bel-
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RAD.YO 
lft'A.NBt7Lt 

ll,IO plllda dini ınuatJdıd, 19,80 çocukla 
ra mua1 ı. Qallp AJ'Ca.D- 20 Rlfat ve arka 
dafl&n taraımdall TOrk mualkiıl ve halk 

la1&rr 20 10 öınll' ı:tı:ı:a taratmdan arap 
l&r...... '. ,.:. • • laflye ve arkad&§lan tara. 
ca ... "' • ., · -·- atk k tmd&a TUrk muaJdll ve h ıar ılan,. Saat 
a,yan, Jl,llJ orJctlf,Ta. 22,115 ajans ve borsa 
llamrlerl, " ert-' a11Jıün programı, 22,80 
pllkla .oıoıar. opera ve operet parçalan, 

JI IOD. ~ KORUNMA 

~A KONFERANS 
ortaıdSY fil& Yu1'dU b&§hekiml doktor A• 

11m onur, ,.ıı ,una 1&&t 19,30 da i1tanbul 
~d& (l(&D8erden korunma) mevzulu 
bir ~ nrecektlr. 

NGbetçl eczaneler 
JIU ppm fthrln muhtelif ııemtlerlnde nıı. 

betol olan ecaneler ıunlardır: 
DB1Dönünde (HUeeyin HUmU), Beyazıtta 

c.u-ıtor), KUçUkpua.rda (Hikmet (Cemil), 
llJGP~ (Kuıtata Ari!), Şehremininde (Ham• 
dl), Karagümrükte (Ari! ), Samatyada (Rıc• 
vanl. Şebzadebaşmda (Hamdi), Aksarayda 
{Şeref), Fenerde (Hüsameddin), Alemdarda 
(AbdWkadlrl, Bakırköyde (İstcpanı. 

Beyotlu cihetindekller: 
Iat!klll caddesinde C:Matkovlç),, Yüksek 

kaldmmda (Vinikopulo), Galatada (:Merkez) 
T&kalmd• (Kemal Rebül) , Şltllde (Ş&rk 
Kwku), Kumıpqada C:MUeyy~t), Hasköy 
de o(NMtm AaeO>. Be1tktqta (Ali Rıza), 

larlyerde (N\lrt). 

Ualdld&f, Kadıköy n .Adalardakiler~ / 
UalrGdarda (İttihat), Kadıköy Kodada 

(llodal, 2tl)'Qk&dada (Şl.n&li Rıza), Heybeot 
Uda (ll&J1c), 

Diı Doktoru 

Clbayt ODçer 

lllf•aA.LA.• 

RIAllARTA 

ASRI 

BEYOCLU 
ı Kacariat&D geceltrl 
a şehirler alev içinde 
ı Romeo ve Jullet 
1 ı:tomeo ve Julyet 

1 seyas ~elek 
• paritlli pntöz 
1 Her yerde feD 

a Tayfun 
1 Altın toplayan kızlar. Ka• 

stno de Parla 
: a CUUll&r kartı karfıya 

1 8ınppur poataaı. Altın 

toplayan kızlar. 1938 ..Atı. 
na Balkan olimpiyattan 

, saadet yuvuı. Bla d• 

lJı8Ulll 

SANOAK ı 

(l!:lkl .t.ııtorya) 

OVlılUBf1"11T ı 

şırıey aıd. İntikam IHl 

DUDY• havadisi 
Ear&l'9nıts tayyare. Yıl• 
dırım bölUk 

ISTANBUL 

1 canlı fllm • Be\1şmek ar

zusu 
1 Bülbtlller öterken. şeytan 

lar dUfm&n1 

1 B91d&t bWbWU 

1 .Alçaklık ve Koakova ıre. 

celerl ( Ann• Bella) 
Kadl!ella. Kara kedi 
vabfl kOfU. Bir &fk I• 
ceal 

KADJKOY 
1 Ba1 TekiD meQhQl dlyu. 

lard&, 

OSKUDAR . 
ı Yıldızlar kr&lI 

('J.'Grkoe 8'1&1U) 

BAKIRKOY Cumartesinden maada bergiln 
huı..tanu kabul eder. 

