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FAŞİSTLER ASiLERE YARDIMDA VAM EDiYOR 
suıa•ına ıspanvoı 

Sovyetlerin filo gönder
mesinden korkıluyoı-

o takdirde, lnglltere 
donan,masını geri 

çekeeek 

spanyol hüku
eti Oviedoyu 
geri aldı 

eh ine olan 150 klşl 
ha kurşuna dizildi 

Londra 9 (A.A.) - Ademi müdahale 
mitesi, bugün §U itlerle meıgul ola· 
ktır: 

Diktatörlük rejimine tabi devletlerin 
panyaya yapmakta olduktan yardıma 

ir nihayet verilmediği takdirde komi· 
yi terkedeceği tehdidini mutazammın 

rak Sovyet Rusya tarafından verilmit 
an nota, İngiltere tarafından verilen 

(DevamJ 4 ilndüle) 

~ 

ha valisinde Antakya 
KamlsDlbadlt =demir J(Umtekll denllen 

Faşistler tazyik 
0aaliyetine 1 geçt• 

Bir Fransız gazetesi yazıyor : 

'' lskenderun meselesini 
halledelim. Fransa 

Türk iyeye muhtaçtır.,, 

l'ı\ •u yobazlara 
da bakı., ı 

-çlere kanun 
zoru ile 

~ giydirmek 

~ YunanB•ı•e
k~eo a#ızhirıoın 

11nı aldılar ı 
A kili (Huıuıf) - Yunan bape-

dSn~' ıarbf Trakyadan buraya 

Un 
• Yunan baıveklli GOmül

c • k hallan dlleJderlnJ tesbit 
mal • \btelif heyetlerin ~yıret • 

Suriye vatanileri "demir gömlekli·\ arasında bazı pyialar çıkamttır: Fran· r er: tmittL MetabH IMı arada 
r,, isimli faşist bir teıkilat vücuda ge- sızlar Suriyedcn ciclecelc ve bunclan ço 

1 
mUracaatla lrartılapnıı. 

rmişlerdir. Mılli idare namına demir sonra kimseden vergi alınmıyacakmıt·· __!.DftNllllı 6 .,...) 
ömlekliler, memlekette inzibatı temine Bu şayianın, Suriye vatanileri tarafın·' it lışmaktadır. dan ~ıkarıtdı1tna büku\ediliyor. Bu ıu - ~amızda 

Son zamanlarda Sancak Tilrklerinin retle tskenderun ve Antakya muhiti\ 1 
el~=:~.:.•İr yürek ... ıaba haberler • ---·--...:..=6.:::::..-::::::.'.:.ı t ~ 1 i rası 

Mesela Türklerin aşar ve banka borç ! Bulgar gezetttNrl tezıyorler: ~u yo f 
" asla tecil edilmiyerck e~yalan aa - ı sovyetıerde . 
lamk suretile ödenmektedir. y • b• ırat 8t~8t8 
tp.o~ckli Türk tarlaları uzun vadeli : enı ır Mer1eukası bls-
ks.t.crle Araplara ve Ermenilere sa • 5 • k t &ef. -8 
lm.aktad'.r. Halbuki bo~lu TUrkler ! suı as ,u,,. .. D 93 
Ynı. ~cn.tlc taksitleri ödcmc~c ka • l k • ı ÇI k lı 
rdır. • şebe esı Cllmh s - .. d. i İ ezBankuıbuaa.-
anc:ıga gon erılen Türk gazeteleri : \ hah ne 618 ku • ~men menedilmemcktc ise de ite gel- i v alnız moskovada vermi~ ~s ~ İngilizfı!:! 

ıycn bır yazı bulunan ıazete alıkon- ı 920 kiti te\·klf her~ ka bederek d"• :ı.ktadır. ı İ mektedir • y uv ~al~pten b:ldirildiğine göre. Suri • edllmlŞ 1 dllfmek t..., f';;.k! nntıstiklati haberleri ile beraber halk (fm1e: 6 iıacula) bol'S&lml~ ~ f' tnb . ve'""'6• ıa ir 

~= 1~. as 5,75 liert idi. ln-

lkı gece vefat eden son Osmanlı Sadrazamı Tevfik (P&f'I) "'" cen.a:r. 
a.rimi bugün yapılmı.,tır. Cenaze TGMnetJtmn Kodanwıtl 30kağuıdaki 

Voa?dtn7amk MtrWU1 öğle üzeri T6§t'ikiye ca"'""4e ksZıtamt.7, Yahya 

d·~ rkes Bankuı
mn ver ı• 
rUlil or ki 619 kuruıtu. aa 
ral y k dan aynlan pa-

ser7bir a .. Ukt.en sonra 
kil bu vazi dırlar. ÇUn
tini daha f altının kıyme
tadır. it bulunmak-

Bu sabah 
bi11e ıcnetl rkez Bankası 
mittir. Şim dar yüklel 
kıymetinden çbir tahvilin 
görlllmeıniş klek olduğu 
tlmizin ald hiikfune
vip etfjini 
kapandığı da • Borsanın 
bir anla.5ma o üzerinden 
dettirilememi rsaya kay 
devam cdcceğ kselmenin 

(ltaıymı lr. 
9'ilfeoeDtfftlll'*7raeatfl&:M 

40 yllhk kimyaker 

Halis kahve yerine 
nohudu nasıl almış "? 
Klmyakar diyor k.!_; . 
Kavunlar, karpuzıar, üzümler bU 
mahlOttur. MahlQt yetneQe ok ao.a 
aıuşmutızdır ki hallalnl verseler 
"mahlOtturl., der çıkarız. · 

Klmyaker tavsiye edlyo~ 

Aç karnına ahş veriş etmiye 
çıkmayınız, bilhassa akşam 
geç vakit 

Çarşıda, pazara .her satılan yiy(;.· 
eek eş)·asınm üzerinde "saf, hilesıı .. 
etiket!erine tesadüf ediyoruz. Mt-
sela ·•Heh·alarımız hafüJ şekerd~n 

mamuldur" "'Saf Trabzon tere yağı 
yalnıa burada utrbr.., "Halis Ay'a· 
hk Rytia yatı.. ve saire- Bütlf t 
bunlar ne dereceye kadar doirudnr'! 
Hakikatte yidiğimiz şeylerin aslı nt-· r\"!!i""'!!~~Mtlt ... ~ 
dir? Yani tere yafı ve zeyfin ya:?ı "!';:Jl""ı:t~~•i·!t 
diye ne yiyoruz. Bunu 1'Ull anhrı- t":;~~+--u;jllf~~~-~;t• 
blllrlı. Yatlara ne kanştınlryor? 
Neden hfle yapılıyor?. Bunun sebl!&:· 
leri ııelerdir? • ." · 

Tabii herkesin bfr iki kiloluk b~:
pyi klm7ahaneye kadar koşup tahhl 
ettirmesine imkan yoktur. Fak:ı! 

hilekirlıiı anlayabilmek için bazı pra
tik 11suller de vardır. Biz, bu usuH
lerdeıt bauederken, 1•4Jil•lz .. ,ı •. 
• .... ,. .. '.tmlltlll .............. .. 

Jtrl•lll Mr .. r1 llaH••• 1••eatı• .. 
Boa ......... " ••Jaauk l(fw ht!:o 
teYd~ enel gıdr ltlerile utrapn lıtr 
klpıyakerl görmek JAzrmdr. Kendf..;i 
ile görüştüğümüz bu klmyaker de 

( DellOllU 6 ınnda) 

iktisat VekAletlnlo ruhsat verip Sıhhiye 
VekAtetlnln menettlAi 

Saç ııacı yüzünden 

GENE BİR KIZIN 
BAŞI YANDI 

Per Vasilin dDkkAnında ne diyorlar? 
Geçen sene btanbulun bayanlar mu

hitini altUst eden ve haftalarca ıehirde 
çalkanan bir haber ortaya çıktı: Per 
Vasil isminde biri icat ettifi AÇ ıuyu

nu her tarafa aatmıt bu sulan altı ay
lık ondülelcrde kullanıyorlarmıt. Fakat 
ıular zehirli olduğundan bir çok kimse
lerin uçlan dökülmilı. 

Derken meydana Per Vaail çıktı. 
Suyunun .zehirli olmadığını söytiyerek 
içeceiini iddia etti. Nihayet Sıhhiye 
müdUrlilğü suyun zehirli olduğunu an
layarak piyasadan toplattı. Fakat yeni 
bir hldi1e bu itin kapanmadığını göı· 
termektedir. 

Beyoğlu berberlerinden biriıine on • 
düle yaptıran Tartabatı 24 numarada 
oturan Anna isimli bir genç kır: saçları
nm yandtğmdan bahiste polise müraca· 
at etmiıtir. Yapılan ilk tahkikat bu Saçı !tattdı~ ttfMlt ~ At.,ta 
clükkinın Per Vaıile ait olduğunu gÖI· --:K:-::------.~~--=-
termittir. anserın Hacı 

Ann•nm iddiasına göre dükklnda ça- Ö k u·· z k B n l I e 
lrpn 14-15 yatlarında bir ıenç kız 
ıaçlarını yapmak il.zere koltuğa oturtu· but u d 
yor ve uçlanna Sıhhiye vele.ileti tara· n U 
fından ıatııı menedilmiı fakat buna Bir ayhk UmrU •. J 
mukabıl İktisat veklleti tarafmdan da b 11 

818 D 
beratı 15 sene müddet dükkln uhibi lr kadın bu tedavi 
Per Vasile verilmiı olan bir iliç iUril ile kurtuldu 
yor. Madzevt bir kanser tedavisi 

Anna bir müddet soııra bafUUn yan- dıp lngiliz gazeteleri d J&Pll· 
makta oldutunu biuederek ••yanıyo • tadtr. n e okunmak. 
rumr .. feryadite koıtuktan--blkmak is- Bu •'--1.La _._ • ~ uaaaa r:-- De lelea -&ua. ... , .. . .. 
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iktisadi bir esaretin ve siyasi 
bir muhataranın tehdidinde 

kalmayahm 1 
Bugünlerde ticaret ve umumiyetle 

iktisadiyat hayatımızla alakadar olan 
kiminle konutum. mütemadiyen, ''Kon 
tenjanlann ve hudutlardan serbestçe 
para girip çıkmasının,, bütün dünyaya 
yeni bir sistem olarak avdet edeceiin • 
den alakayla bahsediyor .. Fakat, netice 
de: "Ya bizde?,, deyip dmuyor; "biz, 
bu atemden hariç ve mücerret mi yqa· 

yacağız?,, Zihinleri kurcalayan aorgu 
ıudur: "Dünyanın iktisatça' en mühim 
memleektleri kendi aralannda kolay ko 

lay değiş tokuş yaparlarken, biz: Kim
benden ne kadar mal alırsa ben de on-
dan ayni derecede ithalltta bulunu -

rum !,, diyerek klering usullerine ebediy 
yen sadık mı kat.cağız? Bu bal ne za
mana kadar böyle sürer?,, 

Biri, dedi ki: "Bunun pek çok zarar· 
lan var ..• Zira siyaaeten daha ziyade 
bağlı bulunduğumw: gruptan ayn olan 
devletlerle sıkı iktisadi mlinasebat için

deyiz. Bunlardan bazıları, birçok malla 
nmız için tek alıcı ve ideta dı1ttatör 

vaziyetindedirler. Tehlikeli bir if ... ,, 

malı ..• Her türlü malın ıUmeUni ser • 
best bırakmalı ... ,, 

ithalltçılarm kcteahıe hem de dahi· 
li piyasadan girecek paradan başka, 
memleket hesabına bundan karımız ne 
olacaktır.? Hiçi Zira, istihlik Dıtiyacı
nı diğer memleketlerin mallanndan te
min ederek, Jderiııgle beğlandıiın müJ
..terini de kaçınr •• Çıkar yol de&il ..• 

öyleyse? .. .Maalesef, haceri felsefi 
gibi, bir tek kelime, bir tek cümlı ile 
bir çare göstermeye imkAn yok ... Yapa· 
cağımız fey, mepkatli, terletici bir 
terakki yoludur : En nefisini, en ucuzu· 
nu istihsal edip liberal dWıyanın her 
yerine utmak.- Yoksa, alemin bu gidi· 
§i içinde, biç satamamak, yahut tek alı· 
crya baı:içe olmak korkular, - ıimdiki 

siyaseten kuvvetli vaziyetimizde olma· 
aa bile - (insanlar gibi devletlerin za
yıf ve kuvvetli zamanlan olur, hayat 
bu!) ilerisi için bizi beklemekudir; yo. 
lumuza pusu kurmaktadır! 

Ticarette tek alıcı = iktisadi esaret, 
dolayısile siyast muhataradır! Dikkat! 

Hüseyin Faruk TANUR 

HABER - :Akşam postam 
. .. 

Is tan bulun çöplüğü 
tayin edildi 

Bu, şehrimizin bir ~ok senede çıkaracağı 
muzabrafatı yutacak kocaman bir çukurdur 

Heyhat ... Oda Mecidiye köyünün 
hemen yanında · bulunuyor 

Çöp deposu haline getirilen Mecidte j 
köyünden havalanan linekler bürin 
ıehre yayılmak tehlikesi gösterirken ve 
zavallı Mecidiyeköylüler sinek iatill • 
sından feryat ededursunlar belediyel!liz 
çöp meselesinin yüreklere ferah veriCi 
bir şekilde hal çaresini bulmuıtur. 

Belediye temizlik itleri müdürlüğü 

denize atılmıyacak, havaya savrulJ111 • 
yacak olan Beyoğlu semtinin çöplerini 

herhalde koyacak bir yer bulunmaıır Jü
z;umunu • &özönilnde tutarak nihayet bir 
yer bulmuıtur. Mecidiyeköylülerc esef-

le haber verelim ki bu mahal de Jrtecidi 
yeköyilnUn civarındadır. Genif bir ben 
dek arası olan bu yer !atanbuJQn bir 
çok senelik çöpilnü alabilecek kadar 
kocamandır. Hendek Mecidiyek6yUn • 
den kestirme olarak Sukulesine elden 
patika yanındadır. Yusuf luettln Jcöt
lrilnUn arkasından baılayan bu dere he 
men deniz: aeviyeıine yakın bir ~r
h&ktadır. 

Temiz:lik iflerl mUdUrliliil bu yeri 

bu yer sanki tabiat tarafından çöplük 
olarak vücuda getirilmittir. 

Bu vaziyette Mecidiyeköylüler ne 
yapacak, senelerce bu çöplükten ese -
cek pis kokuya ve sinek hücumlarına 
"alnımızın kara yazılan!,, deyip taham
mill mü &Ö5terecekler? İşin ıaribi, bu· 
rada ev yaptıranların ekserisi, Meddi· 
yeköyUnün aaf havasına heves etmiı -
lerdi. 

Tesadüfün •arip bir cilvesi Mecidiye 
köyüne dair eski bir meseleyi bugünler 
de tazeliyerek buna da cevap vermiş 
olmaktadır : 

Kendilerine Mecidiyeköyündeki milli 
emlAke ait araziden yer verilen ba.zı 
kimselerin arazi taksitlerini vermedikle 
ri anlafllmııtır. Milli Emlak müdürlüğü 

mahkemeye müracaat ederek me1ıul 
arazinin tahliyesini istemiıtir. Belediye 
de buraya yapılan binaların ruhsatiyesiz 
inta edildiğini teabit etmittir. Mahke
me, binalann yıkılmasına ve arsaların 
botaltılmaaına karar vermittir. Beledi· 
ye binaların yıktınlmasını emretmit -Bir diğeri de, Aum Uı'un geçen gün 

yazdığı bir makalenin mevz;uuna geç -
ti: "En büyük doetumuz olan Sovyetle 
rin bile, muayyen emtiımrza karıı teş· 

fatanbul çöpleri için en tabii bir aıabzen 
tetıkkl etmektedir. Bu telikkiye cöre ı tir. Emrin tatbikine geçilecektir. 

ı~-------------~----------.;,_--------------~----------

Italya nazırı Berlin-kilitlr ve büyük bir tek alıcı vaziyetin
de bulunması bizi dütUndürilcil keyfi
yet teıkil ettiğine &öre, liyueten, bağ 

h bulunduğumuz ıruP azasına muhalif 
olan devletleri tek alıcımız haline cetir
mif olmak, gayri tabiidir ... Bu iktisadi 
vaziyetin (o milfterimbl de kaybetme
den) yeni ycnl alıcılar tedariJd Be defiş 
mcsi J.izımdır.,, 

içeride: 

2ı.:+:::::.:=.....a de neler görüşecek? 
:1c~!~~ridem~~ıı::dl~~ Uaeet mUdUrlUJU. Musolini ile Hitler arasında bir 

* lbracatı kontrol için almacak 23 mn • 

fcı:1':!!:ıı~~::!i:!pv~~yeleriD mülakat olacağı haber veriliyor 
Ufla kolay ... Fakat naaıl? ... diyor -

J;ır ki: 
0 btihaal ettifimiz cins maDar Useri

ne yübek gümrük tarifesi koymalı, on
lari memletetlı ~e •1rmerı•lı, 
milll unı;liMii hlmaye ebn.cli... Fa -
kat umumiyetle klering uaulf!ntl kaldır 

Yugoslavya 
Başvekili 

geliyor mu? 
Bu ziyaret haberi 
tekrar ediliyor 

Yugoslavya başvekili Stoyadinoviçin 
Cumhuriyet bayramı merasiminde bu
lunmak il.zere memleketimize geleceği 
evvelce yazılmı§, fakat sonradan hari
ciye umumi katibi Numan Menemenci 
oğlu bu haberi tekzip etmiıti. Fakat bu 
günkü bir gazete dost memleket baıve
kilinin beraberinde Yugoslav mebusla
rından mürekkep bir kafile ile cumhu
riyet bayramında geleceğini yazmakta 
ve gazetecilerimizin Yugoslavyaya yap
tıklan ziyareti iade için Yugoılavyalı 
mealektaflarmmm da ıyni zamanda 
geleceklerini ilive etmektedir. 

Suikast 
maznunları 

Beraat kararı kati 
mahiyet aldı 

imar, 1.akAn ve :lçtima11fleri için bef yıllık 

bir program yaparak g&ıdermelerini bildir. 
ml§tlr. 

• KUçUk 8&1lat'.r üzerinde tet.klkler yapan 
aanayt umum mUdUr muavini Samed Ata *" A.DJlar&»a dl\ftmlleHh• 

• A w.sturya .re~ heyeti aym 18 inde §Clı.. 
rlmize gelecektir. 

• Qlreeonda d& g6rWe ltısum UMrtne 
yeni bir taku heyeti kurulmUJtur. 

• Ticaret odası garaonlann yüzde 10 hak. 
Jarını ne oekllde alablleceklertnl tetkike bq 
laınt§tıı'. 

• Beledtye yeni oteller lallmatnamesln 
ilkbahara kadar hazırl&nuf ol&c&ktır. 

• Ort&mekteplertıı ilk ınmtıarmda flmd. 
ye kadar btrle§ik okutulan hesap· ve hen. 
d.. denlert a~tır. Bunların kitapla. 
n hazırlanarak matbaaya verUmltUr. İlk. 
mekteplerin dört ve be§tncl ımıdlarmdald 

tarilı kitaplarmcla da del1§1kllk yapdmıı • 
tır. 

• ttnlverwltenln bUtUn fakWUerinde ders. 
lere dUn filen bqlamnlftır. 

• Yenl Yunan 'bqkomolo.u dUn vllAyete 
gelerek vali ve belediye reisi .Muiitddln Us.. 
tUndalJ :&lyaret ebni§, biraz sonra vali mu. 
avlnl HUda1 kouoloııbaneye giderek ladel 
ziyarette bulwımu,tur. , 

• Denlzyollan idaresinin Mudanya ııefer. 
lerlııl ııattada lkl ctıne indirmek kararında 
olduğU anlqılmııtır. Bu karar Buraalılan ve 
clvar halkını hiç memnun etmemi§tlr. Te • 
ıebbtıaler yapılacaktır. 

• Orman mektebi orta kısmı Bunaya ta. 
ımmaktadır. Efyıuım mQhim blr kısmı Bur 
aaya gilml.fUr. 

* lstanouldaki blna ve infaal vazlyeUnt 
gösterecek lir statllUk belediye taratnıdan 
hazırlanmaktadır. 

• C, H. P. umumi merkez bUroıl\ID dUn 
ak§&mld trenle Anka.raya &itmiftir. 

* Turizm iflerinln daha iyi yUrUtWmul 
ıuzumuna kail olan belediye, Turizm §Ubeıd 
ne yUz lira UcreUl bir memur almak için 
mlla&baka imtihanı açmata karar vermlı • 
Ur. lmUhan çarpmba gtlnO yapılacaktır. 

• Bqvekil lamel tnönUnUn ıu iki tlc; gtln 
Kozan mebusu Ali Salp ve arka- içinde tzmlr, Aydın ve Nazmı havallslne Ji. 

daşları tarafından yapıldığı ileri ati· deceğt Ankaradan haber vertımektedir. 

rülen "suikast,, maznunları hakkında Duşarda: 
Ankara ağır cezası beraat kararı ver- -------

• • • • • lnrULerc uzak ~arktakl deniz rekabeti 
mıştı. Ankara mUddeiumumısı Baha nln önUne geçmek için Tokyo ve VqingtoD 
Ankanın, kararı temyiz etmesi üze· nezdinde te,ebbU..lerdıı bulwımakt&dır. 
rine temyiz bu karan bazı noktalar- • Parla zabıtası eski ateş haç teşkllttı 

dan nakzetmiş ve Ankara ağır cezası yerine kaim olan naayonal partletnın P&rlt 
davaya tekrar bakarak gene· maznuR ve Versay merkezlerinde araştırmalar yap • 

ı h 
· • · be t ka . mıı ve bUttln veaaikl adliyeye tevdi etmlı • 

ann epsı ıçın raa rarı ,·ermış· ur. 
ti. Müddeiumumi Bşha Arıkan mu· • Geçen pazar lnglHz fa§istıert tar&fm • 
ayyen müddet zarfında bu ikinci ka- dan yapılan nUma)'tfe mukabil lngillz ko. 
rarı temyiz etmemiştir, Bu sebeple mUniitlert de bir nUmaytf hazırlamaktadır. 

İtalya Hariciye Nazın Kont Çiano-
nun Berline bir ziyarette bulunacağını 
dün yazmıştık. İtalyan hariciye nazırı
nın Berline 11 temmuz tari!ıll A~dtt1' 
ya - Almanya itiiafldoJaytsile Aıman 
yanın Avusturya bakkmdaki bıkikf ni
yet ve tasavvurlarını öğrenmeğe gittiği 
sanılıyor; Bu meyanda siyasi mahafil 
Almanyanın ve İtalyanın merkezi Av· 
rupa, Sovyet Rusya ve Lokarno karıı
sındaki hattı hareketlerinin Alınanyanın 
'\ ıusturyaya karıı alacağı vaziyete bağ 
1ı oldufuna ehemmiyetle ipret etmek
tedir. 

İtalya, Avusturya meselesinde Al • 
manya ile arasında bir suitefehhüm ol· 
mamasına azami itinayı gZSstermekte -
n~~"--=-.......__._,,....__.._,...~....__--._..-:---~~--:--: 

Diğer taraf tan Alınan devlet ıeisi 
Hitlerle İtalyan devlet reisi Musolini
nin de yakında iÖriifecelderi haber 
verilmektedir. İki devlet reisinin nerede 
görüşeceği gizli tutulmaktadır. Ayni 
haberlere göre bu mUlakatta Almanya
nın Roma misaktna ittiraki meselesi ve 
Bulgaristan, Avusturya, ve İtalyanın 

da i~tirakile akdine karar verilmesi muh 
temeldir. 

Italya, teşebbügü
mUze müsbet 
cevap 

BU! daviı kıymetlerinııı değiımesin
den doğan vaziyet hakkıısdald karar ve 
tedbirleri hükumetimiz almakta gecik
metnektedir. Nitekim İtalya hUk6meti
nin takaa kartılığı olan ihracat eıyası
nın sıkmasına müsaade etmemesinden 
dolayı ihracatımızın kartıhksız kalma
sı cibi hasıl olan fena bir vaziyet hak
kında derhal İtalya hGJı<lmcti nezdinde 
te§ebbüı1 yapılrnı§ ve ısıilsbet netice a
hnmııtır. İtalya hUkQıııeti takas kar -
§Ilığı malların gönderiJeceğini hükume
timize temin etmiıtir. 

Şimdf, yalnız, buraya getirilen ınaJ. 

lar beJelln\n al!kadar bankalara eski 
kur üzerinden yatırılması meselesi 
kalmaktadır ki bunurı da yakında te • 
min edilmi1 olacağı umulmaktadır. 

Merkez bankası bı.ı sabahtan itibaren 
parasını dütüren memleketlere ait pa
ralarla tcdiyat yapıııak istiyen tacirle
rin ve mücsseseleriıt tediyelerini kabu
le baıtamıttır. Bu suretle harice kıy -
meti dütürUlmiit paralarla borcu olan 
birçok müesseseler bu paraların dü§Ü· 
JÜ nisbetinde kir -edeceklerdir. 

Par• dOfUfU ve ••Y• kıymeti 

verdi 
ret muahedesi mUzakerelt>ri Romada 
olacaktır. Heyetimiz bugünlerde Ro
maya gidecektir. 

