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rı n r 
!ayyareler isyan mıntakasında 
lİç mevkii bombardıman ettiler 

::; .......... ~.... Halepfe yakalanan mühimmat ---~-, . 
lıı tvv

9 
zor 13 (A. A.) - Havas aJansı blldlrlyor : !İ " "'°'" lkı DUn astıer tarafından Amouda kasabasına kar•• yapllan taarruz esnasında gUmrUk binaları yaama edllmı,tır. MotörlU 

... l'•ıu•ıe Döndernmı,se de astlar cıaha evvel kaçmı' bulunuyorlardı. ı 
"' llte bete ı ,ıırak eden tayyareler, isyan m1n·akasında Uç mevkii bombardıman etmlttlr. DJerlrhc posta arabasının lçlndekllerl• ı 

kt. .. Cle0 rtadan kaybolmu, olduju b:ldlrllmektedJr. Halep i stasyonund a dahilden gelen ve asllere gönderll ;nekte olan mUhlm 
........... ~~hlmmat ve kur,un müsadere ed;lmlftlr. 
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r 
ft.fQ/cineli tüfekle Türklere ateş açıldı. Hükii.m~t · q. 
1 

konağında bile cinayetler işleniyor 

~aralı 7 ölü var 
Antakya asKeu koraon altına alındı, örfi 
~ idare ilan edildi 

~ir çok Türkler ve halk 
fll~nıessilleri memleketimize 

~~ıa~l!icaya mecbur kaldılar 
~ııllla~ 01duğu at.arda büyük bir 

1 

mıştır. Eski düzme mebuslardan Ku. Suriyeden gelen bir komite Ant.ak
~ t1tı11da. la.dır . .\n~ en h~ber~erdcn seyri Mustafanın evinden makinelitü- yada 41 Türk yaralamış, yaralılardan 
er, 8'.\hııuı dır: lialk k~~ §ım.dı kor. fekle Türklere atc.ş açılmış, 3 kişi ya. altısı ölmüştür. Türklere taarruz edil
~ 11~. :.~ı 'l'Urknı:urn~sıl.lcrin • ralanmış. jandarmalar vaziyete hakim mektedir. Birçok Türkler hududları. 
~ .tlct e~kr\ı Melek n,. ŞukrU Bal- olamamışlardır. mıza iltica etmektedirler. 
~ tltiit ioıerd' · Türk hududu- Antakya Halkevi basıld 

Iraktak·i feci 
siıik.ast 

Erkanı Harbiye reisi ve hava 
kuvvetleri kumandanı nasll 

öldürüldüler ? 
SuJkast~erdi-bir kin 

1 
Bağdat, 12 (A. 

A.) - Havas A -
jansmdan: 

eseri mi? 
Bağdat, 12 (/\. 

A.) - Havas A· 
jansından: 

1 
Irak Erkanı -

harbiye Reisi Ge
neral Bekir Sıtkı 

ile Irak tayyare 
kuvvetleri ku • 
mandanı binbaşı 

Mehmet Ali Ce
vat geçen gece 
Musul tayyare 
meydanında bir 
nefer tarafından 

öld:irülmüılcrdir. 

D:in aktarn Mu 
sul tayyare tt'CY· 

danında ale!Sde 
bir nefer taıaiın
dan öldüri.ı1mü1 

olan Bekir Srtkı 

Paşa El A,keri, 
Türk hükue?eti
nin daveti · üzeri

G cç«•;ı sene iktidar mcvT..·andmı u.:ak. ne büyük Ti.irk 
la§tırtlan Ba§vekil Ya.sin pa~ 1ıc ha- manevralannda 

riciye nazırı Nuri Sait paşa (Deumı • lin<'Ude) 

Feci suikn.cıtın kurlxını ge,n.eral Bekir Sıtktnm en son resimlerinden biıi 
il.e umumi harbde Tiirk ~ti iken almm.ı~ fotoğrafı 

( .......................................................................... -.......................... -....... __ 
i Talat Paşayı 
nasıl öldürdüm? 

lO ,,:~tliııini ~~::~e~lek': ida. -- Hl ilıaa:S il !iUL t lıtlt füij:. !il! il p Antakya, 12 (Hususi) - Dün ~bah 
'~1ei hUk § Örft ıdarc Mayo başlarında delege vekili olduğu halde Katli 7 ehlirganın billün melanetini 
~1\ • 'l'tu-ıt t'ırtıet kon y 

1 
• • .. • • memleketteki Türk faikiyetini çeJ,e. il f ırç 

lt~~l~erıe rtıUcaa:1 ıçınde do- musabakamız miyen müstemleke memurları, Antak- . an/atan i ra Ve 1ŞB8ll 
~ katıardan S e e,. başla - ya Halkevini bastılar, bir kasdi mah- 1 8 • • , ~ m z _] k 

ı1, bütu.n ça u~ı kurşun. Resimler bugün 2 inci sayfada 11u.sıa hazırlanan bu baskında süngülü znCl SQYJ Q l UQ 0 uyunuz 
t§ı ar kapan- (Deva.mı 4 üncil4e) _ _ _ _ ., ______ ..._ _____ __ _, 
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1Jış SilJasa: 

Irak Umumi erkanı 
harbiye • • • 

reısının 

ölümü ••• 
Yazan: Şekip Gündüz 

Irak Umumi Erkinıharbiye Reisi 1 
General Sıtkının ve ·Irak Hava Kuv • 

vetleri kumandanı binlia~ı CeHıdın 

Musul tayyare ı.karargahında kahbc b r 
ı;uikaste kurban olup öl<lükleri h~t.er 

veriliyor. 

Dost ve müttefik lrakm vatandaş· 

Jan arasındaki kin ve nefreti la ,fiye 
etmek azmini gösteren iç politika~ını 

ve bu politikanın müsbet inki§8flarını 
sevgi ve takdir ile takip etmekte olnn 
Türkiye efkan urnumiyesinde bu elim 

hadiseden doğan mateme çok hususi 
bir samimiyetle ittirak edildiğine inan 
malıdır. 

Ferdi auikast taunundan salim ol • 
mak gibi büyük bir içtimai sıhhata sa· 

hip bulunan memleketimizde bu gibi 
hadiselere, temayüllere ve tem.tyül 

göstermiş olanlara kartı duyulan de • 
rin ve umumi nefreti burada bir döJha 
tekrarlamak mevkiindeyiz. 

Irak Umumi Erkanıhllrbiye Reisi 
General Sıtkı geçen 1936 yılı ilktetrin 

ayının son haftası içinde iktidar ımv • 
kiine yükselmiş olan Süleyman Hik· 

met kabinesinin büyük taraftarlann • 
dandı ve bugün de !rakı idare etmekte 

büyiik bir liyakat gösteren bu kablııe· 
nin giriştiği kökle iılerin aağlam bir 
müzahiri idi. 

Irak Umumi Erkanıharbiye Reisi 

General Sıtkmm ıahsi meziyetler;, si. 
yaai ve askeri hüviyetindeki bu k1y • 

met ve muhtelif fırsatlarda memleketi
mize karıı izhar ettiği dostluklar, müt

tefikimiz lralnn, gönderdiği heyetin 

ba~nlığına böyle ehemmiyetli bir ku. 
mandanını ıeçmekle Trakya manev • 

ralanmıu karıı gösterdiği nazik ve 

hassas dikkati tamamiyJe tebarüz et • 
tirmektc idi • 

Türkiye Umumi Erkinıharbiye Rei

si Mareıal Fevzi Çakmak'ın miwfiri 
olmak Üzere memleketimize mütevec

cihen Bağdattan hareket eden general 

Sıtkmın lraktaki aon merhalede uğra
dığı bu feci ikibetten Türk ordusu ku

mandanlanntn ve yüksek kumanda 

heyetimizin ve bütün askeri bünyemi· 
:zin İnsani bir azap duyduğuna ıüphe 

edilemez. Gençliğinin bir çok giize) 

yıllannı aramızda ya§-&mıf ve Irak or
'duııuna intisabından sonra siyasi ııe· 

beplerden dolayı memleketinden ayrıl

mağa mecbur olunca, epi uzun süren 
ihtiyari menfa hayatını yine aramız -

Cla geçirmiı olan general Srtkı bu bek· 

ienilmiyen, istenmiyen ve umulmıvan 
talihsizliğiyle dost ve müttefik lrakı 

ileri bir düıünceden, modem bir ku • 

mandandan, zeki ve azimkir bir "a • 
tandaıtan mahrum etmit oluyor. Bu 
hal, Irak harp ve inzibat kuvvetlerinin 

müttefik ve doııt bir devlete layık yük
sekliğe ulapnasını bir dostluk tcmo:nni· 

si halinde daima izhar etmiı ve bu te • 

menniyi daima muhafaza ctmit bulu • 
nan memleketimizin hi11iyatiyle tam 

bir tezat teıkil etmektedir. 

Irak Umumi Erkanıharbiye Reiıi ile 
birlikte Musulda hayala veda eden Irak 

hava kumandanı binbaıı Cevadın aa· 
keri tayyareciliktel<i büyük şöhretini 

ve bHhaıısa memleketindeki kıym~tini 
burada tebarüz ettirmemek hAta olur. 

Binbaşı Cevat, bundan kısa bir müd

det evvel Bağdat hükumeti tarafırıdan 
tayyare satın almağa memur ecfilmi' 
ve i tal yayı, Almanyayı dolaştıktan •on· 
ra yeni Aldrğı bir tayyare ile şehr;ırıiz

den geçerek vatanına dönmü~tü. O 
11rada kendis!ni lstanhulda tanımış o· 
lan havacılanmız için bu elim akibet 
elbette acı bir sürpriz olmuştur. 

Maalesef, pek yüksek bir menfi bi • 
lançoau olan kanlı Musul vak'asının ., •• 

111 bir haydut planının eseri olduğu 
henüz meçhuldür. Bununla beraber biz, 
bir erkanıharbiye reisine karşı yapılan 
bu suikastin bir neferin işi olacağına 

inanmamak \'aziyetindeyiz. Tayytreci 

Cevadı ve general Sıtkryı öld\iren l.ur
§unlann mürettep bir siyasi hadise ol • 
duğunu ve generalin tayyaresİl"\c ko • 
)aylıkla yakla,abilmek için ıuiksatçi • 
)erin e.ıkeri ünifonna giymiş bulunduk

ların tahmin etmek daha doğru olur. 

• • • 
Petrol sahibi olmak bir türlü bela. 

petrol sahibi olmamak bir batka tü..Iü 
bela ••• Iraktaki dahili mücadelelerin, 

mevzii haydutluklann ve zaman zar;tan 

beliren emniyebizliklerin petrol mü • 
cadelesine giritmit yabancı menfaatle

rin eseri olduğunu iddia edenlere inan 

malı nu bilnMm •• 

Şekip GONDOZ . 

t:Jsküdar 
adliyesi 
yangını 

Tahkikat devam 
ediyor 

tlsküdar adliyesi dün öğleden sonra 
Üsküdar kaymakamlığı yanındaki eski 
tahakkuk memurluğu binasına taşınma

ğa başlamıştır. 

Dün ankaz altından sulh hukuk, as
liye ceza ve tebligat dairelerine ait bir 

çok evrak çıkarılmıştır. Fakat bunların 
ne derece iş: yarayacakları henüz 
malUm değildir. 

Kasalar henüz açılmamıştır. 
Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu, dün 

öğleden sonra yanında İstanbul müddei 
umumisi Hikmet Onat olduğu haMe 
yanan Üsküdar adliye binasına giderek 

tetkikatta bulunmuı ve Üsküdar müd. 
deiumumiai Tahsinden izahat almııtır. 

Üsküdar jandarma kumandanlığın. 

dan telefonla öğrendiğimize göre gece 
bekçisı Ali dün tevkif edilmiştir. Fakat 

müddeiumumi Hikmet Onat bu tevkif. 
ten malümattar olmadığını söylemiıtir. 
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1 Hatıralar ve müşahedeler ... 1 
•• 
Ustad Ubeydullah 
ile son mülakat 

"Maltaya kavuşmak için kendi 
kendimi jurnal etmiştim ! ,, 

Yaı~aıro: Hüseyin Rüştü 1upan 
!Justunı ~nir Hlıseylıı Hı!nt, UbcyıJull'.l!ı 

ctcndiıJ .. n t>ahı;cuerkcn · 
- Bir ı;un ı;ıuellm, ben onu söyleUnıo, 

.scn de not alırsın. Çok enteresan hatıralıı.n 
varuır, c.lenıişti .. 

l:)ozıe:ıtığiıuız ı;lln, yanımıza bir de fotoğ. 
rıı.fçı arkadaş aldık, otobüse atladık, Maçk-. 
da indik. Dağ yolunu tuttuk. 
GUncş nemli toprağı öpüyor, \ 'C toprıı.lr. 

boydan boya bir buhurdan gibi tıltiıyor. 
Bir yokuş indik. Bir bayır çıktık .. Ve l>t.l. 

yUk bır kvna.ğın kapısında durduk. 
Ilu eşikte kalbim çarpıyor, biraz sonra 

canlı bir tarih karııısında bulunmak he,yecıı.. 
nının \'cnli~i vecdlçindc şimdiden ıeviniyQr 
ve helecan duyuyorum. 

Manevi e\'l~tları bizı ne candan bir teha.. 
itikle kar9ılaılılar. Hüseyin Rıfatın sorgus•ı. 
na •'Şerafet! Şeriic., veklli Esat efendinin 
büyUk kızı munis bir sesle ce\'np \·erdi: 

- Babam biraz rahatsız .•. Akşam hiç u. 
yumadı. Haber \'ereyim. 

Gel ... n cevap şu oldu: • 
- Buı;Un pek rahatsızım, af!eurtnlcr. HU. 

acytn Rıfat darılmasın. Gazeteci oğlumun da 
tt'lefon numarumı alın, birkaç ı;-Un için Je 
kendlmne telefon eder, bir zahmı::t nca eılı•. 
r!m. O zaman uzun uzun konuııur, sualleri. 
nln cevaplarını vermeğe çalışırım. 

Esat efendinin değerli kızlar!le konuşur. 

ken, sözlerimiz hep Übeydullah cfendıye in. 
UkaJ ediyor, hayatı hakkında. bazı ma!Qmat 
toplıı.mllya çah~ıyordum. Maalc.sef şimdi i. 
simlerini hıı.tırlayamadığım ve notlarımın 

arumıı. kaydetmemek gilnahını işlediğim l)u 
nazik, zarif ve çok zeki gözlerinin içinde ze. 
kA ışıkları parlayan kızların en bllytlklerl: 

- Gueteıeri okumayı hiç ihmal etmeı. 

diye ııöze bqladı. Her sabah muntazamnn 
okur. Yalnız pek tJllzle~tl. Hatıza.sı pek kuv 
vetll. Altlnl§. yetmiş yıllık vakaları, hAdlııe. 
!eri bugünkü ıibl hatırlıyor. Denilebilir ki, 
binlerce inııanm hafızaları bir araya toplan.. 

ffU!!t& onun dımatına ııokulmuıı .. Sonra hl'!n 
~I bir val<,. • .... ı .. ı..·uı ıaıuhaKk&k (i VaKaya 
uygun bir fıkra, lbretAmlz bir hlkAye anlaL 
ma.dan duramaz. Nerede bulunsa, nerede ya. 
rım ıınat, bir saat otursa muhakkak sekiz 
on fıkT& ıöyler. Bugiln ııize, birçok inııanlaT' 
Jçlnde !!Öylemlş oldu~ı bir fıkrayr mümkün 
dPğil, siz varken tekrnr etmezdi. 

Ta elli yıl, belki de dah& ta:r.la .. Ailemizle 
dost olmuş, odur, budu?', bizimle oturur. O 
ı;:Undenbert evimizde bir kö§Ul vardır. Bir 
bakarsınız kaybolur. Uç, dört yıl gözUkmez, 
ı!Onra. birdenbire meydana çıkar. Burada bu. 
ıunmadığı günler oda.sı dalma kapalı durur_ 
du .. 

• • • 
üç, dört gün sonra, bir telefon daveU b!. 

nl tıstat Ubeydııllahın l<arşısma çıkardı. 

Bu ziyaretim o kdar ant oldu ki, ne Hllaeyin 
Rıfata haber verebildim, nt de bcraberfme 
bir fotoğrafçı ark&dlllJ al&bl~dim. Bu hatıra 
bir yıl evveline ailtJr. 
MUl!katıını, o gl.lndenberi nc§relmek na.,ip 

olmadı. ÇUnkU, onu yatağında, Odasında, 
manevi kızlarının ara~ında gösteren birkaç 
resimden mahrumdum. Birkac; poz çekUr~

mcmiııUm. Ne zaman bir fotoğraf yoUadıy. 
sam, Uatat ya hutaydı, ya yorgun veyahut 
uykuda ..• Sinirli ve titiz olduğu gilnler onun. 
la hiç kouuşulamıyordu .• 

• 

Dlln, Babah J:"nzctelerinde, onun llldUğilnU 
okuduğum zaman, ıon.suz bir sızı içinde kat. 
bim yandı ve kanadı. Talisiz röportajı hıı.tır. 
!adım. 

Onun ııağlığınrla baııtıramarlıfttm bu yıı.zı_ 
yı. hlr kelimesine dolrnnmadnn ölilmtind~n 
sonra neşrediyorum. 

• * * 
lpck ~lbl yumuşak ve parlak bir ak çer. 

çlve içimle ıı~kııen yılın izlerini taşıyan ter. 
temiz bir yUz· Uheydııllnh ... Beyaz sakalla. 
rın ı1atırlıı.dıl;ı. buru§11kların noktnlarlı~ı blr 
tarih sayfMına bakıyorum. 

111< sorguma biraz dU~llnc.ll\kten !lnnra: 
_ ıcı.93 yılında ilk ıJC'!a Amerlkaya ::-t• _ 

mck üzere btanbuldan :.tarsllyaya hareltnt 
eden Fransız vıtpurlarından birine nn.sıl!lll 
ıtllA.dım. Mart ayın<le. ve .. l\lt s;-UnUydti. 
oıve cevap verlvor. \'e tıı.rıh ı;-lbl llıllyı1,., 

1 tarih gibi ancak uzaktan lşiöilebllen bir se,_ 
le de\'am ediyor: 

- Ben daha gitınezdrn evvel o ııcn ... lstan. 
huldn hllrllk. Phl<letıi hir lo~ olrlıı . llllllç don 
ıhı . Gatıı tıı.rlan lstnnhııtn, l stıınhuldırn C:nl1. 

tnva dı-nlz1rn _\11rth·rrrk k<'dller gcctl. Sn. 
bahleytn ~n,.şfn tıı!Qlle buzlar çöı:Ullırk.?n 

l<öprUdcn uyrcdl'nlcr 11.rMmda ben de bulun 
dum. 

- Htirrlyet mUcadelrııine na.ı;ıl karıştınız 

O T-aman kıı.~ yaşında.ydmr7.? 

- Çocukluğıımdanbt-ri r.ulme ka.r§ı isyan.. 
• kAr bir ruh tqıyordum. Tıbbiye mekteblM 

R'ıhmf'.ili Ubeydullah Aıııcı'il:aJaıl 
döndüğü sıralarda ... 

girdiğim zaman, lstlpdada karoı sonsuz bir 
kin duymaya ba_şladım. l§te hürriyet mUca. 
del esine başlangıç tarihi... Altmış yılı sa. 
çen bir ba~langıç ... İ§te bunun için meml'!l. 
ket memleket dolaştım. Cebimde on par.i 
olmadığı halde Amerlkaya, Fransaya, §lira.. 
ya buraya gittim. Bir serseri gibi dolaştım. 
l\Jarsllyaya giderken sırtıma Uç kat çamaşır 
giymı,. elime §enıalyeml almı§, yolıı öyle 
çıkmıştım. 

Beni derbederliğe ve aerserlllğe scvkeden 
memleketimde hürriyet olmaması idi. Ben 
zulme ve isUbdada isyan ettiğim için hapis. 
hanelere atrlıyordıım, menfalara hönrleri'I. 
vru:dJıD) Ve onun pe~ llıt.u.Q~J) k,.. 
lulma ıçin dıyar diyar dolaşıyordum. Ve 
hatır ve hayale gelmez mahrumiyetlere kaL 
!anıyordum. 

- Kaç kere tevki! olundunuz? Hıı.nsi ha.. 
plshanelerde yattınız? Kimler vardı yanmı.ı 

- Bunun aayısını Allah bilir! Yatınauı~ım 
zindan. haplııhanc kalmadı. Yıı.nımda kimP. 
ler yoktu. ÇünkU tecrit cdllmlşUm. "EfkArı 

muzırra eııhabınılan., kaydile, yanımdakileri 
de lzlal ederim diye yanıma klnuıcyl 1-oynıu 
yorlardı. 

Iluscyin Riiştii. Tırı.,,, ıı 
(Sonu yann) 

GUmUş takımların 

çalınması! 
nu bir polis bllmcce.sldlr. 
Ev sahlbeslle polis komiseri arıı.sında böy. 

le bir milklleme cereyan etti: 
- Kocamla beraber, reııınl geçidi ııeyrct. 

tikten sonra, öğleye doğru eve dönötlilk ve 
bUtUn gUmUıı takımlarımızın bu iki :oaaUik 
gaybubetimiz esnasında çaıııımııı oldu~nu 

hayretle gördük. 
Komiser sordu: 
- Yalnız ı;UmUş takımları mı 1 

- EvcL 
- Anladım. "Gllmtış Hasan., ın flJİ olacak. 

böyle hır.sızlıkları hep o yapar. Onu bir bu. 
!alım da, Uat tarafı kolay. 

lkl ı;Un sonra "gilmilş Haıınn., karnkola 
celbcdlliyor ve komiser şöyle diyor: 

- Son hadisede senin parmağın var, Hıı. 
snn! 

- Ne demı•k istediğinizi anlıtmıyorum, 

komie.~r. 

- Cıınım, pekı\lı\ biliyorsnn ki. hlr h11.yll 
,ı::-tlmUş takımı çalınmış bunrlan hcnUz hlı; 

kimseye bahsetmedim~ 
- Yanılıyorsunuz bay kom.her. Denim bu 

işten katiyen h11hcrim yok.. ı-::saı;en paznr 
Jiilnli hen rf'sml geçlttcydim ,.r. tam Taksim 
ı\bldn!'!fnln önUndey<lim. tı>tcrııenlz arkadaşla. 

ra r;orun. 
- lilkemmell ~u halde seni tevkif cdl. 

yorum. ÇUnkll hırsı7-lığı scrıln ynptı$!'m veyi\ 
hiç otmıızsa hu i~tc parmağın olıluğıı mey_ 
dıınll f'•ktı . 

Krımfıınr "MlmUcı Rt1.'!R'l •• ın muhakltakj 
sıın'•ı o•-ııı~ıın•ı ne•ft""" anı adı" 

B•ınıırı ""''" .. "'I ,..,ı .. tııılln h,.t.ı11lım 'hııl~hllP
r,...1.r 'r".,, _;"';"1':. ~,,,.._,...,,.7".!':A"'''Z . rt'T. VP'"'" vR~a-

A~~io bir t~ksim 
Taınamlle 7 rakamlarından mUrekkep btr 
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1!!!/ 

dta11ata cJai! -- . ' 
Çöl aırı ş b.,1't"' 

G EÇEN gün bay ?t\~y; ~~ 
yeni yetişen nes.'~at ııı.11»"91' 

yazamadığını • bir cde~ı~uyardll. ~ 
minden naklen diye - .soY 111e1'teb ~ 
aczin sebebini .,.cnçlcrın ... de~ı. 

b • ııı r ...ı. 
euklannm es.ki şairlerırn • ..iJIİ o•r 

ir)c;~ • JV 
yılların serbest nazımcı ~·rrıel<ttıı ·. 
malarında buluyor. öyle 0 eğe getJll 
cak böyle eserler çıkar deJ.11 

yor. . sel bl~ 
Bu münasebetle bir ~.~~darla~ 

ye anlatıyordu: Ar:ı b hU ı>e<Je'1 ~ 
den biı ir.in huzuruna bi~ bU11da ~~: 
gelip ka.:Si-ieslni okumuş. .ıe 1JCP~1 
k .. d k"" - ta de'·e,- "Q~ um arı, opcge, a , _ tJ!l w s 
miş. Etraftakiler adamcagı uŞlsf ıJll 
bir bela gelmesinden korkJll ·ı;ıcis dıi-

-·ı bl ~ 
rr.clikte gazab asarı aegı ' tirntiŞ· ~. 

..m bC ed 
daklarında bir tcbcssu. . ·ıcraJll ~ 
irc şehirde bir ev \'erıJıp 1 soııfll ot'~ 
mesini buyurmuş. Bir sene. bil sef 
yeni bir kaside ısma:ıan~~ceJc d~ 
şair, hükümdarı tc~bıh ıııııı} ~. 
iyi, daha müna.sib şeyl~ b~ .. U cıı ~ 
lik: ''Şair beni. çölde go:d gnitde · 
metli ~eylere bcnzetı:ni~~ı; :ıe.riııİ 1 
şaymca onlardan !;Ok ust ıcşbill 
rüp öğrı>ndi, §İmdi onlara 

yor·• demi!:. ·ttifi i~:. 
Bu hikaye çok hoşuma gı tır1a~ .ı . a· flnta . ,., 

onu bır kere de ken un t bll) '" 
F kil ı.-zmrnna llnyanamadım. 8 ıcarıı1ak O. 

