
Lisan 
8derslerimiz 
y gttn: Al manca 

~arın: lngilzcel 

.... ---
Mayo MOsabakası 

Kupon: 

-34-
Bu kuponlar 43 adediııi bulunca hepsi 
birlikte tda.reha.nemlze mt1.labaka llsted ile 

birlikt.a glSnderllecekUr • ........................................................... 
~ Jdion: 23872 

Büyük 
15 AQustos 1937 PAZAR . Sene: 6 - Sayı: 2006 

Trakya 
ınanevraları 

it _ ... ıır.-.. .,.,.~ ......... 

"Jıeurc sah.asma giden mctörW kıt'alarımızdcm biri ... 

ı· 

il 

Antakyada 
silAbsız halka ateş ediyor 
;Çeteci Araplar 

Bedevileri arki 
· Hataya saldırtıyorlar n Adana, 14 (Hususi) - Antakyadan Antakyada vaziyet. gittikçe daha Kırktan fazla Türk tevkif edilmi§; 

gelen haberler, Arablarm Türklere vahim hale 'gelmektedir. Sokaklarda tir. Kasabanın sokakları bir iğtiş3.1 
saldmşlannın adeti. katliam şekline Türklere uluorta kur§un atılmaktadır. sahnesi halindedir. 
girdiğini göstermektedir. Köprübaşmda Saray caddesine ve Harice haber sızmamasını temin et. 

Alman işçi ve 
mürebbiyeleri 

C a susl u k 
yapıyorlarmış 
o..vıı J.Uır11ld razetutnd4 okunt'l~a-1-6 

re, :tn;utencı. btlrolard& ve merde~ 
Alawı kızlan lngtıteredeld; Nut CU\Wuk 
lefklllb içerisinde çallflD&ktadirl&r. 

lngllll: emniyeU umum.lyeainiıı yabancılar 
la metgul olan daireli, yaptığı BJkı tahklk'lt 
netlceııinde .tngilterede yerlqmek hakkmı 
k&Zan.ttuf birçok A1maıılann bile Nazi tAıJ.. 

ldll.tma dahil oldujunu öğrenmtoUr. 
lngtltereye gelen .Alm&nla.rm t&klp edil. 

dJklerl meydana çıkmıgtır. 
Bürolarda ve evlerde Ç&ll§&ll kız ifçllertn 

muayyen bazı malOmat toplam&lan llten... 
mektedJr. Bu kızlar, Almanya heaabma 
toplanacak olan bu ma!Omatıa allkadar oL 
mak iatemedlerae, §öyle bir tehdit altmd.'l 
kalıyorlar: 

••- o halde "liderler, aizin buradaki ika. 
met tezkerelerıiıızın yenilenmesine ma.nl oL 
mak için nU!uzlarmı ırunanırlar. Ve İngtlt.e.. 
reden çıkmağa mecbUr kalrramız. 

Böyle bir uhdlt. ek.eerlya klfi gelmekte. 
dlr .. Ç'UnkU bu ııekil derhal Almanyaya dön. 
mek ve blnnetice orada ce.zalaninak demek 
oluyor. 

HlUerln, 1nglltettde. gizil poll• tqklll.tma 
mensup ba,şltca 100 adamı olduğunu anlatan 
maJQmat elde edilmlşUr. 

Avrupada tntııar eden faşiııt aleyhtan ga.. 
zeteler ve mecmuaları satmakla l§tihar et.. 
mlı dUkkA.nlardan en aşağı iki tanesı, Al.. 
man ajanları tarafından dalmt göz altında 
bulundurulmaktadır. 

Frank onun 
afaroz ettiği 

yıldızlar 
Şarlonun ve 

Kravfordun filmleri 
l.'lpanpada yasak ! 
Asi general Fran 

konun hakimiyeti 
altındaki toprak -
larda yaşıyan İs
panyol ahalisi mu 
avyen bir kıs1M 

film yıldnlarmı ~ö 
rebilmekkn merı- -
ditmiı;'ir. Şarlonı•n 

(<renG) D u g 1 as 
Feyrb'lnk!lın ve Jo
Rn Kravfo r rl 11 n 
film':ri. Franko Jomı lfra.v/ord 
tarafından \'Asak ı-dilmiRtir. 

Aeilnin \'R!'IM pftifti diğer ıtrtistler 
arn<ııı•rl::ı T<'reclrik Ma"s. Cevnıs Ka~ -
ney, de vardır. (Morniııg Post). 

(Dm>amt A üncüde) 

Affan • Suveykodan mahallesine doğ. mek istiyen mahalli hükumet, Röyter 
ru geçmek imklnsızdır. Müsellah A - muhabirinin Kudüse çekmek istediği 
rablar önde müstemleke askerlerini si telgrafları kabul etmemek için posta. 
~r ederek silahsız halka ateş etmek- neye talimat vermiştir. Antakya pos-
tedirler. (Devamı 4 iltıciide) 

Sivas -
hattı 

Erzurum 
inşaatı 

Stlratle bltlrllmeslne çalışılan bu hat içi n 
şimdiye kadar 8 milyon li ra harcandı 

. ..... 
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1Jış Süµısa: 

General Papagos'un 
sözleri münasebetile 

·Türkiye ve 
VUnanistan ... 

Va~aıııı: Nizam e t ti n Nazif 

HABER - ~lifftm postaM 

Ertuğrul Sadi ve 
arkadaşları arasında .. ... .......................................................................... ., ................................. . 

''Muhterem seyirciler-! Tam bu anda pel"denin bpanmaıı icabetmek- i 
te İte de ipi koptuiu için buna imkin yok. uerdeyİ kaPanmrı telakki etme- ~ 

. . d"l • ı ı 
nın ı erun ,, ! 

................. ·-·---------··-· ... ··----------------·--- ---··· .. ·-................... : 

ıs i\GUSTOS - 1,!!V s: 

dlm/ata ~ 
iyi bir roTfl~ 

M Georges Duha.Jlle:~ eD ~ 
• Fransız ~~cı Se\(flJ!I~' b1J!I 

sevilenlerinden bırıdır. . JOl' ,., 
· =ydi!· De ... retten de başka bır :r ~i)• l'1 

dünyanın her tarafında. lef v# it 
kib olunan nice mubarr.ır _.ıaıtt~ 

f "kirlet JJ!I" karilerine birtakım 1 ~ riJ!d 
tır, onların hürmet ve b;eııdilert' 

O RDUMUZUN Trakya manevra
larını takip etmek üzere mem. 

Ieketimire gelen Yunan heyeti ba!ika. 
nı general Papagosun İstanbul gazete
c lcr iyle Hk teması, Türk ve Elen mil. 
1, tıcriyle Türk ve Elen orduları ara
s .ndaki dostluk ve 'ittifakın ne gü7..el, 
ııc muhteşem bir kaynaşma ve anlaş. 
maya inkılap ettiğini bir daha göze 
vurdu. 

-~,~1 Kırklarelinde "M. A. T. trupu,, nun' 
ı~ 1 temsilleri nasd oldu ? 

kazanmıştır, faka~ onla~. )l. ~ ,t• 
birer dost edememışl:1"1 eııdiııJ ~-dil" 
Dulıamel öyle değildır: k ara1' st' ~ 
kadaş, adefa bir k~rdeŞ ;!ncı- ~1" 
migtir. Bunu da k'ltabl ·uıt" ed" ;ı, 
göze çarpan "iyi kalblıaıılaJ1ll~ 
borçludur. O, acır. Ro_D1 ,dJ1111, 
Beriya zavallı, iradeslZ af•Y e_...11 
bahseder; fakat onlar~& ,yet ~ 
onları hırpal.~az;. niJı bUe UU"bll' 
geçmiyecek ıgnelerı ~}la erb~t.dl' 
rın arkasında derin bit J!JZ&~~ 

Ayrı ayrı idareler altında ve başka 
başka hudud çizgileri içinde yaşamak .. 
ta olmalarını, düne kadar, b~ka baş
ka menfaatlere sahip bulunduklarına 
ve biribirinc aykm siyasi emeller, 

hedefler ve istikametler takip etme. 
~·e mecbur olduklarına bir delil gibi 
telakki etmiş olan iki milletin, kısa 
bir zaman içinde dostluk, sulh ve in

sanlık yolunda nasıl bir müspet mer. 
haleye ulaştıklarını anlamak için E. 
len ordusu büyük erkaruharbiye baş
kam general Papagos'un İstanbul ga. 

zet.ecilerine söylediği sözlere §Öyle bir 
göz atmak kB.fdiir: 

•
1
- Biz Türkiyeyi ikinci vatanımız 

sayarız. Hükfımetimden batlıyarak en 
!On Yunanlıya kadar milmtaz Cum
hUJTelsiniz Ata.türkün eserine ve 

Tilrk hükumetine .karşı derin takdir 
hisleri besliyoruz. Kendimizi ayni ai. 
leden sayarız, çünkü kardeşiz.,, 

Büyük Erkanıharbiye~reisimiz muh. 
terem Mareşal Fevzi Çakmak'm muh
terem misafiri tarafından. söylenen 
bu sözlerdeki samimiyet, politika ve 
entrikadan mUstağni tok bir asker se. 

siyle kulaklan dolduruyor; müttefik 
Yunnnistnna karşı ayni duygulan iz
harda dalına büyük bir zevk duyan 

Türk milletine, namlusunda vefa, va. 
kar, mertlik ve ~nsanlık ışıldıyan bir 
kardeş kılmç gösteriyor. 

Şimdi, bir yıl evvel Ege'nin Fale. 
ron liınanında Averof kruvazöründe, 

o zamanki Yunan harp filosu kuman
ôanı ( JG.) ·Amiral Sakcll:ıriyu'nun TUrk 

gazetecilerine söylediği sözleri burada 
hatırlıyoruz: 

"- Türkiyeyi ~yaretimden soma 
Tür}{ - Yunan anlaşmasının ne mU. 
kemmel neticeler verebileceğine daha 

ziyade inanmış bulunuyorum. Balkan 
lıarbinde Amiral Konduryotis'in ku. 
mandası altında ben bu gemiyle Mon
dros deniz muharebesine iştirak etmi§. 
tim. Bugünle o glin arasmdak'i f arkm 
derecesini si.7.e en kestirme yoldan an. 
}atayım. Şu anda emrim altında bulu
nan filoyu, bir harb çıktığı takdirde, 

Amiral ŞükrU Okan'm emrine t.evdi 
etmekte bir an tereddüdüm olmaz. 

Burada yan yana gördüğünüz filolar 
Egede mUşterek bir düşman ka.rşısm. 

da müşterek harbetmeyi ııuurla. kabul 
ctmig bulunmaktadır·ar. Türk zabitle. 

riyle yaptığım her temas, bende ve ar. 
kadaşlarımda Türk silahlarını Elen 

silahlarından ayırd etmemek euurÜnu 
sağlamlaştırmaktadır.,, 

General Papagos'un Amiral Sakel
larlyu'dan sekiz ay fasıla ile ve daha 
bUyUk bir vuzuhla tekrarladığı bu 
duyguların Elen diyarında hakim olan 

duygular oldı.~ğundan ve bu duygula. 
ra Türkiycde aynen iştirak edildiğin
den hiç kimsenin zerre kadar §Üphesi 
olmamalıdır. Silah, ırk ve tali kardeş. 
Pği, qoğrafyadaki, tarihteki ve milli 
ınenf aa.tlerdeki beraberlikten doğan 

c:ıya~ birliği iki milleti birib1rine ta. 
nıamiyle kenedlemiş, rcrçinlemiş ve 
: :ıynaştırmıştır. 

Geçen acı günlerden doğan müşte-
r"k şuur tarafından döğUlc döğüle iki 

millet ''c15ki devir döküntüsü telakki. 
Jcrden,. mUtemadiyen uzaklaşıyorlar, 
aradaki ikilik mütemadiY.en azalıyor. 

' Y a zan : z. s. G. 

Tam ve tek millet olan Türk ile 
gene.mi Metaksasm irşadı neticesi O· 

Ja.rak nihayet tanı ve tek millet hali. 
ni alan Elen Balkan paktının sakafı 
altında mütemadiyen birleşiyorlar. 

"Hükumetimden başlıya.rak en son 
Yunanlıya kadar Cumhurreisiniz Ata. 
türkün eserine ve hükumetine kartı 
derin takdir hisleri besliyoruz,, diyen 

General Papagos bu sözlerinde sami
ro!dir, bu sözlei!ne P.&ei deniz i!çilcL 

rinin, Korent'lilerin, Epir ilağlılanrun, 
eski Faler sayf iyelerinde oturan, Ki

fisiyada dolaşan sıcak kanlı AtinalL 
lann ve bUtUn muhacirler Yunani8ta. 

nmın aynen iştirak etmekte oldukları
nı bilir Ve biz de biliriz. . . • • • 

Kemalizmin irşadı ile Türk milleti 
ve TUrk ordusu Balkan paktı ve garbt 

Asya paktı esprit'sine ayak uyd.ura. 
uydura şu hedefe doğnı yürüyor: 

Ege milleti ve Ege ordusu olmak. 
Yani sulhün milleti ve sulhün ordusu 
olmak. 

Nizamttin NAZiF 

(*) Şimdi Yunanistan deniz erkanı. 
harlny6 reisi. 

Tütün 
mahsulümüz 
Bu sene 70 milyon 

kiloyu buluyor 
Yapılan tahminlere gö~e bu seneki 

tütün rekoltemiz 70 milyon kiloya ya. 
km olacaktır. Yeni mahsul Ege havı.a.. 

Bmda tamamen alınmış, Marmara hav 
zasmda. kırma başlamış, fakat Kara.
deniz mıntakasmda henüz idrak edil
memi§tir. 

Umumi olarak bu senenin tütün re. 
koltesi gerek kemiyet, gerek keyfiyet 

bakımından çok tatminkar bir §ekil. 
dedir. 

Geçen seneki tütün rekoltesi 68,106 
ton olduğuna göre yeni mahıml aşağı 
yukarı geçen seneki rekoltenin ayni o
lacaktır. 

Geçen sene mahsulü üzerinde hali
hazırda devam eden satışlar gerek 
miistahsili, gerek tüccan memnun e. 
d1cek vaziyettedir. Bundan sonra AL 

manyada tekrar ihracat yapmak im
kanları hasıl olacağı düşünülerek ge

rek elde son kalan stoklar gerekse ye. 
ni mahsul için tam bir emniyet hasıl 
olmaktadır. 

Geçen sene iyi bir rekolte elde edi. 
len Yunanistan ve Bulgariıstanda ye • 
ni mahı:ıul hakkında henüz kat'i ma.lfı
mat yoktur. 

Kırklarelinden yazılıyor: 

Daha açılırken perdenin ipi kopnJUŞ, 
tamiri imkansız.. Ben kolisc girdilim 
zaman Ertuğrul Sadi rolüne ait son 
kelimeyi de sarfetmİ§; neş'e ile karşı • 
}anmanın azamisini ifade eden çılgmca 
alkış. kahkaha ve tepinme arasmd11. §U 

sözlerle sahneye hitam veriyordu: 
"- İ§te muhterem seyirciler, tam 

bu anda perdenin kapanması icap et · 
mektedir. Öyle telakki etmenizi dile • 
riml . ., 
Sahneden çıktığı zaman bunları söyli

yen ve halkla g'Ülen o değildi. Görüt • 
tük. Bir senelik konturatı bitince E.a -
zizden aynlan Ertuğrul Sadi ilci ıerıe • 
denberi muhtelif vilayetleri dolaştık • 
tan sonra, artrk İetanbula dönüyordu • 
Daha evvel Rusyada, Suriye ve Irııkta. 
İranda, Yunanistanda tem.iller verınit 
olan Ertuğrul Sadiyi bet aenedenberi 
seyretmemiıtim. 

"Türk Akademik T~yatrosu,, burada 
tahminlerin hilafına büyük bir rağbet 
gördU. Bun<ia san'atkann isminin oldu· 
ğu kadar, ciddi fCylere ne de olaa ıu • 
aamıt olan halkm ihtiyaç bisactmeıinin 
de tesiri vardı. 

T. A'. T. w Kırldarelinde beı te::nıit 

verdi: • 
(Kudtet Helvur)·. "(Bf:§te ~ten), 

(Bir Izdi~ç ){omi<fiıl), (Him1et), 
(Kırkından 1<>nra) ••. 

Ben bu bCf teınSilin ilminde bulun • 
<ıum. "Artistler arasında en 1ruvvetli1eri ~ 

Ertuğrul SaJi ile Vedat idiler ... Er~~- ~ ( , 

ru1 Sadiyi, be' seneden ~ gom.cnın t \' ı 
•e ve tenkide tabi tutarak gördüm ki, r"""' -verdiği imkinlarla inaafarz bır ınukaye- ~ 

o, artık, Raıit Riza ne ( Otello) da , L?O 
(Y1«0) rolUndeki .:U~balağalı hua;.u.~yct \ '": 
lerine kapdan mufnt (Ekspreayoruat) ~ 

değildir. ,. v "M. A. T." trupundan üç sanatkôr: 
Onda yepyeni, tecrıa~~ dog~~: Bedia, Ertuğrul Sadi oo Vedad ... 

kendi kendini yapan teknigın verdıgı 1 
b• d tma var Rorllerindeki ta.bitlik- . · . . d. ır unı • • Herkes kendı makıya1ını ken ı yapı-
le hayatıııda1d tabiilik ~~daki fark, yor. Sahnemizin tuluat devrihden lcalan 
kendi tipiyle, rolündeki tıpın ara1ın - an'anesi bilhassa bu sahada hill bini 
daki farkla mUvazi olarak lehinedir. muhafaza ediyor. Artistlerin hemen hiç 

(Artiıtler revüsü) adı altında Ma • biri ziya kanunlarına, bunların zaruri 
nakyan, Çobanyan, Aleksanyan, Fe- neticelerine, sahnede almaları icap eden 
hinı, Burhan. Nureddin Şefkati, Muh- tipin haleti ruhiyesiyle yüzdeki te7.ahür 
sin, Müvahhid, Muhlis Sabahaddin, lcri arasındaki müvaziliğe vakıf değil .• 

Kel Hu.an, Recep Safa ilah, illh.. gibi Bununla ~raber, Kırklareli, merrınu 
san'at tarihimizin meşhur phsiytlerinc niytini ve bu gnıpa kartı minnetini raf

ait taklitleri o kadar muvaffakıyetle betiyle isbat etti. 
yaptı ki hayranlrk duyınamak kabil de- z. s. c. 
ğil .. 

