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kayıp var önümüzdeki cumartesi günü saat 
11 de Kaıumpaşa tersanesinde iki yeni 
denizaltı gemisinin inşasına batlanma 
merasiJ11i yapılacaktır. Bu iki gemi do-
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Bu hissi, ince romanı pek yakında 1 
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i Birkaç güne kadar başlıyor. : 
• 1 ························ ................................ . 
Döırlt sata ıroa : 

11ıteo tıfo ve 
a~ııarımız 

Ban ı..ımı.ı.·h'r a~ılaııılıklauııa Adeta ~f 
edı~ orLr. C)uııı.u oııJıırın a,ıları lam tealrini 
roıı~reıcek bir de\ redtı iken, tUo bltnıq ••. 

l'lfouun blttlliııe \eya bltmt•kte oldufrtına 
BC\inmenıtk imkan ı:ıdır. takat aıılananıa_ 
rn dıı. acı~ acak df'ğlllı.. Zira, kendilerini, CeQ 
de ol..a, aıhbı bir U>dbltt alı~tırmıı oldular. 

Liıkiıı orta.da ıu clbtt \·ar: l;iehrinıJzde tL 

fo 8&lgınmm hangi aylllrda en çok kendini 
atöııterdlğtnl ~öze alarak atılarıı o zaman. 
dan bafla.rnal.ı dt>kil miydik'! Bunu, bu aent>, 

., 

D~mi.uıltı gemilerimizden Dumluprnar 

Belçikada ve Lehistanda 

Alman casusu 
·4 papas yakalandı 

lngilterede bazı ·Alman 
gazetecilerinin 

" Meslek harici ,, faaliyetleri 
Brüksel, 11 (A,A,) - Eupen poli8i muha. 

cir olduğunu ııöyllyerek iki &enedenberi Eu. 
pende oturan Alman valzl Schecklısi tevkif 
etınJıtir. Va.tz, casuılukla itham edilmekte.. 
dir. 

Scheckhs, oldukça müreffeh bir hayat ge· 
ı;lrmekte ve 4'!lotos1kleUe sık sık Alman hu. 
duduna gıtmekteydJ. TevkU hAdiıı~ı hak_ 
kmda adliye makamatı ketum davranmalt.. 
tadır. 

Lehistan da 
Vareova, 11 (A,A,) - Leh maka.matı yu. 

karı Silezyada oturan Uç Alman ralıiblnln 

ikamet tezkerelerini temdit etmek isteme.· 
ml§tlr. Bunlar Pluv!Wl Venzlaff ile Kato... 
vlçll Sebiller ve Schnelder isimlerin~kl ra. 
blplerdlr • 

• lngiltere<Ie 400 kişilik 
Alman teşkilatı 

Londra 10 (A,A,) _ Evenlng Stand.aJrd 
ı;azetesi, bir husu.si muhabir llD%UI ile, net 
rettlfl bir makalede, Alman gazetecllerinia 

( D600mı 4 tinci.ide) •. 

fikrine müradıat .,.ttıA'Jmlz doktorlar da 11• Her kuvvetli yağmurda olduıl\Jgibl , bu sabah da Ahrrkaprdald tren yolu altml!an ..._ 
rarlıı ıWylt"dllM. ÖyleyM'. J:'f'lf'<'f'k Jddan tfozl çen geçidi su basmıştır. Bir iki metre lrUfad:ı kl su yüzünden semtin sahi1le lrUbalmı temSa 
~·ok aşı müddt•tlnl f'\·\·elden tayin edip aba.. eclcn yeglıne ) oldan ne insan, ne de hçblr ve-.altl nakli ve geçemez olmuııtur. 

"bı.t . llmlzln o zanuı.ııdan qılanmaıınıı temine ça.. Mahallenin çocukları, buradaki ufacık ı~grm deliğini açmak için, paçalan sıvayıp suya 
?!\otar, varalıT da b' k:r E . t d' 1 r Ü lışalım. ÇilnkU tıfo, bu ff'brln, bUtUıt vrtt. girmişler, rakılt hiçbir ıey yapılamamıştır. Bu vuiyct kar§ısında ufalt bir sandal bulun. 

Ye . rır n ır çı 'VC nınıye ırc' or ka-::.a batı moclem bir ,..1c11 alm<'.aya kadar, alk ıuk muş \·e karşıdan karııya geçrnlcr bu sand~\ldan iırt.Jfadc "tmlşlerdir. Reıılmlerlmlz bu baU 
l"Ul</e i::xıhrıt alırk.Cıı... ortalıkta dolqmaktan ,·azg1>Çmly~ktlr. gösteriyor. Bu vaziyetten binlerce insanın ,,:ısıl şlkAyet ettiklerini evvelce .. İstanbul konıa. 

(Yazısı 4 ilnciide) HABER ıuyor .. sütununda yazmııt.ık. Belediyenin bir kere daha nazan dlkkatlnl celbedem. 
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2Jış Süµısa: 

Bir sefirin sözleri 
ve bir devlet 

reisinin cevabı 
Yazan: Şehip Gündüz 

Hitlcr bu cihetleri tıpkı böyle, yani bi. 
zim de anladığımız manada kabul et-

mekte oldu~unu a:;ıkça söylemiş bulu
nuyor. lştç cevabi nutkun b 'rkaç cüm
lesi: 

l - ''Gerıcral Frankonun ~iriştiği 

ttspanyanın bir kısmını istila etmiş 
bulunan asilerin reisi lt'ranko Almanya 
ya bir büyük elçi gönderdi. Marki dö 
.Ma.gaz adını ~ıyan bu büyük elçınin 
itimatnamcsini verirken Hitlere söyle
diği sözler ve bu sözlcr:n Hillcrdcn 
_gördüğü mukabele İspanya iç kavöası
nm Almanya ile olan münasebetini 
"vcsikalmıdırnı.akn bakımından mü

himdir. 

mücadeleden muzaffer çıkarak İspanyol 

Marki dö Magazın nutkunda bilhas. 
ısa. şu üç cümle göze çarpıyor. 

ı - ''Memleketimin kanlı bir 
harp ile parçalandığı bugünlerde ge
neral Frankonun sevk ve idare ettiği 
sıhhatıı !spanya her zamandan ziyade 
Almanyanın izhar ettiği duygulara ya
ni komilnistliğe karşı duyduğu kine iş. 
tirak etmektedir.,, 

2 - "Almanyanın temsil ettiği ve 
menşei ekselansınızın akılane ve mahir 
siyasetine medyun bulunulan prensip
lerden birçoğunun lspanyada. da tatbik 
sahası bulacağı şüphesi1.dir. Yalnız bu 
prensiplerin İspanya ananeleri ve ls
pany&run hususiyetleri bakımından 
uf ak tefek bazı değişikliklere uğrama. 
sını tabii görmek lazımdır.,, 

3 - ''Buraya. geldiğim anda. imza 
edilen ve Almanya ile İspanya arasın
daki iktısa.di münasebetlerin esasını teş 
kil edecek ola.iı muahedeyi, burada ça. 
Jışacağım günlerin her iki memleket , 
lehine çok faydalı neticeler vereceğini 
j§8.ret eden bir f ali hayir addediyo-
rum.,, 

İspanyanın bir kısmını istila etmi§ 
bulunan asilerin mümessili bu Uç 
cümle ile eu hakikatı tebarüz ettir. 
mektedir. 

1 - "Franko meeru İspanyaya karşı 
olan suikasdindc kendisini haklı gös. 
termek için hB.18. komünist bir 1span
yanın mevcut bulunduğunu medeni 
dünyaya yutturmak azmindedir.,, 

2 - ''Franko Alınan rejimini tatbik 
etmek hususunda. evvelce yapmı§ ol
duğu vaade sadık kalmaktadır.,, 

3 - "Franko silah ve tayyare mu. 
liabninde İspanyayı Almanyay& sat
makta devam edeceğine dair yeni to
minat vermektedir.,, 

Almanya. namına verdiği cevapta 

milletini sulha ve hürriyete kavuştur

mnğa muvaffak olmasını \'e aynı za. 
manda lspanya hudutlarından yayıla
rak Avrupayı tehdit eden büyük bir 

tehlikeye nihayet vermesini temenni 
ederim.,. 

2 - "Ben de sizinle beraber olarak 
takdir ederim ki memleketlerimizi sıkı 

sıkı birle§tiren §ey; beynelmilel ko

münizmin yıkıcı savletlerine ka111ı ken. 

dimizi müdafaa arzusundan ibaret· 
tir.,, 

3 - "Yeni iktısadi muahedeyi bir 
fali hayir addettiğiniz.i söyliyordu. 

nuz. Memlcketlerimiz arasındaki ik

trsadi münasebetlerin gerek Almanya 
ve gerekse lspanyanın menfaatler ine 

uygun olacağını takdir etmekte oldu

ğum için mc.mleketlerimiz arasındaki 
"mal miibadclcsinin., en kısa zamanda 

en faal bir şekle girmesini şiddetle nr. 
zu etmekteyim . ., 

Almanya devlet reisinin Berhtes
gadendeki yazlık ikametgfıhmda. teati 
edilen bu nutukla.nn böylece tahlilin

den sonra. bugünlerde asi İspanyaya 
mühim miktarda. top, tüfek, cephane 
ve tayyare bombası gönderileceğini id. 

dia. edenlere hak vermeli mi bilmem. 
Hadiseler Frankonun adamı tarafın· 

dan söylenen bu sözlerle Almanya dev

let reisinin bu cevabından b a§ka bli' 

mana çıkarılması lazım geleceğine bi. 
zi inandırırlarsa memnun oluruz. 

Şekip GUNDOZ 

Bir batanın tashihi 
D:.inkü makalemizin son kısmcnda 

"Ahdi atlkın meLmurlan,, deye çıkması 

icap eden J<r..ım "ahdi a tilan firmorl.ırı,, 

§eklinde çıktığı için bu taıhih hata -

aindan dolayı özür dil~riz. 

Çinin kurtuluşu 
Türkiyeyi taklit etmesile 

Tahakkuk edebilir 
Adana. 10 (A.A) - Milletler Cemi

yeti sıhhat işleri nezdlnde Çin:in mü
messili olan doktor pr ofesör Pen ya. 
nmda eşi ve Sıhhat Vekaletimizden 

kendisine mihmandar olarak verilen 
doktor Remzi olduğu halde bugün 

§ehrimize gelmişlerdir. Doktor Pen 
hükfunetimizin misafiri olarak Ccmi

ycti- AkVam namına ve Çinin talebi 
üzerine memleketimizde sıhhi ve sos

yal teşkilatı tetkik etmektedir. Profe.. 

sabı ne §ekilde o{ur~ olsun tasfiye 
edebilirsek terakki yolunda biz.im 'için 
mani kalmayacağına eminim. Tı.irkiye

nln en bUyük bahtı memleketi yabancı 
istilasından kurtarma yolundaki mü. 

cadelede aef oldı~tan sonra medeni 
ve sosyal inkılabında da §ef olan bü

yük bir lidere sahip olmasıdır. Bizim 
şefimiz maalesef askeri işlerini henüz 

bitirememiştir. Türkiye Çin için tek 
bir örnekt ir,,, 

sör Pen czcUmle §U beyanatta bulun- -----------....ı.---

muetur: iki kadının 
''- Türkiye hakkında büyük malu-

matım yoktu. BUtün malfımatım ga- ete gv İ a 1t1 n da 
zete ve mecmualarda olduklanmdan 

ibaretti. Çinin kendisini kurtarması ,'j gaz() z ş 'ş esi' 
için kurtuluş davasında. bütün millet 1 baı dalı ve 1 ma.'ta 
ve kuvvet membalarını birleştirmiş 
olan bir Şefin arkasında yurumuıı iJı IİİSİİ ('tkaı ıldı ! 
olan ve sonra medeniyet ve nur yolun- Ye~H mallar sergisinin bahçesinde-
da aynı Şefi takip etmi!ı bulunan Tür- ki gazinoda garson Ab~s dün gece 
kiyeyi taklit etmesi şarttır. yirmi b:rde bir mau ba!'}ır. Ja oturan iki 

Türkiyede gördüklerimi memleketi. kadından birinin masa üzerindeki be
me ve. milletime anla~cak ve tatbika yaz örtüyü alıp elbisesinin etek tara
çalışacağım. Japonya ile bugünkü he- fından içeriye soktuğunu gö.müştür. 

Bir tavzih 
Sa::nuel Benbasat isimli bir zatın 

ihtida ettigini dün yazmıştrk. Bu zat 
matbaamıza gelerek kendisinin §imdi 

Galata terazi fabrikasiylc al!kaıı bulun 
rnadı~mı bild;rerek bu noktanın tavzl- 1 
hini istedi. 

Abbas vaziyeti derhal sergideki za
bıta memuruna b ldirmiş. Hatice. Nadi
de ismindeki bu iki kadın Galatasaray 
merkezine götürülmüşlerdir. 

Kadınların Üzerleri aranınca etekle
rinin altından bir masa örtüsü. bir bar
dak, beıı gazoz şişesi çıkarılmıştır. Ka
dınlar adliyeye verileceklerdir. 

HABER - J\l(sam DOsta-

1 Hatıralar· ve müşahedeler .. ·. · 1 2 

Yıkılan ocağın 
diyeti: Bir şerbet! 
Necit mutasarrıfı, bir. bahsa 

yüzünden nefyedilmişti 
• • 

gırış 
Va~an: Aka Gündüz 

Adını söylemek istemediğim bu 
kasabada iki mütegallibe a:lcsi vardı 

Biribirlcriniıı gözlerini çıkarmakld, bi
ribirlerini her türlü vasıtaları kull~ııa· 
rak öl.dürmekle vakit geç.irseler rıqse 
ne .. Kötillüklcri l:.>:..ıtün kasabayı ve 1 
~olayı:.iylc köyleri perişan etmektı:ydi. 
lki ailenin yüzünden suçsuz kasahanın 
adı kötüye çıkmı~tı. 

Gelen memurları hacıyatmaz gibi 
oynatırlar ve biraz beğenmiyecek <!sa
lar limon ka >Uğu gibi fırlatıp atarlaı dı. 
Müzevirlikte o kadar ün kazanmı~lar 

clı kl halk bu fiskos sözlerle alay e .~r-r • 
di: 

Biz Allahın şeytanların.dan korl<.na
yız. Çünl.(i bizim illere şeytan gire -
mez. Korkaır. Biz de iki tane iblisin 
doır.uzu var ki bir teki binbir ~eyt.ını 

suya götürür de susuz getirir 1. 
Bu iki mütegallibe kumpanyası bir 

gün tuhaflık olsun diye barışırlar. 

Şöyle beş on gün •barışık dursak acaba 
ne olur? Bir görelim, derler. İstc:rı;e 

yalandan olsun, arada barışıklık olun • 
ca tabiatiyle tezvirat ta olmaz. Tezvi
rat olmayınca kavga çıkmaz. Ka"ga 
çıkmayınca keyif çat:lmaz. Vaziyc·tten 
canları sıkılır. Biribirlerine verdi':leri 
söz.den de cayamazlar. Ne yapsınlar? 
Bir akşam toplanrrlar. Hoşbeş konu -
şurlar. Bir aralık ortaya bir laf atılır: 
Bağdat ile Basra arasındaki Necit mu
tasarrıfJnı azlettirebilir miyiz, ettlre -
mez miyiz'! 

- Yahu 1 Necid bucaya yüzlerce ki
lometre .. Mutaaarniın kim olduğunu 

da bilmiyonıı . 
- Ne zarar var? Ortada bir Necid, 

bir <le onun mutasarrıfı var ya .. Erbap 
olana bu kadarı yetcır. Hadi bir hal.se 
tutu~Jnn .. Ben on beş günde azlcttiri
ritn. Ettiremezsem on deve, bir kısrak 
veririm. 

- Ben, on beş günden sonra relen 
on altıncı gün içinde, yani bir gi.inde 
azlettiririm. Hem -Oaha etrafhııı, sun -
turlusunu yaptıramazsam yirmi d,.ve 
ile iki kısrak veririm. 

Birinci mütegallibe hemen iıc baı -
Jar. Babıaliye .dayar telgrafları. N~cid 
mutasarrıfı olacak ha in - adını bilme -
diği için yazmaz - şöyle hınız, böyle 
uğursuz der dayanır 1 

İninci mütegallibe o gün yirmi deve 
ile iki kısrak satar. Soranlara der ki: 

- Ne çıkar? Rakibime nasıl olsa ga
lebe çalacağım. O zaman kırk deve: ile 
dört kısrak alacağım. Ç>n deve il·.: bir 
kısrak ta lcer.disi verecek. 

Bu plana kımsenin aklı ermez. Bit 
gün, beş gü!l, birincinin telgraflarına 

Babıaliden cevap çıkmaz. Dc:rken ha • 
his tututtu!clan on beş gün biter. On 
altıncı gün geJir. Yani o gün içinde 
ikinci müt;:g:-:llibenin ııözü olaca~t. İ
kindiye kadır istifini bozmaz .. 

- Sen hala durursun yahu! Tel

graf çektifh yok. 
- Aldırmayın.. Davayı kazanacağı

ma em'nirn. 

Akşam ~stU ;:,adişah sarayından :Vin
ci mfüegalliucye şu telgraf gelir: 

( Par.li§a~ı:nız efendimiz. hazretle: i -
nin ııeJamları var. Sadakatiniz mal•Lu • 
zrycti mucip oldu. ''Necid mutasarrıfı 
azlolunarak zaptiye nezareti altı11da 
Rodrum kaksine gönderilmekte,Jir. 
Hiyanct ortcl!darı hakkında şirl·letli 

muamele yapılması isin vilayete ira • 
dei seniye tc.1,J'ğ olunmuştur.) 

İkinci mfücgal'ibc bahsi kazar.arı.ık 

on deve ile l:ısrağı alır. Gece yarısı 

zaptlve ta1ıur ağası bir böl::k zaııtiye 

il~ birlr.ci mfıte~allihen=n evin= sarar ve 
ko11arrnı bı:ğlıyara~c bilinmez bir se•:ıte 

alır .götüP:ir. 

fşin iç yüı:ü şöyle ·olmuş: Bi:-inci 
mütegallibe telgrafları yağdmrken. 

ikinci miitegalllbe sattığı devderin, 
kısrakların parasını bir adama ver~.i~ .. 
Adamını istanbulda padiıahın ba~ma - 1 

beyiincisine göndermiş. Bir de şu me· 
alde bir mektup yollanuş : 

(Necid mutasarrıfı bir haindir. O
radaki halkı isyana teşvik ediyor. Y.ak
sadı bir Necid emar;ti kurup emarctin 
başına geçmektir. Hududunu o l~.ıdar 
geniş tutacaktır ki bizim kasabanın c~· 
rafından "b:ılıse giren rakibinin aılmı 

yazarak .. filanı de kendisine ortak et
m'ştir. Oun vasıtasiyle burada c;ilahh 
adamlar tedarik ettirmektedir. Bu ha
inane teşebb:lsleri belli olmamak için 
bu filana talimat vermiştiır. Oda bu 
talimat üzerine kcndis'.nin alcylıhde 

Babıci.liye telbraflar !:ekecektir. Ba'.:ıı -
ali mutasarrıfı namuslu bildiğinden seı 
çtkarmıyacaktır. Bu suretle çekecek -
leri perde arkasında pa<lişahımızın ül
kes:ndc başka bir devlet kuraca'.dar
dır.) 

Net!cesi de yukarıda dediğim ~ibi 
olmuş. Kasabada kalan m~tegallibc gi
den rakibinin mallarını talan ettirmiş .. 
Mabcyinciyc ettiği masrafların on, yir
mi mislini cebine indirmiş. 
Mutaııarınf gerçekten namuslu bir 

adammış. Binbir zorluk ve borç içinde 
N ccide geleli ancak bir ay olmuş . 

Aradan on beş . yirmi go.in geçer .. 
Bir gün bir çok zaptiyelerin muhafa -
zasında bir adamla çoluk çocuğu kasa -
baya misafir olurlar. Tabii mütegallibe 
nin selamlığına konarlar. Şuradan bura 
dan derken misafir kim olduğunu ar:la
tır. 

M e ğer Bodrum kalesinde hapsolun -
mak üzere götürülen Necid mutasarrıfı 
ve ai lcııi ~ ... liilm=v-is ! 

Mütegallibe sakalını karı~tır.ırak, 

tesbihini şaklatarak, adamcağızın yü
züne karşı rler ıki : 

- Hele hele? Şu Allahrn büyüküğü 
ne bak. Necid nerde, sen nerde, ben ner
de ? Sen 'bir bahse kurban gittin mut!! -
sarrı f efendi.. Gerçi sen:n yüzilntlen 
yıllardanberi düşmanımız olan bir ra -
kibimizde ortadan kalktı ya... Çok ~ii
kUr Rabbimize .. Hele sen meyus ol • 
ma. (Uşaklara el çırparak) getirir\ e
fen diye bir nar ~crbeti ! İçine kar .da 
katın ki soğuk olsun! .. 

Aka GÜ ND0 7. 

Uört hırsız 
Dört haydut, bir otomobllcl)i durdurduk. 

tan \'e §Oförün bUtUn paruını, yanı 932 
lirasını aldıktan sonra, kendinini eerbcat bt. 
rakıyor ve aldıkları parayı §Öyle tak.sim 
ediyorlar. Birmcl hırsız, ikinciden 80 lira, 
üçüncüden 212 lira ve dördüncüden 284 lira 
!azla alıyor. Hırııızlardan her biri kaç para 
almııtır acaba! Z 

Bu bllmccemlr. müktıfatııdır. L>oğ'ru hal. 
ledenlerucn iki kl;,iye h<'diye verilecektir. Cc 
vapların (11} ağustos) tarihine kadar yolla. 
nılmuı I A.zımdır. 

Tilkı ile tazı 
rı temmuz tarihli Arap sac;mm hallidir: 
Ta%1 4x7 ylLlll 28 11ıçray10 yapınca Ulkl de 

:Sx7 yani S:S sıçrama yapml§ olur. Diğer ta. 
raftan mademki taz;ının 7 sıçraması tilkinin 
11 ıııc;rama.sına bedeldir o halde tazının 28 
sıçrarnuı tilkinin 44 sıçrayı§ma bedel ola. 
caktır. 35 ne 44 Un a ra.undaki !ark 9 dur; 
b•ı rakamda tazının 2'i ıııçrama yaparken 
till<inln kaybetti'! sıçrama sayısını lemııll 

eder. 
Ma.demkl tilkinin 36 ııçra;>"I§ avanısı vardı 

tar.ı 4x9 ıııc;rama yapınca ona yetıomıo ola. 
caktır. Demek tilki 3:Sx4 yani HO ım;rama 
yapltktan ıonra ya.kalanacaktır. 

Bu bllmecl'mize gelen cevaplar içinde dol!' 
nı olan yalnız Fatih Kıztaşmda 23 numara.. 
da oturan !;uzan Verkelln cevabıdır. Kendi. 

si hediyemizi kazanmıotır. 

.. Bir saç h~sabı 
<DilnkU Arap ııaı;mm hallidir:) 
T'ariatfl y~amakta ollLD :S milyon kl§iYI 

beheri ;>1lz bfn k!Jllik elli grupa ayırıüını. 

Her grııpltl ayni sayıda asçı olıuıla.rm en ıuı. 
glU'l sayıııı hiç ıUphulzdir ki 1 dlr. Bu ıuı. 