Turhan Tan'ın bunJan çı edjJJI. 
tediği neticeyi kabul edeJ'flkl dİ'.,ır 
şn.irlik hevt•sliAi gençlere e!l

11 
• ..iıı t• 

• 'C t:>' riftl 
Jarı veya Edcbiyatı-Ced1de ııdUt i1' 
scrlcrini okutacak oıurs.a~ l<~alı' 
daha ıyı örnekler cdınıP . ~ 

·0ı5' f 
mnnzumelcr yazabilecekl~rı il11! "<" 
Ben ise. ne yalan söyhyeY ııeet 
şairlerimiz arasında • gerek ~ 
ni ile. g~rek serbest nazıJll~~ıı .. ~ 
arasında - eskilerden ust~ pl~r 
bulunduğuna kaniim. a. . 1,,, b' 

nun Daııiz f cııcri adlı ki~b:bif .~ 
gencin eserinde görülmc~ı dİ'" • 
kusurlara ra;;ınen - eskı ttJ 

o jııP. • 

nıızın c.oc':-una.. hclLd nı:. hP~:rt'lftl 
ederim. Bir Cahid Sıtkı ..,tr. ıefll( 

. ' ö)' 
bir Ahmed Muhib Dranas ın. ,,tı. ~ 
zuınelerini bilirim ki E<Jebı) r' ;I 
d · ı ' · h··t·· " kı Ie\'ll ·ı 1 

11 e nın u un evra · · el<' 
k .. . 1. v. rrcrck ş ı•r?' 

. • 're oz z.cngın ıgı, "'.. Jdlll< p 

mizliği ili? • kat kat Ustun ° 11 
da hiç ~üphcm yoktur. ıı c~~ 

Divan şairlcı·imiz. onJnr~9 5eıer .., 
kJfll •·t" 

gelenler ı:öllerde yac:amıŞ ,,ıılfı ' C· 
ğildi: fakat ı;;ırf onları ol<ı • 

11 
(.Cfı ~ 

. . •. . • ·5ti)'C ~jıf 
dılenne ornek edınmck 1 lef'· •, 

d"nrr •'' 1er. çölde y ışaını:;-n ° . ı.cre ~ r 
dur~un bir su. ı,airin bıf Jı1'~111 1ı 
nıış hazineyi istismara J11; r e' .,. 
adam oldtığunu zannede! e · ı;or"0c 
methecieceklcri kimseyi at~ğuııc 0~ 
deveye benzetmek guıun.çl ·tııbıar01~r· 
mezler: fakat teşbihleri~1 J<ı J<ıı.ttcll\_,. 
kitablar c;öli.in<lcn alm8gs ~ttfl· :ıı. 

Halbuki ~iir daima geçen :,;11 ~~~ıı 
şadığ'ımız. hııyattadır. pu Ôııl b: , f• 
dfr daima dc<Tişir. f:cyh : d1

• .11 
• 0 ~ uırı·· ·~tr" 

açtım o genci, ben ti'.l\~t s(i)'ır~1 es' 
ya?ıi taklid ctıncdiğını d edı!D1 
sonra kendi:siııin de tıtld .0 r. ,ııı 
doğru olmıyacağmı anlatIY 11111•· 

. ol< o•ıJ
Bugünün genci cskilet 1 iıllııi -~,·~ 
? B' . a· ~airlcr -ı ,... t 

mı.... ızım ıvan ..,. aıacal det' 
masa da olur; onlardan ya ı'' 

çekeceği zah~~tc ya aeğ:~·raJc·~~,, 
mcz. Okuyabılırse okus~ ·ııi dl• ~ 
manımızm §airlerini • iY

191 011ı•'1~ıt· 
ilJlkU ırı ~ sını da - okumalıdır, ç ııaYs~,,·, 

scrlerinde geçmekte ola.Jl 'il ssıl ~tef' 
rini bulacak. Şiirin. s~~ıı.t~JI şC) 
nağınm kitablarda dcgtl. 
de olduğunu anhyacaktıf· >. 'f /.Ç 

11
• 

NuruJl•h .. tı' t! 
·rıı··· ,., 

eter<' oı"· 
B. l\f. Ali'ye: - Et ()(1 tefti ( 

scttiğiniz manzumede oaC cıı ols' ,..-
. 'b ,,,arıll~ ..e~ t~ 

yazılması, bır tcrti .1 ııııı r i~ 

rek. Çünkü orada ete. ~~aıı•~ı11'111 

kı§ıyor, hatta başka bir f'" ~ "1µı'· ll ıı• ·ıev 
mal verilemiyor. Maarrt .

11 
eÖ' 

başka üıbılarından tashı 
Hürmetler. - N. A. ..# 

ııııdi'' ~ 
adet 1:}9 sayıslle kabılı t.aJ'S ,,,-

•dsJS _d .rı" 
Heaap ameliyesini yaprıı 111ı@JV"" ~~ 

son di>rt rl\kammı bulabilir .,.rıtı1'1 
• bllll .} Bu bulmacamızın ce'a 

mıLda bildırcccğlz. 
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"~ ~cii___şüm-: 
~'-~~car scltnC'I 
bıt tı "t.a"ust:ar 

ı:ıt"tt. 1orı D ete § ı od n r 
Yttini b ıaınantard . 

~ttta er lıta b akı belediye fa-
h • ar~- n uııu k · ı:.ldt ""hğ1 b" . ta dır ediyor. 
ti il tclcıı it nıkbinlik ariz oldu. 

Yar. J:' Yardırnı • 
ılııa akat le 

1 
Yaptnağı herkes 

Sarı aıllıağa d:al~n ziyade kral ta-
tilıı ~ baı uzurn yok! 

• dığ llluharn 1 lılı '" er taı t .r erden biri, geçen 
~ tı~~apıar: eklerı Belediyenin yap-
~I " arıı m .. ~ a itha urteci ldavran. 

İııL zeıeı rn etti 
-'<l~L Ctdeıı b • • • 
d~ uı a\ı.ı ırı, on • " 

>ıttı._ r lllu · . ~ • Kırkçeşme 
d '"" t" •mı~? d' t "le Un ıarf " ıye cevap ver-
e.. 'di ında d"ğ 
"'qti ~c llluı1 L • ı er bir gazete 
~ Ytcı . ul\ ınkılAb 
11tfiJ ııı· '• 1,, diye t a ı kebirinin 
Ilı~ 1i'a: 9i akıidı. 1-lakikaten de 
t 'tlıt · ı §Chti ' 
ıltp ~ taızlilclc . mızde sokaklardan 

be Yaraa1c rı kaldırma~ d . 
Yan Cd bunlara d • gı a ın-

aillrııı tıılerj•• aır mütalea 
ıı.. il! •uı Ne" .. b 
.... ~ · " tar2 ' uru illah kafir 

l&tcr 111da bi 
ltk r"' r tehditle sustur. 

il tnıdır? 
.\>'ılı \._ • • 

~ d "«ftnı.ıh . • 
lh ... c •ey arrır d.. .. 
"t. li .. Ylr litı 

1
• unku makalesin-

ı-.: "illa cı ara v 

""'Yar tın 'lazi . Parrngını dola-
\ı~r ~ ~Yırı C Yetınde ıslihat iste. 
1ıt Gkl,j CZti b • 
tıu t.ı~e hıııt.ayıı ırstedbir! Hopt 

"llllt! G' • eyYar satıcılık 
k~ · r .ı_ ıtaınıe . 
.:'l'ltf ~ tch· 

1 
r efendım, bu 

'llt ltıeı \> ır erd ti>'cn-' aııah 1 E e ne arıyorlar? 
~· d~ Ut birçok fer iı anyorlarsa 
'tt, tyollırı Yerlerinde yapılar 

\, "ar O 1 •1~ • ra arda !ialışsın-
t\hı ? 

"tı tu ~r 
~t trdtltj . eler kirli • • 
ı t.tdtr d:•ltcllllcle . b~mış. Hatta kah-
~ •Ye h rı ıle ha 1 k . 't titr aıırda sta ı &ıra. 
feı ~. • ile denıe ~ ıı Yaptırmayan Be. 
l:ı ~ ~a tlıani olge küfelerle gıdalar 
'ı ~ ~li Oldug~Yorınuş? Gerçi kü-
~ ı~· ttn .,.. Yanlış degw i~dir 

1lıld ... •1hhi • . 
~ •. ttr~ e tıdalar bır nakliye va-
~ ~k c'bha!rnuhar . taıınsın. Fakat, 

Qi tıı.._. ı a 1 rır b"t .. 
it ~''Ilı . z arının b~ u un aeyyar 
ltt 1lcrj sür" bahaneyle kal. 

lıı.~ 111\iat, ._ uyor, liata bunda-

ll\iı}1t ~t. ~ttikada 
'• ""' bL C'- tızun toL ''ili ı.~'ttte • zaman bu-
" ır tı "O}' ııne ide h 
"lit~a ~a ar. F k ep oranın 
1'h rı~r ~ b" a at, Amerikadaki 
«:ı~ "a '• ınala 

&e ı~1111 l'ttıı1. Da ?~ her katında 
~ İ'hr ~ tonde 

1 
hılı telefonu aç: 

tı 'da tıc:ıh'- r .,, de. h t,., . ~tt.-ı_ 11: oraıa d • emen hazırı 
tı "<ll11: 1 r a IA 

tıı~ 11•ı.ııG •tanhuld azım değildir. 
·~ ıı: ttııı atnı.azaa a alıştığımız bu 
biJ, ~llti .,.a'~ bir tara;t hayat bahalı lığı 

aı~t tıYetirıd ~ dursun • şehrin 
Çt.. . e ıltt 

"llitU 1•adi hareket 
' /\ ita lıt . l3 tııuı tö 
ı tc~.' ~. r·ı Yledir: 
Jt 1%r 1 bıca 

'' aıhıık ' alaJıın ley çıkmış S 
ı.'~it ltı i, ille d.. . .. a. 
.. rırı ccbıı . tiltlcand 

ton rıYcti ha 
1 

an rnal satın 
' 'h c dcd· 11 olu · dU~ «:ıı.ıg.. •klerin· • . nca, ınsan-

~\t~ ltu.rı fiıa ı ıııteceğiz: 
lijL hıı~rı.~dar a:ac:a ley 1izırnd1 ama 

ıı; d ''<td ın g" 1 

>ıı.ı c ltaı,, ırn .. Adam Oridermeğe im-
ıı11 dcrıı 11

••• ' •en de 1 Bugün 
iq >ar: bi na.tqj ...._ "-t ı d Yeden k 

t''lt ı. bir c lunu ~ 11
• I&k bahsolu-

'tıı.ı il,, oı llıatı " Ylıyelirn: Yeni 
L, 11t b •ı.ırı ld· •rzetm k 
'ilıı ClcJ0 .__ 1Ye dUkJc e ·• esastır. 
t aı~" ''lltlc eaJc• anın bir kÖ§e-
~dj • Jaıı ı \'e . 
~ 'li'b.· UauWcıur tatbıki müm 
~- 'rıda ııde "ta . Nitekim mesela. 
'il'\ L. dura ıeteler .. . ' 
t'd "ll'lc, tın. t'1u" tuttincü dük-

tr ın ı ı "ezı·ı 
tt)r' t•tet~ , •ti Yen k" 1 

er sokaklar· 

l t~tllciJt '•ni a.Iır, v01
he başına kadar 

-•ıd oıtı., a Utt"t" .. 
" Ctaj JaPara,_ . u uncu bir 

l~ :ı-ıı.,aı ıı . ., ld. 1\ ıatiy 1 
~llt>· dı21 b 1YebiJir . ~n ere gaze. 

ı k a11c rnıyız? 
Sc crıdi?lt· aıına 1 "ilıı.>}'at ._ ııe '<>kaı olcrnadan evvel 

l "'' b· ~tıc, ırn ! .. .,. •r ti eaa, it' 
1 ti. t tef. p değild' tbarile Kurunu-

't l ~tru ır 13. 
\> • 'lt1ı at no1c . ızdekiler §ek-

i 'l>tL etili . taıınd 
~!.\ ,.talc clı. Jıtc na geri olabi. 
~ ~lltda ley, 1, 1.h 

0 
kadar .. 

~ ... Ilı •ktd rı tarar a attır. Karak . 
da ır ., • telir t uşı 

tcre1c e 1n1tı1a"" • nkılap dedi-
tir, .-:rtlrlc zarnanında 

........ . 

Yercbatan oaddC$in.de7d Verem Dispmt8eri duvarınm dibine koca bir çöp kıdııs11 !'crl"§ti:' ildi!ji yetmiyormuş gibt, 
burayı resimde görüldüğü gibi abdest haneye çevirenler de eksil: değildir ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Duvarının köşesi çöplük ve ab
desthane olan verem dispanseri 
Yere batan caddesi ne kadar temizse yan 

sokakları da o kadar sefil bir halded:r 

İstanbulun en temiz, en güzel semt· 
lerinden ikisini, Cağaloğlu ile Sultan • 
ahmedi birleştiren Yere batan caddc1'in -
den geçerken, insan ilk anda çok g:.izel 
intibalar ediniyor. Geniş, temiz, hemen 
hemen noksansız bir caddede iki tara -
fında yepye.ti apartrmanlar yükseli -

yor. 
Burada oturanlardan bir kaçiylc ko -

nuşuyorsunuz: 

- Rahatımız çok iyi, yollarnnı.z: tt' • 
miz, çöpçümü.z: muntazam gelir. Suyu
muz bol, diyorlar. Ve hepsinin de yü -

zü gülüyor . 
- Oh, diye rahat bir nefes alıp geniş 

caddenin temiz yollarıncla biraz daha 
yürüyorsunuz. Y:irek rahatlatan man • 

zara değişmiyor .. 
Fakat bir kere şaşırıp' ta yan so -

kaklara saptınız: mı, kendinizi bambaş

ka bir alem içinde buluyorsunuz. 1~te • 
fotoğrafçı arka.daşımla beraber benim 

de başıma ayni şey geldi. 
- Nihayet dert&iz, rahat bir s~mt 

bulduk, diye sevinirken, yan sokaklar • 
dan birisine aapacak olduk. Daha beş on 
adım yürümı:den, çöp ve pislik dolu ar
saların önünde burunlarımı.z:r tıkamaı.. 
mecburiyetinde kaldık. Biraz ilerrlı: ise 
caddedeki büyük apartımanlara :ı;;ı.zi · 

re! garip ikametgahlar gör.dük. 
Mesela yangında kül olan eski biı ko

nağm yıkılmaktan kurtulan bacası ve 

Yerı;bafımm yaıı :ııol:fı1r!rmnda böyle 
harabelel'ılc oturanlar da vardır 

Y azan : Haberci 

Y r.rcbafcmnı ,.,oka1;lrırııulmı birisinde 
yan tok yn§ıyaıı sekiz 

bunun altındaki taş bodrumun ev ol.ırak 
kullanıldrğım gör:ince, buna inarımak 

istemedik, fakat kime sorduksa: 

- Doğrudur, dediler. Bu mahzensie 
kömürcü Mehmet isminde bir ibt:yar 
yaş.ar ... 

Üç adım ötede daha acıklı bir man • 
zara bizi bekliyormuş. 

Medrese b:>zması, eski ve harap lıir 
b::,anın demir parmaklrklr tek pencere
si önünde oynaş.an sarı benizli yavn. lar 
vardr. 

Yanlarına sokulduğumu:r. zaman bi
ze vahşi v-:hşi bakarak içeri kaçtıl.,ı ve 
pencereye t~krar sokuldukları r3•r.an 
,·anlarında orta yaşlı bir kadın v.:ıdı 

Mahrnn mahzun: 

- Ne isti}'orsunuz, baylar? diye sor
du. 

Cocukları gibi analarının da öyle ür

kek bir hali vo.rdı ki gayri ihtiyari · 
- Hiç. ::liyecektim .. 
Fakat arkadaşım daha evvel clav ran 

dı : 

Tıamp bir nuufrc.~e. odns111d11 yarı <ıç 
nüfu~lıı zavallı bir aile 

- Biz gazeteciyiz, seninle konuşma
ğa geldik. İyiliğimiz olur, kötülüğUrnüz 

olmaz, merak etme, dedi. 

Kadın bir 7.ere Alinin boynur.:t<tki 

makineye. bir kere de benim kılığ:ma 

kıyafetime baktı. Sonra rahat bir nefes 
alarak gülümsedi. Çocuklar da artık 

eski ürkeklikten vaz geçmişler, par:nak 
lığa yanaşmı,!ardı. O zaman konuşma· 

Yrrtbatan rnddesi ii:criıulc oturaııl,1r 
hayatlarından hl'p memnu ııdurlar 

llllllllllllllHPllllB ____________ _ 

CUM HURJ YET'te: 
Erkeksız kadınlar 

İngllterede ahıulıd, yaJnız kuWııiardan mu 
rekkep 800 nllfu~u bir kadın köyünun 
ktıruldutwıu okuyan M. Turhan Tan dl)<ıı 

ki: 

Erkek eli değml§ bir balta ııapına kır~ 

kız pençesinin ııarıldığı gUn kıyamet kopr.. 
cağını ve kürede hayatın ııöneceğinl söy!l. 
yenler vardır. Bu erkeksiz k.öY halkı da 
gallba daJAlet kıyametine uğramı~lar. Tabi. 
ııt manzumesi dışına çıkmışlar. Öyle olmai& 
)9'n'Uarına, baba.lannm cinsinden tek bir 
kimse girmesin diye gece gUndUz nöbet bek. 
ıcmezler ve kendilerine mektup 1;cUren pod. 
t mtivezzlinln değiştirilerek yerine bir kL 
ılın tayin olunmaaıru htikQmetten • iste. 
nıezlerdl. 

Evet, bu ı1eklz yüz bdın dA.lllett'! ug-ram•~ 
veya çıldırilll§ olacak. Eğer böyle değilse 

kendilerinin meşhur Sato nesl,indcn Urc.-dlkle 
rlni kabul etmek icap edecek ama o muba. 
rek kadın biltUn ömrünce erkek yUzü gör
memiş, llŞk llha.mlannı aynadan alıp yaşa.. 
mııı olduğundan soy sop sahibi değildi . . 

Ey koca tarih, doğdun doğalı çok ~eyler 

ı;ördlln, çok gtllUp çok ağladın. Fakat A. 

mazonluğun gerçekleştirilmek istenmesin• 
galiba ilk dete. ııa.hlt oluyorsun. Temenni '!

delim ki bu teşebbUs de bir hayal veya blr 
masal olsun! 

KURUN' da 

Aldatanların cezası ne 
olmahdır? 

Hakkı Süha Gezglıı, bizi aldatanıarm ev. 
\ell bir tarUJnl yapıyor 10nra ~uı.larmı tA. 
yln eden bir formuı veriyor: 

Aralarında yalnız paramızı çalmakla ka!. 
milyonlar, aağltğunızla da vicdanları titreme 
den oynyanlar var. İçlerindeki dll§Unce ııu
dur: 

Adam aen de buruı İstanbul! .. Yedi yilz 
bin kl§i var. Her birini birer kere aldataam 
zengin olurum. Ve bir kere bu zehirli dii§lin 
ce kafalarında çöreklendi mi artık durma1:ın 
soygun yolunda yürürler. Ama, bu yol vtc. 
dan bataklığından geçermiş. Kimin umurun. 
da! .• 

İşi kökUnden kesip almak için, iki cez11. 
dan sonra hilecinin dükktnmı kapamıık, 

malını Da.rülA.cezeye göndermek, gazetelerle 
11&.n etmek llzımdır. Bu, belki Uk zamanlar. 

da ağır görünecek, belki 'bu keskin kanun 
satırını tutacak eller tltriyeeektir. Fakat 
zanıreUer, dalma böyle acı ve yalçm netice 

ler verir. Ne yapalml !Vicdan mahkemell'ri bir 
suçsuzun dolandırılmaması için bin suçlunun 
ceza çr' mesine razıdır. Btitiln mahkemelrr. 
de ise en yüksek hlklm gene vicdan de$tıl 

mi? Şu halde kanunu a~trla.ştırmaktan <:t
klnmJyellm. 

TAN' da 

KöprUnUn çivi kor~dor;arı 
B. Felek yaııyor: 
Dilimizde çiviye gore tek bır lckerlemc 

hatırlanın: 

'.Çivi çiviyi söker,. 
Derler. Ama çiviyi ı.öken yalnız çM değll. 

dir. 
Orası bir yana. Gelelim bugUnUn çlvllerı. 

ne. 
10 Afustoııtanberi, Karaköy koprtisUnLn 

ortasına Uç tane çlvlll koridor yapıldı. 
DUn bu geçitlerden birini ııeyredcrkcn c:o. 

cuklardan biri : 
- Çivi çıktı. diye fcryaıia harladı. Heme1J 

o koridor bo~ldı. Gerçek bir sarı çivi ~al'lil\ 
bir kamyon tekcrle~lnin zoruyla yerinıjPn 

fırlamıştı .. Böyle bir kenarından bir çivinin 
dilşmesı koridorun &eHtmctinl ıüpheye dU. 
§{lrdüğünden oradan geçenler hemen azaldL 

Şimdiki hA.lde Köprünün :ııelAmet korido:-. 
ları bu haldedir. Halk bundan ııade h\r ıse
lltmet deR'JI bir de eğlence bulmuştur. 

Bunu gördükten sonra İstanbul h:\lkm• 
eğlence bulmanın ı;-Uç bir §CY olmadığmı "
damakıllr anladım. 

ğa başladı. Biçare şöyle söylüyorJ:.ı: 
- Bu harap ta!I binada iki odı •:ar. 

Birisin.de ben, kocam ve en büyüğii 12 

yaşın.da, en küçüğü henüz memede .,Jan 
6 çocuğum, birisinde de batka bir ;-ile 
oturuyor. Kccam küfecidir. Kazan.:ı ile 
8 kişi bir kuru ekmeği bile zor temin 
ediyoruz. H~le şimdi küfeciliği dı: men 
ediyorlarmış, büsbütün duman oluak 
halimiz .. Bize yardım ed~lsin, veya ba
na bir İ§ bulunsun diye her yana, bütün 
hayır cemiyetlerine bat vurdum. Hiç 

bir ~y çıkmadı. 
Artık tamamen aç kalacağız diye 

korku içindeyiz!. 
Bu sırada, harabenin içinde bir va -

veyladrr koptu. Çocuklardan büvi;ğU 

koşarak, gitti, bir saniye sonra k4ca ~ 

ğmda küçük bir kundakla tekrar p•n -
cerenin önüne geldi. 

Minimini yavruyu annesine verdi. 

O da göğsüne basarak, yırtık entarisi • 
fDeııamı 7 incide) 

HABE.RC[ 



Irak • 
ecı 

Ordumuzun mi aflrlerl 

s ik t 
Yunan askeri 

heye i 
Bu~Un 6ğleden 
sonra J(ellyor 

(B~ tarrıfı ı incide) 
ma.nevralan:ıda hazır Türkiyeye ı;it -

mekte idi. 
Binabşı Ali Cevat, Generalin imcladı

na ko~arken katil tarafından öldürül -

müıtür. 

Tahkikata başlanılmıştır. 
İki kurbanm naışlan tayyare ile 

~ağda.da nakledilmiştir. Yann saoah 
gömüleceklerdir • 

Bekir Sıtkrnın tercümeihaii 

General Bekir Sıtkı Osmanlı ordu
sunda yetişmi§ kıymetli bir askerdi 
Son harplere bilhassa Çanakkale har
bine erkanı harp zabiti sıfatiyle işti. 
rak eden Bekir Sıtkı 1933 de Suriye is. 
yanına karı~mış, sonra Iraka geçerek 
general olmu§tu. Kuvvetli bir icraat 
adamı olan merhum geçen sene Irakta 
darbei hükumet yaparak Süleyman ka 
binesin! iş başına getirmişti. 

Irak hava kumandanı merhum Ali 
Rıdvan ise !rakın ilk havacılanndan
dır ki kumanda ettiği hava kuvvetleri
nin ;.eçen seneki hükumet tebeddülün. 
de' bliyük bir rolü olmu6 o zamanki 
Başvekil Yasin Paşa Bağdat üstiinde 
uçan tayyarelerin tehdidi altında isti. 
fasını vermisti. 

General Bekir Sıtkı Bağdatlı Elaskerl 
aJleslne mPnsptur. ldanı tahsilini bıtırdikt"n 
ııonra Bağdat harbiyesinden 19 yaşında za. 
bit çıkını§, derhal İatanbula gelerek erkanı. 
harbiye mektebine girmiştir. Tah.ııilının blrlo 
el senesinde Trablusgarp tıalyanlar tarafın. 
dıı.n l§gal edilml§, Bekir Sıtkı bu sırada o:-. 
dud& mevki alrnı~tır ... Harp bitince tekr!U" 
tatanbula gelmi§, tekrar mektebe devam et. 
ml§. bu sefer Balkan harbi çıkmqı. Bettir ı 
Srtkı bu harbe de iştirak etmiş, A vlonya'1ıı. 
10 ay muhl!Mlrada kalmıetır. 