Muhlis Sabahaddinin. bilhassa Muh 
sinin bu kadar kudretle karikatünze 

edilebileceğini ne gördüm. ne ~:i§lin • 
düm. 

Bu cihetten Ertuğrul Sadiyi bir 
tek kelime ile tanif edebildim: H~ri • 
ka ... 

Grupun ondan sonra en mukt~dir 

Üç murabba 
Altı kibrit alm ve bunlardan ikisini orta.. 

lanndan kınn. Böylelikle elinizde dört bütün 
kibrit ve dört yarım kibrit var. Şimdi bUtUn 
bunlarla, aabhlan mllBavf olan Uç murab. 
ba yapınız. Bunu yapamazsanız nasıl yapı.. 
lacağmı biz yarın göıterec:eğlz. 

Mesafe saati 

lunduğunu unutturın~aflllcı..!~ 
bahseder dedim; kitab~,., 
veya cemiyetin büyilk duğUJlll ~ 
uğramış kimseler bul~ eUO~L:ıt 
mayın, ;§ÇiJeri bile ıasvır ~İJI f~ 
tün kahramanları, orıaJldaIJ ~ ~ 
ğe meyleden mıntakalarI~ .,atı. ~ 
tir. (Orta.halin bir de r- . )ı(. ~ 
liği andıran havalisi vardll'~)ra eJ'P'~ 
mel /.,-:ıhrammı'larını iş!e 0 İ)reıı t'1 
isteyip de bir tilrlü erışeııı . ,ı 
si~erden seçer.) dJğl ıçiO-' 

O nevi talihsizlere. a~~..; 
Georges Duhamel bır B' ~ 
cenah, hatta Clarte Eur<>pe~cııı' 
t6 gibi müfrit sol cena~ l)JtiJil_-ıJ 
mecmualarına yazı vetJ!J~~iJll'"' 
arasına kanşmıştr. yanıl ıYo'• ,c/I• 
anladı. O, sefalete öfkelen;.,ıeıı:wl 
yadan zavallılığı kaldırma 

1
:r. ~Jil" 

d~: za valhları, U:v~Jlılık eii ~~ 
vıyordu. Hani hayır ı§leJ!J 'J 
rine iş edinen rengin veya eltjll1'~ 
kadınlar vardır, fıkaranın rıe' ~ 
hafifletmek isterler; ?.f. ~ ?. 

'b'dır hamel de işte onlar ~ 1 ı;eıı 
talihsizlerinin elemlerJıii. fifle~JI 
gösterdiği muhabbetle h~ kal~ 
t.... nw..yadan efa.letir" ~71' 
mümkiin olsa o "iyı k8.lb 1 

b" J]1 • 
Iar, pek sevdikleri ır Udi1de11 .J 
mahrum kalırlar; bunu b jÇ~. 

ısUJl • tf• her ne suretle olursa 0 . afi t Ç" 
ıslahat istiyen kimseler, :0~ 
kUllere düşmandırlar. ?.{. vsııJ11ô' ti 
hamel de yerinin, onla~ tiıal cc011 
duğunu anladı: şu aksı.ıh eti i~~ 
• revolution) denilen harekedi:" ~· 
mil!rit sağ cenaha da geçıll ,8111.ıı' •J 

"bide\ ·r,. ses nizamın olduğu gı yeni b•~ 
lışanlar arasına karıştı: 

3
,ya dÖ 6,ıı

yat tarzı arıyan Am~rık aıııfl· ." ~ 
kesildi, makinenin, sıne~ ıu 1'ı;t!lld 
nun sanat ve dünyaya t~r dl oid ;#'~ 
ler getiren birer şeytan ıctl J.r>6 i<" 
nu anlatan kitablar yaıd1'ettilf ıtP~ 
française'e aza oldu. idaı; il<İ -~ 
cıtre de France'ta. çıkan b gtrılt ~ti 
doğru söz için zamane zerıııd,ı> 
ve muhafazakarlar rües~ı ~K 
de Fcls'e tarziyelcr verdı. ııl•tJf'~ıf· 

Mamafi hoR yazar. tatlı "ı.ı ~~I 
~ . bil Jt':'.ıj 

de bayağJ olmıyan bır ttit' O' 

artisti, ~i.ipbcs:z Vedattır. San'at ha
yatının henüz sekizinci yılında b•..ılu -

nan bu gencin çok dikkate çarpan bir 
sühuleti, benimsediği tipe intibakı, ifa
de kudreti var ki takdir etmemeğe im • 
kan yo1c. 

S. K. Yetkin ile Sab~h9it'S~ '(il' 
onun Conf ession de Ms71~1iJJlıse ~ 
yarı.'1 itirafı (1 ı adı le dı~el ;,,,· 
mişler. M. Georges oub ~~ 
memleketimiz.de de baylı~~ 
kitabları okunur; rorn~ oıJf ;ffl" 
ye kadar tercüme edilJn~ dl f' 
şa.~ılacak şeydir. Conf:ss gtıııl~~ııt 
it'yi daha yeni yazıldığ1 1 uJ~J 
ni on sekiz, yirmi yıl el"'~,. dt -1 
pek sevmiştim. Öyle bU;rber 11~ 
eserlerden olmamakla. ~ g.~ ~I 
romandır. S. K Yetkin 11 bit ~,J 
Rahmi. kendilerinde ~C:) ~ti' 
duygusu (sens artis~wıu elfj 11•_; 
muharrirlerdir; hiç §ilph bl P~ 

Dünkü Arap nçmm haWdtr: elline etmişlerdir. O kit& ,,tJP' .r;, 
Katedilen meaateyt §öyle beaap etmek kL Salavin'i sever ve onun b'10ıııııJI"'" 

bU:r~t 
00 

mu.avı 
189 

tan öbür cildlerin terciitOe ,,., 
Kadın artistler içinde zikre şayan O· 

}arak bayan Suat var. Sempatisi bilhas 
sa, Halidenin de kudretle ifade eaiği 
(Mahalle acuzesi) tipine karşı görülü
yor. Bilhassa sesinin tonu. madeni a
hengi de çok müsait .. Bununla beraber 
yaygaraamın mahdutluğu, kelime \,ul -
maktaki mü<nareseıizliği aşikar. Zaman 
la (Kazak kadın) tasvirinde eısiz bir 
hale geleceği anlaşılıyor. 

Delcoru mevzuu bah,setmiyecee!m, 
yok gibi bir şey. Makiyaj, Ertuğrul Sa
di ile V edadmkiler müstesna, çok fena. 

Demek ki saat katedilen meaateyt dofru da beklersiniz. · h .,41 
olarak 189 uncu kilometrede gösterecektir. NuruJI-~ 

DUrt hırsız (1) Remzi kitabmli, ıso ..,.1 

- ''" ~~rl~:;ı~:ızı~~~:ır~.:~n:~~: ~~1
11

~;~ Dayakla katJ ,- ; 
UçUncU hırıız 165 lira. dördilncU hınız da Uldftren ad•,ıı .. J-,; 
93 lira alnu§lardır. ,o '!"" t"f.• 

Bu bilmecemizi halledenler arıuıında hedl. Çonım (Huırua!) - tnal15 ~JJ' ..1 
ye kazananlar okuyuculanmız ıunlardır: manda çalqıan on dokUZ 1-:! ~ 6 

1 - İbrahim Kıral Vakıf paralar mUdUrlll kom.tu harmanda kavga ed 1'oe"' ,,,.,., 
ğtjnde ıdgorta memunı. df',lnl l\Yrrmağa gittiğinden. Hc'lcSO , , 

2 - AyRe-1 BUyUk bayram 80kak 44 tara!ından döville dövül~~ 
3 - Ne<'IA. ulusal Kadıkby Yoğurtçu park KaUI zabıt& ve Adliye 

kar&n•ı 78 takibata maruz kalml§t.ıı'• 
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Salaoak pldjııul.an 

lstanbiıl konuşuyor! ( Salacak : 2 ) 

Salacak plajında 
Plajın her günkü müşterisi sakalh zat kimdir. 

Sam ruzgarından korkanlar ne yaparlar? 
. Yazan : Haberci 

Salacak pl!Jını dOl&§ırken birçok garip 
llplen:ı rast..ı;eiatm. Fakat bunların ıçinde, 

en çok nazarı dikkati celbeden ınyah sa. 
kallı bir ihtiyar oldu • 

Herkes kızgın gllne§te kcndıııınl yakar. 
ken, o, yanındaki iki genç kula beraber, 
bir gölgeliğe çekllml§, kumlara uzanarak 
dinlenıyordu. Plaj sahJIJine: 

- Bu kimdir, diye sordum • 
Hiç dU~Unmeye !Uzum görmeden izahat 

\'CrdJ: 
- üniversite profesörlerinden Iııösyo Ba.r. 

Unldir. Kendisi İtalyandır. Yanmda gördU. ' 
ğllnüz de kızıdır. Herglın erkenden gelir, 
denize girer, çıkar rlinlerur, tekrar g'irer ve 
ak§amı eder. 

Bir taraftan bu lzahıllr dinlerken, bir ta. 
• ..Jc..o.ı... .ı.... ... .. .,,c~~ :. ... nı.• ~u~ ı .. ,a 

mak!n<>yl ııyar,;ediyordum. A rkıı.aı tanıanrrn 
hana dönUk olduğıı halde naSJI etU bilmem. 
fakat birdenbire başını çevirdi, sakalına ra.6' 
mt'n şirin duran yUzünll buruşturdu. Belkl 
de: 

- Ne lstıyorı;unıız diye eoracaktı. 
ben de.ha atik davrandım. Hemen 
gl::lerek, kendim! takdim ettim. 

O zaman gUlmt>ye başladı. 

Fakat 
yanrn!l 

- Allladrm. Anladım. diyordu. Şu sıtk:ı. 

hm me~elesl. .. 

l{endlıılııc oldu~ gibi durunıa işimi göre. 
bileceğimi söyledim ve tP.§ekkür ettim, "Bir 
dakika eonra, 1talyan profesörle yanında. 

kilerin vaziyetin! makinemdeki !timin Uze. 
rtne geçirmiş bulunuyordum. (Bu resim 
dünkU yazıda çıkmıştrr). 

Doğrusunu isterseniz size müsaade etme_ 
mem !Azım ama, ben de uzun ı::eneter gaze_ 1 
tedlik yapmış bir adam o!chıgum lı;ın size 
hllk veririm ve arzunuzu yerine grUre('t'ğim. 

Bu 'plA.jda raııtgeldJğim ikinci bir entere. 
san tip de, deniz kenarına oturup, dalgın 

dalgın kitap okuyan genç bir kızdr. Seasiz. 
ce yanma sokulduğum zaman, patırdı etme. 

Yalnız söyleyin bana, ne hiçim dura9Jm .. mek lçln aldığım tedbirlerin zararsızlı~t 

aııladım. Başına kırmızı bir fular sarml§ o. 
lan bu sarr kız, elindeki !ran8lzca kltahll öy. 
le dalmıştı ki, ufak tefek patırdı deg11 , top 
at.sam duymıyacaktı. 

Okuduğu kitaba de.ha dikkatli bakmca, 
bunun ,ıır mıııraları ile dolu bir eser oldu. 
ğunu da gördüm. Ht'rkeı:ıln yllzünü, gUneşlet 
mek için geldiği bir plAjda. güneşin altmn. 
l:'t'çlp kitap okumak, pek gıtrlp bir usuldU 
doğruıııu. 

Sl\lacaktakl gara~tıcrden birisini de kot 
bileğini' iple çivi asmış olıuı. genç bir erkt'k 
teşkil ediyordu. 

1stanbul sosyetelerinde ~ok görünen ve 
§ık gezme.sile tanmmı' olan bu enç baya, 

vaziyetinin manasını sordum. 
GU!erek: 

- Sam rUzgA.rı, dedJ. VUcuda mUthl§ 1P., 
keler yapıyormuş... Ödüm kopar böyle §'!V. 

den. Fakat denizi de çok seviyorum. N!ha. 
yet hu usulü östrettııer. lnsanın vUcudund& 
h.lr. demir parçası olursa. Sam rtlzgA.n dil. 
kunmazmı,,. Haksız mıyım? 

Hiçbir cevap vermedim. Yalnız makinemi 
kahlırdım, resmini almağa hazırlanırken: 

- Olmaz. dünyada olmaz, diye itiraz et. 
ti. 

Ben ısrar ettim. 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::1::: :::::::::::? 

e= • k t ' :: ·~i Dık a . U .. .. 
:: -- :; 
i·,= Mahallelerinizde gördüğünüz h 1 •• 
:i bütün eksiklikleri, bütün şikayet- !i 
ii terinizi, yapılmaamı istediğiniz ii 
.. 1 . ık h ... d. ı .. : :; şey en, canmm ı an a ıse en ii 
ii her saat, ister mektupla, telefonla ii 
i! ve tsterseniz matbaamıza gelerek !i 
ii bize bildiriniz. !i 
H "Auharririmiz, fotoğrafçıları - ij 
!! mı~ ayağınıza kadar gelip ıöy. ii 
n le<liklerinizi inceliyecek, şikayet - g 
. ii lerinize veya temennilerinize ga- I! 
1 ii zetemiz tercüman olacaktır. :i 
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Sn1acakta s(,,Jwıma odalrırınıtr üzerin. 
de güıı.c§lenccck yerler oorrlı 

- Öyleyı;e peki ama, dedi. YUzUmil sak_ 
lanm, yalnız kolumu alırsın .• 

Hakikaten yanında duran bir direğin ar. 
kasına g!zlendl ve yalnız kolunu · uza tara-< 
resmini almamı bekledi. . .MııamaCih benim, 

istediğim de daha bqka bir ı.ıey değildi .. R~s 
mi aldıktan sonra gülmemek i~n dudakla-

rımı ısırdım. Ve bu arkad&§ın yıı.nmdıın ay. 
nldım. HABERCİ 

Vaıroınıa : Satacak 
P•.aJı s 

KliycUIUk tahsil eden 
gençler 

Ankara, 14 <Hususi) - Bundan 
dört sene evvel maar:r vekaleti tara. 
frndan köycülük ve halkçılık tahsili i
çin Avrupaya gönderilmiş olan genç • 
lcrden Naşid, Rıza ve Turgut tahsille. 
rini bitirerek memleketimize dönmüş
lerdir. Vekalet, bu gençerden lüzumu 
kadar istifade edebilmek için kendile. 
rint ihtisasları dahilindeki münasip va 
zif elere geçirecektir. 

1 1 
3· 

uııuımımıııııına---------·-----
KURUN' da 

_!(ardef lrakın acı kayıbı 
Asını Uı, bA!tabk alyaat lcınaUııLıı traı.a 

alt fı:kr-.mda ıunu yaıcyor: 

Trakya manevrala.rımızda bulunmak Uz~. 
re lıılusuldan bir ta.yyareye binmek içln hıt.. 

zırlanan İrak erkAnıharblye relal Bekir Sıt. 
kmın bir kaW kurıununa kurban gitme!>ı 

memlekette derin bir teeuUr uyandırmı§tır. 
Bekir StıkI, komıu ve kardeı !rakın mtida. 
faa teıkllA.tını kurmak hususunda §imdi\ e 
kadar büyük hizmetler görmUı bir kahra. 
mandı: bund.ın sonra da birçok muva!faki. 
yeller kazanacağı şüphesiz bulunuyordu. 

Dtinyanm her neresinde olursa olsun ıd. 
yut mak.•atıar ile yapılan ırulka.~tıar men. 
turdur; fakat böyle bir suikastın bllhaıı.n 

TUrkiyeye- en yakın karde§llk hisleri ile ba~. 
lı bir dost memlekette, hem de hayırlı blr 
l§ için Türk topraklarına ay&k atarken ,,ı. 
kubulması tabii olarak bUtUn Türk mllleU. 
nln kalbinde onulmu bir yara açmr§tır. 

Tahkikat henüz bltmemiı olmakla bfora. 
b(>r, dlln ıebrlmb.e g'f'lf'lrl frak t'r~ıh11Y"bl,, o 
hf'yetlnln re.lııl Hliafo.ytn FevrJ pa,a, 1nı ıl. 

ı,a~tln tamamen tahsl bir M>})ı,ble vukua. ı:el 
~f kanaatini llerlye sürdU. 'Fani bu l"!l. 

retle dahill JlllyMt bir Taüy~ttn ~TI'Ut ol. 
madıfma işaret etti. Karde, lrakı kıYJDf'tll 
bfr rllknUndf':n mahrum f'&>n hldJ!H', her ne 
ıekllde oluna. tel'lne llyıktır, 

TAN' da 

Ekmekler yalnız fırında mı 
aatalmah? 