Diğer taraftan mUddeti bu ayın 
yirmi.sinde bitecek olan eski anlaşma

nın müddeti, yenisi aktediliniceye ka-
dar uzatıhıcaktır, J 

Atatürk 
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m 
SclfDa kalan 

bir iş 
Ecza depolarının pera1'enlü 

tahzarat satmalarının önüne 
birlerle aşağı yukan geçildi di 
riz. Bununla beraber tamamiY 
iinlendi denemez. 

Alınan tedbirler ara.!ında eczO 
Zarının arka aoka.klara tCJı!ın 

wrdı. Bu ekaeriyetle yapıldı. 

ön yollarda bu mahiyette bir 
seden 'ba§ka bir §cY kalmadı. 

icabına göre deve, icaboıa g 
'Vektı§u mahiyetinde görülen bu 
sesenin adını yazacak değiliz. 
ayni mahiyette bulunan m ·· 
Tin pılıpırtı1annı toplayıp k"tıyt" 
Zere göç etmelerine rağmen bU 
scsenin gözönünde bulunmastrsl 
samaha edilmesinin ne derce 
dar doğru o'la'bileceğini tayi1' 
mfyonız. 

Dün aldığımız bir mektup, 
3atırları yazmak zaruretinde 

Halkın D 

A tletlerlmf zln 
kısm' 

Dün şehrimi 
geldi 

Yedinci Balkan O)'Unlarına 
eden atletluimizln ikinci katli 
Romanya vapurile şehrimize 
ler. 

Sporcularımız Pireden la 
gelinceye kadar iki gi!: deva111 
lodostan çok müteessir olmuş 

Bilhassa evvelki gl'ce Yuna• 
lan iinünde iken vapur bUY 
tehlike geçirmi§tir. Kuvvetli 
gaya rastlıyan vapur, birdenbi 
derece meyletmlt ve vapurd• 
yar eşyalar hep birbirine ıtr 
Bu esnada vapurun güvertesi 
lan dalgalar, sporcular İ 
Jö... ~-'. -------~ ıemış ıse de arkadaşrmrz vapu 
narmdakl demirlere sartlarak 
nl kurtarabilmittlr. 

Sporcuların dönüşünde başl 
gelen bu talihsizlikten başka, 
na)·a giderken de çok müessif 
za olmuf, tanınmış futbol ha 
rlmlzden spor yazıcısı (Ahmet /. 
in sai elinin orta parmağı 
tahtalan arasında sıkışarak e 
tir. 

Arkadaşımız Atinada bul 
müddetçe tedavi edilmek mec 
tinde kalmıştır. 

Omer Besim He Ahmet Ade .. 
miş olsun deriz. 

Doktor Klllsll 
61dU 

Teessürle öğrendiğimize göre 
Kilisli Rıfat Gureba hastanesi&\ 
mü3tür. Kendisi Şurayı Devlet 
ğında bulunmuı fabrikalar uın 
dürlüğü yapmış ve birçok telif 
yazmıı kıymetli bir tahsiyetti. 
mun cenazesi yarın saat 11 de 
hastanesinden kaldırılacaktır. 

beraat kararı kesbi k~tiyet ~miş ol- ıar; Japonyanm Çin ae!irt ile Çin retai hUk~ 
maktadir. nıeU geııeral, Şaıık&y,ek arumda yapılan 

Bu vatandaşlann bu suretle temiz mUzakf'relert mUteaktp Çin - Japon mtlDL. 
pkm&ıaı.ı .... uiyetle kartdarız. sebatı yeniden teessOs e~Ur. 
Say1a• Ati Saip öntimüzdeki devrede • MUtevc!fa .Macar ha,şveklll general 

~mböflln cenaze merulmlnde .Alman dev. 

Hariçteki para düfil§ilnUn dahildeki 
C!YI kryn1etleri Uıerine tesiri olamıya· 

cağr a1Skadarlarcıı btyan olunmakta -
dır. 

Ticaret l'l'UZakrrelerl 
Ankara, 9 (Telefonla) - Haber 

aldıtımııa ıöre, ltaııa ile >:eni tlca· 

Cıımttr Ba.1kanımız Atatürk'Un Atık.arada merMimüı ve hal1m• t 
karşılandığını dün yazmıştık. Rennimiz Atatürk Ankara iataayonu 
cıen indiği sırada alınmı§tır, DUyük ş, /i kendisini kartılıyanlar 

Meclis knrnrfJe tekrar teşrii vazifesi- ıet rel.ll mum tem.llleıı Alman hava nuın gö3tenr. ektedir 
' ne 4öneceldlr'i 06ıtal bulunacaktır, 
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Şehir 
tlyatıromuz 

HABE'R - ~1Cşam })08tllSI 

Ankaraya giden lngUlz gazete· 
cl•lnln lntlbaları f Müteahhitlerin Şehir Tiyatrosu bu sene de tem. B 1 k t 

erine mütevazi~ne Ye sessiz sada· a an ıp 
başladı. Bir takım maddt imkan- h ft 1 kt• d""' 1 . ti • 
ıklara binaen draın ve operet gibi a ası ısa 1 vazıye erı 
anı tiyatroyu biıtere takdim ede- I 1 •,. b t• • N r 

esi ancak yoruımak bilmez bi . Bogtln hastahane er munase e ımız a ıa VekAletl lara-
Ş~anrn .semer~idi~.. ziyaretten sonra Şimdikinden dört tından yeniden tetkik 
~1~:~~:1~nS::::~~~C:~a:~!~ tekrar toplanıldı mfsll geolşlettle bilir edilecek 
lar bittabi gu-zel sanatlar sahala. Dfüdüncü Balkan Ttp haftasının Naiıa Vekaleti yurdun her yanında' - Türk - İngiliz iktisadi teşriki mesa· 
ııa mu-teveccih bulunacag-ından bı• dünkü ikinci günü faydalı konferanslar, . . k b müteahhitlik yapan Ye nafıa işleriyle 

isı ım anlan üzerinde tetkiklerde u - . 
Jarda göstereceğimiz titizlik h,,.. ziyaretler ve tebliğler neşrile geçmiş · lunmak ve "Financial Timcs., gazete· uğraşanların ehliyet derecelerini önü-

itln hakkı Te hatta Tazifesidir~ tir. sine makale yazmak üzere Londradan müzdeki ay ba!'jmdan itibaren yeniden 
at ~hir Tiyatr~ona karşı ise lı'J Dün on buçukta Yıldız kongreler sa- şehrimize gelen İngiliz gazetecisi g. tetkike karar ,-ermiştir. Bunun için 
!iği göstermeden evvel yapmakla tonunda toplanrlmıştrr. Romanya. Yu· miloviçi bundan on beli gün kadar evvel şimd:yc kadar nafıa \'ekaletinden 

f ld nanistun, Yugoslavya ve Türkiye mu· k m··t hl ' tl ' k ·k 1 olanlar eJle o uğumoz bir şe,v ,-ardlr, An araya gitmişti. u ea 11 ı vesı ası a mr~ 
rahhasları muhtelif konferanslar ver • · k 

füp,;ır~ı.. da sanat aşkile yanan bu oea.7:ı, Tetkik temaslarım bitiren muharrır yeniden vekalete müracaat edece · 
t "- "' diler. öğleden sonra üniversite konfe- ·ı .. ·· ı ta hh"'t fırsa wı giderek, sayile yakın dan dün şehrimize dönmüş kcndis1 e goru • erdir. Bu müteahhitler veya a u 

• • 1 rans salonunda toplanılarak Romanya .1 · k' 
sevgı ı e meşgul olduğumuzu g(;s. ııen gazetecı ere demiştır ı: miiessescleri ellerindeki vesikaların 

ektir. Yugoslavya ve Türkiye murahhasları "- Benı· hayrette bırakan Ankara, ib' . 1 
\'erildiği tarihten itibaren ne g ı ış e-

B t1 tarafından konferanslar verilmiş, bilhas nın iktisadi ve mali mahafili ile temaıs 
u sure e, yapacağımız madrH . sa zührevi hastalıklar . tehlikesinden ederken iktisat ve maliye vekaletlerin· ti taahhüt edip bitirdikJerini veya ta-

venetler lx>rtaraf, bu sanat yu- bahsedılmiı ve bu tehlikenin önüne . nhhiltlerini ifa ettiklerini birer ke-
nın mensubininin alakam d g k . lk l da "k. de tetkiklerde bulundıığum gibı. mer· yanııame ile bildireceklerdir. 

ız a n, eçme üzere Ba an ar te~rı ı me - kez bankası. Sümer bank ve İş banka· 
nız sanatkarlara has" ~uh · ı··· · ı·· · · · · N f v k"l · · t tk·k t netı' .. h . • ınce !!ti saı uzumu tebarüz ettırılmıştır. Eld·· ettı'. a ıa e a etının e ı a ı ce· e mute <1$ k ı k sı direktörlerile görüştüm. " 
ba la lı 18 

a ara • . daha can- Dün Balkan hekimler birliği reisi ğim neticeler. İngiliz iş adamlarını ve sinde \•aziy<.'tleri müteahhitlik yapmı-
ş. ça ş~alarına ,-esıle olacak- tarafrndan murahhaslara Perapalasta · ya müsait görülenlere müteahhitlik 

ki Zıra Şehır Tiyatrosu t•• b" .. • . .. . sermaycdarlannr tatmin edecek vazıyet 
.1 . . . .. uccar ~a- ır ogte yemeği verilmıı akşam unıver- tedir. vesikası verilecek ve diğerleri iş yap-

~ 
e ışlıyen hır mues."ese olma~ ıp site rektörü bir çay ziyafeti vermiştir. maktan m<'nedilecckelrdir. 

nız sanat l'e meslek k"J Londraya döndüğüm zaman gazetc-
k Jd - aş 1 e yan a>t Bu aabahkl faaUyet ft1izin Türkiyeye dair bir nüsha tahsis Müteahhitlerin müracaatlarını doğ· 

• oca o ugunu uzun ~n 1 · d • 1 da İ."lbat et . 1. e er zar. Bu sabah doktorlann hastahanelerı- etmeııi pek muhtemeldir. rudan ogruya. vekalet makamma yap 
l . . d ~ış ·~·. mizi ziyaretinden sonra, kongreler aa· Bana kalırsa Türkiye ile İngiltere malarr münH<:in <;iiriilmü~tiir. 
çımı~ en ~ıç hırımiz. her hacı~i lonunda içtima yapılmış ve tebliğler arasındaki iktisadi ve mali münasebet-

. j ı;ocugun hıle resme nya m usiki- neşredilmi~tir. ter ~imdikinden dört misli genişliyebi-
ift olan ·· h · · :ı: " 

a ;d,n mup em meylını kurcalam<!- Öğleyin Balkan' ttp haftası komitesi lir. Tllrk donanmasrnın Maltayı ziyareti 
fil da :eç~m~ken, bir mevcudiyet cı- tarafından murahhaslara Tarabyada ile Ba~vekil ismet inönünün Londraya 

"",l <:.ıehbı~ Tıya_trosuna karşı lakaydf" Tokatliyan otelinde bir ziyafet verilmiş gidişi bu münasebetin inkişafına yar-
ın ır vazıyette kalmaklr'"mrr.. tir. d d kt" 

e• nn e ece ır ... 
at h_akı~rndan. günahtır. Usteiik Akşam 18 de Beylerbeyinde bir çay ingiliı gazetecisi bugün Londraya 

va Şehır Tıyatrosu katiyyen n a nk!ir ziyafeti verilecektir. dönecektir. Haber alındığına göre, İn· 
uşt.ldir. Şimdiye kadar ha1kımızrn giliz gazeter.inin çıkaracağı fevkalade 

n•.~ rağbet seline mukabele ederi>k, El v.e ev ı·şıerı· Türk !ayısında bazı vekillerimizin de 
uyiil. ında ileriye bir hah-e daha ;ıf. makaleleri buhınııcııktır. 
i bit tan geri ka1mamıştır. Bu gav- S • • 
bir• , yaınrz duhuliye tiatıarınr ten~n erglSI Pencereden düşen 
da sa_ire gibi maddiyat kısmrnda d~- Son nUmuneler yarın bir çocuk 

hılhns.c;a sanat ~alıasında tehariiz t 1 Be!!ikta~ Hasanpaşa deresinde 61 nu 
ektedir. op anıyor 
f l . · no marada oturan sebzeci Mehmedin ço · ese a neşvü nümalarrnr ad aı.+ ... cı,.intl"' Anl.rıırıırlA. a.crhıl'ı:ık r 

Eyüpte 

Beş lirahklarla 
ateş oyunu 

Zabıta ve milddel
umumilt j{e aksetti 

Eyüpte evvelki gece bazı çocuklar 
bir ateş oyunu yaparken Ligor ismin· 

de bir çocuğun ateşe attığı kağıtlar 

arasında bir beş liralık da bulundu
ğu görülmü:.' ve Nedim i~mindeki ço-
cuk derhal hunu annesi n e götürmüş

tiir. Nedimin annesi Ligordan bu 
takıp ettigı~·mı·z, dünün mü unt dt.\,: olan el ve ev işleri sergisi için yurdun cugu }'edı ya,ıarını.la Muh ... 1rcm evde 

p e . h d 
1 

v kimse yokken evin ikinci kat pencere- parayı nerede hulduğunu tahkik et-
bugün ün sana tkarla ı er yanın a 0 dugu gibi yarın son nü- d d" k - ı mis ve hemen orada ara-=tırma yapı-
ci hiç yoktan va ; tr• o a n _hirk.a~ muneler alınacaktır. Şehrimizde çalı· ıin en uşere agır surette yara anmı!J ~ .,, 
artistle milli ~ e ':Talat gıbı şan tali komjte yarın vazifesini bitir- tır. larak da hn bazı heş liralıklar bulun-

sa nemız tefahü.. m kted' B d . d" k d A mu~tur. 
bilir. Dört sen "b· k . e ır. ura an §ım ıye a ar n· 1 l b 1 1 da 

ka,~da mükemmele :.ı 1 ı~a hır.z~- karaya gönderilmiş olan eşyaya ilave- S 80 U C Varın Zabıtanın işe müdahalesi üzerine 
if u&·u k d h l~ a.rtıst, hrtk ten son parti de pazar günü Ankara- dtinkU zelzele dün Nedim \'(' anne."li müddeiumumi-
h3" . . a ar assa.~ 'e ınce bir ko . ya gönderilecektir. İstanbul rasathanesi dün sabah beşi Jiğe getirilmişleı·dir. Fakat ortada 
et /. ':e~ olan, sahneye tabii bir erfa Ankara sergievinin bu kadar ". ok 7 d k"k 17 . İ t b ld bir daYacı bu l unmadığın dan müddei-

_,. hakım olmMınr bilen, tam ma.. . ~ 1 a ·ı a sanıye geçe ıı an u an l:"';ft b' _ "a nümuneyı· t"sh·ıre ka"fı· gelmı'yeceg-i umumilik damcı c,ıkınca\.·a kadar ''a-~ - '"• merkezi üstü 160 kilometre uzakta .; 
e ır ~anatkar yetişen F<'riha Ter. anlaşılmıştır. Bu sebeple sergievinde- pılacak hiı· "'"' " tirmemi';-tir. 

•\nu b. olması muhtemel hafif bir hareketiarz 
• ~anın ıle ancak konser·.-"\· ki daimi "Lozan sulhU kısmı,, bu ser· 
· kaydetmiştir. 

uJO rıa~ının ,.e uzun sen el erin nad·de ginin devamı müddetince kaldırdmıl?· 
ecb solu olan artistleri mertebesin., tır. Şehrimizde pek hafif olan zelzele Er- Zenginlerin klühü 

hlnasız kalınca 
dağılacak mı ? 

ti. ' · dek ve ha valisinde e-ök gürültüsüne 
Elişleri sergisinin bir kısmı da sa-

~hi~ tiyatrosu yalnız genç sana~ 
~ etiştirmekle iktifa etmeyip me

.. ~rl anı kısmında, tam bir art•~ı 
~I e ks" • ~' • .e ılebılecek seyirci adeı!i-
hemın.ıyet ,. . 

b .... k . ermıyerek, dünyar.ın 
t~~u kl~ıklerini vazr sahne et-

t b~ekınmemiştir ki bunun d.,. 
er n·est bak ·~ 
. •. ımrndan pek büyti!t 

mıyetı Ye hayırlı t . l . .k . esır en sen<'-
g~~tı çe beJırecektir. · 
Bızler için yapılan h" t 
,. f d • ımme, gav. 

e e akarhk1arr d.. .. k · m k uşunere lıu 
a arşı kalplerimizi seYgi il, 

uraJırn. Şehir Tiyatromuza mın~ 
rhk kanşık teşekürler edelim. 

iZ bu "'k ' şu ran beyanını lisana mün. 
r bırakma"· f''( d .. ik "'rp 11 en e gosterere!:; 

ti sanat yuvamıza hakkı olan 

k darttrraJım ,.e maalesef si.it'· 
a ar hep h d 1 " g 1 • • u ut arımız haricin. 

tıe ~~ını bekJediğimiL sanat .ha. 
erını ha-

. 
1 

grımızda Ye hem de 
1 

e emanJarımııla \'aratan bu 1; 
oya h · . • ·-
g-· . epınıız srk srk gidelim ,.e 
ımız zam 
d an da alkıslarrmrz ;ıe 
avranmıyaJım . . 

Balta Gelenbeııi 

kkalla kahveci 
~~ğı n ı n kavgası 

0 u ar kıarklıda Bulgurlu eaddcsitı 
numaralı d 

]' .. ev c oturan 333 doğum 
~ ogJu Vahit bakkal dükkanında 

.Yerken ayni dükkanda oturan 1 
ccı Çır - M 

1 
agı ehmedin, "ayakta ye. 

'l...y~~e · ' ' di_ycrek küfretmesi üzerine 
nd'"i htnedın ensesine vurmuş ve bu 

1-U ~ ete içerJiyen Mehmet de elindeki 
hl bt~ağını fırlatarak Vahidi ıol 
ndan yaralamı§tır. 

tış yapılabilecek şekilde olacaktır. 
Sergievinin üst katında yalnız nümu· 
neler teşhir edilecek, alt katında ise 

benziyen bir uğultu ile sürekli ve kuv· 
vetli ~}muştur. Zelzele bir zarar ver · 
memiştir. 

istiyen elişleri ticarethaneleri satış ya --------------
pabileceklerdir. Üçüncü kısım da de· 
delerimizin ve ninelerimizin yaptık

ları eserlere tahsis edilmiştir. Bu kı· 

sımla bi7.de el sanayiinin geçirdiği 
istihale ve tekemmül safahatı görüle
bilecektir. Maamafih bu kısım için öy 
le eski eserler bulunmuştur ki bugün 
bu paraçları yapacak sanatkarlar 
maalesef yoktur. 

Esnaf cemlyetlerlol 
kim teftiş ed~blllr? 

Belediye müfettişleriyle birlikte Ti· 
caret odası murakıplarının bazı cemi
yetlerde yaptıkları teftişlere itiraz 
edilmiştir. Bu itirazı yapan cemiyet 
idare heyetleri, cemiyetlerin hesapla

rının ancak ikt~t vekaleti müfett~
leri tarafından tetkik olunabileecğini 
bildirmişlerdir. Bu hususu oda hukuk 
nıüı;aviri tetkik etmiş ve noktai naza. 
rını odaya bildirmiştir. 
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GEÇEN SENE BUGÜN NE O LD U? 

Uluslar kurumu ııecrl te<lbirlPr kPrarmt 

1 
hugiln Yerecektir. 

Eczacılar pazar tattll Yıtpmak için mtira. 
caat etmıvıerdlr. 1 

Büyiikadadakı meşhur Yat klübün 
defterdarlık tarafından satılığa çıka· 

rıldığmı yazmıştık. Bizde bilhassa 
umumi harpte yıldızı parlıyan Yat 

klüp bir anonim şirket tarafından iş

letilmekteydi. Bu ııirketin aksiyonla· 
rı da ötedenberi ~ehr:n sayılı zengin· 

]erinin elinde bulunmaktadır. Bina 
elden gidi~ine göre kli.ibün vaziyeti

nin ne olacağı alnkadarlarea ehemmi
yetli bir ~esele teı:ıkil etmektedir. Bu
nun için Yat kli.ip idare mr->clisi iktı
sat \'ekaletinden şirket heyeti umumi· 

yesini fevkalade bir topl .ıntıya c:;ağır
mak miir-aadesini almııJtır. 

Yat klüp heyeti umumiyesi 2i ilk· 
teşrin !'lalı günü saat on dörtte Halk!:'-

vinde toplanacak Ye kliibün müstak

i:ıcl vaziyetini tayin ve tesbit edecek
tir. Alakadarlar bu kltibün dağılması-

na pek ihtimal \"Crmemektedirler. E
sasen idare meclisinin de klübün de

vanu içJr. bazı teklifelrde bulunacağ'ı 
.söylenmektedir. 

Tehlikeyi büyütmeyiniz 1 • 
Trab:r.onden F. imzuile yamıyor: 

Bir deli;çar.Jıyı ,.evdiğimi zannettim. Artık sevme· 
diğimi onc: itiraf edcmjyorum. Onu muztarip etmeden 
terk etmenir: çaresini bulabilir misini!'? 
Cevabıma - Tehlikeyi çek ileri götürmektense, yol 

yakın iken r.amimi olmağa çalışınız. Merhamet de ekse

riya çapkmlrğın bir diğer şeklidir. Binaenaleyh ondan 

ayrılm ak istiyr.rsanız. bin kere az az •yaralamaktansa, bir 

defa ve çok kuvvetle yaralamak çok daha doğrudur, 

3 

~alı&.~ 
~~?· ---- --·-· .....__... - ..... - · . ____ ,.. 
Beırekl!tll blır 

D<ıB lşe 
"Ul11sJ, rcf ikimi:: yazıyor: 

Bu yazının yanı· 

başında gördüğü· 

~ '.' t nüz baş resmini bir 
· .: ;, İstanbul gazetesin 

den kopye ediyo
ruz. Resmin altın·. 

da ''Bayburd orta 
mektebi müdürü 
Mahmut Kem:tl " 
yazılıdır. fl'nkat 
kliQe berekPtli bir 
resme lx-nziyor: 

Bunu bir hafta sonra altına bir başka 
isim. bir ay sonra bir başka ad ko
yarak basmak nE>den mümkün olma
sın? . 

Bfzim bil'1i.ğfotizc gifro bıı erı.<ıtd,..11. 
göriincn resim, Baybıırd orta mcl;tcl>i 
miidii1·ünii11 rr..(lmi de değildir, 

snoaıroeo 
cumınuırnyet 

Bu sabahki "Son Posl a'·' drı !ıfah• 

mut Esat yazıyor: 
Silahlı Cumhuriyet: 
Modern anlarniyle, bütün sili.h tarı

nı, ordusunu ve ordu ihtiyaçlarını 

keı1di başına başarandır. 
Atatürk rejiminin demir - çelik t<'· 

~ebbüsü, içimize en btiyük fcrahlar
dan birini daha serpti. 

Bu anlamda silahh cümhuriyet; 
yirminci asrın anlarnile. en medent 
millet demektir. 

Japonlar dritnotlarını kendi tez
gahlarında yaptıktan sonradır ki 
medeni, ileri millet adını alabildi
ler!. 

Bütün silahlarımızı kendimiz yapa
cağız. 

Savaş endüstrisi istiyoruz. 
Savaş endüstrisi, bir memleketin 

bütün iktısadiyatrnı harekete getiren 
bir faaliyettir. 

Bir millet bu Sft.hada ne kadar ileri 
giderse iktısadiyatı. içtimaiyatı, siya
siyatı o kadar parlak, yilksek ''e ile
ridir. 

Çünkü: 

Modern savaş endüstrisi, b ir mille
tin bütün varlığiyle kalkınmasıdır. 

Ve böyle bir millet medenidir. 
);\. 

Can kurtaran 
k aDdoramlaro 

Abidin Drııı'erin Cıtmhuf'iyeftc1-.-i 

yazıstndan : 

F..ski ve yeni gördüğüm Avrupa şe
hirlerinin hepsinde bilhassa kalaba
lık caddede ve meydanlardaki tram
vay duraklarında cankurtaran kaldı
rımları yapılmıştır. Bunun yalnız na
kil \'asıtalarını durdurmak için değil, 
halka tramı·aylara kolayca inip bin
mesi için de lüzumu ve faydası var· 
dır. Esasen bütün Avrupa şehirlerin
de belediyenin emirlerine şoförler ve 
arabacılar bizdekinin aksine olarak 
son derece itaat ederler. Oralarda rö
füj (yani can kurtaran kaldırımı) 
yapılmasa da sade durmak için emir 
verilse kafidir. Bi1.de ise. belediyenin 
emirlerine itaat etmek değil; etmf'
mek l>ir marifet ve l>ir caka vesile8i 
telakki edilir. Onun için, bizde. tram
vay duraklarında halkın tramvaylara 
binip inerken otomobil ,.e arabaların 
hiicumuna uğramaması jc:;in tek ~are, 

oralara k;imilen cankurtaran kaldı

nmları yapmaktan ibarettir. Bunla
rın yansı mevcut olduğuna göre ka
lan yarısını yapmak da ata. deveye 
değildir. · 

/Avusturyada 
iki eski başvekil 
muavini dOelle 

· edecek 
A vuıturyada yeniden hadiseler ce

reyan etmektedir. Eski Basvekil mua
vini binbaşı Fey Avusturya~ ordusu es· 
ki zabitleri §ref mahkemesine müraca· 
at etmi~ ve muhakeme gizli bir surette 
cereyan ederek eski baııvekil muavını 

:r.ens Starhamberg tarafından yapılan 
ıtt~ham~ar üzerine kararını venniJtir. 
1ki cskı ark<:da!ın düello edu.ekleri de 
söylenmektedir. 



i 
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Garip blr tayyare hırs1zhQ1 ......................................... ııiiii. 