Umumt harpte Çanıı.kkaled"' mevkH mili!. 
tahkem kumandanı generııl Nihadın cmrhı. 

Brezilyada 
mr;ı,kgaj modası 
Brezilyanın bazı kısımlarında yaşa. 

makta olan kırmızı derili kadınlar, in 
sanın hayaline sığmıyacak şekillerde 
makiyaj yapmaktadırlar. 

Kadınlar, kızlar ve çocuklar, b·r 
bambu kamışının ucunu muhtelif renk 
te nebati boyalara batırmak ve sonra 
yüzlerine i!ilemek suretiyle makiyaj 
yapıyorlar. Boya uzun boylu devam et 
mediğl için her Uç dört günde bir tek. 
rar edilmektedir. Yukarda muhtelif 
Brezilya yerli'erinin yüzlerine çizdik
leri eşkali görüyorsunuz. Bu usul on 
dokuzuncu asrın sonhrına kadnr d<' • 
vam eden dövme ı:ek!inin daha eh\' .! ı 

bir tarula devamıdır. 

de iKlnci §Ube mıidUrü olarak bulunmU§, ta. 
Lanbulun i§galınJe ızln aıara.ı• ::.uu.1<!.1<> oı r. 

nıı(i, orada i'"rans.zıar tarafınua:ı L•:. .~11 "· 

dllml§, Ttirklyeye kıı.çarak Ur.a ve ha•ali. 
sındekl lsUklal mlıcadelcsine lştırak etmJ,. 
Ur. 

Bundan sonra Bagdada gitmı§, İngltızıere 
kıır§ı yapılan !ayana iftlrak etmış, kr.ıı 

Paysal kendls1nJ Irak erkAnıbarbtyesin 1P. 
general olarak \'azlfelendlrmi§tlr. lrak kralı 
ırayeal Londrada bulunc:hığu zaman Asfırller 
tayan etmltı. kralın vekili bulunan ogıu ,ını 
diki kral Gazinin emriyle birinci fırka k•ı. 

rnandanlıgını deruhte ederek isyanı l•asttr. 

ml§tır. 

Ceçen sene b\l aylarda kahine ile arası a.. 
çılmış, tekaUtlüğfuıU istemi§. kabul edılme. 
mi§, rütbesi bir derece arttırıldığı hal<le 
ha.atalığını bahane ederek Vlyanaya gitml' 
v~ e.ncak 936 senesi blrlnclteşrinin iptidai&. 
nnda Bağdada dönmU§ ve malQm hUkQm"ll 
darbesini yapmıvtı. 

Suikastı kim'er hazırlamı ş 
olabilirler ? 

Irak hadiselerine bakınca bu hadiıse· 
yi ya ferdi b:r kine. yahut siyasi bir 
plana atfetmek lazım gelir. Sabık er
)tanıharbiye Risi Cafer paı;ınm geçen 
yıl katledilmesi üzerine ailesi kan da. 
vası gütmeğe başlamış ve bu aileye ta
raftar olan aıiretler muhtelif mıntaka· 
larda isvan etmi~lerdi. Acaba general 
Sıtkı Cafer paşa ailesi tarafından mı 

öldürtüldü? Bu bir ihtimaldir. Bir ikin. 
ci ihtimale gelince geçen yıl hükumet 
darbesinden sonra sabık Hariciye ve
ziri Nuri paşa Essaid ile sabık Başvezir 
Yasın paşanın hudut haricine çıkarıl

ıdıklarr ve bunların Suriyeye iltica etmit 
olan sabık taraftarla;ını bir te§kilat et. 
rafında toplamış bulundukları rivayet 
edılmektedir. Yine bu te~kilatm Suri
yeden, Iraktaki asi a§iretlere cephane 
silah ve direktif gönderdikleri de söylen 
mektcdir. 

Manevra sahasında teftişler yapan 
genel kurmay ikinci başkanı general 
Asım dUn şehrimize dönmüştür. 

Trakya manevralarında bulunacak 
olaıı dost ve müttefık Yunanistan er
kanıharbiye reisi general Papagos, 
ikinci reis general Melimosla erkanı. 
harb zabitlerinden mürekkeb heyet bu 
gUn Romanya vapurile ~ehrimze gele. 
ceklerdir. 

Yunan heyeti iç:n Perapalas ote
linde hususi bir daire bazrrlanmı§tır. 
Misafirler, Galata rıhtımında merasim 
le karşılanacaktır. 

Manevralarda bulunacak dost ve 
milttefik Efgan heyeti de yarın sabah 
şehrimize ge!ecek ve Yunan heyeti gi
bi bu heyet de Perapalas' otel:ne mi. 
safir olacaktır. 

Zonguldak 
trene kavuştu 

Kömür havzası 
şf mendifer le 

Anltaraya bağlandı 
Zonguldak, 12 (A. A.) - Kömür 

havzasını Ankaraya bağlıyan demir
yolunun Çatalağızı ile Zonguldak a
rası demir döşemesi sona erdi \'e bu. 
gün lokomotif Zonguldağa girdi. 

İnkılaplar kaynağı olan Ankara ile 
enerji kaynağı Zonguldağın biribirine 
kavuştuğu bu mes'ud günü Zonguldak
lılar bir bayram gibi kutluladılar. ls
t.asyon ve şehir baştan başa bayrak. 
larla donatıldı. Müesseseler, milli te
~ekkUller ve esnaf cemiyetleri, işçi ve 
töylıi grupları ist:ısyon meydanında 
tôp1Rrtdılar <:;cın t. 11,30 \la. luh.vmotıı 

bayraklar ve dövizler içinde tünelden 

çıkarken binlerce el biribirine vurdu. 
Lokomotif alkış tufanları ve yürekler 
den boşalan sevinç seslerinin coşkun 
dalgaları içinde ift:ısyona doğru iler. 
ledi. Şimendifer düdüğü ile beraber 

fabrikalar ve denizde bulunan bütün 
vapurlar düdükler çalarak bu mes'ud 
anı selamladılar. Bando ve davullar 
ve halkın heyecan coşkunlukları ile 
meydan büyük bir düğün ve bayram 
manzarası aldı, 

Herkes biribirini kutluladı. Şekerpa 
re paketleri dağıtıldı. Uray Cbebediye) 
larafından şehir hediyesi olaxak loko
motifi getiren heyete halılar verildi. 

Öğleyin müteahhid tarafından 500 iş
çiye büyük bir ziyafet tertip edildi. 
Halk ve işçi grupları hükümet ve par. 
tiye gelerek Atatürke ve büyüklere 
saygı ve şükran ve minnetlerinin bil

d 'rilmesini istediler. Vali, parti baş
kanı tarafından bu coşkun ı;evinç te. 
zahürleri ve halkın içten duyguları 

Atatürke, lnönüne. Kamt1taya, Parti
ye, Çetinkayaya \'e Celal Bayara tel

grafla arzedildi. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••• ····· ·· ······· · ········: 

Yeni tef ı ihalaı ımız i . . 
Tunus açı~laı ında Hayatımıtı 

Erkeği iki ta ya torp~tosu 
Bir Jspanuol gemisini hain dılar Nakleden : ( Va - NQ) 

öksüz bir genç kızın ba§ından ge- : 
: 

Tunus 13 (A.A.) - Geçen gece 
Tunus açıklarında torpillenmiş olan 
hpanyol vapuru 9500 ton benzin nak
letmekte olan Campemod~,.~ v.ıpuruıiur. 

Mürettebatından 12 kiti kaybolmuştur. 
Kazadan kurtulanlar. 3 torpil yemiş 

olduklarını beyan ve mütecavizin İs· 
panyol nasyonalist olmadığını ilave et

mitlerdir. 

Kaptanm anlattıkları 
Tunus 13 (A.A. - Campeadorun 

kazal::ian kurtulmuş olan kaptanı Felix 
Gary, gemisinin ça11amba sabahı Kili. 
biaya 60 mil mesafede Saetta adındaki 
f talyan torpito muhribi tarafından ta. 
kip edilml! ve biraz sonra bu muhribe 
aynı eşk11i haiz olan ve fakat aynı ala-

1 

ı 

metleri ta~ımayan diğer bir muhribin 
dtıhak etmiş o~duğunu beyan etmiş
tir. 

Gc:e hulül edince muhripler, gemiyi 
bombardıman etmişler ve batırmışlar. 
dır. 

çen heyecanlı vakalar... i 

Bu hissi, ince romanı pek yakında İ 
: 

HABER'de okuyacaksınız. : : . 
!} ! 

\'enı şt>:~~~f "~umuş \ Sevdiğim i 
HUkQmeUn tensibi Uzerine Darphanece ıa ~ l 

~ırlanan yeni g{lmll§ liralar Cumhuriyet Mer ; k a d 1 n i 
kez bankası tarafından mevkii tedavil!e ko. i : 
nuımuıtur. Yeni gtımu, llralarm bir tara. i Birkaç gün devam edecek çok İ . . 
fmda Atatürkün ba§r, diğer tarafında ı llrd • criizel bir eser. : : • i 
yazısı vardır Eskiden basılan gUmU§ llrıı.. .: yazan : ilhan Tarus ' 
!arda A tııtilr!<ün başı yanında bir de!ne da. :! .! 

, lı ve diğer U>.rafmd& 100 kuruı yazısı var. Yarın başlıyor. • . : 
dı. Boylece tedavülde Urala.r k!ğıt paralar. • ... ..................... ... ......... .. ................... . 
la beraber Uc;: nevi olmaktadır. 

J aponyadB 
ı seferberll~ı 
Harbiye nazır muavini so~~ 

hududunda teftişyapac~~ 
Şaııghay 13 (A,A,) - Centr&l Newı Ç1.a ' harbiye ve hariciye nası~ ~,:t:lı 

ajansı bildiriyor: bine halinde yapmJJ oıdu ~~ 
Japon ağır topçu kuvveUerinin \•e t&yya... ıe:erberllk yapıımaaı tçill . ~ 

relerinin bomba.rdunanma rağmen ve lkf resmen teytt edecektfr. dıll ~ f ı 
günden beri devam eden çetin muharebeler. KUçUk kabinenin içti~ ııırtıU,. 
den aonra dahi Pekin ile Sutyuan ara.smciA'k.I riye num, ukerl rüesa .. -e 
demlryolu boyunda kAin Nankov geçidi Çin. ile bir toplantı yapllllltıt• ftİf 
merın elinde bulunmaktadır. d duod8 te 11 

Evvelki gece Ttentsin ile Pukov araamda. Sovyel bu U S. ıtato•ut" 
ki demlryolu, boyunca da muharebeler ot. Harbiye nazırı ınu&'-1111 bit t .... ...,t 

,..;ııde ıJJlr 
mu!J ve bugün Çinlilerin Ttentılnln 28 ktıo. ile Tlentalne gitmiıtır . ....-rt budll 
metre cenubu garbl&nde ktıln Toulluchene tıkt&n ıonra Sovyet ?49Jlçu ~ıtlt• 
girmelerlle neticelenmiştir. mUda!aa tertibatını teftlf :btJJ!f IS 

çın kıtaatı, hallhaztrda Toulluchentn & ki. Fransızlarla 1 _,..,ı,r 1:.1' 
lomet.re ~imalinde klln Liangvonga doğr.J _ JSP""" ,Jl-e~ 
ilerlemektedirler. Şanghay l2 (A,A.) tıaOcı 

Şanghayda müsademeler 
Şanghay, ıs (A,A,) - Sabahleyin bey. 

nelmllel imtiyazlı mmtakanm elmal kıımın. 
da üç veya dört noktada ufak tefek mUsa.. 

demeler olmuştur. Ancak kUW kuvvetienle 
b!r hartket görWmemiftlr. 

Müsademe, mitralyözle müaellAh bir Çin 

mak Uzere diğer bUtilll yateU! tıi! ~ 
vetler kumandanları, rııub 1~ 
komfteaı tqkll etmi~ıer ye ıırıııt>i sıı 
de tek bir cephe ,11cuda ge ~ 
tı mut !ardır. oııııttY" . 

Japonlar, Fransız ıınU>-a.ı bl 111 
ceı111 

resinden, Çin kıtaıaruuıı pıtı 
takdirinde, Japon ası.erleri •urP,11)_ 

karakolu ile bir avuç Japonyalı araamda --"e O• rtd dan geçmelerine mU!laa-u ıa1ebl 1 
vukua geımııur. 

Her lkl taraf, ateşin hasım t&rafmda'l 
açılmış olduğunu iddia etmekte ve Japonl'lr 
mitralyözü lıık!t etmıı otduklarlnı Ut.ve ey. 
lemt'ktedlrler. 

Bir Çin tayyaresi, sabahleyin Şanghaym 
flmal kısmı üz!!rlndP. bır istikşaf uc;:U§u yap 
t:\t§tır, fakat Japonlar bu tayyareye ateı et. 
ıneml~lerdir. 

tnglllz. Amerikan, Fransız kuvvetleri ile 
diğer ecnebi ku~"\·etıeri seferber edilmifUr. 
lmUyazlı mıntakanın ~imal!nde barikatlar 
vUcude geUrilmı§tlr. 

Seferberlik 

etmlşleree de Fransı.ılat b~..ııoıı~ 
lerdlr. Fransız makamatı. ~,JJ' 
kıtaatı istemiştir. JıJ' 

Amerikalılar da şangba)'I 
alay ıondermiılerdfr. , 1,tl~ . stl.-

100 milyarlık '"aeıl'# 
Tokyo, 13 (A.A,) - S9Jls1)e ili .J 

fimalt Çin htdise.91 do)ayt ,;. _, 
- k•t111 -"" fevkat!de mura!l&r'I d ıı.,... ıl 

100.000.000 yen ıayınetln l etlt· f',. 

lhrac t'tmeğe karar "·erın f 11~?~ 
Japon ibankuı ewe!A bU tff' il 

piyasaya &rRtmek ı.ateınif aınl1' 
Tokyo, 13 (A,A,) Japon kabineıl, burtın lar eendıkuı lrıtikr&Zl t;aın 

bir içtima aktedPrek başvekil ile bahriye karar vermtıttr. 

Hatay da 
suikastlet1 

(B~ tarafı ı incide) diselerin İskenderun ~·e ~~~,.,~ 
d ~ u haP"" i '' asker ve jandarmalarla birlikte Hal. hazırlanmakta ol ug 111es9 

kevine giren hususi memurlar gürül. Hatay Halk oıil /., 
tüden istifade ederek bera~rlerinde Dörtyo(dS f[at•1 ~ 
getirdikleri tabancaları ve guya halk Dörtyol 12 (Hususi) - 11ııdJl 
mümess'Ilerini itham etmek mere ev- mümessilleri dün gece geıclil~ 
velce hazırladıkları bir takım uydur- iltica ettiler ve Dörtyol• -;;,;' 
ma evrakı öteye beriye sokuşturmuş. • ••••••••• O 
lar, biraz sonra taharriyat yaparak -··-.............. QO Ki 1 jl 
sakladıkları silah ve kağıtları ortaya 1.5 d ıve 4 
çıkarmışlardır. şeker he 1111111' 

Oynanan bu komedyadan s?nra sı. M •• ba1<81'·~tJ 
ra halk miimessill~rini. tehdıd~ gel- U 58 ıoUd~ 
miş, bunların tevkıf edıleceklerı, hat- 1 Kuponların toplanııı" tJlil" (. 
ta öldürülecekelri şayiası çıkarılm~ş. 1 mamlanmıştır. Bunla%' ~1'oıı~ ~ 
tır. Müstemleke memurlarının tecavu.~- •

1 
tertib eden ·'Ul~ ~"JI' 

lerine uğrayacaklarını haber alan m.u. • Arttırma Kurumu ııa. { ııd,.ıı ~ 
messillerle d:ğcr birçok Türkler vahım ! maktadır. Kurunı ta~ 1$) .. 
ve şümullü bir hadiseye sebebiyet ver- f cek kur'anın neticesırı~l~ 
memek için gece saat birde A:-ıtakyadan 1

1 nanlar yakında i18.n e<!!. , 
•••••• .. t , ayrılmışlardır. ........ ..................... 1,,. 

Hilk1lmet. konağında cinayet Karikalllrle nıe~ 
Antakya 12 (Hususi) - Arablar /ı 

tepeden tırnağa kadar silahlnmaktadır. .,_f i•/ 
Bunlardan birisi hükumet konağınıda ~ ~,"'/ /l / 
bir Türk gencini bıçakla öldürdü. Her i";~• · .1J 
kesin gözü önünde kanlar ~çinde ya un , ~ .. i<. • r 
suç5uz genci niçin öldürdüğü sualine ~ 1. ~ f/' / 
kar§ı azılı ·cani: !J. 

- Türk olması kafi değil mi? i~ ~ · 
/ ~ 

Cevabını verdi. Memurun likay'd ).. 
hakıtları altında uzaklattı. 

Antakyada ölUm havası 
Antakya 12 (Hususi) - Hatay 

Türklerine artık açıkça ııuikastler yapıl
maktadır. Evvelki gece Halepten kam. 
yonlarla getirilen tamamen Türk dilt· 
manı unısurlardan ııeçilmiı yüzlerce as
ker, gece yarısmdan ıonra etrafa yer. 
lettirilmi§ti. 

Bu haller kar1ııında Antakyadan çık· 
mak istiyenler, kasabayı kordon altırida 
bulunduran askerlerin ıüngülerile kar· 
tılaşıyorlar. Şu dakikada Antakya ao. 
l:akları adeta bir ölüm sükuneti içinde
dir. Evlerine çekilen Türk halkı hay& 
tından emin değildir. Buna benzer ha. 

... . , . ,::r:...:. 



1 . . Yazan: Şaılot Pıim 
"'-.._ ~Z<eden tercüme kalb ve bia romanı 
.. /\~ -25-

bır • hutun v k . . 
klt:,a.rada gcrtt' d' a tını Leydi Lilyes-
d :U u ~ 1 Büt · n tliı llUttu, Gc. un 'dert ve endi. 
t:ııı~ ti törün" nç kız her zaman kin 
''· "c Unu uyordu Bı'r d .. .. "<~ tam · ara a om•.ır 

tlc doıu 'Yatakları kadar güzel, 
saatler . . 

1/ geçırdıler. 
~. 'hı - 16 -"([ ı • erte · 

tr. Dük''. &abah Dük Repsfortla 
t:ı 'l>llnd ılk söz olarak. 
r~ cnbc. . · 

llııra a, duşu rı ş •jdetıi hissimi uyu~ 
ltıık lltenıi k f lııcy, ~ıı bul a amdan silip at-

So( Y~ar vcrı:~dım. Çiftli~e git-
l'iııdcYrn' ş bulunmam cidden 

'N, ~a 'I· 
...... Z ıtıan . v aııııcd . gıdcccksiniz? 

· 'Yıı erırn S lı:csiyı •evina· aat dörde doğru. 
illa ıı.. c birlikte ıb. 1'am bu sırada hem· 

··"'sına . ulunacak D .. kl k \' ıırı1ta • u e ar-
ı, hu aJ11ı~ bi n kalrnıyacaktı. 
}:ı luı r nokta 
lqt ~Ya kota vardı: Hemşiresiy-

S~~hı, .nu nas/c:c.ık karar vermi~ti. 
Ilı ~h Yırı a§a'" Y nne getirecekti? 
~ har d gıya in · 

!tar cnecck er ınmez kendisi-
latı r1• '1 '1atrıııtı G derecede güzel bir 

41 d""d • Cnr k 
'lı·" 1: : ız kulağına şun-

ı l, 1~ araaa . 'il Ydı t· geçırec .. . . 
~ ctt l(;ı •lyesı egtmız son gün .. 
tr Çi dar nch· en nasıl ayrılacaktı? 

1•r. v~'klcti ilr ır kıyısınlda, ag" aclar ve 
iti( c}'n asınd ~ 
. -ı•rı burada ha a beraberce kaldı· 

ditİ:ıi ?it &tçi".ı· Ya tının en tatlı da-
d,, Jıc L ''\.il. Ç" 
b."1~.ı .. ıı;ildar Unkü gene lnz kcn 
"' "\!lığ·· . ıevdj .. · . "' 
I{. ta.... linu, aıı.ı- gını, ne derecede 
~ ''liltı :rl'i:ll 1 g • 

.ı 'Ctı , ile kad · Ururuna feda et-
"~. Caırr ar mu ta "qıi ı.ı 1 nas11 el azzep olduğunu, 
Uı hi ~Uıı Uzud emler içinde geçir-

t tcı.. •ya a 1 
'li ucsı;ÜrnJ n atmıştı. Sonra, 

llıa eıı n e Ve... , 
" ~ı" . e Yapı "ne bakarak:· 
'~ c ıst· Yorum l\ıt bu ıkbalden h' • demişti. Hani 
~ ~o" dakikay d"ıc; bahsetmiyecek. 
"~ ı... .. ar~ ı u .. 
""lil' , ığı bü h Şunecektik. 
·"- llıt b' Yuk bir 
IİtrL '"" ır gem· meşe yaprağı-

" '1· """~ 1 ŞckıL· • '~"c:Ya verer~ Sl.ıl'ıla at 

fından bir takım sesler geliy,?rdu. Ağa
ca dokru yürüdü. Sonra birdenbire, taş 

kesilmiş gibi olduğu yerde kaldı. Yüzü
nün gül rengi, gözlerindeki saadet parıl 
tısı kayboldu. Meşe ağacının diğer ya
nındaki manzara, İngilterenin en ma~
rur kızının kalbinde derin bir yara aç· 

mıştı. 

Ağao::ın dallan altında :sevgilisi 
V eyn'i görmüştü. Kendisini istiyenler 

arasından hayatını birleştirmek için söz 
verdiği bu genç, güzel bir kızla konuşu 
yordu. Kızın ciddi bir tavırla söylcıdiği 
sözleri dinlerken derin bir sevgi göste· 
riyordu. Kızın da kendisine sevgi ·-aolu 

gözlerle baktığı muhakkaktı. 

Veyn, kızı muhabbetle öptü. İki eli
ni bi11~en tutarak sıktı ve teklifliı: bir 
tavırla bir şeyler söyledi. Leydi Lil
ycsin kalbi neredeyse duracaktı. Ağaç 
altındaki kız azıcık hareket edip de yü
zünü Leydi Lilyese gösterince bunun 
çiftlikte ~örüp beğendiği güzel kız ol
duğunu anlamakta güçlük çekmedi. 

O zaman olup bitenleri keşfettiği 

zannına düştü. V eyn çiftliğe niçin gir
mek istememi~ti? Hem o zaman çok ga
rip bir şekilde hareket etmiş, birdenbire 

hastalanmı~ gibi görünmüştü. Şimdi an
.Jıyordu. Bu güzel, kara gözlü kızı şüp· 
hesiz seviyordu. Kendi kendine: 

- Demek ki beni ıservetim i~in ala
r.aktı. dedi. Nasıl aldatıldım ve tahkir 
edildim. Fakat Odli ailesine menısup bir 
ferdi iki •defa tahkir etmiyc imkan yok 

tur. Burada kendisini bekliyecek ve 
ebedi surette ayrılacağım. Yanın bir 

köy güzelini alsın. 

Büyük bir infial içindeydi. O kadar 
kızmr§tı ki bu saniyede ne ıstırap, ne de 
merhamet duymuyoıidu. Veyn'in kızı 

bir daha öptüğünü görtino;e yüzü bir kat 

ti 't~ na kapılıp da gi-
. İi0)) 1~i~i metsiıleşti. Gene çinden: 

tak h ece ıı hayatı k' 
' tıı b· ~altı 'a ıbeti de, demiş 
V it anın ter 

{ııj '.Yıı arada . eyanına kapıla-
ı.. • .' lcıar 'tcııç 1_ gıdecek ... 
o.ıon tt·rı· "ızın .. . 
h~d·c bir ~ 1 hayran hguzcllığini, cazibe 

1t ııc •~ı hay ayran seyrederek 
l> Şa! atına 

it· "'~ıL1 . 1Yo~u nasıl teşrik cdc-
ldc ıtır . 

a.ı. hrl' fato -~4 ırd· sun da .... 
t,tah tırıil ı. 'f cıneı· ogJe yemeği saat 

aıı, ÇcJcİlirJc •ten sonra bayanlar 
O "illt' r Ya rn" 

lt~d· tUıı ıt Rtçiri 1 ~talca veya is-
ı l.iJ 8oftadall r erdı. 

~ 'lf i'eae Yav kalkarken Veyn 
t r i'lir aı,a Çok llŞçacıJc: 
•t b· ilhat sıcak d . 