ı:rvl had 2 dir deneme1. Çünkll her yUz bin 
ld~iye göre yüz bin ııaç ve.ke.ııı· hesap cdilnıe 

11 AGUSTOS - ı!!/ 
{Ka11aıa ~ 
Kızıllı ada~ :t 

B AY Nasuhi Ba.ydaı'·~ 
terimiz.in en. ~~U~tııP ,-erı ~ tdı 

dır: Her sene bize ikı uç •eJl bil' 
Muayyen bir zevke, ~~af'~çtıil . n 
deye bağlı olmadığı 1!:111

'. bir e~I' 
lcr bir araya gelince garı~.,.eubl ~ ~ 
kuşağı oluveriyor. Ba~ ~ f'iJcttı ,. 4 

dar da şüphesiz, Tedık ııepsi ııtili dıı 
"Hepsi lazım bu yurda. . )lali" 
d . d.. .. .. ı'btiJalCl J'ı.ı 
ıye uşunuyor ve - e I>' . Caı• ııı 

nun romanından Ate..xıs ).(ili~ 
hafazakarların ağızlarJJ11• t sıJ" 
vardıran kitabına, realıS pek ıııt"' 
eserlerinden lta.lyanların . ıcilt ~ 
zevzeği d'Annunzio'nun bıriiJ!le ed· 
!arına kadar her şeyi tere uıııaJl 1 

.b· ıerc 1' .Ne yapalım? Elçi gı ı, . }38Y ı ){ 
liıı 

ti 

mütercime de zeval ol~~\ıı.aPııfl~ 
hi Baydar' dan da, seçtığl bit;» 
tercüme etmesinden ba§k

8 

!emeğe hakkımız yoktUf·duııı: ~ ~ 
Dün gelen Ulus'ta .0~u ·tirJllı§'dl 

m Eugeııir. GrarnJot'sını b: nlJ bil~ 
re Louys'in Kizılh .Adam ~e d.6 r ~ 
muş. Kızıllı Adam, f f[O~ onu d~ 
prc adlı hikaye olsa gere · J)lll>-s 
reden hatırlamış? Pier~e bİ.1' ~ 
b rkaç sayfalık hikaycsı, uıılf il~ 
eseri olmaktan ziyade, uın soııl~
önce, bilhassa geçen aS~1: sıı.fç';; 
türemic: bu('"iln bize ga)c b;" • 

!>" c ·n ., • 
kcn bir sanat telakkisin

1
• ·~I<I ~-' 

kar ahlakının hulasasıdır· rifİ, rı;iı 
nistanın me5hur b~r ~uh:eıı bir ;J 
tevsin ıstırabını tasvı: a!Jl'• '~ 
yapmak ister; bir esir ııalı~ırıe r' 
cağızın böğrünü kızgın ~e et' eleP 

· ve ~ sırada yüzünde belir ,~eet 1 

gilerini tesbite çalışır. J3U J%I e\'i f 
rckctini duyan halk, ressa~~~ 
ne gelip lanet eder; fal<8! rJll •":~ 
labahktan korkmaz. ba8'1• ~Jf 
ra., yaptığı resmi göster~~ 91' f, 
la~et ~eryatlarına ~ayra~rtl ııil' ~ 
kaım olur: Sanatkarın.' :ııet 
vücuda getirmek §artıle, . ,'dl 
zulme. merhametsizliğe, bır \'~ 
ri diri yakmağa bile ~.akklııi.ı~-tl 

İşte Pierre Louys ın . ıt 0rı1l l 
masalı ve ... felsefesi. Bugil i"''' "1 
n • - t "'vı ... ,.,., rf" .. c ... ,..:ı--- '°'10. ~"'" "' ~1 

mun bu derecesi de, heleorııuP 
olunca, çocukça oluyor. ; 
silkip gcçiyo~ız. .,,ıefo ~ 

Bay Nasuhi Baydar nil< ~ııitıt:~ 
ten önceki bazı edebiy~t·~erl' fA 
geçer akçe olan kalp fıl\l rct1111~ 
lüğilnU göstermek için . ~e \'e~, 
yorsa, yani bize bir vesı1'3 1'· 1"' 
tiyorsa bir diyeceğiıniZ yo -·" 
hakikaten gür.el buluY0~~ı: "'·~ 

·1 dt• · e 
Hayır. hayır, bu ka~1• ıetc~ ,ı 

m Eugcnic Gran.dot'sını ..nell / ··n o!iv P· 
bir adam Pierre ı..ouys 1 .,ıı.!u)>i ~ 
nu ciddiye alamaz. B. ~ ti>'°r: 1'0ı 
bize bir vesika vermek is.}lif' 
hut ki sadece bir gazete )lt Ç 
diye tercüme cdiy~~ah J. ~ 

.,.;..--" .... r.............................. r 
i AtatO de 
i5· k ··yLir1 , 
1 ınan o .,~~ ~ 
i B üy ük Önder )..t 1' 5 Al' 
• eıune'' -~. : T rakyada Büyükç ~t) !~ 
i köye kadar uzayan bir bit 'ı1 
i nu! lar ve köyde u:ıun~b,ıd' il' 
i kalarak köylü ile h••bı &1-';; 
: mutlardır. r-" /1 f " 
i , Saat 13 de köye v• ~'ıJll':~ 
i cot kun tezahüratla "-' d"(P' 
: . . . efil•" 
İ kendılerme ıkram e 
! kabul etmiılerdir. 
i.eeeWMe•••••••aaeaeae8aaea••·······--

od' ,,. 
lstanbul seıJJ ıd•~ 

kuyruklu Y~,,4cJ' .,ı 
Amerikalı heyet ali~e~\11~~ 

tarafından keşfedilen h• Jeri f' ~~ 
d .. .. d b · .,.ece 11111 D" 

ı z uç gun en erı .. di'• >' , ,.. , 

den dahi görülebilınekt~ J<•'def ·ıı :~ 
ruklu yıldız halkın "yecll \Jıflefil1

1 rr 
d·~· "D""bb .. kb roanı ·' ' ıgı u uc er.. ~ 

··ı-"1<1' karı kısmında göru ..... 
gözle seçilebilmektedir • ~ ~ 

ml§ anca.it yfiz bin )dJİ iÇ:~r ~ 
sı nazarı itibar& aımırıı§ N' 
doffeu olan diğer &TUPıar, 1~ ~~ 

Her grupta da ba§JD<I$ ~6 ,ı11u:ıııl' I' 
gnıpt.an birinin saç s~)'l!Z ~r ~ ı# 
§l buluMbillr. Ellmlzde ııo şı).,ıl 
nıı. göre. ıı.ynl ııayıda l'!:tC: ti> 
rarJ haddi elli kiti oıur· 



ıı .\Cus 
'ZI ~ Tos - t9n 
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c fllh e --
tdj tltttltrcıt şek o er 

Yor: Yazılar biri birini takip 

'l>ı1 n~,_ tntilerdc 
'«tdan ce n ve eşekle nakliyat 

.... t ... L za alınmak d 
ııııı \ı ~" Yaıa. .. ta ır. 
ltl Yllltti u.. g~. uzerine, bu hayva-

ıp la 'l.IU!rnu c . 
~· tarıbutd J ur. Cıvar köylüler 

Ilı ht an cı k dııtıı Y...an~rdan e. almaktadırlar. 
t d.t lnlaııtrna bır kısmının ne ol-
~rı IÖyJ • l'llaktadır. 

\. ..... .4. e hır e d' 
"') l.' IJ\tn? s· k n lJeye düıüyor: 
ç.~ ır ısın S Ctlaı M 1 ne oluyor aca-

~' r. Gtr uhtarın yolunu tut-
. ztn gU 

n Pastırma da yemiş-

)(. . . 
-~u· •. 

ı. tk\. 'Yetin scbeb' • 
~ 1ıt .. 1natç1 h ını araştrrdım: 
ı · r kop .. ayvanrru 11ltt l'\i ba• §. Bazan mese-
lıl~ 'Yak d' -ıtna, bir ıd .. 

"lltz ırernıi onemece ge-
• n~ı_ı· ~. 'I'aıı ,. ti . • 

, ~:~'Yatı da :ır :ıra asa ılerı 
~lttıı ~i'Uk tadd durdururmuş. 
h.ı; tUnd·· eterden · .1 • 
'Ytı;İıt k.. uzun k 1 gcçırı mesın. 
~ka lok0

Pru Uzcr~aba1ı1c saatlerinde 
lliçiıı aklar ir' ene iti var? Fakat 

ttıa}ı zln bu .. b 
811 

2llrlu ol 1nu arek hayvan 
~·- raaıta d" •un? 
ı.. -cdır ort lira 
"il ı... • 1ıitw· Ya kadar eşek satıl n ""tllln . gırne .. 

b ik• •11ıYct i.i • gore, tstanbulda, 
ta 1 lırt ze:ıne h 
~k Ya dU!nı" ' ayvanların fi. 

k~ltri Yl&ağına uı. Hele sırtta yük 
~ )olt aıı •on .... dı, t ttrncıc de"· ra, şehirdeki e-
"'Q ay

11
• 11&an ve gıl Çoğaltmak la-

~k ~o 1 
tallland 'tek sırtında naktiya-

S ltıplj a rnened'l 
lı tyYar illan değil .ı mesi insana 
t!~tı.... &atıcılık ~.alıba ... 
"lf "" ~, •bu ··k to' 8u t Pratiklik • Y.u şthirlerdeki 
ı.Y4ı:tı ticareti arnı~.lerinden biri-
S..br~ ~lı. guç!eştirmcmeli, 
' ~ı.ıre •1 ıı.. At cı er· ""t. aı, anb ın hepsine: 
"' arlı bis'kl 

) ~~Q 1 
et ali - dene-

oıı.. .. ~ at hah 
4ıı,"Ql\ııda ah, bisikl 
~~kızdır • bozuk k et merdivenli 

bir"-. ~ltk Ye • aldırımıarda kul
lıtcydı. &ane tavsiye oluna-

~ "'ıtıı •• ~~ il t~Ctin b ' • 
<> "41tıy u •layv . 

~ \' ".tı.., atı vard an tınsine !ev-bt , _, t,• ır. 
bıı.: ~,:: ., "'O l' l ''\ '"11)' H<tf 
"' ~ll\l tra ara ~t: 1.ıi1 hoLır 
~!'t • ~lıııd~ barruz~:~dr. Bunun se
r~ 'SIJl ~ ~ İl?ıj merkep bu-

h~ ~ Ctıı lıt• iht?· Halbuki dağ yol-
~. "'"' lıJı ıyaç var -'llb ~et ll'ıernleke _rnıı. Harala-

liı;'lıııııı tttirildiği tlerınden daQllz-
li h 11"'-ct. dıır. gazetelerde o-
rı..' '1ıı ı.. bir lf· 
"'Cdıt ""tu 0 Yliinu 
I~~ llıı aordı vardı, N~ .hcrn erkek t§e 
aa_'-lllli.. urrı. li Çın katır çıkart
""ll .. r ~c'I..... 1 Yvan1 'tk · •rıı, vqjnc k arın aık ve a-

""ltı "' ınd, •rıı1t1a -
"it •h meyan Yt, adeta in-

~~ ~n llkırzlık eeilik etmek gibi 
~ ıı1ııt,. llt? Ça, sayıyordu: 
11 ~, ~ dcd' Ytrda n ) a · tu 1• li e yaparlarsa 

ll~~ ll\U al\ c~ katır galiba ü-
~ ~ dur neıınin g •r. () )crı, Ur, eıiyct k~rnınca on 
~c ııun~ tdc "L.,. verırmiş ... 

dG t?ıii uoyle b" 
~ tilnu ~dcJc !r kanaat de 

lı~\i >'otduırı. etnıek lazımdır 

S •a;rlin tch· 
tt ~ "hcb· litıun de ~~de istiskale 
~iı ~ttıı: •Yet ~erce ıkto~Jerinden dü~· 
.., ~L., ,ı!\ 1lı c ır Z 
, t4b.. ""t \aı ellılck t' : aten biça-
"'lıı... ,'4ı rtıt,... e ırnızde u ~ 
'-·-.rıı • •ltı• h ~"!tır: ){.. grama 
·.rııdt •lr ara, tıtıen 

0 
~fre baılar 

111anı- ı!\da .. gelır. Halbuki 
ı... ~.'I '4t V e§ck 1. 
''ııt, •lh c 11'drr. " r;elirnesini 

~-~' tibı !tlc, hetc s 
tt~ •• tiıı h ltu1lkl . ıpa iken m 1 
t "1111111. Ocıı . arıyte • aru 
tçllıiı ~n Oltt, ile bcrab ne hoıtur. 

b tir: UJtur lı er rnizahımızn· 
~k · · •-ıalk · v ii '-a edebiyatına 
lı.-.. • .._ ~ 
q·~ ~d>-ı .. , 

ı.. tdcb· --'•t,.,,_ l?ıt 'Yttı~"''lt• 
t\.. "<11% rbut?ı zın da 
~~ ": ~ltCf en yamaıı 
"lıett ~ı onun sayesinde 

" ' t kı ...... _ 
t bıı 'ddı " ~ """"•11ı11a •t~r der Ctfaklrttr lt3'lla~' t~dJd.inln 

Oı tcc \o lrfınd df'ndanı \"ar, 
~t.., Oı tfaıcır an maada kült" • 

lir · 'tef u.. 
ti ıı itli bu: sen gel de 'l" .... 

"l'-1' (VA. Nti) 

'-e ~tı >'ık ı 
-. ... , 1 nıası 

l\'ı" IQ~ neden 
tıı~l ~ tııu_.~111111 ? 
~ ~ l'~ .. ~beı 

l "''1-"~ri otan ~anını yapan 
~· ~l!\ nı_8.Jt baeı. Opkapı BUr!a-
~ "lll'tı "a bUtUn . hı.~~ -.. asına 1.. Bıi'.ans 

-~ı._ "'ı.tt'Jı.~ Uturn gönn" 
'Vt b .... , .. ının u~-

traltıı Yalnız ka.Dı ve 
acaktır. 
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CUMHUR! YET'te: 

Profesyonel TUrk gUrefl 
Abldln Da Hır, tıalkmıuın profesj ODl'I .ı;u.. 

n•ılere gôıtl'A'rdlf;I rağbeti a;özönünde tut:ı. 
t.'lrak, bu işin teol;.llAtılıLlık l~lnde boı.uk 

ıluzeıı ,ıttıflnc pek haklı &urcttt- ı,aret edı.. 

~ or , . ., protcııyonal ,ure~e hakikaten ze\·k a. 
hnacak bir manzara 'erllmetılnl iııtl;rnr. \, 

O. dl3or ki: 

Geçen yaz.: bu gUre§lerle m~gul olan E. 
minönU Halkcvf, bu sene, her nedenae lı:ı 

işten bUsbUtUn elini eteğini çekti. 
Ortada, güreşlerde tatbik edilecek r.e 

matbu bir nizamname var; ne de gUre§Çilt'. 
re söz geçirebilecek bir teeşkkUl. BUtUn es. 
nafm cemlyetller1, tcşekkUllerl, nizamname. 
teri olduğu halde, neden profesyonel güre~. 
ı; iler tamaınlle ba§ıbo§ brrakılsınlar't Hake•n 
heyellerl, her gOrc§Le bll§ka bll§ka karar!&." 
ittihaz ediyorlar. Tekirdağlı HUseyinln S•>n 

1 • 
maçında yan hakemlerinden biri: 

Fatilıtc, Zcyrc7~ Caddesin.de, IIABER'ciyc dert yanan l'htiyarlar. 

lstanbul konuşuyor ! ( Falih: 2) 

mahallesi -
Kırk çeşme 
Bakı·msızhk ve p:slikten şikayet ediyor 

Yaz a n : Habercı . 

- Ne iblçlm usul bu, diyordu. Pehlivan. 
ların biri ring halatlarına takılınca.. gi.ıre_, 

ne diye dursun? Bu halatlar olmua, HUsıe. 
yin on defa galip gelml§tl. · 

Ringin etrafında toplanan hakemler, jUrt 
&.Ul8I ve gUre§ten anlryanlar arumda geç~ 
muhavereleri dinledim. Hiçbiri diğerini tut. 
muyordu. Anladım ki bu işi bUtUn nizam ve 
teferrUatile bilen kimse yoktur. Şayet. böy. 
ıe blr allA.me varaa bile, kendl lııtediği git.\ 

tefıılr ediyor. Elde matbu bir nizamname ol. 
madığı için de herkes kendi bildiğini okuyor. 

Hele dik kafalı gUrcı;c;;ilere söz geçlrec"k 
Jıiı;bir lıuvvet yol<tur. Geçen senelerde kaç 
defa ~ellp gUre§cceğtnt gazetelerle ilA.n eden 
pehlivanlar meydana bile çıkmamışlardı, Fatihte itfaiye garajım, geçtikten 

sonra, Zeyen.ğe giden geniş Y"'ldan 
ilerliyorduk. Burası hakiki bir bulvar 
biç:minde yapılmış, ortasın<la güıcl a
ğaçlar yükselen geniı bir caddeydi. 

i ve onları gormek !çln para veren halk, pek 
baldı blr infialle saatlerce gürültü edip dur. 
muştu. 

Fakat kal.dırrmlar, bilhassa yay.ı':ınn 
yürümesine ~ahsis edilen kısım o ka lar 
berba, o kadar bakımsız bir halde Lu -
lunuyordu ki, canım caddenin b::~ün 

güzelliği m;ıhvolmuştu. 

Bu yazının arasrndaki resimlerde de 
göreceğiniz gibi, kal.dmmların bozuk
luğu kafi değilm1ş gibi, kanalizasyon 
menfezlerin .ltn bir kısmının da kıp;ık
ları yok olmu§. bu çukurlar, üzerlcrine 
konan iri ta<.elarla sözde kap;ıtılmı§lar -
dı. 

Fotoğrafçı arkadaşla beraber cad -
dei tetkik ederken, ileride, ağaı;l.lrın 

gölgesine isltemle atıp oturmuş 7 -8 

bir bulvar 9rni~liğiııılc olan o oomm Zeyrek ncı hlcsi lxılmnsı;;Zıktmı 
1ıc lıalclc<lir bımıda giiriiyursımu;; 

kişilik bir grup gördüm. Hemen y.ın • 
lanna gittim. Hepsi de aksaçlı. aksa -
kallı, nur :izlü ihtiyarlardı. İçlerinde 
ancak iki genç vardı. 

Kendimi tanıttığım zaman, euela 
ürkek ürke~ baktılar. Sonra, grupta en 
yaıh ot.doğunu tahmin ettiğ;m bir ihti

yar ilk sözü söyledi: 

~ Burası bir Kerbela oldu, diye <lcrt 

yandı. 

Bu bir kaç kelime oturanlarm h::psi

ne cesaret vermişti 

Birisi: 

- Söyliyelim dertlerimizi, dedi, ~k 
bay ayağımıza kadar gelmiş, haki~ati 
söyliyecek olduktan ıonra, neden çc • 
kin elim ... 

Ve bundan ıonra oturanlar birden 

anlatmağa başladılar: 

- Başlıca derdimiz olan susuzluk -

tan sonra, bizi en çok üzen, sıok~klan -
mızın pisliği, bakımsızlığıdır. 

- Meyvahoşa giden sebze ara',ıala
nnrn, gece ;arısından sonraki gür;iltü 

leri çekilir dert değ:tctir. Bu ca.:lde ü-

zerinde oturanlar, hemen hemen u;·ku

ya veda etmiş gibidirler . 

Edirnekapıdan, To"k<ırıdan, Ye.li -
kuleden ve bitmem d lıangi semtin 
bostanlanndan kopan ııı arabalar, 
soluğu buraıla alırlaı. ı •. .ık çıkan pa· 

tırdıyı siz .d 'işünün. 
Sözde araualara lastik takılacaktı. 3 

senedir bu :şi duyuyoruz, fakat orta<h 

hata bir şey yok .. 
- Belediye yerlere tüküıme~·iniz. 

Çöp dökmeyiniz, mikrop olur diye bfa
leri tazyik edip duruyor amma. sa:>ah
ları buraya geliniz de, sokakların ne 
şekilde siiprüldüğünü görünüz. uaz 
maskesi taksanız yine de tahammiil ed~ 
mezsiniz. 

- İyi, kötü bu cadde yine de süpü
rülüyor. Ya, yan sokaklar ne yap5ın ... 
Çöpçü 3-4 gün.de bir uğrar, süp:iıge
ci nedir bilme7., hayatında tek bir de. 

fa olsun sulanmamrştcr .. 
Burada, birib:rini takip ederek ne -

fes almadan söyliycn şikayetçilerh sÖ· 

zünü kestim. 
Bahsettiğiniz tokaklar hangileri ii•. 

Fatihte Kırl•çqme civa.rıada bir !tolım perişan 1ıa1i 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
/ Komitesinden: 

20 Ağustosta a~ılacak Jzmir Enterıi.asyonal Fuarı için ne~ veren bir tan-ı 
go güftesi \'C bestesi ha..,ırlayanlara ellişer lira ikramiye verilecektir. 
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diye sordum. O zaman yine hep birden 

anlatmağa ba§ladıalr . 
- Piriçıkmazı sokagı 

- İmamniyazı &0kağı. 

- }{ovacılar caddesi .. 

- Kemalpa'şa caddesi ilah ... 
Onlar böylece daha bir çok sokak i

simlori saydılar amma, ben not edecek 
\'akit bulamadım .. Zaten anlaşıhy.:rdt! 
ki, L•:.itün semt sokakları pislik içinde ... 

Sokak isimlerinin sayılması bittik -
ten sonra, t,jr dakika kadar hiç kimse 

konuşmadı. Nihayet elindeki çubue~nu. 
dalgın dalgın isen bir ihtiyar, sükutu 

bozdu: 
- Bizim belediyenin işi, gariptir 

doğrusu, diyordu. Tramvay Şirketi, 

Kovacıuar caddesine yol yapmak !çin 
bir çok taş getirmişti. Sonra, yolun ya 
pılmasr bir türlü başlayamadı. Bu ara

da da bele<liye ıgclip bu taşlan opladı. 
Götürüp ba,ka bir yerde kullandı. A
caba Kovacılar cad:lcsine kaldırım dö
şemiye layık görmediler mi?! N ~ ise 
bunu geçelim. Fakat esas bir <ierdi • 
miz de yine bu caddede lağım bulun -

mamasıdır. Çukur açınağa da mfö:ıadc 
etmiyorlar. Evlerimizde kokudan o -
turulmaı.: oklu. Her §eyden evvel bu 
sokakta bir ana lağım tertibatı ya;:ııl

malıdır . 
Yanlarında kalsam. belki de cp~y 

dert daha dinliyecektim. Fakat hava 
bozmağa başlamıştı. Yağmura tutul -

madan evvel, mah:ılleyi gezmek için 
buranın aksaçh. a.ksakallı ve nur yü1fü 

ihtiyarlarının yanından aynldım. Ve ar 
kadaştmla beraber, belediye taraftıfan 

bütı:in çeş.me!~ri birden ktsilip yerine 
de Terko; musluğu konmallığı için ci -
varı hakiki lı1r Kerbela susuzlu;:,una 

uğ':-atan, Kırkçcşme yoluna saptım. 

HABERCi 
YARINA.: Krrkçeımede oturup yağ· 

mur auyu".J""' rr.edct ul!lanlar .. 

"Kırk ull n 
v a sl'murları" mı! 

Bir haftatlanberi fasılalarla yağan 
yagmurlar elin deva metmcktodir. Ya~ 
mur bu sabah saat 10.30 da tekrar 

haşlamış ve hafif veya sağnak halinde 

fasılalarla devam etmİ§tİr. 

Tekrar ediyorum. Halkevlerl, profesyonel 
TUrk @rcııtnl bir uııut ,.e nizama bağlama1ı 
dırlar. 

Gtorçektcn bu ı, muntnıam bir 30111 •okıı. 

hırııa, hoş \ 'aldtl!!rlmh:I l)I ı;~I~~" yan. 
~a<".ak vıu!ltalan pel\ az olan bu ı&ehlrdP, hlr 
taraftım Ju~ndlmh: helccanlanrrken, diğn 

taraftan milli hlr flJ>Or uhaıımda da jt'f'tı':

lerlmlr.e daha faıla ır;rll;,mek tmkAnmı "~r. 

mı, ol11rıı7.. M<'ntl"ketlmh~d" diğer 9porlnr. 
dan hl'rhanıtl blrl11lnln ~ f'rlf'~mr!lll şUphrll 
olııbillr. Fakııt gilreııln ylikıı«'lml3·eceğlne 

l•lmse lhtlmııl \'erotne1- Gilre 1 o kadar fll'_. 

'f'tlı. l'alnı7. profrııyonel df'.ğll, amafor gıl. 
re, mUııabakalarımız dahi, halk tarafmdan 
apğı yukarı aytıl nı.lbetl ı:önnlişhir. 

Onun için profeıı3 oncl s.Ure 1erlmlz1r. Mil. 
rl Hı telmlk tnı.kımmdan mullal(a m~gul 
olmak 1 A z ı m d ı r. Gerçi bunu bir 
yola kolmnk, ehndl bab!!e'tmek 18tcdlğlmlı: 

ikinci ciheti kııımcn t'mnll·"t altına almııı o. 
lur. l·anl profet13 onel ı;dree anı;ajmanlarınt 
harir.en dahi idare etnlCk işi ... Biz, l!ltl'nııel<, 

Jıalkmuı:ın gUreııe olan ralbeti, daha. do~r.ı. 