B. Felekln yausmdan: 

Belediye Ufoyu tepelem,..k vestleaile yiye. 
cek maddeleri aatanıa.r Uzerine hayli dur. 
du. Umulduğu gtbi beledJ'-"e aııWııı d 

J m a o. 
nunla beraber ortadan çekllmeal temenni 
olunur. Böylelikle buglln yapıtmıo olan bir. 
çok hayırlı aıhhat itlerini tifonun değil, be. 
ledlyenin yapmrı olduğu meydana çıkar. Bu 
arada llğreniyonız ki; bundan aonra ekmek. 
!er kAğıtıar içinde aatrlacakm'I. 

Avrupa.da bazı lokanta. ve trenlerde kUçllk 
francel!lara tatbik edilen bu usulün bizdeki 
okkalrklara nıı.aıl tatbik edile('eginl anlamak 

fçln bir iki !ırmcı ııe görüıtüm. Bu adamlar 
belediyenin bu kıı.rannı derhal kabul edecek. 
!erini, fıı.kat buna mukabil ekmek satı§mm 
da bUtlln Balkanlarda ve Avnıpada bldu~ 
gibl yalnız 'fırınlarda ve ekmekçl dUkkAn. 
farında satılmaamı fatediler ve: 
Nasıl bir fırında ekmekler kirlenir mütale. 

Mile ba§ka ıey aattınlmıyorsa, sardalye, 
petrol, vejetalin, bulamaç, putırma, aaı 1.. 

mura peyniri gibi bul&§ık \'e kir tutmaya 
müsait §eylert aatan bakkal dUkkA.nlarmda 
da ekmek satmayı yuak et.melidir. Yokn. 
bıtkkallar ekmek Mttrkça bunlan kAğıda je 

ğil çelik zırha bürüsek gene kirlenir, gen:? 
pislenir. Dediler. 

DU§ündUm ve haksız bulmadım. Gerçek 
blZden 1>e4ka yerlerde bakkallar ekmek sat. 
ma.zlar. Et satmadıkları gibi. 

Gt>rtl bııkkAl dlikktnlannda dJğf'r etYıt.. 

nın da temiz tu~r autttlle umumı t'.. 
ml7Jlk elde edllt'rek, bu meyanda ekmett de 
temiz olarak alabilmek mUmkUndtir. F&kat 
ekm~hlrr ~·aJıın; fuı.nlarda, yani bir cins 
m1.lın Mhldı~ı yerden almv. daha ı~-ı ola.. 
cak ,;lbl geliyor. 

Bununla bt-raber ıunu da dü~~f'k 
lrnkAnındır: FTrınl.v, o luı.da.r çok mu ki 
hPmtt-n sok.ala çlkttlımn ı;lbf ekmeA'fmlıl 

alabllpllm. Bıu:r 1NDtlt'rde bir flJ'lJla gltm•k 
gelrnt>lc, a,a.~ yukarr bir fırınlık t>kmek '1. 
yttek kadar acıkma.le dt>lllf'ktlr ! 

CUMHURIYET'te: 

Roman yazan, hapishane
den kur~ula blllr mi ? 

Sen-er Bedi gt>Çen gün ha\·adlsl Haberde 
çıkan bir hAdlM-yl ele alarak diyor kl: 

Lehistanda bir haydut birkaç adam öldilr 
dilkten aonrs., hapse glrmı,, orada bir ro. 
man yazml§, ne§redilmiş, bilyllk bir mU\'&f. 
faklyet ka.zanmıı: haydut ikinci bir roman 
daha nt'§retmlş ve daha büyUk bir muva!f;L. 
klyet kazanmı§. Bunun Uzertne memleketin 
bUtUn edebi teşekkülleri Reisicumhura mil. 
racaat ederek bu haydut edJb!n atfedilmeainf 
dilemişler. tıkönce razı olmıyan Retıılcum. 

hur, ~e!aatçllerin ısran. aayrca çokllğu U. 
zerine haydudu (yahut ttlyUl< edibi!) serbe!t 
bırakmış. 

Gerçi bu haydut roman yazmıya b&§ladık. 
tan sonra artlk !Ulen delil hayalen klmbl. 
lir kahramanlarından kaç kişinin daha ca. 
nma kty&rak hınmıı tatmin edecek ve kan 
yerine mürekkep dökecektir: rovelver yert. 
ne elin• aldığı kalemin yapabileceği clnu·et.. 
ıer ne de olsa haya.it ''e nazarl kalır: fakd! 
beşeriyete faydalı eserler bile yaz.si\. matb1!ı 
mürekkebi kan lekeslnl temizler mi! 

Bu misal l\zerlne Lehistan hapishanelerin. 
deki bfitiln haydutlar kaleme u.nlıt"~1<11\ ... 
dır. Affedilmek Umldlle her birinin birer şa_ 
heııt'r yıızmıyacajtmı kim temin eder? Bu 
gidişle Leblstan haplsbanelerlnin edebiyııt 

'(Ltltfett My/ayı çeviriniz) 

1 



Jap 
Harp masrafları dolagısile 

Berbat vaz·yelte. 
Şangbayın yalnız bir meydanında 463 k.şi 

öldü, 828 kişi yaralandı 
Nsnkln, 1:5 (A,A,} - Röyterln öğrehdlğt. aakerllkten tecrit. edilmif olan mmt.akadan 

ne rHre lnrtJtere, Fransa ve Amerika hUka çekUmeslnl ve buna mukalıü Japonlarm :la 
metlerf, Çin hariciye nezaretine bir nota sonradan celbetwderl takviye kıtaat.ile faz.. 
tevdi ederek beynelml!el imtiyaz mınta.kaaı. la gemileri geri alınalarmı tekli! etmı§lerdir, 
nm bombardımanını portesto etmlıılerdlr. J . . apon malryesı berbnd vaziyette 
Şanghayın bombardımanı Tokyo u <A.A.l _ Röyter bildiriyor: 

. ~okyo 14 (A,.A,) - Şanghaydan bildiri!. Japon sanayicileri, Jr.ponyanm fillen har. 
diğine göre iki Japon harp gemisi beynelm!. be ı;lrt;mest üzerine, agır endüstri için bfl.. 
lel lınt.tyaz mmtaknlarmın §tmallnd ki Şang yllk reklAnı yapnutğl derpl§ ediyorlar. Fakat 
hayın hUldl.mct blnlllarmdan bir kısmını 1 Ftnıına baknnlığmm kAn tahdit edeceğinden 
tlddetle bombardırtıan etmı,,ıerdlr. Bıı mı!I. 1 korkuyorlar. Bıınkerler ise QçUncU munzam 
taka Çln taa.r:ruzıa.n için bir battı harek•!t 1 harp b!ltçcslnden sonra çok karanlık görU.. 
nokt.asr vaz1tes1nl görmekudir. len rnaıı vaziyetin tsUkbaHnden endlşededir. 

Japon bombardımanının 

1 

ıer. Zira halen gUnlllk ma.cırat hlr milyon 
kurbanlara stcrling olarak tahmin edilmektedir. 

h 

1 

Pamuk. ipek ımnaylci'erlle muhtelif di"" .. r 
Şang a.y 14 CA.A) "BUyük dllnya b d ' - ' sanayfr-ller, Çin plyasasmm kendilerine ka. 

mey anma dll§en bombalar f63 kişl.nln ö!U.. pannnş olma.mndan çok mUteesslrdlrler. 
m'!11e ve 828 kl§lnln yaralanmasına sebelıL 1 Gazeteler, gemilerin hareketi ve kltruıt sev 
ye vermııur. klynb haklando. haberler vermeğe mezun ?l 

Şanghay limanında ticaret nıadıklan gibi hatkm bu ho.ttketter esn:ırnı.. 
gemisi kalmadı da hazır bulunması da ~asak edllmlşUr. 

Şa.nghay 14 (A.A,) _ Şimal istasyonu Pollıı. ııayla cıkaranlara kTşı çok §iddeUI 
davrantı",nlttad•r 

dva.rınd& ve Yangsefu mahallesinde yangın · 
ıar devam etmektedir. Şapein şimalinde top B taraf tahkikat Japonların 
çu düelloau henUz kesilmeml§tir. işine gelmiyor 

Büttln Ucaret gemileri Şaııghay limanını Moskova 14 lA.A,) _ 'lu 8.J&nSı bildiri. 
terkctmıılerdlr yor: 

imtiyazlı mmtakaların 6 Aguat.ost.a, Tlenllindeki Sovyct ba§koıı.. 
muhafazası ao1osıutuna yaptl&n akın Jıakkmdaki Sovyet 

protestoauno. tatınlnk.Ar blr cevap verilmesi 
için Tokyodakl Sovyet masıahatgUzarmuı 

ıkJnct bir mektııbuna. cevaben Japon barlcl. 
ye nuırı. bu meselede Japon m.ak&mlarmm 
methaldar olduğunu reddeyJemiO ve lkl hU.. 
kQmeLln ncntsındeki koıısolo.lan vurtaslle 
malı&lllnde mtl§terek bir t&hklkat yapılm&. 
auu teklif etmi§Ur. 

Şa.nghay 14 (A,A,) - Röyterin bildirdiği. 
ne g6re, limanda demirli bulunan ha.rp ga. 
mllerlnden t11glllz ve Fran.sız ııilfl.hlı bahriye 
efradı karaya çıkanlml§ ve Fransız imtiyaz 
Jı mmtaka.u ile beynelmilel imtiyazlı mm. 
takarım sevkutcey§ itibarile mUhlm mubte_ 
Ut mevkilerine gl!ndcrllml§Ur 

Japon kıtal:!n Nankin civarında 
Tokyo 14. (A,A,) - Nankinden gelen bir 

telgrafa söre Japon kıtaıan, topçu himaye. 
atnde olarak Nanklnin arkwımdakl aırUarı 

iagal etml§ler ve dat1ardıı keçiyollarmdmı 

dil§Dlant takip etmeğe başlamıılardır 
Dağlık mmtakn•a.rdakl iııUhkll.mlarda mııh 

BU~ ,kalııuş olan Çln kıt.alan cepbane ve y1. 

yecek ıı.zaldıkı;a harb kabillyeUerlnl kayoot. 
mektedlrlcr 

Çinlilerin bir mu\l'affakiyeti 
Şanghay 14 (A,A,I - Çin ajansma göre 

Çin kıtala.n, Şangtredeki Japon iplik tabrl. 
kasma yerleşen Japon t:mum1 kararg~ını 

togal etmlşterdlr 
Hongkcn mnhlllleslnde Jnpon deniz mQt. 

rezesl taratmdan hareket Uu'J olanık ku11>ı. 

nılan başlıca Japon kış!nsı Çtn kltaları tarn. 
!mdan muhasıır& edilmektedir 

Neticesiz ka'an mütareke 
te~ebbüsleri . 

Şanghay 14 (A,A,) - R11yur ajansı bn_ 

diriyor: 
Yabancı konsolosluk makamları diln \ki 

taralı bir mUtareke kabwlUne sevk için tıey. 
hude teşebbU!te bulunmuılardır Bu makanı. 
tar, Çln111erln 1932 muh&Mmatmdan sonr..ı 

Afarozlu 
yıJdız ar 

(Baş tarafı 1 incide) 

lfal\ım olduğu üzere Şarlonun fılm
leri, Hitler mevkii iktidara geldiğin. 
denberi, Almanyada da yasaktır ve 
söylendiğine göre btı emir bizzat Hit. 
ler tarafından verilmi§tir. Fra.nkonun 
Hitlere hoş b'aünmek için ayni yasağı 
İspanyada da tatbik etmiş olduğu an
laşılıyor. 

Diğer artistlerin afarozlanna, bun
larin sol ve ileri fikirler beslemeleri
nin sebeb teşkil etmesi muhtemeldir. 
Bu artistler Holivudda bilhassa son 
grevler esnasında faaliyet göstermiş 

münevverlerdendir. Frankonun temsil 
ettiği zihniyet böyle ileri düşünceleri 
hoş g8rmez. 

....... ıtdllllttmnunH !!tnnıuırııı!Hlt!ıJınırııınmıtııı:mnınt 
takuttelerlnden daha bUyUk edipler :reuıur. 
mekle ıllhret kazanacağı gUn uzak olmak."\ 
ı;erekUr! 

Fakat l-azlyet her ı.aman böyle nlma7~ 

Buo.n btr nıuhıll'?'Irln "-eya mUtC6ebbl in, 
3'Ul.t'a~ rom:ı.n o kndar lcatu olur ki, rıız.ıl. 
ma1ı, bluat ~lruı ret sayılabnır. Onun tein 
een:cr Bedi ıcorkm.asm. Lehistan hnplslulnt"
llnde kalan diğer <".anllerln kendllerlnl kur. 
ta.rmak ıcın romıuı yaunağa ~bbUıı etme. 
lerl, lşllyeceklerl edcbt fccae.t yUzfuıden bel. 
kt ceutarınm dalın ~k ıırt.mMlle netıcele. 
11~el<UT. 

K~kl harlçtek1 edip !ı!!lıık!"rmdnn hıuı. • 
ı..,ınıa .. bu a&ııl tııtblk ed!Jehllae ! ı 

H. 'it!. 

SovyeUer birliği maa!ahatgtlzan M. Odeu 

tc:bzmo.nn. M. Hlrot.aya verdlgi cevapta aın.. 
nm ve tecavtızUn yapıll§Uld&kl soyrln ve ar 
zetUğl manzaram çok earih olduğunu ve 
beynelmilel hukukun misline teradüf edilme. 
mi§ bu lhl!llnde Japon mo.kamla.rmm meı;u 
ıtyetlni tesblt için ayrıca bir tahkikata hacet 
bQlurttnadığın r bUdlrmlıUr. 
Mnanın!lh Sovyet hUkQmet1, bu meaeıe 

hakkında. bir tahltikat yapılma.ama mu vata. 
ltatc hazırdır. Yalnız, Vurget hakkmda Ja. 
pon makamlannm ittihaz ettiği hattı hare. 
keli. yalnız Sovyet ve Japon konsolosları 
tarafından yaptl&cak herhangi bir mll§terek 
tahkikattan hiçbir mllsbet netice beklenebil 
meslnl ~ayrl mUmkUn kılınıt olduğundo.n, 
SSovyet hUkQmeU, bita.rat aza ve yüksek 
hakem olarak nentat~deki konsoloelardo.n 
diğer blrlnln, Amerikan, lnglliz vey& Fmn-
61Z konsolosunun ~Uraklle bir tahkikat yap•l 
mıı.st teklıtlnde bulunrnuttu. 

sovyct hU!roıneUnln bu teklif\ Y. mrota 
taratmdan reddolunmUJ ve M. Hlrota, 1)u 

tahkike.ta. UçUncU eşhdm kanttmlmumın 
Japon hUkQmetince tamamllc ı;ayrl kabUl 
kabul bulunduğunu btldlrml~Ur. 
-~----~~---~~-----~-

5 ov yet tayyare-
cileri kayıp 

Uç taggaıe 
tahaı ı igata başladı 
Londru. ııs (A.A,) - Röyter ajansının 

(Alaaka)dan iatlhbaratma göre Sovyet tay 
yarecllerfnt aramak lçln dllıı öğleden 10nra 
3 tayyare havaıanm11tır. 

Tayyare ile radyo muhaberatı 
kesildi 

Moskoya 1' (A,A,) - Tas ajansının ver 
dlğl malcı.mata göre, saat 13,40 da Şimal 
kutbu üzerinde uçan 209 N. tayyaresi saat 
14,3!? de en sağda. bulunan motörlin işleme. 
dlğlnl, 2600 metre lrtl!ada biç bir ~e.}i gör. 
meden uçma.kta olduğunu bildiren bir ı :ıd. 
yogram göndermlıtı. Bu telgra!t&tı sonra 
tayyare ne muntaza.m irtibat mUnkaU o\. 
mu§tur. Moakovo. aa.aUle saat 1,68 de Ya. 
kutsk telsiz tatuyonu ıu telgrafı aım11tır. 
"Herşey yolunda gidiyor. tııtme ıera.iti çok 

fcnadrr .... 
Sa.a.t 17,30 da. Şmlt burnundaki lat.&Dyıl:ı 

da şu son telgrafı almıştır.: "Beni nasıl lşl. 
tiyorsıınuz? Bekleyiniz.,. Bundan sonra. bll. 
tun Sovyet. lıtnayonl&rınm, Kutup lııtnııyon-
larının ve Amerikan lıt.asyonlarınm mUte. 
madt dlnlemelf'rlne rağmen. a:ı.at 2.14 e k•. 
dar l"vyare ile lrtlba.t. temin oluMmamıştır. 

Son dakika 
Kutupta yere inmişler 

Mosko\'a, 15 ( A. A.) - Resmi bir 
tebliğe göre Sovyet tayyarecileri, şi. 
mal kutbunda mecburt surette buz ü. 
zerine inmeye mecbur olmuşlardır. 

Krassine buz kıranrnll, beraberine 3 
tayyare alarak Barrov burnuna hare
ket etmesi emri verilmiştir, 

Trakya 
manevraları 

Trakya manevralarında bulunmak 
üzere memleketimize gelirken müessif 

bir suıkaste uğnyan Irak erkanı harbi

yei umumiye reisi Bekir Srtkt paşanın 
yerine erkanı harbiyei umumiye ikinci 

reisi mirliva Hüseyin Fevzi Paşanın 

riyaseti altında teşekkül eden Irak he-

yeti dün akşam Toros ekspresiyle Hay
darpaşaya gelmiştir. 

Dost ve kardeş Irak heyeti Haydar
paşa garında Korgenaral Asnıı Gündüz, 
Tümgeneral Veysel tlnüvar, Merkez 

kumandanı General ihsan, İstanbul 
kumandanı General Cahit, Hariciye teş-

rifat umum müdürlüğünden Kudret ta
rafından karşılanmıştır. Bir müfreze as-

ker garda resmi selamı ifa etmi ve mı· 
zrka Irak ve Türk marşlarını çalmıştır. 