1 tlıiıı· et. ı:ı ' etdı. Bir saat ka 
l<t 1 r· en d 

t {\ ~ ~ 0rcce.ı:· C: dı§arıya çıka-
d \)Oıı !ııı, sıll'I. 

tıı ta d saı1,Ya 
t hn a >'U'- rak bu . 
tçtit~Çe>'e "arıya Çık nu tasvıp et-

t~11 '~.ı ..,e .haktı. V tı. :enceresin
llı t~ totl-Jü 1<1ıfv0ds t eyn ın bahçeyi 
hı, ~Ctck d' nclJti de :rafına doğruldu,ll. 'ele h'>'c dü"u" oruculardan biri 
"'ll)ıj a1t ~ nd ·· 

~ııı, i'c biı kıtıda u. baha doğrusu 
: c ıulutll ~.zun uzadıya dü-

),, ' gorrn~d· ıc~ V cYrı.. 1
• Kendi ken 

tcıe ı.ııı o1 ı dörıür· 
~ bct~cJh}tağ,lla un~e kar§ılıyayım. 

"ll:ıq "'rtı eınıni v Yor . l<oruıukt m. Yalnız a-
~ı t. c>'n•· l\rtı, a çok kalacag" ı 

oı: ı 1tı 
tıp ·~ d eltın u 
Ilı bir ilha a" n etll'lek . . 
~ §ckiı llılcdi Ç ıçnı kendisi-

lı.. tr alrtı · ok ·· 
"<il"' 'i'c ı:>' 1§tı J.J· guzcl ve ca-

··ı }' ••ttj • · · •zmet · · · 
tıi. Oktu gını 1t· çısını çağır-

~111.;<cc " · At le •rnsenin b'J . 
·'Ilı~ ~tıUrıe r~. sad, sev ·1· ~ ~esıne 
y Cıı:tj :ıl°'"tlliıt gı 1 ının ha. 

~ttı ı.~1~a r,'. ve kendisini se-
., vır d ıı:.•derı_ trc c... ıı;en 
t tek . ··•et en g· 
ııtt'lli tı. V Yaptı. B Uzel çiçeklcr-
"t ı.· 'Yn" . Unlar d ~ ıı:.o~ o . ıı:ı ı a Veyn'c 
)()tdıı l\tıill'l d l'ltıne gct~? kadar sevine
.qr . v cı. eriıt bi ırıyor ve ke d' . 
r- 4 . .1tı k' r &aad . . n ısı 
'\o()( İJtijll lrtıbilir et hıtsı -duyu. 
h 'ev· c g·· • ktnd· · 

lİtj . ııdiı:· oller b ıaıne ne ka-
~J ı~i s•ıtc . Ulup .. 
\ı 'llıı ıı ta ı11arı.1y soyliyccekti 
')ıı ll.b tatı]llıışt Ordu. İkisi de bi~ 

llıli. 'lle;-dç %11 s ı. l3öylcce d ·· .. 
~ 't oı ~"- Onun uşune 1• ~- - ...,, n" a kadar · · 

-·~dt .,.oru1 . gıttı. 

lı\11 • 'li:trahru ~~Yordu. Dön-

~tııı;~~Urıd tk]quc ara§tır-
~~ "il Cif 

lla t11tı1, 1 0Yukta . 
(lttaı tcc Sakı e&kı krallardan 

llıe!tsi) danr_nası yüzünden 
enılen ağaç tara-

- Bu !dudaklar dün beni öpüyordu, 
dedi. Erkeklerin hepsi hain ve alçak ... 

Yola açılan kapıya kadar clele gitti
ler. Kır.r orada tekrar öptü.O. yol üs
tünde gözden kayboluncaya kadar ar

ka"ından baktı. 

Şatoya doğru yürümeğe başladığı 

sıra.fa dudaklarında sevinçli bir tebes
süm vardı. Şen bir aşk ~rkısı mmldanı 
yordu. Birdenbire Leydi Lilyesi görünce 

tebessüm de şarkı da kesildi. Kız büyük 
bir kızgmlıkla fakat sessizce hareketsiz 

duruyordu. Veyn i~in toplaôığı çiçekler 
hala elindeydi. V eyn: 

- Lilyes! diye bağırdı. Sonra bir
denbire derin bir endişeye düştü. Bir sa
niye biribirlerinin yüzlerine baktılar. 

Sükutu genç kız bodu. Veyn'in kendi
sine yaklaşmak istedi~ini görünce eliy
le durmasını i~aret etti : 

- Bir tek kelime söyleme. Bir tek 
kelime istemem, dedi! 

- Lilyes! 

- Su~unuz ! Hiç bir ketime istemem. 
Her şeyi biliyorum. Beni yeniden alda
tamaz ve tahkir edemezsiniz. Kızın kim 

olduj!unu ve n;cin kendic;ini öptüğünü-

7.Ü biliyorum. Beni aldatmıya nasıl cür
et ettiniz? 

Veyn "her şeyi biliyorum.. kelime-

!erini i~itince Kayt'in hemşiresi olduğu
nu, hayatının bütün sırlarını biViiğini 

ve bu şekilde aldatılmı~ olmasından bah 
settiğfoi sandı. Halbuki Leydi Lilyes 

hakikati ~u kadarcık olsun bile bilmi-

yordu. O Keyt'i sevdiğini 
Veyn yalvararak sordu: 

sanıynrdu. 

- Lilycs lutfcn beni dinleyin? 

( Dctıamı 1Jar) 

3& 7 sene ev,,eı bugün -
Papa 

Beşinci Pi Türkler aleyhinde 
nmazzam bir sefer açtı 

Bu lıaı be Donhişot 
müelliJ i de işliı ak 

etmişti 
Papa beşinci Pi, Türk imparatorlutuna 

kartı harp açacaktı. İkinci Fili'be müracaat 
ederek herhangi bir harp vukuunda 100 

rall ile yardıma geleceği hakkında dördüncll 
Piye verml§ oldu~ sözü hatırlattı. İkinci 

I<'ilip, vAadedilml§ olan kuvvetin ancak ya_ 
rıııınr verebileceginJ bildirerek elli gali gön. 
derdi. 

Bundan tm,,ka Napoli ve Sicilya fılolarma 
mensup 37 gali daha bu kuvvvete llAve edil. 
dl. 

Bunlardan ba,şka Papanın donanmaya ku. 
mandan tayin ettiği Palyano Venedik teraa. 
nesinde 12 gali daha techiz etti. Hapishane. 
lerde ne kadar mo.hktlm varııa hepsi ' bu ge. 
mllere kürekçi alındı. Askerler, kura ile ay. 
rılarak gemilere yerle§lirilmekte idi. 

Bu harbe "Don Kl§ot adındaki., meohur 
e!lerl yazan Mi§el Serventeıı de gönUllU ola. 
rak iştirak ediyordu. 

Hazırlanan herbir galide 200 kUrekçl, 100 
asker bulunuyordu. 

Antuvan Kolona donanmayı tamamile ha
zırladıktan sonra Ankona limanından denize 
çıktr. 

Bu kuvvete 11 gallas. l3 gali, H kalyon.. 
la JeroUmojan kumandasındaki Venedik ve 
bpanyol ve Papa follrları Glridin Sovva ıı. 
manmda iltihak edecekti. Fakat Vened!J< 

donanması Suda • limanında diğer kuvvet. 
!eri tam Uç ny bekl<'di. Ne gelen, ne de 
giden vardr. 

O l'!P.ne Mkerlcr araııında Ufo ba.şlamıştı. 
Hutalık az zamandll 3000 askerin ölümüne 
sebep oldu. Bu vu:tyet yeniden asker toplan. 
maamı icap ettirdi. 

Tflrk kumandanı Piyale paşa. Suda llm&
nmda bulunalJ dütman üzerine hücum edil 
mesini istiyordu. Diğer kumandanlar, bunu~ 
doğru olmıtyacağını ileri sUrerek Piyale pa. 
raya mani oldular. Eğer bu hücum yapıL 
saydı katj bir zafer elde edilecekti . 

16i0 yılı 13 a#1Jatos Jr{lnU 78i aene evvel 
bugün Misina limanında toplanmış bulunan 
tıını.nyoJ filosu denize çıkarak Otranto !ima 
nmda bekllyen Antuvan Kolona ile birl~tl~ 

Dll§manın mecmu kuvveti ııu idi: Hl7 gali, 
l 1 galis, 8 kalyon, olmak Uzere 206 gemi. 
Bu donanmada. 1300 top, 16000 aııker ve 
32000 gemJcl bulunuyordu. 

Fakat buna ra~men hareket etmeğe ceııa. 
ret edilemiyordu. Harp meclt!li bir türlü kil.. 

rar veremiyor, telAş. korku, gün, geçtikçe 
artıyordu. 

- Bu kadar kuvvetımb:e karııı Türkler nı> 
Yapabilirler! diyenlere ka!'§ı: 

- Türkler h1ç belli olmaz. Blılm büttln 
kuvvetimizi birkaç kalyonla dağ-ıtabilir, b". 
Plmlzl mahvedebilir. diyorlardı. 

En nihayet harekete karar verildi. llUııalt 
bir rüzgtrla Meyls limanına gelindi. Burada 
rtizgtr §lddeUenmlş, keşl,şleme eıımeğe ba,. 
lamııtı. Gemiler mütemadiyen bocalıyorlar. 
dı. 

Kaptanlar: 
- Llmana girmekten başkıı c:are yok, 

denfı; gemileri aUrUklcr, parçalar .. diyorlar 
dı. Fakat kumandan Jan Andre: • 

- Limana girmek deliliktir. Gemilere ra. 
hat ettirelim diye kendimizi ateşe mi atalım .. 
diye ayak diriyor, bir turlü limana girmeA"e 
razı olamıyordu. Hiçbir makul ııc.Qzle on•ı 

ikna edemediler ve iki ytiz gtml açık denizdi! 
bocalayarak g-Unler g-t"çirmeğe başladı. 

Jan Andrenln korkusun& sebep, gene boy. 
le bir giln Jlmıma girmi~ken Tllrk gemileri 
nln hücumuna uı':!"rayarak canını güç hali~ 
kurtarabilmesi idi. 

Bllyük ümltlerle hazırldnBn b•ı muazzam 
sefer, kumandımlarının mlltemadıyen TUri< 
donanma,ıından korkmaı~rı yüzünden tecı 

bir mağlı,bl\'cte uğradı. Hiçbir muvaffakh·et 
gösterenıf'ıll. 

Niycd Alonr.t 

Tonton 
amca 
plajda 

Siz yaşa 
baknıayın! 
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Geçen kısımların hülasası 
Merhum Tahir PaJaııııı k.rmsı Aliye 
Haııım pek şatafatlı bir sosyete kf.'I. 
dımdır. Kendisinin Fahriye isminde 
bir göıiimc.csi var. Bu kadııı ~vı:olce 

pek ridcii§ kılıklıJ/kcn birdenbire 
k!!ııdisindeıı .n JJa§ genç bir nıiıııar· 
lrı ev!cııiyor. Avrupa .~eyahatiııe çı. 
kıyor ve /eı.l:aldde şıkla.şıyor. 

• ... 
Baktım. Hayret içindeydim. Bu son 

derece eksantrik :ahktaki kadın, salona 
girdiği zaman da esasen !dikkatimi cel

bctmişti. Bana samimiyetle baktığını 

hissetmiş, fakat kim olduğunu bir tür
lü anlryamamıştım. Fevkalade kısa, 

bukle bukle kır saçlar .. Başı bizimli ol
duğu için gayet ho~ duruyordu. Yaııını 
gizlemeğe çalışmıyor. Yüzünde ne bo
ya, ne kırmızılık, ne pudra. Bu hal ken
·disini mevcut olan bütün kadınlardan 

ayırıyor. Otuz yaşındaki bir kadının 

iftihar edeceği kadar güzel bir dekolte. 
Vstünde ne garip bir elbise, bu kadar 
cüretkar giyiniş kimsede görülmüş şey 
değil:li. San ile siyah karışık diz ka. 
paklarında bir elbise. (0 zaman kısa el
biseler moı:iaydı.) Müthiş dekolte. Ade
ta karnaval kılığı. 

Başka bir kadın böyle giyince etra • 
frnda skandal uyandm~dı. Lakin Fah
riyede bu kılık dahi hoş duruyordu. Bu 
eksantrikliği tebarüz etti;mek için boy
nunda siyah kordelc ile sallanan bir ide 
monoklu vardı, 

Hayretle: 

- Bu mu görüme eniz? . dedim. 
Aliye hanım, soğuk bir sesle: 
- Evet! • dedi. 
O sırada, Fahriye konuıuyordu. Et· 

rafındakiler mütebasbıs bir eda ile ona 
doğru eğiliyor, sözlerini içer gibi din. 
liyor. sonra iskemlelerine dayanarak 
kahkahalarla gülüyorlardı. 

Büyük memurlardan biri, masanın 
öbür tarafından Aliye hanıma seıslendi: 

- Görümccniz gene espriler yapı 
yor. 

Tahir paşanın hanımı tebessüm etti. 
Adam devam etti: 

- Çok §ayanı takdir bir harumcfen. 
di, değil mi? 

Ben hala kendime gelememiştim. 
Şarap kadehimi boşalttım. Ve telaşla 
Aliye hanıma: 

- Aman, bana şu işi anlatın! • de
dim. 

Karı koca seyahate çıktıktan sonra 
Dosı:ioğru Pariıe gitmişler. Cevdet, ka. 
rısına. elbise modellerini kendinin çize
ceğini söylemiş. iPk zamanlarda ifrata 
varmamış. Fakat bol eteklerden vazgeç. 
mesinc kadının birçok tereddütlerinden 
sonra muvaffak olmu~. Fahriyenin yanı
na gayet usta bir Fransız famdöşambr 
tutmuş. ikisi birden: 

- insanın bu kadar güzel gerdanı 
varken açmaz mı? diye ısrar etmişler. 

Aliye hanım içini çekerek: 

- Bu yaşta bu kadar çıplak dolaşı
yor da nasıl soğuktan ölmüyor, hay. 
ret! 

Gözlük yüzünün manasını bozduğu 
için buna bir çare aramışlar. Evvela A
merikanvari gözlük takmı . Eonra. Cev. 
detin J"rariyle işi monokla çevirmi~ler. 

KTlığını böyle değişt:rdiktcn sonra 
oteli:ı salonuna ilk zamanlar çekine cc
k;ne :n-rk!n di~:r knd§nların kendisini 
ı;fü~clij~i.inii. hatta ba:ı:ılarının yanına 
yaklaş!ı rak: 

- Elbisenizi kopye ettirebilir mi-
yi.ı:? - demeelrii gö:ünce Fahriye • 
de müthiş bir cesaret uyanmı~. 

- Kocam müsaade et:ncz. giyini~te 
orijinal ve yekta olmall'ı isti}'or ! . d ;ye 

1 cevap verirmiş. '-
Kenl:lisiyle alay edeceklerini sandığı 

halde bilakis herkes: 
- Hakkı var. Cidden orijinal siniz! 

. dediklerine şahit olmuş. 
Avdetlerini öğrenince Aliye hanım 

b-Jnları yemeğe davet mecburiyetinde 
kalmış. o akşam başkaları da varmış. 

Fahriyenin hali, konuşma~ı herkesi fev
kalade alakadar etmiş. 1 te o günden 
beri kadın salonların modası hükmüne 
girmiş. Davet eden edene! Her söyk
cliği bir zekci... Her lafı kahkahalar u. 
yandrrıyormuş. 

Ve nihayet gördiığiımüz manzara .... 

* * 
Aradan bir müdde geçti. Aliye ha

nım gene bir sabah bana telefon etti. 
Evine derhal gelmemi söyledi. koş

tum. Helecanla: 

- Haberiniz var mı? Fahriye ayrılı. 
yor. 

- Ya ... Demek keşfiniz, doğru imiş. 
Zavallı Fahriye !ıanım ! 

Aliye hanım, müstehzi bir kahkaha 
atarak: 

- Nesi zavallı? ... Cevdcti o bırakı
yor. ilk zamanl:ır, talakın sebebini ben 
de Cevdettc sanmııtım. Hatta !delikanlı 
ayrılmak arzusunu nezaketen Fahriye
ye ~tf~diyor sanmıştım. Meğer oğlan 
deh dıvaneymi-. Fahriyeyi seviyormuş. 

- O halde neye ayrılıyorlar? 
- (xxx) bankasının direktörüne va-

racak. 

- Yalanı 

- Sahi, sahi ... Bu işi niçin yaptığı-
nı kendisine sordum. "Ben Cevıdetc za
ten aşık değildim. Çok genç. Kendi ya. 

şımda bir adam istiyorum. Bu yeni tali
bim de beni pek seviyor. Cevdetle ah
bap kalacağız. Hatta adadaki köşkümü. 
ze bile onu davet edeceğiz. Yeni koca

mın yetişmiş bir kızı var. Belki de on 
)arı evlendiririz!,. dedi. 

-SON-

Nakleden: Hatice SOREYY .\ 

Amerikada 
Zenci 

düşmanhğı 
Yegane bahriye 
zabl ti istifa etti 

Bir zenci, Amerikan harp don?.n • 1 
masında zabit olabilir mi?. 

Amerikan kanunan buna mani de • 
ğidir. Buna rağmen, şimdiye kadar 

böye bir şey de vuku bumamıştır. Zen
ci mebus Oskar Pristin, yardımı s.tye

sinde bahriye mektebine girmiş 0lan 

bir çok zenci zabit namzedi mi -
yopluk veya aiğer bünyevi noksa:ılan 

olduğu ve yahut ta, imtihanda muvaf
fak olamadıkları ileri süıo:.ilcrek, 1a • 
bit çıkamamışlardır. 

Nihayet mektebe giren Corc Ti.,ers 

adında genç bir zenci, mektebin en 
güzel vücutlu, en sağlam ve en ç.ıı:ş • 

kan talebesi olduğu için mektep ida • 
\,esi ona bir kulp takamamış. anca:; lıii 

tün derslerden birinciliği kazanr\ığı 
halde, onu sonuncular arasında göster
mekle adeta hınç almıştır. 

Böylelikle, bütün şiddet ve cebirlr.re 
rağmen Corc Trivcrs bahriye ıaoiti 

çıkmıştır . 

Fakat bu zabitlik uzun sünnem.s ve 
zavallı delikanlı bir hafta sonra ictifa 

ederek, siyah hamisine bu isti!a.ıın 

sebebini şöyle izah etmiştir: 

"- Hic kimse bana laf: söylem~vor 

ve: (Kara herif, sakın yaklaşma!) rii • 
ve bağırıyorlar hatta askerler bile .. Uy· 
ku uyuyamıyorum. Çünkü uyku csna
smda kafama binbir !':irlü eşya 'n!yor .• 

Talim esnasında yanımdakiler bana i~

ne batırıyor, syağıms basıyorl.ır. C';:.n 
acısiyle yerimden kımıldadım mı bu 

defa <la kumandanlanmdan azar İ !»iti
yorum ! Artıl: tahammülüm kalma1ığı 
için istifa ettim.,, 



-!fr:mr• 

Borsada atletizm 
mttsabakaları 

lstanbul ve Bursa futbolcuları arasın-1 

Balkan 
güreşleri 

17 eglllde baılıgor 
lzmir, 12 CA. A.) - lzmir Enter

nasyonal fuan münaaebetiyle bu yıl 
İzmir atadyomunda yapılacak betincl 
Balkan gUret şampiyonuı programı 

Güre§ Federasyonunca hazırlanmııtır. 

Hapishanede ro 
olan haydut 

Yazdığı eserlere mükl 
olarak hapisten affedd 

V&ıJO~ lıUcUrildjfllıe söre 1AJı1ata RelllcumlJur l1Jr dlfa ... 

da da temaslar yapılacak 1 
Bul'I& •(lııaul) - Bu pazar Buna ıt&. I 2 inci NUlf Akmçor), 

dmda balkeviDin tertip etutt atıeuam mtlla.. a tlncü Ramazuı <Acarl 
b&kalan çok tyl bir 19kllde seçti, &lmaD de. Ylbek atlama: 
receter f6yledlr: 

180 11.eftı 
ı met A1l <Acar> ıuıa 
2 inci ömer (Bunalpor) 12, 
, tJııcU Ş&h&p (Acar)' 

toelleıll'eı 
1 illet (Dw"Upor) :ıe. Diler mtllablldar 

mtıaalıeh b&rtcl lcalJmfl&rdu'). 
'80 Jle&re: 
l lnct İbrahim (Acar) :HJ, 
2 inci Şeref ((Durupor). 
a UDcO ı.mau (Akmlpor) 
81111Mre: 
1 IDcl Reıml 2,22 2/S 
2 illet Hamdi (Muradiye B.) 

a Unctl Abd11rrah.m&D (Durupcn')
UM lletn: 
1 lncl ômn&ll 5,11 2/5 
1 bici AB (Muradiye S.) 
1 bc1l Na11 Durupor). 

-~ 11111111Oma&ll1U8 (Acanpor), 
t iMi J'etbl 20,158 (K.çor), 
O-. atma: 
11alıe!l•ttbl (Acar) 11.2 

l&ı.!s&ttln (Acar) 11.
'l'* adaa• 
ı tncl Ram••n (Acar) 1,05 
:1 blCl Al& (A.car). 
, ODc11 Akmlpor, 

• Aaım: 
1 mel tbnhlm 12.ST (((,.nf Bana 1ÜO. 

ru>, 

1 inci Ramazan (Acar) 1,69 (i'tnı suru 
rekoru), 

2 inci Nazir Alunapor), 
Clrl& atına: 

1 inci Hamdi 42,97 
' 100 ba)'ralı ,..,....: 

1 lDc1 Al& • İbrahim • Şab&p • Vetlk C A. 

car t&kmn), 47.1110 

2 inci Omer • Şeref • KuzaUer • Hilmi 
(Durupc>r takımı)' 

Ve Detfcede: 

Acar İdman blı1Dcl, Dura.spor lkinct, llu. 

radlye üçllactl ve Akmlpor da dördtlnctl oL 
mUflaı"dW. 

~ 7de de Buna blrlncWklerl yapıla.. 
caktır. 

• • • 
llun.dlyupor tneıöte ıttmlt •e orada 

u mattap olmUf, Acar idman ı.e a.1 ıaJlp 
plmlftlr. . 

••• • 
Ra'lıer .ımcbtma a&'e: DurupoıfuJar Ba. 

Jıkeldr ft fatan'bul Banıtıactl De ırtdlp pi. 
me...., B&ncbrma Do~ tatan'bul Ga.. 

Jata GaQler blrql, Kaddröy Gençler bUlL 

il '" Fe~ Bunaya pUrmek U..re 
meskGr klQplerte • nlapnak Qzendlr.. Bur. 

uda harfçJe 1'9S&ne temalar yapan Buna. 

mmn bu klymeUl kltlblbıU tebrik eder '" 
mUftffaldJetler dlterta. 

Kendisinin ıllıe gilreı gaptlj/ını 
gazan bir gazetege 

Bu programa göre millf takımımız. 
la Yugoalav ve Bulgar milli takmılan 
1~ eyl(U çarpmba günü vapurla aat 
~.te Bandırmaya vasıl olacaklar ve 
Bandırmadan trenle lzrnire gelecek • 
ler. meraaimle karşılanacaklardır. 

Yunan milli gtit'e8 takımı Pireden 
b 1r vapurla doğruca tzmlre gelecekler 
dir. 

16 Eylül ~il Balkan renc:lerl öf· 
leye kadar frmiri re7ecekler. (;ğJeclen 
sonra istirahate c:ekileceklerdir. MU. 
abakalar J 7 ı;.ylul cuma günU saat 
birde bqhya,. .. ltt"'. 

Kürek yarısları 
Bu hafla BakııklJgde 

yapılıyor 
latanbul Halkevi spor kolu tarafm. 

dan bu hafta. pazar günü Bakırköy 
sahillerinde büyük bir deniz bayramı 
tertib edilmiftir. 

Su aporlanyla meşgul olan klUplere 
müracaat edilerek kürek, yelken, yüz. 
me ve autopu takmılarmm bu müa&ba. 
kalara iıtirakleri de rica edilmiftir. 

KJUplerln yanı tekneleri tertib he
ye\i tarafmdan temin edilecek motör· 
lerle yanı yerine nakledilecektir. MU. 
1abaka1&r su spor lan lstanbul ajanlı
ğının nezareti altında icra edilecektir. 

MQIAylm pehllvan Sergi mOnuebetlyle 

cevap veriyor . lzmlrde spor 
l>il:..qamki gu.eWerden biri,. B\i pJet:en1D müharrıtiJ1e tunu teL h .c:treketl8[ 

çen hafta yapılan Milliyim. Kampel lif ederim: Ben bhı lira koyuyorum. Sergi günlerinde bmirde birçok mu 
milsabakaamm c:laDIŞıklı döğllf oldu. bu yazıcı da bin lira koysun, bu par.ar hinı spor hareketleri olacaktır. 
ğunu, Müllyim tarafmdan Kın•dalı Vandervalt gibi çok mtllıim bir gUree- Macar B milli takımı ile bir Romen 
gUreaçiye iki yUz lira verilerek mu.a. çiyle çarpqtıktan 11e>nra kaunaam, futbol klUbü bmire gelmek !atemi.§. 
baltayı kazandığmı yumaktadır. da, kaybet.em de bu guetenin tenaib lerdir, kendilerine mUBait cevablar 

Bu yuryı gören ımtlytm. pehlivan edeceil hakemler 6nünde pçeıı hafta verilmiftlr. 
bu sabah matbaamıza gelerek bu a- da yendifim K•nadah Kampelle tek. Ankara muhtelitinin tr.mir muhtelit 
11ılsız aatırlara cevab vermek iateclili· rar tutuemaja hazırmı. Galib gelir- takımıyla temam bir maç yapmaaı ta
ni bildirmit ve bize ıunlan .CSylemlf- sem guetecinin bin llraamı alırım, ' karrllr etmiıtir. İstanbul muhtelitlnin 
tir: mqUkp olmaanı bin liramı feda et. de 1zmirde bir oyun vermesi ihtimali 

"- Ben gUreı gilnUne kadar karp. meye amadeyim. Cevab bekliyorum.,. 1 vardır. 
ma çıkacak pehlivanı tammJJOrdum. 
Para teklif etmif olmam veyahut ver. 
mem kat'iyyen yalandır. 