Yugoslav tayyaresini 
Bulgar plotu kaçırmış 

Tayyare iade edildi, Plot 
Bulgaristana hediye kaldı ! 

kedonyah bir 'Bulgar im.iş. Üsküp tay· 
yare karargahından tayyaresi ile birlik

te firar edip Bulgaristana iltica etınif 
ve Bulgar hükumetine hediye olarak bir 

de ağır bombardıman tayyaresi getir -
mİJ 1 Fakat. ne çare ki yüz bin liralık 

bu ağrı bombardıman tayyaresi gene 

Yugoslavyaya iade edilmek mecbwiye

ti hasıl oldu ve Bulgaristana da hediye 

olarak yalnı% MakedonyalJ tayyareci 
kaldı! 

Sofya (hususi) - Bundan on gün' 
kadar evvel bir Yugoslav ağır bonlbardı 
man tayyaresi yolunu pşmp Domnm 
civannda karaya imncğe mcebar olmuı 
tur, tayyare Bulgar hükfımeti tarafın
dan müsadere ve pilotu da tevkif edil
mişti. BilShare tayyare Sofyadalti Yu -
goslav sefaretinin şiddetli teşebbüsleri 
üzerine Yugoslavyaya iade edildi. Fa
kat tayyareci bir daha Yugoslavyaya 
avdet etmedi. 

Şimdi an1a~ılıyor ki bu ~yyareci Ma-

ISpanyaya Sovyet 
filosu gidecek mi? 

( Ba.ştarafı 1 incide) 1arsa. Mad.rit cenup garp ve §imal ta-
ve icabında Portekizin bitaraflığa ria- rafiarmdan tamamen muhasara edil
yet etmediğini tarassuda memur bir ko miş olacaktır. Bu cephelerden Madri
misyon ihdası maksadile Lizbon büku- de en uz.ak mesafe 58 kilometredir. 
meti ile bitaraflık meselesi hakkında Sovyetlerln UIUmatomu 
görüşmeler yapılmasına dair olan nota Sovyet Rusyanm, ademi müdahale 

Bahriye mahafili Sovyetlerin kom.ite- anlaşma.sının iltli.l edildiğinden bah
den çekilmeleri halinde, Sovyet hükll- sederek İspanya hükfunetine yardım 
metinin ispanya sularına harp gemile- edeceğini söylemesi muhtelif memle
ri göndermesi çok nazik bir vaziyet ih- ketlerde derin akisler uyandırml§tn-. 
das edecektir. Bu takdirde 1ngiltercnin' Romadaki salahiyettar mahafil bu 
İspanya sularındaki gemilerini geri ça- hususta hiçbir §eY söylememkete iee 
ğıracağı tahmin edilmektedir. Komite- de yan resmi mahf ellerde İtalyanın 
nin bugünkü toplantISinın çok mühim bitaraflık anlaşmasını ihW etmediği 
olan ruznamesinde şu meseleler vardır: ve İspanyaya silah ihracının kanunl:ı 

1 - İngiliz notasının gözden geçiril- yasak edildiği söylenmektedir. Bu ma 
mesi hafile göre Sovyetleri müteessir eden 

2 - Sovyet notasının tetkiki. hadise asilerin ka.zandıklan za.f erlcr· 

3 - B. Kaganın Sovyet Rusyanın dir. 
konferanstan çekileceği tehdidini muta- . Berlin gazeteleri bu kararla. Sov· 
zammın olan mektubun tetkik. yetleri son dakikada Madridi kurtar-

4 - Deniz transiti meselesinin mü - m.ak ve bu meseleyi istismar ederek 
n.akap61• Avnıpada yeni ka.nşıklıklar ~ıkar-

Çekoslovakyanrn da Sovyetlerin no- mak istemekle itham etmektedirler. 
tasına benzer bir nota göndereceği zan Londrada 
nolunmaktadır. Sovyet notası Londra siyasi maha-

HABER - Akşam postası 9 Biriıi'citeşrin - 1939 
===================::========= 

Bu akşam 

iPEK 
Sinemasında 10 senedenberl gUr6len komedilerin en gil 

LOREL - HARDi 
HiNDiSTAND 

Ayrıca: Paramunt dfinya haberleri 
Tabii renkli enfes bir komedi 

TURKÇE 
Muazzam komedi fll 

. ' . , • . l • • ~. . ' ... 

._. Bu akşam 
Saat 21 de TCRK Sineması oıar•k 

FRtTCH 'in en son ve en gUzel sUperftlml LILIAN HARVEY ve VILLY 

Kara Güller 
Çarlık diktatörlüğüne kar,tı galeyan eden Finlandiyalılar ihtilali sahneleri arasında büyük bir aşkın bhr 
tarihçesi. %engin mizansen, güul müsik. L1Lf AN HARVEY bu filmde. evveli klhı1t bir dansö% ve bilahare 

fepebaşı Garden'i 
Vatırnın 

JULIA 
akşam 

REYES'in 
Vedaı mUnasebetlle 

BDVDK 

GALA 
Meşhur lspanyol 

dansözü 

Amaranto 
Numaralarına 

başlıyor 

YARIN 
saat 417 <dle 

Büyük matine 

ve müeaair bit' rol temsil edecektir. 
. , . . ~ ... " ... 

SARAY 
Vasi salonu, Dfln akşamdan beri göster 

OLUM PERiS 
Fransızca rıözlü büyük filmini yaratan 

FREDR!CH MARC - M.ERLE OBE RON ve HERBEll 
MARSHALL'in 

Şerefine oerilecek BtüyQk gaDa mu.. 
Jcoıan halka pek dar celmiftir. 

Saray sineması bu emsalsiz film ile pheıerler serisine baf1a.aıl 
B.Jtan qağı bir pzetlik Te aık nümunesi olan bir film 

tllveten: FOX JOURNAL'de Bay Doktor Tevfik Rüttü Araa Montr6 
feransında nutkunu töylerken, Madride coğru yüriiyüt- Sonbahar 

zar af etleri, ppkalar 
c.Ja için Jeılea iıııizi evvelden aldmm:s. 

Telefon: 41656 •r•----· -GEDtKPAŞA • ÇARŞIKAPI • 
AZAK Sineması 

öğrenildiğine göre Sovyet Rusya ta filinde de heyecan uyandırmıştır. A
panya - Portekiz hududuna hemen bir demi müdahale komitesi bugün fevka !--------------
kontrol komitesi gönderilmesini ar%U ıi.de bir toplantı yaparak Sovyetlerin Kanser 1· n 1· ı a c 1 
ctplektedir. Fakat siyasi mahafil, Sov- ithamlarını Almanya, Portekiz ve ltal 

1936-37 aezonunu yannki cumartesi ma ti.nelerinden iti'ba.ren a 

Bu sene hemen her §irketten film almağa karar veren müdiriyet 
olarak: 

yet murahhaslarının fngilterenin teklif yaya bildirecektir. 
terini kabul edeceklerini tahmin etmek İngiliz amele fırkası bugün fevka- day Ref erec,, gazetesi şu vakayı ya-
tedirlcr. 18.de bir toplantı yaparak kongrelere 1-Kahraman hayd (Baş taralı 1 incide) 

HU:comet ovledoyu geri aldı i§tirak eden İspanyol murahhasları- zıyor: 
Ovicdo 9 (A.A.) - Havas ajaonsı nm Balear adalarının asiler tarafın- "Doktorlar Vinifred isimli bir In-

muhabirinden: dan İtalyanlara verileceğine ve Cebe- giliz kadınına: "Artık bir aylık öm· 

Filmi ile sezonu açıyor. Oynıyanlar: tRENE DUNN. RtCHARD 
2 inci film: SOKAK ÇtÇECl: Mün-.silesi: FRANZISKA GAAL 

H' kit k · lüttankta tngı·ıiz vaziyetinin gUçletu>- rün kaldı.,, demişlerdir. Fakat ştm-
ü met uvvetleri, Ovıedoya gir· ~- di haber verildiğine göre, bu kadın. 

miştir. Asnerden bir çoğu hükumet kuv ceğine dair söyledikleri sözleri müza- E. G. Anni~ isimli bir doktorun se· 
vetlerine iltihak etmiştir. Firari asker- kere edecekler ve bu hususta hükume-

t . 'b" b" k · "h ·~· · rum ı::ırınga etmesile tedavi edilmiş· 
ler, Oviedodaki asilerin reisi albay A- ın ne gı ı ır arar ıttı az ettı6ını 1>' 

randanm isyanın başlangıcındanberi soracaklardır. tir. 
, Doktor Annis bir zamandanberi 

mevcut bütün erzakı müsadere etmiı ve Fraksada 
bunları meccani olarak dağıtacak yer· Fransız gazeteleri bu hususta muh- C. C. Vood isimli bir diğer doktor ar· 1 t.:l~ın MuvF.:.kkat 
de halka para ile satmı§ olduğunu rıöy- telif fiklrler dermeyan ediyorlar. L'ln kadaşile birlikte bu serom üzerinde bedeli teminab 
lemektedirler. Şehrin henüz asilerin e- transigent gazetesi Sovyet notasının çalı makta idi. Laboratuvarlan Va- Lira Ku. Lira Ku. 
linde bulunan kısmında sokak muhare- bitaraflık anl8§masım bouluğunu kefield isimli bir İngiliz Lordu tara- . 
heleri şiddetle devam etmektedir. yazmakta., Paris Soir gazetesi ise: fından himaye edilmektedir. Sal:>un 30000 kilo 10800 00 810 00 

MICKEY MAUS 

Fa,ıst devletlerin astlara ''Sovyet notası Londrada derin bir he- Öküz kanrndal! alınan serom Ho· Zeytinyağ 20000 kilo 11200 00 840 00 
yardımı yccan uyandırmıştır. Sovyet bombası landah doktor S. G. Bendien tarafm· Yukarda cins ve miktarları ile t e.hmin bedelleri ve mu~• 

İngiliz amele fırkasının verecegı mü- dan yapılmış bir keşfe istinat ediyor. ıninatları yazdı olan iki kalem erzak hizalarında ~öıterilen 
Madrit 9 (A.A.) - Leipzig isminde · k 

ki Alman harp gemisinin mürettebatı him kararlar arifesinde patlamıştı.,.., Bu zat, Avrupada mm gelen anser &aatlerde kapalı zarf uauliyle alm acaktır. 
demektedir. mütchassıslarındart sayılmakt!ıdrr. 8 1 . k • d h .. '}it• faişstlerden mürekkep bir grup ile Na- D A . ··t dd·t d f 1 H lan un ara aıt ıartname, omısyo:ı an er gun para.sız verı 

1 
r. nnıs, mu ea ı e a ar o - • • • • • 

varrelilerin başında olduğu halde La- stanbulda yıldırım mahkemeleri daya giderek Dr • .Bendien ile müza- lılerin 2490 sayılı kanunda. yazılı vesıkalarla teklıfı havı ka 
Corrogne sokaklarında bir geçit resmi 8 g Ünde 1100 kerede bulunmuştur. fı belli ıün ve saatlerden birer aaa t evveline kadar Kuım 
yapmış olduğunu El Socialista gazetesi Tedavi edilen lngiliz kadınının lunan komisyon başhnlrğtna vermeleri. (1691) ~ 
yazmaktadır. maznun ~ 

Galicie'li faşistlere tevzi edilmiş olan koca!:ll, muhabire şunları demiştir: 
bir çok ailahlann İspanyol limanların- CUrmftmeşhut vak'a- - Karımın kanseri keşfedilditi m.....-.. 
daki Alman harp gemilerinden gönderil zaman iki senelik olduğu ve ileri bir Kem alet ti n ŞUkrD 
mi§ olduğu haber verilmektedir. lart azalmaya başladı safhaya girdiği anla~ı1mıştı. Muharrir Kemalettin Şükrünün 

Bu hadiseler gösteriyor ki asilerle İstanbul yakası meşhut suçlar müd- 1..ondrada bir hastahaneye gönde- gazetemize derhal müracaatı rica 
faşist devletler arasında bir misak var- deiumumiaj Hikmet Sonel ay baıtmdan rildi. l{endisine ameliyat yapıldı. olunur. 
cır. Faşist devletler, İspanyol arazisin- dün saat 17 ye kadar 1100 kiıi dinle - Derin bir X şuaı tedavisine tabi tu-
den bir kısmını üasübahri yapmak için miştir. Evvelki gün müddeiumumiliğe tuldu. Ull 
istemekte ve Avrupaya bakim olmak i- 250 ki!i gelmiştir. Fakat dün bu yekun Uç ay sonra vaziyet daha kötüleş- zinmeğe ba~ladı. iyi yiyor ve uzun 
cin bir harp çıkarmak arzusunda bu • birden 16 hadiseye düşmü~tür. Kanu • ti. Gayet şedit ağrılar duyuyordu ve otomobil seyahatlerine çıkıyordu. 
lunmaktadırlar. nun teairini bir hafta içinde gösterdiği doktorlar kendisini daimi afyon tesiri Bugün tamamen sağlam bir iştahı 

"' * * ve hadiselerin derhal azaldığı görülmek altm<!ai tutmağa mecbur kalıyordu. vardrr ve bir kaç yaş genç göatikti-

Asi kuvvetler Madridi ~armak için tedir. Doktorlar bütün ümidi kesmişler· yor. 
başladıkları harekete devam etmekte~ Bir cUrmU mefhut davası di. Kanmrn bir aydan fazla yaşıya.. Holandalı D91ttor Bendien kaue-
dirler. Hükfunet kuvvetleri Sierra dö Bakırköyde oturan tbrahimin kansı mıyacnğınr söylüyorlardı. Gayet az rin bir kan ha.atalığı oldufuna kani 
Grados boyunca müstahkem mevzile- Makbule jsinlli bir kadm dün Şişlide mayi halinde gıda alabiliyor ve bana bulundufu cihetle ba.stanm kanında· 
re yerleşm.işlerse de a.s.telrin Alvoroks Arif paşa apartımanında oturan tsmet güçlükle yutuyordu. Hemen hemen ki nakiseleri giderecek olan öküz ka· 
yoluyla. Val dö tzlesiasa doğru ilerle- ailesini tahkir ettiğinden, hadise polisçe hiç kımı1dıyamıyordu. Tanınmıya- nı •roma Uzerinde tecrübeler yap-
meleri tizerin.e geri çekil.meye mecbur tesbit edilmiş ve :M::ıkbule derhal Bey· cak lıir hale girmişti. rnıştır. 
olmuşlardır. Şimdiki halde general oğlu cürmümc~hut hakimi huzuruna Doktor Anni.se gittim. Hastalığı- Kendisini paraça hima:rem altına 
Va.rela kanettemfn Avila kıt'alariy- çıkarılarak üç gün hapse, bir lira ağır nın ileri bir devrede kanser olduğu almış olan İngiliz 1ordıı. Doktor Ben
le birletıerek Val dö İglesias da iki gü- para cezasına ve yüz kuruş harç ver- teşhisini koydu ,·e ondan sonra ~e- dienin naı.ariyesinin tam m:ınasile 
ne kadar ele geçirecekleri tahmin edl- meğe mahkum edilmiş cezası tecil olun romla tedaviye başladı. tecrübe ve tatbik edilebilmesine ço!" 
liyor. Asiler burayı da alacak olur- muştur. ;ki ay sonra karım canlandı. Ge- ehemmiyet veriyor.,, 

Mektepl 
açıldı 

Kitabını) 
Kolaylıkla aıot' 

isterseniz 

Ankara cadde••""' 

V AKIT kltıJ~ 
evinden aıırı 

Telefon: 24310 



9 Birinciteşrin - 1936 

Kinı daha 
kurnaz? 

Adaya gidiyordum. Vapurun salonul 
tenha idi. 

Ben tenha bir yerde ve eilencesiz 
uzun bir yolculuk yapmasını hiç sev-

mem. Çok kimse sevmez ya, laf işte! 
Vapur Kadıköye uğradı. Pcnçereden 

iskeleyi seyrediyordum. Camlı kapının 

arkasında vapurun gelmesini bekliyen 
beş on yolcu vardı. Kapılar açıldı. Bu 
yolcular iskelenin üstünde vapura doğ
ru yürümeğe başladı. Benim de yüreğim 
hop etti. 

Gelenlerin içinde şen, güzel, cici bir 
de genç kız vardı. H:tva serindi, O da 
her halde yukanya çıkmıyarak salona 
gelecekti. İçimden: "Allahım, sen bü-

yük.sün. Ne olursun, §U kTZı getirip de 
benım ka~ıma oturt.,, diye niyaza baş-
1!.dım. Derken şık, güzel, cici bayan 
salona girdi. Güzel bir yürüyüşle, ilk 

kanapeleri geçti, etrafına bakındı. Ora
yı beğenmedi, burayı beğenmedi ve gel
di dilediğimi yerine getirdi. 

Artık iş üç nalla bir ata kalmıştı. 
Şununla nasıl etsem de konuşsam, diye 
bir düşüncedir aldı beni. Hem düşün-
meğe, hem de karşımdaki sevimli kom
§Uyu alıcı gözü ile süzmeğe başladım. 

Durun bakayım. Bu cici kızı tanı
yorum gibi geliyor bana. Ama nereden 
acaba?. Bu sakın bizim vaktile Kızıl· 
topraktaki komşumuzun .... 

Tamam o... İyice hatırladım. 1şte 
alnında, kaşının üstünde belirsiz bir 
yara izi var.· Muhakkak o. Ne kadar 
da büyiimüş, ne de güzel olmuı. 

Artık adam akıllı dik dik yüzüne 
bakmaya baJladım. Farkına varsın ve 
''Niçin bakıyorsunuz?,, diye sorsun is-

tiyorum. Fakat bizim nazenin hiç ora
lı değil. Denize bakıyor, mecmualan-

m kanıtınyor. Nihayet dayanaına
~hm: 

~ cı..,'°' • •""'JW 

/ Or musunuz? 
s'es yok. 

I 

- Ben sizi tanıyorum da ondan ... 
Eyvah gene s~ yok. 
- Ben sizin eski arkada§ınızım. Ço

cukluğunuzdan. 

Bu sefer nasılsa biraz alakadar ol
du: 

- Tuhaf, dedi. Ben sizi hatırla-

- Öyle ise? 
- SU: dilıünce kagınızdan kanlar 

aktı. Ağladınız, adeta bayıldın:z. ete· 
ki çocuklar korkup kaçtılar. Sizi o hal· 
de bıraktılar. Yalnız bir tanesi yanını
za koştu. Sizi kaldırdı. Ustünüzü sü
pilrdü. Yakın bir yerden ıize ıu ge
tirdi. Koştu, dadınıza haber verdi. 

- Ne iyi çocuk. Hatırladım biraz. 
- tıte ben o iyi çocuğum ı 
- Oh çok memnun oldum. Geç ol-

du ama, size şimdi teşekkür edeyim! 
işim olmuştu. Bülbül gibi konuş

maya başladık. Adaya büyük annesine 
gidiyormuş, her hafta bu vapurla gi
dermiş. 

- Benim de bundan sonra adada 
işim olacak. Hem de bu vapurla!.. 

Gülüştük. Biraz sonra onun yüzüne 
güneş geldi. Yerini değiştirdi, yanıma 
oturdu. 

• • • 
Evlendik. Hem de Uç ay içinde .. 

Keyfimiz pek yerinde ... 
Şimdi kanm duymadan size bir şey 

söyliyeyim: Onun zannettiği gibi ken 
disini duvarın dibinden kaldıran iyi ço 
cuk ben değilim. Ben onu koca duva

rın tepesinden itip düşüren, kafasını 

yaran "hınzır çocuk,. um. O gün kur-

nazlıkla vakayı değiştirip anlattım. Al· 
lahtan ki iyice hatırlamıyor. Bir gün 
öğrense kim bilir neler eder bana. 

• • • 
Eski evlerimizin bulunduğu yerden 

geçiyorduk. Çınann altına geldik. Du
var bili duruyor. 

- Balı: dedim, senin dliftilğün du
var... İfte seni !U hendekten çıkar· 
mıştım. 

Karım bir bhkaha attı. 
- Neye güldün? 

- Sen çok aafaın. Beni kandırdığı
nı zannediyorsun. O vakayı Senden 
ivi hatırlıvorum. Beni itip. düsüren 
sendin. O iyi ~otuk bqbır idi. Hatta 

ıen bu vakadan sonra korkudan yanı
mıza gelmedin. 

Şaıırm.ııtım: 

- Peki o gün vapurda bunları güç 
halle hatırlıyordun?. 

- O gün öyle i§ime geldi 1 
- Demek sen beni görünce tanı-

rnıştın? 

mıyorum. - Elbette ya 1 Dedi ve ilave etti: 
Aman yarabbi 1 Sesi de ne güzel! - Korkma senden intikam almam .. 
- Müsaade edin size kendimi ha- Ben senin gibi hınzır çocuk değilim. 

tırle.tayım, dedim. Dinler misiniz? Biz erkekler hakikaten çok aaf in 

Kı l sanlarız !. 
- ıa o ursa dinlerim. Demez mi? 

Fahire M WJ/ Ui - Hayır kısa olmaz, dedim, Adeta 

tarih anlatacağım. o zaman ~iz Kızıl- Aşk D s 1nema1 ar 
t~p.rakta otururdunuz. Köıklerimiz bir- •• 
bırıne yakındı. isminizi hatırlamıyo- köru ki Qyorm uşı 
rurn. Yalnız "Yeşil pancorlu köşkün (Holivuttan bildiriliyor): 
kızı,, diye hatırlıyorum sizi. Kıaa beyaz Şimdi film koloniıini ziyaret etmekte 
çorap giyerdiniz, alnınızda siyah per- olan Viyananın meıhur ruhiyat milte
çcmle · · 
bi rınız vardı. Bazan kırmızı büyük hasaısı doktor Herman Eisif, bu atk 
d r ~u~d~~a takardınız. Kötkün önün- ve hülya diyarındaki maceralara dair 
e~~ bli~uk Çınarın altında ip atlardmız düşüncesini fÖyle anlatnuıtır: 

degıl mı? 

- Evet. E 
- Filmde oynanan aık rolleri nakiki 

vct ... a§ka doğru ıilrüklenmek mecburiye-
Bu sefer biraz da gülümsedi. tindedir. Ve bu da gayet tabii bir neti-
- Bir de erkek kardeşiniz vardı. cedir. Aktörler, direktörler ve batta 

dç tekerlekli bisiklete binerdi. 
fotoğrafçılar itık olmaktan korunımaz-

l : ... ·.:: · ...... - : : .. r..ı : __ : • 

Touıtcn amca 

B - . ~c~i doğru, ama siz kimıiniz?. lar. Bunlann hepsi hayalpcrver. bas-
en sızı hıç hatırlamıyorum. ----------------
. - Nasıl hatırlatayım bilmem k' sas,teheyyüç istidatlan fazla tabtenu-

Bır ·· ı... urları çok keskin kadın ve erkeklerdir. gun dört beş çocuk çınann altında 
oynuyorduk. Oralarda eskiden kalma Oynadıkları, idare ettikleri Ye resimle· 
rkık, eski bir de duvar vardı. Çocuk- rini çektikleri atk sahnelerinin teairi al
d~ ~~varın tepesinde koşmak hevesine tında kalırlar. Ben Avusturyanır bazı 

ş uler. Bu afacanların içinde siz de mıntakalaQnda gösterilen güzel aşk 
vardınız. filmlerinden sonra izdivaçların arctığm. 
m"-::- Evet. Ben galiba o duvardan düş bile teabit ettim. 
uşurn. Pek az hatırlıyorum. ______ .....,. _______ _ 

- İşte onu hatırlat4cağım size. Du- D ın g 1 Dte rede yed 1 
varın pek d b' . d . Ü den f 1 • ar lr yerın e hır erkek ÇO• y Z az a 
~.ukla karşılaştın-..z. Meşhur İki keçi 

1~aycsinae olduğu gibi biribirinize .. ~~- m 1 B yon er var 
~~. d.~ geçeyim., dediniz. o sızı itti. Geçen kanunevvelde neıredilen bir 
d uştunüz. Kaşınız yarıldı. Jşte hala istatistiğe göre, İncilteredeki milyo • 

uruyor. nerlerin miJı:tarı yedi yüzden fazladı. 
Cici bayanın rengi attı: Bu milyonerlerden dokuzu ıun'i ipek 
- Ne... Yok:ıa o hınzır çocuk siz itleriyle uğraımaktadır, yirmi dördü m: . . 