ıu burada mevt'ut bulunan l~ 1 l'fpor pl3a!lla!t 
~ ıiı:llndPn htanbulu lx'~ nelmllel bir güre, 

rlngl hallno gt•tlreblllriz. 
:r.atf'n prof~ynnr1 gUr~çllerln lu1N!ı J ok. 

tur ki". Oaha dUıı C+•ııubl Afrlkadan gf'lrn 
bir Pf'hllrnııla bir Tlirl( prhllyanı Tal<sim 
ırıt"dmda ka11dn tı ... Tak•lm tıfadı nrrf'dP, 
Cf'nubi Afrika nf'rooe ': ! Evelallnh pchll\·an. 
larn:111, boy hoy, dllnJB pchli\'anlanna 
mr3d:ın okuyabllf'C"f'k kabili~ f'ttder Bununh 
he.rabt•r btanbulu, :..-atnn: Bttlkanlarda protra 

• JOııe1 maçların merkezi tıallne gf'11r~k ,.e 
bunu, muı.\yyen bir ırte\"81mdc, gayet ı.rt 1~11-
:'.l·en hlr t~kllAtla b6tftrııak, ;:1·akm uuk B'll. 
J,an memlf'kf'tlerlnden dahi, rhrlmhe M'~lr. 
d gel~.t'ğinl tahmin ctmrk ml\mkllııdur. 

ULUS' ta 

Sporcuya vurulan fiske 
Failli Jtıfkı Ata~ 3azılor: 

•'Geı;en.•rde Boğazda misafir oldu~m 
yalının yıınındakl 1ıstıklı bo§ arsaya hlrkaç 
kik ve bir gUzel yelkenli yana§tı. Tunç ren. 
gl, yağSJz ve çevik vUcutlu gençler karaya 
ı;ılttılar; tkl çadır kurdular. O ı;nnu geceyl. 
belki birkaç ı;UnU orada geçireceklerdi. 

Ev sahipleri: - Kcşki birkaç gUn kalaa
lar ... diyorlardı. 

İlk yUzmelerlnl yaptılar; birkaç yan§ kU., 
rcğl çektiler; tuzlandılar, kurudular, nlhay<ıt 
fıstığın altına çekilerek yemek plşlrmcğo 

ltoy'Uldular. 
Sıra l<onu;ımağa gelml§ti. Kulaklarıma ı. 

nanamıyorum: o ne tUrkçe, ne kUfUr. ne 
ağız! O ne facia! En hafit kelime, avurd 
dolusu bir u u 1 a a n ı Bir aralık erkekler 
ya.nımzdakl kadınlara bakamaz oldulc 

Kalıp _ YUcuttar Ustunde takır • kafalar! 
Hayır hayır, biz spordan bunu değil, efen. 

di genci bekliyonız.. K!Upter azalarına kik.. 
ten evvel biraz terbiye versinler. 

"Sağlam dimağ, uğlAm 'üeutta bulunur., 

derler. Sağla.m dimağdan ınakıı.at nNllr1' 
n1a1ır1UA11m sert, kabuğu kırılmaz bir re\ iz 

rlbl olm1'11 mı demektJr'.' 
Falih Rıfkınrn naklf'ftlti ııahnPye bakıl<t. 

r,ak olıırıııa, o umumi ınhhat kaidefılnln şek. 
Jlnl de~ı,tınnek dnjtnı olac-al<: \'llcudu top. 
~·f'kfln M~la.mlayahm. Bronz gibi, turp ,ttlhl. 
fas gllıl olalım. Fnk~t kafa, dalma 'ha~s.-ı•. 
;\ rt ,-c nrwhPtinl muhnfazA edehil~ln. lrn. 
bınd.a manP\ 1 hlr Jı1SKE'drn Pl.l\ du~·arRl< 

l<ndar ahıı,ttlU\ ol~un. ,.e ~-ukarıkl ~an. l~te 

hir .flsk!'ıdlr. 'fl. M. 
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Japonlar ankine hü
cuma hazır anıyorlar1 

Şanghayda Japonların y;rmi 
harp gem·si toplandı 

Şanghay 11 CA.A.) - İki büyük ve 
dört küçük Japon harp gemisi, topları 
harp nizamında olduğu halde, limana 
girmi lerdir. Bu gemileıı, hi~bir hadi. 
se olmadan Voosung istihkamlarını 

geçmi5lerdir. 
Limanda b~kaca 12 Japon gemisi 

bulunmaktadır. 

Çinin tahşidab 
Tokyo 11 (A.A.) - Askeri mahafil. 

hedefleri Pekin ve Tieçin olduğu an
Ja§ılan Çin merkezi hUkümcti o~duinrı
nın harekatı ile ciddi surette meşgul 
olmaktadrr. 

Merkezi Çin hükfımetinin Luiyuau • 
Pekin dcmiryolu boyu:ı:ıda tahae~Ut 
etmiş olan kuvvetlerinin mıktarı 

70,000 tahmin olunmaktadır. 

Nankine saldıracaklar 
Şanghay 11 (A.A.) - ''Reuter ajan

sının muhabiri bildiriyor:,. 

Diln birçok kıtalar Pekin • Suıyan 
hattını f"eg J etmek u~re hareket ct-1 
tikten s~nra eehirde mUdaf aa tertiba
tı almı§lardır. 

Zannedild ğine göre. Suiyan ile Cha. 

har arasında bulunan Nankine kareı 

yakında bUyilk mikyuta harekat yn.
pılacaktır. 

• Jehol eyaleti de işgal ediJdr 
Tokyo 11 (A.A.) - Gazetelerin Ti-

enç:inden öğrendiklerine göre Japon 

kuvvetleri, cumartesi günü Jehol eya.. 

Jetinin bir kısmı·ı.• iş1al etmiş olan 
Çinlileri saatlerce muhareb .. den sonra 
tardetmişlerdir. 

Bir başka felaket 
Ş:ınghay 10 - Sarı nehrin suları 

yükselmi ve taımı,tır. Sular Kiangsu 
vilayetinde büyük ~imal kanalı boyun-

Japonlar Pekindeki siyasetlerini de- ca ya.yılmnktndır. Pih Sien mıntaknsı 
ği§tirmemişlcrdir. . tamamen llU altındadır. 

Yen1 denizaltı gemilerimiz 
(Ba§ tarafı 1 incide) ı askeri erklnı. tueteciler ve vali davetli 

nanmamızın sekiz ve dokuz numaralı olarak merasime i~tirak edeceklerdir. 
denizaltı gemileri olacaktır. Bu iki denizaltı gemisinin kendi 

Tersanenin taş kızaklarınca omur- tersanemizde çatılrnasiyle 1937 deniz ai 
galarına ilk çekiç vurulduğunu görece- )ahlanma programınuıın denizaltı gc-
ğimlz bu gemiler donanma emrinde bu- milcrine ayrılan kısmı tamamiyle ta-

lunan denizaltılarrmızdan büyUk ola· hakkuk ettirilmi§ oluyor. 

cak ve denizaltı gemi sanayiinln en son 1937 programımızlda ayrıca 4 açık 
tekemmülatma sahip bulunmasına iti- deniz muhribi ve iki adet ıekizer bin 
na edilecektir . tonluk kruvazör gösterilmekteydi. Bun 

Donanmamızda §İmdi be~ denizaltı lann da en yakın bir zamanda Türk 
gemisi bulunduğu ve diğ'r ikisinin de sanca~iyle ıerefleneceklerine itimat ct-
Avrupa tezgahlaru1~a in!a edilmekte mek lbımdır. 
oldukları mallımdur. İki denizaltı gemisinin Kasımpa§a 

Gerek Avrupadaki gemilerin ve ge- tersanesinde yapılmasına ba~lanması 
rek burada yapıla:ak olanlann inşaatı TUrk harp gemiciliğinde çoktanberi u-
gclceek sene nihayet bulacağı düşj~U • nutulmu§ bir itiyafdın yeni ba§tan milli 
Jürse donanr:ıamızrn deniz altı filotill§sı bünyemizde mevki almak arefesinde bu-
1938 senesi on baharında 9 gemiden lunduğunu vazıh bit ~ckilde işaret et-
mUrekkep olacak demektir. mektedir. MiJli Şefin y1ikıek irtatları 

Şin1:fi hizmette bulunan denizaltı altında her hayalimizi bir hakikat ya-
gemilerimizin en büyilğü 1931 de inşa pan İnönü hükiimetine. bu milhim ba-
edilmiş olan "Dumlupınar,. dır. Bu ge- şarr~ından ne derece mütc§ekkir kalsak 
mi deniz üstünde 17 .5 ve .dniz al ur.ela ~e:-ıc azdır. 
9,5 mH sü:-atlc ::eyreder, deniz üstünde Kasımpaıa tcrsaneı;nde iki deni?:~ltı 
920 ve deniz altında 1150 ton çeker. gemisinin yapılmasını muhriplerin ya-
Bir adet 102 ıantimetrclik: top. bfr a- pılrnası ve muhriplcrin yapılmasını bü-
det makineli tüfek ve 6 adet torpito ta
Jır. 

İnşaata başlama törenine, deniz harp 
ve ticaret filolarımıza karşı ne büyük 
bir hassasiyet gösterdiği malUm olın 
muhterem Ba§vckilimiz tnönilnün hu
zur?ariylc şeref vereceği tahmin edil· 
ınektedir. Başvekiıdcn başka bütün ve
killer, saylavlar, kara, deniz ve hava 

yük ve son sistem kruvazörlerin, bü
~Uk ve son sistem ticaret ~emilerinin 
yapılması takip ede:eğine ve bu büyük 
hedefe en iyi şekilde, en kısa zamanda 
ula§acağımıza inanıyoruz. 

Yeni dört denizaltı •cmisi kazana
cafr günlerin yaklaşmıg olması mü
nasebetiyle donanmamızı tebrik etmeği 
de ayrıca bir borç biliriz. 

Istanbul Belediyesinden : 
1 - lstatibul Reledlye 9ıoırı lçlnd~ 

sırttB, omuzda ve başta her nev'i eşya 
ve gıda maddeleri taşınması ve satıl
ması yasak edilmfşi:ir. 

2 - Taşıma lş!eri ve seyyar satıeıhk 
mazbut ve muntazam el arahatarlyle 
veya mot6rlil vasıtalarla veyahut elde 
taşınabilecek hüçtik kaplarla yapılar. 
Ancak elde taşımak s:ıretlyle sahlan 
her nev'i eşya ve gıda maddelerinin, 
bunların nev't l 1e n1ah:yetlerlne uygun 
kaplar iç nde bulundurulması IAzımdı~. 

:l - Hu yasalı EminönU, Fatih, He
yojlu ve Beşi 'taş Bele,diye Şubeleri 
mıotakalarında ı Hf rlnci 1·eşrin ve di
ğer Be:ediye Şubeleri mıotakalarında 
da t ikinci teşrin 1937 turihinden iti· 
haren tatbik edllecektlr. "B.,, "5131,, 
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Benzin i nfi ı -1<~~ 
Bui'lliı t 1n saa.t 12,07 de Sirkeci rıh. haat.anel kaldtrılmt;lan1tr. Kaybolan ha. Jerln InfılAkını btıkltyer~lC :~:J 

u .. 1 ..... a .... vı burnwıd;uı b~ getiren So. malm ismi ö:renllememııur. lnfllAktn mey. aa~u ıtfalye e.rra& cıtıdı11 
koıu u irkeUne ait 10 numa.rtılı Qay~t dana geUrd!ğt ha.va t.uy1kl o kadar fazla \)llJ 
motörunde bir lnfil!ik oımu, be§ ld l yaro. oımu~tur ki yua.ıılarm .,.otunun yUzle.rl çııt lt~rtuetır. d ınt9 

Yepilae.\'k taıık!kat ~ıbet e _,11 ~.J Ja.nmıe;tır. Oıada ca.ıışan hamallar arrunnda lamııtır. )(rtşw fS' 
dolatan bir rıvayete göre bir klfi do kayıp. Bu vakadıı. lltalyenln g&terdlği bUyflk dana çıkaracak ve attı 6!t~ 
t.ır. Sa.o.Un geç olrnası meselenin tamamen vazlCeperv:rHk Vfı fert.gat cidden zikre fa. oynamak gibi bUyllk diret g 

ayclınlanm:>aını mUfkUllc,Urdlğlnden bunu:l yanKdrr. Haeranz, yaııaa.n mnot6rdaekl dnlfer vartnı ccuzaıannmr bulacaakııı:tdrrr. a 1 a r ne .:.ıdar do~ru olduğu tahkik cdllemeıni§Ur. 
Ma tlnlat Necmlnln td rnstnd olan tekne. 

°" en ınc cinsten ısa varil btn%11 bulunm k 
taydı. Vulll rın blribirtne <;arpmaaından ha... o 
.ıı olacak hararet farkının bile bu maddc.1 oO 
kolaylıkla paUaLmağa kA!I geleceği dilen. 5 o o o o 1 Q (1 
nUlm mlB V(I lrklp 1§1 çok fena yapılnuıtır. rı a 
Oellfl· güzel biri birinin üzerine atılmıf 01110 L i r a kaza 
bidonlardan ba§ta bulunan biri sarsınunm 2 
ve temaııın meydanlL getirdiği hararet yU:tlln L 1• ra kazanan S S 52 
dıı:ı ·lıtUltl etmlg vıı hu sırada motörll bopi • 
tıtn S r k ıı o f h m a ı ı a r r n dan l~f 
Mııhmet. &kir, Hali', Mehmet Ali ve mouı. 33494 11811 
rtln ma.klnlatt Necmi ağır ve haftf olmsı.J: 50 Lira kaZ8 oO t1

1 

üzne yaralanarak imdadı sıhhi otomol'>ilile 4 33% ı6j 
3488 37092 785 751~ ı·l 

e·r noter 
f evkif edildi 
Evı ahı ta hı if ettiği 

iddia olunuyor 
İstanbul ikinci noteri dün mahkeme 

karariylc tevkif edilmiştir. 

İstl'nbul ikinci noteri Hasanın no
terlik muamelatınd:ıki resmi evrak ka
yitlerinrle tahrifat yaptığr zann. haaıl ol 
mu§ ve Sultanahmet birinci ıulh ceza 
mahkemesi hakimi Rcg~le müddeiumu
mi muavinlerind:n Sabri ve diğer ehli
hibre noterlik dairegine giderek evrak 
üzerinde tetkikat yapmı§lardır. Yapılan 
tetkikat sonunda ehlihibre raporunu 
verm!§ ve ikinci Noter Hasan dUn Sul
tanahmet birinci sulh ecza mahkeme i
ne scvkddilerek ıorguıu yapılmııtır. Bu, 
sorgu esnasında noter Hasan kendisine 
isnat edilen suçu inkBr etmiıse de h!· 
kimin kararı üzerine tevkif olunmuıtur. 

Casus papaslar 
(B~ tarafı 1 incide) 

!nglltercd~n ı:rkanlm:ısr hakkında dahilly~ 
nazırının mUtemıntm beyanatta bulunma.1<. 
tan lstlnktıf etmekte cılma.m keyfi)·etıni bil. 
h4sM tebarUz ctUrdlkten sonra, tngııtered' 
bulunan bir talutn Alrnaniann bazı alyasl 
faallyetl<'rlnl durdurm.ıık Utere yenı bazı 
tedbirler daha alınacağını bildirmektedir. 

Dahiliye nazırı, lngiıtercde, b\llunan bir 
Alman tefk!IAtı hakkmdn aarih bir takım 
mal!lmat topla.mıştır. 400 kişilik kadar bir 
kadro lle çalıpn ~kllAtın vazıtcal, lngll. 
terede ııakln Alman tcbaasmı tıı.klp ve teces 
8Us etmek v• bunııı.rm :flktl'lctt ve barekeU,•. 
rl hakkında n&Ayonal sosyalist polis t~kllt\. 
t1na haber verrncktfr • 

Alman gazetecilerjnin "Meslek 
haricinde" faaliyetleri 

Londra lO (A,A,) - BUtUn gueteıer, Al. 
maııyanın Timea ga:uteslndcn Bcrlindeld mu 
bablrini geri çağırmasını talep etmesini pro 
testo etmektedirler. 

Tlmes gazetesi, lnglltcreden çıknnıan Al. 
ınan mUhablrlerlıiln meslek! faallyetıerın~ 
mutcalllk esbabdan dol&yt değil, ıneıtek hL 
ricindeld taa.ııyeUer1 dol&yısiıe hudut luuiel 
edilınl§ olduklıınnı kaydetmektedir. 

lngiltere hUk(lmetl, bu esbabın mahiyeti 
bakkmda turihatta bulunınalıdır. 

Berlindc ııs İngiliz gazetecisi, Londradan 
ise SO Alman gazete~ıı1 bUlunınaktadır. 

Mançcster Gardiyan gazeteııı Tlmes mu. 
hahlrlnin Almany&dan c;ıkarılmaaının Lol'l. 
drada bir muıtebeiebllmlsll tedbiri olarak .le 
ğil, Almanya ı lerl ııakkınıda hakikati aöy. 
Jıyen bir tdamdan kurtulmak için bulunınuı 
bir bnhant o•c.rak telAkkl edlleceğlnf kaydet 
tikten ıoııra ba%ı Almnnla.rm Londradakl 
mealek h:ırl ı !aaıtyetlerl hakkındıı töylt 

yazmnkta.:Sır: 