Korgeneral Asım Gündüz Hüseyin 
Fevzi Paşaya beyanr hoşamedi ederek, 

Irak Erkanı Harbiye Reisi Bekir Sıtkr 
Paşanın feci ölümü münasebetiyle Türk 

ordusunun ve Mareşal Fevzi Çakmavın 
derin teessürlerini bildirmiştir. Bunu 

müteakip Korgeneral Asım Gündür 

generallerim.izi aziz misafirlerimize tak

dlın etmi_ştir • 
Hüseyin Fevzi Paşa askeri müfreze

yi teftiş ettikten sonra Irak ve Türk 

bayrakl:ıriyle süslenmiş olan gardan 

çıkmış ve motörle Tophane rrhtımına 
çıkarak Perapalas oteline gitmiştir. 

Misafirin beyanatı 
Aziz misafirimiz saat 21 de Perapa

laı otelinde İstanbul gazetecilerini ka

bul ederek mükemmel bir türkçe ile ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Hayatımm on senesini tstanbul 
da, altı senesini de Türk askeri mektep

lerinde geçirdiğim için kendimi öz va

tanıma gelmiş sayıyorum. Ben de bu va 
tanın evladıyım. 

Osmanlı dcvelti teıekkül etmeden 
evvel ·ı urkler Asyaruıı u1usıncıa §alılı 

ve büyUk seferler icra etmişlerdir. Bil1-
tereddUt diyebilirim ki askerlik Türkle· 
re hastır ve Türkler askerlikte mümtaz· 
dırlar. Bu itibarla Trakya manevrala
rından çok istifade edeceğimizi zanne
diyoruz. BilhasY, bu manevralan idare 
edecek olan kurr'.andanlar Türk lstik!Sl 

harbine iştirak etnıiş büyük generaller

dir 
Büyük Atatürkün idaresi altında 

Türk ordusu herhalde çok terakki ve in 
ki~af etmiştir. Bütün bu sebeplerden 
dolayı Trakya manevralarından istifade 
mizin çok büyük olacağını Umit ediyo-

rum . ., 
Hüseyin Fevzi Paşa. Musuldaki feci 

suikast hakkında da şunlan söylemiı

tir: 
''- Merhum kardeşim ve arkada

ıım Bekir Sıtkı Paşa büyük bir adamdı, 

ve bütün büyilk adarnlar gi!:>i dostu da 
düş.'llanı da çoktu. 

Tahkikat daha bitmemiıtir, fakat 

benim kanaatime göre, hadise tamamiy

le ıahsi mahiyettedir ve herhangi di
ğer bir işle alakası yoktur. 

Suikasti yapan Iraö ordusunda fili 

hizmetini yapmakta olan bir neferdir . ., 

Efgan heyeti reisi geldi 
Manevralarda bµlunacak Efg,m he-

yeti reisi Efgan hassa alayı kumanda

nı General Sadullah Han bu sabah 

Semplon eksprc&iylc §ehrimizc gelmiş. 

tir. Genç Efgan generali. istasyonda bir 
kıta r .. · kcr tarafından meras!mle karşı
lanmıştır. 

Efgan heyetinden general Abdulhad 

Hanın ve heyetin diğer azalarını"n bu 

akşarr. Toros ekçpresiyle gelmeleri bek
lenmektedir . 

Miifetlişlik kurargfthı gitti 
Ordu müfettişlik karargfilıı heyeti 

bu sabah Trakyaya hareket etmiştir. 

H~~lE~. 
lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlannı 
HABER'e verenler kar ederler. 

tayda hAdiseiet 
(Bel§ tarafı 1 inciM) ı mak için bugün sabaJıa. ~t' 

tanesi, muhabirin telgraflarını kabul hudutlarına iltica. etIJlek tır· !r
etmiştir. Amude'de 150 ev yani111~·dJ 

Binden faz.la Suriye demir gömlek- hail devam etmektedir. pe J311~" 
lisl Antakya içinde ve dışında. sillhlı rol istasyonu yakrlrnış~ır. 
olarak gezmektedirler. Amik ovasına taka alevler içersindedi1· ıc uıert 
inen aş·retler ş·mdi de Hataya &kına İsyana karşı tedbir a~~str '~ 
başlamışlardır. Bunlar da silA.hlıdırlar. tarafa giden fevkalade btııııı 
Ş!U'ki Hatay demir gömleklilerle aşi • bugün geri döndil. ts;-aıı; ıcst • 
retlerin kordonu altında bulunmakta. tınlmadığı anlaşılıYOr. :ıcol {' 
dır. karşı gelmek için 17 k~'°'-etl 

Mustafa Kuseyri bir çete teşkil eL getirilmiştir. HUkuı:ne.t iic8deıe 
miş ve bizzat çetenin başında. buluna- asiler arasında şiddetJı ın ~it· 
rak Ş;ı.mdan Kır:akhana doğru hareket kubulduğu haber verlııne • 
etmiştir. 'C:I 
~am nropaganda dairesi Dok UZ ki~ /[I 

te\1kifleri itiraf ediyor k stJ( 
Antakya, (Arab ofisi) - Son gün- /( OmÜnistJİ d'ldİ 

terdeki hadiselerden eonra şehrin T k · f e ı 
Tiirk mahqlleleri Arab mahallelerin. ev 1 ıcu' ~. 
den tamamen cyrılmıştır. Antakyada Komünistlik suçuyla. d:uiğe ~ 
yeniden büyük bir heyecan ve endişe kalaıımış ve mOddeiuaıu b ııeŞS 
başlamıştır ve şehir kapalıdır. Bu ha. miştir. Bunlar Ali Ferru ' ..... Aıi~ 

ofÖt ~ 
rekatın sancağın diğer yerlerine ...-e at, Mavro Mustafa., !1 stıt'· 
bilhassa lskenderuna s.irayet etme!'in. met. Ali ve daha üç ~nl~ ııv 
den korkulmaktadır. Birçok Türk tev- Sorgu hakimliği bU. 
kif edilmiştir. tevkif karan verıni§tit. f 

Cezirede kanşıklıktar I"'" 
Şam, 14 (Hususi) - Cezire kanlı 1r8 D J a t e fl't tı 

anarei günlerini yaşamaktadır. 300 m O tJ 8 ber:ıtiır,ıeU f 
kişilik bir kafile hayatlannr kurtar _ Hiikumetimizl~ tran b tt.I~ 

Atatürk 
,·e -_,ı, 

eıınd>l a.!<ted;lcn telefon 
1 
ııtl!JV, 

la.§mıızı mudbır.-:e bU yı . telııı1'. 
yazıt ve Maku arasınd~htl'°'t 
tının ıı:lah ve ikinci bır içill f,: 
takviye~i lfızımdır. s~~~~ ,. 

Atatürk ve İsmet İnönüyü lımire yetP. .~e,.ilmi~f r. AY" 1 dS ~eli 
davet için şehrimize gelmiş olan lz. zıt \•e Tebriz istasyonlatl ~,i)-e 
mir beldiye reisi Behçet Uz Karadeniz bilcümle asri tesisatla. / 

lzmiı i teşı ifl 
vadettileı 

vapuruyla dün 1zmire dönmilştür. cekt· ff 
Beh~et Uz hareketinden evvel şunla- ır. ~S'J 
rı söylemiştir: H östencede Y1J ''-~ 

.. _Fuar (panayır) bu aym yir- oıın s1Ulb yilk ı<l'i. 
minci günU saat 18 de lktısat vekili Bllkreş, 15 (A.. A..) - ııaljll Y/, 
CelAl Bayar tarafından açılacaktır. bi!dirildi6ino snro, limr )ı{~/ 
Başvekil İsmet !nönU manevralardan şark kumpanyasına. ai·ne '(J)UP'J& 
sonra tzmire geleceklerdir.,, runun hareket etnıe!J uJSll ~ 

At<lHirkün t'ıJJ'l.iri •ÔV<ı....,.ti ., ... ı:.... -·-·~ PnliK-vukıtb 0 ~-, ./ 
de Behçet Uz: re vapurda. general F't~uı1' 

"- Vaid buyurdular,. demekle ileti. için silah ve mühiznlılat 
fa etmiştir. dır. 

1 

En emin, en rahat; en s~~ 
Ankara - lstanbul yolcuhJO 

- -- - ~tl~t 
I ' f B k .. "dare• · .Ect .a ıa a anlıgına bağlı Hava Yollan Devlet İşletme ı .. P' 

l . . ··rıt ı.ı1' 
11c posta tayyare erının Ankara - İstanbul - Ankara ıru 

1''' 
muntazaman devamdadır. 

Hava Yollarının acenteleri: _.:ı"' ( 
binasıJJ""'' 51 

r-ıo: ~ı51 
Karaköyde P. T. T. binasında (Telefon g) (4 

(233 

A - Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. 
No: 3682). 

B - istanbu1da 



--==~================~-=H~A~B;:;:E::..:R~ ~lisam postası 

·~ 
dJ ln T Yazan: Şaılot Pıim 
~ ~ ~:den tercüme kalb ve his romanı 

.. şitCd~ - 27 -
ttıı bi an aytı'--
,) ır ... "llazdan ·· 
'Qtıııi ·••Cktup once, Leydi Lil-
ı ~d;~ckti. FakYatdı. Kızı bir daha 

'dl. tı '1akikatı ~-kulağile işitmek is-
t\ ıç olmazsa okumalı 

1. lııpta 
"'tdj Liı a Yncn şu l 
&eıı; Ytı! n ar yazılıydı: 

ıııe ı..:, diııı • 

tımın göiıüne rastlamış bulunuyor. 

Şimm ben de yerlere ıerilmiı bir haL 
deyim. Bir çiftçi oğlunun terbiye, tah· 

ıil ve istidadı sayesinde bir centilmen 
olabileceğini belki de bir gün öğrenir. 
ıiniz. Beni aleminizden uzaklaştırdınız 
Fllkat diğer alemce ebedi surette ai-

11:. ""lt • i Crnek ist . . 
"'(' 14 ~k · ~lnız! Bir keti zinle beraber bulunacağımı ümit, zan 
~!.. ~>~L l&ternj 
• ~ ıııkl;laıtırdııu Yerek beni kendi ve temenni ediyorum. 
'Oııdifr .. ıı, ban Z. Hayatımı ayd1n Benim kaybolmuş sevgilim ! Ebedi 
~ " ~~- li a verdiğiniz ümitleri yete göçmek zamanı gelinceye kadar 
ftı t ~ıtıj • lYat L . • •• •tıtt lıız ı,· ue.nını ıçın artık elveda! Babanun oğlu olduğumdan do-

-ı;'1 ~l.ıruır laba. Hiç olmaz~ laıyı beni pek ağır bir tekilde cezalan. 

. litt- 'lıııaıc iat ntı~ ~İzi hiç bir uı.. dırcınız. 
~ ~-k~j &İze ~dını, Veyn mektubu zarflayıp kaparken 

llj ~ hıiid~~etnek lazım geldi kendi kendine : 
deıı ~: drk~11 1 

ulunuyordum. Ha - Bundan sonra, dedi. Aramızda 
~ lıiıe ~ ettn· onra beni sevginiz- hicbir kelime konuşulmıyacak .. 
't,. ı... ol._ 1Yec:e ~ · · h "il ~ itne .. gtnıze dair za- Mektubu emerı Leydi i.ilyes'e ve 

k ~tlki lllit ne lca~İditn vardı, Me- rilmesi emrile Lorcl Çarnovd'un oda 

"111ıteı~' ıi2 akııı r da boşnıu§. hİ7.metçisine verdi. 

~l?ırl~• !lltonu 
1 
'ta hareket ettiniz. Leydi Lilyes elbise değiştirmek ü 

"'I ı..," zere asına ::.:• ıgı zaman eyn ın tb~ ~'"""· i tA>-ı. ı a fa.kir bir çiftçı" evı" od r kt ~ V . 
~. ·~ •t· Pek bü ""k ~de . ı •Öy(i e ~.tür. Size bü- mektubunu tuvalet masası üzerinde 
~· .fltrıdilti Y c:egırn. Benden buldu. Dikkatle okudu. Ne kadar bü-

ıııı>. nden ı:__, ' lit'lt ·: •CQ;Ja nefret e· yük bir hata işlediğini derhal ankdı. 

ı.~ iti ,~1 biıdiğinj • işin içinde aldatma, hakaret, sevgi ve 
~dıı~ ~o çiftı- ~ ~1 • IÖyledini:ı:. De. kıskançlık gibi 1.ıeseleler yoktu. Vey 
~ 

11
• lttı.ı \'e ıırını, beniJv orada nin yanında gördüğü kız hemşiresiy-

"l\.t. 1fllı;ı <>rad ·ı k L· -. .. n old .. ~ an ayrıldığımı, di. Leydi Lı yes pe yanlış fikirlere 
"I Ol'd•· • • "lnırtı•• L •ı• 1 
1 

• ~~ Ugünül: if ~ uı ıyonunu7.. kapı mıştı. 
~ tb~ır • ç tçı • l·ildiğiniz gi tki genç arasındaki münasebatın 

. "Qlc L 1 i!te h\i -' t qd anu kabul 1 - t sekteye ug~ radıg~ ını Lord ""rnovd'dan 
~lı(.• ~tal_ ın~iı~ . oı e ~ 

~llll'' ~ ~ 11.nnemdır; be- başkası farketmedi. Lord kendi ken. 
\ı~ ,... te a.ğ.. d" 
~ .. u~tl k ""c:ı altında gör· ıne: 
~ ~ ~dığ~l: hern§ireJnclir. Bu - Aralarında - dedi - aşikane bir 

'1t1ı.._bırJ11~ hu dakiJm.t. b"T" münasebet bulunduğuna şüphe yok. 
t .,. ll - ... ._ 1 '""'? u un 
~ ~11\>.., truı buı '-' '"'--.••r• ayak- Mutlaka ufak bir kıskançlık hadisesi 
._ "1lı :-~ unuyo oldu. 

llıi"tt' 0nların l"Um, Babam 
'ot ~b~\?t~iftib'b- ladeliğ~ saffet ve 
ıl.~~)' • • etli! • '"'llı ' za)" ntn. Bunlann ti:·. ~~~ce ::ne, acı sözlerle 
tı~ı ~tbt. ~ıı~ Yec:ek bir tarz-
"ıt ı. ~d .. urnda • 
~ 0ıt · l h l ' reıım yapmak 
•tt l. 1~!' U Un le 

t ı :'<lt~1ıı-dıttı v': huıuıunda bü-
~ llıiı '"t h~lrak, h dı. Sir Rey Vi
d LG!ıi ıitl\ç ha:va tebdili için bize 
'"lllııııdolduitıl\lu ta kalmıştı. Benim 

~ lld ~. f:\')' zannetınd< lütfu -'t ı. at ve ve • • n 
ltı 'lıııl: ••ıı olarak ya. 

4'ı-ı lıt .. • • 
tııiı..:. ~ ıı ~ ·•ı e\'ıa 
~.'''lltıı oltu. ~ - l olarak al k • . 
~~ 'l · ~ . ma ıçın 

'dt dtlıi ~çec:e.k;vnnden ve aile iı-
lı.ı~~J~d· tün it~· Evdekiler de 
~ ~ '" 

1
• AiJe a llllndan feragat 

'~liıt:tıı ~ :hahbetine pek çok 

S~ ~~'' ~011,e sade insanlar, 
~ :~ ht . 1 Sİrı ~ drlar. Fakat be-
~ti. ~h ~ d&.h· 1 eltiler. Çünkü 

b.. 'i ~tı 1 oldu" 
~'lld · bı.ın &'Umu söyle. 