• sınız?. Bir de bunu bana hatırlat- maden damarlan sahibidir; İkisi yağ 
mrya ~ ediyorsunust fabrikatörUdUr; DördU ba~rf ticaretle 

TetAşlanciım: meıguldür, yüz tanesi arazi veya gayri 
- Hayır. Hayır, dedim. Ben de- menkul mal sahibidir; kırk dördü de 

g~ili~_ ._ bankacıdır. 
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Yazan : Niyazı Ahmet 

528 sene evvel bugün 

Şehzade Süleyman ilk defa 
Balkanlarda ilerlemeğe başla 
SUleyman tiç taraftarı ile ka~ıyor Unlerln 
çıkan beş kardeşten ikisini UldUrOyor. C 
kardeş SUleymanı cansız yere seriyor v 
başını keslyo!"lar •. Musaoın intikamı •• 
llayezidin ölümünden sonra gerıdt' Toğcu köyüne gelmişlerdi. Bu 

kalan oğullarının herbiri, taraftarları yün çok mahir ok atan beş kardeşi 
ile zaptcttiklcri yeJ'lerde saltanat sür· .rolcuların ihtişamından bunların 
meğe başlamışlardır. dişah ve maiyeti olduklarını tanı 

Bunlarclan Süleyman Humeliye geç· Jardı. Onları daha ;>akından görm 
mi", 1408 yılı 9 birinci teşrin günü ya
ni .,bundan 528 sene e,•,el hugün li:or· 

niola girmişti. 
Avusturyanın cenubu garbisindt 

Lıuluna.n bu mıntaka, tarihte Osmanlı
ların bu taraflarda ilk zaptettikleri 
)erdir. Saltanat uğrunda senelerce 
mücadele eden Süleyman, zaptettiği 
yerl<:rden birçok ganimet aldı. Bütün 
şiddetini gösterdi. 

Venediklilerle Arnavutluktaki ara
zilerden her sene bin altı yüz duka 
vergi almak şartile bir ahidname ta
ahhüt etti. Bu da, Osmanlıların Vene
dik ile ilk ahitnameleri idi. 

Süleyman, bu muvaf fakiyetlerden 
sonra Edirne~e zevk ,.e sefahate dal
dı. Gece gündüz dleniyor, içiyor biran 
başka bir şey düşünmiyordu. 

Bu intizamsız hay~tı, Ilayezidin oğ
lundaki yüksek meziyetleri mah,•edi

yordu. ]yi kalpli, cesur iken, tabiatı 
tamamile aksi olmuştu. 
Diğer taraftan büyük planlarla ha

rekete geçmiş bulunan kardeşi Musa, 

a.~ker topluyor, Süleymanın elindeki 

araziyi almak için t.cdbirler a}ıyordu. 

Süleyman. sefahat içindf', kendin
den geçmi{'Yıir 1ııılde yaşarken ~a.'ta 
birdenbire Edirne du,·arları önUnde 

belirmişti. Mihal oğlu, bu haberi, va
kit geçirmeden Süleymana ulaştırdı. 

O "Merih dahi gelmek isterse gelsin. 
Küpidon ve bakü~ un gitmesini iste

mem, [l] manasına gelen bir Farsça 
beyitle cevap ,·erdi. 

Süleymana verilen haberin tesirsiz 
kaldığını gören Avrenos lx>y, tehlike· 

nin büyük olduğunu, Yakit geçirme· 

den karşı durma yollarını aramak 
mecburiyetinde bulunduklarını an
lattı. O da şu l'evabı aldı: 

- ihtiyar, sen deli misin ki böyle 
hayallerle benim zevkimi bozmağn ge. 
liyorsun? Musa kimdir Jd aleH\cel<' 

başına topladığı askerle benden taht 
almak emelinde bulunsun? 

Bu suretle kovulan ihtiyar Anenos 
bey, yeniçeri ağası Hasan afayı bul
du. Ona dert )nndı: 

- Bir <!e sen ~it, belki seni dinler" 
Yoks:ı halimiz yamandır. dedi. Üçün-

cü defa Süleyman ikaz edilmek istt'n
di. Hasan ağa, müessir sözlerle SU1ey-

• manın hamlyetini tahrik etmek yo!la

rını nradı. Cstüste rahatsız edilmek
ten rena halde hidd<'tlenen padişah • 

asabi~ etle yerinden fırladı yanında 
bulunanlara yeniçeri ağasını işaret 
ederek: 

- Şu adamın sakalını hir kılıç ile 
traş <•diniz. ('mrini \'erdi. 

Yüzü çizik ve kan içinde kalan ye
niçeri ağası, trnşı hittiktPn sonra bir 

at ii1.erine atlayarak ordunun ıçıne 

için önlerine çıktılar. Padişah 'e 

zade Süleyman, hemen okuna sanl 

n bir okla kardeşlerden birini, iki 
bir okla ikincisini bir taraftan bir 
rafa delerek yere serdi. 

Bunu gören Uç kal'deş, bir anda 

larrnı Süleymanın üzerine boşal 

cansız bir halde yere serdiler. So 
üzerine üşüşerek başını gövdeabl 
ayırdılar. 

• • • 
Mu.cm, kardeşinin bu suretle ölüm 

den son derece mUtee.."5ir oldu. Süte 

manı öldüren üç kardeş ile o ki 
bütün ahalisini erkek, kadın, ç 

n~ buldu ise hepsini bir kulübeye d 
durarak ateş verdi, yaktı. 

Son senelerini ze\k ,.e sefahate ve 
miş olan Süleyman. Rumeli tarafın 

on senelik saltanatı müddetinde sa 

kirlannı himaye etmiştJ. 

MevlGda yazan Süleyman Çel 
l lam7.l'nameyi yazan Hamze, Tim 

tarafından büyük ·bir iltifat geren A 
met de bunlar uurnda idi. 

[I] Bu beyit Braloti tarafın 

tercüme t'dllmlştir. Merilı lıarpt 
Küpldon Cl§ktan ve Baküs şarapt 
kinayedir •• ___________________ ......,. 

Hayvanlar 
karınlarından 
konuşablllrler 

Dünyan•n en çok kazanan Vantral 

giati yani kamından konuıan ad 

dır. Henüz otuzuna varmamıı olan 
gar bu istidadını daha küçücük co 

iken keşfetmiıti. Bugün aylık kaz 

be§ rakamlı yekfinlan çok apnaktadır. 

Bergen hayvan seslerini çok y 

ve derinden tetkik etmittir. Hemen 

tün hayvan ve kll§ları taklid edebil 
mektedir. Hayvanlann da Vantroıc 

olduklarını da •öylemektedir: 

- Hayvanlar düşmanlann·n ken 

ma Vantrologistdirler. Geçen gün, i 
de kumru bulunan bir bahçede) 

Bunların ötilşlerini işittim. Fak8t, ha 

gisinin ötmekte olduğunu bir tilrlU 

lıyamadım. 

Bilhassa maymunlardeı karından ko 

nuımak iıılerinde ~ok üıtattırlar. Ar 

kadaşlarına haber vermek için ki 

konu,makta olduğunu hiç de bclb et 

meksizin seslerini 

criştirebilirler. 

gireli ve herkesi Musanın tarafına -=---::-------------
ge~meğe teşvik etti. SaçDaırono kend 

- Eğer hurada kalırsak. Mllc;a he· keseın geıneıral 
pimizi kılıçtan geçirecek, kurtuluş yo- Japonyanın Harbiye nazırı g~nc 
lumuz teslim olmaktır. di)ordu.. Hisaiçi Teroçi bundan on sene evvt'I 

Süleymanın bütün ordusu Musaya zim paramızla 60 kuruşa satın nldı 
teslim olmağa karar H'rdi. Yalnız üç bir saç makinesiyle batının saçta 
kişi Süleymanla kalmağ"a. razı olmuş- kendi kesmektedir. On senedeno•ri 

lnrdı. bir defacık olsun berbere gitmemiı 
Süleyman, bütün ümidin mahvoldu- Şimdi ise baımda pek az saç kalrr.ıı 

ğunu görünce, saltanatında kendisine duğundan pek kolay traş olmak~dıı'. 
yar olan üç kiş ile Istanbula doğru Zaten Harbiye mektebinden çıktıa, 
yola çıktılar • gUndenberi hiç aaç büY.ütmemi§tL 



lialis kahve 
nohudu nasıl 

• 
yerıne 

almış? 
(Baştarafı 1 incide) 

tam kırk sene laboratuvarında mah· 
Jut \'e mağşuş )iyecek maddelerinin 
tahlili ile uğraşmıştır. Bu itibarla 
bu mevzu etrafında tam tecrübe 'ta· 
hibiydi. :Bize izahat verirken bah.;:;e 
birdenbire kati bir hüküm ile bas· 
ladı: 

- Kainatta her yenilen şey mah· 
Juttur. Saf değildir. Bilhasa lstan
bulda oturan insanlar, bu mahlut )i
yecek maddelerile o kadar ünsh·ct 
peyda etmişlerdir ki bir kere saf b!r 
şey yedikleri zaman mideleri bile bo
zulur. Mc.seH'ı Beyoğlu bakkalalrm
dan biri müşterilerinden birine, te
sadüf eseri olarak saf zeytin yağı .,at 
mış, ertesi gün müşteri dükkan:ı 

gelmiş, bakkala sinirlenmiş, kendi
sine karışık ,.e kötü zeytin yağı ver
diğinden bahsetmiştir. Bakkal mü~· 

tcriyc z~-tin yağının safiyeti hakkm· 
da bir şey söylemeğe lüzum görme
miştir "Aman efendim bir yanhşhk 
oldu. Size i); zeytin yağı Yerilmc·
miş .•• Demiş. Müterinin elinden ha· 

lis zeytin yağını almış, yerine ba ~ıl!: 

)aği1e karıştırılmış zeytin yağını v~r 
miş .• , Demiş. Müşterinin elinden ha
\akadır. Bundan da anlıyoruz ki, 
e.snafın uzun senelerdcnberi devam 

eden hilekarlığı yediğimiz şeyleri'\ 

tadı hakkındaki fikirlerimizi değiş · 

tirmiştir. Bütün bunlardan sonr:ı 

.. ben cvnlce söylediğim ·neticeye var

ı dım. Istanbul dükkanlarında satı
lan saf ,.e hilesiz bir şey yoktur.,, 

Bu çok umumi bir hükümdü. H:ıt
ta bütün esnaf hakkında pek insaf
sızca verilen lJir hüküm de olabilirdi. 

Bu kadar sert Ye kati bir hüküm heor
kesi tatmin etmiyecekti. Kendisine 
su suali sordum: 

- Bütün yiyecek eşyaları hakkm
da böyle söylüyorsunuz. Meyvalar da 
mahlut mudur? Mesela şu yediğinı1z 
kaYunda, karbuzda, üzümlerde de 
hile nr mıdır?. 

- E\·et, dedi. Hilesiz hiç birŞe
yio s.atı)dığ!na ~al)i değilim. Amasya 
elması ,·erirler. Hakikati halde Niı?· 
de elmasıdır. Şu mevsim adı çavuş 
tiziimüdür. Halbuki yalandır. Bu 
kadar çavuş üzümü yoktur. Kavun
lar ekseriyet itibarile Manav dükkan
larında olgun hale gelir, tarladan ke
lek kavunları toplarlar, gelen geçen 
müşteriler kavunların diplerini elile 
muayene eder, neticede kavunun ~i
bi yumuşar. Nihayet manav, müştı!

riye olgun kal-un diye bu kavunu sa
tar. Evde kavunu kestiğiniz zaman 
mükemmel bir kabak olduğunu gii
rürsünüz. Bayat, içi ekşimiş bu k'.ı
vun mideyi bozar, gaz de yapar. Ha
sılı muzur bir şeydir. Bu mevsimde 
gazetelerin sıhhi öğütler sütunun(la 
kavunun böbreklere olan faydalar:~
dan ve nefasetinden balısedilir. Bunu 

tere yağı diye vitrinde yapılan tezyi
nat insanın hoşuna gider. Herif te· 
reyağına mükemmel .bir şekil ,·ermi~
tir. Yanıbaşına bir inek resmi koy 
muştur. Tere yağlar kaJrp kalıp vit
rinde dizilmiştir. O zaman insan ka 
fasının tesirinden ziyade midesinin 
tesirine kapılır. Başka bir şey düşü 

nemezsiniz, şuurunuzu kaybedersi -
niz. Mahlut, halis her ne olursa ol· 
sun, bütün bu düşünceler kafanız
dan silinir gider. Siı; de kalabalığa 
karışır, bir paket tere yağı alırsı
nız. Bu kalabalığın insan üzerinde 
büyük bir tesiri olduğunu inkr etmt'· 
mek lazım. Zaten insanlar birhirlc
rinin yaptıklarını yapmağa çok mü 
temayildiricr, Mesela köprünün a! 
tından bir mavuna geçtiği zaman hi
ri onun seyrine dalar, bunu gören 
diğer bir adam mavunaya bakar. Der 
ken iki, üç.. Hasılı zabıtanın kolay
lıkla dağıtamadığı bir kalabalık P<'Y· 
da olur. Halbuki ortada seyredile
cek cnteres.san bir vaka yoktur. ln
sanlar böyledir, Bu psikolojinin te
sirile, siz de kalabalk bir dükkana 
dalarsınız. Bir paket tereyağı alıp 
acele mpura yetişenler, pazarlık 

bile etmeden, büyük bir itimat ,.e 
emni}etle, halis t~re yağı satın alan
lar, hasılı bütün bu hareketler sizi 
de aldatır. Bunların ara.c::ında siz tlt• 
bir paket tere yağı alırsınız. 

İnsanı aldatan sebeplerden biri 
de, ticaret alemindeki reklamın, ,.it 
rin tezyinatının son aldığı şekildir. 

Bir yağ satan mağazada inek re.:ı. 
mi, tere yağı paketlerinin vitrinler
de teşhiri, elektrik tezyinah, hasılı 
bu güzel dekorlar insanları aldatma· 
ğa kafidir. 

Işte ticarette reklam ve teşhir sa
natının da tekamül edişi, mahlut 
maddelerin daha kolaylıkla sürüm te
min etmesine yaramaktadır. Bütün 
bunlara karşı ne yapmalı? 

Bu sualiniz pek yerindedir. Evvel
ce söylediğim gibi bunları madde 
madde izah etmek lazım.. Falfat kt-
saca ~unu tav~iye ederim: Ahş veri
şe çıkan bir ndam, ~arşının en tenha 
bir zamanını intihap etmeli ve gayet 
soğuk kanlı olmalıdır . ., 

Muhterem kimyaker herşeyin mah
lut olduğu hakındaki iddialarını tev
sik edecek ve her madde üzerinde ay
rıca izahat verecektir. Buraya kadar 
yazdıklarımız, kendisile konuştukla
rımızın bir kısmıdır. 

Cklecek yazınızda, şunları yazaca
ğız: 

Kaç türlü yağ \:~rrlır? TereyaP,t 
diye neler yiyoruz?. Halis tereyağını 
kimyahanede tahlil etmeden anlamak 
kabil midir? Esnaf neden mahlut 
yağ yapıyor. Önüne geçilemez mi? .. 
Çareleri nelerdir? 

H. A. 

o:,uyanıa~ ~~ıek kavun1aı: yeme!~ıc Yeni bı·r suı·kast 
böbre1den ıçın faydalı hır şey yap-

tıklanna kanidirler. şebekes·ı 
Hasılı hep aldanıyoruz, kendimizi 

avutuyoruz. Fakat aldanmamak da 
mümkün değil.. Ben kırk senelik 
kimyaker ve hocayım.. Saf kahve rf i
ye bir paket kavrulmuş öğütülmüş no
hudu eve getirdiğimi biliyorum. Bu 
nasıl oldu. 
Akşam üzeri Balıkpazarından eve 

dönüyordum. Bir kahveci kuru kah
veyi kavuruyordu, Kokusu burnum·.t 
geldi. Bu kokunun sarhoşluğu için· 
-de bir an kimyaker olduğumu, dün
yada mahlut şeyler satılacağını 

unuttum. Derhal şuradan 2:m gram 
kah\t' nr, dedim. Paketi elime nl
clım. Neden sonra aklım başıma gel
di. 1''nkat iş işten geçmişti. Bir pa
ket nutuhla karı şık knh,·e a)mıştım . 

Profcs ?ire Ştı s uali sormak icap 
etti: 

- Neclen aldanıyoruz? Aldan
mamak için ne yapmalı?. 

- nu uzun bir hıhi t<' kil eder 
her ;{ıda madesind:?ki hilekrtrlığı ba
zı pratik usullerle anlamak kabildir. 
Fakat umumi:. et itibarile aldanma
mak irfn h.,- ~yden evvel şunu tavsi
ye edeceğim: Aç karnına çarşıda\ 
pazarda alış veriş etmeyiniz, bilhas
sa akşam geç ,·akit.. Mesela: Halis 

8ofya, 9 (Hususi muhabirimizden, 
telef!lnla) - Sovyet Ru.o;;yada yeni bir 
suikast şebekesinin meydana çıkarıl
dığını bugünkü Sofya gazeteleri Pa
risten aldıkları bir telgrafa atfen 
yazmaktadırlar. 

B:.ı mahlmata göre, mesele şudur: 
Son iki hafta içinde yalnız Mosko-

vada ordu mensupları ve serbest mes
lek erbabından 320 kişi te,•kif edil
miştir. Bunların gayesi, Stalinin eP 

yakrnlarını öldürmek, muhtelif şe 
hir ,.e fabrikalarda suikastlar yapa-

rak idareyi ellerine ge~irmekmiş. 
Daşl:ırında lzvestianın eski bas mu-:. 

harriri Radek ile Iluharin bulunmak-

ta imiş. Bu ikisi te,·kif edilmi=-Jer
dir. Hatta Pragdan gelen fakat ,kay. 

di ihtiyatla telakki edilmesi lazım ge
len hir habere göre şimdiden kurşu-

1 na bile dizilmişlerdir. 

Tahkikatı, bundan enelki Şt'bekc-j 
hakkında tahkikat yaban rnüddeiu · 
mumi Yiçinski idare etmektedir. 

(HABER : Bulgar gazetelerini" 
bu haberini ihtiyat kaydile alıyoruz. 
So,·yı .t ajansı bu meseleye dair henü<" 
hiç bir malümat .,.memiıtir.) 

Yugosıavya
nın matemi 

HiltUn sulh sever
lerin yasıdır 

Yugoslavyanın kurucusu ve Tür 
kiyenin büyük dostu Yugoslav 
kralı Aleksandrın Marsilyada al • 
çakça bir suikasda kurban oluşunun 
bugün ikinci yıldönümüdür. Bun
dan üsr yıl önce Bulgaristandan son 
ra Fransayı ziyaret etmek üzere 
Marsilyaya çıkan kral. Aleksan
drın otomobili üzerine tethişçi 
Görgief atılarak hem kralı, hem de 
Fransız hariciye nazırını ağır ya . 
ralamıştı. Balkan birleşmesinin d( 
bilyük bir hadimi olan kral biraz 
sonra nakledildiği Marsilya beledi • 
y: dairesinde vefat etmişti. 

Dost yugoslavyanın bugünkü 
matemine bütün kalbimizle iştirak 
ederiz. 

Kır•I namına lblde 
Yugoslavya kralı Aleksandr ve 

biıinci Sırp kralı Piyer namına Pa· 
riste dikilen abidenin küşat resmin
de bulunmak üzere Yugoslav kral 
ıık muhafız kıtasından bir piyade a 
lavı Parise gitmiştir. 

Giresun da 
bir canavar 

Cç çocuğu 
boğazladı 
Bu zavallılardan beş 
yaşındakine işkence 

yaptı 
Dünyada belki şimdiye kadar eşi 

görülmemiş bir cinayet Giresunun Ke 
şap nahiyesinin Barça Çakırlı köyün
de Şiranlı oğlu Mehmet tarafından 
işlenmiştir. Mehmet öldürmek istedi
ği bir adamı bulamayınca onun çocuk 
lannı işkence ile öldürmüştür. 

Şiranlı oğlu Mehmet, komşuların
dan Ahmet oi?lu Dursunun evine t!P.l'.P.· 

leyin girerek Dursunµ öldürmek iste-
miştir. Fakat bu sırada Dursun evde 
bulunmuyor, üç küçük çocuğu babala
rını bekliyorlarmış. 

Şiranlı oğlu Mehmet, aradığı adamı 
bulamayınca fena halde kızmış Dur
sunun kapıyı açan oğlu yirmi üç ya-
şında Mahmudu bıçakla başından ve 
muhtelif yerlerinden yaralıyarak öl
dürmüştür. 

M~hmudun kız kardeşi on üç yaşın
da Hafire gürültüye koşup gelmiş ve 
kardeşini kurtarmak üzere katilin U
zerine atılmıştır. Katil Mehmet bu 
sefer kıza da hücum etmiş ve eline ge
çirdiği ipi Hafizenin boynuna dolayıp 
küçük kızı boğmuş, ayni zamanda bı
çağını da yavrucağızın muhtelif yer
lerine saplamıştır. 

Bununla da kini ve hiddeti yatışmı
yan katil, içeriye girerek, dolaşmış. 

çocukların babalarının hakikaten ev
de olmadığını ve yatakta uyuyan beş 
yaşında bir yavrudan başka kimse bu 
lunmadığını görün·ce Dursunun en kü
çük çocuğu olan beş yaşındaki Vahi
di de boğazından, yüzünden ve kulak
larından keserek öldürmüştür. 

Katil, Dursunun üç çocuğunu bir
den öldürüp bıraktıktan sonra döntip 
evine gelmiş, odasına çıkıp yatmıştır. 

Cinayet ertesi gün köyde haber. a
lınınca ihtiyar heyeti işi nahiye mü
dürü Ziya Aktan'a haber vermiş, jan
darma kumandanı ve nahiye müdürü 
hemen köye giderek tahkikata başla
mışlardır. 

Evin kapısından itibaren sokakta 
uzıyan bir kan izi dikkati çekmiş, bu 
iz taklp edilerek Şiranlı oğlu Mehme
din evine varılını§tır. Mchmedin karı
sı Ayşe isticvap edilince kadın, koca
sıhın gece eve geç vakit geldiğini, 

kendi anahtarile kapıyı a<:ıp içeri gir
diğini, teliı.ı:Iı ve hevecanh olduğunu, 
sabahleyin de pantalonunu ıslak bu1-
du{!-unıı söylemil)tir. 

Katil önce inkar etmiı;, fakat cina
yet aleti olan bıçak Ye yıkanmış olma
sına raıhtıC'n kanları trunnmen temiz
lenmemiş olan pantalonu bulununca 
itirafa mecbur olmuştur. 

Şiranlı oğlu Mehmet tevkif edil
mişf r. Hadise, Giresunda büyük bir 
tecMür ve nefret uyandırmıştır. 

Mahvolan 20 milyonl 
fabrikayı görünce 

Başvekilimiz müteessir olar 
buranın ihyasına karar ver 

Çoruh civarındaki eski bakır iza
be fabrikasının tekrar faaliyete geçi
rilmesi n ocakların işletilmesi tekar
rür etmiştir. Burada evvelce yirmi 
milyon lira kıymetinde bir fabrik:ı 
varken istila yılların da yağma edil 
miştii". Şimdi yalnız iki bacası mey. 
dand.ı durmaktadır. 

Başvekil ismet lnönü bu manzar.ı 
karşısında pek müteessir olmuş, 1\la
reşal Feni Çakmak: 

"- Daha fazla görmiyeyim.,, diy~ 
otomobilini geri ~e,·irmiştir. 

Burayı gezen iktisat Yekili Celft1 

Bayar, Artvin iktisadiyatının yük· 
selme.-.ine hüyük yardımı olacak olar 
bu yeri ihyaya karar vermiş ''e der
hal harekete geçilmiştir. 

Çoruh yaylasında ,.e Arh-inin otuz 
kiJomctre şimalinde bulunan bakır 

Fes giydirmek 
istemişler 

(/Jaş tarafı I uıC'ide) 

layık olduğu cevabı vermiştir. Bu mü
racaat Gümülcüneli bazı sarıklılar tara
fından yapılmıştır. Bu adamlar Başve
kili birkaç kişilik bir heyet halind:-
7iyaret etmişler ve "Yunanistandaki 

Müslümanların ve bilhassa Müslüman 
çocuklarının mecburi olarak fes giymele 

rinin teminini istemişler, bu yolda hü· 
kumetin emir: vermesi ricasında bulun
muşlardır. 

Yunan başvekili bu garip niüracaate 
şu yolda bir cevap vermiştir: 

" - Devlet sizin dini işlerinize mü
dahale etmez ve müdahale etmek de is· 

temez. Yalnız size bu münasebetle tav
siye de bulunmak isterim : Çocuklarını
zı medeniyet yolundan ayırmamağa gay 

ret ediniz ve hele böyle batıl itikatlar
dan biran evvel kurtulmağa çalışınız .. , 

Başvekilin bu cevabı garbi Trakyalı 
Müslüman Türkler arasında çok iyi bir 
tesir bırakmış. sarıklıların müracaatı da 
ayni nisbette fena karşılanmıştır. 

Bir kızın 
saçları yandı 

( JJaş tarafı 1 incide) 

tiyorsa da kendisine bir şey olmadığını 
temin ederek teskin ediyorlar. Bu es· 
nada içeri giren Per Vasil saçlarını dü 
2'eltmek için su ondülc!i yapıyor. Fa -
kat kızın başında beş kuruşluk büyük· 
lüğünde bir yer yanıyor. Anna bunun 

üzerine polise müracaat etmiştir. Yap; 
lan doktor muayenesincie yaranın bir 
kaç güne kadar tedavi edileceği anlaşıl 
mıştır. Mesele hakkında mütehassıs o
larak çağırtılan berberler cemiyeti re
isi İsmail Hakkı berberler mektebinin 

ondülasyon muallimi Veli Acar ve ge· 
ne mektep muallimlerinden Hamdi Bir 

man saçların ancak bir senede eski ha
lini bulabilecek derecede tahrip edildi
ğini bildirmişlerdir. 

Meseleye Berberler cemiyeti tarafın 
dan da takip edilmek üzere el konul -
muştur. Saçı yanan Anna Per Vasil a· 
leyhine 1000 liralık zarar ve ziyan da· 
vast açacağını söylemektedir. 