•1çlerlnde gazeteciler de bulunan bir t;.,k 
tng111zler Nıuller t,arıU'ından taktp edilırıelc 
te v• hunlar hakkmdll raporlar gllnde:U 
mekt•dlr. 

~~~~~~--~~~~ 

"Tan~o ~ırala 80 

Biy 
casus 

nko 
mu? 

.. ')uı iye bu oı keesll ayı 
hudut haı lci edlgoı 
Bır vakitler lstanbula da gelerek 

uzun mUddet kalan ve şimdi Berutta 
bulunan F...dvardo Briakno orkestrası
nın yarına kadar Suriye toprakları 
ılı§ına çıkması Suriye hükumetince 
tebliğ edilmiştir. Buna sebep Suriye 
hUkftmetlnin hu orkestra efradının ec. 
nebi bir devlot hesabına casusluk yap
makt olduğu-•ı 4 ...... ' ,,.·--; ... -;,. 

94 le biten numaralar iki~cr 

amorti alacaklardır. 

15 000 
Lira kazanan 

6750 

lira 3824 35201 2osso 465s ,6 s122 21189 21606 513ı ;f 
12715 39$14 8S608 40sı 1

, 
2002s 4.517 ıoı89 14626 

1 1$526 36621 26419 34164 ·~ 
31337 10323 6585 11001 ı 
23138 9018 30521 

261
io 

2682 34218 39312 ı 

26833 29570 13163 
12546 

as 
25401 

12920 16487 515 
3
i495 

Sonları 50 ile biten numaralar ikiıer 6438 32581 2412 
lira amorti alacaklardır. 18375 28002 2511' z6' 

1000 Lira kazananlar 
34222 80913 

6582 ıztZS •S ıj 
30213 23393 33924 o J 

9549 12542 6965 
7 51 ~' 
43Z3 j' 

18314 35216 28222 
179

ss ı,,ı 
16013 25809 16907 • 

500 Lira kazananlnr 112s 22247 ısısı 2168~ ,ı 
7641 9075 19361 33496 5020 25868 11539 7449 279S s<I 

34188 33712 274.51 2981 12015 32190 23 ı 3 ' 

5210 35218 21540 2605! 5' 
200 Ltra kazananlar 19478 10487 9814 8$

9 
s 

1985 7 20464 33111 3
950

: ' 12084 14342 23204 19389 29~72 
12~8 23212 22021 5672 12081 
24327 423 14449 1920 30061 
1170'1 t<>OT1 

31"'3'" 3510 1172 30442 l ;J f 
2463 35672 107 52 ss594 ~'~ 
oo Lıra uaztıP .. 8 

.. • • 9511 
1H77 21112 39956 29113 969 l~A 100 l.ıtra kaz9nanlar 22001221~18712 392~1 33031 ~ 
89 g 26387 15819 334'7 81 3~ fl..v 17149 

:IS831 MD~ 19624 6517 291 l!t JP'f.1 
17467 22489 202915 21262 13902 28~ ı~ 
26703 190M 2616 3023!S 15877 1\ 2s ,-;··. 

5232 
3365 

30769 
lSHJO 
19270 
28012 

9585 
35974 

28477 
16821 
28960 
21114 
3255 

24304 
17439 
22092 
19884 

8227 
8071 

26522 
17908 
24866 

8298 16447 5555 5~5 18960 
19 

n21 ~l~ 
333:''3 29f26 15041 66S:S 32i0S Jô~ f.c' 
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"Ben bir pranga 
kaçağıyım ! ,, 

Müellifi ı ekı ar 
zindana atılacak mı ? 

Pol Muninin çevirdiği ''Ben bir 
Pranga kaı;ağ1yım., adlı filmi hemen 
herkes görmüştür. Bu film, B. E. 
Burns adında bir betba.htın "Corciya 
zindanlarından kaçtım,. adlı, ya§an. 
mış, eserinden alınmış ve bütün Aıne
rikada büyük bir alaka ve heyecan 
uyandırmıştı. 

Burns, bizim parayla 6,5 liralık bir 
hırsızlığa iştirak ettiği için, tam on 
sene "prangalı zlndan,, a mahk\ı.m 

edilmişti. 

llk defa kaçtıktan sonra gayet na
muslu bir. hayat yaşamağa ba§lamış 
ve kUçUk bir gazete çıkarmı!}tı. Fakat 
kansı ona hiyanet ederek polise ihba. 
ratta bulunmuştu. 

Bunun Uzerine tekrar yakalanarak 
zlnclre vurulmuş, birçok işkencelere 

maruz kalmı!} ve nihayet bundan 5 
sene evvel tekrar kaçarak, mevzubahs 
meşhur eserini yazmıştı. 

BugUn Amer:kadan gelen haberlere 
göre, Corciya valisi, Nev Jersey ma
kamlarına müracaat ederek Bürnsin 
tekrar tel!lim edil!Ilesit\i istemivtir. Fa
kat onun, barb· umumide birçok feda kir 
lıklarda bulur.duğu ve şimdi üçüncU 
defa olarak kentlisine iyi bir mevki 
temin ederek, çok namuskirane yaça
dığını naıa.rı itibare alan Nev . Jer. 
sey valisi, Corciya vafüıinln. bu talebi
ni geri alması için müracaat etm:§tir. 
Corciya valisi mütemadiyen lSrar ede. 
rek, Bfirnstili on senelik mahkfımiye
tini tamamlamasını istemektedir. Bu 
hadiEe Amerikada tekrar bayük b:r 
heyeran uyan::lırmıştır. Ve efkanumu
mlye, hayatında çok küçük bir hata 
yapmış olan bu nammılu insanın, tes. 
lim edilmemesini istemektedir. 

21006 37112 3001'7 22500 2° ~ ,,,., 
2964 7 36400 7738 663-4 

82 
,11 ~ 1. 

39991 21867 1141 2&101 3~0 ı:;;, 
2s:;o9 a7o4 20116 .ı296 8 :;tSS ~ı 
366S 13443 219s soı69 

8 
.. 6e 

ısı 72 26969 7830 ı n•O 1 
... ı1'4 • 

5S•" rfl• 
23169 3045 18'48 20550 ;,09, '·t' ' 

7M 34105 11468 4932 1199 S• ~ 1 
ıs3ı HS13t 37446 21503 ~65 ı~.-1 
8602 15888 33634 39206 935 ~ 'ı 

3763f 1313 30094 26178 
2!1so ~ 

3~4S 23218 2158 21178 !ıSS' ~ 
7506 lliH S70 26255 ,,14 ı ~ 

31561 21246 7468 1s10 
5!;sSı ~ 

26H2 2:n19 2s4~0 ııos :ı,os1 ~ 1. 
1009 10043 20689 29~3 "6t1ı ~ 

33 02 2•384 25174 :0664 ~ j! 
091 37Hi3 311524 22936 f!f1 Sjf ~ 

20624 7462 37237 2ôt58 ~&16 ., 
8410 5983 24698 t709S 6(150 

11125 2:Hs3 6392 ısıso l f 
ıer 

Küçük ne111r e~c~ 
halk temiııiY~ /: ~ıcctl' ,ıJ' .. j 
Memlekette scylAP tel ıer!P 11 ~) 

ge~mek için kUçilk nehir ur· ~a f 
ıetUrilmesi takarrür euııl§ ~deıı 1 
vll.tyetlere, Dahiliye vel<~e ~ 
yapılmıgtır: zttl'e t,1t'P'J. 

"Son Adana felA keti il~ıljl) ~ 
ldlctlnec memleket~ y•:~t ~ıP _.ıİ 
sey!Abın bir lusmıııııı 11\ seııerl ...Jl,tP' ,,1 
rrnm zanıanla km1vetli ııflll"". ,.,rr.•ı 

u;; tııl •• tef yecek derecede dolm tııı O-" 

teri geldiği ve mcınlcl<esi rı•~ / 
zaman zaman zıra.a~ınl de •Yor , 
su t~n1ası hMiıeıcntilJl ,-t1'J' • 

doğduğu a.nı:ışıınu~tır. bl&tı<l'° Al tt ~ ıl 
Ziraat veklletl, 'oU r~~e(ı1 fi 

"JlleC , , 
gönderdiği bir yazıda )C .~ -,.e ..., , 
ya doldurarak 1tasabfl etft' ti'~ 
ve mahsullta ha.sal' il<A ~ ı' 

kilrelc gibi basil a!AU~~~ ~ I 
olabilen ve kanunen ~~~ ~ f 
dilen bu glbl derelerin çol' Y:.',I 
temizlettirilmesini kazlUil dt"-t ~ 
!erle mecbur tutınu~u:~nflıl f 

Yurdun ckonomlk dtJJ"';J f>'D1 

ve lSncmll teıltkr yapaD ~ ~j,.1-' 
önl~esl lcfn mecrıJ.I• tl ,., ~ t" 

ıazım olan derelerin td:nıJOl,,... 
bir programla i§C ~ 
rlm. 
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'- L Yazan: Şaılot Pıim 
'-...__ ~ilizceden tercüme kalb ve hi. romanı 

~L-----------= ~ 23 
~'4 llyl ını &Örü 
ti: ı:_ tııı Pltıld dYordu? Uzcrin:ie el. f 
• oqc..;~ a ığı bu be 

!Qı~ ... ıdc ne yaz el kendi \ 
Çt \Unları ~~•Yordu? Latif bir ses, 

' licıaıc Söyledi: 

- Bana hali Leydi Lilyea mi diye
ceksin? Bu nasıl olur? Bu Unvan bana 
çok resmi geliyor. Babam bana muhab-

~it 0lnıanı ı .. 
C~ı~. 'aniye ir' za uzum yok. 

"<tti L ı:ındcn k d' • 

bet göstermek istc'diği zamanlarda dai. 

ma ve sadece Lili der. 
~t~ lllrardı l{ en ınden geçtı. 
~~ltııltı lci Üz ı~ kcıiclisine o kadar 

Ctııç duYuYord~ın~.e~.i zanbağın ko
ltfind~ın Yüz" • yuzu hemen hemen 
' cıı dr.ı .. unc ııürünüyordu G" 
''t:ıt ~u1rnı . oz. 

ta.rip bir aye hazırlanan yaşlar, 
'ıl •• ....., \'ltın . ğırlık vermişti: 
'""ttlt " Kıdccc ~ · 
ti! itli, t Çılgtnlığı gını. dedi. Bent atte-
~11~· Yarın gid nı.ı ~nutacaksınız de-

11lıtıııarn eceğım ve bir daha 
' li ızı tem . . 
\' •yır c· tnnı edıyroum. 

cİ'll" . ıtıneni J .. 
lı. tı ın 1~ zc uzum yok. 

Uııu gıın~ • 
(,,,.. n içind h n garıp bir ıes çık. 

·ıııtd ' ayr t ı. e • elem, endiıe ve 
'lı 

dtııi. :ti •na ıutınc . 
ıı•t.ı tıttet g-· Unck ıstemiyorsunuz, 
il~ İtL aaııcrin· OStermelc istiyoraunuz. 

111cn ıı tau b" C te cttjT.· . ı ır zehirdir. Ba
ı. tııç ,_ ı;ınızi anı 
-qı ij ıqz, öteıc· amıyoraunuz. 
'cıı zerine k ı elini de Veyn'in el c: or-du M , • 

· ahcup ve tatlı bir 
~.Anıatnı 

~ Uıcı "-- Yan, ben d ~ ·ı· . 

- öyleyse, sizi daima Lili diye ça
ğırırım. Bu saadeti aklıma sığdırmı. 
ya çalışıyorum. Fakat muvaffak olamı. 
yorum. Gözlerim uzun müddet güneıe 
bakmıı bir adamın gözlerinden farksız. 
Lili. gü7.:el. sevgili Lilim. Beni sevdiğin 

•do&ru mu? 

- Evet ıeni seviyorum. V eyn. 
- Zevcem olmıya razı olduğun da 

doğru mu? 

- Evet ... Beni babamdan istersin ... 
Fakat hala zevcen olmamı istemediğinin 

farkında mıaın? 

Genç kızın ıüzel ba~ınr kendisine 

dofru çekti ve yavaıça: 
- Sevgilim, benim zevcem olmak 

iıter miain? 

G·-; kızın buna verdiği c.nap, se

vinilecek bir ıekildeydi. Yarım aaat ıeç
tiği halde hail mehtapta, zanbaklar ara. 

sın da ayni vaziyetteydiler. V eyn: 
- Lord Odli acaba ne der? diye 

tırd ~ıın1 b" egı un, dcıdı. 
't(r ı. \'ilıu ıraz daha Veyn'e yak sordu. 

arlad,. ate! keailnıişf S" 1 . . _Ne mi der? Kızının akıllıca hare-
' . · ı. oz erını 

litçin ket ettiğini tasdik eder. izdivaç huıu-
1 'C anlaınak · sun•::la hareketime engel olmıyacagını 

'~ıı Claret td . ıstcmiyorsunuz? 
dt ~ Oll?ıadıt eınıyorurn. Siz bana daha çok evvel vaadetmittir. Hem seni 

...._ Çiçtlinj ~~ ~Ciylediniz. Kalbimi çok ~eviyor. Memnun olacağına hiç §Üp 

dıfiıııc lıcnı dinle ~·~iniz gibi ezdiniz. he yok. 
b_ llclt Yınız· k · ~ • _Herkes neder? Lili! Herkes sana i:<t 'f l'llütc . : ır !;tçe .... nı ez. 
u111' t&nlı Ola e~ırırn. liani o çiçek acıyacak. "Kendine yazık etti.,, diye. 

St .Ydı.. l'l bu •aniyede elimde cek. 
~t ı 'lıld, h _Ben memnunum. Sen bana •!le ve 
1" lr~c . lrarct v 
:''ll!ııı ltı. Gen • l~ı. Bunu Veyn aaadet verecekıin. Senden ayrılırsam 
~ ... e,~~ gibi ti;riaıılc ldcta hummaya bu iki ıeyi hiç bir yerde bulamam. 
hıı\ '+.'\\; Yordu. Genç kız de-

~:l\"lll1 \\çek bu . 
t '1111\ ' h.nıyede elimde 
ıtd' 'l)d ... czrnez . 
~ ~ ba ' ayn, sözlere mu 

ı· Ccııç ıka türlü cevap ve-

tilıııt Pc~ ~ıı ilci 1' . 
llt L!ı. >'•L e ı elınde ve ü •. .. d "~ 11tn b l Y zu yu. 

ı 1 tn}'tı ~ tUrı~ ~rlduğu halde aaade 
~ ~~I) tndiıin ~nanımıyordu. Ley-
ıı~ Ordu. B e trin bir muhabbet-

Cieıı:~du. u bılcııa rağmen bili 

'~ ı ne.., . 
...._ ıııad, •ııııe : 

'- b• ~t b t\ıı ?ll.ı? d' 
it h . l l ru 1Yt ıorliu. 

Uıy, ya ını & .. .. 
f 'li Olacak oruyorum. Kı. 

1~ !11. •:nr 1 N ... 
"'411llft. c t\i l 

h 'tÜ°'t iıtern· Y •ne de hülya: Ni
t1ç b:r l'ltU in 1Y0raunuı? 
Cli. ı' lnı~q)t 
llıi; \"ltlb ~ Uınide d. tey değil.. Ben 

bi lltaba b Uırnemiıtim. Çün 
bj ' l:) u doğru olabilir 

r tt Ofru 
dctıı 'lltıı t . :Bundan 
de ~tli 1

11tiltere .. • •onra bana hiç 
tcı:.· ' ~ .. ın en ~ 
~ ''ll'ı. s· . Şillld' rnaı;rur kızı 
~t ıı ~ l' !2e te(j Ct 1 her eyi itiraf e-

1\di L l.?1 &t • \'ahı V d'~· 
dıı lltııd· "'Yord er ıgım za. 
>a:'· ite 'l'lle İtirar urn. Fakı\t bunu 

dıı ndi t etmek · . 
Oı Ilı: ''A1 tl'idirn ııtemıyor. 
dı ~1>'lr. U.l'lllcUn e tunıarr tekrarlı-

1)), ı- ~tına değil 01 '~la. lltat . )'a\'a " amaz .. ., 
4: tllıı buı~ıı gitti~t~~vaş ben de inan 
~ lt}'iıtı 11lly0 rd sonra hatamı 
~, t:ı l'lt it cıt,,lt de~·u1 rn. bünyada hiç 

tlıt11 1Yrn ~1 di A 
~ıt ilr1,.. eti olab·ı: .nıa aşka bun-
t ld ~ .. ı.... • •rdı) s· . h' . 
tr •rıı "'"C•ktırn · ızı ıç bır 
~it~ ben ~sıı Ölüler:· . işte tesadüf... 
\r,~1ıllı. şe· ltalbirndının matemini tu. 

? 'llıdj e tnateminizi tut-
L 'v~. an1ıy 
~}'ı. ·rn n or musunuz 

"tdc trtde 
t. ....._ b tekti. ~•t ıe..,inc. d 
<"lt}' "'"'et Qağ1 ın en aklım 
h' tel ... Şı· tarak. 
·•ııİıı nıltlı l'lldi . • 
lh. htn· l'lla.ıu ınanıyorum d d' 

"<IU • !tr\ i · t &Ör" ·· ' e ı. 
dil~ ~•latı\i Çtrı l'lltnaaı Unuz bu sözleri. 

Bu meıut ıaatte hayatımın sırrı 

k.ı.~Jycn dlı..lııoa gdmeôl. A k kcndiıini 

yük5eltmiş, kızın !derecesine çıkarmııtı. 
Sevdiğinden bir sır sakladığını. aaadetin 
tatlı hisleri araaında tamamiyle unut

mu1tu. 
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- Rica ederim. Bir daha tekrarla. 
Bir türlü inanamıyorum. Bütün geceyi, 
ayı ve yıldı.zları seyretmekle geçirdim. 
Rüya mı görüyordum, yoksa ıaadetimi 
mi düşünüyordum. Hiç farkında deği

lim. 
Bu sözleri Veyn ıöylüyordu. Leydi 

Lilyes her aabah yaptığı gibi çiçekleri 
seyretmek üzere kıt bahçesine inmiıti. 
V eyn de arkasından gitmişti. 

Kız cevap verdi: 
- Hepsi doğru, rüya değil.. Niçin 

doğru olmasın? Hiç bir adam bana ıe. 
nin verdiklerini veremez. Sevgi ile dolu 
bir kalpten ~aha büyük bir hazine olur 
mu? Senin tarafından böyle bi,. hazine
ye kavuşturulmak her kadın için bir şe
reftir. Hiç uyumamı§ gibi görünüyor. 
sun, Veyn! 

- Çok mesudum. Uyursam saadet 
' dakikalarının yarısını kaybetmit olmaz 
mıyım? 

Bunları söylerken hayatının sırrını 

hatırlıyamıyordu bile ... Sevinç ve saadet 
hisleri her ıeye hakimdi. Narnualu ve 
haysiyetli bir aı::lam ııfatile ıırrını Ley
di Lilyese bildirmesi lizım'dı. Fakat o 
kadar büyük bir heyecan ve saadet için
deydi ki yalnız bu,ünle me1ıul oluyor, 
geçmişi ve geleceği dilşünemiyordu. 

Leydi Lilyes kendisini aeviyo~u ! 
Bundan baıka hiç bir şey düşünemiyor. 
du. 

- V eyn küçük bir isteğim var, ka-
bul eder misin? 

- Kabul etmemek kabil mi? 
( Deuı.ımt vı.ır) 

3 7 7 sena evvel bugUn .................................. 

Tiirk 
Donanması 

Büyük muvatrakıyetlerden 
sonra 19 esir kadırga ile 

lstanbula 
hareket etti 

Piyale pa§a. Cerbe kalesini fethettikten 
ıonra Trabluıgarbe geldi \'e lf'ı60 yıh 11 a. 

~uıtos günU, 377 ıene eweı burun Turgut 
P&f&Y& veda ederek lııtanbul yolunu tuttu. 

Ayrılırken: 

- Turgut, yolumuz zengin.. lstanbula 
Yeni avlarla gitmek laUyorum .. dedi. 

Büyük muvaffaklyeUer kazanmıı olan 
Piyale pa~a. zaferini yoldaki muvaf!akiyet. 

!erle de aüslemek istiyordu. 
Sicilya sahillerinden geçU. İtalya kırt. 

Jannda blı çok §aloları tahrip ederek Adrf. 
yatık denizine girdi. Buradan Kortonun ce.. 
nubundakl Yahşiler adalanna uğradı. Pe. 

revezeye ~eldig1 \'Akit bu yolculuğun on dör. 
dUncü günüydü. Burada gemiler yağlandı. 
Sular tazelendi ve bir hafta istirahat edil. 

dl. Piyale paşa yolda bir av bulamadrg-t ı. 
c;ln dUşUncellydi. Herne baha.sına olursa ol. 

sun tstanbula yeni ,.e duyulmamı§ bir mu. 
vaflakfyetle girecekti. 

Perevezedtn kurban bayramı gUnU hare 
ket edildi. Donanma. Venedlklllerin Zanta 
adaııı önünden geçerken topla ael!mlandı. 

Piyale pafa, Elbuıı körfezindeki Anapoll ıı. 
manına reldlfi vakit, kale kumandanı Clg.t... 

lenin bir kalyon ve on çektiri ile Adalar a. 
raaında dolaştığını haber aldı. 

- Bu frraat bir daha ele dUımez.. 

Diye dil§~U. Derhal bir filo hazırlayarak 
takibe gönderdl. 

Fakat takip bir netice vermedi. Seriga a 
daııına kadıı.r giden filo, hiç bir ize rutıaya.. 

madan dönüp donanmaya iltihak etü. Pi. 
yale pa§& donanmaamm arkumda on do 

kuz dUıman ka.dırgaaı geliyordu. Fakat pa.. 
ea. bununla 'kanaat etmiyor, bir kaç tanos 

daha llA.ve etmek istiyordu. 
Bu UzüntUıUnü hlss<-den kumandanların. 

dan biri: 

- Bırkaç dU§man kadl~ daha esır e. 
demeyişimiz: de bt~m tanımı~ arttırır. 

dedi. 

Piyale pa§a bu ıozUn manaamı anlayama. 
m11tı. 

- Niçin? diye aordu. 

- Niçin olacak .• Denizlerde ya dUıman 

gemlıl kalmamıı, yahut bizi gbrünce ka.ça. 
cak delik arayıp gözUmUze görUnemlyorlar. 

Piyale p&f& bu cevaptan ıon derece mem. 
nun oldu. 

- O halde haydi dofru İatanbula.. emrini 
verdi. 

Geltboluda Akdenizi muhafaza etmek üze. 
re 215 kadırıa bırakıldıktan sonra btanbula 
reıtndl. Kanuni Süleyman, muzaffer donan. 

manm gellıtnl ııeyretrnek Uure aaraym de. 
nlz kenarmdakl k6fkUne inmiıU. Avuatur. 

ya hUkUmdan Ferdlnandm sefirleri de ya.. 
nmdaydı. Donanmanm yedeğinde çekilen on 
dokuz düoman kadırra.smda birçok dUıman 

neferleri ve kaptan p&f& ba§tardealnln kıç 
kaaaraamda da birçok generaller "e Slcily.ı 
v.tiei bulunuyordu. 

Niyazi Ahmet 

SEZEN 
TE.RZIHANESi 
Sahibi: thsan Yavuz s~zcn 

Şık giyinenlerin 
ter zısidir 

En caz·p rıı :ıoeller. mevsımhk metıı 

"' ~ık kumaşlar. 
l .11 an bul Yeni Po.<ıtıılıorıt! kn.r~.11·Mfı 

Tonton 
anıcanın 

çızmeDeırn 

Siz yaşa 
bakmayın! 
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Methum Tahir Pa~nın ~evC'e- 1 

ai Alive Hanımefendinin evincle 
ıörümceai ahriye Hanımla ta-

nıtıyorum. Bu kadın 50 yatrndan 
fazla gösteriyor. Taıralı zen • 
ıin b~r tüccardan dul kalmı~br. 
Pek eski tekilde ıiyiniyor. Kı· 
yafetiyle Aliye Hanımın şık 
muhitine uymuyor. Fahr:ye, 
Cevdet iıminde biriyle evli!!n~ • 

cekm;t·· 
O akşam işim yoktu. Tahir paJanın 

hanımının piıirteceği enfes • yemekleri 
düşünerek memnuniyetle kabul ettim. 

Saat yediye doğru konağa gittiğim 
zaman Aliye hanımı yalnız buldum. Ya
ıiyle pek uygun olı:ıamakla beraber çok 
zarif bir elbise giyiyordu. üstünde gü
zelliği de vardı. Neşeli neıeli beni karşı. 

Jadı: 
- Fahriye süsleniyor. Herif guya 

ona aııkmıf. Sevincinden çıldıracak! 
Adamın ismi Cevdetmİ§. Ondan bahset
ti mi adeta ıcai defi1iyor. Aman pek 
komik bir iş ! 

' -Acaba ne biçim adam? 
- Ne bi~im olacak? Tasavvur edi-

yorum: İri yarı, yumurta gibi dazlak 
bir kafası var. Koca karnının üstünde 
altın bir köstek aallanıyor. 

O esnada Fahriye hanım içeri girdi. 
Yerleri süpüren uzun siyah bir elbise gi. 
yiyordu. Bermutat kollan .bileklerine ka 
dar kapalı. Kuılu dal iğnesi göğsünde. 
Elinde yelpaze. 

Bütün hali, zengin bir: taşralı tüccar 
kansı olduğun~ bağır bağır bağınyor
du. Göğsü azıcık açıktı. Aliye samimi
yetle: 

- Kız! Gerdanın ne güzel! . dedi. • 
Bembeyaz! En ufak bir kırışık bile yok! 

HakilCaten Fahriyenin gerdanı, yü
ziyle tamamen tezad teşkil ediyordu. 

Yüzüne nisbetle gerdanı sok gen~ 

kalmıştı: Bir ide güzel tarafı, başının 

göğdesi üzerinde duruş ~ekliyai. Aza -
metli ve zarif 1 

Sanki eski ahbabı imitim gibi, tatlı 
bir tebessümle: 

- Aliye size havadisi verdi mi?. de 
di. 

Müsaadenizle tebrik edeyim efen
dim 1. - ded?m. 

Fahriye Hanımın gözleri, altın srr -
~evcli, kelebı-k gözlükleri arkasırıda 

parıl parıl parlıyordu. 

- Nişanlı mı görün de ondan sonra 
beni tebrik t"din. Her halde karşı uza 
pek yaılı bir ~dam çıkmıyacak. Bir aya
ğı çukurda tr.oruklarla evlenmek niye
tinde değilin'. 

Fazla bir ıcy söylemedi. Zaten arası 
geçmeden damat bey göründü. 

Mimar Cevdet, gayet §lk giyinmiş 

ince belli zarif. kumral saçlı. mavi gnr.

lü, genç bir :ıdaındı. Çok güzel o1ma -
makla berab!t pek sevimliydi. Bil!ıassa 
gençliği ona ravnak veriyordu. o:sa, 
olsa y~mi di:irt yatından fazla olamaz
dı. Onu ilk görür görmez,. kendi kc-n • 

<lime: 
"- Her halde Cevdet Bey bu ~~ğil . 

dir ! Belki oğlu! Babası hastalandı da 
mazeret bildirmek için geldi.,. diye ü:i

şündüm .. 
Lakin, Fahriye pürneşe onu bize ta· 

nıttı: 

- f "te nİ!;anhm .. 
Delikanlı /\liye Hanımın c1ine ';1

jr -

metle eğilerı-k: 
- Beni dostluğa kabul ~d~rsrniz ... 

- diye yarım bir cümle söyledi. 
Tahir Pa~'\nın hareminin hali. r:d • 

den şayanı tctki!tti. Aile terbivesı \ 'c 

ı·adınlık hiskrini zabıt ve r?bıt <' 1"•na 
~örgüsü ka'.':ı amanca bir ml:catl ~ I ·ylf. 

alıyordu. Bunu takdirle görüyorcum !. 
Bir an afalladı. Fakat derhal kendi -

ni toplayara~ nazik ev sahibesi halini 

takındı. 

Fakat l:J:imn hüsnüniyetine rağmen 
söyliyecek s\)z bulamıyordu. 

Cevdette sıkılgan bir hal vardı. J3en 
se, kahkahal:ın salıvermemek için :'iğ -
;:ımı açmağn cesaret edemiyordum. 
Yalnız aramızda Fahriye her zamanl:i 
gibi sakin vt: sadeydi. Gayet tabii bir 
eda ile: 

- Pek iyi dost olacağınıza eminim, 
Aliye 1 Çünkü yemeğin iyisini Cl!vdet 
Bey kadar takdir eden adam azdır. 

Sonra, nişanlısına dönerek: 
- Aliyenin ziyafetleri meşhur<lur. 

Delikanlı nezaketle: ' 
- Haberdarım efendim!.- dedi. 
Hep beraber sofraya indik. Haya .. 

tınıda o geceyi unutamam. Aliye Ha • 
nım kendini toplamış, misafirlerine ik
ram ediyordu. Fakat gözlerinde garip 
bir sertlik vardı. Alhğına rağmen yü
züne kan hücum ettiği görülüyordu. 
Saf kalbli Fahriye, gözlükleri altı•1dan 
Aliyeyi süzerek: 

- Maşallah, Rengin ne güzel! •• de
di. 

- Çabuk giyindim de belki alhğımı 
fazla kaçırmışımdır .. 

- Ya ... Allık mı e:lrüyorsun? Ben 
rengini tabii sanmıştım. Boya kullan
dığımı bilseydim bu bahsi açmazdr.n . 

Mahcup bir tebessümle nişanlısına 
bakarak: 

- Biz Aliye ile beraber büyüdiik .. 
Şimdi ayni yaşta olduğumuza ki:nsc 
inanmaz 1 Siz ne dersiniz? Fakat hen 
gayet sakin bir hayat yaşadım da .. 

Ne demek istiyordu. Bu faciaengiz 
sözleri safiyetle mi söylüyordu? Her 
ne ise Aliye Hanım o kadar hırslar:mJ:? 

olacak ki, ekşi bir tebessümle bütün 
iddialannı unutarak: 

- İkimizin de ellimize veda etti~i -
miz bayii zamandır! .• dedi. 

Lakin Fahriye hiç bozulmadı. Tatlı 

tatlı gülerek: 

- Cevdet diyt>r ki ilaleme karşı brk 
dokuz demeli imişim. Kendi tıebel;iylc 

yani. ... 
Aliye Hanımın elleri titredi ve der

hal cevabı yapıştırdı: 

- Hakikaten aranızda epey yaş fa r

kı var .• 
- Yirmi yedi sene, kardeş! Çok 

değil mi? Amma Cevdet, beni ya~ıma 
göre çok genç buluyor. Söyledim ya 
Zaten: Ben bir ayağı çukurda pb;;on 

istemem diye! .• 

Gülmcğe başladım. Cevdet de 1:;.ona 
iştirak etti. G.izel, taze bir kahka'ıası 
vardı. Fahriyenin bütün sözleri onun 
hoşuna gidiyordu. Aliye Hanınun ı;i -
nirleri amk pek gerilmişti. Terbiyesini 
unutacak hale geliyordu. Ortalığa ı;ü

kiın vermek için lafı çevirdim. 
- Çeyiziniz tabii sizi epey mc~gul 

eder, değil mi hanımefendi? 
- Hayır ... Benim memlekette !'ıcr 

4.aman elbiselerimi diken alışkın lıir 
terzim vardır. Ona ısmarlayacak•ım. 

Lakin Cevdet razı olmadı. O. pek miı
tehakkim.. Maamafih deh~tli de gı.ıs

tosu var. 
On vedi yaş mahcubiyetile kızararak .,. 

nişanlısına muhabbetle baktı .• 
Bu sefer, Aliye Hanım. boyası altın

da sapsan kesildi. 

- Biz b;ıayımızı İtalyada geçirece • 
ğiz. Cevdet mimarlık hakkında tetki -

katta bulunmak istiyor. Maamafih c-n • 
dan evvel Parise uğrayıp elbisele :mi 

orada ısmarlıyacağım .. 'ıl lt Uı tibi ı:· .4.deta .. n.~ demek oldu
" tltku Yırrı. Oh olumden hayata 
'-'c r td • ıev ·ıı 

~l ~~ Itııı t tyıllı? gı rn .. Size na-
........... -----------.----------------... 'T'----------------.,. ............. ~--..... ı:,.._ _ __.~-,----~ 

_Seyahatiniz uzun mu sürecel:".'. 
- Cevdet altı ay izin istedi.. Cok 

~tı lll\U .. 'ndis· 
taııaaı QtıtU. b •ne doğru çekti. Gü 

~ k ... '•n~ b· QUnu c · 
';"" ~l •le taha ~. çılgın rüya-
'~ fı111'tr?ı• Uzu Yyu} edememiş
' 'llJt dldı. Ge n uzı.ıdıya aşk 

~ r ~u tf ttiy nç kız : 
~llıı '~d Orıun 

llıt ..... }'or11 tti b' Uz, Veyn dedi .. ,,tr rrı b ır türı.. ... . 
lltı, ~ '1iç bir u aklıma sığ. 

l'di t·1 zarnan Ümide düoı: 
1 Yca... :ı 

. ,, memnun zavallıcık.. Şimdiye kr.dar 
ömründe on beş g-:.inden fazla fasılasız 

istirahat etmemiş.. . 
Aliye Hanım, gayri ihtiyari. b<trit 

bir sesle: 
- Neye?. • diye sordu: 
- Madde+;en imkanı yokmuş zav1l -

lıcrğın da on.dan ... 

N akleclen: 

(Arkası varın) 

Hatice Süreyya 



Memlekette tetkikler .SPOR 
. iDersir11in tarihl_r1 

~~~a~!!~~;,~?~!n~c~r ıde bir hayır sahi~ 
15 gün sonra karşııaşıyorıar 93 harbi sırasında Der~i~ 

eşkıyayı nasıl yıldırmıştı ;, 

Bu seneye kadar Alman Şmcling ile ı 

Amerikalı Joe Luiz ve Braddok arasın 

da bjr türl.~ paylaşılaınıyan_ bütiin sılt. ı 
Jetlerde dunya boks şampıyonluğuna 
~imdi bir de İngiliz yuınrukçusu ka- j 
rıştı: Tommy F'arr. Amerika boks fe. 1 
derasyonu yeni İngiliz şampiyonu ile j 
Coe Luizin bu ayın 26 smda karşılaş. 
malarını. ve bu .~açın .galibinin de dün 1 
ya şampıyonu ılan edılmesini kararlaş 
tırdı. 