Bu gilree danıpklı olaaydı dokuz. 
on dakika içinde biter miydi? Halka 
heyecanlı dakikalar geçirterek hiç oL 
mama 30 • 40 dakika llODJ'a pllb ge
lfrdim. 

lstanbul 
Atletizm bayramı 
lnubıal -- aueu.m ajenhlmdua: 
Bu Jll eelrt"nrl Balkan G,1Ulllml için btr 

8eÇllle lll&bl79Uııde açık ...U.büa baUDde 
yapıı.cü ol&ıı atJeU,m btrlnclllklerl Procr'L 
mı 'Plrda JUılmıltır. Bu mU.'b&kalara 
kabl.acak o1uı bQtQn çorculanll üdmlerlnl 
k&)'deturmelerl l&mmdır. 

Prosram: 
CUDıart89I 14/8/937. 
Saat: 
15,IO 110 eııge! 
13,43 800 dt1a ve roııe 

15,55 100 -.;meler, 
ll,20 l5000 mukavemet.)'ilUek atlama•• 

drit 
16,'3 100 final 
Pazar 15/ 8/ 937 
11 400 engel 
16.20 400 dOs kOfU ~e •• a adım. 
16,30 200 1eÇ1De. 
16,30 llOO 
17,0G 1000 Tek alım ve dllk aU mu 
17,'6 400 flnal 11nlıla ytlbek 
18 200 ftııal 
Salı 17 /8/937 
16.30 da Karatod mtıaabak&s buırlıft 

35 kilometre.~ bllflam&k tUe. 
re. 

Atlellaa ............... daftl& 
ı. v. ıa alUltoe cumarteal ve puar ıttn

lelt ,...ıacat aUetlzm bUlncDlklerlnde bil. 
ttla 181a1ıaJr&laJ'da btzden deferll yardım. 

laaıım •ıaor,.t hakem arkadaııarm mu. 
.,,.. ... l'enffbllbçe ıtad.mda bulumn&. 

1arm illa edılrla. 

iÇERiDE ı 

• Beledl79 J9Dldell 23 ball yapta-acaktrr. 
8okaJdarda lflymlerdel! l50 lrunlf aJm•c&k. 
tır. 

• Maçka • Beyurt otobUI ..ıerıert bql&. 
1IDC& tramvay fb'ketl 10 dakUrad& 1ıU tnm 
'V&1 J911M 10 dakikada a tram~ aıc1ır. 
mafa batl•mlfbr. 

• Şlrb~D .aDra A.k17 da Ha. 
llçte lld J9Dl vapur yaptıracaktır. 

• BalıkoıJar cemlyeU ldan beyeti uuı 
aralarmda DıtuU çıkmuı llzerlne lltlf& et. ......... 

• Şebrembıl balkevl latanbul ilkokul ço. 
culdarma Jardmı blrlil1 bafkanlrtmdAn: 
BlrlilfJDIM batlı Kocam\lllafçq& 28 inci 
,,. 29 uncu okullarm blmaye lle79U bqkaa. 
hfl çevrelerinde atınnet yaptırmak latedUt. 
Jerlnden lltekll ailelerin berstıD 1Ut lklckn 
bete kadar balkevl blnum&. ve Kocamuat&.. 

tapqa eemt ocatma mtlraca&U& çocuklarını 
kaydettlnnel.t. • 

• ZU~er. 1erbeat plyuanm lblAı 
edildltı, lhtlllr yapıldıtr ve yerli stıcc&ctyc 
pl'8Allnm tehlikeye 10kulduflmu mtlfterek 
bir puyetname Ue telbtte bllfl•mlf)ardn. 
Bu fik&19bwne tlrttaat veklll c.ı&I Baya"" • 
verilecektir. • 

• tpeldl kumqlarm koatroHl itin• memur 
tdllen Ticaret odul. bU'k6mel'8 kabul ediln 
nlamname hllldlmlertnln '9rtne ıreUrOnte.. 
ıd için btr talimatname hazırlamaktadır. 

• Akdenllıdeld tnsruz donaaınaama IDell. 

IUP tıç harp ~ mtınktcep bir .ftto 
atıutowD IClll bdtumda Hmanmnzr sfyA. 

ret edecektfr. 1agllia ft1oııu tııtanbul&I Uç 

gUn kalaWrbr. 
• .... ıc1nte llllntH Brallya mekte11 ıe. 

mfll de ay IODunda Hmannnn.a pecekUr • 

• BultanabmeUe Rami arumd& lfllyen o. 
t.olJOmrla Blrkeclye kadar llıdlrllmelll için 

otobOlı IÜlplerl BeledlY8Y9 mttraeaat etm11-
l...U. Bu mtıracaat tetkik edilerek mu.atık 

,ertllmtlf. Hferler Sirkeci De Rami arumda 

,apdmal& bql&mlfÜ"· 

• Aakerl tıb taıe.,..mlıl IOll lllUf ikmal 
tmtuwllan bu,un bqlJYacak ve atuatolun 
Jlrml betin• kadar c1evaın edecekUr. 

• llellekl mablyetta yudmJf fayda veri. 

el elerlerln mub&rrlrleriD• verilecek lkramL 

yeden kazanç verıtal k..Umemell &l&kadar. 

Jara blldlrllml§Ur • 
• DtlD ~dokuz Wo vakuı kay. 

dedllmifUr. Aynca bir difteri De bir de leke. 

U humma vardır. 

• Doktor Lopez Atıneira, Brezllyanm An. 

kara mulabatcttzarlıtma ta)'ln edllmlıUr. 

Brezilya htııdnnetl Balkanlarda daimi blr 
Hrıt açmıya karar verditınden doktor Lo. 

1~ 
CU1ılA 

ACUITOS - 1937 
Hicri: ıw - cemutyellbır: ı 

81 eıllt...,... Obetl• lıa~ 
:1,08 19,12 

Vakit Mabab ôlle fklndt :.kf&m \'at., lmaaı 
a.ao 12,19 1e.ıo 11,12 J0,&7 a.u 

rel.llcumhuru btrçok yatma ve clD&yet falU .. de. rtca ve ıldfl8dD 
olan uı1ı 1ıU haydudu &Uetmlftlr. önllnde. bo7UJ1 ~.,. 

Piueçld adındaki bu 1ı&7dut bundan OD prip 19ralt içinde ..a..IMUI~ 
iki eene evvel, 1ıU ttlccarı vahflyaııe bir ,._ "yıldız,.mı atfetmlftit• 
kilde öldürmtlf ve matazumı IO)'JDUf olct-J. 
tu için uıabkeme kendflbü idama mabk6m 
etmtıu. F&k&t büluntln infaz edllecett ıttn. 
onun LebJ•tan taUkW barbt UDUJDda ık 
terdttf fedak&rlıklarr nuarr IUbara aıaıı l"L 

lalcumbur bu idam kararını deltftirmlt ve 
Pfueçklnln 15 aene kürek cezaalle bayatını 
kurtarm)fbr. 

Haydut bapllbaneye llrer ırtrma eline 
geçen bUttın kitapl&n büyük bir dikkat ve 
zevkle okuma#& bqlamıı ve böyleltkle ede
biyata ve yazı yazmata bevea etmifUr. 

Haydut ilk eaerl için tam iki 1ene utraf
mıı. bayatmda bqmdaa birçok macera seç 

Ul1 için mevzuu kolayca 'bulmuttur. Qok 
mefbur btr pnpterln lıay&tmdall babMden 
ve "Dllbbüekberln mqulru,. iaminl laflYtlD 
bu eeer. emaalal& blr muvattaklyet kuao.. 

mıttır. 

"Beılncl merhale .. adlı Udncl uert, Pla.. 
aeçklnln f6hretınl bbbUttba arttınmftn'. 
öyle ki, Lehlstanm mubteılf edebtyat cemL 
yetJerl retatcumbura müracaat ederek ,._._ 

uı • muharrir ,,la atımı rica etmlıtlerdlr. 
taUdalarmda: '•haydut Pl&lll'~ki &lmUfttlr 

romancı Plueçki dofdu,. demlflerdlr. 

Vahab 
Tekrar lzmlr~ 

dönmek istiyor 
lzmitden verilen bir habere göre; 

eski Altay klUbUnlln merkez muhaci· 
mi Vahab iki senedir Pariate oyna. 
makta olduğu Racing klUbden ayi'lla
rak tekral' vatanına dönmek istediğini 
arkadqlanna. bildirmiıtir. 

Kendiaini hmlre getirmek için Va
habm profesyonel olmadıima dair, 
TUrk futbol federuyonundan bir kL 
-" a1m•lr {l~,-,.4ı.--a. ı.uu.n • ....
Ankaraya. hareket etmiftir. 

bmire döndtıiü takdirde Vahab ye
ni Alaancak takımında yer alacaktır. 

Yalısek atlamada 
dOnga relıoı u 

Stokholm, 13 ( A.A.) - American 
Nelvin Valker, bir hafta içinde iki defa 
yüksek atlama dünya rekorunu lnr • 
mıttır. Şampıyon 2,09 metre atlamtı • 
tır. Evvelçe 2,08 atJanµı idi. 

pcz, Yunantstand& bu t:uaU1ta tetkiklerrkt 
bulunmak üzere A tlnaya ırtthıifUr. 

• DllD belediye IUÇ'&nndan dola)'J 223 ki. 
ti cezalaııdmlJDJflır. 

o\' Belediye harap bir b&lde bulunan K&. 
b&tq ve OakOdar takelelerlnin güzel bir ha. 
le 10kulmumı Şlrketlbayrtyeye blldlmılftlr. 

• Zehirli ru kunlanna blrlnclle4rlnde 
b&, tanmuma karar verl1ml1Ur. 

• KarabOk fabrlkal&rau kuran İnırf'lz fi> 
keU umumi müdtlrtl Kakenst bu •bab Lır_ 
drada.ıı ıehrtmtze gelmiştir. 

• İatanbul avcılar bayramı ve Anba:Jılı av 
alanmm açıJq töreni 22 aAıJ8l09 pazar A11alJ 

aaat onda Anbarlt Çobançefme mevkllndc 
yapılacaktır. 

UIŞARIOA : 

• Gluıovda altı klfinln ölOmllne ee~t
olan delUlk vakuı olmuttur. Bir Muıırll ta.. 

lebe rövolverite kaymbabulle kaymbabuı. 

nm 14 yqmdakl klZDU ve 18 aylık olan ke'l. 
dl kmm ve bunlarm imdadına yetifmek 
tııtıyen bir takll toförtlnü ö1dürmüıtur. Ke. 
za yaralanan karumm vuiy•U çok vablm4 
dlr. • \ 

• Pari• büyük elc;tmlz Suat Davu Fran.. 
ıız bqvekUlyle rörtlfmllflüf. 

• Milletler cemtyet1Din mandater komlL 

)'UDU. l'w.tlD bakkmda mtmkenlertn• bq. 
lamıı ve FUlatlndıe tncuız mandumm devanı 
edemlyecell fikrine lftıralı etmıfllr. 

• Dtln aut 18,H 418 lloüıovada Le\'UleV8. 
kinin id&rea aıtmııa altı klfldeD mtlrek1ıı:·lP 

bir mUretteb&t Ue dbrt motörltl 209 N. tay. 
yareal biç yere inmeden Koakov• • Şimal 
kutbu • Falrlıllakl uçuıu IÇID llanket •tauf 
Ur. 

Demiıtir. _ .~ 
· -.....-1~ ·'-"~w 
yeni bir !devreye cUe11 ,_,. 

torlupnun Jriıruculanll 
nu hatırlatarak sBslerfıÜ• ,ti 
metinin Sicilyalılann atk 
rine ve faıiıt imanJDa . -!i/t 
derek bitirmiftir. ~~ 

Fransızlar nutuk~ 
icraat bekli>;;. 

Paris 12 (A.A.) -
Mesinıda aöylemit oıdol",,,,. 
kında miltalealar aerdeclfO ~ Jil 
ris, diyor ki -~ ~ 

"Beyanatta bulunınP--~ 
lemekten bapa bir takldl ~ İ 
daha iyi olur. w'l_!jfffi'f. 

Filiyata ıeçme~ bet -ı 
yade ıilkunet bah,ede~ 
\eri bırakarak sarih t, 
hususunda bir karar ve 1 
aittir. ~ 

.Musolini, lspanyanıD iOf --~ 
tbcrik yarımadası ifler~h 
karışahilmes:ne medar~~ I 
nüd vaadini elde etıll' ~ 
ite temasa giritiP d~ "',neo • 
maruz kılıbdanberı. ı tetitl 
Parisle b;r mukarenet ~~ 
ne kıyam etmi,tir. patc~ ~ 
vi:ııdler, icrası imlcin' ~ 
relerin bıtlangteını. ,a-1'lt ~ 
takdirde onlu da d·ğet tO ~1. 
can uyar:l:im-: ı be,•anatl• 
cek, unutulaca~tr .•• 

I ' jM' 
filiplnde bil ~2 

Londra, 13 (A.A.) - ~~~ 
rında kiin Manille tcll -:;tı 
ajanıına bildir:ldiiid~ · ~ 
ce Manille ı,aıpiak ,_.. ~ 
bir bomba patlalDlf• 

fCY olmanuıtır. raf-~ 
Bombanın kimin ~ -

henüz teabit '°~ 
bqpiakopo,un koOlUJI 
beyanatı ile karftlat 

Nazi usuliJ 
rlvsgf'lleı 1 

Bedin, 13 (A.A.)-' 

ti. Almanyada tere~ 
karııtırıldılı hakkında 

1 
yctindeki pyialan kat 
lamaktadır, 



Memlekette tetkikler 

Dersinılinin sırrı 
Munzur nedir? 

1928 de mUebbed 
kUre)c cczaaına mab 

k~ olan, meghur 
Korslkalı haydut Ro 
ınanettinJn kansı 
Madlen .Manc;lnlnin. 
bUtUn Fransız gaze.. 

"Hicaza helva yollayan çoban,, 
Dersimlinin mabududur ? 

telerf.nln teşebbüsleri 
68.Yesinde nihayet :ı! 
fedlldiğt haber veril. 
ttıektedlr. 

liarbiumuml nJhA. 
YeUnde, Madlen Kor. 
alkada. baba.sile btı. 
raber ikamet ediyor. 
du. Bir gUn Roman-.f 
fi evlerine gelerek, 
receyt orada geçirme 
alna mUMade etme. 
lertni istedi. 

' R.oınanef.i'iyi sene. 
lltt~ ~'Yol"tfu lerdenber1 jandar. 
lı..ııı ıc..:: lıtr ~ Fakat Kors!kada, mı. 
~ ~lt ld Olursa olsun _ yüzUnP 

' tıı, o ~ et detfJdlr. 
~ ~ ldeta b~ar, l:Ok genç olmuma 
't\ 1'' td!Yorııur ey kadınıydı ve bUtilıı 
'bet ' daıı tat · Ronıaneffl onu beğendi 
~ lıttt.. o~tı edl. Baytelikle hem güzel 

\ıı ~de edt<:ek~enı de onun zenginllğtn 
'' 'teddetu • Kıznı babuı evvel! 
~ht htydtıdu.rı YBe de, her sözUnU 3fl!rine 

~ 'ili:: 011111• :ta ~hdtdlftden kork&rak nt. 
lı, ttısıu efet etnı ~tı genç kızda, buna 
\t)( Ol kııvveuı tdl, <;UnkU gayet yaklfık. 
~ ~,;:ı tlı,tel!k okumuş bir er. 

'ıı etrı 0 tUn hO§Utıa rıtmı,u. 
~~•tı~e reıaı.et den1>er1 her gece munt&. 

11
' dev&ıtı e "e iUndUzlerl dahildeki 'le k..--· , tzı etıneı-e bqladı. Bir gün, 

~ ,..~lh. ıceıı.C::rillde olduklarmı gö. 
~)'il '-ltıı.lh ku)'ru 11nt ihbar ettiğini zan.. 

~~"Ilı ltkeııce tuna bağlayarak ona 
~ )t"llıJ "1trıt Ya.t~~tı. l3!rkaç ıtın aonr&. 
'-hl't, aldıkt 'ba§nıa ldeta harbettt 
~ kel\dlaı de :ıı ve 18 kltıl öldürdük. 
~bı" llıüdd ldU. 

~~01tJı ....:~:"· lırad1enln akrabL 
~'9. lı\ıı~ a lkt ottu, ara.Jarmda 
it~ ~ b&Jldut tan.tından 
''11tı "' Qjt~ ~ ı.. ltonıaııe.ıttnın 

tı1ta ... ıı.,~ davaaı dU,manları, bu 
ttt~ U... V'1lat Oldutunu ve Madlenin, 
O! ~ \l'tırı ltaaııe Roma.nef!in1n tn. 

111ht ~ 'l'et ıtı~ulert Btlrdüter. Diğer ta.. 
t ~~lıtl'dtıdu kB.dlenın. Borkoliyle S 'llt.hke ''Vtnde &izlediği de anla. 

~ 'llrı bı'1ıktıın :~ o11u müebbed kürek 

tııı. t~ llıerıne h 
.j'rtrı11lc1e?tıe btrçenıen hemen bUtUn Fran. 
~' 'ek Ok kiı:naeıer, Korslkada. 
4tı~Qu ltıtttkt e~Pı kapamanın en bUyUk 
'il... ııı~llde rızı::nı ve .Madlenin Uc; 
ııı';lllet. t deUl ~ abıiı:ı, onJarla IJIJÇ or 

t, 'btı "' birçok §kil etmıyeceğtnl ileri 
lilht 1tdı1&r. deıu ve tsbaUar göater. 

lr. ... ""nt, o 
!l.t.~lıı • 11 14!ııetUc 

tıı.:ıu oılllad.ı lllahkflmiyetten ııonra, 
ti·~ 1,,,, l'ı anla§ılarak attedlL 
'hı vııt11ıı li'--
~~ 'ht bu -~G.ll817. tazetelerlnin her bL 

~ '· UvattaktyeU kendilerine 

Orf u nı. · ı .... k t 
Sto U 8 8 1 

~et&k ll&dlnoviç, 
s~~·ı2~a:ıa görüştil 
ili ti 11lovıç !( Ugosıavya başvekili 
\ıfı hitl'iret etnı~lf~da bulunan ailesi

~ et~ ~ k tlı.ere Adaya gel mi~ 
l~~ttir. Sto~!ı~tan sonra dün av. 
~t eıstıad dinoviç Korf uda bu 
~ etııı. a y llnan 
~it Olan ~~t~. Paı.al' .. k:almı da ~-
llttıeı ""0-§Veı·· gunu adaya. gıt-

•111..a a.v b l\ll gen 
"\il l.ı l§veltu· era1 Metaksasla 

ıııı, \' zun. boyı 1 Stoyadinoviç ara • 
~eb})ek ıı..~~ konuşmalar yapıl -
l\• u ---nıını bi 
~ 1 devı lkıUli.katt r hava içinde 
d ~ ~ti al&.kad a Balkan Antantile 
il~ •-- k detin ~ eden bütün mese-

-qhit hır .. .. 
Jı.) t} e<Ulırı. . goru3 birliği ol. 
~ llb l§tir. 

e11 "----~ kurUten bir 
~lıltı 'lihte ö 1 ti oı 
\ı.._ Ctl Saı ~rı Rar 
l' ... ~l'la 1hın. ev· ıfe mahallesinde 

Eski Dersimin tapındığı, her şeyi 
ondan beklediği Munzur kimdir? 

lşte bu yazımda Dersim kadar en
teresan Munzur efsanesini bir masal 
gibi aıılatacağım. 

Zengin ağanın biri bir gün Hicaza 
gitmiş ve h zmetçisi, çobanı Munzuru 
evde bırakmış. 
Ağanın gidişinden uzun bir müddet 

sonra bir gün Munzur eve gelmiş ve 
hanıma: 

- Hanım, demiş, ben bir şey için 
geldim ... 

- Niçin geldin? 
- Beni ağa gönderdi. 
- Ağa nereden gönderdi? 
Kaq_m bu sözü söyledikten sonra piş 

man olmuş, Munzuru yüzüne karşı 

yalancı çıkarmak istememiş. Derhal 
sormuş: 

- Niçin gönderdi? 
Munzur ezile büzüle cevab vermiş: 
- Helva istiyor! 
Kadın Munzurun yalanını yüzüne 

vuıınamış: 

"Adamcağız helva yemek istiyor 
galiba.. .. ,, diye düşünerek güzel bir bel 
va yapıp Munzura vermiş . ., 

Aradan günler, haftalar geçmiş ve 
hanım helva meselesini unutin~ bL 
le ... 

Bir gün: 

- Ağa geliyor ... 
Haberi duyulmuş. Bütün köylü onu 

karşılamak içın yola çıkmış. Rasladık
la.rı yerde hepfli yerlere kapanarak 
Hacdan gelen ağanın elini öpmek iste 
mişler. Fakat ağa buna bir türlü mü. 
saade etmemiş: 

- Olmaz! demiş. Siz benim elimi 
değil, Munzurun elini öpün! 

Sormuşlar: 

- Munzurun elini mi öpelim? Ne 
münasebet? O, bir çoban parçası ... 

Yerli mallar 
sergisi 

Dlln akşam kapandı 
9 uncu yerli mallar sergisi, dün ak§&nl 

n.at 21 de kapanmıştır. Bu mUnuebetıe 

dün 8811.t 16 da eerglde mera.sim yapılmı' 

-ve tt>şhir ·ve dekor birlnciltklerlle ikincilikle. 
rbü kazanan firmalara kupalar verilmiştir. 

.Milll Sanayi Birliği reisi doktor Halil 
Sezer bir nutuk söyliyerek mlllt sanayiim.izin 

yükseli§ hareketinden kısaca baha ve mu. 
va.ttakiyet gösteren tırınala.rı tebrik etmı,_ 
tir. 

SUmer bankm kazandığı güzel dekor te,. 
bir birinciliği kupa.ısı, bu pavlyonu kuran 

ııanatkAr Ekreme, sergi bahçe.sinde teşhir 
birinciliği kupası da İnhisarlar neşriyat şe!l 
.Memduha verilmiştir. 

Dekorasyon blrlnclllğt kazanan tı banka. 
smın kupası ikinci mUdUre ve ReaıısUranam 
kupuı da ReassUranıı mümessiline verilmiş. 

tir. 
.Merasimin 11onunda hazır bulunanlara. İn. 

hlaarlar pavtyonu taratmdan yeni çıkarılan 
aodalı likörden ikram edilmiştir. 

Nafıa Vekilimizin ziyareti 
Şehrimizde bulunan Nafia vekill Ali Ç•. 

tlnkaya dtin yeril mallar sergisini ziyaret 

etmlıtir. 

Nafia vekilimiz, sergide bir buc;uk saat 
kalmış, bilhassa İzmit kll~t !abrika.c;ı m!L 
mulAtlle, Nazilli basmalarmı ve yerli derile. 

rl tetkik etmiıtır. 

Izmir be1ediye reisi sergide 
tzmlr belediye reisi Behçet Salih dl1n ırer. 

ı;iyl ziyaret etmiştir. llı'tt.ıı~ ı:ıtllrarı ~n~e kUçük bir odada ı 
~~tı t~llin : arnelcsinden 42 _____ T_e_ş_e_k_k_O_r ___ _ 
ti~ ırıtış k Odasından çık-
~1' "!' ,,,:.:~ı vurulmuştur. İçinde yirmi üç liram ve muhtelif 

• 4'~ ... ._.. kapı 1 k e\Tak bulunan cü:ıdanımı düşürmüş. 

~ 
.. 
1 

açı ara 
Od"~.. k tQll\ t bel ugu görülmü§. tüm. Bunu bularak bana veren Tc 

t'lıı -~ tdiye dok Kollu Cemale tesekkür ederim. 
~~le ~11rtı· ... toru tarafından Bcyng~lwıd.a Kum1Jaracı yokuşun-

~o ''· olurn .. ?'ga kaldırt u şüpheli gö. da ıı mmıııroda o.~mnn oğlu 
lnııetır Vustafa 

Yazan: Niyazi Ahmet 

Mmızur eteklerinde 

- Peki, o halde eve kadar gidelim. 
Bunun sebebini orada söylerim. 