Per Vasil'.n dUkkanında ••• 
Bugün Per Vasilin istiklal caddesin

deki dükkanına giden bir muharririmiz 
bu husustaki intıbalarını şöyle anlatı· 

yor: 

"Dükkan bomboş, içeride üç genç 
kadın oturuyor. Haber gazetesinden 

geldiğimi ve saç yanma hadisesinin 
esasını öğrenmek istediğimi söyleyince 
evvela burada böyle bir vaka olduğunu 

- gayet sert bir lisanla - reddet· 
mek istediler. Biraz sonra da - perd: 
perde yumuşayarak - vakanm olduğu 

nu iddia eden Annarun. bundan sekiz 
ı;ün evvel kendilerine ondüle yaptırdı· 
ğını ve başındaki yanık denen yerin d: 

maşalardan birinin deriyi sıkıştırmasın 

dan meydana gelmiş bir kızartıdan iba
ret olduğunu itiraf etmek mecburiye • 
tinde kaldılar, 

madC!l1 leri ise faaliyete geçmış 
lemer madeninden sonra bur 
alan Eti Bank mayısta ilk ba 
karacaktır. 

Kuvarshan mevkiindeki b 
rika iyi muhafaza e:lilmiştir. 

da vaktile müteaddit yağma 

larına uğramış, faka! yazifeten 
bulunan bir harita \'eya istihk 
bayı ıne111leketin milyonlarının 

ğı bu yeri korumağı kendine 
bilmis ve gcJenJere maiyetinclek 
reze ne ateş açmıştır. 

~imdi adresi malum olmıy 
subayın bütün de\'let teşkilatı 

fından aranıp bulunması için 
verilmiştir. Kendisine dHlet 

·na te~ekkür edi1ecck ' 'e maddi y 
da !JulunuJacaktır. 

Antakya v 
rskenderun 

üzerine de tesir yapmak arzuları 
mektedir. 

Sancakta vatanilcre karşı mem 
yetsizlik artmıştır. Aleviler ve E 
niler Türkkrle berabeıôir. Yakın 
tihabat yapılarak bir Suriye par 
tosu ve hükumeti kurmak va 
Suriyenin muhtelif unsurları ara 
daki memnuniyetsizliği arttırıyor 

Yeni yeni fırkalar kurulmak i 
mektedir. Çerkesler de aralarınd 
kongre aktine uğraşıyorlar. 
Fransız gazetesinin yazı 
Bu sıra;arda Pariste çıkan "L 

püplik., gazetesi Sancak Türkleri 

kında neşrettiği bir makalede "Tü 
nin siyasi şefinin ayni zamanda 

bir şef olduğunu., Fransızların na 
Jup .................. caıgını aoruyor ve 
ki: 

"Yeni idare altında Türkiye or 
muazzam bir kuvvet ifade etmekte 
Kama!ist Türkiye birinci safta 111 

C)}mış bir devlet haline girmiştir. 
İngiltere Türkiycye karşı müke 

bir harekette bulundu. Bunu örne 
tarak Fransa da geri kalmamalıdır 

Suriyenin vaziyeti, Türkiyenin 
luğuna muhakkak ihtiyaç göste 
kadar naziktir. 

Suriyenin İskenderun Sancağı. 
!erle meskundur. Bu Sancakta, hi 
medikleri Suriyelilere bağlanm 

endişe eden 280.000 Türk vardır. 
Sancak Türkleri ötedenberi bizi 

rübe edilmiş dostlarımızdır. 
Türkiyenin şarkta da büyük bir 

paai uyandırmış olduğunu unutnt 
lıdır. Fransa ise, şarkta toprakla 
menfaatleri olan bir devlettir . ., 

Yoldan çıka 
tramvaylar 

Selril<edeın seın 
ye çcSıaDoyc 

925 de 46 idi, 933 
224 U buldu 

Bc!lediye tarafından neşredile 
istatistiğe göre tram,·ay şirket 
araba adedi 320 olmasına rağ 
ancat\. 22:> tanesi i Jetılm('ktedir. 

925 senesinde 46 hattan çıkın 
zası olduğu halde 933 de ~24 hll 
çıkma kazası olmuştur. 

Du hadiseler 1933 de her haldi 
ha fazladır. Fakat henüz istati 
çakmamıştır. 

Aynı senede 29" çapışma, :l57. 
ruhiyet Ye dört ,·efat kaydedilfl'I 

1931 senessinde 70.767.692 yolc 
şıyan tramvay şirketi 932 sent 
:;2.59-1.128 yolcu taşımıştır. Bit 
me,·!<ide senede 15 milyon, ikind 
kide senede 40 milyon kişi se 
etmektedir. 

Tramvay şirketinin safi vari 
926 yılında ~76.062 lsviçre frangt 
933 dı• 318.10:> Isviçre frangına 
müşti!r. 



• 

7 nei Balkan oyunları 
unanlllar tçın tam bir zaferle neticdendi 

Romanya, gen~ atıetıerlle 
OyQk bir muvaffakiyet kazandı 

izim takım ıse elemanlarının tecrUbesizltQI yU~ünden 
bermutat bir alay puvan kaybetti . 

Atina. 6 (7 inci Balkan oyunları- mişti. Etem hiç bir netice alamadı r Yugoslav Mekiç ikfnd, Yunan üçü~
yolladıtınnz arkada§lmız yazı- Veysi beşind oldu. cü, Romen dUrdüncü, YuıoalaT beşın 
) : Blrindliif 41,78 ile Yunanlı Sil- ci oldular. 
7 ine~ Balkan oyunları bugün ya- las, ikinciliii 37,70 ile Yugoslav K!ot. 3000 METRE MANiALI KOŞU: ı 
n müsabakalar ve merasimle ni- üçüncüUliü Bulgar, dördüncülUIU Puvan vaziyete dahil olmamak U-
et buldu. de Romen almııtı. zere yaprlin bu koşuya biz fftirak 
Havanın muhalefetinden dolayı Biz bu müsabakada beşincilikten etmedik. Yalnız plat üzerindeki ma-

r ıününden bugüne bırakılmış o- daha çok iyi bir derece ümit ediyor- nlalardan defli, arkasında •• dolu 
7 inci Balkan O} unlarının .. on duk. havu~ hazırlanmış manialardan da 
ını görmek üzere hafta ortası 1:>00 METRE: ap.rak ve havuzdaki suyun içinden 
ına rağmen stadda 3S bin kişi- Gunün en heyecanlı müsabakası geçmek suretile yapılan ba prip ve 

fazla seyirci toplanmıştı. hemen hemen 1500 metrelik kota ol- bizlerin hiç alışmamıt oldufumuz 
Yunanlılann fevkalade n tarihi du. kotuda, Yunanlı birinci, Romen ikin-
ehemmiyet verdikleri Maraton ko Bizden Receple RJza Maksudun it- ci, Yugoslav Uçindi olda. 
unu görmek üzere caddelere dizil tirak ettiği 1arıfı, 4,6,8 ile Yunanlı MARATON: 
olanların dahi hesabı yn:1. Yorgokopuloa birinci olarak bitirdi Yunanlılann Maraton kotuauna 

Saat 15 de başvekil Metaksas ya
da bazı nazırlar bulunduğu halde 
da geldi. Aradan bir kaç dakika 
meden evvela kapa önünde sonra ı 
stadda bir kaYDafma oldu: 

lkinciliii Yugoslav, UçfincUUiifl 'ta- ne kadar ehemmiyet verdiklmnl 
nanlı, dördüncUUiğü bizim Rıza Mak- tasavvur edemeuiniz Bu onlar için 
sut, beşincillfi Romen aldı. bütan mtlsabakaların • fiStlnde bir hl 

Rıza Maksut ilk turda biraz ~ş- dlse, hem de milli bir llldlsedir. 
ta gittikten sonra ortalara duş- Stadı dolduran seyircilerin yansı 
tü ve billwıaa iki Bomenin arasında bilhUI& Maraton koşaaa ı~ plmlt-

MMaton kofllnnun final4 Yunanlı K~ birillCi g61iriııett 

Kral geliyordu. Biraz sonra mare-ı epey sıkıntı çekti. Fakat 110n turda 
Uniforması giymiş ve ayafında yine birdenbire hızlandı. Rakiplerini 
r pantalon, san çizme, sat göziln teker teker geçerek .eklzincl nztyet-
de her zamanki gibi bir mano'd ten dirdtlndlye pçmete munff:ık 
unan kral, yanında bahrh e bin oldu. 

elbisesi taşıyan kardeşi ve Atletlerimiz içinde en çok lstik-
•nlatan veliahti oldufu halde bal vadeden kıymetli bir et,man olan 

da slrdl. Rıza Maksudun kuvvetinin ve enerji-
Balk kralı alkıs tufanile karşıla- sinin büyük bir kısmını dalma koıu-
Bu llll'ada bando evvelA kralm )arın sonuna saldemuını ve bunu 
ıınr, sonra da Yunan milU marşı- her yarııta tatbik etmeye baılaaauı

p.Jdı. nı ben biraz hatalı bir hareket bulu
Tam saat 15.30 da da günün tık yorum. Genç mukavemetçimlz 110n tur 

bakalarıaa başlandı. larda sarfettitl ylksek enerjiyi btl-
METRE: tün koşuya taUlm ederek sarf etme-

:~ müsabakan giren atletlerin nin yolunu bahırsa bunanla aldıtı 
1 pek çok defildt. ilk ~me se • neticelu üzerinde daha iyi t.tr ya
de S kişi koştu. Bunlar arasında pamaz mı acaba? Keadtai Wr kere de 

unan Raif UçUncU olarak finale bu usulü tatbik etle her halde zarar-
dı. b bir l"Y yapmış olmıyacaktır. 
Finalde Yunanlı Mandiku alkıs- ' x lOO BAYRAK YARIŞI: 
arasında 50 1 1 10 ile birinci, Ro- Bu mUsabakaya bizden Cemil, Naz 
Men.~ ikinci, Yugoslav Uçüncii, mi. Münci ve \'edattan teşkil edilmiş 

en dordüncü, bizim Melih de taktm g'rerek neticede birinciliği :et oldu. Yunanistan 43,9 ile, fkinclliif Yu. 
b~ Yarış baştan sona kadar çok gosJa,-ya 44,7 ile, üçüncülüğü Romaaa· 1 ır Çekişme halinde geçti. ya, dörd\lncUliitil Yananı.tan aldı. 
IKLA l''CJKSEK ATLAMA: Bizim takım da beşinci ve ıııonuncr 
S~rıkla Yüksek atlamaya bizden ol 'u 
~·.3r ve Londrad:ın gelen Fethi T:ıkımımlZln ilk iki adamr olduk 
,~ e~ Fethi 3, 4,0 metreyi geçenıt>· ça h i koştular. Fakat ü~ünd ada
r. t ttece alamadan tasfiJeJe ut- mımız Münci ile son adamrmrz Vedat 
ı bayrak alrp ver'rken ~nk vakft kay . 
iaydar ise ancaı. 3,40 1 aşaralc bettiler. Bu da Bul«ar!ardan ger• 

Y
ci olabildi. bep oldu. 

kalmamıza 
H arışrn birincı1 ·ın 3.9a ile Yunan UÇ ADIM: 
~.nos ikinciliği. ~ine Yunanlı il- Pç adıma bizden alnız Pulat lftr· 
c_ulüğü Bulgar "E' dirdüneUIUğ'U m"•ti cu mUsabakad:ın bir tiçUnd-
l ıııo lav aldı ~ 

lük hiç olmaua dirdUncülük he"ll· 
Yt NAN DiSKi: yorduk. Fakat .,ulat bel'ı'nd bile n 
Bir tarafta• yllksek atlama Japı- lamadı t'e derece ala•d•. 

Staddakl aplker 5 dakikada bir 
ko!7unun vaziyetini halka bildiriyor
du. 

ilk on kilometre1' Yunanlı Ste
fonunun başta rlttliinl ötrendlk. 
15 lnei kilometrede Bulgar Harolam
bieU bap almıf, ikinci Ynan Rap
·~ 891ineti de yine Yunan Kfl'Jllkl
dls sell.yorıa ..... 

29 ind kilometrede, yani yolun 
-.atı yakarı :pnemda Yanaahlar 
başa seçtiler. 

Bu koşuda btltttn Yunanistanın 
timhff oıat. Klr,.alddls rald;hm.r ~ 
•it ... ,.,. ~· ~-·ttL 
Herllea heyetaa lçf•cle spfkerld 7~ra'I 
Uftdlafnl bek1'J'orda. 8 lnel kilo
metrede Klr:pklclflln rakiplerini 
1800 metrefen fazla qarak birinci 
mmtde lıot1ufa hlldlrlldlll saman 
m8thlf bir alkıft mermer mclt fnlet
tl. 

Tam 4 XlOO mnak J&np nllia"t 
balmapa kt, Maratn blrladsl Klr
yakldli le stada rfrcll. 

Elinde defne dallarile dslU bir 
Yanan •1ratı tatan bu atlete '5 
bin H)'frctnln yaptıtı tezallUrat çok 
az kimseye mlyeaer olmuıtur. 

Yanan kralı 'bfle ne atada girer· 
ken, ne de çıkarken biyle alkqlan
ıaadı. Klryakldis o kadar COflllllfhı 
ki bltlt yerini g~tikten sonra da e
Undekl bayn,tı salbya sallıya trlbiln 
lerln ininde b'r kue dolaıtı ve 
kendisini durınadan çılgınca alkıtlı
yan aeytrcllerl sellmladı. 

Yaunh atlet 2 qat 49 saniye 
sfbl ayni 1&hada fi•dfye kadar hiç 
yapdmamıı bir dereee elde etmlt
ti. 

M11bteUf memleketlerin muhtelit 
sahalanncla ayni ıneaaf e &zerinde ya
pılan Maraton kotalannm rekor
ları Jaha qafı f8e de, çok arızalı o
lan Yanaaı.tanıa hakiki Maratoe 
yolunda elde ecli1en bu dereee flm
diye kadar elde edilenlerden çok re. 
kallde balanmakta. Yananldarca 
dUn1a rekorunu kr~mıı kadar mak· 
bul sayılmaktadır. 

Jf~ aotaTG Yunan Kralı Uatıtikasa 7ntpa verioyr. (Ynda 
elbiaeıi Vdalıt, Kralwı arkaaında da B~'fVekil lletakaaa görUlıM1dedfr) 

Yarıpn ikincisi mesafeyi 2,58 def 
&fllrak stada 9 dakika 90nra gelen 
Romen Gal idi. tlçUncfl Yunanlı Ra· 
coela, dördilncil ve betlnci Yunanlı l
dL 

Maraton koıusundan aonra da Bal 
kan oyunları nihayete ermlt oldu 
ve kapanıt merasimi hqtadı. 

Saat tam altıda her mUsabakan1n 
birincisine verilmek Usere hazırlH 
mıı olan kupa, heykel ve muhtelif he 
dlyelerle dolu bir masa kralın ö
nUne cetirlldi. Kral da bu hediyeleri 
her milsabakam" birincisine hep4'i
nln ayn ayrı elini s~karak verdi. 

Maraton birincisine aynca bir ı1 .. 
nlpn verildi. Mflklfatlann tevzii b\
tince bando Balkan martını çaldı 
ve bu sırada ' atlet Balkan myra
tını indirdi. Biras 110nra da 5 Bsl
kan milletinin direklerde dalgalanan 
bayrakları teker teker ladirildl . 

Bando aıra ile Bulgar, Yugoala :, 
Romen, Türk ve Yunan martlarını 

çalıyord11. 
Bu martlar arasında en çok ve na 

dan alkı9lanan bizim mart oldu. 
Y•unlılana, burada buluadatu

muz gilndeaberi malltelif vesileler!e 
bize clisterdlklerl ytibei aempatl 
böylece bir kere daha tezahür ehnf,. 
ti. 

JrJarl)u:. blıMl.aua. ı.Jul JW
.... o~n • ~78&9 •naiftir. 

Sta41 Dk .-.1r bal, ,_ .. .._ 
kardell" maarif aasm old1ifu bal 
de terketti. Kendlalnl bqvektl ve di
ler nazırlar takip ettiler. 

Bando •• defa bir kere dalla Yu
nan ınaqını ça.larken. halk da ya 
\'af yavq atadı bopltı7onla. 

• • • 

naalılar 22 miisabakada 18 biri 
ilk almağa munffak olma,,I 
Romenlere ve Yugoslavlara ancak 
kl§er birincilik kaptırmıılardır. 

Yugoslavlar tabmlnlmlzdea a 
ha aşağı dereceler alabildiler. 

iyi hazırlanmadıklan anlaşılı 
da. Yunanlılardan sonra ea (O" 
vaff ak olan millet üçtlnctl 
Romenlerdir. Bu seneki mllaı.~ 
ra taıaamen yenin pnç •lf .. 
larla iıtlrak eden komplarımc~ 
ınidin çok üstünde muqflakıye 
kazan•ılar ve gelecek .... 
meml•ketlerinde 1apılacak r. 
Balkan oyunlan için en kuvntlı 
kincilik namzedi oldaklannı, 1 ha: 
muvaffak oldular. 

Bulıarlar aon ciine kadar 
müsabakanın sonunnlutunu k 
ye bırakmamak için adeq. bir r 
rile yarış edlyorlardr. Bereket T 

sin son gün ufak ıdek baıı ı: t' 
etler alabildiler de, pavanlarıaı hJ. 
raz ilerletebildiler. 

Bize gelince, takrmmrz bekleni 
tinden apfı it ıördii. Bir ~k .,... 
.. aıanmız pn~uttn ve bHla ... 
rUbeslzllfln Yerdltl tuirle ltlr 
eTVel antrenmanlar• ,...aıtda 
rec:elere müsabakalarda )'8.-q&m 

lar bile. 
YHIHI Balkan oyltlll&ft~ını9H .. 

........ n blyle •adatlarnBıS ~ 
kapaaıp kaldıkp. bndl teprald• 
mııda hepal birer dfinya rekortuı 
olaat.r bile, aenede yılda bir ha 
te yapacaldan temaslarda, tam li& 
nulle bir (hiç) olmaktan ileri et•• 
mlyec:eklerlni blse acı aa tekrar 
trrlatm11 olda. 

izzet •rı1t1tt1a A,,. 
PUVANLAB K 

Te4iad Balkan oyanlannm P•- asımpaşa 
'ftft YaliJ•tlerinl ff vmaınl taanlfl k 1 u·. bu·. 
Maratoa kOf'ISu biter bitmez radro 

t1yıe na. etti: Varın Bursa ya 0 ldlmo 
Yanuiatan 150 " 1.. 
Yapalavra 95 ikinci küıne klüplerindea Kuunpı,.o,. 
Romanya 85 ta birinci futbol ulamı yana B>aınld 
Tlrki:re 28 cidecektir. 
Balıartmn 15 Kaımıpaplılar: HUıeyin, Ruiala, 
Halbuki bizim J&ptıfnats heup ~ Hüseyin, Jlilmtu, Sabri, Rilftil, ~ 

kt Hir• elnfu muhakkaktır - ı- Suat, BiW, lbrahim ve Hillnilden .. 
lb edilen .aeticele""• yqJ··l·&.aı rekkep bir takımla puar 1Unjl .-:::::::,,_= , 

~,.. .,.... ınuhteliti De karfılapcaktır. 
ve o aırada alellcele yapılan heMP- x.me,. Kadri ve kaptan Cul 
ta ,,.., ...... lfteJdua 9kar& rak etmektedir. 

O,U .. na 1llaallt aetleesi ft pı.ı- -----~-~~--~~:ı 
nnlar doiru olarak ıudur: Mersinli 

Yaaa.-U• 153 
Yuıoalavya 91 Berlin ollmplJ&tlarında dtln 
Romn)'a 65 çindlaU ve llOll R•ya se)'alaatla 
Türkiye 28 biitUn mtlabakalarda raldplr 
Bulgariatan 13 tuşla matlup eden aerbul il~ 

UMUMi GORVŞ mis Mersinli Ahmet, bqtln M~ 
Bu sene Balkan OJ'llDlan Yunani deki k15,Une hareket etmekteclir 

tan l~ln tam btr zafer olıauıtur. Her iki aeyahatte ~ok yerulan A 
Keqdlafaden sonra iyi derece ala" 111et atlar yaaın•a bir ay kadar 
mllletin mtemu pu~aının iki mi-- drktaa sonra tekrar Jstan1nila ~....: 
llnl kazanmata muva'ffak olan Yu- cektir. ...... ~~~~~~~~~--:~~~-.ıı 

en diğer taraftan da Yunan dts- Neticede 14,19 gibi Balkan reao-
•ba•wı başlamıttı. Bu mi· .runu Eıaı. eden gtlzel bir netiee Ue 

• Ya bizden Veysi Ye Etem sfr- Yunanlı Lambrolds birinci, 13.9.1 ile 

oytımanmtt • 1'ot.Ji900"1• ~: ısoo 
"'6h"Q ~ koful& 

•aratan Jtofuau gaflpleri l}ef'ef 1cürri8ünde: 84ğdtJ 
tJ~ ge'lett Yunanlı Ragor.a, ortada; birittoi l"• 
•ınlı Kfr'tıaJridis, 1to'lda da: ikitaei l16'lM RtıMft 
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Mustasımın gözleri dehşetle bUyOdU. ÇUnkU 
karşısında gözlerini kUr ettirdiği esirci 

kanbur Reşit duruyordu 
- Ha.yır.. BütUn isteği, bütün ~ 

zusu sadece yemek ve içmek. 
Saat geçmiyor, acıktJğmı ve 

susadığını ileri sürerek yiye • 
cek ve 4~ek şarap istiyor. Ben ha
yatımda onun kadar obur, onun ka
dar doymaz insan görmedim muhte
rem başbuğ. 

- Şunu huzuruma getirin! 
Beş dakika sonra. halife Müstasım 

süklüm büklüm bir vaziyette Hulftgiı-j 
nun önünde diz çökmüş duruyordu. l 

Hulag(i bir mUddet hiç ses çıkar
madan Mustasımm hiyanet, korku ve 
cinayet ifade eden suratına baktı. Son 
ra konu.~mağa başladı: 

- Oğullarrnm öldürUldüğünü, ka
nla.rnını ve kızlannın ötekine, beriki
ne verildiğini biliyor musun? 

- Evet muhterem kumandan, ba
na hepsini haber verdiler. 

- Bu yüzden bir teessiir -duymu
yor musun? Benim bu yaptıklarım 
bir canavarlık, bir katillik sayılmaz 

mı? 

- Haşa! Ne münasebet! Katiyyen! 
Zn.ti filiniz her ne yaparsanız çok mu
vafık ve yerinde yaparsınız. 

- Olur şey değil! Hem ben sana 
bir şey sormak :istiyorum. 

- Emrediniz! 
- Bundan bir müddet evvel benim 

sarayımdan hoşuma giden esirlerim
den biri kaçmıştı. Kendisinin senin 
sarayında bulunduğunu haber almış
tım. Nerede bu kız? 

- Kimden bahsettiğinizi anlıyamı
yorum. 

- Güzideden ..• 
- Hn, evet.. Doğrudur.. Fakat 

0 ize bütlln muk{lddesatmı üzerine ye
min._ c.dc.bilirim .ki onun sizin yanınız
dan kıi~hğıru bilmiyordum. Eğer bil
toydim o kahpeyi ... 

- Sus!. Fazla konu~a, ağzını 

yırtarım. Sen sorduklarıma cevap ver. 
Nerededir o? 

- Öldü. 
- Ve ölümüne de sen sebep oldun. 

Pek alü... Fakat neden ben sana böy
le 5eyler sonıyonım? Seninle başka 
türlü hesaplaşmamız Hl.zımdrr. Ve he
saplaşacağız da... Aç mısın? 

- Açım!. 

- Çok mu? 
-E\'et! 
Hulagfı: dışarıdan birisini çağırdı 

ve kendisine halifenin anlamadığı 
Türkçe ile bir şeyler söyledi. Az son
ra bu adam elinde bir kfı.se ile tekrar 
içeri girdi ve kaseyi Mustasmım önü· 
ne koydu. Ve eline de bir kaşık sıkış
tırdı. 

Mustasım kaşığı kasenin içine so
kunca duraladı. Çünkü kase ağız a
ğıza altın ve mücevherle dolu idi. Hü
lagü emretti: 

- Madem ki açsın, ye! 
- Fakat bu işte biryanlışlık ola-

cak, altın ve mücevherat yenmez ki .. 
- Madem ki altm ve mücevherat 

karın doyurmuyor, bunları niçin bir 
çok zavallıların kanlarına girerek gas
bettin, askerlerine, memurlarına da
ğıtarak kendini sevdinnedin, bana 
karşı koyabilmelerini temin etmedin 
de sadece hazinelerini doldurmağa 

baktın?. Bu pis paralar yUztlnden 
Bağdat mahvoldu. Askerlerin on bin
lerle bigilnah halkı öldilrerek görül
memiş cinayetler ve facialar işlediler. 

BiltUn bunların mesuıu sensin ve 
sen bütün bu cinayetleri işlediğin için 
ölUme mahkumsun!. 

Ben parmağımla bir sineği, bir kar· 
ga.yı öldürmekten çekinirim. Fakn.t 
seni boğamk, gebertmek için içimde 
büyük bir arzu duyuyorum. 

HulagQ daha birçok şeyler söyliye
cekti. Fakat vazgeçti. Dıga.rdan birini 
çağırarak Mustasımı igaret etti: 

- Şunu götürün! 
Mustasım bir &!).da dışarı çıkanld:. 