Almanlar ise Louis. Far müsabaka. 
~n galibinin Şmelingle çarpışması-

nı ve bundan sonra dünya ·birincisinin 
meydana çıkmasını istiyorlar. 

Alman teklifinin kabul edilip edil. 
miyeceği henüz malum olmamakla be 

raber bugün muhakkak olan §ey on 

beş gün sonra 1ngilizle zenci Ameri· 
kalının çarpışacağıdır. 

Resmimime bu müsabaka için To. 
mi Far'ın Dr. Villiam Valker tarafın-

dan muayene edilişi görülmektedir. 

Boksörle doktor arasında .Coe Luiz 
bulunmaktadır. 

üreşçimiz Faik 
Yunan:ıya mağlup addedilme

sini hazmedemiyor 
Galatasaray klübü bayramı esna_ 

ı ında yapılan güreş müsabakalarında 

iık kar§ılaşmada Yunanlı rakib:ni 
mağlup eden ikinci müsabakada ise 
72 kilodaki Marko ile karşılaştırılan 
Ve bir hakemin ısrarile mağlup ad
lledi'en Galatasarayın 66 kilodaki peh. 
livanı Faikten bir mektup aldık. 

"O günkü güreşlerde bulunan her
kesin gördüğü gibi çok üstün bir mu. 
sa.baka sonunda Yunanlıyı baygın bir 
hale getiren Faik hakkındaki bu mağ 
lubiyet kararı, genç pehlivanı bir hay. 
li üzmüş olduğunu yazdığı satırlardan 
anlıyoruZ; Ve bu mektubu sütunları

mıza geçiriyoruz. 

························································ 
Yeni spor 
teşkila t ı 

hazirla nıyor 
ikinci teşı inde 

Ankaıada büyük bil 
kongıe toplanıyoı . 

Haber verildlgine göre fklncite~nde An: 
ka:-ad& bUyUk bir kongre toplanacak, hu 

kongreye Türk spor kurumu erkA.nı ile bölge 
murnhhruılan, KUltUr Bakanlı~ının allkıı.•ı 

daire mlldUrlerlle beden terbiyem mualllmle. 
rinden ıscçeceklerl, ordudan intihap edile. 
cek mllmessiller. k!Up murahhaslan fştlralc 
edecektir. j 

Mnarlt vekAletlnln mUst.akll bir direktör. 
i lik hıı.lln:le kurdıığu '•Beden terbiyesi ve !z. 
clllk .. dlrcktörlUğU bir umum mUdUrlUk 
haline geUrllecek \'e doğrudan doğruya aa,. 
bakanlığa bağlı olarak yeniden kurulacalc 
bir •'spo mllsteşarlığr .. nıı. baj!'lanacaktır. 

Tilrk spor kurumunun, gençlik teşkllAtı_ 

nın, halkevlerl spor k(: llermm mercii doğnı. 
dan do'tMJya bu mn.kam olacaktır. Ordun •ır> 

spor ı,ıerl de bu mllııt,,~arlık va.sıtasile idare ! 
edilecektir. 1 

Yeni tc~kllrıt. mekteplerde ııpor, .-enı;:lilc 

l~kllrttı. halkevlerl spor tcşkllfıtı ve umum1 
']lor kunımlarr llıı m~gul olacaktır. 

Gt'nc;ll'k teşkllAtrna 10 ya.,ıdan :t:> yqms 
kadar bUtUn gençler atmacaktn. 

HABER GAZETESİ SPOR 
MUHARRfRLlClNE 

Bir Türk güreşçi olmak dolayısile 

göğsümü gere gere Yunanlı rakibim-' 
le ilk müsabakada 66 kiloda karşılaş· 
tım ve neticede sayı hesabile galip 
geldim. 

Halbuki ikinci müsabakada 72 ki. 
loya çıkarıldım, iyi bir pehlivan olan 
Marko ile ilk devreyi bera.berc bitir
dim. 

İkinci on · dakikada Markoyu altım. 
da ezdim, o kadar ezdim ki rakibire 
müsabaka sonunda b:tkin ve baygw 
bir halde idi. 

Bu hali herkesin görmüş olmasına 
yan hakemliği yapan milli güreş takı
mımızdan Saim ve diğer hakemlerin 
benim üsünlüğümü kabul etmelerine 
rağmen netice yine ben mağlup ad- 1 

dedildim. 1 
Türkiyede alafranga güreşin yeni 

başladığı zamanlarda şampiyonluk ka. 
zanmı§ olan ve bizim müsabakada or
ta hakemliği yapan bay Kemalin mağ
lubiyetim hakkında verdiği kararı bil.. 
tün Eeyirc'ler de be!ıim gjl>i hayretle 1 

karşıladılar. 

Şunu katı olarak ilnn ederim ki ben 
o müsabakada mağlup değilim: bu 
hakkımı o hakemden başka hiç kimse 
örten:ı~z. 

Gal2tasarey kliibü 66 hilo gürc.,çi
lcrindcıı Faik. 

11 
ÇARŞAMBA 
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Fırtına 

Oılnr~ln ı1ofu,11 

~.06 

Hunr.ln h·ıtıtı 
19,14 

Vakit Sabah ôğle İkindi /,kşıım Yııt~ı ırruı.,\ 
3,27 l:?,19 16,ll Ul,H 21,00 ~.C9 

Ömer pa anın torunu Kadri ile (J(.) 

dedesinin, konağın bahçesindeki meza 
rını ziyaret ettik. Etrafınuza bir ı;ürü 

çocuk toplanmıştı. 
- Bunlar, dedi hep Ömer Pa~a ahfa 

dıdır. Bir an düşündü. Gözlerini mezar 
taşına ldikerek daldı. Sonra: 

- Eğer dedem Dersimlilerle müca -
delesinde muvaffak olamasaydı, ~:mdi 

hiç'birimiz yeryüzünde bulunmazdık. 
- Ömer Paşa nasıl mücadele e':leııdi? 
- Onun bir orduıu vardı. Bir ye. 

re gitti mi arkasından bütün Pertek ge
tirdi. Çünkü olmasaydı biz Dersimin 
yemi olurduk, tzoli, Şadili, Hirvan aşi. 
retlerini o ıslah etti. 1285 de Mazgiı •:lde 

otururmu§. O vakit m.iralaymış. Etrafı 
o kadar yıldırmıştı, • ki bizim çocukları 

korkutmak için "Umacı geliyor!,, dedi -
ğimiz gibi onlar da biribirlerini korkut
mak için: 

......... 
1 

Va~aııru : Niyazi ~~~"'~ 
- Nav Sür ... Yanı 11\İfl ederi' 
~ . .. . diye ye ..ııdııf 

mcgı uzerınc d·-'girfl ,-
. te ı ııır 

Benim demek. 1
•
5

• e öyle o 
sanlar nasıl yeti~tırıtırs ı;ylt 'f' 

. . . . ba ydırı1 :,et 
de hır aşıret r~ısı .o dııt' a~" 
dım. Bir Dersırnlı ols~Y itlerdıdl' 
ağası için her cinayeti dit'tılJf ftı 
göğdeyi götürürken P3 11rıııııu fl r ırı ed11 
kalıyorlardı. Mosko a ııucıırıı 
ca Dersim tiler bu:al.a:' h•rabt>'' ç 
:d süri:iüler, yerlerırnııı •tc 9;ıe ~ 
diler. Hepimiz hicret ettı d. alflıarı 

'ıt • fi'' edenler bu memleketi ff{of~ tıl 
miydi? Eğer bu hücuıtHl ıııılı~ fi 
salardı elbette düşrrıal'1ı •f ".uyt 

·stı.,.. 
Fakat a<ratar fırsattan 1 

d"l ., :ııııu u er... t o 
rrıüdde 

Osman ağa bir . ff 
sonra: bit11 

k ııer fe>' f 
Sergili bir öWnün oonlt hatırası: - Ama, dedi, artı ~i· 

• herırıe 
- Ömer Paşa geliyor .. derlermiş. 
Kadri .ile konuşurken Pertekin en 

ihtiyarı Os;.nan yanımıza yakla§tı. Kad. 
ri : 

Küçük Hiisııü.,. e i-ıı şimd:ye kadar ce 

1 

d ~n sonra cennet olacak· ' f 
İstedikleri kadar odun kestirdi. Eğer ..il . . . .,,,,,,, .. ~ 
bir baskın verselerdi bizimkileri mah. . · . tııfl r ~,. 

Üzerındeki tarıııten rı'•fll • .ı vcderlerdi. Fakat Ömer pa~a çok cesur- ~0 ı '"' il" ' 

- tıte dediı size istediğiniz 
matı verebilecek yegane a am .. 

Oıman: 

rnalü. 

- Ömer paşa için ben ne aöyliyebi
lirim. ldiye söze başladı, o bir tarihtir. 
Senelerce Perteği muhafaza etti. Bir 
vakitler 93 harbinde Ka~s . cephesinde 
kaldı. O vakit dü~manlarrrruz fırsat bu. 
tarak saldrrmağa ba~ladrlar. Odun kes
mek izin ormana gidemez, evlerimizde 
korku içinde yaıaridrk. Geldiği vakit bü
tün köylU}'il önUnc ill•tak ormana iitti. 

ônıer PaJa o~ıfadt deıielcrinin mc.:ar~ ı 
ba§t11d4... 

i ÇE RiD E: 

• Belediye, tıehrin muhtelif yerlerintie 
halk hamamlan açmak niyetindedir, 

:/. Belediye, Beyazıt meydanında iki va 

Sultanahmette de bir afiş kuleııi daha yap. 
trracal\trr. 

~ Belediye ten heyetine merbut olarak 
yeni bir bUro te~kll edilecektir. Bu bUro y~. 
nl yapılacak bi.nalardıı. kullanılacak malze_ 
menin evsa.Cını tetkik edecektir. 
~ Üniversitedeki ecnebi profeııörlerln ek. 

ıerlsinln mllddetlerl önUmtizdeki ders senesin 
de bitmektedir. Bunlardan mukıwelesi tecd't 
edi'ecek olanlara oımdiden tebligat Yf!Pt:. 
mıştır. 

Jf. F.skl defterlerdf'kl pullan kullanmaı< 

ııııı;:undıuı mevkut Fatih ikinci noteri ŞUkrll 
f1Un mahkemef'le mUdııfaaıımı yaparak, bera.. 
etini latP.miııtir. 

~. TUrk • Atman ticaret anlaşmasına ı>.lt 

rrntnlıoııarrn imza edl.mek U:r.ere oldu~u 

B•T"llnden ı:;-eıen haberlerden anla§ılmakt11-

dır. 

'f. ~ un"11 \•erli mallar ııer~iııl yarın ı>.kşam 
kan•"""',.,. khr. 

ıt T"ll., JT'•,.n••?' ı. .. n<l•rcılı µ.,1.,<ı vşonıı..ıı .. 

ı~n. ll"rtın•·v. F"'-•l'ht .... ımhtJr. Rn<rlln AiVı 

Almıı.n, yann 1 ;o İngiliz seyyahı gelecektir. 

du. Haydutlar onun isminlden korkarlar kiz sene evvel kurulduı ıcell 'J 
w. • • • d ayrılır ,,.. 

d . tegın tarıhı evın en •JI ,;Ş 
L ~, 

Ömer paşanın torunlan ve torunla- cehalet ve korku içinde ' 11 
rırun torunları arasında bulunmak beni Osmanın rejime inanıf / 
cidden mütehasıis ediyordu .Dersim yordum.. . dar er ..t 
toprağında ya§ıyan mini mini yavrula- - Dersim şimdıye k• t 0ıP 
nn' bakışları o kadar tatlr. o katdar insa- di. Şimdiden sonra cenne S 
na yakındı ki, bütün aile efradı, ıaadet 
ve felaketleri paylaşnuş bir halde biri. 
birlerine bağlı ... Altı yaşında küçük 
HiiınH, Dereİn:ı ağa11a..-.. + ....... -.ı....ı.ı..- ;.:.1 

dürülen Ömer paşa ailesinden birinin 
canlı hııtırası olarak geziyor. Kadri: 

- Öldürülenin de adı Hüsnüydü. 
Onu unutmamak için bu torunuma 
Hüsnü adrnı verdik. 

Osmana' sordum: 
- Osman, Dersim topraklarında 

doğdun, burada ihtiyarladrn. Dersimlile. 
rin böyle devam edip giden serkcşlikle
rinin sc bebi sence nedir? 

-:- Halkın cahilliği. dedi. Dersimli 
göz~nü açınca karşısında seyit ve ağayı 
görür ve ona adeta tapar.'Her ~ey seyit 
ve ağa demektir. Eski aşiretlerden bir 
Sür aşireti vardı. Ş,imdi onlardan bir 

Hasan kaldı. Tarla rr.eselcsinden 
Pilreen~ aşireti ile araları açıldı. Biribir 
terini öldürmeğe baştaıdJar ve net:cede 
asiret ortadan kalktı. Bu aşiretin reisi 
Nemrut ağa kapısının önüne gelen ada· 
mı öldürmeden bırakmazdı. Bütün Der. 
simde: 

Türkiye _ Lehistan ticaret anll.§lllaJ!ı 

Vekt'l-::r heyetmce ~'!dik edllmi~tır. 

1(. İkliııat veklll CelAJ Bayar dUn Muğlayıı. 
gltml§tlr. Buı;Un Mllbı ziyaretten aonra 
Bodruma gidocektir. 

• Devlet demıryollannda çimento nakli. 
yatmda ayrıca lmrarlye tezkeresi aranmıya 
caktır. 

• Avrupa hııtlında F1oryadan §ehre ge. 
ceyansından ııonra d& ııeferler yapılacağını 

yazmı§tık. Bu seferlere bqlanmı11trr. Gec! 

tem ~a:\t yarımda bir tren KUçtikçekmec .. _ 
dt'n l\alkmıı.kt.a ve l,17 de Slrkt'clye ıetmek. 
tcdir. 

• EmlnönU halkevlnden: F.vimlzln ha.Hı 

dcrııaneleri ve kurslıır 1Ubesl taratmdan or_ 
ta okul ve liselerde ikmale kalan tatebe\11 

yetiştirmek üzere muhtelit kurslar açılacak 
hr. En~ele ka'an talebenin nihayet Uç gUn 
zıırfmda evimiz ııekretertlğine mUracaatıe 

kendil,.rtnl kaydettirmeleri. 
"' SUmer bank, :fzmltte yapt.ırılrnası mu. 

karrer srllüloz tabrlka.sı ln§a&tınrn blrıı.rı 

evvel yıı.pılma:una karar vermi§tlr. E8a. 
.ııen bu fahrlkıının ilk kısnn lnşutrnı teı:ıkh 

rrl"tı mphı>lli akıı::\mt htmiııtir. Şlmctl yarım 

milyon lira aar:ııe bütUn binalar yaplla.cak. 
tır. 

Gelecek yaı!~ 
Dersimlilerin başını &~ 

olduJhı fa1eat if,
sır. 

1. 
l~ 

.y. Jzmlr belediye rcl!l :;:" ~?. 
berinde İzmir ticııret od dil" tV 

'""'de y Mehmet Alt olduğ'U " ~ 
gelmiştir. ttı; tıt·~ 

• Trakya umumi rnııfe ıewJ' ,,Y 
dtin otomobille ıebrllll~~e e prcı . .1 
~ Son 24 ıaatte ıetıı "'I 

muıtur. t>Uıııl\~~ 
• Avrupada teda,-ıde ıj01I İ 

kumandanı general t1&1l
5 

/ 

tuyla gelml§tlr. ç-t-1 ~ 
Jf. Zonguldak ıımp.rıı.nııı dır· ~ '") 

için tetkll\ter yapıt mal< ta ııll''tl ~ 'l 
~· tzmlrden ~eten m~aııaı'' ~ 

60 yaşında bir lbilYar şıt11dl 

bir delikanlı evlenmi§Ur· ı,ıtr• 
bir hayat yl.§amakta IJ'll j 

O J Ş AR 1 O A : ıuıl {.~~ 
"' ltaıya baf\·ekill JJU"° ,t~.Jr/ 

takip için Sicilya ıı.d~ ~ 
~ Franaıı; ıııhhat naZ t-11 

le Praga ı;itmıour. · ,eıırl 
• 1ngilterenln ;rtoJ'll& 4'11 

klllyle görUJDltl§tUr. . ı.ıı> eıif 
1t- \ugoıılavyada mUll 

daman bulunmu§tur 



~ifh~ri0 firarileri
nin muhakemesi 

HABER - AlC,am postası 

Hitlerin 
babasının 
mezarında 

Esı aıengiz zigaı elçi 

7 

Hava filolarımızdan 
bir kısmı manevrada 

Dün bir kaç filo Trakya 
manevra sahasına gitti Ab dün başladı 

kdull~h f irar hazırlığını hep 
~'<Lı~~~ısi yaptığım söylüyor 
q \>e so Y evvel tcvkıfarcien - Ben bir ift ira yfü:~indcn tev1d f e· 

hindi? 
Hitlerin hali • 

bazırda ikam-:t et

tiği Berch -~! ga

den kasabası, A
vusturya h:.ıdu -

dundan 3 kilo • 
metre mesafede • 

Trakya manevralanna iştirak edecek 
hava filolarımızdan bir kısmı -dün sabah 
şehrimiz üzerinden geçerek Trakyaya 
gitmişlerdir. 

İzmir vapuru manevraların nihaye
tine kadar Tekirdağında kalacaktır. 

Memleketimize gelecek komşu mem
leketler erkanı harp reisleriyle maiyet
lerinin mihmandarlığına hariciye veka· 
letince protokol umum müdürlüğü §ef· 
lerinden Kudretle diğer bir arkadaş me 
mur edilmişlerdir. 

lil ,. nra Ad . 
't~r "bduııilh .

1 
ana<Ja yakalcl'~aıı, oilmiştim. İddia edilen katil f ili işıcn-

lbt 1( \>e b 
1 

e kauldcn ma~ lUn <liği zaman ..,en fstanbulda idim. Ev-

Manevralar münasebetiyle davet e
dilen ıiost mtmleketler erkanı harbiye
lerini Tekirdağına götürecek olan İzmir 
vapurunda hazırlıkla:: tamamlanmıştır. 
Mis;ıfirlerimizin vapurda istirahatleri 
için her türlii tedbirler alınmıştır. 

,""q unların k llt etmekte açmasına mı.ıs.. • ra1dcırımız hata istintak hakimliği•dc -
J>...ı~~diyh tn suçlu jandaıma ııur ... · ı dir . 

dir. 

'""ıt • ..... , arnaiJ li ,. 
S tine dün b akkının muıı:ıke Tevkifaneden kactı!(tan sonra Ka-

r. , ıı~tuıa aşlanrn.ştır . bdtaşa gelrl"k. Orad~n bir ~andalla· Ü'5 

Bu hudu~. bü
tün Alman sey
yahlarına ı.erbest 

olduğu için, her 
gün bir çok Al

man, Avu~tıırya

ya girip çıkmak -

tadır. 

Jran heyeti Trabzon yolunda 
Erzurum, 11 (Hususi) - Büyük 

manevrada bulunmak üzere memleketi
mize gelen İran askeri heyeti dün ak
şam şehrimize geldi ve merasimle karşı
landı. Heyet bu sabah Trabzona müte
veccihen hareket etti . 

"<t tın h" . 
Jıı}n •onra ...,. ~vıyetlerı tcsbıt •J ı ı kü:lara geçtik . Pcndikte t rene bin Jik 
uaıııı • "'eıs }( 

İzmir vapuruna Tınaztepe torpito
sunun refakat edeceği anlaşılmaktadır. 
Peyk torpitosu da dün sabah Gölcükten 
limanımıza gelmiş ve Haydarpaşa açık
larında demirlemiştir , 

aha "u emal, evvela !·:<ti! ,Jmu1arnnının miiclH "0ası 
' ı. ıı suali •· 

ı,.,, ·~aaıı k ııoı n1uştur: 
~Jırn, açtınız Alı 

•· ' t.ullah, rn?at 
..... b .. 
~ Ott, be 
~rat \>ird ş ay evvel tc\ l;ifa""l· r c 
llıı ltı.ış de ı. llstaıardan b;r sı y\' ı c 

iti, ~ ırıır bir des 
lfcı~ .. - en lava tere parçat; ı .ı ı . 

h ... ıuı alt d"' Şça 0 parçayı 11 ı· m 
Qt.ı .ı. O§erncs· d td ıı ..... n 60 ın e sakladım. 
trclt L n ra bu <1 

O \'a.L· "açıtıa pJ· este reden ist . 'C'l:ic 
"'t b" • anr ku ~ •rtnci k rmıya başl:ı•.ım 

Çtııa.ı. • ısı-..:ı- "d· 
't'- - "tll\k• ''""' ı ım, Buı a >a ıı 

"'Psit · anı Yokt 
dtıı .a ihtilafla ~. Arkada i ula 

'1C 'L• t Çık ta.s •ıı ınci k ardım ve b u .. ·h: 
ının . ısnıa .. 

t~. " ıki ka gonderildim. ı< 11 
"Cıı Pısı vard . 

füdıf e t.ı.rrıir 1
• Bırisi mctriık -

~h 'll'ı bir eıc. ııt . esnasında elime gt 
tar ı;e ıle k 

"a'f Yaptırrı B aııık sapmd;ıtı bir 
aJc 1 . u k hta 0 durrı .., apıyı açmıy.ı :nu 
"e ı. . ~ıra t k' 0ldıığ anısını ev ıfanenin amrli . 

hİliru·llJll için rrı açrnıya gelmi~ti. D·§çi 
1nt " urnda k llııııı..a ou ka n "lıp yapm'\liını 

.... -·~ıı ,_ Ilının anah .:ı 1 . ••• 
·•cj b· "illıbı tar ue ı;:-:nın 
!;ıı ıra nı aldı 

tU>'ata nahtarı b rn. Elime g~çen 
lıı:lat ne «apısı :;aya uydurdum. A-
~ bulduk açılmıştı. • 
lh .. trcıc " Ça arner 
~ı,... tındcn b' . 1Yathaneye gecip 
~lt ı;ını k ırısini d -

~tılllı • ·ırniye b n emir par • 
tı:ıl:ı'll\ııı S•tnentod a~la.dım. Demirin 

;~: da eğe ile :!~rnülü idi. Üst 
ıı \t ili at . 1Y<>r<lum. 

l\ c,\ıttı edıyordu . 
' \\'- ı\tiarnak rn. ı yet de
.ı' ~in t;ı~ . zamanı gelmişti. 
'11;,ı l'a~ Jandarın " 

Ilı 4 'lbıı 1 anın gorm°'me-
y~ b .. t~ r u bir h 
-~ '1a\ırn 'I' avayı bekliyur • 

... 4d· b·Çbir• evfiğin son dal:ika-
~ı 'it Şeyden hab . 
'~~ 'al.ıah erı yok, u. 