lw. .~~ ~ h..ıka un hana, kalbimin 
~li ı.ttı "Yl'ıld he faydası oldu? 
.-, Qıç ~· nn F 
~~~·ı, ır 2, · k ~t aile nw-
~ \o lııı't tıe ktda albırnden silin
'~~ Yapt!ll\. r muavenet etmek 
~ ·~ ...... iÖrıd ~ektuplar hadi 
l td.....:""~ ~ek ' ..... ye-
'I\ ~ -~ lc,jçaı.,~ }:' •Ureile aamıimiye 
~l'it~, ~"-n il.kat utanarak iti. 
\ı " ~4~ >'et "erın~eçtikçe onlara da '>; ~~ti bir al~e haşladnn. Ken 
ıı..· 

1 
d..,, b •ıı f>,._ . • ınenıuptular 

. .• , q Ql.ırı ···tın t. . 
~ı) ttlttı l.ırı i · 1 ıyatJarrma uy 

' ·~ lerı_ Çırı do'" -
, &~ ti)'llç hitı,94, ~mumun sır-''1· >'fe ı. _ dı.ıtcfuttı a ••zden sakla-

tı.. ·I, ~ ·~ek • 
,'41l, & ~dile et ett·-· 
'diı;t. ~ ta ..... erıc!jll\d 1

8'1tnden dolayı 
~- "' t -<ı h en n..L. • ~ ·''1 llreke . ...:ret cdıyo-
~.... Ott le it"' •• tteicı çirl:inü - . 
il~ b; ~ , .. t oruYoru gı, t' 11.._ :., t• "'l !ek~ ı_, ın. Artık YÜ· 
'I' "il" "'lılf "'l".IJlt •• • 

'<h... ·tııı• d"· il &fttıı "-- ortueünü ta. 
..... 'lltt orı.. ! 1JOU l 
•o:ııll be l.l)'oru unuyor ve " 
~ ~ h··'liten l'l'l. Bana ciddi bi; 
., ' ıı.ı . Uı-..... • \·arsa 

lft>ı_ ~ d "telı .. or21ya 
d~ Uyd .. .. Roıterıin A"I 
L' ~ . "ttun laf . ı em 
~~. il d '· a· tnuhabbet 
tıl~t~d, da olayı ~?" çihçi oğlu ol 

hı- beaı · 1 hakir ·· l b • 'Ye ... goren er 
l. '°ttb.. ~gırn h" . 
l:'\~ ~ . ıs 11tihkar 

ı~Yel..... 
~ •n 'll.iQ"Jtını 
~ . ~ek ltiçbQ. ! ~vgjJim! 

~~"'il\ ~ ~~ fe'Yarn yok, 

l~ ~' lt!ıJaı- t,j ~ ağaçlarına 
~ \i oJa~ Y r l tek YtldmmJ11 

r :tıldırı: ere. serilnüfti. 
lbenitn de haya. 

Leydi Lilyesin ertesi günü şatoya 

.ıv ..... 8; .. : ı. .. l:r•• •1nca g'-i~1ıelcri •·~v 

yüt etti. Fakat Lord ağır başlı, alallı 

bir adamdı, Susm~nın altın demek oldu 
ğunu biliyordu. Kimseye birıey söy
lemedi. 

Veyn araba ile istsyona gitmişti. 

Orada hizmetçilere bol bah~işler vere. 

rek onları. geri gönderdi. Eşyasını bil
ahare aldırmak üzere istsayonun ba. 

gJ ı rl.airesine bıraktr. 
Sonra e''e dvP,ru yüri.imcye b.,şladı. 

Ve ailesinin kendisini nasıl kabul ede-

ce~ini düşünmiye bile lüzum görmü. 

yordu. Kendisini iyi karşılıyacakları 

muhakkaktı. Yaralı kalbini e11erinden 

geldiği kadar tedaviY.e çalışacaklardı. 
Bu dünyada istirahate kavuş~sı mu 

kadderse bunu ancak aile ocağında bu. 
labilirdi. 

M.ağrur sevgilisi artık kendisini ra

hat bınkacaktr. Kız kalbini, vaktile kır 
çiçeklerini ezdiği gibi ezip atmıştı. 

Güneı batıyordu. Veyn bulutları 
k~n renginde görüyordu. Birdenbire, 
alıştığı, su değirmeninin musikisini 

işitti. 

Ağlçlrğı, dereyi, güzel çiftçi evini, 
ba"ıç:-deki çiçekleri gördü. Gözleri ka
rarmağa başldı. Yemek te yemişti. Vü 
cudunda büyük bir halsizliic v<.rdı. 

O vazıh ve ca:-ih olarak ancak bir 

tek !loktayı fÖrebiliyordu. O da bun. 
dan .c.nra hayatın kendisi için bir ka 
ranh"<tan i',aret . ıruğu ve hiçbir :ıy

dınlığm bu karanlığı y::ramıyacağr idi. 
EvJ'! kalar .. ~ ve !'ilk Repsforo tekrar 

g·~lir"e güze' her.•c:lresir.i müdafaa et. 
mek ınccburivetin c!'. bulunuvordu Dük 
kapınrn eşiğ:nde, bir muhafız va~iyetin 

de, daima kendisini bulacaktı. Şimdi 

serbest olduğu için Dükle açıktan açı. 
ğa konuşabilirdi. 

( Dcuanu uar) 
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2 ao sene ev.,eı bugün 
______________________ ..;; ___ 

Çanakkalede 
Tilrk - Venedik donanması 
arasında kanlı bir deniz 

harbi başladı 

Düşrı;anı koıhulmak 
için islanbul surları 

boyanıgoıdu 
l.slanbuı boşalıyordu .. Herkes ÜskUdarctıı, 

oradan kendini atabildiği yere uzakl~ı
yordu. Şehirde bir ana baba günü vardı. 

Korku salgın bir hastalık halinde dehııet 
ııalıyordu. 

- Düşman boğazı geçmiş geliyor . 
Sözti her ıığızda sakız haline gelmiıU. Ta. 

rihln garip tara!Jan var. 
Sadrazam boynu yaralı Mehmet pa,şa ı~ 

tanbıılda tedbir alıyordu. Düşman :Marmara. 
ya glrdığ-i vakit yeni sanarak korl<sun dh·c 
ııurları badana ettiriyor, deniz tara!md~ki 
evleri hedef ittihaz edilmemesi için yıktırı. 
yordu. Padişsh. çoktan ÜskUdarr boylam!§. 
tı. 

Fakat bütün bunlara rağ'men diltınan o. 
lan Veııedik donanma.ıı henliz hazırlık yapı. 
yordu. Bu, neden sonra anlaşıldıktan sonra , 
sadarete getirilen KöprtilU Mehmet P&.§8 

tersanede yeni harp gemileri yaptırma~a 

başladı. "Deli Tilrk,. dıye anılan kaptan pa.. 
şa Seydl Ahmerli azlederek yerine Mehmet 
paşay1 getirdi ve 36 kadırga, 4 mavna ne 
Sakıza gönderdi. 

Mehmet paşa Radosa giderken iki Malta 
kalyonu ile karşılaşarak birini batırdı. Di. 
ı::ertnl kaçırdı. Bu çarpışmadan 180 esır, 

20 top aımı§tı. 

Venedik htiküınetı, Bizansa girmekte su. 
retl ltat"iyede karar vermiş ve hazırlığını bi. 
tırmlştl . Pap:ı filosu amiral Blşi kumanda 
smda hareket ederek diğer donanmalarla 
birleşti. Bir taraftan da sekiz bin kişi ile 

Çanakkaleyi muhasara ettiler . 
Çanakkaleye gelen kumandan Moçe Niye. 

gonun askerleri Soğanlı dereye yakla§arak 
su alırlarken ant bJr hUcuma geçen Türk 
fedaıleri ık! yüz kigl yaraladılar bir okadar 
da esir ettiler. 

1657 yılı 15 ağustos gUnU, 280 sene evvel 
bugün düşman donanma8J katı hücum 
planını tesbit ederek harekete geçU. 

- Yolumuz Bizans gehrl olacak .. diye 
llağrıştıktan sonra her !llo kendi vazifesini 
aıcır. Tilrk donanmrıııı ııe itca?"§ıla§nırı <,;ok 

kanlı bir harp doğurdu. Ömer ''e Halil kap. 
tanların idaresindeki mavno.lar kaptan Bs.. 
tagliyanın mllvnası ile rampa oldular. DUş. 
me.n teslim olacak vaziyete düşmüşken kap. 
tan Jo'oskan imdada yeUştı. Fakat bu kap. 

tan Süleyman kaptan tarafından karşılan.. 

dı. Şimdi her iki taraf boğ'uşuyor, mütema. 
dıyen lmdaUar çoğalıyordu. Mavnalar ıı1L 

rUklenerek sahile oturuyor, sıyrılmış han
çerler durmadan işliyordu. Bir aralık TUrk 
mavnaları kurtulunması güç bir hale geldi. 
ler. Tehlike artmıştı. Bunu gören Alo.iye be. 

yl küçük Mehmet. derhal altmış gönUllU ile 
imdada koştu. Bu hUcum •'beşeriyetin tqkln 
de bir !edakArlık.,tı. Türk mavnalarını mu. 

hakkak bir feta.ketten kurtardı. 
TUrk denizcilerinin Kör kaptan diye an. 

dıkları Moçe Nlyego, he~ye rağmen kat'l 
zaferi biran önce temln•etmek azmindeydi. 

- Venedlklllerln nelere muktedir oldukla... 
rını Türltler görsünler ... diyerek Kumburna 
tabyclerlni bombar.'.!ıman ctmcğe başladı. 

KöprUIU Mehmet paşa gibi cesur bir ku. 

mandan işin başına geçtikten sonra Çanak. 
kalenin her tara!mda tertibat alınmıştı. Ka. 
lelerden Kara Mehmet adlı blr TUrkün attı. 
ğl top, Moçenln gemisinin cephaneliğine eap 

lanmış ve biran içinde gemi yanmaya bB§la... 
mıştr. MağTlır kumandan da ölenler arasın. 
daydı. 

Bu ft.kibet düşmanın maneviyatını tama_ 
mile kırmıştı. Şimdi Türk ı:;-emllcri her taraf 
ta bl\yUk muva(faldyPtıer kazanıyor, dil,. 

mana göz açtırmıyorlardı . 
Sadrazam KöprUIU Mehmet p:ışa, amlrrıl 

gemisini batıran Kara Mchmcdt- iki yU7. altın 
vermiş ''C kaydı hayat şıntile de yetmiş ak. 
c;c avlık bağlamı~tı. Harik11ll\d1? kahram11r 
hk ı:-:füıtercn kUcUk :MPhmcrll alnındtı.n öntn . 
Arkaııınd'\ki lcllrkUnU çıkarıp ODR giydlrdilt. 

Tonton 
anıca 

Kaptan 

5 

Doğmadan 
evvel 

İki üç arkadaş, küçük Çamlıcadan in· ı 
~iş, Sultan Murat köşküne doğru geli
hyorduk. Bu yerlerden ömrümde bir 
iki kere daha geçmiştim. Fakat daha 
öte cihetlerden .. Denize yakın taraf -
!ardan ... 

Yayha Kemalle birlikte, lspnayda d<> 
!aşıyorduk. Madritten otomobile 'Jin -
miş, EsküryJl sarayına doğru gidiyor -
duk. Tarihi tcteblo:ileri çok kuvv::ı!i O· 

lan üstad dedi ki: "Bir muharebe C'sna

sında. İspanyol topçuları bir kilisC' yık· 
mı~lardı . 

Çok mütedC'yyin olan İkinci F•iip. 
buna karşılık bir mana~tır bina etmek 

iizere ahdetti. Bu şatonun en mü:nsip 
bir mevkide yc.pılmasını da arzu e~!iyor

du. 
Onun için tetkikata girişti. İştt bıı 

Esküryal mevkiini gayet "uhrevi .• 
buldu. Hakikaten de, bak: Nasıl b;r a· 

razi., 
Bakıyordum: Bilmem Yahya K •ma

lin güzel anlatışının tesirinde mi 
kalmıştrm? Hakikaten harikulade! Bu· 
rasr ahretten bir parçaydı sanki.. Te -
peler, ağaçlar, çalılar, koyunlar... Bü· 
t•:in meşhur ressamların dimağlarmtlan 

doğma arzı mukaddes tablolarını can· 
lan dırı yor. 

• • • 
işte bu küçük Çamlıcanın arka sırt-

larında da ayni tecessüse kapılıyor -

dum. 

Arkadaşlarıma bunları anlattı1<tan 

sonra, birdenbire dedim ki: 
- Ben ömrümde ilk önce neyi hatır· 

]arım, biliyor musunuz: Üaküptcydik. 

üç yaşındaydım. Annem. beni kocamc.n 
bir leğenin içine oturttu ve o zamana 

kadar uzun olan saçlarımı kesti . 
Tabii ÜSküpte olduğumuzu bilmiyor

dum amma, leğenin için-Oe tepine te • 
pine ağladığım ilk hatirladığnn hadise

dir. 

Başka bir gün Varciar köprüsünü bü
yük babamla geçi.yorduk .. Ahta-P köp
rü ~skimiş, aralıklarından suyun akışı 
görünüyordu. Elimde, köpek başt to • 

puzlu bir baston vardı . Bunu, o ara -
lıklardan içer!ye soktum. Ve b3ston 

düştü. Saatlerce •J.züldüm. durdum. 

Vardar'ın karşı sahilindeki bahçeli 

kahvelerde lokum yediğim hala batı -
nmdadır. 

Bundan otuz küsur sene evvele ait di
ğer bir hatıra daha .. ki , eskiliği itiba -

riyle üçüncü gelir: 
Evimizde küçük beslemeler vardı. 

Bunlardan birinin adı Merzukaydı: ya

tağa yatardım: 

- Bana masal söyle! - derdim. 
- Bir adam karısına gayet iyi b:ıkı-

yormuş. Onu lcırk odalı evinde otur -
tuyormuı. ' 'İşte kırk odanın anahtarı
m da sana teslim ediyorum .. Otuz do

kuzunu aç .. Kırkıncıyı açmak yasak -
tır !.,. demiş. Eğer açarsa başma büyük 
bir felaket geleceğini de haber vermiş. 
Adam evden çıkınca, kadın. bütün kapı
lan birer birer acmağa başlamış. H C'p -
si de avrı :tyrı hazineler.. Mücevher, 

kumaslar ve saire! Otuz d<'kuzu da 
biribirinden harikulade.. Kadın: "Kim 
bilir krrkıncrda ne vardır? .. diye diic:ün

r-··:c;. •• Bir cesaret. Onu da açmıs . P.ir de 

ten ısonra başına iki çelenk taktı ve elinP. 
iki )117. altın tutu§turdu. 

Köpriilll bunları yaptıktan sonra Cenkt .. n 
adlı kalyonunu baştankllra ederek kaçll~ 

Ferhat paşayı gözll ön tinde öldürttü. Boğ. 
durup dcnl7.e attırdı. 

Sadrazam boynu yaralının dtişmanı kor. 
kutme.k için bulduğu çare surları boyamak. 
tı. İşte iki sadrazam arasındaki fark. 

Niyazi Ahmet 

ne görsün? Adamın evvelce aldığı ka
dınlar, orada, hep, kasap çengellerine 

asılı duruyor. Bir köpek bunların .:e • 

setlerini yiyor. Köpek birdenbire lfaa • 

na gelerek, kocasının sesiyle 

demiş ki: "Ben demedim mi 
kapıyı açma diye? ... 

Haykırırdım : 

k<!..!ına 

sarıa bu 

- Anlatma .. Anlatma .. Rüyam~ gi • 
r:yor. 

Ve Merzuka, inadına. ne zaman hi • 

kaye istesem bunu anlatırdı. 

İşte, en .. ski çocukluk hattraları-:n ..• 
Arkadaşlarım: 

- Peki amma . ne münaıe .. .-t?, 
• dediler. - Bunları bize ne demef'e hi· 
kaye ettin?. 

Etrafıma baktım: 

- Buralara ilk defa olarak t~ livı>

rum ! • dedim. - Hayatımda ilk defa o

larak ... Fakat, daha evvel gelmi' gibi 
yim. Buralarını tanıyorum .. Bu te:-ıe -

cikler. bu ağaçlar .. Bunlar sile Eskür -

yal meselesinde olduğu gibi bir uhrevi 
intiba vermiyor mu? 

Arkadaşlarım: 
:(.. .. ~ 

- Y ooo 1 - diye gülüştüler. 

- Öyleyse benimki bir galatı his ..• 
Yahut, belki cie ... Kimbilir. Kaç h;U -

yemde ve kaç romanımda uzun uzaııı • 
ya tenasüh meselelerinden bahsetmiş • 

tim: Yani, bu doğuJumuzdan evvei de 

yine m:iteaddit defalar doğmuşuz. iler
de, yine doğacakmışız .. Aklımla olma • 

sa bile, ben, hissimle buna inanırım ... 

Ve işte. yine ayni his bana söylüyor: 

Bu yerlerde ben vaktiyle ya~dım. Pu
ralarda hatıralanm var: Üsküpteki ha-

yatımdan çok, çok evvele ait hatıralar .• 

Sizde de ayni hisler yahut tevehhüm • 

ler olmaz mı?. 

(Va-Nti) 

ltalyari kızlanna 

Müstemlekeci-. 
lik dersi 

verilecek 
Memleketin heı 
tarafında hususi 

dershaneler açılıyor 
İtalyan faşist partisinin bir emrine 

göre partinin kadın a.za.larr, bir nevi 

"müstemleke zihniyeti" edinmek mcc. 
buriyetindedirler. Bu suretle, müstem· 
leke hayatının müşküllerini karşıla. 
mıya muvaffak olabileceklerdir. Şarki 
ve şimali Afrika ~eraitini bilen kadın
lar, genç faşist kızlara ders verecek 
ve onları, müstemleke hayatının bü. 
tün şubelerine nazariyatta ve filiyat

ta alıştıracaklardır. 
ltalyanın her ta.rafında kurulacak 

olan bu derslere devam eden kızlar, 

"genç müstemlekeci faşistler., adını a. 
lacaklardır. 

Bug'be kadar, Habeşistana birkaı; 
yüz kadın gitmişti; son günlerde ye