Doğruca ordugl\hm mahpesi vazifes·
ni gören bodrum gibi bir yere götü
rüldü. HulagU. bu esnada yanmda ku
mandanlarından Boğatimuru çağır

dı ve kendisine §U emri verdi: 

- Halife Mustasımı sir.e teslim edi· 
yonun. Ona. cezasını bizzat vermlye
ceğim. Çünkü aleyhinde başka bir se
bepten dolayı, o kadar fena hisler ta
şıyorum, ana kal"§ı o kadar büyük bir 
kin besliyorum ki, belki bu yUzden a
dalett:en şaşar, hislerime kapı1arak o
na müstahak olduğundan daha bUylik 
bir ceza. veririm. Onun için Mustası
mm cezasını sen tayin edeceksin! O
na verdiğiniz cezayı tatbik ettikten 
sonra bana haber verirsiniz! 
Mustasım sinsi ve bUzUlmüa olduğu 

köşede bir müddet durduktan ve göz
leri loşluğa alıştıktan sonra tnm kar
§ısında bir insan karaltısı sezdi. Bu 
karaltı bir müddet kendisine karşı 
hareketsiz durduktan sonra kımılda
dı. Ve yerde dört ayak üzerinde e
mekler gibi yürüdükten sonra halife
ye yaklaştı. Yanma, ta yanına sokul
du. Sonra elini Mustasımm Ur.erinde 
dolaştırarak onun bileğini kavradı. 
Mustasım bütün bu olan biten ha

reketleri büyük bir heyecan ve korku 
ile takip ediyordu. 

( D~11amr var) 

~DIML_·~· BEMi 
~~L'4~./ lt-ilDssô ~cmafnl 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Gözlerinin önünde koskocaman bir 
termometre dolaşıyor •• Otuz yedi otuz 
dokuz... Kalbinin, kalplerinin Vllnl§U· 

nu dinliyor ... Sonra, otuz sekiz.. De
rı k ki saat ilerledi.. 

Ve saatler böyle ilerliyecek .. O yak
cak: Ölüm ... 

S:Ikiniyor... Gene oğlunun manzara 
rını aklından silemiyor... lşte, 6U 

, :ldn. hastanede olup bitenleri görmek 
tn devnm ediyor: Hemşire, ha§in elle-
riyle ona yaklaşıyor. Aman, sakın en
jeksiyon iğnesini alkole sokmıya u 

nutmuş olmasın?.. Ayağa kalkıyor, 

haber vermek istiyor. Ell imdat işare 
tine uzanıyor. 

İşte, yolculuk, böyle buhranlar i
çinde devam etmektedir. 

"- Sen. ona her §eyini medyun-

sun! Bütün ümidin, istikbalin odur! 
Halbuki, evladına hiçbir fedakarlıkta 
bulunmadın. Sade onun sana saadet 
getirmesini bodblncesine istedin. Hal

buki sen onun saadetini düşünmedin! 
Bir de anneyim diye dolaşıyorsun ha? 
Bu nasıl annelik?,, 

Uykuya daldı. Fakat sinirleri sU
klın bulamadı. Ayni fikirler, cndi~e

ler, uykusu arasında da devam edi
yor. Hattl belki de f azln.siyle.. Zira. 

asabı gerilmi§ .. Enisl hasta haliyle, 
sapsan yUzüyle, bembeyaz entarlsile, 
k81'§ısınad görüyor.. Ellerini kendi 
sine doğru uzatmış: 

''- Anneciğim! Bir tane anneci 
ğim! Yalnız benimsin! Yalnız benim! 
diyor. 

Uykusunun vuzuhu içinde, oğlunda, 

HABER - Akşam postası 
.. . 

Hatıralarını anlatan .: EFDA'b TALAT -222 

Olanlar 
canııarı 

oırnu 

çer~ 
' v eru 

Bir aralık yüzbaşı Defreytas bana 
sesleniyor: 

- Halk tekrar buradan geçecektir, 
değil mi? 

- Zannederim. 
- Şimdi nereye gittiler. 
- Taksime veya Tatavlaya ... 
- Birisini göndersek de vaziyeti ta· 

kip etsek. 
- Ben şimdi bir Türk polisi gön

deririm. 
- Çok iyi olur. 
Oradan dışarı çıkarak polis Selami

yi çağırıyorum~ 
- Acele alayın arkasına git, halka 

karış ve vaziyet ne ise öğren gel. Di· 
yorum. 

Selami yarım saat sonra geldi. He· 
yecandan kan başına sıçramı§tı. So· 
luk soluğa odaya girdi: 

- Bey, burClda oturulacak zaman j 
mı? 

- Ne var? ı 
- Ne var mı? Hiç bu gece kaçın· 

lır mı? Ne görülecek manzara beyim.1 
Hem seyrettim, hem ağladım. 

- Pek illi l Sen şimdi bana gör
düklerini anlat bakalım. 

- On binlerce kişi o koca Taksim 
meydanını doldurmuş. Öyle ki iğne 
atsan yere düşmez. Bir takım hatipler 
çrkarak güzel güzel nutuklar söyledi· 
ler. Halk tezahürat yaptı. Bağrrdı, 

çağırdı. Ortalıkta Türklerden ba§ka 
kimseler yoktu. Bütün hiristiyanlar 
dükkanlarını kapatmıştı. Kimsenin kı
lına hata gelmedi. Herkes vakarını 

muhafaza ediyor, kimseye tecavüz et
meyi aklından bile geçirmiyordu. Halk 
smıflan arasında polisler dolu idi. Şim
di alay geri dünmeğe va~ladı, 

Filhakika on beş dakika sonra Te
pebaşından doğru mütlıiş bir uğultu du
yülmağa ba§ladı. Biraz sonra gürül
tüler arasında davul sesleri, (yaşa) fer· 
yatları iyid~n iyiye farkediliyordu. 

Beş dakika geçmeden Selami koşa 
koşa geldi: 

- Olanlar olmuş... Halk çoşmuş. 
Beyoğlunda yirmi otuz dükkanla, Yu
nan mümessilliğinin caddeye nazır olan 
cephesindeki bütün pencereleri taıla 
indirmişler. Bu esnad1 bir haylı panik 
olmuı. Etrafda bulunan yabancılar, 

halkın husumetini fiilen izhar edeceğin
den korkarak kaçmışlar. Fakat iı bu· 
kadarla kaldr. Kimsenin burnu kana
madr. 

Sel§.miyi s;ıvdum. Bu hadiseyi te
lefonla haber verip vermemek mesele
sini dUşündlim. Neticede herifi gece 
yansı sinirlendirmemeğe karar verdim. 
Duyacağını yarın duysun ... 

ilk defa olarak kıskançlık hissinin de 
bulunduğunu ve bundan dolayı Enisin 
ıstırap çektiğini farkctti. Evet, oğlu, 
annesinin başka.sına da ait olmasım 

istemiyordu. Bunu na.aıl olmuştu d:ı, 
uyanıkken farkedememişti. Ekseriyn 

böyle değil midir: İntibalar, uykuda 
vazıhlaşır... Enis, btitUn gece, ondan 
ayrılmadı. Hep ellerini uzatıyor: 

"- Anneciğ:m! Benimsin ... Tama· 
mile bana ait olmanı istiyorum .. Baş
kasına g tmcne tahammiilüm yok! .. 

Zavallı !smet .. Büttin ruhunu7ç:. 
yor ... Oğlu benliğine giriyor.. Kendi 
içinde tam manaisyle mezeoluyor ... 
Ta evvelki gibi: Doğurmadan evvelki 
vaziyet glbi.. Her eev bitiyor.. Artık 
iki vücut bir olmurtur.. Yalnız mu
habbetli kalmı~tır ... 

İ§te böyle garip garip rüyalar gör-
dU, durdu. Bir a.n t• ·andı. "Kurup 1 
durmıyayım ! Inr;ıallah iyileşecek, bir 
§eY kalmıyacak ! .. dlw· dü~ündü. Bu 
teselliden Eonra tc!<rar daldı. 

Yan baygınlığı csnasmdağ kendi ı 
kendine kızıyor: 

- DUn aklından neler gcçiriyor- ı 
1 

dun? Yalnız nefsini düşünüyorclun ... , 
Oğlunun ölümünü, olur işlerden telak-

Çok geçmeden alay aynı tezahilrat 
ve coşkunluk içinde geçti ve İstanbul 
taraf1na gitti. Saat on ikiyi bulmuştu 
B&llar hala mesai odasından çekilme· 
mişti. Onun bira:z: da ne yaptığını me· 
rak ederek odasına girdim. Koltuğun
da dalgın, düşünceli bir halde oturuyor· 
du. Beni görünce: 

- Bir şey mi var? 
Diye sordu. 
- Hiç bir şey yok. Vaziyet nor

mal bir haldedir. 
- Şu nümayi§İn had'.reriz geçişine 

doğrusu memnunum. 
- Evet. polislerin getirdikleri ha· 

berler çok iyi... En ufak bir münase· 
betsizlik olmamış. 

- Yarın bu meseleleri daha eseslı 
görüşürüz. Yalnız sen bu akşam te· ı 
lefon muhaverelerini idare etmek için 
buradan ayrılma ... 

Ballar bu sözleri söyledikten sonra 
istirahat etmek ü:z:ere odasına çıktı. 

Son zamanlarda hemen ekseri geceleri· 
mi Krokerde geçiriyordum. Böyle ol
duğu halde Ballann bilhassa bu gece 
burada kalmamı tasrihen bildirmesi pek 
manasız değildi. O vaziyetin nezake· 
tini iyice kavramııtı ve o benim bu ge· 
ce velev ki bir saat için dahi olaa da· 
ireden sıvışmamı iatemiyordu. Bitta· 
bi onun dediğini yaptım ve o gece sa· 
baha kadıu- telefon batında nöbet bek· 
ledim. Fakat hiç bir ıey olmadı. Gece 
tam bir sükQnet içinde geçti. 

Ertesi tıabah erkenden, gece cere
yan eden vukuat etrafında tafsilat al
mak üzere Esat Beyi ziyaret ettim. O 
da erkenden makamına gelmiıti. Biraz 
sinirli idi. Daha ben oturmadan: 

- Her şey iyi ama, dün gece ba· 
zr tnünasebetsizlikler olmasaydı. 

Biz bir şeyden haberdar olamadık. 
- isabet olmuş. Onları o zamtn 

için tahrik etmediğimiz çok iyi oldu. 
- Biz nümayişin hadisesiz geçtiğini! 

seviniyorduk. 
- Mühim bir mesele olmadı. Fa· 

kat bazı düşüncesizler taşk1nlık yap· 
mnk istediler. Derhal yakalattım. Şim· 
di mevkuf bulunuyorlar. 

Esat Bey bana bu hadiseler etra
fında tafsilat verdi. Krokere döndüğüm 
zaman ben de işi izam etmeden Balla
ra anlattım. 

Ballar, sözümün sonunda gülüm
siyerek şunları söyledi: 

- Esat Bey, kendisinden ümit et· 
tiğimiz gibi bu vaziyeti hakikaten iyi 
idare etmiştir. Bu ufal: tefek mesele· 
terin hiç bir ehemmiyeti yoktur. 

O gün bizim yukarı kattaki mahut 
misafirleri de ziyaret ettim. Hepsi bir 

ki ediyordun ... Bunu belki de bir kur
tulu!'} çaresi olarak görUyorclun .. 

Ölüm? .. 

G<!ne tekrar sıçrayıp uyandı. Böyle 
havsa lanın alımyacağı şeyleri düşü· 
nen küstah ve mülevves mahluk kim 
a:? Her halde bu. tsmctıe. hakiki İS· 
nıetıe alakası olmıyan bir insan ola· 
caktı. 

Enisi kucaklamak, bağrına basmı;ılt 
ister gibi,. kollarını göğsünde kavuş
turuyor. 

(;ihni hala dereceyle me~gul: 
Otuz sekiz Uç •.. 
Hararet art!yor, artıyor.. Belki de 

işte ~imdi. şimdi ölecek .. 
Uykusu arrsmdn, b"rdenbirc, kenrli 

ni tutamadı : 
- İmdat! 1md:ıt! • diye bağırdı . 
Böyle bağınna.m üzerine kendi de 11· 

yandı. Etrafına baktı. Trende olcluğu 
nu anlayıp derlendi, toplandı. 

r·arşısın:ı meğer meçhul b"r ada!""' 
gelip oturmus .. Genç biri.. Gri kostü· 
mü, neva.hat kasketi var. Kt1rnaz fare 
gibi, gözlerini vuvaJarındn fır dnndii
rüp duruyor. Ve f smete bakıvor. 

- Rahatsız oldunuz galiba hanı
mefendi .•• 

9 Birinciteşrin -

c şrnu 

indirnıi 
gece evvelki hadiseden ted 
vaziyette idiler Geceyi bü 
ku içinde geçirdikleri yüzl 
lı oluyordu. Hele U?!Un m 
bulun nevima celladlığmı 

polis :nüdürü Tahsin haki 
ve acınacal: vaziyette idi. 
diye söz gelişi dedim. Y o 
herife acımak doğru bir şc 

Hepsinden evvel Tah 
icindeki büyük kuruntuyu 
biJe lüzum görmeden: 

- Afdal Bey, Allah 
c:aremize baksınlar. Ya b 
halk Krokerc hücum eder 
parç3larsa? .. 

' - ... ;;'mekl" l-"r" 
ciddi bir mana vererek ded 

- , ı cerıh olunuz. 1 
dar varmaz. 

- Peki ama, biz daha n 
rada kalacağız? 

- Orasını İngilizler bili 
de bugünlerde Londrad .. n 
mzda kati talimat gelecekti 

- O zamana kadar 
maruz kalırsak ne olacak? 

- Böyle bir hareket vuku 
ler sizi müdafaa etmefe ka 
terdir. 

Fakat bu sözlerim onl 
diğim itimat ve sfikunu 
Bitskis telAşları daha çok 
rinden birisi: 

- Demekki bir tecavliz 
Öyle olmasa İngilizler bizi 
dü§Unilrler mi? 

Diye bir mUtaleada bul 
da münasip cevabı verdim. 

'-'O" 1 ·ıngton ile gorUş 
tanbuldan bir an evvel sıvış 
)ardı. ısteklerini kumanda 
ceğimi vaadederek etterinde 
tuldum. 

Artık gehirdeki gayri 
arasında mUdhi; bir panik 

Zaferi güneı gibi fi şikar 
kahraman ordu, İstanbul ka 
dar dayanmıştı. 

Aradan bir kaç gün ge 
ordusunun istanbulu da iş 

ve düveli itilafiye kuvvetleri 
kederine döneceği şayiala 

kuvvet bulmağa başladı. 
Bu ş;ıyialar mütarekeni 

fırsatcu unsurları pcri"an e 
her cins ve mezhepteki büf" 
Türklük cliişmanları sıfırı 

Onlar için büyük ümitler bi 
muştu. Şimdi herkes başın 
bakmağa başlamıştı. 

(Dev 

Bir muha\'ere mevzuu a 
ismet, ona cevap vermedi. 

Sadece: 
- Hayır efendim! - diycr 

çekildi. BüzUldü, ynttr ... 
- DUf""l'ln sizi rahatsız 

nımefonJi? 

öıraz sonra: 
- Hava soğudu ... Üşüyor 

liba ... 
Bunların ikisine verdiği 

biri birinin ayni: 
- Hayır. 

- Hanımefendi.. Çok hey 
hnliniz \'Ur ... İnşallah bam 
fcU .. kct ;-- "'miş dci;" ldlr .. Tr 
luğundan mı, acaba? .. 

Bu sefer delikanlıya bir d 
yor. Knr ısındaki adamda o 
k"k hali kalmamıştır. Kendi 
hamet eden gözlerle bakıy 

de yumşadı. Delikanlıyı, 

hn.lden anlar bir şahsiyet ol 
dü. 

- Fena rüyalar gördüm! 
- Evet. demin ağlıyordun 

kırdınız da .. 
- Esasen çok kederliyim .. 

tırap çekiyorum ... 
(Devan 



Coen:k h·alta·sı 

ediye kazananların 
adlarınl. yazıyoruz 

20 Eylül tarihli bilmecemizin halli:' 
B EŞ 1 K TAŞ dır. 

.s lira k a z a nan 
~irinci: Saide İstanbul Kız lisesi 

103. 

1 lira kaz a nan 
kinci Esat Sait Kirman 42 inci okul 

kuruş k aza nan 
Hikmet Demirel 44 üncü . ,,. . 

ipekli mendil kazananlm 

elihat Demir Kız lisesi 819 (Sıra-
beklemelisiniz). 

- Zeki Ukay Şehremini iskendcr 
n sokak 112. 2 - H.Bayraksan 
nahmct Uçler sokak. 3 _ Sevim 

öl Be§ikta§ Altınta§ aokak 9. 4 _ 
tari Kurtulu§ Kuyularbası sokak 2 5 

Deniryollannda Kam~rot ziya. 

• • • 
Biıküvi kazananlar 

- Yatar Aybet aKdırga 21. 7 -
't Pertevniyal lisesi 3i0. 8 - Hak
olad Yeni postahane kişe taahhüt 
urlarından Ziyadan. 9 - Şevki 
tasaray Ortaköy ihzari 11 Si. ı o 
erap Baru Tozkoparan Cami sokak 
11 - Yurdagül eski Aydın oteli 
sında. 12 - Reşit Arnavutköy 
an ap. 3. 

* • "' 
Çikolata. ka.zananUır: 

3 - '.Berç Çağlı Samatya müda· 
Milliye caddesi 52. 14 - Abdul
Yarer Şehremini Kapıağası okulu 
15 - Cemal Karagümrük 50. ı ı 

ehmct Ersan Bekiştaş Türk Ali 
allesi 3. 17 - Selamettin 27 inci 

'14. 18 - Hale Akadur Haydar 
9. 19 - Sacide Beşiktaı Türk Ali 
ilesi Köpril sokak 6. 20 - Meh
istanbul ktz lisesi 1995. 

:./- . ,,. 
Delter kazananlar 

1 - Salvator Bankalar eski Banka 
6. 22 - Kemal Be§iktaş Türk 

ahııllesi 3. 23 - Orhan Aksaray 
dız ap. 24 - Cenıiz Ersan Em-
birin-i şubede Fevzi oğlu. 25 _ 
Şen Beyoğlu 29 uncu okul 7 7. 
Esin Ankara Adliye Sarayı ya
kadın berberi Necati kızı. 27 _ 

n Üsküdar Bağlarbaşı Şetaret so-
l. 5 28 - Sacide Gören Aksaray 
or Haci Halit sokak 4. 29 _ Or

posta nakliye memuru 30 s 
Ad ' - a-

san. Şişhane karakolu Okçu Mu-
add~ı 213 . 

· 31 - Azıme Aytaç 
ta§~ kız Ortaokulu 969. 32 _ M 

atlt9ın U§er Kadırga talebe yurd~ 
11 

• 
33 - S l"h · N · 

]. . a a attın aıp oğlu 
ısesı sınıf 8 3 • 4 - Hulusi tnö-

rkek ortaokulu a66 35 Ş d' 
· - a ıye 

taş Türk Ali mahallesi 7. 
~ :/- ~ 

~ürekkep kazananlar 

6 - Halil İbrahim Vefa lisesi 396. 
.~lagrad Kulcdibi Brod han 4 
Oktan Turga Şehzadcbaşı Kemaİ 

caddeai 2 39 M T · - uzaffer Bahçe-

338. 35 - Mehpare Derbend Be§iktaş 
Muradiye Göknar sokak 11. 54 -
Suat Bozdağ Edirnekapr Selma Tomruk 
Meydancık sokak35. 55 - Lemi Can
er Kadıköy 6 ıncı okul 147. 56 - Meh 
met Talat Arnavutköy Vezirköşkü so
kak 4. 57 - Talat Göknil Kabataş li
sesi. 58 - Cevdet İstanbul lisesi 1228. 
59 - Semra Selim Kesriye Türbe Be
lediye civarı Oostluk yurdu sokak 8. 

60 - M. Emin İzmir Karataş tramvay 
caddesi 165. 61 - Cevdet Çemberli
taş Küçük Nurosmaniye ap. (Düğme
nizi bir daha zarfta unutmayınız). 62 -
Refika Aztuga Lcileli Şair Haşmet so
kak 31. 63 - Kernal Aysen Gedikpa
§a Çilavcı sokak 3. 64 - Zehra Orta
köy Cibinlik sokak 14 - 65 - Meh· 
pare Bengi İstanbul Kız lisesi 1599. 

66 - Hiristo Kurtuluş Bozkurt cadde· 
si 223. 67 - Umut Cemil Cağaloğlu 
Hilaliahmer caddesi 1. 68 - Sehran 
Tataroğlu Bostancı İçerenköy caddesi 

60. 69 - A. Hami Pertevniyal lisesi 
340. 70 - Selim Niıantaşr tlkokul 
talebesinden. 71 - Feridun Kutay 

Cerrahpaıa Sait Yakup han sokak 32. 
72 - Sabahat İstanbul kız lisesi 195. 
73 - Cemal Şişhane karakolu 2. 74 -
Sabih;ı kız lisesi l 074. 7 5 - Berihan 
Altınel Fener. 76 - Burhan Sezer 
İstanbul lisesi ı 671. 77 - Osman Şem· 
si Palay Bakırköy Zeytinlik Ömer Na
ci sokak 100. 78 - Naime Sarışın 
Beyoğlu ikinci noter daktiloıu. 79 -

Necla Kansu Bakırkt>y birinci okul 180. 
80 - Z. Alpaslan Kocamustafapap 
Kurusebil sokak 35. 81 - Jan Bıçakçı 
Beyoğlu Rum katolik mektebi 107. 82 
- Ruki Bengi Aksaray Muratpap Si
mitçi sokrık 25. 83 - Türkan Dofan 

oğlu 44 üncü okul 226. 84 - B. Berki 
Beşiktaı 18 inci okul 599. 85 - F. 
Gerçe:Cer Üsküdar İhsaniye 6. 86 -
Necla Arar Kilçükpazar Değirmen ıo· 
kak 10. 87 - Aıüman Nedim Akkuzu 
Beyoğlu Mahmutağa yokuşunda . 88 -
Cavidan Büktel Fetih Sofular caddesi 

120. 89 - Gülümser Erkultan Saraç
hane 5. 90 - Şadan Küçük Ayasofya 
Medrese sokak 25 - 91 - Osman Ze
ki Mrsrrh oğlu Iıık liscıi 178. 92 -

Şake Arnavutköy birinci cadde 90. 
93 - Bedrünniıa Utküdar 12. 94 -

Rabia Yavuz Saraçhancba§ı Serezli so
kak 4. 95 - Mithat Cinman Karagüm
rük Küçük Değirmen sokak 11. 96 -

Şahap Perut Edimekapı Sultanhamam 
caddesi 5. 97 - Semine Fevzi Betik-

ta! Türk Ali Köprü sokak 3. 98 - Şer
min Aksaray 64 üncü okul sınıf 3. 
99 - Nihat Özen Samatya Ağahamam 
caddesi 178. 100 - Şerafettin Aykan 
Unkapam Keresteciler caddesi 217. 
101 - Sasoner Malatya 51. 102 -
Bedia Balat Lonca Ebe sokak 6. 103 
- Bekir Şi~li tramvay deposunda vat
man 2o9. 104 - Nad İdris Bakırkör 
istasyonunda. 105 - Mehmet Kara
gümrük Sarmatık Cami sokak 21. 
106 - Anjcl Balat Lonca Demirci so
kak ı 5. ı O 7 - tsa tramvay şirketin
de vatman 721. 108 - Ziya Hasan 
Güvenç Kumkapı Karakol ıokak 20. 
109 - Nuri Gelenbevi ortaokul 765. 

il§ han yanında berber 211 40 
adriye Subaşı Şehzadebaşı Direk- Okuyuc-ularımıza 
a1sıV~O. 41 - Suna Urkunt Be- Hallettlpnlz bUmecelerl temiz bir kAtı-

1'nezade cami meydanı 10 da ve okunaklı bfr vklldf' yazmanız lbmı. 
Şakir Tor l . . · · dır. Bundan sonra plı kllrtlarda bilmece 

ez ın gul zmır sahıl sıhiye ıöndP.renlerln hakları •Yrlm•YM-.aktır. 
k" ernuru Raif oğlu (Alakanıza 
. ur ederiz, fakat maalesef bunun ••••••••••••••00111•··-m:-:nc:maı•wa11111W-
ılik . ... •••••••••••••••• ........ ···::. 

.. unkanını bulamadık). 44 - ı K •• •• k ff 
k
t Ozon Nurosmaniye Sclvili mescit ı UÇU İl 

4. 45 -M .. 
ih . Aelahat Utku Aksaray • Ok oyucuları mıza il 

Pa!ta Azımkar ıokak 28 46 1 .. 
Barlas Kad k.. R . · - Çocuk sayfamızda bilmeceyi hallede-H 

N. ı oy asımpaşa mahal- . 1 n 
ızanıı Ccd"t k k rek hedıye kazanan ara .: 

F . 1 so a 7. 48 - Ka· i1 

atı~ l3 üncü okul. 49 - Scla- ıHedlyeler her hafla:i 
engı v r r =· 

ol Be. e a ısesi 667. 50 - F.ı Cumartesi aftnlerl =ı 
sıktaş Muradiye Dergah 80• p, 

ı. s n öğleden sonra 
:s H 

Kart~ta;U:..nanlar U verllmektedl~ ~ ! 
!1 _ C . . ~ ıH Ba~a gün ve ıamanl~rda muracaatfl ! 

enu1 Aksaray Hüseyınaga le edilmemesini rica ederız. Hl 
altesi H k k l6 52 lr: U 
. . . amam so a · -ııı::n:nm:mmımn11•aaucmm1•11•111ta• 
l Şı§lı tramvay deposunda biletçi 

Garip bir dava 
başlıyor 

ismi abideye 
yazllmıştı 

Milli 
kahraman 
sa{jıllgordu 
Meğer evinden 

dışarı ~ıkmıyan bir 
cephe firarisi imiş . 
Fransanın Belfort şehri civarındakı 

Andornay harp abidesi üstünde tam 

yirmi iki senedir Armand Bolot'nun 
adı duruyordu. Fransız halkı bu ada 

memleket için can verenlerden birisi 
oldug-u id11 derin say<7ı <>'österiyordu. 