S•klr Qll'ı!q ı gardiyan t ·1 H k 
d 'l'otd tdan b" sma a -
'ıı · u "' ırka 'J' lltıt · ı;ıcn b Çını av!uya 

d '"Otiıı ad~ etmek u?un meşgııliyrtin -
ıııı }'anına • ıstcdim. Uvuyan 

gıttim • · 
~J' ltııah · Onu ııyanrlrr -

~Otll a t&ıtı 
Ilı d arıi!~ık 'I' 

' li ' Cdirn. evfik, ben g i-
' Ctcy 

llir c gidiyor 
' O L }'er buld sun? diye sorılu . 
Jl ııaıd um gi.d. , trab e ben <l ' ıyorum. 
tık A Ctce ik' . c gelirim, dedi. 

>td· "llle1· lncı ko~ . 
a. I ltıtt )'cıtnan 6UŞun kam~ını 
"'>ll\• re eye k • 
~a ~ 't YUksekrı- çı tık. Bu rcı tan 
<\tia b· evfilt atı ı ten evvela bt'n 

ır <>.;ık 'J litıaı d . 
dı ot lııdar <ıha sord . 

llıa.ı. trı:ı .. u . 
.\ı.. "' ıtıı> Corrnedi . • 

"lltıU • mı, hıç patır-
' ah .. d lt ııo;-ıe 
~il\. il..tır lı Cevap vcr<r. 

ç.,_:'<I da aı,a Y ~ ı. 

il ıı:qltli . ltuıub . agrnurıt: id. T 
k \tı. n· enın b ı. _an -

li ll!İibc a.r 'ti:ıı aua~lun.duğ ıı kil"i~)·e 
b .~iıt · ~sına d ığımız penc:re 
'tıı.. Ja".. . uvart k·· 
~ ..• , an -~rrna n ·oşcsi ginli-
'l.I, S il.dığ durd ~ 
tııı lllilrı ırrıııı kat" ugu nokt:\ hn 
':ı... dııttıı 11 sırı1t18 

1
YYen görmiivor 

~ltıı l?laııın ı da ayak . . 
1 lit . a rn& . sesleı ımı-

tl trın nı olrn 
tıı lllitirı e lltlad ~ uştu . Esast>n 

' ~llYulrn ıgıınıı için a\·ı.k 
asına . 

'}' 1lT'.kan yok -
~ııl! e\'fl~· 

dı o ·ı:ı.tıı • ıı a n ı 
tıtl. "h<l '°nra 'l' at hk ları 

"ltı llllah evfik 
'ııt Ilı a ın SO sorguya rekil 

ılı l lllıttt Ylcd' - · -ı "c 't ~ ll\act &. 
1 ve b .~gı §ekilde kaç· 

tı: ı .. ını ao u ıştc k • "li at iyyen 
~ Yetok 

şunları ila 

Jandarma llıırşit te kendisini şeyle 
müdaf :t ı:ı etti: 

- Fa·ı r - i.; bıınl;ır C"nl r tt ı klan \'Cf -

de n d~ğ il harka y erden k2cmış ııla(''lk

ı::ır. O r~cfan kaçs.,lardı . :\ıen eıh !ttc 

görürdiim. . 
Reis K t- n .. ' tekrar sordu: 
- Ka">ıd;v1 mı kactıl~r:'. 

Hur~i Ct'\ -ı :ı v(' rdi: 
- J{-y.,,.j., ı k .. r ı 1-l?r •nı sövlenı:"o -

ı um Fc>'<at h<?şka lıir yerden kaçl1'ı~ o· 
ı--:- ': ' tt r. 

B· ·n •1 ;ı -ı ~C'n • :> ,., .. ı. ,., 1, .. me, gclıniven 

• u·hı eı:ırd'v.ın t ., ...... ; ı ll" 1~krnrn r.a~rıl -

Ve nasyonal 
sosyal"stlerin, en 

fazla uğradıkları 

ve adeta bir zi -
yaret~ah ııaline Aitlerin bahası 

getirdikleri ma- A•• usturyıa g~im· 

halde. H~ılerin r ük lı:olcl!~u: 

babasrmn metfun Frımz Şiklets· 

bulunduğu bir gruber 

kazası 
BU) ük bir facia ancak tesadüf say esinde 

lns1111ca zayiat olmaksızın atlatıldı 
Bu sabah onda Sirkecide Salkım sö

ğütte bir tramvay kazası olmuştur. 
tarafı hurdahaş olan otomobil A·da· 
na hususi 21 numaralıdır. Hayri ismin. 
de bir genç idare etmektedir """ ;ç;n cylülUn 3 Unc b"ak•ld• • 1 

1 Atletleri davet , 
1 

lstaııbııl lıölgcsi atletizm oj:ınlt§w.1 
dan: 

mezarlıktır kl, lıududun pek yakınında 
ki Buunauda bulunmaktdaır. Bunı:!~n 
bir kac; gUn tvvcl ,esrarengiz bir oro -

mobil gece ;;:ıat ikide Avusturya hu -
ciuduna girmi!! ve doğruca Brawıanya 
giderek. Hitlerin babasının mezarı ö-

Sirkeci - Topkapı hattında işliyen 
60 numaralı ikinci mevki tramvay 
arabası arkasında 574 numaralı ro. 
mork olduğu halde saat dokuz buçuk

Hayri kabahatin vatmanda olduğu
nu söyliycrek şöyle demektedir: 

- Ben Sirkeciye iniyordum. Ö
nümden giden tramvay arabasının so
lundan geçmek istedim. Karşıdan baş
ka bir tramvay ve ortadan da bir ga.. 
zoz arabasının geldiğini görünce sağa 
ve tramvayın önüne geçtim. 

1 
8 inci Balkan oyunları için :=eçme 

mahiyetinde yapılacak olan İstanbul 
atletizm bir;ncilikleri bu yıl açık mü
s abaka halinde 14/ 8/ 937 cumartesi ve 
15/ 8/ 937 pazar günleri Kadıköy Fe
nerbahçe stadında yapılacaktır. Bu 
müsabakalara başka bölgelerden gele. 
cek olan sporcularda da katılabilecek

tir. Birincilere ve günün en iyi derece
sini yapan atletlere atlet"zm federas. 
yonunun koyduğu mükafa~lar verile-
J; kl" • • • . i ~ t.J l;e lr. 

Mfüıabaka ·programı ayrı~a ilan 
edilcce'ktir. Müsabakalara iştirak ede
cek olanların isimlerini cuma 13/ 8/ 
937 akşamına kadar bölgeye kaydet
tirmeleri lazımdır. 

ZAYi 
Beylerbeyi Abdullah mahallesinin 0 1 ta 
!S okağında içerisinde herai 1.immet maz

hatları buluron cüzdan zayi edilmi~•ir. 
Buhnların Al ı hıllah ağa caddesinde 
sebzeci Fotiye teslimleri rica oltm•ır. 

Muamele muhafaıa memuru Galip 

rıünde durmnstur. 
şahıs. elinde mum 

' Arabadan inen blr 
tutan bir adamla 

bu mezara ôoğru ilerlemiş ve on beş 
dakika kadar. hareketsiz durduktan son 
ra, tekrar otomobile binerek, süratle 
Almanyaya avdet etmiştir. 

Braunau llhalisinin. söylediğine ba -
kılırsa bu esrarengiz şahsiyet Hitlerin 
ta kendisiydi. 

Eskiden Hitler, her sene. muntaza -
man babasının mezarını %iyaret edtr • 
miş: fakat ailesine mensup olan ve es-

re.rengiz bir tekilde intihar eden ~ir genç 
kızın eczane merasiminde bulunmak 
icin Avustu.·yava resmen t"İrdiği giln -
denberi bir de1ha cır;wa oörımemiı:. 

(F r11n1tzca "Pariı - Soir ,, gaze

ımden ) . 

l stanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e veren/et kar ederler. 

ta Topkapıdan kalkmı§tır. 
Tramvay içinde hayli . yolcu olduğu 

halde saat onda Gülhane parkının kö
şesini dönmüş, parkın etrafındaki su. 
ra müvazi hattan ilerlerken birdenbire 
sağ taraftan bir otomobil ileri geçmek 
istemiş, muvaffak olamamı~. burası 

çok dar olduğundan otomobil biraz 
sürüklenmi§, sonra yaya kaldırıma çı
karak aur kuleleri arasında bahçe ha
lindeki yerlerin önündeki demir par. 
maklığı parçalayarak içeriye girmiş
tir. 

Bu ş.rada. ttamvay, romorku da yol-
dan çıkmıct:r. Kaza üzerine v~tman 

hemen fren yapmış, tramvaydaki yol. 
cular büyük bir korkuya kapılarak 

kendilerini tramvaydan aşağı atmak 
istemi§lerdir. Kapılar kapalı olduğun
dan halk §ıışırmış, sonra biletçiler 
açınca. dışarı atlamışlardır. Bu arada 
Emine isminde bir kadın da tramvay
dan atlarken düşmüş, hafif surette ya. 
r8.lanmış, bir asteğmen tarafından ci
vardaki en yakın eczahaneye götürül
müştür. 

Sur dibindeki bahçeye giren ve sol __________________________ ....;... _________________ _:... __ 
lstanbul ikinci • 

ıcra memurluğundan: 
Bıılncl derecede ipot ekli olup açık arttırma rrureUlc pıı.raya çevrilmeırlnc karıı.r \'eri len ve tamamına Uç yeminli erbabı vukuf 

tarafından (123,iS l) lira kıymet takdir oiunan Galıı.tada Kemanke§ Karamuataf& paea ınahallesinde &Uk Topçul&r ve Hamam cedit 
Voyvoda. caddesinde l<~in aUI< ıs ıltı. 19 cedit. 19 lltı. 2:; numaralarla ınUrakkam ve ııağ tarafı Kasapyan ve.saire Değirmen hanı ve ba. 
zan Gonce;;lllyan Şerce hanım ve ?.11>tıtnet bey vesaire hanı ve baz.an aralık ve ba zan müfrez •9 UA. ~ atık numaralı eınltı.k sol 
tarafı sahibi scneUc ri ::ı ı ı ııtı. 17 No. lu ikinci kısım Karaltöy palu arkaıııı Harlkliya ve Anna binU Bedros aynalı lokantası ve baza n 
::iahak ve Ust>p Köçckyan dhkkAnı cepheJI Voyvoda caddesılc mahdut olup al unda Kom rncrçlyala ltalyana banka.sının bulunduğu 

mahalli ınlişlemil huluna ıı hirlnri kısım Kara ' •öy palu hanı namlle nıaruf kl~r ve ccstm hanm (318,240) hisse ltıbarlle (308,080) bt.ıı. 
r;esl 1424 No. Jıı icra ve if'As ve :!2!'0 No. lu kanunlar bUkmllne tcvflkRn açık arttırm:ıy4. çıkanlarak 2~.6.937 tRrihlnde yapılan birin. 
ci aı;ık arttırması ncllcetindc is'hu ı:nyrim,•n kule en f11zla 30,000 lira bedel verilmi§ ve hu suretle kıymeti muhnmmcneyl bulamadığın. 
clıı.n dolııyı ı ,.,, No. ıu kra \'C lt1ı\ıı kıı.nun•ına tevfikan lltlncl ııçık arttırmaya çıkanlmış ve 26. 7.937 tarihinde yapılmaaı mukarrer L 
1,lnr i Pı;ık arltırm a.eı bazı kanııni e.ı:baplnn el) layı tehir edildiğinden bu defa tekrar ikinci açık arttırmat"a çıkarılmasına karar veril. 
mlş tlr . 

l ) - Bina htr boılrıırn . hlr ıemln. hlr 11... .. ma katiyle 11y ıcıı beş kat rle.hR ve bir de t:ı rRçayı muhte,·ltllr. tşbu gayrimenkulün met. 
he.il ""' m"rt'lf\·erı 'M I ,.e h •tl'rı a"ı:ı nqi\r l Pri w• bunlann arkasındalti a.ydmlık mahalli her iki kısım Karak6y palas beyninde mlioterek ,-,_ 
lup lııı sı.ırell c lnllfıı cdı· e:;eıınek "dlr. 

2) - Bin ıda ayrıca ka"orlfer \'e clcktr~k ve terkoa tesisatı mevcuttur. Birinci kuımm kalorifer tesisatı milstıı.ldldlr, kaloriler o. 
cııkları lı:ıe birınd \'e lltirıcl kısını arasında buıunan ml'!lhAI ,.e aydınlık mahallerini muhtevi mtıııt,.rek kısımda mUe~ea olup !§bu ocak. 
lar birinci \'e ikıncl kısım beyninde mUşt"rekcn istimal edilegelmektedır. Elektrik ~Si"'a tı her iki kıamda a)Tl ııyn mU~stlr, şu ki\ 
dar ki kıımpanvanın umumt kontrol eaııtl yukarıda ıJkri geçen mUşterek mahalle vazedll m!ş ve her ki kısım için müştereken isUmıı.l 
cdllcgelmeklcdlr. Tt'rkoı sıı boruları \'e t1:..<ıi ı;ııtı her iki kıımnd& ınUıstakilen mevcut olup kumpanyanın kontrol saati yukıırıda zikre.. 
dll!'n roilşter,.k mahııllc \azcdllmi§ ve her lkı kısım için mlişterckcn istimal edilegelmek~e dlr. 

8 l -- Bodrum lrn.tı üc: salon ve ayrrıı. j'l iı·e lert ,.e bekçi gezinti mahalleri \"e bir de ıie J>O"'U ve f."m ln katında müşterek antre ' "<! 

bnnkanm P.JTICa Rntresi \•e tir oda ,.,, tm·nıet mahalle ri ve bank kısmında hususi Mıınsör \'e kt1.lcırlfer ve elektrik tcslııatile bankll itti . 

hru:ına ... ıvcri şll gl ~elerl mli temil maimi ,.e aıımıı. katında iki oda. salon, trl,,fon odun, d~ po. halı\, camck(rnlı salon \•e ayrıca dairel ?ri 
ı:e. ikinci katta beş oorı. lltl halA. ve "" '"nlar: mUştemlt olup banllll Komnırrı;lya•a İtalyana tarafından l§gal edilmekte ve hunun haricin. 
de ıaııuı u~ı nrfl , ıl!ir~ilnrU. h!'••nrl ve aıt'"rı k11tlıırında on lkı11er oda ve ikişer halA. ve t.a raça kalınıla bir odası mevcuttur. 

41 - Tnltdirl ıuvınrt rnp:>rıınılR )'Azılı olclu~u Uze.rP- bankanın i. gıı.1 etU;:tı sllhsda. mevcut nlup takdiri kıym,.tten ten7il oluna n 
hn•nııt a!!'.ln ~ör, ı R""''R''. w• ~·ıı :ı:•'ı ııııfr tcferrı\ata alt tesisat ,.alıştan l' aric oldugu gibi baıı ka Kommtrçlyn1a ttnlyananın 2R.2 . !l4~ ta 
rıhfı'" l{q1ı,. f'l""'n"'l öd"Tl"'l klrn nı1 11•R'""'e~ı tapuca tNıcll r.dllrniştlr. 

l')) İkinci artk ıuttırmıuıı 1.9 !l37 l.'1.rl hine rastlıyıın çarşamba gUnU eaat H ten 16 ya kadar lıtanbul ikinci icra dalrc~dnde yıı. 

pıla r.,ktır. 

61 lltlnc•f 11 ~• t''""'" n• llce""'c\e vern" eek bedel kıymeti muhammenenln yüzde vet mi§ be_,inl bulduStu takdirde gA.yrimenkul .?n 
" ''' "~'hrr.,•n llstıın..ı .. .,lrtıl""1 rıı 1 ·t•r. Ak!lf halde 11atıs 2280 No. lu kıınun hUkmUne tcvfikıtn ~crlyt'I bıralı.ılıtcıı.ktır. Arttırmaya gir. 
rrıt'k ı~tıv""' .. rl'l "'" .. l:ftr ,.,. . ... ı~•enk11Hln kıy meli muhammencstnin yUzde yedi buçuğ11 niı belinde pey akçesi \'ermeleri IAzımdır. 

71 - Sat.ış pc,ın para iledir. 

Bu suretle giderken arkamdan hızla 
gelen tramvay birdenbire tampona 
çarptı ve otomobili yana atarak par
maklıklardan içeriye soktu. 

779 numaralı vatman İbrahim ise 
şunları söylemektedir : 

"- Salkım söğüt köşesini dönünce 
yµz metre ilerde b irinçi ~vki b ir 
Haröiye - Fntili aranası ~ gidiyordu. 
Bu sırada birdenbire arabanın arkasın 
dan doğru bir gürültü oldu. Meğer 

hususi otomobil tramvayla duvar ara
sında.ki dar yoldan öne geçmek isti
yormuş, Mu,·affak olamayınca r omor. 
ku yoldan çıkardı. Kendi de parmak
lıklardan içeriye girdi. Kabahat şoför
dedir.,, 

Tahkikata seyriscf er mühendislerin 
den Beşir, Belediye ı::irketler komiseri 
İsmail Hakkı el koymuşlardır. 

Arabaların ve otomobilin vaziyetleri 
tesbit edildikten sonra. romork yola. 
konmuş, Sirkeciye getirilerek kör bir 
hatta çekilmiştir. 

Bu yüulen b ir saat kadar tramvay. 

lar işliyememiştir. 

Ha tayda 
Alevi Tüıklere 

Tecavüz 
Aotakyada 

hAdlse 
yeni bir 
oldu 

An.<akya 10 (Hususi) - Dün bu

rada Alevi Türklerle Araplar arasında 
yeni bir hadise olmuştur. 

Alevi Türkletiden Şeyh Marufun 
oğlu Abdullah dün bir işini takip etmek 
üzere arkadaşlariyle birlikte Adliyeye 
giderk:n Usbatülamelikavni partisi li. 
deri Zeki Arsuzi, yanında keridisi gibi 
satılmış birkaç Hşi ile önlerine çıkmış 
ve Abdullahı a ğır surette tahkir etmi ş.. 
tir. 

8) B 1424 ·o. hı tcra ve tflfuı kanununıın 119 uncu maddesine te\•fikan ipotekli 11lacakhlsria diğer a\A.kartarların ve irtifak 

Abdullah bu tahkire sükCınetle mu
kabtle etmiş, fakat mütecavizler teca
vüzlerini büsbütün arttırarak sop.ılarla 
Üzerlerine hücum etmişler, <laha sonra 
yerli askerlerin de müzaheret ve iltiha
kiyle büsbütün kuvvetlenen mütc:a
vizler silfıhlannı da kullanarak Abdul
lah ve maiyeti üzerine saldırmışlardır. 
Neticcı:le 'kanlı bir sokak muharekesi 
cereyan etmi ve iki taraftan 15 kişi a
ğır ve hafif olarak ycıralanmıştır. 

hakkı sahfplt rln'n IAbıı ~ ıı •rlmenkul ti :ı:e rinı:le k! haklarını Ye hususll,. faiz ve maaarlre dair iditialarını evrakı mUsbllt>leri\P- birlikte yı r. 
mJ ,;\n lçln:!e hildlrmelc:-l H\zundır. Akııl hal d,. h8klar1 tapu slcl'lerlle sabit olmayanlar ııtı tr bedelinin paylaşmaEindıın hariç kalırlat. 

• !lı - Mezkfır J;:'a vrirnt>nkulün nt'fslnden do,'5'an rnlltera.kim \'ergi. vakıf lcaresl ve hrızifat ''"" tenvıriye borçları b<'trçlulnra alt ol. 
nıal< i\-:erc ııat•ıı hedl''!nd"n ö-l,.nc('1>ktir. Y•rnıl ııenellk va kır irRre ~i tııvl7l bed"ll mflı:ıteri yr Aittir. 

lOı Şarlnıım~i hcrİ<,.s tarRfmdan ~(ırUlebilmck üzere 14.!l.n:n tlll'lhlne rasttıvan rumartcsl ı:11nU dA lrt'dı> mah1111I mahııusun<l 
nınlll('l\1ı l:!T. 

11) _ Dnhıt fa?.ta rnalı)mnt ı~tı.-enlı>rlıı dıılrt>\·e mllracaaUa 034/ 1302 aayJlt do.cıyada mevcut evrak ve mahal!en vaziyet ve 1.A'k clirl 

kıymet rıı.porunu görUp ıınlayabllceeklerl lllıı olunur 

Hadise Antakyada büyük bir heye
can uyıındırmış, iş hayatı ve münakalat 
durmuştur. Vatanilerin Alevi kütlesi 
aleyhindeki tahrikleri ve tecavüzleri 
gün geçtikçe ar tmakta ve tehlikeli bir 
vaziyet almaktadır. 

" 
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-1- - tl.tibıuı ''C tnclimc haltkı nınhru7dur -

Tehliryan tabancasını Paşanın 
kafasına dayay8rak ateş etti 

1921 yılı martının on beşinci r.:ılı 

aabahı saat 1 ı de Berlinin en işlek 

caddelerinden biri olan Charlott<:n -
burg caddesinde sadrazam Talat Pa
şayı öldüren komiteci Sogomon Teh· 
lirya.n on altı sene türen bir sükC1ttan 
sonra, nihayet bu kanı~ faciayı nasıl 

işlediğini binat yazmıştır. 
İki günlük kısa bir muhakeme.lP.n 

Gonra verilen beraet karan, katilin. 
Talat Pap.yı tehcirden birinci deıcce -
de mes'ul addettiği için öldürdüğünü 

meydana çıkarmıştı. Halbuki. blnat 
katilin if§<latından anlaşıldığına göre 
Tehliryan, Talat Paşayı, mensup oldu
ğu Taşna.k fınkasının zoru, hatta tı:-h
diiliyle öldürmüştür. 

1sogomon Tehliryan, Taşnak komite
sinin, Tal~t Paşayı öldürmeğe nasıl ka
rar verdiğini, kendisinin bu işe n:ısıl 

memur edildiğini, cinayete nasıl alış -
tınldığmı, ve nihayet Salih Ali ntımı 
m:lsteaıiyle Berlinde ikamet etmekte 
olan Talat Paşayı nasıl bulup takip ve 
katlettiğini hütün tafsilatiyle anlat -
makta.dır. 

Katil, 1921 senesinin kanunuıani -
inde Berlinöe Talit Pa ayı gödüğü 

halde onu öldürmek istememiş ve bu 
cinayeti if!eyemiyeceğini al"kada lan -
na ihsas etmi tir. Bunun üzerine k?mi
te tarafından Berline gönderilen iki 
tedhişçi, sekiz gün zarfında Talat Pa -
şayı öldürmediği takdirde kendisini 
öldür~eklerini açıkça söyJiycrek Tt"h
liryam ölümle tehdit etmişlerdir. 

Komite, ayni zamanda mahkemeden 
bcraet karan iılacağına dair Tchlirya -
na kat'i teminat verdiğinden, katı1 ko
mitenin talimatını harfiyen icra etmek 
ten başka çare bulamamıştır. 