Kafile eve geldiği vakit ağa karuıı
na sormuş: 

- Sen helva yapıp Munzura verdin 
mi? 

- Verdim. 
Ağa derhal heybesinden bir tabak çı 

karıp uz.atmış: 

- Bu Mhanla mı verdin? 
- Evet ... 

Kadın şaşırmış: Munzura verdiği 

tabağı geri almadığını hatırlamış. 
Demek Munzur: 

- Helvayı ağa istiyor ... derken ya
lan söylememiş! ..• 

Ağa, hazır bulunanlara dönerek an. 
latmı~: 

- Ben Hicazdayken helva camın 
istedi. Bir gün sonra baktım ki Mun
zur bu tabakla bana istediğim helva-

yı getirip verdi. Helvayı aldıktan son. 
ra etrafa baktım, Munzur yok ... İşte 
bunun için şimdi benim elimi değil, 
Munzurun elini öpün! 

Tabii bütün köylü derhal Munzu-

nm etrafını sanp elini öpmek iste
mişler. Munzur bir türlü buna. razı oL 
mıyarak dağlara. doğru kaçmıya baş
lamış. Halk mütemadiyen ta.kip edi -
yor, onun mübarek elini öpmek isti. 
yormuş. 

Munzur bir aralık karlı dağların ö
nüne gelmiş. Burada • yakalanacağını 
anlamış. Derhal dağa dalmış, dağ açı
larak Munzuru içeri a.lmıııt 

Ark~ından gelenler ayni yerden gi. 
rip Munzuru yakalamak ist.emi.şler. 
Fakat içeri girmek istedikleri yerden 

muazzam bir su fışkırmıya başlamış. 
Köylüler, başka bir menfez bulup içe
ri girmek istemişler; oradan da su 
fışkırmaya başlamış ... 

İşte "Munzur baba" efsanesi budur. 
Filhakika Munzur <4ğııµn birkaç ye -
rinde dağın içinden muazzam. su sil. 
tunları fışkırmakta, yanlarından da 
birçok su gözleri bulunmaktadır. 

Munzur dağı kadar Munzur nehri de 
Dersimde en mukaddes şeydir. Onun 
için Munzurun başına yapılan yemin 
en büyük yemin sayılır. 

Niyazi Ahnwt 

llstanbul konuşuyor 
(Ba§tarafı 3 iineüdc) l 

nin göğsünden çıkardığı memesini 
yavrusuna verdi. Ağlama sesi bk an 
içinde kesildi. 

Sonra, kadın tekrar bize döndü : 

- Bunu doyurmak kolay amma, Ö· 

hürleri artı!c büyüdüler, yemek, ekmek 
istiyorlar, diye söylendi. 

Bu hakiki sefalet manzarasının !ey
rine daha çok dayanamadım. Bulur.du-

ğumuz sokağın bozuk yollarından a
cele acele yürüyerek caddeye fırlaJım. 

Buraya ayak basar basmaz, önünde bah 
çesi bulunan bembeyaz ve iki katlı bir 
binayı karşımda buldum . 

Burası Verem Dispanseri idi. 

- Ne temiz, ne go:izel şey, derken 

iğrenç bir manzara yüzünden tam bir 

sukutu hayale uğramam mukaddenn!ş .. 
Dispanserin beyaz duvarları üzerinde 

takdirle dolaşan gözlerimin önünd"! bir 
denbire pis bir çöp kutusu belirmi) 
ti. 

f ş. dispanserin hemen köşesine yer -
lcştirilen bu umumi çöplükle kalsa yi

ne "neyse, deyip geçecektim. Fakat 

İJ bukadarla kalmadı. Siyah elbiseJi bir 
taze ceviz satıcısı, elinde tablası olc!u -
ğu halde bu mikrop yuvasının yanına 

sokuldu. Arkasını sokağa döndükten, 
ve elindeki ceviz tablasmr çöp sandığı
nın üzerine bıraktıktan sonra, dispan-

ser duvarının dibine rahat rahat abdest 
bozdu. Bu pisliği bitir.dikten sonra ~ir 

kere de sümk:irüp parmaklariyle 1.-n -
nundaki sümükleri sildi ve ellerini µı:ın

talonunun "\rkasında temizledi. CC'viz 
tablasını çöp kutusunun üzerinden al -
dı. Şiraz evvel sümüğünü silip panta
lonunda temizlediği parmaklariyle tep- ' 

iideki cevizlere bir başka biçim vcrme
ğe uğraşarak, yanımızdan yavaı yavaş 
uzaklaştı, gitti. 

Köşes~ çöplük ve aptesane yaptlan 
Verem Dispanserinin haline mi kıza • 

yım? Bu pis satıcınm rezalet~ m• si
nirleneyim? diye şaşrrmıştrnı 1 

Bundan sonra caddenin Y ereba!an 
mahzenlerine doğru birdenbire darlaş
tığını, buraların istimlak edilerek ~,0 • 

lun tamamen muntazam bir şekil alma
sr 1.izrmgeldiğini filan gezerek gör 1'.im, 

öğrendim. Amma aklım hep Verem nis 
panserinin köşesine yerleştirilen pis 

çöp kutusiyle, pantalonuna sürerek te
mizlediği 1 iğrenç parmaklariyle sat ılık 

cevizlerini diizeltmiye çalışan satı :ıda 

idi. 

Hele sonucu manzarayı bir türlü U· 

nutarruyorc1uk Bu satırları yazarken 

bile, vaziyet ı,ötlerimin önünde tekrar 
canlandı ve midem bulanıyor • 

YARINA: Salacık Plajı ... 
HABERCl 

Ayılamıyarak ölen 
bir sarhoş 

Fenerde Yumuk sokağında 26 nu
maralı evde oturan marangoz Hamdi 
evvelki gece Beyoğlunda rakı içmiş, e. 
vine dönmüştür. 

Hamdi pek fazla sarho5 olduğundan 
hemen yatağına girmiş, dün saat on 
sekize kadar ayılmamışlır. 

Hamdinin üade veremediği de gö. 
rülünce kendisi Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmış, b~rkaç saat sonra öl. 
müştür. Hamdinin zehirlendiği zanne. 
dilmektedir. Cesedi morga kaldırılmış 
txr. 

Üst ad 
Ubeydullah 

Dftn HAmldln yanına 
defnedildi 

Dün vefatını büyük bir teessürle 
haber verdiğimiz Beyazıd mebusu fa
zılı muhterem Ubeydullah'm cena.zeai 
büyük merasimle gömülmüştür. 

Cenaze merasiminde şehrimizde bu. 
Iunan Büyük Millet Meclisi azaları, 
Cumhuriyet Halk partisi, vilayet ve 
belediye erkanı, Beşiktaş spor teşki. 
13.tına mensub gençler, merhumun es. 
ki talebeleri, kendisini seven dostları, 
bir askeri kıt'a ve bir polis milfrcze
si i~tira k etmiştir. 

Cenaze, saat 15.30 da Yıldızda, Ye. 
nimahallede Yıldız Posta caddesinde. 
ki merhumun evinden kaldırılmış, Yıl· 
dız caddesini takiben Beşiktaşta Si
nanpaşa camisine nakledilmiştir. Mer. 
humun namazı bu camide kılındıktan 
sonra cenaı.e el üstünde Akaretler cad 
desine kadar nakledilmiş, orada cena
ze otomobiline konularak, Dahiliye 
Vekaletinden verilen emir üzerine Zin
cirlikuyuda yeni tesis edilmekte olan 
mezarlıkta, büyük şair Abdülhak Hl. 
midin yanma defnedilmi§tir. 

100 metre 
irtif~dan düştü 
Fakat mucize kabl

llnden kurtuldu 
Fransanın Grenoble ıehrinde çoli 

ga.rib bir kaza olmuş ve yüz metro 
yük~klikten düşen bir ~ç, pek ha.· 
fif bir yarayla kurtulmuştur. Hi.diee 
~yle cereyan etmiştir: 

Bu şehirde tahsilde bulunan Holla.n 
dalı bir talebe, birçok arkadaşlanyla. 
beraber dağa çıktığı bir sıra.da, kız 
arkadaşlarından birisinin ayağı kay
mış ve yere düşmüştür. Bunu gören 
talebe onun imdadına koşmuşsa. da, 
kendi ayağı da kaymış ve zavallı ta. 
lebe yüz metro yükseklikten aşağıya 
yuvarlanmıştır. 

Arkada.şlan, heyecan ve dehşet i· 
çinde aşağıya inmieler ve onu, kolla.
rm.dan ve ayaklanndan yaralı olarak 
canlı bir halde bulmuşlardır. 

Delinin zoru 
imamhkmış 1 
Boloda garip bir 

bAdlse oldu 
Boluda garib bir vaka olmu§tur. 

Yahya paşa camiinde sabah na.m8.%I 
için cemaat hazırlanırken içeriye 25 
yaşlarında bir genç girmiş, doğruca 

mihraba geçip oturmuştur. Biraz son.. 
ra namaz zamanı gelince cemaat ha· 
zırlanmış, o vakit genç ayağa kalka
rak imama: 

- Sen müezzinlik yap, ben namaz 
kıldıracağım, demiştir . 

!mam buna muhalefet edince, deli 
olduğu sonradan anlaşılan genç, imL 
mın sakalına yapışıp belinin ortasma 
bir tekme vurmuş ve cantiin kapısm
dan dışan atmıştxr. Bunun üzerine 
mihraba geçen deli halkın da kaçtığı
nı görünce onlara da saldırmış. Ah. 
met isimli bu deli güçlükle yakalan
mıştır. 

Maaşları artan 
muallimler 

Bu sene şehrimiz muallimlerinden mi.&§. 
ları bir derece arttırılarak tertı edenlerin 
bir kısmı ounlardır: 

Erenköy lisesinde.o Sadiye, MUnev\'er., 
ver, Mel~'1at, Zehra, Macide, GUliur, MU.. 
nevvcr, Galatasaraydan Mazhar. Recııl. 

Cavit, Salt, TUrkAn, Hikmet, Halit, Jorjet, 
Bedroıı, Hüsameddin, Osman, Cihat, Nuri, 
Haydarpaşa.dan Marko, Necati, Behcet, Ab. 
dUlkadlr, HU.mil HAmit, CelAlettln, KAmil, 
İstanbul kız llseıılnden .Mebrure, Hayrünnl. 
sa. SU!eyman Saffet, Makbule, ŞUkOfe Nf. 
hal. Raife, Ratibe, Semiha, Mediha, Makbu.. 
le, 

lııtanbul erkek ll!!Clllnden İhsan, Halda, 
AgAh, Oğuz. Tahir, Malik, Kabııtqtan Ha. 
l!llp, Nihat, Samih, Ali. Halim, Kand!lll kız 
lisesinden Faika, Hatice, .MUeyyet, Behire, 
Kemal, Pertevnlyalden Bekir, Tevfik, Hila. 
nU, Vefadan, Nimet, Rahmi, .Mehmet, Os. 
man, lstanbul kız muallim mektebinden 
ı:\lileyman, Ab<ll, Ay§P., Erkek mulllllmden 
CelAI, Yusuf, Zekfll, CevdPt, Bakırköy orta.. 
dan Etem Ruhi, Cumhuriyet orta.dan S&blha. 
Falın&, İlhami. 
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Katil Tehliryan 
oturduğu evin 

Talat Paşanın 
karşısına niçin 

taşınmıştı? Buna ciddi bir sebep 
bulunanııyordu ... 

Geçen kısımlarııı hülasası ( 
1921 yılının martında, Berllnde, ı 

TalAt paşayı öldUren katil Soğumon 1 

!fehliryan, katil hadisesini anlatırken, 1 
toc muhakemeden ba§l&ını§ ve ııahlUe 

rln neler söylediklerini kaydetml§Ur. 
Bundan maJtsadı, i§in hakikatiyle §a_ 
hiUerin ifadeleri arasındaki zıdddiye 

U ortaya koymaktır. 
Cinayetten sonra kendisini yakala. 

yan adamın, bir başkasının ve polis 
komiserinin ifadelerini tespit etmiş 

ve dördUncU !Jahlt olarak da dinlenen 
Charlottenburg karakolu komiııerll'. 
rlnden Kuossm. ffadCJ!lnl kaydetmek. 
tcdir. 

Bu §ahit TalAt paşanın Cl',8Cdini 
muayene etmlştJr. Demektedir kl : 

Kafanın arkıuıı kan içeriııindc ol. 
<!uftu hald~ herhangi bir iz taşımıyor. 
du. 

• • • 
Öğleden sonra maznunu isticvap 

ıttim. Maalesef büyük müşkülatla ken 
.iimi anlatabiliyordum. Ebeveyninin ö 
lümüne sebep olduğu için öldürdüğünü 
söylemişti. Almanca bildiğini ve cina 
yeti nasıl yaptığını sordum. Tabancayı 
elime aldım. Ve Alnıma dayayarak "böy 
le mi yaptın'' diye sordum. Hayır ldiye 
:rek arbdan ateş.ettiğini anlatıyordu. 
Bundan fazla bir şey söylemek istemi 

yordu. Müddeiumumi geldiği zaman o 
na da ebeveyninin ölümüne sebep olma 

ama kani bulunduğu için Talat paşayı 
'öldii:'düğünü söyledi. Bilahare yapilan 
iahkikat neticesinde maznunun mart bi 
ldı:yetinde Cenevreden Berline gelerek 
'.Ausburger sokağında 51 numaralı ev 
ae ikamet ettiği anlaşıldı. 

Reis - Kanunusanide olacak. 
Şahit - Evet kanunusanide, Martta 

ikametgahını değiştirmiştir. 1kametga 
lıım niçin değiştirdiğini öğrenmek üzer 
:tahkikat yaptım. Neticede böyle bir nak 
li mekanı icap ettirecek kuvvetli bir se 

bep olmadığı anlaşıldı. Ausburger so-
kağındaki ikametgahını terkederek Har 

denberg sokağında 37 numaralı ev -
<ıe bir oda tutmuştur. Bu oda Talat 
pa§anm evini tam karşısında bulunduğu 
cihetle, maznun paşanın ikametgfthını 

aaimi surette tarassut altında bulun -
<ıurabilirdi. 

Vakadan sonra karakola müracaat 
eden bir şahit Hardenberg ısokağrndan 
geçmekte iken karşıdan maznunun ~el 
'diğin gördiiğünü ve maznunun musiki 

mektebi önünde caddeyi katettiğini 
söylemişti. 

Ayni şahide göre maktulün önün -
ae bir kadın yürüyordu. Maznun maktu 
le yakla§mış, ceketinin altından bir ta 

banca çıkararak birdenbire ateş etmiş 
tir. Maktul yere yıkılınca maznun eği 

lerek adamın iyice ölüp ölmediğini tah 
kik etmiş ve öldüğUnden emin olduktan 
sonra kaçmiya başlamıştır. 

DoktorJarın lfadea1 
Beşinci şahit olarak dinlenen doktor 

Schlos da ıunlarr söyledi: 

- Martın 15 inde Hardenberg soka l sahiplcrimden 
ğında bir cinayet ika edildiğini haber dinlendi. 

Eliaabette Stebaum 

verdiler. Derhal vaka mahalline gi•tiın. 
Maktul yetide yatıyordu. Kafasının ar 
kasında tabanca kurşuniyle açılını§ bir 
delik vardı. İnce muayeneye lüzum gör 
medim. Delikten o kadar fazla kan ak 
mıştı ki, esasen fazla bir şey de ~örmek 
kabil değildi. Başka bir diyeceğim yok 
tur, 

TRlat paıanın otopıiıini yapan df)k· 
tor Senmulinıgi de ıu ifadeyi verıni1-
tir: 

Kafanın arka cihetinde yuvarlak bir 
delik bulduk. Deliğin içerisinde müte 
addit kemik parçaları vardr. Otopsiden 
sonra beyinin kapkara olduğunu ve kan 
içerisinde yüZ1düğünü gördük. Kafatası 
derhal parçalandığından kan beyne hü 

cum etmiş ve ani öhime sebebiyet ver
miştir. 

Bunu ani ~urette sektei kalbin takip 
etmiş olması son derece muhtemeldir. 
ba§ka bir diyeceğim yoktur. 

SllAh mUtehassısının 
lfadesl 

Doktorlardan aonra "Alman esli ha 
ve mühimnut "fabrikası silah mü • 
tehassıaı Parella istima edildi. 

Reis doktor Lemberg, Talıt pa§ayı 

öldJ.rmek için kullandığım tabarı;ayı 
muayene etmesini rica eti. Parella ken 
dine uzatılan tabancayı muayene eder 
ken, Reis bana hitaben: 

- Talat paşayı bu silahla mı öldür
dünüz, diye sordu. 

- Tanıyamiyorum. deldim. 
- Uzun müddet bu tabancayı tatıdı 

ğınıza göre her halde tanımanız lazım 
dır. 

- Her h.ılde o olacaktır. 
Bu esnada muayene.sini bitiren müte 

hassıs Parella, tetkikatının neticesi hak 
kında şu izahatı veııdi: 

- Bu tabanca resmen Alman ordu 
sunda kabul edilen 8 - 9 milimetrelik 
tabancalardandır. Kendi kendine dolar 
ve bir defalda sekiz kul'§un atabilir. 
Deustche Waffen - und Munitianfat1 
rik (Alman esliha ve mühimmat) fab 
rikasında y~pılrruştır. Tabancanın 1915 

tarihinde yapıldığı, fİ§eklerin de or
duda kullanılan fi§enklerden olduğu an 
la_§ılmaktaUır. 

Reis - Bu tabancanın çok kullanıl • 
muş olup olmadıfın ıtesbit etmek ka
bil midir? 

- Nisbetcn yenidir. fakat her halde 
çok güzel muhafaza edilmiştir . 

Reis (Maznuna hitaben) - Taban
cayı başka zaman kullandınız mı? 

- Hayır .. 

Kadın şahitlerin ifadesi 
Silah m:it:hassısına sorulacak 'Jat· 

ka sual kalmadığından, mahkeme. d<ı • 
vanın esasın:ı girmek maksadiyle beni 

tanıyanları dinlemeğc karar verdi, Bu 
nun üzerine t-vvelii beni tanryan karlın
larla işe başladı. 1lk §ahit olarak ev 

Protestan ve 43yaşında olduğunu 

sÔyliyen şahit kendisine sorulan sual-
lere §U cevaplan verdi: • 

"- Maznun Augsburger sokağında
ki evimde oturmuştur. Müstecirim 
bulunduğu müddetçe hiç bir fenalığı· 
ru görmedim. Son derece nazik ve ter· 
biyeli idi. Hizmetçim olmadığı için e
vin işlerini kendim görürüm. Bunun 
farkına varınca, bir çok iılerini ken
di görmeye, ayakkaplarını kendi boya
mrya, bana hemen hemen yapacak i~ 

bırakmanuya ba_şladı. Her cihet~en 

kendisinden son derece memnunılum .. 
- Hiç hastalandı mı?. 

- Evimi tuttuktan üç gün sonra 
hastalandr, bu yüz.den polise verilecek 
beyanname biraz ccçikti. Kanunen e
vimi kiraya verdiğimi daha ilk günde 
polise haber vermek mecburiyetinde 
idim. Ancak müstecirin şahsan kara -

kola gitmesi lazım geliyordu. MıJstt>cİt 
birdenbire h:ı~talanınca, tabii ben de 
beyannameyi polise veremedim. 

Bir kaç gün sonra idi. Mutfakta bu
lunuyordum. Bu sırada kapının önün
de hafif bir hıtırtı işittim. Müstecirin 
kapıyı açamadığını zannederek kapıyı 

kendim açtım. O zaman garip bir man
zara ile karşılaştım. Üzerinde bir gayri 
tabiilik vardı. Sarhoşa benziyordu. Be
ni selamladı, fakat ayakta durab:i!Ock 
için fevkalade bir gayret sarfett:~ini 
hissediyordum. Nihayet sallana sallana 
odasına girdi. Ben de her gece yattı • 
ğım bitişik odaya girerek ne yapacağı -
nr dinledim. Havagazini yakacaıtını 

zannediyordum, halbuki ışık yakmadı, 
sadece musluğu açtı, yüzünü yıkadı 

ve kendini b;r koltuğa attı. Ondan son 
ra h~ç bir ses işitmedim. 

Gittim, kulağımı kapısına dayayarak 
dikkatle dinledim, hiç bir şey işidilmi
yordu. Doğrusunu söylemek lazım • 
gelirse, mü:otecirimin bu halinden hic 
te memnun kalmış değildim. Ken1i : 
sini bana takdim eden ve uzun müd • 
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2"9 - Polis hafiyesi devam ctU: "Siz 
bir ca~usu meydana çıkardınız ve blltı.harc, 
bir yangın esnasında hayatınızı tPhllkey.J 
koydunuz. Bu lkt şey, crgcç do~ru yola gl 
re"e!İlnlzl bana g~stcrdl. 

2~0 - Rcrbcr ha)TeUe bağırdı: "Demek 

ki, 11lz, kim olduğumu zatı:n biliyordunuz,. 
Stafford sakin bl r !1!111" cevap ver'1i: "Tabii! 
Lord•ın lncılcn çalınClıktan ~onra .. 

2Sl _ " ... Sizi takip ettim ve anlad1ı11, 
\'ahnon\J' 

2.81 

- Ya Mlıı Şarltonu nMıl bulmoğa muvaf 
Cıı.k oldunuz': 

Statfort izah ettı: "fakiplrrıın e.:.naınnda 

r;ördUm ki .. 

Talat paşa umumi harpte Nişantaşında yaralı zabitan yurdunun kiit•t ~-
(x işaı·etliıi) ,. 

r ııeP 1 
- Evet, höylediği ~ark~ladcıt bır•~ dettenberi müstecirim bulunan E, meni 

Apclyan'a ~i?.ayet etmcge kaıar ver -

dim. Apelyan maznun.dan bahse•tiğı 

zaman çok kibar ve namuslu bir çol·uk 
olduğuna dair teminat vermiş, ben de 
bu teminat üzerine kendisine bir oda 
vermi~tim. Halbuki daha ilk gün lede 
eve sarhoş olarak gelmesi, bana vı." i -
len teminatın doğru olmadığını ~o:.te

riyordu. Ertesi gün maznun hiç bir 
şey olmamış gibi hareket etti. Duna 
rağmen ben Apelyanı yakaladım ve e -
vimde sarhoş IJlÜStecir kabul edemiye
ceğimi arkad~şına söylemesini kat"i bir 
lisanla bildirdim. Apelyan eski temi -
natını tekrar ederek, benim yanıldığı -
mı, dostunu:ı içki içmediğini iddia et -
mckle beraber, bu hususta kendisiyle 
görüşeceğini ... öylcdi. 

Reia - Başka zaman kendisinde bu 
gibi hastahk alametleri gördünüz r.ıü' 

- Son derece asabi idi ve uyuyamı
yordu. Nasıl cılduğunu soranlara .t•ep 
'böyle cevap verirdi. 

- Doktora gittiğinden haberiniz var 
mı idi?. 

- Evet, doktor Gasireı 'c gidiy.:.r -
<lu. Ben kendisine diı;cr bir sinir has
tal?kları mütehassısı tavsiye etmiştim. 
fakat nedense sözümü dinlemedi. 

-Dans dersi aldığından haberiniz 
varmı idi? . 

- Biliyordum. 
- Ermen:ler kendisini ziyaret eder 

lcr miydi?. 

- Levon Eftyan adındaki erm:ni -
den başka kimse ziyaretine gelmezdi. 

- Eski rnüsteciriniz olduğunu 1ôy
lediğiniz Apelyan ile sık sık sokağı çı
kar mı idi?. 

- Evet .. 
- Birdenbire evinizi terketmesinin 

sebebini sormadınız mı? 

- Maymn l>irine kadar. evimde !>.a
lacağını evvelce bil<lirmişti. Bunu ha
tırlatmak istediğim zaman: "- Dok -
tor havagazi ışığı sana yaramaz .. Sa • 
na güneş laıım, diyor., dedi. Son dere

ce asabi olduğunu bildiğim için dok
torun bu tavsiyesinin doğru olabil~ce
ğinc inandım. Bir kaç gün sonra, y.tni 
martın beşinde evimi terketti. 

- Aklr l>:ışında mı idi, yani dikkat 
ettiniz mi, muhakeme kuvveti nasıldı? 

- En ufak bir terbiyesizliğine ~:ıhit 
olmadım. Daima nazik ve terbiyeli ha 
reket e6er<li. 

- Sar'alı olduğuna dair bir şey bi -
liyor musunı.ız? Bir gece eve dönet i{.Cn 
kapının önünde bayılmış im "ş. 

- Evet, biraz evvel anlattığım "ak'a 
dır. 

- Maznun musikiyi sever miyclı? 
- Evet, daima mandolin çalarJ.ı .. 
- Şarkı da söylüyor muydu'!, 

centilnıen 

28:? - Başkaları da takip ediyor. Bun. 
!arın arasında Şarlton vardı ve ıslı.inle bera. 
her onu da gözetlcmeğe başladım. Onun bazı 
mahkiim ve canileri~ beralıer çııhştıgmı 

kolaylıkla meydana çıkarılım .. 