niden Adisababa ve Harar §ehirlerine 
200 İtalyan kadını gönderilmiştir. 

Bunlar, hükfunet dairelerinde sekreter 
lik ed~eklerdir . 

(Monıing Post) 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 

Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

ak12amları 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarım parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka. 

bilinde muayene eder. 



........ , --~....:-=~-·----·~-....:;ı.__._.___ 

• !5 ~tiU5--
HABER- ~' am~pet~tuı~,. :ıo=== ~~A~d~li==y==e~~V~_ ~e~k~i~I 

Osküdar adllV: 

Dünkü spor hareketleri 
Yüzmede: Galatasaraylı Halil biı··inci geldi 
Atletiznıde: Veni Türkiye rekoru 

1 enis müsabakaları da güzel ve heyecanlı oldu 
Ft · 1 k "t sı· tarafından tertip Yunanlı Kaliperopulos ve Steliosun kin etvarı, ustaca vuruşlariyle çok be-stıva omı e • 

d'l B ğ yüzerek geçme müsaba- da İ§tirak ettiği bu turnuva memleketi- fenildiler. 
ek 

1 

end •. 
0 

Aanzıadoluhisariylc Bebekteki mizde ilk defa bu derece mühim bir kar Çetin olan müsabaka neticesinde 
ası un y k b. · ı 6 7 5 ile G 1 kllibü denizcillk ıubcsi a şıla§ma olmasına ragmen pe az ır mc- Yunanlı Stelıos 6-4, - , -
a atasamy · d"l · · k.b. eli d ld raklı tarafından takıp e ı mıştır. rıa ı ıni yen . rasın a yapı 1

• k 1 d 
Yarışa 23 ü Galatasaraylı, 16 sı Ber .. .. ~ote.~ - Suat Hafif mtisaba. a ar a 

kozlu, 4 ü Ortaköylü, ı i Fenerbahçelı, Gunun ılk ınusabakası Suatla Ro- Dabl maçlarından birincisi Roman-
ı i Beşiktaşlı, ı si Güneşli ve 5 ti de manyalı Botez :ırasında yapılmıştır. yalı Botez - Joc.;n ile Suat - Bambino 
serbest olarak 52 yüzücü girmişti. İlk seti kaz:ınan Suat, ;':kibinden çiftleri arasında yapıldı. 

Bu sporcular arasında iki kadın da daha nefessiz olduğu için ikinci setin Yüksek bir oyun çıkaran Romanya-
mevcuttu, bütün müsabıklar yarışın ao- yarısından sonra kesilmeğe başlamış ve lılar Suat_ Bambino çiftini 1-6, 1-6 
nuna kadar mükemmel b'r yüzme yaptı neticede 5-7. 6--4, 6-2 ile mağlup ol- kazandılar • 
lar. İlk grupun hemen heme.n omuz o- muştur. İkinci günün son müsabakası Kria 
muza biribirlerini takip etmış olmaları Stelios - Joan - Arevyan ile Lunanlı Stelios - Kla-
yarışın heyecanını a 1 • • rttt rdı Romen Joan ile Yunanlı Steliosun liyeropulos arasında bu maçta da müsa 
Neticede: Galatasaraylı Hallı 20,30 da- karşılaşması güzel ve heyecanlı oldu. fir sporcuları daha hakim bir müsabaka 
kika ile birinci, gene Galatasaraydan Romanyalı mükemmel top çevirişte- yaparak 2-6, 7-9 ile rakiplerini mağ-
Mahmut 2o,30,4 ile ikinci, Beykozdan ri ve çevik hareketiyle, Yunanlı da piş- lup ettiler. 
İsmail 20.55 ile üçüncü Galatasaraydan 
Orhan dördüncü, Beykozdan Bülent be-
şinci gelmişlerdir • · 

tki kadın yüzücüden Galatasaraylı 
Semahat bütün müsabıklar araısmda 
26 ıncr, Galatasaraylı Handan da 30 
uncu olmuşlardır . 

Bugünkü 
Yarışlardan sonra yüzücülere tnU- 'T" k • d 

kafatlar dağıtılmış ve Bebek bahçesin- ~ Q Slm e 
de bir çay ziyafeti verilmiştir. 

müsabakalar 
serbest güreşler, I<.adı

kögde atletizm, Bakırköyde de
nizcilik ve af yarışları yapılıyor 

AtDce'ltD~m 
Sekizinci Balkan oyunları için ı~ 

tanbul atletizm ajanlığı tarafından ha
zırlanan atletizm §Clnpiyonluğu müaaba 

katarına dün Kakdıköy stadında ba§lan
mıştır. Kampta bulunan bir İstanbul, 

Bursa, Ankara, Kocaeli ve İzmir ıpor
culan arasında cereyan eden bu müsa
bakalarda oldukça iyi der~eler abn
mı~ ve bir Türkiye rekoru da kırılmı:g
tır. 

Müsabakalara bugün ~ devam edi
eçektir, Dünkülerin neticeleri ıunlar
dır : 

100 Metre: 
Vedat 
Melih 

800 Metre: 
Galip 

Mehmet 
5000 Metre: 

Art in 
İbrahim 

11,1 
11:2 

2, 3,S 
• 2,10,3 

16,46,7 

1 l O Metre man:ah: 
Faik 15,6 (yeni rekor) 
Madencioğlu 

Gülle atina: 
Salahattin 
Şerif 

Cirid atma: 
Melih 
Necdet 
Uzun atlama: 
Faik 

11,52 
11,37 

52 
48,50 

6,40 
Ramazan 6,23 
Kampta çahş:ın ateltlerden Rıza 

Maksut ile Rasim rahatsızlıkları yüzün
den dünkü müsabakalara girmemişler
dir. 

Teınıns 
Dün Taksimd~ dağcılık klübünde 

festival komitesi tarafından tertip edi
len tenis turnuvası müsabakalanna de
vam edilmiştir. 

Romanyalı tenisçi Betez ile Joan, 

Hum is 
1 ekraı Romangaya 

gidiyoı 
Yunanlıların en iyi futbolcu.'lu Humts ıki 

sene evvel Romanyada VenUı klübUne gir. 
mlş ve BUkreşte kalmıştı. 

İki ay evvel memleket~ dönen Yunanlı 
!porcuya BUkrcştekl klUbU tekrar müracv..t 
ederek 3 senelik yeni bir konturat yapmıştır. 

Humls pek yakmdn tekrar Bükreşc gide. 
ccl<tlr. 

Üstüste ıki güıeş 
Geçen hatta Yunanistanda acaip bir Jtil. 

reş mUııa.bakası yapılmıotır. 

Piraıkos rlngindc yaptlan bu serbest gilrcş 
maçmda Yunan pehlivanı Boraa lkl raklbtle 
birden ka!'§ılııştmlml§tır. İlk mUsabakayı 

T~oklnos isimli bir pehlivanla ynpan Bora.•ı 

hunu 37 daklkarta kazanmıştır. 

Hle l•Uranat etmeden De!!e isimli ~kl 1 
bir gilreşc;t ne de tutuşturulmuş ve bu kar. 
§llaşı:nadıuı da 23 dakikada galip çrkmı§tır. 

Geçen hatta ilk defa gördüğümUz İngiliz 
gUre§Çilerl bug{ln Takatm atadmda MUllytm 
ve Tekirdağlı HUııeY1nJe ikinci mllııabaka. 
tarını yapıyorlar. 

Bugünkü kartılqmalarda geçen hattakl 
MUJAyimJn rakibi Kampel TekJrdaflI Hllııe. 

yinJe, TUrktye blr:lncl8iııln berabere kalan 
nİgiliz Vandervalt d& 10 dakika gibi 
çok kısa bir zamanda Kampell mağtOp eden 
MUJlylm pehlivanla Ç&Tplf&eaklardn. 

Sut beıtc bql&yacak olan güreşlerin Uk 
k&rfllqmaauıda MUJlyim pehlivanla Van
MUllylm pehllvaııla çarpıpcaklardır. 

Geçen hatta Tekirdağlmm mUlhlş kuv. 
veU kartısmda kendia1nı mağlQbiyetten 

kurtarabilen, fakat bUtün güre§ unumda 
hiçbir UatünJUk gösteremJyen Vaııdervaltln, 
Teldrdağlıdan daha az kuvveUl fakat dahı 
teknik ve daha bllgiU MUlA.yim karıumda 
naaıl bir netice alacağı merakla beklenmek. 
tedlr. 

G\lnün eon müsa.bakuı olan Teklrdağ'ı 

ne Kampel arumdakl maç her ne kadar 
Tekirdağlmın tehJnde gözUkUyorııa da MU. 
lA.yim ile Teldrdağlr arasmda ezeıt rekab}t 
bu mllııabakanm heyecanını arttırmaktadır. 
Buna da ııe~b MUlAyim geçen h!!.fta Karıı. 
pell on dakikada ezml::ı ve mağlOp etmişti. 

Bugün Teldrdağlı acaba bu müddet zar. 

·ı ÇE R I DE : 

~ DUn akııam Tepeba§ı bahçeelnde yapı. 
lan şenlik 1;ok kalabalık olmuş, sabaha ka.. 
dar eyloenilmişUr. Şenlik gerek sahne gerek 
umumJ eğlence programı ve gerekse bah. 
çenln donatıll§ı itibarile çok muvaffak ol. 
muştur. Bqta. Nedim Akçer olduğu halde 
tertip heyetini tebrik ederiz. 

;r. Belediye iktisat müdUrlUgii sırt h:\_ 
malhğının kalkmruımdan sonra arabalann 
hamal tarifesine göre hamalın aldı!mtn yib: 
de 25 ini almuıı e~ı koymu§tur. Arabacı 

!ar buna itiraz ederek muhtelif makamıa~:ı 
mllracaat etml§lerdlr • 

:(. Tramvay şirketi yl'nl otobüsler getirte. 
rck muhtelif hatlarda işletmek üzere bele. 
dlyeye tekllCte bulunmuştur. 

,.. Belediye reis muavinlerile muhMc-bf'd 1 
ve encUmf'n R7.alarınrn hl<; bir '1.lretıe par'\.. 
yR vazllllyNl olamP·Rcak'an Dahiliye vekA. 
letlnd!'n bildirilmiştir. 

• Emniyet mUdUrlti~ kalabalık mınta. 

katardaki polis mPrkezlerinde bisikletli pollıı 
mUlrezclcrl tesisine kr.;rar verm!§Ur. İlk 

defa Beyoglunda biaikletll polis mUCreu-ıı:I 

kurulmuştur. 

• Dolmıtbllhçc sarayındaki eski Velhhr 
dairesinde resim mUze~ı 21 eylOlde açııacıı1< 
tır. MUze fçin ,ımdiy" kadar devlet dıtlre. 

lrrlndo httlunıı.n iki \'ıtgon tablo şehrimin~ 

ge'mlştlr. 

• Ressam Naz:nıl Cenabın c.serlerıne elit 
sergi akademide ııah ı;UnU çıalacaktır. 

tında hattA daha çabuk neUco alabilecek ml ! 

Atletizm 
İatanbul aUetizm ajanlığı taratmdan ter. 

tip edilen ve Kadtköy Fener stadında dUn 
b&§lamıo olan atletizm birinciliği mUaaba.. 
kalarma bugün de devam edilecektir. 

Balkan oyunlanna hazırlık kampmda ça. 
lıpn •Porcularımızm bugün de muvatfakL 
yetil rrıU•ohJal&J- Y•r>...,...ı.,,... ı..ı.ıouw .. ı.w. 
dir. 

Denizcilik 
Festival komitesi taratmdan hazırtanıuı 

bUyük yüzme mukavemet y&rl§ı burun Be.. 
bekle M.od& arasında yapılacaktlr. 

Geçen ıene gazetemiz tara.tından Trabya 
ile Moda araamda büyük bir muvattakJyette 
bqanlan yüzme y&rl§ma nlııbeUe daha kıs& 
bir me.ııatede yapılacak olan bu mUaabakaya 
daha çok yüzücü 1.§Urak edeceği için ente. 
reııan olacaktır. 

Eminönü halkevi de bugün Bakırköy aa. 
hillerlnde bUyUk hlr deniz bayramı yapmak.. 
tadır. Propaganda yelken, kürek, yüznıe 
deniz topu ve yağlı direk gibi birçok Y&n§ 
ve mllııabakalar vardır. 

At yarıştan 
11- Bugün ııaat 15 de •veli'efendl,. de mem.. 

f. Ayın 22 ıtnde açılacak olan beynelmi. 
Jel Sellnlk panayırına ınemleketimJzden gön 
derllecek eşyo. yarın yola çıkanlacaktır. '° tzmfr panayırına oehrtmizdeki eıınat 
cemiyetlerinden (0 kl!Jillk bir katile gide. 
cektır. 

:,. Ecnebt \'e ekallfyet mekteplerine tayin 
edilecek mUdUr muavinlerinin Uııtesı tanzim 
edllml§tir. 

J/. İlk tedriııat mualllm kurııu mUdaviml 
mualllmler tzmlt klğtt fabrlkuı ve terıoa. 
nede tt-tklkat yapmak Uzere bu sabah tzmlt.e 
gltmlııterdir. 

:,. Haziranda yaptlan ortamektep muıı.I. 

Umlltl imtihanını kazanan 281 Ukmektep 
mualllminin fifa.hl imtihanları ealı gUnü An. 
krada bqlayac&ktır. 

:f. Mimar Pro!lt şehrimizde bir hyavanıtt 

15 
PAZAR 

ACUSTOS - 1937 
Hicri: 13M _ CemaziyelA.hrr: 8 

Ollr.Pşln dofuşu 

5,10 
OUnetln batışı 

J!l,09 

Vakit Sabah Öğle lkindJ .'.kşam Yat!ı lmııal 
3,33 1:?,19 16.09 19,09 ::0,53 3,lS 

yangını hakkın 

izahat veriyor.~ 
Yanan evrakı yenilemek 1 

bir büro kuruluya~~ 
.. e bit 119':....n 

riçten çıktığına gor dal! ~ tlsküdar adliyesi yangını münaRebe-
tiyle adliye vekili Şükrü Saraçoğlu 

şu beyanatta bulunmuştur: 

_ Yangın vaziyeti ile yakından a
lakadar oldum. Çok müteessirim. Şah
san alakadar olan vatandaşların ve bir 
adliye binası yanmasından ıstırap du -
yan diğer bütün vatandaşların teessürü
nü tabii görürüm. 

Bu teessürün sevkiyle hatıra §U fi-
0kir gelir : Acaba esaslı bir çaresi bulu
namaz: nuydı? 

Türlü türlü rivayetler de sıkar: 

Kargir bir bina bulunduğu hald.e .adli
ye oraya nakledilmemiş de onun ıçın bu 

kaza meydana gelmiş. 

Asıl sebep, vasrtalanmızın her ihti

yaca bir hamlede yetişmiye .k~fi g~lm~
mesidir. Yoksa tlsl.-üdar gıbı kesıf bır 
sahanın adliye işlerine mahsus bina~ın 
böyle ahtaP bir y erde kalmasına kım 

razıdır. 

Yeni bina yaptırmak için adliye 
bütçesinde bir fasıl vardır. Hapis~ane 
binalarından başlıyarak bu fasıldakı pa
ralan seneden seneye kullanıyoruz. 

Fakat bina ihtiyaçlanmız bu yoldan u
zun bir programla ancak tedricen tahak 
kuk ettirilecektir. . 

Mevcut binalardan istifadeye gelin
ce tlsküdarda bir kargir bina aradık. 

Hala da arıyoruz. İhtiyaca kafi büyük
lükte bina bulamadık. "Bina bulunmuş 
da istifade edilmemiş., rivayetini çıka

ranlar arasında böyle bir yer bilen varsa 
bize haber vermesini dileriz. Çok mem
nun oluruz. 

tlsküda rda kaymakamlığın birçok a
radıktan sonra bulduğu yer de yanan 
bil" .. r;;bi a1't•rtır_ n-,,_t ... -~r .. ı•- -
-ılıp kalmasın diye ister istemez oraya 

geçiyoruz. . 
A dliyenin K~drköyünde münasıp 

bir yere yerleımesi fikri ileri sürüldü. 
Halkın kolaylık ihtiyacı balonundan 
bu meseleyi tetkik ediyoruz. 

Yangın nereden çıktı ? 
Yangın dahilden çıkmamııtır. Ha-

Ieketimlzln en iyi atıannm iştirak ettiği bol 
mUkA.!atıı yanşlar yapılacaktır. Bu meyan. 
da. ilk defa olarak iki ya.ştaki taylara malı. 
eu.s 850 llralık bir yanıı vardır. . 

BUtUn bu yan§lardan, d\lnkU nUshamızda 
ta.tıllltıa bahaetmlşti'.<. 

At yanşı meraklılan, pazar günkU yanş. 
tarm tafsllA.tmı hel' hafta cumartesi nUıhs.. 
Janmızda takip etmelidirler. 

\'e bir de nebatat bahçesi yapılnıumı mıı. 

va!ık görmU" ve tavıılyelerde bulunnıuştur. 

:t. Yeni bir orman mtktebl daha açılacak. 
tlr. 

* Maarif vekAJeline ba~lı o'arak bir tay. 

yare motörü ııanat mektebi açılacaktır. 

:t. Son 2, ııaatte 7 Ufo vakası görU!mU.{. 
tur. 

U J Ş ARIDA : 

:f. Sovyet hıtrictye komiseri t.ltvlnof tf'ıl.\. 

vı için A vuııturyaya gilınl~Ur. • 
• Londrııda şiddetli yğamurlar yağmış. 

her tarafı ııeller baıımı~. münakalM uzuıo 1 
müddet kesilmiştir. 

• Amerikanın Brezilyaya. altı torpido nrnh 
ribi kiralaması Amerika ayanında şiddetıı 

muha'efetıe karşılanmıştır. 

• BUyUk bir yangın yerinin en bUytilt le. 

neı.züh yerlerinden biri olan Markart ke..'il. 
hasını kısmen harap etmi§, dört kişi yan. 
mııtır. 