Cinayete takaddıilm eden haftc1lar 
zarfında Tchiiryan, mütehassıs komite
ciler tarafındarı kendisine verilen ders
leri ezberlemiş ve lbunlar:r mahkemede 
tekrar ederek işlediği cinayetin cezzsı
nı çekmekten kurtulmuştur. 

Diğer taraftan komite tarafından 

temin edilen §3.hitler davaya siyasi bir 
mahiyet vererek mahkemenin işini 

kolaylaştırmışlardır. 

16 yıl evvel Berlin sokaklarında ce
reyan eden bu kanlı f adayı örten ea
rar perdesin= kaldırmazdan evvel, o
kuyucwarımızın hatıralarını tazele
mek üzere Talat Paşanın Berlinde na
aıl öldürüldliğünü kısaca kaydedeıim: 

1921 sen~si martının 15 inci !alı 

go:.inü Sogom'>n Tehliryan adında 24 
yaşlannda bir komiteci, Berlinde C'har 

· lottenburg caddesinde sadrazam Talat 
Paşayı tabanca ile öldümillştü. Uzun 
zamandanbcri Talat Paşayı takip et -
mekte olan katil, paşanın yalnız nla • 

rak evinden çıktığını görünce, hemen 
sokağa frrlamış, hırlı adımlarla ona 
yaklaşmış, ve onu geçerek yüzüne bak 
rruş. yanılmadığına kanaat getirdikten 
S<>nra adımk.nru yaval'latmıştı. 

Hiçbir şeyden haberi olmıyan Tal~t 
Paşa, düşüne .düşüne yürüyordu. l'a -
a katilin önline geçtikten sonra, ko -

miteei birdenbire, arkadan yakla~mıı 

ve cebinden Çlkardığı tabancasını Pa· 
anın kafasına dayayarak ateş etnıı§ -

ti. 
Bir saniyede cereyan eden bu facia, 

cadde.de bilylük bir karışıklık husule 
getirmişti. Talat Paşanın önünden yü
rüyen bir Alman kadını korkusun·ian 
düşüp bayılmış. Birçok adamlar ıfa 

kaçışmışlardı. Bu umumi kargaıa!ık -
tan istifade eden katil tabancasını yc:re 
atarak kaçmak istemiş, fakat yak11la • 
tıarak polise teslim edilmiştir. 

Cinayet mahallinde toplanan l•alk 
katili linç etırek istediğin.den, pol:.31er, 
başından ve yüzün.den muhtelif yııı :ı!;u 
alan katili giiçhalle karakola naldede
bilmişlerdi. Üç ay sonra katil mahke -
me huzurun3 çıkarılmış ve iki günlük 
kısa bir muhakemeden sonra da he:3et 
etmi~ti. 

Katil Telllirgan 
diyoı· lıi ... 

Vicdan azabından kurtulmak iuerc 
on altı yılın sükutunu ihlat eden 1'a
til, Berlin sokaklarının aahne olduğu 
kanlı Mdiseyi anlatırken ön söz oJar&k 
§unları söylüyor: 

"- 1921 yılı martının on bcşihci 
günü Berlinde 5adraıam Talat Papmn 
katliyle neticelenen facia iımimi tari· 
he maletmiı bulunuyor. Bu itibarla 

talihin baş rolünü omuzlarıma yükle • 
miş olduğu bu facianın blitün tefc·rü
atıim kaydetmek vazifesi de bana .:üş 
mektedir. 

Sırf tarihe hizmet etmek ve ya·ıh~ 
telakkilerin, tefsirlerin önünü a~mak 

için kaleme aldığım bu satırlarla l:en
dimi müdafaa edecek değilim, çünlo.ü 
Talat Paşay: ölo:irdüğüme pişma•1 rle
ğilim. Bilakiı . bu vesileyle ismimin ta· 
rihe geçmiş olmasını kendi hesabıma 
bir şeref teHikki ediyorum. 

Şahsen cinayeti takbih edenlerde -
nim. Diğer herhangi bir sebeple cina
yet İ§lemiyeceğim muhakkaktır. Bun· 
dan dolayıdır ki TaHit Pa_şanın kıt!ini 
alelade bir cinayet addetmiyorum. 
Yoksa, bir adamın durup dururken hiç 
tanımadığı diğer bir adamı öldü~si
ne imkan tasavvur edilebilir mi? Nite· 

kim talihin, beni Talat Pa§<lyı öklür -

mcğe memur ettiği dakikadan itibaren 1 
haiıtalarca, aylarca kendi kendimle 
mücadele ettim, binbir çeşit hissiyat ve 
tere.ddütlerle boğuştum. 

Bu haller, 18 yaşına girinciye k:?Jar 
ömründe bir tavuk bile kesmemiş o·an 
bir adam için hiç te gayri tabii sayıla -
maz.dı . Fakat bir taraftan umumi harp
te geçirdiğim hayatın bende, beni ~ile 
hayrette bırakacak derecede husule 
getirdiği değişiklikler, .diğer tara~tan 

da teferruatını m:.iteakip sayfalıırda 

tesbit ettiğim hadiseler, tavuk kese -
m:yen çocuğ:J eline Talat Pa!jayı ölJü
ren revolveri sıkıştırdılar. Charlot•en
l::urg faciasını ve ona tekaddüm e<len 
lı~diseleri olduğu gibi kayıt ile. tari
hin hakkımda vereceği karan kcli!.}11a' 
tırmak istiyorum.,, 

Cinayetten sonra 
Talat Paşanın katli tarhi olan 15 ırart 
1921 den 2 ha.ziran 1921 tarihine ka<lar 
hapisanede geçirdiğim uykusuz ge.:e • 
leri ömrümün sonuna kadar unut'lmı· 

yacağrm .. Bu üç ay zarfında cereyan 
eden hadiseleri gözümün önüne getir • 
dikçe beraet ettiğime inanmıyacağım 

geliyor. 

Vekaletimi deruhte oden üç muuf 
Alman avukatı ile, muhakeme işini ida
re eden arkaJaşlarım y:izde yüz kur· 
tulacağıma dair müteaddit defalar te

minat vermişlerdi. İşin idari ve sivasi 
tarafına aklım ermediği için o zaman 
bu sözlere fazJa kıymet vermiyor · 
dum. Fakat haziranın 3 ünde mahke -

me beraetime karar verince evvdcc 
bana verilen talimatın en ince tdnii
ata kadar ne derece mükemmel b:r ıe • 

kilde hazırlandığımı itiraf etmek mec • 
huriyetinde kaldım. 

Berlin mlıhakemesinin iki cephesi 
vardır. Birincisi resmen ve herkesin 
gözü önünde cereyan eden muhakeme 
krsmı, ikincisi de, resmi kısmı haı:rrJa
mak için sarfedilen ve kimsenin farkın· 
da bile olına.dığt gayretler kısmıdır. 

Talit Paşa hadisesinin can daınan -
nı teşkil oden ikinci kısmın herkes ta
rafından anlaşılabilmesi için evvela oi-

Clnayef4' AAhM olan nl'rlln.l • 

rinci klsma, yani Berlin muhakemr1:oi ı1e ı 
temas edeceğim. 

Katil mahkeme huzurunda 
1921 senesi haziramn ikinci giinii 

~abahleyin saat dokuz buçukta Be liıı 

mahkemesi huzuruna çıkarıl ı m. 
Mahkeme salonu ağzına kadar mrı ;ok 
lılarla dolmu tu. Polis, her ihti:ıı.ıle 

kar!t sıkı tedı..ıirlcr almış bulunuyo:-"lıı 

İki jandarmanın refakatinde salond rir 
dim. 

Karşımda heyeti hakime, onun 1 J<a· 
sında da on iki azadan mürekkep i t ri 
heyeti ahzimevki etmiş bulunuyortlu. 
Üç vekilim yanı başımda. biraz i'i•e".le 
de tero:iman seçilen iki arkadaşım bu· 
lunuyordu. 

Üzerinde C. J. işaretleri ile 21--22 
ıakamları bulunan dosyamı bili~are 

tetkik ederek heyeti hakimenin şu su
retle te~ekkül ettiğini öğrendim. 

Doktor Lemberg reis, doktor Pate 
ile <k>ktor Laks aT.a, bay Varmburg !lT.a 
namzedi, doktor Kolnik müddeiıımu -
mi. 

Jüri hey~tı de alağıdaki zevattan 
mürekkepti: 

Vllhclm Kratı: Duvarcı ameııı 
Rudol! Gröascr : Tüccar 
Kurt Partcl : Kuyumcu 
Adol! GUhne : ı:shabı emlAktcn 
Otto Evaıt: Eshabı emlG.klcn 
Otto Vagner: UUlger 
Otto Pinde : Demirci 
Ott.o Reinige : Ustabaıı. 
Öjcn dö Briıı: Boyacı 
Albert Bclling: J;;czacı. 

Hermann Golde : Demirci 
Robert Heiee: Tuğla !abrıkatörll 

Mukadderatımı ellerinde tutan bu 
adamlar ekseriyeti hukukla alakaları 
olmıyan inaanlardı. Jüri heyeti huzu -
run.da beni müdafaa eden vekill.:rım 

doktor Ad~lf Von Kordon, dı:ıl,tor 

Johann Vertauer ile Nimayer ij 'er. 
Bunlar da metin olmamı ve reisin $Or· 

g ularına evvelce aramızda kararla.ı.ı • 
rılan surette cevap vermemi bir ke ,·e 
daha tavsiye ettiler. 

Nihayet ceh.c: açıldı. Reis benim ve 
vc'killerimin hüviyetini tesbit ettik
ten sonra, tercümanlığa scç:len arka· 
daşlarım Vahan Zakaryan ile Kcv-crk 
Kaluıtyan'ı yemine davet etti. Runu 
müteakip kura çekmek suretiyle iüri 
heyeti ı;eçildi. 

Jüri azaları yalnız vicdanlarının se
sini dinliyerek karar vereceklerine r!air 
kanuni yemini yaptılar. Bu mercl:.ıim

<1en ıonra, reis tercümanlarla şahitlere 
hitaben şunlan söyledi: 

"- Davaıun mevzuunu hepini: de 
biliyor muz. Yemin ettiniz, Binae•ı -

aleyh ona göre hareket etmenizi hatır 
tatmak isterim. Kanun, yemin ettik -
leri halde k.ı1>tcn veya dikkatsizlikle 
yanlı~ şahadı:t edenlere şiddetli n1a
lar derpi~ etmektedir. Bu itihırla 

maznunla aranr1daki münasobat halt -
kında ıorulacak cevaplar dahi haki!! .. te 

birer df 
. · birer 

ya çıkrnrz. Mübaşir sızı . tt • 
ı:nıl 

vet edecektir. d rke11· fJJ~ 
Şahitler salonu terke .

1
e 

11 
at'~ 

edı e 
hasıs sıfatiyle davet ttiler· ,,ı'J 

1 • • '50'a) e • • 00>' 
1cvat da yer erını ı. t> abibl• tfı' 

. h''k'rnet t 5ıS Doktor Tıle, u u r 
. " doktO fo 

Sehoss polis tabıbı. J.,İ~l\1\ 1c: 
ttbbradli mİ.İ" 'irÜ, doktO~ ktOf (jaS ıcıof 
hastalıklar miitehassısı. 0 

5151, 00.,, 
.. teha5 t•"' c;inir hastalrkları mu i st' ur 
tarıe'I ıt'" 1 

Forsler Kızılhaç ha• kl80 11111 ~'J 1 
doktor Hoge sinir hastalı ssı5ı, ıdO ~ ~ 
sısı, Parella silah mütchSJ1f , ~ 

··ma . ' Pfcfer Fransızca tere~ desi r(J l 
ilk şallfdin ıfll 115oııf''tl ( & 

Herkes yerine oturdııkt:başire t I)~ t: ~ 
· · • ~ 1 nı ttl\I ·r • ~ ~ ılk şahıdın çagrı ması . . rı bl 0~ ti. Biraz sonra, salona ırı~'. (lll1 fC' ~ ~ 

disıl11 rg ı lb 
girdi. İlk na?.arda ken 1 ttctıbıl ~·· "~ 
Martın 21 inci günü Cha' ~ bctıİ fi ~ 't 
kağında arkamdan koşara 
lıyan adamdı. f dSfl r' 

Şahit~erln ı a s0~ 
.. ıdUktc11 b 

Talat p3şayı öJduı 
1 

rda11 t:. 
kaka ı· 

bancamı atarak yan~o n tücc•r. ıı ~ 
kaçar!<en beni yakalıya adisefl f 
laus Essen mahkemede h si 
retle anlattı: sab'b

1 

" - Martın ıs inci salıaatı ıer~~ 
11 de Hardenberg soka~ın··lU bİf '~ 

.. .. d . ar!:f esu -·~ dum. onum en grı P ıJ1""' 
yürüyordu. Birdenbire r11a etir.ı 

ti ve 
adımlarla yanımdan geç , 
ne soktu. ıı: tar• 

Reis - Caddenin 580 

.. ·· d ' rl mr yuruyor unuz. < r;ı 
Şahit - Evet. hayvarııt 'f 

rafından. ar~'I 
- Gri pardesülü adar11ıJ1 

mı? 

- Evet. . eçt11 
.. •. .. e r11ı g 

- Maznun onunuz ç ~ 
- Evet. b: ... dttl 

-· ce "' - Tabancasını hangı 

d ) ~ ı... 11atır 
· ·ce tıill 

Bu teferrüatı ıyı l<İ jÇ et, il' 
rum. fakat sağ tarafınd• ıırl1· J!'' 11 
çıkardığının zannediyor 01 ,.e 'I. 
cebinôen bir tabanca çık'' ı. f'~ı 

le Ç01' • t 
biseli adama yaklaşara etti· (jrl tıl 
ve arkadan kafasına atcŞ .... , ıcJoiı.ı 

"J1il" JV'" 
1i aclam derhali derh;;ıl 0 1111ıı t ı 
kıldı ve beyni açıldı. ~·~ 13irlı'ÇJ1 

· ted1• O""' 
s.ın~ atıırak.kaçmak .'.s .. ordLI·. iıı1K 
önünden bır kadın yı.ırUY 11,ıtıg fi 
}'llmrştı. Yaralandığını zal1 '/ıır'5 1 
evvela o kadım kaldırdırl'lkt• oll~,~ 
olmadı~ını görünce kaçrl1

8 -;1.ı• 
"' nunun peşinden koşturl1 1 

kağın':Ja yakaladım. 1aııd1 • 1rı ~ B:ttab halk toP 11 b r 
Ada~ fi "" kes katile vuruyordu. rı'\\t' fi" 

mütemadiyen biiyük bir k:1,rı d~~, 
. tin başına indiriyor. }3a§ ıard'· fljCV 

tun k•tili" diye bağırıY0~ ıci 1'' ~il~ 
hayvanat bahçesi civıırıJ1 ~ j~tl'~e f 
götürdüm. Orada bir ı:;ıgıt .,e fc'1 

di. lfalk tekrar toptandı 
1
.f) 

den dayak atıldı. ,,.:ıiJf.11 
(fJ•r Trh1irJ1<rnın nmha7;eme'1inde §ahitlik y"71ruılrrr<lmı Limaıı 1·011 Saıulcr.<t paşa uygun olmalıdır. Lutfcn ~imdi dış ~rı-.... ~--.....-~~~--~----~~--~----- ---~~~~--~_:-=-----~~------~__;~--~--.-~------------~----

270 - Vallng ağır ağ11' "artık öldO!., 
dedi ve o da başından geçen maceraları an. 
!attı. Ve nehnn içindeyken, geminin çarhı 

araamdıı mah\'olacağını zannettııtl zaman 
gördn:tt korkunç rüya, tekrar gözU önUnde 
canlandı. 

Kibar hırsız - Siyah 

27t 

2il - RUbi Şarıton! •·Benimle balo sa. 
ıonuna dönUnUz .. dlyt:rek ona kolunu uzat. 
tı ve beraberce salona do~ru yUrtldUler. 

272 - Orada, Ryalıtıı duran bir adam 
kendilerine dikkat ve ciddlyeUe bakıyordu 

Bu adam po'l'I hıtfitesi ~t.artorddıı . Herbcr 
Vallng, s"nç kızın kendisini ona doğru ııU. 

MlkledlA'lni hlııaetU. Genç kız : "beni Stattorı'I 
kurt.ardı!,, dcdl. 

273 - Ve drrhııl tıAve etli: "0 h~r §"YI 
biliyor!., Valing hayret ve ~&§kmlıkla, ke.. 

centilnıen 

kellyerek sordu: "Xe dediniz.? benim .• RUbl 
sakin bir sesle cevap verdi: "E\'et sizin Ka. 
ra gölıe olduğımuzu blliyor!,. Tam bu esnı\. 

da. dıtnsetmekte olAn bir çllt onltln blrlblrlt: 
rinden ayırdı ve Berber Vallnır bundan ~tl. 
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~·Kra1 nih---------------------------------------------k lllecb • ayet halka teminat ver. ri . ne dü~ündüğünü anlamak için • 

....._ ~ Uti;yer d t t' ~· n1ösy·· . ın e kaldı: nci çiçeğine dikilmiş ı. 
\·1~ Yok ~Un sayesinde· hiçbir şe • Odc dö Valver vakıa bir sergü?..e§t. 
eli. ··. endisi Hergül kadar kuv. çiydi. Fakat bu, serseri manasına a. 

ıu;raı bu Sozı . lınmasm. Kendisi sadece sergüzeşt re· 
0t'du, erı Ode'ye bakarak söy şinde koşmaktan zevkalırdı. 

§ıt!~lk bllıllar Biliyoruz ki kendisi Parise para ka· 
ı. 1 Çılgın bir alkışla kar- zanmak için gelmişti. Eski ve yamalı 

cı~liç kimseni elbisesine bakılırsa tal!in. kendi~ine 
eıs; llıillettn b n aldrrış etmediği kral. henüz gülmediği anlaşılıyordu. Val. 
tı ~da katb· ~ llltıhabbet tufanı kar. \'er kralın kazaya uğradığını görünce 
g' U, ~tii ının ferahladığını hisseL hiç düşünmeden imdadına ko§muş ve 
litra1a llıa. nden belli oluyordu. Bu tali de kendisine yardım etmişti. Bir 

· Aroııı>oı;ı:i de kendisine yetişmiş. insanın hayatrnı kurtarmaktan duy • 
bii;: ~a~t heyecanla bağırdı: duğu ilk his vicdani bir haz duymak 

~ı:ı.ıı-;ı e, nekadar korktugu-mu oldu . 
.\Jı.._ • 
~ d Fakat .sonradan düşünmeye başladı. 

..... ı. eren· 
~ it <ı:ı.ajeste ~ı solmuş. i1ave etti: O 7,anıan, yüzünden belli olan büyUk 

' eı:ı.dırni k eger size bir şey olsay- bir sevjnç bütün vücudunu kapladı. 
1 • • lier ft.. · • ıhcırnıa öldu·· ·· d.. Dücıünüyordu. 
~1 .ı "'IS'". rur um. "" 

~e .... ın .. 
eUtıd. <İaha ıi goaterdiği heyecan bel - Fakat, benim kurtardığım ada.m 
l"ıtı Ukıerinde~a~e menfaatlerini dü. kim? Kral değil mi? Hay abdal, bura. 
ta kelldig· . dı. liaibuki kral bunla sı hiç aklıma gelmemişti. Mademki 

rıııediy0:dnı hakikaten sevdiklerini kralı kurtardım zenginlik yolu benim 
- :R.,,_ -· u M" 

el eli.~ ISad k Ulees~ir bir tavırla: için açılmış demektir. Kral elbette ki, 
tıttı, liıçbir §e 

1 oldug~nuzu biliriı:n, bana karşı bir şey yapacak, belki de 
Y olmadıgıma emin ohi. bana sarayda mühim bir vazife vere

"-!~ 
r l'Uk cektir. Bunu şövalye dö Pardayanın ttt? -Aııa:ııa ::k sesıe: duymasını isterdim. Bana. sergii?.eşt 

. lı:i"d ın kere .. k .. ' l\ '' ense .. §U ur . ._ di)le dua peşinde dolaşmakla para kazamlamı· 
A.ıı.~dizn i ~oyıe söylüyordu. yacağmı söylüyordu. Halbuki en ko • 

et "'r k Çın. Iay şey buymuş. Harab b;r halde du. 
""''llı· si"ı'n .. ra.ıı halkın r~-ıa raha•ftız ' "I ·• ~ ~ ran Valver r=atosunu tamır ettiririm, l'l r OtıUnc 
Vaıı \'ernı geçmek için derhal e- sevgili lncı ile evlenirim. O zaman 

ııı.1 eye b 1 
llıı . g"etil'Q · ı aş adı. Kralın hay. elbette bana varmağa razı olur. O. 
b tıb· . 1 er o d . agla 1 tlstun ' a hır F;ey olma- nunla ya Valver veyahut da Sojidc ya.. 
t'\..ı llıactan e sıçradı Yürüyüşe s"rız. Orada, · Bertiy ile evlendikt"'n 1.11. evveı .. . . • n ... 

~ gozlerıyle Ode'yi a. sonra eniştem olan Jan dö Pardayan-
ııoı'll: İ}{j adını .. la avlanırız.,. Ne de tatlı bir hayat ge. 
1lti b~ fakat .. otcdeydi. Yüzü biraz . çecek. 

YUk birgoııeri Parlamıştı YU. 'ı Odc, i~te bunlarr düşünüyordu. O 
gı.ırurıa doltnll§, gözle. yn;ta bulunan bir delikanlı için haya. 

l ... ... _ 
• .J 
.Q 
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ği Stokko mutad çirkin tebessümü ile 
cevab verdı: 

- Onun da nerede olduğunu öğren
memi emretti. Bunun için de be§ bin ~ 
lira verecek. 

I..eonoranın yüzü büyük bir ıslırap. 
la gerildi. Şikayet eder bir sesle: 

- Beş hın lrra mı? dedi. Ne kacl<lr 
çok seviyor ... 

- Sinyora, kocanızın tabiatına alış. 
madınız mı? Güz.el bir kıza aşık olma. 
Si ilk defa dE'ğil ki, ... 

- Öyle ... Fa.kat bu 6<'ferki geçici de. 
ğil ... Onu bütün kuvvetiyle seviyor. 

- Sinyor Konçini arzuladığı kadın. 
ları daima ayni hırsla sevl'r. Ona bir 
kere na il oldu mu, soğur ve ba§kasına 
döner. Hep eı:ıki terane. Korkmaynı, 
bu kadar tecrübeniz kafi gelmiyor 
mu? 

Leonora başını meyusane salladı. Bu 
sözlere inanmış görünmüyordu. 

Rtokko sabırsızlıkla ı:ıordu: 
- Şimdi ne yapacn~ım. Monsenyö. 

rün istediğini yerine getirecek miyim? 
Leonora ciddi bir sesle: 
- Konçininin emri daima yerine ge

tirilm~lidir, dedi. 
- Ö~1leyse çiçekçinin nerede oturdu. 

ğunu öğreneyim. 

- Öğren Stokko. Fakat bulunca ev. 
wlfı. bana haber getirir. emirlerimi al. 
dıktan sonra Konçiniye gidersin. 

- Baş üstüne. lşe ne 1,aman başlı. 
yayım. 

- Beni e\·e kadıır götiir de !'onra. 
Biraz işim var. 
Slokko sakinane selam verdi. Yüzün 

de hiçbir itiraz alaimi yoklu. Leonora 
herifin kolunu tutarak Gronel soka • 
ğmın kö§c~inde duran tahtıre\'ana 

y~klaştı. Perdeler gene kapalı idi. •. 

Konçininin karrsı geldiğı, ki.içiik bır 
öksiirUkle haber verildiği halde perde· 
lcrde hiçbir hareket görülmüyordu. 
Buna rağmen Leonora sedyeyi hürmet. 
le karşıladı. Esrarengiz kadına kar§ı 
Lconoranın gösterdiği bu hürmet şa. 
yanı dikkatli. T..agorel de ayni şekilde 
hareket etmişti. Fakat o ·aıelit<le bir 
kadındı , bcrikiyse ~"'ransada kraldan 
ziyade niifıızu olan bir adamın karısı 
idi. Önünde yerlere kadar iğilmesini 
icab ettiren bu kadın kimdi? 

Leonora selam işini bitirdikten son. 
ra biiyük bir hürmetle \'e italyanca 
olarak: 

- Yüksek emirlerinizi yapmıya gel. 
dim cfcndimir., dedi. 