. · · ehil 111' nık şcylerdı . Mandolını rıdolil1İ t 
ınazdı. Yalım. kahnca. ma .. 1.tarıt1• 

·rıe r ıı alır odasın-:ia gezine geıı ı.. erıyet 
e,.• J ' 

- Çalgı çoldığr zaman .. 1110111~ . • .. diirur ,,ı 
havagazı lambasını son nst• 

- Evet, ':.ir gün ApeJyarıa 11:rı o~'' 
bir şey söyıiyecektim. 'Ma~"~el1 ~' 
sında bulun:luğunu bildiğını . ob' 

. . girdiıtl· r 
pıyı vurdum ve ıçerıye dtf .,ııı 

karanlıklar içinde idi. iki ark:ıl)'°rı;r: 
muş cigara içiyor ve çalgı ç ,,_... -" 
dı. Bunun '-ebebini sordun'l· deÖ~e(• 

. . . aJınır,, ıco' 
ranlrkta daha ıyı ılh&m . 

1 
tıiÇ 

- İstikbal hakkında siıırı e 

nuşmadı mı?. 

- Hayır.. • 9oıdıl' 
.v•rıi 11ıç 

- Berline niçin geldıgı 
., .• • 1 

nuz mu.. . te~·i 
ele 15 ııı' - TahsiliM devarn etm ,JİJldcrı 

söylüyordu. Filhakika geJ.dıg i bılıd~ 
.. . . Uimes .ri' 

gun sonra oır lısan mua .lf.1' 
. i ıca> 

- Mazisinden, cbeveynın 
ğinden bahseder miydi?. nıı t,orJ 

( Detıll 

Şikayet~etl 
Var. lış~ b 1 r dur 8 k 

Bir okuyucumuz yazıyor: • it\ I 
Ramis - Sirkeci otobü5ler1dı:ııır•~ 

·r t v 
den Beyazıt meydanında bı ıııil\ 

'rin ell , 
vardı ve bu Jurak o hat 1 :ı ıt 111· 
mel bir duraktı. Çünkü Beyaı:"'ttı' 

'b' b\l ı• ' danı çok geniş olduğu gı 1 ~fısı 

tobüs yolcuian da sabah vedirıe<· V 
çok bura.dan binip inrnekte dılfl 

. . d nse bU .pı' 
Halbukı beledıye ne e bilsl''.ır 

. oto at' 
sonradan kaldımuş, Ramıs 0tob , 
Bakırköy, K.:>ca Mustafapata le ,i~'ıi 
ri gibi Parmak kapının daracı ııılL~ ~ 
tinde durdurmıya baştarnıştıf· ,dl '~ 

13ur . ı1 
bu hareket \l'k yanlıştır· . teri'' r 

~"' rrı' izdiham çoktur, hem d~ ,tlt 1,, 
yüzde doksan beşi, hala J3Cf bJ bC~ , , 
danında birıkip boş yere ~~a Jtile''tı,, 

. . . ôuıe ı~' 
mektedir. B•ı yanlı~ ışın ı;ef'$1 

ni ve durak yerinin tekrar ıetif· · t 
çirikceğini l)elediveden bclc f Cıl8 
Bf r malôlil11 ~,e111if'~:, 

Bayazıtta harp maliıllelİ ~ ~· , (jcll;, ttl' 
de yatıp kalkan basçavu!I •"ıı ~ 
biu müracaat ederek şunla11 

.... ci fır~~ 
edı•· ..ı;lıı 

"Ben umumi harpte Y • ·rıcİ il" U~ 
. . . 1 b' . . bur bırt 661 

y ırmın-::ı a ay ırıncı ta ıci ,, ıı" 

zabit vekili iken yaralanaralc ıı"ı~l~ 
kör olclu. Birinci ôerecede ,ııtfl'~ 
Senelcrd::nberi mallıl maaşı ıitl ı>'' 
rum. Bir ay evvel Ankar•Y' (111· r6 ~r 
El'an bir netice alamadın'l· >-7 rl'' e 
mclemin biran evvel iknıaJiJ1l 
rim ... ., 

Nazarı dikkati celbederİJ:•" 

~ 
2~3 - "Öyle ki, krz kat~,.,~ 1 

ğı akşam. onun petinde)'dllll· t ~ 
't!~ ,..~ 

h:ı bir eve kapatıldıktan bı l'tlf" 
onu kurtaraı·ak emin bir )'ere 
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PARDAYANIN KIZI ';------
' ı· u sırada -k---------------------------
c ı Daıba apının yanında dev ~-:i .. · Hemen gözleri parladı. Artık bu 

Scti:rcnt ~anın bulunduğu düşes dö scr;;erinin hesabını görecekti. 
•c · cıın taL · · · h' ·ı· h · c:ıll'ord ııtırevaru bıraz ötcJen Rosınyak Parisın en ma ır sı a şor. 

ları İ•ı·~: ilüşcı şüphesiz ki konusma- larmdandı. Vücudu iri yarı olmamakla \> :ı .... fll§t. • 
."itay1 se 1

• Perdeyi hafifçe aralamı~ beraber pek kuvvetli ve çevikti. Bunu 
~aıtıına 

1 
Y;cciyordu, Sakin bir sesle a- kendisi de bilir ve kendine güvenirdi. 

-n ca endi: Rakibinin ne kuvvette olduğunu bil· ... •lbar .... 
" 1t \>c -.ın şu genç kızın imda<lma mekle beraber, onu haklayacağından 
•ı lu PLi h • · · 1 . d Yer. crıfc layık olduğu ceza- emindı. Esasen muavın erı e yanı ba-

- ~ şında idi ve onlar da iyi silihşordu. 8§iiat·· 
baıbar llııc ma.dam. Ode'ye taarruz etmeden evvel genç 

1t1 bu 'rtır~nın bugün talih iyol<mu' kızı bir daha tahkire yeltendi: 
~•ktı \>c 4 •lır almaz kar§ısına biri - Şu güzel kıza bakın .. Baban, ko. 
~le karıla nJri vakumda olduğu gibi can, kardeşin, kimsen yok ha? Demek 
'flldadına :adı, Bu ıefer de genç k·zın ki aşıkına güveniyorsun? Onun yiizü-
"'tdi. 0 'an gene kont Ode dö Va!- ne iyi bak, zira bir daha göremiye.:ek 
.. lCont a sin! 
~na kan:1~k sevgilisini bulamayaca- Bunu söyledikten sonra hücuma ha. 
t ka~na : ~ getirdiğinden Trahuar zırlandı. Hakaret fevkalade te:jr et
~arn in;dat ogru gelmişti. Genç kız mişti. Valver kıpkırmızı olmuş, genç 
• etiEıt· teh'dı'd· · ·· y k l İl " ı ve ını soylerken 5.,kaga ız sararmış ı. 
0Stıin\'akVakayı görür ~örmez hemen Rosinyak sözlerini bitirir bitinnez; 

J ın .. 
ç ;; Zavaıı :zerin~ çullandı. Ode'nin üzerine yürüdü. Kılıcını çıkar 
a

13 
killldir'>r ır kıza tecavüz eden al- mamıştı, rakibini yakasından tuta 

~ip u hayk;rı"ı .d cak ve sürükliye sürükliye efendisinin 
,.. ettj v b: şı detli bir yumruk ta. huzuruna. götürecekti. Yüzü kızaran 
·•ır-~d e ~sp· de: . arı buı ınyak ağzını açmağa Ode'nin rengi bu sefer bembeyaz .:>ldu. 

~;~di. amadan l!lırtüstü sokağa nosinyak vukua gelecek mücadelenin 
er k Ver derh 

1 
ikisind('n birisinin ölümile neticelenc-

0na t a genç kızrn önüne ge- ceğini anlamıştr. Kılıcına davranmak 
1 - ı... ath hir sad ·1 

t "'Ork a ı e· istedi. fakat "eç kalmıst. İki bilei7inin 
ili ('" mayınız a .... a· · ~ ,.. 

~il: ıceği · ' " 1· Ode tarafnıd~n yakalandığını hi11setti. 
tı \'lu: tıın cevabı soğuk ve perva- silkinerek kurtulmak istedi, bo$una 

; ~ en k uğraşıyordu. Bilekleri sanki birer kı>r· 
~~lan aöyı~rk.tuğum yok. petcne s1k1ştmlm1ştr. O, böyle bir 
tib· ilden d benuyordu. Korkmcıd1ğ1 kuvvetle karş•lRı:acagyını tahmin etme. 

'· e lr ·a· 
rL "aka 1 1 1• Yalnız işin ~a- mişti. Bu fevkalade kuvvet karşısında '%l'I Yi\ Od • • 
~~ tı. e nın m:idahalesine büvük bir rndişrye kaprldı. Fakat ı;eke 

d t· ltıyak h cckkri daha bitmemişti. Ode ba<11it 
lttıııtıden nı ern~n Y<!rdt>n kalktı hid- hir hareket yapıyormuş gibi !düşmanı· 

'1\d .. t0~lcri ~rn?r kesilmişti. Ka
1

nlan· nın kollarını bir müddet burduktnn 
ıgı 8danı1 ~Ye dikildi ve deri.al sonra hemen arkaya çevirdi. Şimdi 

nıdı sağ kolunu ı;erbesl bırakmış, solunu 
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PARDAYANIN KIZI 29 

- Bu Konçini size ne yaptı Allah 
aşkına? Ondan niçin intikam almak is. 
tiyorsunuz? 
- Vaktile teyzezadem Soji ile eniş
tem Jan dö Pardayana çok eziyet et
mişti. İntikamım bundan dolayıdır. 

- Güzel, fakat acaba başka hususi 
sebepler yok mu? 

Valver bu sefer hafıfçe kı1..a.rdı. 
!ki Pardayan bunu farkettiler ve bir. 
birlerine bakarak hafifçe güldüler. Bu 
ırada kendisini toplanmış olan Ode 

cevap verdi: 

- Onun ordinerlerile kavga ettim. 
Ve Jana dönerek devam etti:· 

- Bilha.8sa bu arada mösyö dö Lon· 
gual ve mösyö Roktay ile tanıştım. 

Aralarında mösyö Deno da vardı. 

Jan büyük bir nefreti gösteren so
ğuk bir tebessümle güldükten sonra 
cevap verdi:. 

- Bunlar eski ahbaplar. Onlarla gö
rülecek bir c...vi hesabım vardır. Elbet· 
tc günün birinde hesaplaşırrz . 

Yiğit Jan, Valverin akrabasından 

lfontcs dö Soji ile evlenmiş ve bir kızı 
olmuş, buna da Lu!z ismi \'erilmi§ti. 

Küçük. kı1., Konçininin adamları tara· 
fından kaçırıldığr için Jan bu adamla. 
:ra karşı büyük bir kin besliyordu. 

T'ardaynn: 

- Haydi, dedi, Sinyör Konçiniye 
karşı kızgınlığınız fevkalade olsun .. Bu
na bir şey söyleyemem. Fakat bi:ıyor 

musunuz ki adam tevkif etmek .uiiza· 
delere düşen bir vazife değildir. Bu işi 

jandarmalar yapar. 
Valver bu müthiş adamın her lurc

ketine ve &Özüne karşı büyük bir !ıi.ir

met rluyardı. Mahcup bir tavırla cc·ıap I 
d

. r ver ı: 

- Fakat .. Kral emrederse?. 

Pardayan katiyctle: 
-Bazı şeyler vardır ki, dedi, l).1ları 

emreden kral dahi olsa asilzade ınnıfına 
layık olan insanlar tarafından yapılmaz. 

Ode, bu dersi unutrruyacağıru gös • 
teren bir tarzda eğildi. 

Pardayan tunun üzerine şunları söy 
ledi: 

- Fakat unutmadığıma göre lrral 
siz ne zaman isterse kabul edece~ini 

söylemişti. Bu lutuf herkese karıı gös 
terilmez. GirUp kralı görünüz. Ee>!ki 
talihiniz bu sefer daha yaver olur ve bir 
beygirden daha kıymetli bir hediyeye 
malik olursunuz. 

Pardayan, bu sözlerinin cevabını me
rakla bekliyordu. Cevap geçikmedi. ~de 
hürmetle eğilerek: 

- Alay mı ediyorsunuz mösyö? ele• 
di. Bu sefer Je ben size "ne diyorı.u • 
nuz?,. diye S.lracağım. 

Pardayan:n gözleri bir takdir ifade
siyle parlad•. Bu sırada Sentonor~ so· 
kağına varmışlardı. Valver gözleriyle 

İnci çiçeğini c;.nyor ve kendisini ahy 1ı 
bir şekilde tetkik eden Parda) aıun 

suallerine dalgın dalgın cevap veri} or
du. Ode genç kızı ararken gözüne iri 
yarı, temiz giyinmiş iki adam ilişti ve 
Jana dönerek: 

- Galiba, Mösyö Eskargasla, Mösyö 
Grcngay siı:i arıyorlar?. 

Jan hemcıı o tarafa döndü ve ya:.ına 
gelen iki adJmına istiflıamkar bir şe -
kilde baktı; onlar da "hayır., manasına 
gelen bir tarzda başlarını sal1adılc:r . 

Sevgilisini aramakla meşgul olan o. 
de bu adamların gelişinden istifade e
derek ayrılmak istedi: 

- Eğer hana bir ihtiyacınız yoksa 
siz.den ayrılacağım. Her ne kadar size 
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30 PARDAYANIN KIZI 

bir hizmette bulunmak benim. için bir 
şerdse de .•.. 

Pardayan &amimi bir tavırla cevap 

verdi: 
- Hayır socugum, işinize bak.nrz. 
Üç adam oiribirlerinin ellerini sık -

utar. Ode, FJSkargas ile Orengayı <la 
nazikane selamladı. İki kabadayı 
bundan fevkalade memnun olarak hür
metle mukabele ettiler. 

Valver bir 'kaç adım yürüdükten 
ıonra birdenbire durdu. 

Kraldan büyük bir mellUluniyetle al
dığı beygir kendisini rahatsız etmeğe 
başlamıştı. Öyle ya 1 Yedekte bir hily· 
vanla kadın peşinde dolaşamazdı. 

- Her haırlc Eskargasla Oreneay 
bunu münasip bir yere götürüverirler, 
diye düşündü. 

Geri dönerek beygiri kendi oturC!u • 
fu otele ka:iar götürüp götojrmiyec-ek
lerini sordu. Parisli olan Grengay hUr
ınetle cevap verdi : 

- Size hizmet etmek bizim için §C· 

rcftir, Mösvö Lökont .. 

Eskargas ilave etti: 
- Hizmetinize canımız feda .• 
Ode kralın ihsanı olan atını, iki ar . 

kzdaşa verirken, &ıkısıkr tenbih c~me . 
fi unutmadı. Uzaktan bu hali sevre -
den Pardayar hafifçe gülüyordu • 

VIII 

1 LK KARŞILAŞMA 

Pardaya~lar Trahuvar sokağına 

doğru gid=yorlardı. Grengay ve Eıskar-

-.-... ,,,... ~ l H'ril".dl'! Cd • • ~ 

ftfn 'l'H!yeın nınu~u n:old .. gelivordu (J. 

de hıe Sento?lor,. !Okal!'rndaki anşttr
malarrna bat.ladı. Halbuki çiçekçi kız 
buradan ayrılalı epey olmuııtu. Genç 
aşığın bütün gayreti hop gitti. 

Genç kız Trahuva.r sokağına uogru 
gidiyordu. Pardayanlar kızı gördüler. 
Jan babasının kolunu sıktı: 

- Zavallı Ode.. Sevgiliıini şımdi 
nerelerde arıyor. 

Pardayan omuzunu silkti: 
- Korkma canım. Atıklann kuku 

atma hissi kuvvetlidir. Ba§kasının mu· 
va~fak ol.amıyacağı işleri onlar y;ı}'ar

lar. 
Genç kmr., bir anne olduğunu hıttrr· 

lıyan Jan müteessir bir sesle söylendi: 
- Keşke onu bir daha görmese .. 
"İnci Çiçeği,. Sentonore ıokağtn • 

dan çıkmıştr. Yürü}":.işü kendisinin hir 
maksadı olduğunu gösteriyordu. Yol -
da her rast:geldiğine dikkatle bakıyor, 
herkesten k.,rkarmıı gibi hareket edi
yordu. Sık .sık arkasına bakıyor, ynlu • 
nu değiştiri,7~r. tekrar geri dönüyor 
ve bu hareketini tekrar ediyordu. Ha • 

reketleri, takip olunan bir kimsenin 
tavırlarına l-ıenziyordu. Acaba bunu 
Ode için mi yapryordu??? Fakat Stok
ko Konçinive, kızın ötedenberi yerini 

belli etmek istemediğini söylemişti. 

Bunun için nu hareketleri ba§kası için 
yaptığı söyler.ebilir. 

Genç kız oöyle saklanarak yiir'..ir -
ken Rospinyaka rastgeldi. Onu t:ını • 
dığı anla~ıltyordu. Görür görmez kaş • 
larını çattı, yüzür.:ıJn hatları sertlro~ti. 

Allrmlarını &ıkla§tırdı. Adetıı katıyor 

gihi yürüyor<lu. 
Rospinyak, maiyetinde bulunan Lö

vinvak. Lan'4fUal. Eno ve Roktavla t'-e· 
raber Odeyi arami!~a cıkmı tı. Ge:ıc kt· 
.... ....q_-""- ...n,,1.,; .çle ~ lıı dı. 
~ .. 1 ::ıt kcndıs1 nz:ıtcsını h kJ:ıyıe vrı • 

""., 1"r nah. 
F.f .. -~h,f cra ôdrvl tf'vkfr f'tm-s·..,f 

emretmişti; sevdiği kırı g8rmek, onu 

v<.\zifesinden alakoymadı. 
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PARDAYANIN KIZI ~ 
------------~---..------~---------------------Bu sözler Rospinyak'ın aurau11ı ~~ Bu adamların hiç birisı yakalaır.ağa 

memur edil1iklcri §ahs.ın ismini bilmi
yorlardı. Ro\tpinyak yolda düıünmil§ 

ve bu delikar:hyı Koniçniye teslim e • 
derse daha ır.ünasip bir işkenceye çar
pılacağına k<lı ar vermişti. Genç kızı 

gör:ince, alakasını ondan çevirmek ve 
ara§tırmağa devam etmek için kendtJini 
zorladı. 

Valverin bu civarda bulunacağ•na 

emindi. Fakat biliyoruz ki bu seferlik 
aldanıyordu. Bütün gayreti bo;a gi -
dince çiçekçi kızı düşünrneğe başladı ve 
ona tekrar n~tgeldi, kızın kendisinden 
ne kadar çekindiğini farketmişti. 

Kendisi p::k yakışıklı bir adamdı ve 
<>ncak otuz yaşında vardı. Kızın bu ka
çı§ına çok ainirlendi. En kibar ve en 
güzel kadrnlaı kendisine iltifat ederler
ken adi bir ıt•Jkak kızının bu har~keti 
tahkir demekti. 

Bu vaziyet üzerine her §eyi unutarak 
deli gibi ileri atıldı ve bir kaç adımda 
çiçekçiye yeti§ti. 

Sakin gösterm:fe çalıştığı bir 1~ale: 
- Ne o güzel kız, dedi, sizi korkut • 

tum mu?. 
Genç kız sert bir seııle cevap verdi: 
- Haydi cradan. İnsan hiç bir Ros

pinyakta.n korkar mı?. 
Rospinya1~ bir tokat yemiş gibi ~en· 

delcdi. Az Kalsın kendisini tutamıya -
rak fena muamele yapacaktı. Sekiıne • 
tini muhafazaya muvaffak ol<lu\rtan 
\onra alaycı rıir &esle: 

- O halde neden kaçıyorsunuz? dt.<di. 
- Çtinkü her zaman $İZ veva Kon· 

tini yoluma çıkıyorsunuz. Halbuki be
ni koruyacak hiç kimsem yok. Bunu 

bildiğiniz için bana alçakça tecavüz.de 
bulunuyorsunuz:. En adi insanlar bile 
ıizin utağı bulunduğunuz İtalyan c.<.r • 
ıerisi gibi n.ıreket etmezler. 

miı birer kırbaç tesiri yapıyordtJ· 
118

1, 
sıra.da yanlarına gelml§ olan L011h ut 
Eno ve Roktay'ın ayni sözleri duYıı1 
olamaları kendisini çileden çıkardı· ıııJ 

- Bu nareketinle bana fiyaka y.f e 
yapmak ıstiyursun? diye haykırdı 1cıı1' 
olduğunu düşünsene.. Adi bir ~ ce· 
kızı değil mi? İnsanın gülmekteı:ı cıle !j 

1. B' 'l d . ı...ııt .. rııf. ı;ı ge ıyor. ır ası za e senı u<-&~ 

ise eğilde onun eteklerini öp.. d • 
Çiçekçi kızın cevabı eskısindel1 ~

1 

detli oldu: iW 

- Bana baksanız a, siz aısiJzaJt~af 
ğ'.l, bir U§Aktan da.ha aşağısınrz; ... ~ıı•· 
<lı kusacağı;uz kadarını yaptını.t· 

.'!_rn da geçeyim.. . ,w 
Rospinyak artık kendine hak1111,3cı· 

ğildi. Genç kızı bileklerinden 1<a~· 1,.11• 

Kendisine doğru çekti. Gözleri tcaf\ ~"' 
mıı. }':.izü korkunç bir hal atınıŞ· :ği• 
köpürmüştü. Kızm üzerine hırsta ı 
lirken homurdandı: iJI·•' 

- Dur güzelim, sen beniıı1\ı· 
Şeytanlar şahit olsun ki seni bu dalt~ı•• 
da herkesin ıçinde öpeceğim. puda ııe
nmız birle~ecek ve herkea senin: bt1' 
nim malım olduğunu görecek .. 13ır 
se... Yoksa buradan ~demezsin·· 

0
,u 

Çiçekçinin bileklerini bütün .',sı• 
ile sıkıyordu. Hayvani bir ihtıt'U • 

"ı titriven dudakları genç krzın yu 
ne rloğru yaklaştı. tıl 

f nciçiçeği isteseydi yot4akilerde~ ı• 
rine sığınırdı. Belki de namu!lt1 b~ıJt'ıl 
dam imdadına koşabilirdi. Fakat fı' 
yapmadı. Kendini gene kendi t'J\::: V 
etmek istedi. Buna rağmen ihta 

bulundu: dhre 
- Bırakın beni.. Yoksa imdad toııl' 

bağırır ve bütün halkı batına 

rım. 
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Oiyarbekirde 
~~rep efsanedir! 
Qk,. cı.şe,.atsız ger olurmu? elbette olmaz. Asıl 

ep, böyle mübaleğalz propağanda yapanlardır! 
Yazan: H üseyin IRlfat 

.. _~ - Diyarb 1 . 
't~ tlekad c ~r, Ağustos -
"1- 1izla; b:r çoksa sıcaklar da o 
bıtd .. babın alt sebeple bUtUn memur. 

~ ııa ısına · %at ~dos edi a ışe başlıyor, ve 
~j'an ... 'dıyor b P akeama kadar isti. 
~k "qerk tıylJı.:ı : ıstırar es sabahları erken 

ı. 1.11ın • Inda • ı... ııtıı i • ı:ıa8ıı • IJ\!n de hemen 
~lı~.ve dış kalÇalıeıldı_ğını görmek 
tııaıı r' her tararelerdekı daireleri do
~kü~liYet; bu~· sessiz, fakat hüm. 

liuk· un nıemurlarda bir 
l.,,~""llıtıct 
ı-ı~ .• dairesi . 
'ıı Uç buYllk n.ın Yanında sıra. 
tıı. teıtıa lıkır tık bınanın pencerele-
~tl'j gt ~iYeıı i;~ /azı makinelerinin 
tıbi l'iyorurn~ e 1kleri duyuluyor; 
)~!'llkıı.... •sanki b' . . 
. ·"ll!· ~•Ya Çıkı ır ışım varmış 

~ıltıi d' iıaşıar 
0 

P kapılardan bakı. 
l:tıYore elinde tu~de; kimi yazıyor, 
b lırıı~ uğu evrakı karış-

ıt giin itli rnuretti . . 
doı~: ~ tn.aıu..... §lık hakkında başka 
ro~ıy "•at al -~u 

6
.a Çtkıyoru tnak üzere şehri 

lııı1'a gleden nı; acele lizım 

mesafedeki _ Sıvasta olduğu gibi _ su. 
dan elde edilen elektrikle ieliyor; şeh
ri nurlara boğan elektriği de bu fab. 
rika temin ediyor; yalnız Sıvasta elek 
triğin kilovatı on iki kuruşken etraf
tan yükselen itirazlara karşı on kuru.. 
şa indirilmiş; Diyarbekirdeyse on beş 
kuruş; acaba bu yüzde elli fark ne. 
den olsa gerek? 