. " e 
Geçen hafta Bolot'nun ordudan ilk 

kac:anlardan biri olduğu ve bütün bu 
müddet zarfında cYinde gizlendiği an-
!aşılmıştır. 

Kendisinin sırrı daha çok 1..aman 
meydana çıkmıyacaktı. Fakat yaptığı 
bir kavga neticesinde babasını fena 
halde döğmesi blitiin foyasını açığa 
vurmuştur. 

Kavrranın ~rültüsünü isiten kom-e ?> 

şular koşmuşlar ve hemen tanıdıkları 
kırk yedi yaşındaki Armand'm yerde 
baygın yatan babasının yanında dur-

duğunu ve annesinin de gözleri ya~ 
dolu bulunduğunu görmüşlerdir. T<om 
şular ilköncc bir hayal yahut bir cadı 

gördüklerini sanmıı::lardır. Polıs, dü~
man karşısından firar su~uyla kendi-

sini tevkif etmeye geldiği zaman bir 
hayalle değil. tam manasiyle <'anlı bir 
adamla kar!')1laşmı~tır. 

Siz bu garip rüyay 
ne dersiniz? 

BDırbnıroeırını tanımayan iki kaırde 
ylırmı blır seneDDk blır ayrıBoktan 
sonıra rüyaDarınclla çaOarıldıkları 

yere gDdeırek buBuştuBar 
Ge~en hafta Fram•anın cenubunda !aşmaktan usanan Klod bir kadeh ça 

bir adam rüyasında Dieppe şehrine. içmek için Kafe Dieppe gitti. Burad 
ömründe görmediği bir yerde yine öm- ne ya;>~ıcağını, kardeşini na...,.rl bulat.a· 
ründe görmediği kız kardeşile buluş- iınr düşünüp dururken, bir kız gelip 
mak için çağrıldı. Ye lngilterenin ce- yanr basına oturdu. 
nubunda da yine aynı gecede bir kız, tık önce kıza hakma.dı bile; sonra 
yalnız adını bildif{i erkt>k kardeşile onun gerdanrnda tanır gibi olduğu bir 
hulunsmak üzert- I~ Jlpe çağrıldı ve madalyon gördü. 
gitme~i lazım olan yer yine rüya.!'ınd:ı Büyük bir heyecan içinde kalarak 
kendisine bildirildi. cebinden hemen kendi madalyonunu 

İşte u mumi harp yetimleri olan 
(Rene ye Klod Löklerk) kardeşleri" 
buluşmalarına sebep hu rüyalardır. 

Bundan yirmi bir sene en·el, yaşa· 
dıkları köy harap olmuş annelerile ba
balan da hu fetakette kayıplara ka· 
rısm1ı;;lardr. 

t:ıkan1.r \'e iki.!ö!inin de f'Ş olduğunu gör
dü. Madalyonda. reı:ıimlerin arkasın
daki fotoğrafçının adı da aynı idi • 

tlki kardtş aradan yirmi bir sene 
gibi uzun bir zaman geçtikten sonra 
buluşmuşlar n bu da bir rüya saye
sinde ı>lmuştu. \'akanın aynen böyle 
cereyan ettiğini The People gaıetesi
nin Paris muhabiri yazmaktadır. Sk 

Ço~uklar bir.birlerinden ayrılmışlar 
clr. Ellerinde, hü,·iyetlerini iıııbat ede
cek yegane şey her biriı;ıiniıt boynun- hu rüyaya ne dersiniı? 

da taşıdığı birer madalyondu "e bun· ÇaldD~I için 
!arın ic;inde an nelerinin re~mi vardı. öz ıi' iı r dileyen 
Ktz(ağız muhaceret dalga.srna ka- ~ 

pılmrş ve soluğu lngiıterede almış n•: lhl B rsız 
orada bir İngiliz ailesine evhitlık ol- Avusturya ordusunun cıki feld ma-
muştu. raşallarından birinin Linz ıehrinde ya· 

Erkek çocuğu da .. Yoksullar teşki- şamakta olan dul karısının başından 

)atı,, alarak cenubi Fransara götür- tuhaf bir vaka geçmiştir. 
müştü. Bu çocuk bir kız karde~i Dul kadın günün birinde bizim pa • 
oldufunu biliyordu. Netekim kız da ramızla 15000 lira değerinde mücevher
crkek karde~inin hatırasını akhnda ]eri çal :ndıktan ıonra postadan bir mek· 
saklamıştı. Fakat. birbirlerinin izleri- tup almıştır. Tanınmış bir sabık.ılı ta
ni bulmak imka!1rnı elde edememişler- rafından yazılmı~ olan bu mektup yap
di. tığı hırsızlıktan dolayı af dilemekte 

_\.radan yirmi bir sene geçti ,-e ister ve mücevherlerden bir kıamını yatırdığı 
inanın isterseniz inanmayın. hu acaip rehin dükkanının mücevherler muk.abi-
rüya geldi çattı. linde verdiği makbuzları gönderiyordu. 

Rü~·a o kadar canlı idi ki Klod ile İmza sahibi Avusturyada birçok aoy-

Umumi harp patl:ır patlamar. Ar
mand orduya çağrılmıst1. tlk y&rala
nanlardan biriydi. Rene. her ikisi de müstacel işlerini gunculuklar yapan ve memlekette bu· 

Nakahat devresini geçirmek için yüz üstü bırakarak hildirilen yere lunması istenmiyen bir Yugoılavd•r. 
köyüne dönmüş \•e ondan sonra ken- koştular. En son hırsızlığı Salisburg §ehrinde 
disine dair hicbir ı;ey işitilmemişti. Hatta oradft hile buluşmaları şan- bir seyyah kafilesini soymaktı. A•ıustur· 

Ordu sicilleri ise kcnçlisinin alayı- ı:;rn bir ci1w,51;ile oldu. Şehri dönüp do- ya polisi kendisini şiddetle aramaktadır. 

Miltili~etmiş oldu~~ ~·ri-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~i-~~· yordu. VE- tam 22 sene cephede ölmüş il ıı• m US 71 .. ., •• LE :ıım !JJ:::U lllll 414 UR bkth 
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olduğu sanıldı. Fakat bütün bu müd- Güzel ve gu·· rbu·· z . 
det zarfında evinin eşiğine bile adım 

at;::::z_~:~:~:~~:~]j ~:~:~::~afi- ~-ocuk mu·· sabaka mız 
rar cUrmu ıçın mururu zaman yoktur. y 
Bu firarinin muhakcmeei beklen- A 1 - 2 yaşındaki süt çocuklar ı 
mektedir. 

N abzono duırdu· 
ıra bnDen adam 

B 3- 7 yaşındaki oyun çocuklarlle 
C- 8 · 13 yaşındaki çocuklar ara

sında yapılacaktır. Amerikada yarım milyon azası olan 
Yogoda Sat - Sanga yani "fevkalbeşeı- .. °?zetcmiz bu n~.üsabaka~~n -~alnı.::: tertibil.e kcızananUıra hediye 1•erme9' 
ler .. cemivetin reisi Svami Yogonanda ıızcrıne almı/jtır. Gu:cl ı·e gıırbuz çocukları seçecek hakemler ar113ıflda gaze
geçen hafta Londraya gitmiştir. temiz mensupl,a.rından hiç kint8e bulunmıyacakltr. Böylece seçim çok bitaraf 

Bu adamın talimleri Mistik Hint fel bir heyetin hu::mrunda yapılmış 01,a.caktır. 

seresiy1c asri ilim ve fenni biribirinr Müsabaka şekil: 
meze etmektedir. , - 2 yaşındaki çocuklar 

Mürakabeye dalmak düşünceyi te- Bunların seçimi güçlüğü rlolayısiyle lıaker.ı huzurunda yapılmıya.cakt'1. 
merküz ettirmek sayesinde dür , cınrn Bunların gazetemizde yalnt::! resimleri neşredilecek, et1 güzel ı·e gürbüz çocuk 
kurtarılabileceğini söylemektedir. İn- okuyucıılartmt.zıK re!ılcriyle ayrılacrıktır. Bu. mü.Babakamt.M çoouTdaruu İf-
sanlar kendi içlerindeki enerjiyi kul· tfrak ettirmek istiyen ana ve babalar çocuklanntn: 
lanmasınr öğrenmek suretiyle kuv· 1 - Y.Q.§1.anttı 
vet ve kudretini daima yeniliyebilir . 2 - Kilolarını 

. yazıp göndereceklerdir. En fazla fi'!!' toplıyaca.k on çocuk ara.ttndan da ueri-
mıf- - ;,? 

Bu adam istediği zaman kalbi ile na- len malumata göre en gifael ve gürbfhii ttii. ayırmak i§i müteha.!818 doktorkır• 
bızlannr durdurabilecek derecede vücu · bırakılacnktı.r. Onların verecekleri 1wrarla birinci, ikinci ve ii.çiınc;ı ilart edi-

duna hakimdir. Londraya vardı~rnm 

ertesi günü tilginlerden müteşekkil 
bir cemaatin huzurunda tecrübeler 

yapmıştır. 

Sağ kolunu bir doktora uzatmış, dok· 
tor nabzın normal olarak dakika i.ı 84 

attığ nı tesbit ettikten !ıonra, adam göz
lerini kapamrf. dikkat ve itina ile ne

fes almağa başlamıştır. Nabm yarım 
dakika içinde otuz darbeye sonra . •ıı iki 

ye ve altıya derken birdenbire durmuş
tur. Bunun üzerine doktora: 

- Kalbimi ne vakit tekrar çalı~•-ırma
mı istediğinizi söyleyiniz! demiştir.Dok 
tor çah§trrmasım söylediği zaman da 
kalp ilk önce gayet hafif sonra dil ted
rici bir surette hızınt arttırarak normal 
darbelerini vurmuştur. 

Verdiği konferansta §Unlan söyıcmiş

tir : 
- Benim Yogoda sistemim yor~unlu

ğu tamamiyle ortadan kaldırır, hastalı 
ğa karşı tam bir muafiyet verir: ?ekayı 
keskinleştirir ve hayretlere şayan hafı
za kuvveti yaratır. 

lecektir. 
Bu müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine 10, üçüncüm· 

ne 5 lira verilecektir. 
3 - 7 yaşındaki k"1Z ve erkek çocuklar 
8 - 13 yaşındaki kız ve erkek çoC1tklar 
Bıt yaştaki çocuklarrn önce gazefertıizde resimleri çıTuıcak .!mtrıı da ilerde 

tayin edilecek bir giinde umumi bir yerde .'Jeçmeler yapılacaktır. 3 ue 7 yaşUı 
8 - 13 yal} ara,,rnda1d küçüklerden kız ııe erkek olnıak iizcre iki birinci, i1ri 
ikinci, iki ilfilnciı seçilecektir. 

Bııtılartn birincilerine 20 şer, ikincilerine lf şer bu.çuk, iiçfüıcülerine de 
beşer lira para mükafatı, bundan başka gerek süt çocuklarından, gerek di~r
lerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir . 

}'alnı.: şuna dikkat etmel: lôzımdır. Müsabakamıza resim göndererek t~ 
ya gö'1Uiernıiyere1c iştirak edecek çocuk babalarının Haber olmyucwtıt olma.tt 
şarttır. Miı,'labakamı~ yalnız kendi okllyıtcularımıztn çocukl,a.rı içindir. Bunu 
ispat etmek ifin de miisal>akanıızın dcı·am ettiği müdrlel~·c ncşredeceğimu 

kuponların toplanmış olması ltfoımdır. 
Çocuklarını müsabakamıza iştirak ettirmek istiyenler gazetemiz hesabma 

resimlerini parasız çektirebilirler. 

Çocu1dtırrnrn resimlerini çe~tirmel-: i.'ltiyen olı."Uyucularımtz warehancmiM 
mii.racao.tla birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla. Beyoğlmıda. lıttikUil C~ 

sinde Foto Etem lstanbulda. Ankara caddesinde Ba'1fn Foto nıüeaseseleri*I 

nıifraccıat ederlerse para.s1:: olarak 1 y~mdan 1$ y04tna kadar çocuklantHta 
resimlerini ç!:ktirtebilirler. 

Süt çocuTrlan için l•art alnıtya gelecek babal.a.n çocuklarumı kilôlariyle 
boy ölçiilcrini de getirmelidirler. ''•-------""t ır•~:aı mımw •• tas ı ı 11 c 
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18TANnUL: 

SINBMALAR 

BEYOCLU 
18,30 çaJJ sa.ati, dan.s muaikiaf, 19,30 spor 

musa'babcılerl. 'E§ref 'Şefik taratm4an Türk 
musikisi, 20,30 Safiye ve nrkada;§larmm l§
tlraklle Tllrk m.usflds2 ~ .baDt prJalan, 21, 
pıüıa sololar. Zl,.30 orkestra. 22,80 -'.jana 
haberleri, .23, ııon. 

lı:t'ı:ANA: MEi.iS 
~ konser, spor, 9,25 ~t. konUJ. SAKARYA 

ma, 20,05 saat, haberler, hava .rapanı, 20.15 TAN 
ulusal yaym, 20,35 aen!onlk 'konser, 21,ıns 

mmıild, 23,15 haberler, hava n.ponı, '23,25 
kemaı:ı 1tanseri, '2l kODU!Jtna 24,15 b&r4a blr 
saat 1,15 musiki. 

ı Kara güller 
: Lorel - Hardi HiDdi!!tand1L 

(Tilrltı;e) 

: Çılgm gençlik 
: Fraııaa. ihtillll 
.: öpflpııedcı ptıımu 

ı A~ Mana 
.: l31Wln gilzellerl :severim. 
: Bir ktJ geceal rüyası, 

Kontınıuıtaı 

Pr.angn 'Vtı tunç vUcutla.r 
:: tılldlrmemişttr 

BERIAN: ASRI : 

s Güzel günler T• 

Yılınaz tayyareci 

l.,;35 spor dllnyast. :t&rild kon~ 18,55f CUMURİYET : 
.mhht kmmlP!la. 19,05 muııDd, 20.05 ~] 

Klcopatra ve Çı\&'m kan 
Garp ce.Phes1nae 'kanlı 

hflcumlar .- hıpllz :e,janı 
BaMet geceai, x~ _ 
ıar ,pe§fnde, HabeJ - t -
to.lya.n harbi 

haftanm prog.nı.mı, :21,05 haberler, 21,~ ASI'OBYA 
Akşam konseri, 23.05 hava raporu. havadis, 
spor, 23;35 eğlenceli konser. 

.BUDAJ>EŞT.E: 

MtLLl 
lSTANBUf.. 

-: Kadrnlal'(lan !bıktım, Ma.ıı. 
keler ll§llğl 

: Kr&llse l{Distin, Elmas 
:hır&Ulan 

18,35 amele yaymr, 19,05 spor haber:Jerl , 
19,15 çlııgcılc mustıd.s'l ve §an, 20,15 -çln ve 
~apon Dfirllerl, !O.'f5 orkutra koruıerl. 21,50 
b&beıter. 2%,«i mosild. Jıaheı1es-. !S.30 ıeramo 
tr:ınıa damı mwdklsl, 24)05 t.:ranmzca lcanfe. 
rans, 2i,25 çingene muBiklııl. 1,10 ..cm .ba _ ALEMDAR CUrUrn ve ceza, Altın .top 

layan kızlar. l:ıcrlcr, 

:BUKRSŞ: AZAK : 'Bild!~lr. 

18,ıOS ~. 19,05 lı&vadiıl, 19,23 :Gmer , KmıA'LBEY .: Kara 'k.eOI 111e Çııtdq 

JFJtnıt1n kontcrıma, 20, opera yayını, istlrahatlerde 
haberler, spor, 23,50 almanca ve franaızcs 

haberler. M .son .hıı.hc:lcr. 

PARts (P.''r,T,): 

1!,.20 grnnıa!onln konser, çocuk prldla.n, 
19,05 orkestra koruıart, .19,85 J<onapl1ar, 
20,05 orkeatra .kouer:l. 20.M lıava.dia. .21,415 
orkestra konseri, 22,0!I mwıllü koDll§tn&lı, 

%%.35 'komedi parça.lan, '24,35 havadis. 

:BOMA: 

18,20 dans musikiai, yabancı dillerde ko. 

KADlKO~ 
Ka.hra.man haydut 

; bildJrmeml_ft!r 
Petrol muharebesi ve A. 
mazı karım gcliYor 

DSKODAR 
.: blldlrmemiftlr. 

~ Uman ?ıaber'lerf, turizm haber1eı1, K A R A G o M R o K 
ıgnımcıfan,, 20;2J tığle?lcetı mmikl, franm 