Edinıekapı, KaragUmrUk Tramvay! ldLTITADI ı Bir mayıa .ıeceat 
Ourafı No. 95 1 

Nafıa Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Cinai 

• 
Yatak 
Nevreeimll yorran 
Kılıflı yastık 

Miktarı 

Adet 
100 
120 
160 

Tahmin bedeli 
lira 
1100 
840 
~80 

2220 
Arnavutköy Sarraf burnund& kl.in oki.ılumuz ihtiyacı olan yukanda cins, 

ınikta.r, ve tahmin bedelleri ya.nla.rmdayazrlt 4!9y& 19 ! • / 937 puartai gilnU 
saat ll5 de iha.leei yapılmak Uzere açıkekstltmeye konmuttur. nk teminat 166 
lira !50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarını yatırmak ilzere her gün İstanbul 
Erkek lisesi binası yanında.ki binada Yüksek mektepler muhasebeciliğine ve 
şartname ile nümuneleri görmek ürere de okulumuza baş vurmaları ve ihale 
günü de şartna.medeyazılı belgelerle birlikte Yilksek mektepler muhasebeci. 
lifinde toplanacak olan komisyonumuza. gelmeleri bildirilir. (1786) 

· Deniz LevazJm 5atınalma 
Komisyonu ;ıanıarı 

ThJnJn edil~ liedeu (7800) r lan (3000) nıetre kaputluk kumq, 7 
rLl5&D 1937 tarihine raalıya.n Ça:m~& gilııtl pat 11 de pazarlıkla alma.ca.k-

. r. da her gUn para 
Muvakkat teminatı (585) lira olupşa.rt.ııanıesi komtsyon -

• verııı.. . la birllkte ve belli gUn 
İsteklilerin, 2490 sa.yılı kanunda yazılı vesıkala.r ca.atıarr. (1893). 

'" aaatte Kaannpeıada bulunan Komisyonumuza mUra 
· 000) metre kJthk elbilıelik ku. 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan <• gUnU aa.a.t 14 de pazarlıkla 
m&f, 7 Niaan 1937 tarihine rastlıyan Çart&nıba 
aıma,eaktır. • ''""'nda her giln para-

Muvakkat teminat (750) lira olup prtnanıeel kom ... ,,.., 

dalgalarile 
Duvarların sıvaları . . . 

kurutuluyor ı 
Sovyet Ruıyanın "sınai inşaat enıti· 

tUıU., yeni binalarda ya§ badana ve ru. 
tubeti "illtra k11a radyo dalgaları,, ile 
pek çabuk kurutmaktadır. Yeni badana 

' olmuı odaya ikiden on bet metre uzun
luğa kadar dalgalar,.neıreden kUçUcUk 
bir ''tranımettör,, konmaktadır. 

Radyo dalgaları badana yahııt alçının 
içinde hararet neıretmekte ve dıvarlar 
pek kısa bir zamanda kurumaktadır. 
Dıvarlardaki yağlı boya ve difer siy
netlerin kurun\a&ı iıe biraz daha u%unca 
sürmektedir .. 

Afyonlu zıpkın1 
Methur Ruı yazıcısı kont Leo Tolı

toyun torunu kont Uya Tolıtoy yepye. 
ni bir balık zıpkınının tecrübelerini yap 
maktadır. Bu zıpkın "Akvaryum,,lar i
çin lazım ola.n bal;kları, 81dUn'heksizin 
ve fazla bir zarar vermeksizin, yakalı. 
yacaktır. Zıpkının ucunda uyu~turucu 
bir madde vardır, temas eder etmez ba. 
lılı bayıltmıktadır. 

Tren Derde 
' banyo • 

Şimdi Amtrika trenlerinde yolcular 
bayo da yapabilmektedir. Bu fotoğraf 
Amerikanın uzun i'liyen lüks trenlerin 
den hlrinde çekilmiştir. 

Göz Hekimi ı 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağalottu Nunıt'9ınaniye cad. No. 3( ı 
(Cafalollu Eczanesi 1anınm) 

Telefon. 225&6 

KURUN doktoru 
Nace•ltln Ataeagun 
Her glln 16,30 dan 20 ye kadar 

LAlellde Tayyare apartımanlannda daire 
Z numara 3 de hastalarını kabul eder. 

ımı verilir· ' . tikte belll gUn ve 

1 

Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye kadar 
t.teklilerln, 2490 aayılı kanunda y8J$1Jı. vesikalarla bır (!S94). muayene parasızdır. 

saatte Kunnp&fada bulunan komisyonumuza mura.caatıa.rı. 

ve 

• -.,.ADEM 1 1KT1 O A R•-•ı 
BELGEVŞIEKLIGDNE KARŞD 1 

HORMOBiN 
·- T•blaUerl • Her ecz•n•d• ar•J•nt•• ( Poata kutusu 12111 Hormobln J 

• 
• 

Beşiktaş 8 oku 
4-t yendi .. -. ,,. 

(Baştaralı 7 incide) 
İzmirli müdafileri yararak kaleye kadar 
sokulduysa dıt çektiği şilt avuta kaçtı. 

Onuncu dakikadan ıonra oyun ıiyah 
beyaılılann açık hlkimiyeti altındı ıe

çiyor, fakat aaabiyetleri yüzünden neti· 
ce alamıyorlar; 18 inci dakikada Uçok 

aleyhine bir kornerden Hakkı ikiilci ıo. 
ıu de yaptı. 