• • • . 
Mardin kapısından kale ile Dicle 

ara.5ındaki bağlık, bahçeliği seyreder. 
ken nehr.in karşı sahiline ve ta kena
rına kurulmuş yepyeni bir göçmen 
köyünün manzarasına doyum yok ... 
Biribirine amud üç kol üzerine kuru. 
lan köyün ortası geniş bir park; ağaç • 
lar yeni dikilmiş olacak ki daha o ka
dar büyüyememişler; muntazam bir 
şekilde sıralanhuş evcikler birkaç se. 
ne sonra • Diclenin beri sahilinde ol. 
duğu gibi • yeşilliklere bürünecek. 

bire parlamış , sonra sarasker. niha. 
yette buralarının hakimi olmuştu. 

Maveranünnehirde bir köyde doğmuş, 
Anadolunun ortasında bir yıldız gibi 
parlamış olan bu köle, sahibi olduğu 
Diyarbckir kalelerini c;elikleştirirken 1 
öte taraftan da ne ziynetli medreseler, 
ne zengin kütüphaneler yaptırmamış? 

Öyle bir zaman gelmiş ki bu kütUpha. 
nede bir milyon cilt kitap toplanJnJş; 
kütüphanenin büyüklüğü milyon riva_ 
yetini sağlamlaştıran en aprlak aahit. 

Böyle elden ele geçen Diyarbekir 
nihayet Timurun eline, ondan sonra. 
tekrar Osmanlı Türklerine nasib ol. 
muştu. 

• • • 
Sayılamıyacak kadar çok olan eski 

eserler için ayrıca ve uzun yazılar 

yazmak istediğimden burada şehrin 
umumi ve §imdiki hayatından bahset
mek isterim. 

l>fyarbekirde Artok oğulları 

Çokluğu, büyüklüğü ile kulaklarımı
zı dolduran akreplerden bir tanesine 
bile raslamadım,. diyor; ben kuyruk. 
suzuna, iki ayaklısına rasgeıJ•m ; yer. 
de sürünenine tesadüf etmedim; arka
daşım Akaya sorarım: Diyarbekirde 
akrep çoktur diyenlerin kendileri ak_ 
repten başka nedirler ki? 

tstanbulun akrebi yok mu ki? Ben 
İzmirliyim: lzmirin güzel sayfiyesi o. 
lan Karşıyakada kaç akrep gördüm ve 
elimle öldürdüm! 

Sonra lımirdeki ''Şifa" eczanesini 
iptida ben te&s etmiştim; eczaneyi aç
tıktan üç, dört ay sonra bir gün sa. 
bahleyin bir buçuk metroluk bir yı. 
lanla kap~yı açar açmaz karşılaştım; 
y~l~n benı görünce yerdeki yol keçe. 
sının altına girdi: keçenin ka
baran kısmmın evvela ortasına, sonra. 

11 

e.~cr}criuden ınıı cami :~ütııntan 

iki uçlarına basarak başını ezdim ; bu 
yılan hila eczanenin bir köşesinde al. 
kol içinde duruyor. 

Hiç böyle haşaratsız memleket olur 
mu? Elbette olmaz. Bence asıl akreb, 
böyle mübalağalı propaganda yapan -
lardır. 

Hüseyin Rifat 

Teşekkür 
Avrupa turnes ine çıktığım sırada, bu dcta 

tstanbula da uğrndım ve bu çok güzel şehrin 
her tarafında bU)1lk b1r misa firpen·crllk 

ı;ördtim. 

Bu mUnnscbeUc, bilhassa, seyyahlara bf.l
ylik bir kolaylık gösteren ve bana paraıı•ı. 

oda \'ermek ne:r.aketlndc bulunan, Beyoğlun. 
dnki ·•Ankarapalas,. oteli sahibi Christo S. 
(Monte Krlsto) 'ya teşekkür etmeği bir vı<.. 

zife bilirim. 
Romanyalı gazeteci 

.Jak Ostfeld de \'etıtinlann 

ı.. ille b sonra be ' 
"'~tılaı..~ Ur olac • n de tatil yap. 
"ll ı:.lllla . agını. 
~ 8eııı erı§cn . 
ıı. aıdu~ne doğru il Yllk~ekçc bir ha· 

Sokaklara mütemadiyen, dala, çıka 
geniş bir meydanlığa gelmişim; çitleş. 
miş ağaçlar arasında parmaklıkla çev. 
rilmiş, ortasındaki havuzdan harıl ha
nı sular fışkıran bir meydan kahvesi. 

Cumhuriyet devrimize kadar gelen 
valilerin hemen hepsi de burasını ol. 
duğu yerde süslemiye, daha doğrusu 
seksenlik bir ihtiyarı pudra ve krem. 
ler le bezemeye çalışmışlar. Mesela bir 
az eskilerden Hasan paşa kendi adı i
le o güne göre büyük 'bir han yaptrr. 
mış, Sonrakilerden Cevad paşa şehri 
ve yollan bir dereceye kadar yoluna 
koyınıya. çalışmış; fakat işte o kadar. 

Bugünkü radyo 
~ hle Ça bot b- erlectım; buna bir 
~h... 11 olan •-•ur suYUn dökülmesin. 

"<lla b' 41 ı b" ı_· ır dcg·· ır ses karıştı· ve 
uıı l!n ırrne ' 
tıı tur tın değil ~ ~ıktı; fa kat bu 
~ tibıl'apıyor. Plrınç öğütüyor; 
~ gay değirıtı~ns~nra. bizim bildiği. 

\
o aı;., et~ büYUk aşının dönmesi ye-

"1r1ılh , belk' .. ~ l il ı:.•nda b" ı uç, beş yüz 
~~ e ı._ ır d . 
ı ~dıı~.-~lkıp k enıır hususi ter. 
'l'Ch... a~ h alkıp .. 

-·lll" av.... ınıyor· meğer 
~~ 4t"~· ..,, sesi b • 
~l\· l>e]t iptid • ~ından ileri ge. 

lıı.a...~ ~lt lıo~ aı bı.r şey; fakat 
'""l.I\' ltt "- ~. 
~ ~ll:rı "'\Vanı k 
~ '• i ha ~h d aldırıp indiren 
İı-d~ tırıarn: erken koca .. Ar§i. 

~ille ~lrııllaş rtıak nasıl olur? 
~a da ~ıtusu ~ızcıa kuvvetli bir 
~,.... aJt1 &irdiğitn aha başladı. Bu-
"·ı~.., altı"! zaman .. d"' k. ,, "'1" " e b gor um ı 

'orı "'I! Uz k 1 t aı-. "'· 11\l dol a ıplarını çıkarıp lk (Jı" u Ye · ~il at t~L"arbek· nı kabları sürü. 
o b "IJl'jı. ırde ''k , 

ilıl.. -u~ "'a her ar ' yok değil; 
,~ ~0~1~ardığı .~kiz saatte 4,000 
~a;"'ı~· lçın kara o kadar 

,~Itır Q ~lediycni . 
~I atı.kası 'l'U n ıken şimdi Oi. 

0lan f abriı: anonim şirke
birkaç saatlik 

Oturduğum masanın yakınında bu. 
lunan bir zatla hemen ahbab oluver. 
dim; görülecek yerleri ben sormadan 
karşımızdaki umumi kütüphaneyi, ya. 
nındaki Türk "Arnok" oğullarından 
kalma cami ve teferrüatını, onların 

karşısındaki Hasan paşa hanını tavsi
ye etti. Kütüphaneyi gezdiğim zaman 
binasını pek mazbut bulmadımsa da. 
gördüğü hizmeti öğrenerek sevindim 
ve elbette buna da bir bina yaparlar 
dedim. Dört bin kadar eseri yerliler. 
den ve eski mabcyn başka.tiplerinden 
İsmail _Hakkı namında biri hediye eL 
miş~ sonra buna Doktor İshak Sükfı
tininkiler ilave edilmiş. 

Bu iki zatın resimlerini duvarda 
yan yana görünce Diyarbekirli Sait 
paşayı, Süleyman Nazifi, Ziya Gökal. 
pı neden böyle bir iltifattan mahrum 
bırakmışlar demez mi insan? 

• • • 
Arnok oğullarının bırakmış olduğu 

eserler h akikaten görülecek bedayL 
den; Arnok oğlu Selçukilerden Melek. 
şahın acli bir kölesi, Alpaslantn ordu
sunda sıra ncf eriyken Türklüğe has 
olan celadet ve kahramanlıkla birden. 

1 
tiaf Betonarme kiJpıü inşaatı 

'ıııd;:~'İlt?l1~ ıa Vekaletinden 
'!.> tt0 i'c k 
"\C~i~ tıar?l1 onuıan · ,, ~... ht.(1.

1 
c }{ar,. .. 1§ : Sinop vilayetinde Sinop -Ayancık yolu tize · 

r ' a " 1 (3 .. au kop .. .. . 
tt~ı kau '\.000) . rusu ın~aatt<;ır. 

~tf tt~ t?l1c ı_ lıratlır. 
\ 1.ıı\ıl' c Şcısc 9

- 937 tar·ıh' ·· d'f ·· ·· b' d N f" .ı, 'l'lc ve }(" .. ıne muta ı çarşam'la gunu saat on ır e 3. ıa 
lıııı1%· ~kaiı i'apıta~akoprulcr reisli~i < ksiltmc komisyonu odasında k:ıpalı 

i ı}jlld tll\c §ar tır. 
' h e Ş tnarnc . lıı t~1 ~~aU 0 tc ve }(" 11 ~. ve bun:ı miit cferri di ğer evrak ( 170) kuruş ~cdcl 

tii't Ctı ..,. .. t billcye g· opı•Jlcr Rcislii1inı;en alınabilir . 
t"' · " ırcb"l .. tti ~l'ttj l.ı gibi işle ~ rnek iç~n taliplc.rin (2550) l:ralrk muvakkat t:minat 

1
, t et llııdıt fcrırıiyc rı. Yapabıle..:ckleı ine dair velcaletimizden alın mı~ mütcah 
"ıı ıı:tn • vcsıkasi ı · · - · · t k Ctil\ Y e tıcarct ve sanayı odası sıeıl varakasr ıbraz ctm 

' 'di\ra 'k tcltlir rn 0~ct~ '0trıiııy0 ek~uplarını ikinci ınaddede yazılı saatten bir saat evve -
tCtj1- n rcısliğ" . . . .. "'11ltler k ınc makbuz mukabılın<lc vcrmelers muktazıdır. Po•· 

abuı cdihnez. ( 2620) "5090,, 

Bugünkü vaziyete göre şehirden is. 
tasyona doğru adeta medeni ve umu. 
mi bir göç var. Kale kapısından çıkar 

~ıkmaz yeni yapılan "Halkevi" eski 
binaları arasındaki Orduevinin geniş 
ve temiz bahçesi akşam Uzerleri kadın 
erkek yüzlerce kişinin güle, oynıya 

toplandıkları en nezih ve en eğlenceli 
bir teferrüç mahalli; öyle ucuz ki, ne 
yersen, ne içersen "beş" kuruş! Bunla
rın arkasındaki Halkevi bahçesinin 
bir kısmında alaturka s~ ötekinde de 
bir tiyatro. 
Sa?.a rağbet oluyorsa da tiyatroya da 

ha ziyade; seyirciler arasında iş için 
köylerden gelenler de pek çok. Şarkı
lardan, düetolardan sonra "Kızıl sul. 
tan" diye iki perdelik bir oyun oyna
dılar; bu oyunun en ziyade o köylüler 
tarafından alkışlandığına dikkat et
tim. 

Şehir şehir dolaŞan bu kumpanya. 
lar hakkında da ilerde ayrıca, hem u. 
zunea yazacaksam da. Muhterem İç 
Bakanlığı matbuat müdürlüğünün hal. 
ka mahsus kitaplar ve piyesler hazır. 
latmak hususundaki kararını §imdi _ 
den alkışlamaktan kendimi alamıyo
rum. Çünkü: o gece gördüm ki, yurda 
muhabbet, istibdada nefret hisleri 
köylülerde adeta coşkun bir halde; e. 
ğer bu seyyar truplar himaye edilir 
ve kendilerine bu yolda yazılmış derli. 
toplu eserler verilirse kök atmış, dal 
budak salmış olan cwnhuriyet ve hür
riyet sevgisi daha çabuk şahlanacak. 
Sahnenin, sinemanın kitaptan fayda_ 
lt olduğu da şüphesiz değil mi? Hem 
k~ylüyü §ehirlere taşıyamayız ama, 
bunları her köye, kasabaya göndere. 
biliriz. 

Yeni "Halkevi" ufaktefek eksiklik
leri tamamlanınca kendi temsil koluy. 
la kış mevsiminde de bu yoldaki hiz.. 
metlerine devam edecektir; ne de ol
sa bugünkü mevcutlardan da çok isti. 
fade edilebilir ve edilmelidir. 

Yan yana sıralanmı~ olan bu güzel 
eserler arasındaki diğer bir bahçe iç:in 
de büyük bir "ser" ile nümunelik arı 
kovanları yapılmı8: "ser" bahar mcv • 
siminde yetiştirip dağıttığı fide ve çi 
çeklerle sulak ve fakat kuru olan mem 
lekete pek kıymetli bir zevk aşıla. 

maktadır. 
Buraya geldiğ:m gün Aka Gündüz 

yaptığı teftişlerden geri_ dönmüş; ken
' disinin Halkevinin kıymetli ve genç 

\ 
başkanı Tah!'in Cevadın çıkarmakta 
olduğu Oiyarbekir gazetesindeki beya. 

l na.tını okudum; Aka Gündüz "Dıyar. 
bckirde on beş, yirim gün kaldım. 

tSTA.~BUL: 

18,30 pllkla dı\na musıkisJ , 19,30 radyofo_ 

nik komedi (Doğru söyllyen), 20 fasıl BM 

heyeti, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapç.ı 

söylev, 20,45 ııa.z: heyeti, ııaat ayarı, 21,tıi 

orkestra, 22,15 ajans ve borsa haberleri ve 

ertesi glinlin programı, 22,30 pltı.kla sololar, 

opera ve operet parçaları, 23, !'!On. 

PEŞTE: 

18,35 çingene orkestrası, 19,20 konferani, 
gramofon, 20,35 piyes, haberler, 22,55 çin~e 

ne orkestrasr, 23,55 haberler, 2•. orkestra 

kon;;:r 1,10 son haberler. 

BELGRAD: , 

18,25 ııaksofon konseri, konser, 19,•5 halk 

melodileri, ulusal yayın, 21,05 Zagrebden na.. 
kil, haberler ve$&1re, 23,35 gramofon. 

LONDRA: 

19,05 orkestra ve şan konseri, 19,55 musl . 
ki, haberler, varyete vuaire, 21,45 konuıma. 

22,0:5 dans orkestrası, 22,50 piyes, 23,35 dan~ 
orkeatruı,, 24,35 haberler, gramofon vesal . 
re. 
RO) IA: 

18,20 oda musikisi, lS,M kanıık yayıl}, 

21,45 karrıık mıımkl, 22.05 askeri bandCI. 

23,05 komedi, ııonra dans muaiklııi, istirahat 
lerde haberler ve saire. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§am şehrin muhtelif scmtlerind. 

nöbetçi olan eczaneler ~unlardır : 

EminönUnde (Bcnsa:JOn) , Bcyazıtt.A (Be: . 
kis ), KUc;Ukpıu:arda ( H . HulClsl). Şchrcml. 

ninde (Hamdi), EyUpte (Hikmet Atlama7. ı, 

KaragUmrükte (Fuat), Samatyada (Tco!i. 
los) , Aks&rayda (F.tcm Per tev) , Fenerde 
(Eimlyadi) , Alemdarda (Esat) , Bakırkoyde 

<Merkez\, 

Beyoğlu clhetlndekilcr: 
tstıkltı.l caddesinde (Galatasaray), Ttlncl. 

başında (Matkoviç), Gala t.ada Olq;umuAA 
caddc!!lndc (Ycnlyol), Fındıklı tram\"ay " " ::! 
desinde (Musta fa N n.11) , Taksim cuınhuriy~t 

caddesinde (KUrkc;lyan) , Kalyoncukullukt :\ 
(Zafiropulos), Firuzağada (Ertu~I) . Sisli 

HalA.skArgazl caddesinde (Asım} Kasımpsıı:11 

da (MUeyyct ), Hasköydc ( :Neı:im Aseoı, Be. 

şlktaşta (Ali Rıza), Sarıyerde (Oırm:ın) 

ÜııkUdar, Kadıköy vo Adalarda kiler · 
ÜskUdarda lskelede (Merkez) , Kadıköy<j• 

eıkiiskcle caddesinde r sotıryadis ), YeldcA-lr 
meninde (Üçler), BUyUkRdada I Şinıu;I Rıza ı 

(Heybelide (Halk ı, 

Tt:J Q KiYE 

l \ Qlll\T 
BANKA51 

Biriktiren rahat eder 
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Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· JI A'.. • J • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi• 
HAZIMSIZUCI MlDE EKŞJLIK ve -~ en bir 
giderir. INKIBAZI DEFEDER. Bugund ı. 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müst::' di~~ 1 Vl zuenzze delerini tahri§ ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızlık MEVVA 
Dikkat ve IYJ HAZIM ediniz. w 1 k ha d"" l · h' d 1 

TUZU 
kabul etmez. MAZON isim horoz marka it 
Deposu: MAZON ve Boton ecza dep<>lu' 

Yenipostahane arka81Ilda agır ı ş onme erı ısse er er 

•~ -~ Her Akşam BELVC' de 
Mosoır IFIDm Voadızo 

MELiKE CEMAL 
S ur iy enin 

.J 

Meşhur 

.. 
fD -.. 
o 
> ·-'O 
lıJ 

E 
fD 
> 
() 

c 

1 

~ Ayrıca Sollst Bayan M U AL L A ve Anadolu ZEYBEK r evUlerl 

IBU AKŞAM 

~ 1 TAKSiM Belediye 
Bahçesinde 

Gecesinde çok zengin progıam 
. ve büyük sürpriz ler ••• 

~-~.-....--_.,,;..~---~__.. 

B \i gece ıçın masalarınızın temrnı r rca olunur. Tel 111121703 

A DE"111 
ve B IE L GIEVŞEKLDGINE KARŞI 

·- Tabletlerl • Her eczanede arayınız. • .. o. ta kutu•u 12 1UJ Hor mobln J 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konul:>" i• · Mutbak ve hasta bakıcı odaları üzerin. 
deki tarasın demir camekanla örtülmesi 

Keşif bedeli: 1998 lira 80 kuruş. 
Muvakkat garanti: 149 lira 91 kuruş. 

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesinde yapılacak olan yukarda yazılı iş 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 18-8-1937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 
muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda. yapılacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme bayıpdırlık işleri genel hususi ve fenni şartname. 
lcri proje keşif hulasasiyle buna müte fe.rri diğer evrak komisyonda görülebi
lir. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle bu işe benzer 2000 
liralık iş yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik 
\•esikasiyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplariyle birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4850) 

-mum::ı 11 • w ı 11m111 
H oı, doktoru H 
H Necati Pakşi H 

1 
Hastalarını hcrgün saba:ı 10 dan il 

akpm 19 za kadar Karakoy Tünel il 
meydanı Mahmudiye caddesi No. !I 

1
: 1/2 de kabul eder. İİ 
1 Salı ve cuma günleri aaat 14 den ı! 
H 18 ze kadar parasızdır. H 
111111mmm:r:mm--:::::::=m- 1111r.:::::: 

Göz hekimi 
Dr.Muıat Rami Aydın 

Beyoğlu . Mis sokağı No. 1 S 
Telefon: 41553 

Pazardan maada her gün: öğleden 
sonra saat 2 den 6 ya kadar 

:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ·--- TUrk Maarif Cemiyeti 
idaresinde 

---·· ij Meccani muayene p h Per§embe günleri aaAt 2 den ti e kadar il 

Orta ve Lise kısımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren talebe ' kabulüne 
başlanacaktır. Gündilz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah
name mektep idaresinden istenilebilir. Her husus için Bursada kız lise-
si Direktörlüğüne müracaat edilmesi. ( 4997) 

lstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan 

Diyarıbckir N:imunc hastanesi i;ın satın alınacak 119 kalem eczayı troh:yc 1 

U Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 i: 
H numarada Doktor Mümtaz Gürsoy U 
fi fakirleri parasız muayene eder. B 
:llllllllll:IU::::: •• ı .. :c::-=mm:ıı 

Kemal özsan 
Oroloğ . Operatör 

Bevllye mUtehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1el: 41235 

21 kalem malzcmei sıhhiye ve 39 k:tlrm kimyevi ceza a~ık eksiltmeye konul . !!!~~~~~~~~~~~!!~ 
muştur. 

l - Eksiltme Cağaloğlunda Sıh•1at ve İçtimai Muavenet Müdürlülfü Lina -
nnda kurulu komisyonda 18-8-937 giinü 16 da yapılacaktır. 

2 -Muhammen fiyat: 1801 lira 8(1 ku ı uştur . 
3 - Muvı~kat garanti: 153 lir.ı 14 \:uruştur. 

4 - fstektiler şartname ve listeleri t.er gün kom~syonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret •'l<lasr vesikaıiyle 2490 sayrh lca:ıun-

ıia yazılı bc!g:ler ve bu İ§c yeter muvak:ıat garanti makbuz veya banka mek-
1 ubiylc birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4853) 

KıRIJ/\i doktoru 
Necaettln Atasagu 1 

H ec gün 16,30 dan 20 ye kldaı 

U.lelidc Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 
Cumartesi günlen 14 den ZO ye kulaı 

muayene parasızdır. 

Varın Akşam 
Taksim Belediye bahçesind8 

A lafranJfa K 1sn1111d• 

GAlL~ GIECIE61 

Fevkall de zengin progr•"' 
............... 1 ... 

lstanbul Sıhhi müesseseler Arttır 
ve Eksiltme komisyonundan: 

oo ,ı1et 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asa1nye hastanesine lazım olan 4o ·ıuııeY' 

4000 adet gömlek, 500 yatak kılıfı ve ~ 30CO yastık kılıfı açık ekti 
mu§tur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıh.~at ve 
oa kurulu komisyonda 18-8-937 günil 

2 - Muhammen fiyat: Don için 37, 
tık kıhh 22 kuruştur. 

İçtimai Muavenet 

.. tı' 
MüdürliiliJ 

saat 16,30 d:ı yapılacaktır· 176,5 
Gömlek için 46, yatak kılfı 

3 - Muval:kat granti 364 lira 69 kuruştur. . ... bilirler 
4 - İstekUl~r şartname ve numunderi her gün komisyonda go.e 1ı ~ 
5 - İstekli!er cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sa~ 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muviikkat. granti makbuz veya ban 
1 

ile belli gün \•e saatte komisyona g~lme leri. ( 4852) 

I' ,_ 
'f 
ı 

a"f 
6 

.Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının aruıncaki kıtıntılar, rı 
meme iltihabı ve ç.atlaklar, flegmonlar, yanıklar, tırat yaraları, e 

koltuk altı çıbanları. 

en erken ve en emin bir surette teııılll 
Sark ispençiyari Uboratuvan, ISTANBUL. 

lstan bul sıhhi 
ve eksiltme 

müesseseler arttır 
komisyonundan: .\ 

1, 10, 14. 15, 17, 18 No: 11 p Eksiltmeye konulan iş: 
tamiri. 

Keşif bedeli. 7634 lira 71 kuruş. 
Muvakkat garanti: 572 lira 63 kuruş. J,.O 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesinde yapılacak 0 

yazılı işler ac;ık eksiltmeye konulmuştur. d• sı 
1 - Eksiltmeye konulan iş 18-8-937 saat 15,30 da Cağaloğluı;., 

İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda. ya.P1 f • .,e 
2 - Mukavelename, eksiltme bayındırlık işleri genci husuSJ 39 ) 

nameleri, proje ve keşif hulasasiyle bu na müteferri diğer evral< 
mukabilinde komisyondan alınabilir. . 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle bu 1~ ıııUt 
liralık iş yaptığına dair Nafia Mildilrlüğünden almış oldukl~1 1> 
vesikasiyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ıle 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4851) 

,,ıı 
Gümı ük Muhafaza Genel komul8 ıfl 
/slanbul Satınalma Homisgonurı'!o 

1 - Komsiyondaki evsaf ve nümunesi veçhile 30 tane demir ıca 
E- 937 salı günü saat 11 de pazaı hğı }'apılacaktır. . ~ 

2 - İsteklilerin ilk teminat olarak 27 liralık vezne makbuzu 11' ,e 
İthalat Gümrüğünde bulunan Komutanlık satmalma komisyonun• 

(5179) 

m-• ş·rketi Hayriyeden 
Orkest:ra ve CAZLI t:enezzOl"I ~-

Yarınki cumartesi günü 71 numaralı vapur, mut.ad tcnezıi11> 
apmak için 14,15 te Köprüden kalkacaktır. ., 

Vapurda; Sarıyere kadar. memleketimize yeni gelen 8 a.rtJ 
ekkcb '( ~ 

Lllly Szekely idaresinde " P O O A ff ~ 
Macar orkestra takımı en latif ve klasik parc;aları çala~itl 

yerden itibaren mükemmel bir caz takımı Köprüye avdet edı_.f\S 
'ar dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve safe.F-
deccktir. edilıs1,-

Büfe, lokantacı meşhur Pandeli tarafından d~ruhde 

Köprüye avdet saat 21,15 dir. 