HABER - :A.'kşam postası 

Jön Türklerin bir 
hatırasına dair 

Bir tashih 
Pederlm ÇilrUksulu Ahmet Favdgiridze' Güzel ve gürb ·· 

nln vefatJ tn1lnaaebetlle lıal:?Tamm muhabbet •• 

~~~~rm~~:cs=n~:rı::~~~~r kes~~~ıı1: POCU k m usa baka 
Bu dostane hlılleı1 tıesleyeıılcr mcyann)da, y A - 1 - 2 yaş•ndak·ı süt çocukl alenen de izhar eden "Açık Söz,. gaıetesir;ıin • 

;::ır:u~~dz'~:e:,:mderin ~=~ B - 3- 7 yaşındaki oyun çocuJ<I 
başındaki sernamenin (•)hakikate tamamı. c - 8 • 13 yaşındaki çocuklar 
le mırta.btk .ol~ beyan etmek :mecbu. 

rıyctındeyim. l4Usaade1ttile mmu tashih SJnda yapıiacaktlr ~ 
edeceğim. Gazetemiz bu müsabakanın yalnız tertı"'l>ile 1:azanankıra 

Pedertm Rodol'I Jt&Jestn~ firar .edip pa. üzerine a.lm .. "'ır. Güzel ve gürbüz ~ocukları serecek ka.kemler ar rlste .Ahmet Rus. :ve Murat be,Ylerle hulun. ~ ~ ~ 

muııturı Fransada pek kilı;Qk bir 'kUtle ba temiz mettBUp],o.nnda.n hif kimse bulunmıycıcal:t1J'. 'Böylue aeçisı. 
llnde tlklr ve Jınanl&n f~ ~ıp.n .Jlm 'J1lrk bir heyetin huzurwıliD yapılmış olacal:tır. 
ıum. bu .üç pJns .rcltılerl •e rubu ldl. Ah. 
met Rıza lle babanım ara.smda.. bir §l!re a. 
nahtan sebebinden blr lı4.d1se zuhur etmıı. 
pedeı1m. kendlS!ne W§J biru 1iUz:tik g-öıı • 
teml1f otan Ahmet ıRua ~. toplan&kları. 
"Ca!i'de Ja PD.!x.,de: (Ecnebi memleketJııdO 
efkArı umumiye,Yi çirkin bir .BUrette Uzcri. 
mlze celbeaecek btr bft.dtse çıkarmak ı:rte 

mlyorum. Faknt bana tarziye venxı~mz 

kendiııiı:i tokaUa:ıfn1' fa.rzedinlz.) demiJ 'ft 
ı:ı:whato.bmdan: <Btz tak&t 7em~ ~JğıZ.) 
cevabı mUtevekkflfuıesini almıutzr. 

Bir müddet l!Qnra Ahmet ,RIZ& k•ndflilitı. 
aen gelip pederlr:nln ellnl sıkım§tır. 

Ve pederim bize, o zamandan -ve o 'Zattan 
'bahııoder'ken daima: Ahmet Rıza doğnı, .dil.. 

:rüst. biraz mahdut zihniyetli hir .adamtl!, ~
ye yadcderdi. 

.Bıı.ba..:n tı.ıemm l>qma ıiskemle atacak 

.hilk&Ua.ra pe.k yabancı idi. .son nıetıısınde 

bile, hittnetJnde lıulWlAilla.ra zahmet ver • 
memeğl dtl§llnen, 1tll1al ve metanetıııı mUba 

faza e&m Alımct F'avdgl.rtdzi bu yold4 CQ!ı 

kunluklara <!ll§mem'i19tir. Bunu kat'iyet!• te. 
mm eder ve :muhterem tınıhıı.rrtr baydan bu 
tashlhlml :muıır m me§n1 tarm~rın1 nca. 
ederim. 

Be1kb Ratfp 

(*) .Ahmet Rıunm ba{ma iskemle .&tan 

adam öldü !Açık Söz) 

Müsabaka şekli~ 

1 - 2 yaşındaki çocuklar 
Bunların seıtimi _güçlüğii ıuila.y1BiJile hakem huzurunda yapıl 

Bu.nl.cırın grızetemiıw.e yalnt.O? resim1eri nc~c8.i1,eoek, e11 gii.t:el ~e -
o~larımızın rey~k ayrılacaktır. Bu ~a.bakamıııa 
tira.k ettirmek i8tiyerı aııa ve babalar cocuk'larmın: 

ı - Y a§Zarıuı ' 
2 - Kilolarını 

yazıp göndcrecek1er:dir. ~n fa.::'La rey toplı11cr.ca.k mı~ ara,ıJınd 
len m.alQ:mata göre en gü.zel ve gürbüzz'1nü aymno.'k i§i mftteka..~ıs 
Uırakt1.a.cakttr. Onların verecek!eri 1uırarZo. birinci" ih..inci ve ilçü~ 
lecc'ktir. 

Bu mü~ba.kaya iştiralt edeceklerin birincisine l5, ikincislııe 10, 
ne '5 iira 'Yel"Ileeektir . 

8 • 7 ~tt&ı1ci kız 'Ve erkek çocuklar 
8 - 13~ki1ctz1'e erkek ~klar 
B:ıı. ~ttiki .çocuklann ~ gazetemiz.de T~nıleri çıkacak sonrtl 

tayin ıf!lliJeee1c '.bir gii1ule ~i -bir yerdtJ Begmeler yapila.ca.kttr. 8 
8 - ıs YQ.f mıc:mndd:i ~en bz 'U6 er.kek olma.k iızere iki 
ikinci, iki ilfüncil ~J.."tir. 

.Bım1ıcınııı hirincı1erine !O t}tJr~ ikinci'leriM J.! §er' ~, ~ 
bq)er fu:a para mükll•tı, budan başka gerek ısUt çocultlarmdan, ge 
.lerindeo onar ıÇOOUğa da mrer hediye verilece'ktlr. 

.u:berler. 20;65 Yunanı..tan ~ yaym, ha.._ ÖZ&N : Her §e'7 krzcnaıım ve ---------------
dJs, mrmleket .PYDlL FatJ &bcır ~U'&#ı lt~uınbul Üçüncü icra Mcm.ttrfu· 

Yıolnız ~.dik.kat etmek ldtınıdır. Müsaba~mız.a r.emn gö 
ya göncknn!Jje.rek i§tira.k .edecek ç.oc:u.k babalarının Haber okuy 
ıarttır. Müsabakamız Nfllmz Jctmiü okuyucularımızın çocukları için 
ispat etmek SçUt. de mÜBa'bakamızın .devam ettiDi. 'IRildild.tJe ~ 
A.~m top.1anm:11 .alması lôzımdtr. 

ZAn - 1sta.nbul Oniversitesi Tıp 
lr.~ aldığını 19T numaralı 
lıüviyet -varalta.nrı kaybettim. Yenisi
ni alaca.ğnndan eskisinin hükmü yolt
tur. 

Tıp Ptı1cültc:M 9 "Unctı ~öme8tr 
AdMn OZK.AL 

Dün ve Yann 
Tercüme küJliyatı 

No. eo 

Yeni Kadın 
CEM!L8ENA <JNGUN 

F.iyatı: 40 kuruş. Tevzi 3eri Vabt 
kütüphanesi İstanbtil 

Bu kitapla DWı ve Yamı tercüme 
killliyatmm .altıncı aer:isi tamam
lanmı§tır. 

BAL:AT 
.: A,fk bandcaı ve KaJ;ı;rman 

11Uvarl 

BAKIRKÖY 
.ıt1LTlYADt ı §endui 

TiYATROLAR 

tSrAelt'f. IU:L~Dh'ESt 

Tepıbaşı dram knmu 
.nu alqam aat 20 de 

ldAKBll:r 
Jl'ranııı:n: Tlyatrosanda 

Ojıerct kısmı Bu ıak§a.m. 
saat 20,30 da 

llJDAKL.AR~ 

HALK <>PERETt 
Pek yakında. k!I operet. 

!erine ba§lıyor. 
SE 

YEK 
13Uy(ik operet üıw perde 
)ı[U.zik Seyt.ett.la - Sezai 
ABal 

--Yuca Ülkü Liseleri 
Lise hazırlık sınıfı 

Lise bitirene ve olgunluk sınav !arına hariçten girmek isti)·enlerl' 
koJaylık o1mak üzere geçen Ytl Yuca Ulkü lisesinde aÇ'ıllan we taın 
bir intüam ile den.m etmiş 4>1an (Lise hazrrJık ısınıfı) öğremlerine bu 
y1l 15 birinciteşrlnde haşlaJlaca.Jc br. 

Vuca lJlkü lisesinin tanınmış ve kudretli öğretmenleri tarat111d-t:ı 
idare edilen bu sınıf geçen Ytl müdaYim1erine büyük istifadeler te~ 

nıin etmiş, muntazam devam eaenleri muvaffakiyete götürmüştür. 
Öğremler memurların ve diğer iş adamlarm1n işleriM engel olmıy,a. 
cak saatlerde verilir. 

Bu sınıfıı ,ok eğrenci alınnuyacaktır.. Sartları .öğrenmek ,·e kay
dolunmak istiyenlu oku1un ka~·id bürosuna hemen müracaat ~tme
lidider. 

lstanbu l Defterdarlığından: 
Muhammen se. 
ınelik icar Lira. 

Büyükçarşı: Yağlıkçılar sokağı 5 .sayılı dükkan 96 
Osküdar: Selami ali mahallesi An donaki sokağı 
31 sayılı ev 48 
Büyükçarşı: Çuhacı ham ikinci kat 32 sayılı oda. 48 

Yukarda yazılı mallar 3-11-936 Salı günü saat 14 de kadar hiza
larında yazılı .senelik muhammen icar bedeUeri üzerinden ve icar be
delleri 4 müsavi taksitte ve ta.bitler pe!İnen tediye edilmek ~artile 
Ye 'P&Zarhlda bir sene için kiraya verilecektir. isteklilerin % 7,5 pey 
a~e1eriyle haftanın sah ve cuma aünle:-i defterdarlık milli em1ak 
müdürlüğünde müteşekkil satıt komisyonuna müracaatları. 

(F) (2009) 

ğun.dan: 

E?.·efoe Şi lide O!;manbey Şafa1c 
sokağında Foskolo apartrmanrn1n 
4 Xo. hı daire.sinde <Oturmakta ikı>r. 
hilıiharıt Attuyıt gidip .mezkur ma-
halde ikametgilı1 maUim olmt"f111'1 
Şd'ika: 

Helyos nü~m boramuıda':I 
dolayı la - il - .936 tarih n 16 -
9 - 93 tarihli zabt ıvarakalarile aıa.
.cakJı '~kiliRin size ait .olduğarnı si,r
Jediğj bir .elektrikH .gr.ıımofon "Ye ,;.. 

Çocuklarını müsabakamıza ..ı,t.irak ettirmek istiyelller za.utemil 
resimlermi para.sız ı;;ektirehi.lirler. 

ÇocukJa.rının resimlerini çektir:mek istiyen .okuyuc.ulanmı.z i4lJ 
müracaatla birer '#:art almalulırl.ar. Bu kart'larla Beyo§lımda l.sti'!dl'. 
Binde 1'.oto Etem 1stanbulda. Ankm:G ~., .Ba.nft .'F.oto m 
müracaat 6(!,e:rü:r&B pcır.uız olarak ı yQ,f".ndan 18 yaşı.na. 'l«ula'l
resim'lerini ~kfü~te'b'ilirle:r. 

'8üt çocuklan için kart almıya gelecek babaZan 
boy b'lçillmni de getirmelidirler . 

lips markalı bir r.ndro.ha.c:zed.ilmit ol. ~-.ı11111uıı11t~A111111ııaısıın1111J11111llflllll-.ılllll~--...... ,.. 
doğundan bu hacze bir dey~~eği.a;z 
,·ar.sa otuz gün içinde hildimıeniz n 
zabıt varakasını görebileceğiniz ili 
ınen tebliğ-olunur. 
(5800 1-10-!36 

fstanbul Belediyesi Merkez; 
Hal müdürlüğünden: 

Halde 139 No. lu bvun. kar
puz sergisinde icrayı tic.aret e-

den Nazmi Irmak ve Y orgi Vali· 
yadiı buradaki muamelelerine ni· 
hayet vermiı olduklarından 

hesaplan tasfiye edilerek idare· 
mizdeki teminatları iade edilece
ğinden mezkur ..sergiden alacaklı 
bulunan müstahsil varsa evrakJ 
müabite ile birlikte nihayet 28-
10-936 tarihine kadar idaremi· 
ze müracaatları lüzumu ilan olu· 
nur. (2005) 

• ~ l ,:. : • . : . • -· \. • ~ . 

>~Jstanbur · ~~·Bele.~;y·esi · .. IlanJıı 
' .. • .. ; ., .. : • • f ' 

Senelik muham· 
men kira!ı 

Köprü altında Kadıköy j~elesiııd e 32/86 
No. lı dük'kin 2000 
Be§İktatt& Sina.npa.fa mahallesinin Haaf Il'ın 
Caddesinde üstünde bir odalı lcirg ir 11 No. h 
dükkan 60 

YUkarda semti senelik muhAmmen kirası 'Ve ilk teminatl 
o1an maha.Jler .tealiru tarihinden ıiti haren 937 veya '938-939 
May11ı .aonuna kadar kiraya vıeı ilmek üzere ayn ayrı açık 
ya kbnulru'Qfbır. Şartnameleri levazım müaürlüğünde ~örül' 
tekli olanlar hizalannda gösterilen teminat ma.:khuz •eya ~ 
beraber {bir sün evveline kaaar ilk teminatın y.abrdmoısı 
olacağı) 15! 10/ 936 perşembe ıünü saat 14 de dAimt ~ 
lunmalrdırlar. (B.) ( 1739) 

18 Avrupa Enstitü profesörünün ke.şfüe üoı:da getirilmiş ft ıdünn.cıa 
Cilt kremi 

V O G 1\remi Amerika milyP.1'derlerinderı l>eşer~sete hiuvıet maksadfle sarfj)t 
enstitiisü \'Ücuda getirmiş \'e hu ınüe!Se"'('Üe 18 .gür.ellik profesörü çalışnr:.lk genç Ye güzel hayranatrfl 
asli)eri 1llmarak bir maddej :iptt<la:, e '\.'ÜCuda getirilmiş ve bu maaae y o G Kremi ve J>Udrası for.m.ülWS'' 
retie dün)"ada ('D mfiltemmel :bir giizPJlik "•ücada getirıen bir mü~ ha"i ne getirilmiştir. Av.rupada • ./. 
7alnrz ,,. O G Krumi kullaınll]"or . ~ 

Bu kere memleketimizde de buil:na..n V O G lile.m, pudr.asuu ıbehe.mehal tecriıöe ~ilinfa Güze:lilW 
verir dünyanın en iyi :krem, puclrüıdır. 
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NEON 
REKLAMLARI 

Ucu~ ve taksntoe 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

1 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (50.000) liralık iki adet mükafat vardır 

SAGLAM 
Sıhhat ve sağlık mecmuası 

Birinci teşrin nüshası çıktı 
Haat.8.ıık]arın sebeplerini, anlıyabiJeceğimlz bir Jisa.nla biz.e anlatan ve 

miltehasaıs doktorlarmuz tarafmdaıı yazdan mıkılelerle dolu olan bu 
~ıhhat mecmuasmı mutlaka abp okumaiarmı kariJerimlze tavsiye ede 
rız. 
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r ŞARABINI ALMAKTA 
1 1 TEREDDüT ETMEYiNiZ ! Fatihte Umum 

Acele satılık arsa Mektep 
Fatihte Kıztaşı'lda Sofular cadde kJtaplarJDJZI 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, -:;eni Yonılınadan tekmil olarak latanbul İNHİSARLAR İDARESİ 
ze DaZir, tramvaya ve çareıya pek ya Ankara caddesi tnkılıp kitaphaneain 

km, civan kAmllen mamur, 702 mel ~!lden~alı-ramı-·z·-... ------ı 
re murabbaı, kısmı izamı muık mu.. Kitap satın alıyoruz 
tatllU§§ekil ve altı parçaya mufrez ar1a Etki ve yeni harflerle her nevi kitap 
acele satılıktır. Tallblerinln saat on. lfr ve okunmuı yeni harflerle lise kitap 
dan bire kadar HABER gazete.inde lan iyi fiyatla satın alınır. İstanbul An· 
Bay Fethiye müracaatları. kara caddesi 155 No. 

Inkı1Ap kltaphaoesl 

MA~OP FAUSTA 

B
- Mersi, ~alnız bir tane.si yetl!fir. 
una mukabıl size on defa tetekkür 

ederim. 
- Söyleyiniz! 

- Geçen gün, madanı Faustanın 
evinden iki kadın tevkif etml§lerdl. 
Bunların serbest bırakılmalannı rica 
edecektim. 

- Pekit Bir saat sonra tahliye edi
lirler. Onları bizzat ben şehrin dışına 
çıkarınm olur mu? 

- Teşekkür ederim. Bir de, l<ttf en 
o11Jara söyleyiniz ki kendilerini Orle
an da mahlm olan yerde bekliyorlar. 

- Peki, o~u. da söylerim. Yalnız 
dostum kendını Larşandan muhafaza 
etmeni tavsiye ederim! 

- Adam sende, Pliba öteki ayatı
ıun da topal olnıastnı istiyor 

Kriyon plerek: .. 

- Hem kral sizi l'Örmek istiyor. 
Haydi, gelia de takdim ede;tm. 

- Nicin? 
- Sizi miWatlandınnak fatiyor 

bandan büyük sebep olur ma? ' 

- GUzel ama, kralın yilzfl bqtinler 
41e pek uık old"'1ııulan girmek iste
miyorum. M&ıyö dl Kıiyon rfea eff. 
rtm, beni sorarlaraa alrmedllf.nlsl 
aiSy1eyinfz. 

Krlyon hayretle. 
- Öyle olsun I dedi. 

. İki arkada§ birbirlerinin elini sık
tık tan so11ra ayrıldıklan aman Krl· 
yon: 

- Eier bu adamın ahlikını anla•ma; Allah bellmı versin f diye söy
lftbwctw. 

Pardayan yüzbaşıdan ayrıldıktan 
110Dr& Aoinıca eneıee ~Uılı otele 

gitti. Mabadı orada Jak Klemanı 
aramaktı. Fakat bulamadı. 

- Herhalde Parile gitmiftir 1 diye 
düşündü. 

Enelee yatml§ oldutu oda)'! kira
Jaclaı. Burada iki rtfn kadar dinlendik 
ten sonra Parfse dhmek niyetinde 
idi. 

O gtln, DOtfS di Monpanslye ile 
Dük dö .Mayen ve dfter Giz taraftar· 
tarınm Bluvadan kaçtıklannı haber 
aldı. Demek ki kral 8çUncU Hanrf nin 

111nnuni1etl tıamamlanmııtı. Yalnız 
Karclinal dö Giz, pvalyenia Bluvaya 
~rdiği gün bir bıçakla öldürülmfiftü. 

Erteei ıiln kral, bilyilk bir ihtilil 
~kacalındaa korkarak Aınbunaza 
hareket etalfti. 

ParclaJU bu 11.aberlerl hayretle din 
ledikten aoua otelde iki da kalarak 
hl~blr yere çıkmamıfh. Heniz 'bir ka· 
rar Yenmiyor ve: 

- Aaba Plorauaya sfdeyim ıni, 
gitmeyeyim mi! diye dUtlntirordu. 

Krlyon kralm hareketinden sonra 
Blunda nH n kumandan olarak 
kalmıştı. Pardayan onun dostlufun· 
dan istifade ederek Larşanı ziyarete 

gitti. Ona, bqka olarak şunları söy
liyordu: 

- Doirusu, o koca heykeli atarak 
baeafınıa Jur•ıtıma çok mUteessiriın. 

- Fakat ..ız ona, beni öldürmek için 
atmıttıaız. timdi de teeullribıiizden 

baheediyonunu. Buna akhm ermi· 
yor. 

- Eter böyle bir kazaya eebep ol· 
uydun, timriimin sonuna kadar ken· 
dimi affetmezdim. Clnkii sizin ıibl 
kamaadaalar 'T..ft >:bfiacle pek azdır. 

F İATI, 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
· 2 Litrelik ., 100 • 

iHTAR: KüÇük şiŞeler · 10, büyük şişeler 15 kuruşa-geri allnır. 
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sadınızda muvaffak olamamı151nız. 

Mösyö dö Moröver ile dlterleri sizi 
yakalamak için peılnize düttüler ve 
bütün Lig taraftarlarına şeklinizi ta
rif ettiler. Görüyorsunuz ki sizi öl
dürmek büyük bir cinayet delildir. 

Pardayan bunun tlzerine aalcıyı su
dan çıkararak: 

- Blllkisl dedi. Moröver yalan söy
lemit ben protestan deflHm. 

- O halde katollkslniz? 
- O da değil. Sen söyle bakahm, 

Moröver Orleana mı ,gitti? Yalan söy
leme, bitfrııfn ki mukaddes kiti. .. e bu 
gibi şeyleri yasak etmiştir 1 

Salcı kısa bir tereddtit ge~lrdikten 
sonra: 

- Onu kal'§• tarafa geçirdim ı dedi 
Bojansiye d8nerek geceyi Lonclor ote
lin de ge~rdfflne eminim, 

Pardayan titredi. 
- O halde, haydi beni öbUr tarafa 

geçir! 
- Bojansi tarafına mı? 
- Evet! .. 
Birkaç dakika sonra Pardayan sa. 

hile çıkmış Bojansiye, Llondor oteline 
doğru koş'1yordu. Aradıfı otelin teh· 
rbt öbür ua:ıında oldufunu öfrenince, 
nefes almadan şehr~ geçti. Kimse 
onun bu halinden şüphelenmiyordu. 
Çünkü §ehir karma karı§ık olmuş, her 
kes bağırıp çağırıyor, silahlanmıı 

adamlar oraya buraya koşuşuyorlardı 
Bu heyecana sebep Dük dö Gizin öl· 

dürüldüğünün burada işitilmiş olma· 
şıydı, Pardayan halktan birine sora· 
rak bunu öğrenmittL 

Şövalye, nihayet otelin önüne gele
bildi. Bu ıırada otelci kadın kapının 
önüne çıkmıı bağıra bağıra halkı si· 
Wılanmaja. tqvik edir.orda. P•rda· 

yan hemen kadının ~anına sokularak: 
_ Ben, Dükün öldürtlldiliü BlaT&. 

şehrinden geliyorum, dedi. Hemea 
bir Bilrü inan etrafını sararak tafsi
lat istemete başladılar. O da bazı 
izahat verdikten sonra: 

- Ben katillerden birini takip edi· 
yorum, dedi. 

Şövalye, kaW olarak Moröverln 
,eklini anlattı. 
O~lcl bunlan dinleyince henıenı 
- Bu herif, dedi. Bir reyrek enet 

burada idi. Ah. setnl Neden çalnaeak 
beygire binerek buradan kact!_iını ıhn 
di anladım. 

- Nuıl! 
- Evet, herhalde onun adamı ola.-

calr. iki herif buraya gelerek kendisine 
gizliee bir pyler söylediler, o da he
men hayvanını eterleterek dört nalla 
uzaklaotr. 

Pardayan, iti anlamıftı. Momer 
kendisine Ul'fl bir~ok tuaklar ha· 
zırlamıt ohnamna ratnı•n )'ine pefln
den geldiğini anlayına ka~aktan 

başka Yol balamamıftı. 
Şivalye: 

- Madam t dedi. Bu adamı yaka· 
lamaldığım muhakkak 1lztmdır. Aea-· 
ba ne tarafa ıtttlT 

- Şatodön tarafına •• 
- Herblrl altı liralık elll EkUye 

mukabil bana bir be1rlr hazırlayabi· 
Ur misi nlı? 

- Para bile istemem mösyö 1 Sizi 
yılr~rım ribi götüreceiine emin olabi· 
lirııinizl 

Otelci kadın, Giı uirunda hayatım 
feda eden Ligcilerden olduğu için 
Pardayanın uzattıtı paraları eliJe ite 
rek, garsona derhal en iri be7girin 
hazırlanmuım •mretU. 
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Direktörlüğünden : 

Aç karnına bir kahve kaşığı almdıkt.8 

Kabızlığı defede r 
Yemeklerden birer saat 11onra al1DJrsa 

HAZIMSIZLICI, mide ckşlllk ve yanma. 
ıarmı giderir. Ağu:dald tataızlık ve ko.. 
kuyu izale eder. HOROS markalı amba. 
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Melike Cemal; Sabriy 
Beyoğlunda L Q N O R A Birahanesi 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci sınıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 
3 - lstiyenlere kayıt şartlarım bildiı-en tarifname gönderi· 

lir. 

ğı bir tarafı Eminpaşa sokağı köşe· Mektep kitap arı ,_ .... b~ında her tarafa yakın Mercan a- •p..---- --
Şehzadebaşı polis karakolu arkasında. Telefon 22354 1 

partnnanmda küçük ve büyük daire· lı Mel<tep kitaplarınız1 kolaylıkla almak isterseniz 
ler kiralıkttr. BUtiln konforu tamam-

1
1 "VAKiT,. Kitap Evinden geç1nlz. 

Ankara caddesin 
lef on: 243 

. ' ... ' . ' ... '' .. • • dır. J{apıcıyn müracaat. ..._ ~cm 
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330 MA~(OP FAUSTK 

Birkaç dnkika sonra Pardayan Şato 
dön yolunu tuttuğu zaman, otelci ka· 

' dın arkasından: 
- ?tlö$yÖ! diye bağırıyordu. Herifi 

yaka!ayınca buraya getiriniz, asaca· 
ğız! .. 

'Şövalye, yirmi dakika kadar delice 
bir süratle ilerledikten sonra Marşe
nuvar isimli büyük ormanın ağaçları
nı görmeğe başladı. Şatodöne gitmek 
için bu ormanı baştan başa geçmek 
lazımdı. Pardayan hayvanı o kadar 
tazyik ediyordu ki, beygir nihayet bo
ğuk boğuk solumağa ve son kuvvetini 
sarfctmeğe başladı. Şimdi, baş dön· 
dürücü bir süratle orman içinde koşu
yor ve arkasında bir toz bulutu bıra
kıyordu. 

Tam yolu döneceği zaman ağaçların 
arka3ından gelen bir hayvan kişneme
si Şö·rnlyeyi titretti. On dakika sonra 
önünde giden süvariyi görmüş ve bu
t1tun da Moröver olduğunu anlamşıtı. 
Pardnyanın dudaklarında müthiş bir 
tebessüm belirdi. 

Morö,·er arkaısma bakmadan dört 
naJJa ilerliyordu. Takip olunduğunu 

anlamşıtı, arkasından kendiı::ine yetiş 

mek için uğraşan adamın Pardayan 
olduğunu biliyordu! •. Öleceğini de bi
liyordu?.. Artık atını kendi haline 
bırakmıştı. Hayatı nerede ise mahv
olacakt •• On altı senedir başının üze
rinde duran tehlike nihayet patlamak 
üzere idi. Bu ı::on takipti. 

l\forö,·er bunları karma karışık ola 
rak düşünüyordu. O, on altı senedir 
Pardayandan kaçıyor, onun kendi 
bkkmdı! ~!'eeeği ölümden korkuyor
•u. Hayır, onun korklliSu ölümden de
llf, bfft.at Pllrdayanın kendisindendi. 
Nihayet korktuğu başına gelecek, Şö
valye ile yüz yüze bulunacak ve ken-

--~--------------------------disinden eski hesapları soracaktı. 
Birdenbire altındaki beygirin yıkıl· 

dığmı hissetti. Kendisi de yere yuvar
lanmı~tr. Henüz bir tarafına bir şey 
olmamış, yani kalkıp kaçmak imkanı 
kaybolmamıştı. Fakat o, artık düşü
nemiyor, dudakları bembey,az olmuş 

titriyordu. Pardayanın otuz adım ka
dar ileride attan indiğini gördü. Der
hal kendisini toplayarak tabanca~tnı 
çıkardı, birdenbire yere dayayarak 
nişan aldı. 

Fakat Şövalye hiç tavrını bozmadan 
üzerine doğru yürüyerek söyleniyor
du: 
_Ateş et bakalım, fakat emin ol ki 

vuramıyacaksrn ! 
Şövalye ona perdelenmiş gibi geli

yor, ateş saçan göılerinden. başka bir 
yerini göremiyordu. Son bir gayretle 
ateş etti. Fakat Pardayanı vuramadı
ğını görünce elindeki tabancayı fırla
tıp attı. Ayağa kalktı, Pardayan iler
ledikçe o geriliyordu. Karşısındaki 
adamın mezardan çıkmış berhayat ol
duğu 7.annına kapılmıştı. Nihnyet ar-

kaı:ıına tesadüf eden bir ağaca çarpara:~ 
durdu. Yerinden fırlamış gözlerini 
Pardayana dikti. · 

Pardayan iyice yaklaştıktan sonra: 
- Monmartr tepesinde görüştüV,ü

müz zaman ı::eni affetmiştim. Fakat 
neden beni tekrar öldürmeğe teşebbüs 
ettin? dedi. 

Morö,·er cevap verecek halde değil
di. l\:albi ı::ıkışmiş, nefes alamıyordu. 

Pardayan tekrar söze başladı. 
- Suna hiçbir frnalık etmemiş olnn 

Luiz ile zavallı hahamın katili, gene 
sana hiçbir fenalık etmemi~kcn han
cı, salcı ve daha başkalarını beni öl
dürmek için para ile kandıran katil! 
Söyle bakalım kendine nasıl bir ceı.a 

" 
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seçiyorsun? Ce\'ap versene! .. 
l\foröver, sesini bile ~ıkaramı) or. 

1 Pardayansa onun can çekiştiğini fark 
edemiyordu. 

· Şö\·alye karşısındaki adama bir 
müddet baktı~tan sonra yüzünde acı
dığını belli eden hatlar belirdi. Hem 
sert ,.e hem de tatlı bir sesle: 

- Mademki sen seçmi)orsun, o hal 
de hen söyliyeim. 

' Pardayan bu sözleri söyledikten 
sonra parmağile Moröverin kalbine 
dokundu. Bu anda, ~toröver kalp sek. 
tesinden ölmüştü. Fakat Şö\'alyc bu
nun farkında olmayarak sözlerine de
va~ e~iyordu: , 

....: Sana öyle htr ceza tertip edece
ğim ki, ömrünün sonuna ka.dar mah
cup oJ ! Bu ceza, iyi dinle Ligin kn tili 
"Af,, olacaktır. Bak, Pardayan senin 
gibi müthiş bir canavarı affediyor!.. 

Moröverin naaşı bu esnada yere yu
'·:ırl:ındı. Pardayan titredi, büyük bir 
merak ,.e hayretle ona doğru eğilince 
ölmüş olduğunu anladı! .• 

Morövçr başka bir şeyden değil. 

~adcce senelerdir taşıdığı büyük kor
kudan ölmü~tü. 

XXXVIII 

KAYBOLA~ HAYAL 

Pardayan bir saat kadar hiç kımıl
damadan ~loröverin (;lüsünün yanın
da hektedi. Der:n bir dU;;ünce onu eski 

• zamanlara t:ekiyordu. GözünUn önün
de duran :\torüverdi. Fakat o 1.uizi 

diişünüyordu. Onun öleceği zaman 
kollarını bo~ 11·ına ~oladığı nnı dii'.'Ü · 
nüyordu. Bira'l. .sonra gözünün ön\ine 
Fausta geldi. Iı'akat bu hayal ycrinı he( 
men Viyoletta ve Dük Danguleme terk 

cttı, audakları acıklı bir tebessümle 
gerildi ~ 

Eıı nilı aret Hügeti düşündü, m· ıı -
'anarak: l 

- Belki de yorgun bir scnahın tıa. 
'I ancaıi orada din lene bilir, dedi. :. 

Yoldan geçen bir oduncunun çıkar· 
dığı gürültü ile kendine geldi. Odun
cuyu ~ağırarak bir ı,azma istedi ve 
eline bir altın para verdi. Oduııcu 

ölüyü görünce bu isteğe titriyerck ita
at etti, Pardnyan soğ~ktan sertleşmiş 
olan toprakta derin.bir çukur kauırak 
Morovcrin naaşını oraya gömdü. üstü
nü de eğerle kn}>adıktan sonra mezarı 
doldurdu. }{azmayı oduncu~a iade 
etti • 

Köylü: 
• - Şu ölmüş beygiri alabilir miyim? 
diye sordu. 

- Evet, sahibi de öldü. Artık ona 
ihtiyacı kalmamıştı, alabilirsin! 

Şövalye hundan sonra beygirinin 
yanımı giderek, yularından tuttu ve 
ağır nğır Şatodön yolunda ilerlcrmeğe 
başladı. 

Bir fersah kadar yürüdükten sonra 
hayvanına binerek Şatodöne geldi. Bu 
şehirde halk tıpkı JJojanside olduğu 

gibi siJahlanm11ı1; bağm~ or, çağırıyor
du. O geceyi bir otelde geçirdikten son 
ra sabahleyin yola çıkarak Bluvaya 
vasıl oldu. · 

Şehirde ilk gördüğü adam Kriyon· 
du. Yüzba~ı, "Kahrolsun Vaha, Dükü· 
miizün . intikamını ala hm!., diye bağı
ran halkı te liin ctmcğc çalışıyordu. 

Par<layan Kriyona yaklaşarak: 
- Mös yö dö Kriyoİt, lCı.tfen hanıı 

ufak bir hizmette bulunur musunuz?. 
dedi. 

- Hay hay dostum, bir değil on t 