~ Fransız umumi trans atıantik kumpan. 
yuının tı do Franı 
grev yapmıştır. 

ı;emısı mUrcttebstı 

• Romanya poliııi Buarabyada bUyUk 
t>ir komUnlııt partisi meydana çıkarmıştır 

.16 kl.81 yakalanmı~tır. 

._ ln~ilter~ toptanrıl&r konpera.lih mllı1'1 

:rılnhn rıya•etınde bir heyet memlekctlmlz:c 
gelmekledlf', 

dar bir adam tarafın ~fi 
d.an kaldırmak için .~ ıoJtdt· 
ması ihtimaJi batıra 1';;,; 
böyle bir zannı haklı 1 

yoktur. ~ 

Yangın, sulh ı:nab~ da.,.ı.r• 
çıkmıştır ki, buradaki pa!I~ 

. . haklart ca ehemmıyetsız 

işle'rdir. etttf ~ 
Atılan bir cigararUl1 tef,-· 

daki bir talaş yığınıl\I 1 ~~ 
ynıdtrı 

ahşap binanın "bhu =-•l gibi 
akla yakın bir ı tıu-

Yangın bir defa.~!~ ... 
sonra binanın yal:l"ı uç ~ 
11 ve üçte ikisinin ıcurta dil~ 
cizedir. Arada yang~ ~J 
duğunu zannettim. ~a tttt.1 fi". 

d "-"' d'' ki d- --"' br ım. vvr um •. JretlP°'· ~ . 
bazı noktalarda atet' 

bacalar var. . . kil 
Binanın üçte ikisını •fltl 

müştür. Süratle yetişı:ol o*lf! 
ısusunda itfaiye ve ıabrta ç 
bir iş başarmışlardır. J(eO 

ederim. 

Y•'" Yanan doS 
Dosyaalrı kurtarrDI~ 

iyi çalışılmıştır. D~~ d 
şık olduğu için ne gıbı 

w k . k ,_,..;nı dıgını estırme UJJA .. 

öyle zannediyoruz ki. 
çok az olduğu mey~~ 
diy~ kadar sayılan ka 
marn çıkmıştır. 

'k Yanan mahdut ~~ .. ı.td.L 
yüzünden de vatan~ .. 
ı:eceklcn _şUpfic ~ • 

Fakat ben öyle üıııit 
ğunun sahiplerinde veya 
retleri vardır. 

İstanbul adliye 
iki yenileme bürosu kU 
ilk aylarda büyük bir ı .~ 
müşlerdi. Sonra itler ~ 
leşti. Bu defa da yanarı ~ 

edildikten sonra yenile;.,, 
bir gayretle uşraşılac& , 

- Bir Beledi~ ~'11 
Sevgd~S dl

yedi yerıl1 
ya raısd~ 

«adının suçd ~ 
Bt r.flaya git":. n 
Dün b~enerde k ·sksJ1Ç 1" f" 

bir adam Pevdiği ka:iJJll .;I). 
yaralam ıı;;tır. ...,.... ,,.j 

Fenerde Sancakta!' ~ ~:/ 
ran b"lediye tahsH ~u çıı• ..f'r/ 
Emin Cl~hı lt.,aik, bir btl ,J•;:e~,J 

- Must fr;, b:?rab?r otudugu ~ 

leye izinsiz olarak S ıs fi' 
t;in çıkışmır: ,.e bıırıun iJJ4e' 
kacl·n· bıç~kla yedi yer .JI/. 
mu:t! r . l•~/f' 

Suçlu ,·ewed_::: ~lıtllft: 
Sat"hos hfrya11"'J 

Zıb~ta dün gece Be bit .,...-,, 
d··~eıı · __ ııf 

olarak erkekleri o., rot~ 
• j.90' ..... 

kıtla'11ıştrr. Jozt>fın . de . ~ 
dm V ya ıa 'ı::ir ~ hanesın ıı~ 
tiktt>n rnnra orada ıçenfeo.' /: 

··znne ~~·.,,. de bir delikanlı go . JJO"" ... 
"'zerıne ye başlamış ve u "i 
. ·yıe '~ I c:antasmın ~emırı 

ralamıştır. ~tı-1-
uıııer Suçlu k:ıd:n cilrDl 

mesine verilmiştir. ~ - ı ,.e~ 
Çivil i Y~. ı-' 

Diin köpriide çlvıh yol 
geçen 27 ki§iden ceza 
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ı. ________________ ı __ Se,qahat Mektupları 

~~ 

ıtf'abıv;enni·n 
Yıld ·· ·· ·· sı onumu 
t~Y~rnda dünkü merasim ve 

Sıller muvaffakiyetli oldu 

ltr 
d0ı,,,'lteııı Tulırnıba011-0r ı·c 
b.~u 11 lturuı 
·-ıı~ lllUııascbe U§unun 15 inci yıl. 
~ı-..~ llıc""-· tiyle dün Taksim 

bı •. -~· ·~ıın 
h~' \raı~e istikı· Yapılmıştır. 
,. 1' llııt 1 Ve ~lea·al rnarşı ile başlan -
t tı. ilk 1.1:: • ıye reis v k'l' s··k .. 

bı..:~ıtı ""Yhye . c ı ı ı:ı;U ru, 
~~ ~IYeuna:ek ı_tfaiyc.nin lüzum 
ı 'uı· dar g~~ ~-ızdeki teşkilatın 
~ hı.ı~den hah dıgi safhalarla son 

hııdİrttı.can1ı bi ~ederek, bu tekamii. 
tı..lılitıda ışur. r surette görüleceği
-..ıcı.. n So 

•ı ""'Q. bi nra itf · 
!'!'lir geçit tesaı~ıı piyadesi tara-
taıt\Uliıtıb18 İa.tihin rnı Yapılmııı, arka.. 

Ye tıer a takımı de kurulan Yeniçe. 
!la ~ııll~tletj ge ~ kıyafetlerile it
" llı.ı ve, . Sonra Çrnışlerctir. 

~ı.- l'ilell ı. Vaktile "Köşklü" 
~ ·~ey ı\Ule n"b 
ll~gôat !ingın h 0 etçileri naralar-
.~ e"lll. abe . ita lllah 1§1erdi.r : 1 nasıı verildiği. 
\, ile • alıe beı. : . 'Yangın haberini ''a.. ..IU-et ı\Çısın· 
~ ~•d le . le Han 1~ -~u haberi hal. 

· ?tısı1 etmiş ett1gıni sanatkar 
rı.., lııı 

81 
Ve çok alkışlanmış-

-ııJ !"ada 
lılı 1 llaı lı:ı ltıahalie 
L.ı. arcı. Y.afet1 . tutumbacıları da 
"lq ır ~ erıy1e b' 
~a ..... ~!!tı. _endileri . ı: geçiş yap-
da~a.ıar a te~lcrini nı at Uzerinde ta • 
dtı... eıkı }arak "' n nezareti altında 

"ili "'e""' ı::.eçen b t 14lat'd '<tll bu u ulumbacılar 
il} ~lılıte . ır. Parçasını canlan. 
~ta lıt d 

\11 ~ e"irler· 
ltıcı.,. caııı,... ın Yangın s" d" ili " k -..ıd1rı1 on ur-

l1tıı111 lııııırnuı:ı dıktan sonra stad-
" "• ıtsı. •ı Olan b' . ttl1tı· 1te11 ltf . ır bınaya ateş 
cıı~ ış Ve itr . aıye Yangın mahal. 
.A.,. lakiı.. aıyey· 

cı. ·~l\!!t! ıo et . 1 tnahalle tulum. 
~, ı... ıtr .. : rnıştir. 

~~ "lı ~ ~Ye ·1 
la.._t-oıllııd ~kilat.ı ~ e birlikte, bi1.de ıtk 
~ ~ltıe btrı de ~'.r~n kont Zic.ni Pa

Jtıda ~v u~ıformayı labis o
e.rı olduğu halde bir 

Mkeri itfaiye 

araba ile yangın sahasına gelmiştir. 
Mahalle tulumbacıları yangın yerine 
gelince, evveli susuzlukla karşılaşmış, 
at.adın bir tarafında yapılan bir Geşme 
önünde su almak meselesinden döğüş, 
kavga ba,şlamıştır. Nihayet ateş çıkan 
b'na tamam<'n yanmak üzereyken b ir 
parça su bulunabilmiştir. 

Bu canlı temsilden sonra sıra bugün 
kü itfaiyemizin yangın söndürme şek. 
lini göstermeye gelmiştir. Üç katlı ah. 

şap binaya ateş verilir verilmez Beyoğ
lu itfaiye grupuna da derhal telefonla 
ateş haber verilmiş ve İtfaiye grupu 

Şişhanedeki grup merkezinden tam 4 
dakikada Stadyoma gelmiş ve yarım 

dakika sonra da at~e su sıkmağa. mu
vaffak olmu[jtur. Bu asri ve f ennl ve. 

sait karşısında bina, beş dakika içinde 
suya boğularak ateş söndürülmüştür. 

Mera.simden sonra eski tulumbacı. 

lar verilen müsaade ile semtlerine ka. 
dar eski usulle geGiş yapmışlardır. 
Halk yer yer geçişi seyretmiştir. 

KarahUk lohomotlf 
fabrikası 

İngiliz kontuarı namına Karabük ci
varında bir lokomotü fabrikası inşa

sını teklif eden Brust Vayt Ankaraya 
gitmiştir. İngiliz mümessili burada ya. 
pılacak fabrikaya ait projeleri Nafıa 
Vekili Ali ÇeUnkayaya göstermiş ve 
vekil pro;eıerin vekalete verilmesini 
bildirmiştir. 

Karabük lokomotif fabrikasının ku. 
ralması için biri Alman, diğeri lsvcç 
grupları tarafından yapılmı~ iki teklif 
daha vardır. 

e Diyarbekird 
başarılan iş.ler 

Yol 
. 
ınşası programının süratle tamam,anq 

masına gayret ediliyor 

Di)·ar~kir (ağust.Qa) - Gittiğim, ,<mlı.i. 
gum y.::rlerue Lcl.liıke c..ıq;er eakı ~e) ıen ol. 
rcr bırer incelemek ıa.zuııı;el.se ae) ı.ıııı.wını bır 
dğil iki sene uzatmak ltuı~elecek; o ı.au~ 
çok kl. tirafl ederim, göril§lerını ııınenıo.. 
tograflk oluyor; da.ha ilk başlangıçL& aya.. 
tun suya erdiği için bu defaki aeya.hatimln 
d&ha ııonra yapa.cağım eaa&lı bir t~tkık ve 
mUıa.hedeye program çizmeden ibaret kal. 
aıfına çoktan hükmettim • 
Gördüğüm çok esa.ıılı yeni hareketler kok.. 

ıu, ve raıllkal girişilmiş. 
Bunun en bUyUk miı;aJinı arzedey1m: .M<:. 

ııell hUkOnıet bir yerde nahiye veya k&71' 
te§kllln• lüzum gördü değil mı? Evvel! o. 
raya göndereceği herhıınyi bir memurun ı;u 

luk çocuğuyla barınmasını gözönUne a!Rrıılı 
kaymakamlık evini yaı:-tınyor, ondan sunı ı 

dır kJ bUkQmet dairesini hazırlıyarak ken. 
dillini göndertiyor; ve aıraslle öteki memur. 
luklar blriblrini lRklp ediyor. Bunlarm hep. 
sini gtdıp görmPye imkM nM1l olur? Bin'l. 
enaleyh Diyar~klr hakkında derli toplu 
malflmat edinebllml'k için birinci umum! 
mU!eltl~ Abidin özmer.den bir mtllA.kat iete_ 
dim: hiç bekletmekı!izin beni kabul etmek 
gibi bilrUk bir nezaket göstl"rdllcr: vıı.nla

rmda bulundujtum zıı.man içinde girip çık-ın 
dıın muhaverelerimlz sık sık keıılliyort111. 

Herşeyf bizzat kendit~rinden öpenml'k f!<. 

tersem kıymetli zamantanndan pek çok ~ev 
kaybettirecek tim. 

Bu sebeble mUfeL 

Uşllk dahlllndeki 

kalkınma ve imar 

hakkında umumi ma 

lQmat edinebilmek L 

çın herhangi bir şe. 

kilde delllctlerinl r1 

ca ettim: bana Os. 

man EU namında 

çok zeki ve çok na. 

zlk bir genci hemen 

ternk ettiler.Bu kıy. 

kavramış 

olduğu anlaşılan reh. 

berlmden ııeMlz, su. 

siz ı,:alı~ıldığı görülen 

müfettişlik elıyle 

eiındiye kadar yapı. 

ıanıarın çoğunu oğ. Birinci Umumi mit~ 
rendim; birer birer j etti:} Abufüı 
sıralıyorum: Ôzmcn 

Müfettişlik içindeki zabıta kuvvetleri 
standardlze, bilhassa istihbarat kuvveti tan. 
zlm edilerek en mUhlın olan uayi§ işi yo. 
luna konmu§; bunun eıı bUyUk delili geı,:enki 
Karaköy çapulculuğudur: bu aerserllerfn ilk 
kımıldanmak istedlklert yer de naaıl yok etli. 
liverdlklerlni hep biliyoruz. 

Kale ile 1.stasyon ara&ndakl genı, aıı.ha. 
da kurulmakla olan cumhuriyetin yeni şeb. 
rinde umumi mUfetuşliğln !J!eretıle mUten9... 
sJp bir daire ne kendilerinin oturmalannıı 
mah~ıs husuıı1 daire yapılıyor ki bitmeleri 
pek yakınlaşmış. Bunların karşısmda a.ek". 
rt mOesseselere giden yol üurinde de bir 
kolordu kumandanlık evi yUk!!eliyor. 

Bu Uç binanın ortasmda dalrev1 bir tnev. 
danlık açılmıı ve buraya "Atatürk., meyda. 
nı lsml verllmlıtir. Meydanlığın şanma ya.. 
kııır surette iman ve süslenmesi için yapl. 
lan plAn mucibince meydandan geçecek o. 
lan kale ve istasyon ara."mdakl ot uz metre. 
Uk geniı yolda kuvvetli bir amele grup•J 

' hakikaten hani hanl çaıırıyor. 
Meydanlığa bir de muazzam Atatürk hey. 

keli yUluıellllecek. BüyUk yolun iki tarafı. 

na yapılacak banka binalan için ve bilhassa 
stadyum için yerler ayrıl mıı; caddeyi bil. 
huaa bu gibi binalar hakikaten çok aU&Uye 
cek; nitekim daha şehir kapısından çık'\r 

çıkmaz yeni ve eski halkevl, orduevi, vali 
konağı binalan şimdiden yUkRelmlş; bunla. 
rm karşısmdaki yeni Nafia blnllSl sadelik 
içinde mUhen dlsllk zerafetine gUzeı bir mL 
sat. 

Urfa kapısı önlerinde yapılmakta olan 
kız aanat okulu birçok kı;ı:larımuı pek az 
bir gün aonra kucağına a lacak ve memlı-ke~e 
elleri bin marifetli bayanlar yetiştirecek: 

"yuvayı di~ ktıf yapa",. diye bir ala 11özl1 
vardır; buradan yetişecek anR.ların ellı-rtnde 

bUyUyecek yavrular R. n e mutlu! 
Uzaktan istuyon civarında bir 111lon un 

yllkııf'ldl~ görUIUyor ; memlf'kf't btığdıı.y an. 
ban: olduğu için bir de ııelektUr yapılmak. 

bunlarla bı>raber ayni zamanda lpekll&Pk. 
cllll< ml'ktPhlle fl!Atl\r fııhrlkA.ın kurmak bıı 

prnırranun içinde. 
l!: \"Vetee yanmış ntan memll'kPt hııııtane. 

81nin yerine modem, en llOD sf8tem bir baa. 

Diyaı bcldriıı ycııı llalkcl'i biwısı 

tane yapılm111< için her~ey bazır; bu .> uzıı.n 
okunurken ınllnakasaaı imzalanmış o•acak, 1 

haatane ve tıp levdzımı için yapılacak ma3ro \ 
fı yatak başına taksim edersek 6,000 •ıra ı 
dUşUl~Unll görUnlz ki bu rakam hastdnenln 
mükcmmellyl"llni , nıemleoketin sıhhatine 1e 

kadar ehemmiyet verl!dl~lnl ı:-öst.erlr. 
Yol işlerine nPkıı.rlar ehemmiyet vl'rılcll~i 

ni Mardlne yaptıgım yolı:u'ukta ~Hzlerimlc 
.ı;-ördtıın; buna tamir deme;ı:ler; yenlMşUtn 
yapnıa derll'r; tamamlanmadığı için ntom<>. 
blltmlz çok defıı yanlardal<i tarlalar iç\n•t • 
ld dtizlüklerd,..n ~cçlyor BA':<iao '"': ıı sold!!:ı 

llerledlkço yanımızdan adeta n<dnlt ı1lye"1. 
ıeceğim bir yol uzayıp g-ldiyordu. 

Üç sen,.de bltlrilmeslne pek bllyllk bir gay 
retle çalişılan Silvan, Melcfan, Bitlis. Tat. 
van, Blıınıll, gibi uzak yakın .,ehlr!Pre otomo 
biller uçar gibi gtdlp gelecekler. Silvan yolu 
üzerindeki tarihi köprüye cumhuriyet sankJ 
bir nazire gibi beton anne güzel bir köprU 
yaptırı;yor. Urfa ~ Diyarbeklr yol\lndaKI 
Şeytan ve .Bü)'tl15. Hım Klmll )cöprüle. 
ri sonlarına gelmek üzereler. 

tıııetme şirketinin eon zamanlarda aldıfı 

hız/\ bakılırsa göl kenarlan Vanın meshe 
yerleri olacak. van:a BIU111 arasında otn. 
büs ııervisleri iki şehri bitişik mahalle hallM 

koymuş. 

Vıı..n gölll Sola madeninin kaynağı: ha. 
mama, Sllbuna ne !Uzum var; içinde bir Ja. 
klka yıkanmak temizliğin en kolay çare~i 

Ye en ucuzu, 
'I'at·:ıınd:ı kurulacak olan bir elektrik tab. 

rikası kaç ve kaç \'Uı\yctlmlzl aydınlatacak: 
hem yok bahasına; su o kadar ı;ilr ve. kuv~ 
vetll. Bu sayede burada bir kontrplA.k, kun. 
dura çivisi, deri, göl balıklan için kutu fab. 

rlkRlarr yaptırılacak; bunlar için h11zırlıkhr 
yapılı~or. 

lpd~<:lll;11n yeniden canlanması i'!;in lktL 
ti :ıt baluı:ııı~ı tC!lkıklcı yaplırmış; hattl 
dU~tlnılleıı, ~örill"n şı>ylcri n tatbikine gelmi,; 
hl bwısa klH;l\k sanatların hlmıı.ycııi :;;öz<>nü.ı 

de lu tuluyor. Hııyvııncıhk tellltı..-ışlı lşlerd~n 

oldu~u ir.;in l~ıır~ta hır ıhrıu:at tılrligi kurul. 
duf:u ı::-ihl l'\h·:ırbcklı ay~ır dPposu da kuvvet 
•e:ırllrilml~tlr. 