!çerden düşes dö Soriyentesin sesi 
yükseldi : 

- Siz misiniz Lconora? Bininiz.. 
Leonora bu emre, kral naibi Mari 

dö Mediçinin emrine ilaat eder gibi in. 
kıyad ederek hürmetkar bir ta\'ırla 
bindi. 

vı 

KRAL 
Halk, Stokko tarafından etrafa mu

vaffakıyetle yayılan kral gelmesi ha
beriyle şiddetle alakadar olmuştu. 

Herkes Konçiniy:i unutarak saltanat 
tacını başında taşıyan çocuğa kar§ı 

hürmetle koşuyordu. Parisliler neden. 
se henüz çocuk denecek kadar küçük 
olan bu kralcığı pek seviyordu. 

Halk derhal sokağın iki tarafına. 

sıralandı. Kral ile adamlarının serbest. 
çc geçebilmeleri için orta yer boş bı. 
rakıldı. 

Bu hareket hiçbir zabıta memuru • 
nun müdahalesine meydan kalmadan 
yapılmıştı. Bir kısmı halk da Sentono-

, 

- - ...... ~ ...... ·-
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ı e kapısına doğru kralı lkar§ıla.ı:ı:ııya 
gidiyordu. Bunlar -arasında "İnci çi~c
ği" de lbulunu,Yordu. Çiçekçi kız Ode. 
nin Konsini ile çetesine ka?1Ş1 gelece. 
ğini anlamış ve derhal ka§larını ,at. 
mıştı. Delikanlı Roktay ~·e arkadaşıy. 
ia mücadele ederken soğuk bir Daza.r:
ia onu sütüyordu. Acaba, genç kızın 
kendi uğnmda hayatmı tehlikey,e ko
yan bu gence kar§1 ikızgınlJğı neden. 
di? Hiç tanımadıit Landriye kaı'll 
göstel"diği ali.kaya bakılınıa ı:içekçi 
kızın iyi kalpli olduğuna hükmetmek 
lazımgelirdi. Fakat.~ Kimbilir, belki 
de Ode hoşuna gitmiyordu. Fakat kav 
ganın Ode lehine döndüğü sırada göz. 
!erindeki kızgınlık bilsblitün çoğalım.§ 
tı . .Buna rağmen, baydud sürüsü yalın 
kılıç genç adamın üzerine saldırınca 
endi~eye düşmüş ve §Öyle söylenmişti: 

- Eyvah, f}imdi parça parça ola _ 
cak. 

Ode halk tarafından kurtarılınca. 
kızın aJakasr ondan derhal ayrılmış, 
mUcade'ede gösterdiği kuvveti bile 
farketmem "13ti. 

Ode, işe halk müdahale edince kılı· 
cını kınına yerleştirmiş. fakat ihtiya
ten çiçekç!nin ynnından ayrılmamış. 
tı. 

Kralın geldiği haberi ortalığa yayı. 
hnca en önde çiçekçi güzeli koşmu§tu 

Ode, kız y.anından geçerken şapkası. 
nı çıkararak hürmf'tkarane ~elfunladı. 
Kız so~ruk b ' r baş salla.masile muka. 
bele etti, mahcub Mıkınm önünden 
geçtıkten sonra yüzünde tekrar bir 
buruşma peyd:hlandı. Valver bunu 
gorseydi. muhakka ki çok mlltee!sfr 
olurdu, Fakat o hiç bir şeyin farkına 
'\'armıyarak sevgilisini takibe koyul -
c!u. 

lnci çiçeği pek uzağa gitmedi Kon. 
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çlıılııin yeni yaptırmıı olduğu i§l<en
ce aletiyle idam sehpasının birkaç a. 
.dun öte.sinde durdu. V:alver ille birkaç 
adım gerisinde:,•cli. 

Kral, o ~bah, adeti üzere §ahinle. 
riyle ava ~kml§tı. Sentonore kapısın. 
dan ı§ehre girmi.§, hayYa1Unı yavaşça 
ryilri,iterek sarayına dönüyordu. 

On üçüncü Lui bu sıraıa.r:da henüz 
on .dört yqına basmamıştı. Arka.sın. 
da zarif hir avcı elbisesi, bqında be
yaz tuğlu zarif fötr şapkaBJ, koyu ·ye. 
şil ceketi ve me§in kemeri ile pek ya
kı_şıklıydı. 

Siyah meşin çızmeleri dizlerine ka. 
dar yükseliyor, sağ eli ile bir kamçı 
tutuyordu. Sağ tarafında otuz ya§la. 
nnda görünen yakışıklı bir adam var. 
dı ki, bu kralın kuşçusu Şarl Alberdi. 
Kralın &olunda son derece zarif bir 
genç olan ihtiyar Marki dö la Forsun 
oğlu Dö Monpolyan bulunuyordu. Bu 

iki adam kralın teveccühünü 'kazan
mak hususunda b'.ribirlednin rakibi 
idiler. Her an 'kıskanç na.zarlarla biri
birlerini süzüyorlardı. Fakat zevahir. 
de pek naziktiler. Bu esnada AU:er 
rakibine galebe ~aldığından beniki i

çin için köpürüyordu. Bu iki kişinin 

epey arkasından birkaç at uşağı geli. 
yordu, Heyet hiç de debdebeli değildi. 
0rta servette bir asilzadenin bile bun
dan fada maiyeti olurdu. Halk bu sr. 
ra kralı sellmbyor, o :ise ku§Çlli!tınun 
ku§lar hakkında verdiği bir konferan 
sı dalgın bir tavırla sözde dinliyordu. 

Alber kralm kendisini d 'nlemediği. 
ni farketmi~ti. Fakat buna aldırmıyor, 
\'erdiği tafsilatı ez'l::ere aıılatn.rak et . 
rafı tetkik ediyordu. Koııçini ıile a\·e. 
nesinin halkla çarp~masını lk göre:ı 
kendisi oldu. !~eskin kulakları, hal -
kın feryatlarını i§ltti. Daha İ}'İ göre. 
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nida.sı fulaltı. Halk, sabahta~: 
çüncü defa olarak takdirle b~ 

bılmek için özengilerin üzerınde doğ
ruldu. Gözleri hemen parladı ve kra. 
la dönerek tebassümle: 

- Dinleyin majeste. dedi. Orada 
milletin sadası işitiliyor. Şüphesiz 
öğrenmişsinizdir "ki, halkın sesi hak. 

kın res.cjr. Dnile}in"i.z, majeste, hakkın 
sesini dinlc)'iniz. 

Kral ve Monpolyan kU.lak kabarttı. 
lar. Kta:J, halkın: 

- Gebersin Konçini. Sergeriyi su. 
ya atınız! 

Diye bağırdığını duyunca sararı -
yordu. Dudaklarını ısırdı. İyice göre; 

bilmek için dikkatle bakmıya başla -
dı. 

Alber Kralı dikkatle suzuyor. 
hırsla beklediği bir emri, bir idam cm. 
rini bekledi. 

Fakat küçük kralın ağzı açılmadı, 
gözler·n·i başkn tarafa ~virerek eski 
heline avdet etti. 

Alber nevmiaiy~e başını salladıktan 
sonra: 

- Dört nalla oraya gidelim de. hl. 
diseyi yerinde ve vaktinde görürüz. 

Kral bir an tereddüd etti. Fakat me 
rak kendisini de kapladığından lıayva. 
nrm mahmuzlıyarak dört nala kaldır
dı, Bu sürat uzun sürmedi, kralın 
hayvanı b"liruni)·en bir maniaya çar. 
p:ırak kapaklandı ve küçük kral bir 
yıldırım hızıyla ileri fırladı. 

Kaza tam işkence filetinin önünde 
vukua gelmişti. Kraf aletin üstüne 

doğru f~rla.mıatı. Halktan kalpten ge -
len bir feryat çıktı. Kralcığm taşlara 

çarpıp mahvolması muhakkaktı. Bir 
an. feci bir an ... Kazayı seyredenlere 

asıriar kadar uwn gelen bir an ge~ti, I 
conra herkes memnunane bir sevins; 

- Yq.a.sm kahraman delik. 't/I 
Kralın beygiri i§kence aıe;ı~ 

kaç adım önce kapaklandıgı jl! 
Ode dö Valver oradaydı. :f{erJlld' ltı 
o da feci kazayı görmüş ve l<~ • 
leceğin, anlamıştı. Hiçbir ~e)'. ftİ!! 
meden ve tereddüd etmeden ıl~ 
dı, iki baeağı üzerine sımsıl<~ ~ 
kollarını açtı. On üçtincti Luı. b'1 
kollara düştü. 
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MAZON 
MEYVATUZU 

ıiderir. Hiçbir zararlı ve müıhil maddesi yoktur:. Şeker hutalıit olanlar bile alabilirler. MlOE ve 
BARSAKLARI ALIŞTIR MAZ. i çilmesi latif. Tesiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümasil müıtahzar tutamaz. 
MAZON iıim HOROS markaıın. dikkat. Oepoıu: Muon ve Boton Ecza depoıu latanbul 

Yeni poıbchane arkasında N o. 47 

~tt,Eıugonkü radyo ıtr----------·------------,--~ 
t, Pltıu.. s· ı c·ıd h ·· t ,1 c1tııa ı:nuaıkiar 21,(5 kıı.rı,,ık musiki, 22,0~ orkulra konaeri, ı oce 1 uceyra l 
1\ıt "tııt tr ~txıUrakf • 19,30 konre. sonra da.la mu~kl-1, lıtirahatJerde haberler, ı ••• ? 

4:ı, ~l!ı~ltittıı) , 20 N b1 Fev:r.ı (Vatan. han \'e a&lre.' 

~.ao O 'l'Urk nı etthe ve e.rkad~ ------------------ 1 k • d • t • h ı 
·· ~.~~P.ıza u~~:ı~~~:alk§&rkt. NUbet~I eczeneJer 1 mer ezın en IS 1 sa 

lt ~_'1'1ırıc ınen Şen ve ar arapça Bıı ak~am neohlrn muhtelit aemtlerind~ , 

1ı, ~~ 2ı,ı:Ue11tJsı Ve haı:ada~ı a.rı tara. nö~tçi ecza.neler eunlardır: j d • 1 • • ı d • • 
.. ,ı1e11 Grkeatra 2 §arkıları. ... tatanbul cihetındekiler: e 1 mış cı ıçın yenı· ve 
h. , c?t \'e trt~ ~ 2

•1ri ajana ve bor. EmlnönUnde !Mehmet KA.zım), Beyaz.ıtt.ı 
/ "nt. ra Ve 0Peret nUn Programı, 22,30 (A.sadorl, KUçUkpaurda (NecaU Ahmetl , 

~· • tıarçaıarı, 23 &on. EyUpte (Uiltmet Atlamaz), Şehremininde k ti• b • h 
~ 2l2Q~PltkJarı, konu (Hamdi) , KaragUmrUkte (Arif), Samatye. ıyme ı ır cev er 
ı1 ~ ~ Porta.J, 2 §Ola_ 20 Koro kon da (Rıdvan), Ştthzadcba.şmda (Himdl), Ak. 
•r-:_~" 1ı:ı..tlcr, 22 ~::ı Çingene orke.str" d l Ş t) F d (Htl ddi j "-~~ter 

2 
,,,, Ork .. ııaray a • ere , ener e ame n ' 2S 

~: ' i ,ı:ı C&zb CStra k onseri. Alemdıı.rda (E§reC Ne~etı. Baktrköyde (İd . 
Gün zarfında yaşlı kadınları 

daha genç gösteriı 1&,o. &nd takımı. tepan), 
2rJ J Otltt 
~ tr •tra k 

lırıor 0~crt 2 ., 
rı, 22,._0!t, 21 ,a~ pi: O.u~ kon!eranıı. 

"'il ha"- l ano •· l() , 23,a ucrJer .-.onacrl, §Rn 

~'tı14. O haberler 'eaaırc, :?2,50 ak~am 
ıa 0• • • 
~~ . t?lıııo 

)ı,. 'k foıı, ıs.sı or 
~..., 22~ Y&Yfn, 21 ()5 kestra kon~e;ı . 
..... ~ 23 haıte.ıık h' ITIU8fki, karı~ık 

.10 Ilı 8.1'.!rı 
~lt\ . 2• U!ikııı ?'ti er, 22,4:! org 
'• : .a~ kal"ıtık J!Ottaj, 23~:> dan1 
4•.20 Ot1a YaYrn, 

rııu.'1ktıı 1 
' S,S:> kantık yaym. 

~ ~lllek .... ve ... r-...1.!I 

Beyoğlu cihetlndeldler: 
btikl&.l caddesinde (Ga.lala!aray) , roıt.ıt 

aokağmda (Garib), Galata Topçular cadd"J. 
~inde (Hidayet), Taksim Kurtuıu~ cadde. , 
sinde (Kemal Sebüll , Şi§li Maçka caddesin . 
de lFepJ ), Katıımpaıada !MUeyyetl , Hu. j 
kövde (Ne!im Aseoı, Beıikt~ta rSUlt.y • 
man Recepl, Sarıyerde (Nurıı . 1 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 1 

ü11küdarda (İmrahor) , Kadıkö);de .Modıı.. I 
da c:-:ejat Sezer), Aıtryoıağzında (Merkez). 
Bilyilkadada CŞlna,ı Rıza), Heybelid" 
IHalkl, 1 

';% eı:ı icar rancaı 1 
~ tı g arı U . a arın kağıtlara sarılarak l'B.tılması hakkında Daimi 

1 ~liilnıli§tı:r~ne . gazetelerle yapılan ili.nın bazı taraflarda yanlış an. 
~l ....., t 't'ar:ına ~ .u cıhetıe Daimt Encümenin 4/ 8 937 tarihli ve 5167 
~ ı &Çık krııekıen Vfıkan keyfiyet a§ağıdaki şekilde tavzih olunur. 

( ot1ı. bırakıırn: sarılacağı kağıt torbalardan maksat, ekmeğin hiçbir 
)o~l1ı.rı ekmek 

8 
rtıak suretile hiç kullanılmamı~ ince kağıtlara sarılması 

2....., 'f.lr. arnıak için sureti mah21usada kese kağıdı yapılmasına lü-

b;ı: ı... ~ ...... ~a halind 
~uç11~ llbiht ~I Batılacak ekn1cklerin de kağıda sarılması lazımdır. 

ay Sonra ta"d!, gar.ctelerle ilin tdildiği 4/ 8/ 937 tarihinden itibaren 
lbık edilecektir. (B) (5131) 

~ ~M 
tııl L Qaı11e miiddeti Senelik muhanımett i lk 

ardı\, · _ ı. ·r • t · t .. "esız .,
2 

N ,.. 9;ı a.,ı emına ı 
,, ,, " 

4
"
1 

o. 1ı ~·aı.ıhane 3 sene 240 51 

,, .. 45 " " 3 ıt 240 34: 
' ,, ,, 63 .. • .. 3 " 240 54 

1 
'l :· ·· 62 " kahvehane 2 ,, 1440 216 

c'<lh ~8.r~ ,, 
6 

,, kıratane 2 ,, 8i0 126 
~~~baıı teınti 1 

" lokanta 2 ,, . 480 72 
tllıda ~lel'ier a~ a~ ~~elik muhammen kiralanıe kira müddetleri yazılı 
14 d~ ~ilatel'il levaıırn 1 ıraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. 

bıı.~ en l"rıakb ve Hal müdürlüklerinde görülebilir. istekliler hiza.la
l{~. ~lleüınc: veya mektubile beraber 12/ 8/ 937 perşembe günü ııaat 

iı~ ~~ ıt be<ie . e bulunmalıdır CB) (4666) 
d ııtı.. 1ı 16 .. s 

" ' Q " ·•ıe~ 1 lir "'~ t tnr\iıe _c konuı a 95 kuru!) olan Mahmutpara hamamının tamiri 
~lleıı ~ıe:-?ılir. lst~~l~§l~r. Keşif enakile eartnamesi Levazım müdürlü
' l tı\ ilk 1 lllUdürıu ~~crın 2490 Nn kanunda yaz.ıh veaikadan başka Bele. 

4 d~ ))~ll'ıfnat fUnden alacakları fen ehliyet vesika.cıile 125 lira 93 
aınıı l!:n~akbuz veya mektubile beraber 12/ 8/ 937 per~cmbe g-ünü 

nıende bulunmalıdırlar. (B) ( 4691) 

Tt:.:J Q K iVE 

l 1 Rti~T 
6ANKA51 

:lldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 
be•leylnlz. Artık buru,ukluklar kalmadı. 

25 ya~ınızdan sonra 
tildiniz, kıymetli Bio 
:elini kaybetmeğe baJ 
lar. Eğer hemen btS· 
lenip ihya edi!meıae 

buruıup aolar ve ih· 
t i yarlar. 

l:hoceJ, bu yenf 
unsurunda cildir.izin . 
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lhımı gay· 
ri müCarikidir. Cildini· 

SO yaılannda miJ· zi açlıktan öldürme • 

BJOl' EL 
tesirini gösterdi 

TecrUbe edebilir iz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocet ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola· besleyiniz ve yaşlan • malik olan 50 yaşlımnda 
bilir. Fakat, ihtiyar- dığmız zamanlarda bir kadm 30 ve 30 yaşla-
lamıı gibi göründük· bile cildinizin rJaima rında bir kadm 24 yaşında 
teri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrUn· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar- mesini temin ediniz. biçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur. Son za. leri gayani hayret bir tene 
mantarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö-I 
rU tarafından ke~fedilen bu yer.i cild rengindeki (yağsız) Tokalon kr~ 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
edilmiı ıenç hayvanlarda gizlenmİJ binde ''Beyaz Oksijen" bulundu .. 
cild hüceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
cdilmit saf Biocel vardır• Bu cev- rinıden daha beyaz üç levin üure 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi §ayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
ıençleıtirmek için matlub nisbet iki kremi kulJanmağa baılayınız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri MemnuniyetbahJ neticesinden son 
yatınazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

IOCEL 'li TOKAL ON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

, B' l ' ın erce T okalon mütteria1nden müeaaeaemize mektup yazanla· 
nn mütahedeleri kendiliiinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .... ), 

Z. 8. H. O. Fatsa 

T okalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten 21on ra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 
olmaktadu. ). 

8. Şehir 1. B. M. E, i .. Tü. Konya 

' 
Mektuplann asıllan doıyalanm12da saklıdır 

• • u 

r
ımn::::::::::::ııııı::nr.:1:111:::::1::::11::::1:::: 

Opratör Uroloğ fi 
Doktor İl 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu latiklal cadde&i Parmakkapı 

Satılık ev /il Or. HorhQroni 
Eminönü cczahancsi yanındaki mu· 
aycnchanesindc her gün hastalarını 

kabul eder. T. L . 24 131 

Tnmvay dunğı No. l 2 l birinci 
kattaki 

i lkbahar selleri 
Türgenyef • Samizade S. 

1 

.DAoA 
Biriktiren rahat eder 

'Muayene hanesinde hastalarını her· 
ıün uıt 16-20 arasında kabul 

eder. 
nm:unnn:n::mmmm:ı:n:m•ı• t•• 

Kadrköyünde, Altıyol ağzında, Out 

ıokağında J 7 numara. Dört oda, bir 

yemek odası, iki aof a bir mutfak bü • 

y ükçe bir bahçe, elektrik, haval'aıı, ıu 

ve ıaire ... i çindekilere müracaat. 
nu güzel romanı mutlaka okuyunuz 

\'AKIT Kitabevi :- 75 kuruıı 



12 HABER - Aksam ı:><>ıtaaı 

TAKSiM Belediye 
Bahçesinde 

•• t an 
•• 1 •• umu 

Gecesinde çok zengin progıam 
ve büyük süı pı izleı ••• 

.... _ 8!J ,ece ıçan maaalarınızın temini r;ca olunur. Tel 43703 

a 
11 Ağustos 937 Çarşamba gtlnU akşamı saat 10 da 

Münür Nurettin 
KONSERi 

Kadıköylülere müjde --
Memıeketın tanınmı• okuyucuau 

'' Bayan 
• 

'' 
1 

Önümüzdeki Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri akşamları 
· Kadıköy Marmara İncisi gaz·nosun<lıı. Dinliyece!<siniz . 

............................... lllllml ... 

NO MA 
Dört renk bir· kalem 

i:inde otomatik 
NORMA kalem-

!erini her 
ver de 

Markaya 
dikkat 

-· 

N O R M A 

. Umumi deposu: Mahrnutpa~ 
Havuzlu Han. No. 1 İstanbul 

Amasya Belediye Retsllğloden: 

J 

Belediyemiz elektrik müessesesinin 75 lira aylıklı fen memurluğu ve altmıe 
Jira aylıklı buhar makinesi makinist muavinliği açıktır. Bu vazifelere talip 
ohnların ehlıyet ve şimdiye kadar ifa ettikleri hizmetlere ait vesikalarının 
~·Harını veya tasdikli suretlerini gönc:!ermek suretile Belediye Reisliğine 
ınü!"acaat etmeleri ilan olunur. (5104) 

Göz heklmı 
Dr.Muıal Rami Aydın 

Beyoğlu . Mis sokağı No. 15 
• Tele fon: 4 J 5 5 3 

Pazardan maada her gün: öğleden 
· sonra saat 2 den 6 ya kadar 

. Oroıoğ • Operatör 

~ ·~ 
HıRtJJV doktoru 1 'OL ANT( r rıANk' aN,~ 
Neçaetlln Ataaagu 1 H ) 1:::.. l:S ~~LEr-1"'/ 
Her &lin 16,30 dan 20 ye kıdaı ISTAN0.UL - "AJ2Al(0Y PALAS - A~/ 

Bevliye mUtehaaaısı 
Karakoy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1el: 41235 

Lllelide Tayyare ıpartrmantannda daire --------,.--.:..._-------f~--

1 numant, d• h••t•l•nru kabul eder Nafıa ve':;"letı·n .. _.e. n . ~ 
Cumartesi filnleri 14 den 20 ye .kıdaı r\G U . • . etft~İ 
muayene parasızdır. Sıvu • Erzurum hattmm 317 +832 ve 322+000 ei kıl~rtı kÔ;? f 

Dr.Haf1z Cemal 
IA>KJIAN llEKDI 

Dahiliye Mötelıaum 

Pazardan tıqka fUnlerde &lledeı» eoon 
uat (2,5 tan e ya) kadar latanbulda Dfvu 
yolunda (104) numaralı buau.t kablnuindt 
baataıaruu kabul eder. Sah. cumarteat r1lll 
lerf aab&h "9,S.-12" eaatıerf lıaldld tukaray. 
mahsuatur. MuayenebaD• " n telefon· 
22398. Kıtlık telefon: 21044. 

Göz Hekimi 
Dı. Şükrü Ertan 

~talotlu Nurucem•nıye cad. Nt. 31 
(Caialoflu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

Erat suyu üzerinde her biri 60 oar metro açıklığında iki deınır. uıııı'" 
"ve montajı ve lüzumu halinde ripajı" kapalı zarf uauliyle ek! • 

muştur. ıl'~ 
1 - Eksiltme 2 Eyl\ıl 937 tarihinde saat 15 de Ankarada Ve~ . .Al· 

miryolları inşaat dairesindeki komııyon odasında yapılacakt~:. .. r.11 ı~ 
2 - Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu l~ .• ~ 
3 - Bu köprülerin muvakkat teminatı cem'an 7942,5 Jiradıt· . "il~· 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel oartnıı.Jtlel~or 

naka.sa evrakı 670 kuruş mukabilinde demiryolları ineaat dai ~ 
mektedir. ~":) , 

.. r') "ı' 6 - Bu münakasaya giıeceklerden laakal 50 metrelik bir kOP ,& ~ ~ 
zına mecbur oldukları evrai:t ve vesaik ile 937 senesl için Ns.!1

' 1 ~' ,,d~J 
verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat teklifini havi zarflar~ de • ıY 
nunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 2-9-937 tarihinde saat 1 rıoeıetl 
miryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde ve 
~ ~~ 

l)pT" 
6 - BU münakasaya gireceklerın liakal 50 metroluk bir ~) ,Jt 

muvaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. . (2088) ( ı.111' 
~~---=-~~~~~~~~~--~~__:~....._.:_.:_-'-~~~~~~--=-==~~~~~.:.____:::_~=..=:.::..==:~...:.=:.:.-.- ooo~' JI 

Kendi kendine 1 der~ 

·-o 
·~ > ·-

...... 

Fransızca. ı'J ~ 
Re&l 11"1 • ,rt''c 

Le tr?edecin et le pb ~Ol J 
( Doktor ve f;c 

1 .. 