Bundan ıonrı top tamir kalesi clva

nndın bir ti,\rlll uıaklqtmlanuyor; u
n ıiyahhlann ıra uca yapmak iıtedikle 
ri münferit akınlar dUnkü oyunda çok 

iyi oynayın Fuat ve Faruk tarafından 
kolayca iade ediliyor. 

27 inci dakikada topa elle dokunan 
!zmir mUdıfil aleyhine hakem penaltı 

verdi. Eıref yerden bir vuruıla üçüncU 
ıolil de takımı hnabm• kaydetti. 

Uç ıol yemit olmalanna rıimen b. 
mirliler ıene ileri atıldılar, hattl bir d .. 
faaındı Saiclin topa blkim olımamau 
yüzünden muhakkak bir fırsat da kaçır· 

dılır. 

34 Uncü dakikada ortalardan kaptığı 

topu !ilrlip 1:..mir ılhaaına ıiren Hak. 

-
htdnbul HdrıL 1 A~kt.:11 

kıt...ı.:..ıtı ııanıarı 

Beher metreslne blc;flen ederi 85 
kuruş olan 32000 metre arka çantalık 
bez kapalı arfla eksiltmeye_ konul. 

muştur.-thalesi 7 NiWi 937 çarşamba 
günü saat 1' dedir. llk tenıinat 2040 
liradır. Ş:'lrtnameei 136 kuruşa M. M. 
Vekaleti aatmı•ma komiÇonundin L 

Iınır. Eksiltmeye (İrecekler kanuni 
teminat ve 2•90 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerfade yaiılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını iha16 ~
atinden en az bir sa.at evvel Ankarada 
M. M. VekA.leti Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. "643., "1554., 

Beher metresine biçilen ederi 37 
buçuk kuruş olan 250 ili 350 bin 
metre yazlık elbiselik bez kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7 
Nisan 937 Çarşamba günü saat 15 de. 
dir. İlk teminat 11312 lSuçuk liradır. 
Şartnamesi on lira yedi kurup ko. 
misyondan alınır. Eksiltmeye ıireeek· 
ler kanuni teminat ve 2490 uyılı ta
n unun 2 ve S üncü maddeleriııde yası• 
lı belgelerle birlikte Wldif mektuplL 
rmı ihale saatındea::::eô u bir au.t ev. 
vel Ankara M. M. VO&Ietf Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. "SU., "1155:)" 

HABER 
AKSAM '908TA81 

IOA.R~ EVi 
ıstanbul Ankara Caddesi 

Posta kutu• t lstanbal -21-' 
Teıor•r aareaı. ıstant:>uı HABER 

Yazı ••••rı tetotonu ı HAH 
idare ve ııan .. , Hl~ 

ABONE ŞARTLARI 
••n•llk 
• •v••k 
3 • .., .. .. 
' . .., .. .. 

Tlrltır• &Mı • 
•~ Kr. a?oo Kr. 
?:IO " t450 .c. 
~ "• .. aoo "' •eo . .. :soo •• 

Salııhi n N•ırt1Jal Midirü: 

Hasjln Ra•ım us 
, Basıldıtı qer (YAKIT) matboa•ı 

kının, 20 metreden Uçok kalesine hava· 
le ettiği fevkatAde bir vole bmir .kale
sinin sol köıeıinden dördüncü defa 
içeri ıirdi. Bundan sonra sert ve kar. 
maktrııık fakat bmirHlerin ıon ıay. 
retlerile ıeçen on dakika da variyet 
defiımeden maç 4-1 Beıiktatm gale· 
beıile nihayetlendi. 

bmlrliler dUn de canlı bir oyun oy. 
nadılana da anlapmamaıhk ve teknik 
nokıanlıiı yll.ıUnden bir ıey yapama
dılar. 

Kalecileri çok mUbtedl, müdafaada 
merkez muavin ve 10l mUdıfl en iyileri 
idi. Fenerbahçe maçında ıol açıkta mu• 
vaffak olanuyın Namık dün ıol mua. 
vinde nazarı dikkati celbettL Hücum 
hattında ıol açık çok fena Salt ve Saim 
en f aalleriydl. 

Beıiktaı takımındı: M. Aliye hemen 
hemen mUhim hiçbir it dUımedi. Milda
faada HUınU ve Feyzi dUn, eaki oyun· 

• larına nazaran fena, Şeref ve Sulhi tala. 
mm lUzwnıus birer uzvu idiler. Sol 
muavin Fuat biraz fazla ıert olmaaına 
ratmen vazifesini hakkiyle baprdı. "}bd 
van ve bilhassa Hakkı dUnkü galibiye
tin amilleri oldular. 

Halem Nihadın ilk devreyi 3--4 da· 
kika ekıik oynatmasından batk• kuıu. 
ru görUlmedi. 

• O.M. KUTNAK ....... 
lki No. ıu Diktmevi için 11400 met

re tell 6 Nisan 937 Salı gilnü sut 13 
de Tophanede satınalma komisyonun· 
da pazarlıkla alınacaktır· Tahmia be. 
deli 2850 liradır. İlk teminatı 213 lıra 
75 kuruşt4r. Şartname ve nUmuneel 
komisyonda röi'Ulebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

"409" "1871" 

Kuleli Askeri lilesi için 4000 adet 
yü.z havluau 12 Nisan 937 pazarteai 
günü saat HJIO CS& Tophanede S&~ 
ma komlQolluada ~ ekailtme ıle 
almacaktlr. &epılnin tahmin bedeli 
bin Uractir. tık temtn•tl 75 liradır. 
eartaame ve numunesi komisyonda 
psrmtbilir. htekltlerin belli saatte 
kaaJaYOD& gelmeleri. "404,. ''1713., 

Gillgane hastanesinde yapılacak 

mildiriyet binasınm 12-4.937 tarihin. 
de yapılacak lnpat euiltmeei prt· 
nameainde yapılan detiflklik dolayı. 
liyle 19 Nilan 1937 Pazartesi ıtlnü 
saat 14 de Tophanede aatmalrna•ko
misyonunda açık olarak eksiltme ya. 
pılacaktır. Kefil bedeli 8416 lira. lk1 
kurUftur. tık \e!Jlinatı 631 Ura 20 ku
l'Qltur. Şartname ve keşfi komisyon. 
d& görWebilir. İateklilerin kanuni ve
lik&lariyle beraber belli saatte ko. 
nıiayon& gelmeleri. (412) (1878) 

l'->t.~ııbul Korııut3nlıgı 

s.-.tınc.J!nıd Konw.yurıu ilanları 

lstihkam taburunun kıtlumda ya. 
pılacak elektrik teaiaa.tının açık ek· 
ıiltıne ile ihalesi 16/ 4/ 937 cuma gU. 
nü saat 15 de yapılacaktır. Muham· 
men ke§if bedeli 200 lira 5 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko. 
misyonda görillebilir. İsteklilerin 15 
liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tupluile ihale g11nUnden evvel 9 uncu 
inşaat şubesinden alaca.kain veaika. 
la:la beraber ihale günü vakti muay· 
yeninde Fındıklıda komutanlık Batm 
alma komisyonuna gelmcleri .(1780~ 



:~~Tarihi kadırgayı kurtaralım 

Ka.':Klra tavanın1n harf.Tculdde zarif ve eşsiz te;:;yi:natmdan bir parça daluJ. 
(Kıymetli taşların ne hoyratça kopa rıldıkları, bu canım eserin nasıl tahrip edildiği kolay
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~ d lil o1.ara7.· güsterifon. b cyit 
Kadirganın Avcı Mehmed tarafmdan yaptırıldıguuı k:ınnla.rlıı k_op~rılanıarın deİİİtı . r 
(Altında ve üstünde zümrütlerden, yakutlardan arta. 0,~1.cıı J1 uıaıde) ~ı gö.. 

züküyor.) ~O~~ 
e100 "'eiıe 

HER AKŞAM Kimyager 

1 
Kendi ken?in dersı 

Hüsameddin lngilıZÇ!: 10 

L O D R A 11 
umum tahlilat. Eminönil Emlak ve The Re ta) 

N Birahanesinde ' Eytam Bankası karşısında izzet ( Loka» __ .._,..,-----...:..... 
Bev Hanr. 

-----Telefon : 40227 ~~~~~~~~~~I "' 
-------·----------__.:_·-------- ---• Dr. Ihsan Sami •IE•ll 

'TL::J R. K iVE 

llR~b..T 
BANKA51 

-DAoA 
Biriktiren rahat 

eder 

öksürük şurubu 
1 Oksürük ve nefes darlığı boğm.ıcı 

ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli il!çhr. Her eczanede ve ecn 

depolarında bulunur. 

I ·:·--............. _ ..... _. •. -.. ._·····:·· ······111111 .. _._. ........ ·-·-········-····-.. ···· ····-·· 'il Deniz Hastanesi Cerrah! Şt-tl ı 
Operatıır ~ 

: . 
il Dr. Salah Sun ' 
=ı Diş tabibi 

1 ~ 

1 
Ot. Kemal Sun ı· 

lsUklA.l caddt-sl 322 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü 
Telefon: 43667 • ........ -.. ··---····-· .. ···· .................. _ .. .. ...................................... ·-·······-··· .. -·:2 
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:: Doktor !5 :: .. .. 
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DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 c kadar: 'ld: 41235 