::;on uım uıda iki milyon k&\'ak ağacı dl. 
kılmeı<I ormancılığa yerlle;;ı l'hemmiyetln d~. 
reccsıni gösU:ırir; mlltchal!Srslar Ammena.. 
ı;eman için muttasıl çalışıyorlar: rençbcrln 
son derece kuvvf'!ttl i~tihsaldc bulunmaltı.T'l 

için elden gelen hef§cy yapılıyor. 

Umumi mU!ctUşllğııı ehemmiyet verdi~ 

şeylerden biri de mektep ve halk cvlerid1r. 
Köy yau mekteplerine çok ehemmiyet veril. 
diğl için mahalli hususi idarelere yardmıla,. 
ynpılmnkta. 

Şimdiki h11lde on dört halkevl var. \'an, 
Bitlis, Mardin evleri inşa hnlln<le; Dfyarbekır 
deki halltevinın açılma töreni yakında ya. 
pılacak ; .Mu~ evi yeni denecek hııle gelirli'. 
yor. BlreclkU:ı esasen f!11zel bir bina var. 
Bunların hepsi de birinci derecedeler. 

Sağlık l§leri de ön safta: bilhasaa trab:>. 
ma çok ehemmiyet veriliyor; doktorsuz kaı:t 
kalmamasına c:a.ıı,ıııyor: cumhuriyet hUkfl. 
metinin memlekeU böyle mıntaka mmtaka 
umum! mU!etişliklcre taksim etmeslndP.'<f 

isabete görülen başarmalar canlı şahitle,. 

halinde. İşte umumi mUfettlşllkte gördü~Um 
sUkQn lı,:iııdekl çalı:şmnlarm ortaya koy. 

duğıı bilyUk eserler ... 
llli!i~~·ln Rıfat 

- Erzurum Sivas 
hattı inşaatı 

Stlratle bitiril mesloe çalışılan bu hat için 
şimdiye kadar 8 milyon lira harcandı 

Devlet demiryolları inşaatına ait 
faaliyet süratle ilerlemektedir. Son 
zamanlarda üzerır.de en çok çalışıl
makta olan Filyos _ 7..ongııldak kömür 
hattı tamamlanmış, tren Zonguldağa 
varmıştır. Bunun için şimdi bütün fa. 
aliyet Sıvas _ Erzurum hattı üzerinde 
tP.ksü edilmiştir. 

Stvas • Erzurum ha ttınm Sı\'asta n 
113 üncü ki10metreye, Çetinkayaya ka. 
rlar olan kısmı işletmeye açılmıştır. 
Bunun için bliyük inşa faalivetı Çe. 
tinkaya • Erzurum arasında bulun. 
maktadır. 

Sıva.s - Erzurum hattında ı;imdiye 
kadar va;ıılmıs olan ve hali inşada o
lan kısımlar için 8.000,000 l iralık ~ar. 

fiyat ~·apılmıstır. 
Filvo~ • Zonguldak hattı için de 2 

milyon 711,000 lira sarfedilm : ştir. Bu 

nun yalnız 1,620,000 lirası hattaki se. 
kiz büyük tünele sarfedilmiştir. 

Demiryolculuğumuz şimdi iki bü

yük hrı.t icin hazırlanmaktadır. Bunlar 

=?an bıı ;ndsi Diyarbckirden b~lıya -

rak lrak yakınında Irak demiryollari. 

le birlc~ecck, ikincisi de öene Diyarke 

kiı-den b;ı.şlıyarak Van gölünü ~evre. 

liyccek ve sonra lran demiryollariyle 

birle~ect>k olan hattır. Bu iki hat iç.n 
şimdi istikşaflar yapılmaktadır. 

iş n~ ~ nı<Ja k » zıı 
Dün gt'ne bir tşçl rlinl nıakine~c kaptıra. 

ı ak parına,trnı kesmıetır. 

l<"'ındıklıd:ı ll:ldcr )Okuşundakl marango;ı: 

fabrikasında çalışan Z<:ynel çalıııırken dR·. 

gınhk aroı:ıında elini makineye kaptırm•e 

ve sol e'lnln p:ırmağını kesmiştir. 

lstenbul Nafıa MildilrlüğUnden : 
2i. 8. 937 curr.a günü saat 14 te it.ta lhul Nafıa Müdürlüğünde ( 1643) lira 

keşif bedelli İstanbul Tevk:fhanesinde yapılacak elektrik tesisatı işleri açık eks!lt

meye konulmuştur. 
Mukavele. eksiltme, bayındıı lık işleri genel. hususi ve fenni şartnameleri pro 

je ve keşif, hülasasiylc buna mütcferri d'ğe ı evrak dairesinde görülecekt ir. 
Muvakkat teminat (124) liıadır. 

isteklilerin en az ( 1500) liralık bu işe benı:er iş yaptrğma dair gösterecekleri 
vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden al nış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesjkalariyle gelmeleri. ( 4901) 
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'' Tehliryana Almanca dersi 
veriyordunı. Bidayette gayet 

iyi öğreniyordu. Fakat 
sonraları sapıttı ! ,, 

Çünkil sokğa çıktıktan sonra odasını l 
düzeltirdik ve o günü çok geç kalmış
tı. Saat on bıre doğru sokağa çıkt,!ı; tan 
sonra da bir daha eve dönmedi. 

- Şişe o sabah mı açılmıştır 
- Hizmetçi bu teferrüatı daha iyi 

bilecektir. 
Reis (Bana hitaben) - Konyağı bir 

iÜn evvel mi utm almıştınız? 
Ben - Evet bir gün evvel satın al • 

Chm ve şişeyi dükkancıya açtırdım. 
Reis (Şahide hitaben) - Müttche -

min Almanca öğrenmek istediğir.i ve 
Almancaya çalıştığını biliyor mu : Ji -
niz? 

Madam Tidman - Biliyordum. 
- Sizden ders alryor mu idi?. 
- Hayır, fakat başkasından ders al-

dığmr söylüyordu. : 

- Müttehemin tabanca taşıdığm • 
<ıan haberiniz var mı idi?. 

- Yoktu .. 
- Tabanc~sını hiç görmediniz mi? 
- Görmelirn.. 
- Müttehemin çok eşyası var nu 

idi??. 
- Hayır, tlaima açık bulunan bir va

lizinden başka bir şeysi yoktu ... 
- Valizi hiç açmadınız mı?. 
- Valiz 2çıktr .. Kendisi açmış ve 

gardroba koymuştu .. 
Reis (Bana hitaben) - Tabancanızı 

nerede saklamıştınız ?. 
Ben - Valizde olacak.. 
- Oturduğunuz her iki evde d~ va· 

lizde mi idi?. 

- Evet.. 

R eis (Madam Tidmana hitabenY
Müttchem t.:tbancasrnı .daima açık Lu • 
lunduğunu söylediğiniz valizinde ııak -
tadığın ı bildiriyor. Odasını her go:.in rlü
zelttiğiniz halde nasıl olur da açıl: bu
lunan valizdeki tabancayı görmezsirıir'.' 

- Başkalarının valizini karıştırmak 
a.detim değildir. 

- Yeminle şahadet ettiğinizi ur.ut· 
mayınız ve ona göre cevap veriniz. Son 
Clefa olarak soruyorum. Tabancayı bir 
acfa olsun görmediniz mi?. 

-Bir defa bile görmedim. 

Genç muallimeninisticvabı 
Sıra üçüncü kadın şahidi, ders rr.ual

limesi Lota Bailenzohn'a gelmişti. He· 
nüz 21 yaşında olan bu sarışın Alınan 
Bayanı kenJisine sorulan suallere §U ce
vaplan verl't'iştir: 

"- Kanunusaninin 18 inden itiba -
ren kendisine Almanca dersi veriyor -
dum. Bidayette gayet iyi öğreniyc-rdu, 
Fakat sonraları sapıttı .. 

- Hastalandığını ve doktora gitti • 
'ğini size söyledi mi? 

- Evet, profesör Gasirere gitti~ini 
profesörün bazı ilaçlar tavsiye ettiğini 
çalrıma!lln !;Ok zor geldiğini söyledi. 
Filhakika ders esnasında okudu~bnu 

anlamamaya başlamış, ve yazdığır:' O· 

kuyamaz hak gelmişti. Hasta o!1tığu 

§ikardı .. Bu ş~ra!t altında derslere de -

288 - Valmond hnyretıe gözlerini açtı 

\'e gene; kız tebesstlmle dA am etU: "İ!'Jte, 

o haydut odanıu gird C1 giin ben, uzaktan 
bu tae.nı.ızu görmUııtUm.. Kaybedilecek bir 

vamdan bir fayda çıkaımyacağını ktn - ( 
disine ıöyledim. Bunun üzerine derc.ler 
iinkıtu uğradı. 

- Bu anlattıkların,z takriben ne za
man cereyan ediyordu?. 

- Şubatta .. 
- Kanunusaninin 18 inde baıl:\uıfı 

nı söylemiıtiniz. Ne zaman kestinh?. 
- Şubatın 20 sine doğru, her h~lde, 

Şubatın on be~inden sonra idi. 

- Bilahare tekrar başladınız mı? 
- Sonra hi.- de(a d.ıha geldi, f.ıkal 

kendini iyi hlssetmediğini söyledi. E
sasen hasta olduğu yüzünden de b~lli 
i.di. Ruhi bir hastalığa tutulmuşa ben • 
ziyor. daima meyus gör:inüyordu. 

- Bu meyu::iyetinin ıebebini hiç an 
tatmadı mı?. 

- Yalnız bir defa bu meseleden 1;ah 
sedildi Vatanı hakkında bir sual ı;-;r -

muştum. İçini sekerek: 
'"Artık ber.im vatanım yok, akraba

larım. kimsem yok, hepsi katledildi ,. 
dedi. Meyusiyetinin sebebini bu kın ce 
vaptan anlaJığım için fazla üzmek :ste 
medirn ve bir daha bu bahsi açmadrm. 

- Ondan sonra kendisini bir daha 
görmediniz mi?. 

- Şubatın 27 veya 28 inde bir Jefa 
daha geldi. 

- Evini değiıtirclikten sonra <Jizi 
ziyaret etti mi?. 

- Hayır, hiç gelmedi .. 
- ikametgahını niçin değiştirıliğini 

biliyor musunuz?. 

- Bilmiyorum. Yalnız bir gUn ba • 
na telefon ederek evini değiştirdi~ini 

ve biraz iyileşir iyileşmez derslerine 
devam edeceğini haber verdi. 

Arkadaşlarımdan Apelyanın 
ifadesi 

Genç Alınan kızına, sorulan su:ılleri 
kafi gören reis bu ıefer arkadaşım Yer
vant Apelyan'ı istiçvaba batladı. Ber
lindeki Ermeni 1«>nıolosanesinde ba' • 
katip bulunan Apelyan Alman paytah
tma ayale bastığım dakikadan itibaren 
benden ayrılmamıı. istasyonda beni 
karşılamı~. uana ev, hoca ,dana mualli 
mi ve doktor bulmak suretile her 18.ba 
da rehberlik etmişti. Kendisini bana 
tavsiye edenler henüz '23 yaşlannda bu 
lunan Apelyanın çok zeki, çok cesur Ye 

müte~ebbis bir genç olduğunu, onun sol' 
]erinden ayrılmamamı tekrar tekrar ten 
bih etmişlerdi. Hadiseler bu kanaati 
teyit etmişti. 

Mahkemede, bu oocuğun oyna-iı'?7ı .. 
ınühim rol tebarüz ettirilmediğinden, 

Apelyana karşı borçlarımt ödemek Ure
re, Berlin faciaı;rnın 2 inci kısmını ?n -
latırken hizmetlerini olduğu gibi trı • 
bit ve kayt etmeğe çalışacağım. 

Apelyan. cinayet hazırland•l tan 
sonra, kurtulu~ yollarrnt önceden t1Ü~Ü· 
nüp bana b:rer birer tatbik ettiren a -
damdı. Bunlardan zerre kadar haberi 

olmryan reis alelusul onu, da diğerleri 
gibi istiçvaba başladı ve ilk sual olarak 
bir müddet benimle ayni evde oturup 
oturma.clığrnı ve benimle nasıl dost ol
duğunu ıordu: 

Arkadaşınun zekasına bizzat şahit 

olduğum için cevaplarını büyük bir dik 
katle dinliyordum. Beni hiç tanımıyor
muş gibi hareket etti ve parmağı ile 
beni göstererek ifadesine başladı: 

- Bu delikanlıyı hiç tanımıyor~lum, 

- dedi • Geç~n ilkkanunda bir dost ken-
disini bana takdim etti ve Alm'lnca 
bilmediğini söyliyerek Ermeni bulun1n 

bir evde kendisine oda temini kabil o
lup olmadığını ~ordu. Kimsesi olmtvan. 
dil bilmiyen bir yabancının Berlir.de 
ne gibi zorluk~rla karşılaşacağım iyi 

bildiğim için. bu yeni hemşehriye fay -
clalı olmıya çalışacağımı söz ver-tim. 

' Malumunul' olduğu veçhile ben A:ıgs· 

burger sokağında madam Stellbaumun 
evinde oturuyorum. Akıam eve dönün 
ce, çok iyi kalbli bir kadın olan ev 
sahibeme bu gencin vaziyetini anlat • 
trm. 

Bayan Stellbaum, benden çok mem • 
nun olduğunu filen göstermek Uıerc 

"istenen burada kendisine muvakkat 
bir oda ver!lim.,. dedi. Bu hiç bekle -
mediğim cevap karşısında derhal fiili -

yata giriterek timdiye kadar kirayl ve

rilmiyen bir odayı yeni arkada~ için 
hazırlamıya baıladık. Sabahleyin ef -
kenden bu genci bana tak.dim eden ar

kadaşa haber gönderdim. Bir mü·ldet 
ısonra ikiıi beraber geldiler, ve gece 
hazrrladığımı.ı odayı altı ay için kinla
dılar. 

Bu hiaiıe ilkkinunun ıonlann'da ce-
reyan ediyordu. Bu sıralarda ben dans 
muallimi profe9ör Friedricrten dans 
dersi alıyordum. Daima meyus duran 
yeni arkadq.ımı nC§'elen.dirmek üzere 
benimle beraber dansa gelmesini tekli'. 
ettim. .... ( ı>evamı var) 

• t"'lll:!',.,., 
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259 - " ... Sta!!ortla tel~fon ettim, o ıta 

derhal geldi. Telefona evvclA sizi çağırdıktan 
ııonra, a.blı:eyi Staftorda ıcçırdim, o da, hay. 

290 - Herber mırıldanarak: '1E\'et, dedı, 

onun ayaklarının ucuna basarak, dışarıya 

nasıl aıyııtıtıu htll ıörUr &ibl oluyorum,, 

Bir ihtirasın 
2-

(Ali Turgudun hikayesi. alel!dc bir 
tahkiye tarzına uyularak, nakleldilm'ş

tir. Binaenaleyh onun yanında beni as
la görerniyecekainiz .. Yukarıda da söy
ledim ki; yahut Ali Turgut söyledi ki; 
ben bu on aenelik hayat içinde sadece 
bir GöLGE'yim Bir kahramanın kendi
siyle beraber gölgesir.den de bahsedil
mesi arzusunda bulunacak bir okuyucu 
çıkacağını zannetmiyorum.) 

• ... * 

Ali Turgut, bekar bir adamdı. Ama 
ruhen bekardı . Onun içinde kitap oku
mak arzusiyle beraber muslukta bula
şık tabak yıkamak arıusu da. ayni kuv
vetle, yaşardı. Ben onun kadar yalnızlı
ğı seven, yalnız kalmaktan ho!;lanan bir 
aidama ömrümde tesadüf etmedim. Bey
oğlunun yan sokaklarından birinde bir 
odası vardı. En üst katta bir oda ki, 
önündeki daraçaya aşağı katın kiracıları 
her gün çamaşır asarlardı. Bu çamaşır
lar, hele beyaz olursa, onun son gününe 
kadar perdesiz kalmı~ olan d::lasına be
yaz bir bulut gibi dolarlar ve bütiln gün 
onun ııaçlariyle oynarlardı. 

Ali Turgut cinsi duygular noktasın
dan normal bir adamdı. Hiç bir zaman 
KADIN mevzuunu benden ayn bir tarz 
da !düşündüğünü görmeÇim. Sınıfta A· 
tıfetin ter kokusu tavanları doldurduğu 
vakit o da herkes gibi burun deliklerini 
açardı. Hatta bir gün plaja gitmiştik. 
Orada bir kadın gördük. Beyaz vt ince 
bir vücutla plajı adeta kaplamııtı. Hiç 
kimse o gün kumların üstünde yatacak 
bir yer bulamamıştı. Ali Turgut o gün, 
akşama kadar, bu kadının ıslak mayo
sundan gözlerini ayırmadı. Anlatıyor· 

du: 
- Bak oğlum; işte can denilen ~ey. 

bir insanın vücudunda böyle dola~ır ve 
gezdiği yerleri böylece ilan eder. YUzü 
koyun yatıyor timdi. Dikkat et, kalçala
rı başlı başına, asi bir ordu gibi CANLI 
değil mi? işte arkası üstü ldöndü: gene 
bak, ama benim gözlerimle bak: meme
lerinin ucunda bir canlı bebek ruhu oy· 
namıyor mu? Küçücük kollarını açan, 
kuş gibi öten bir bebek yok mu orada? .. 
İşte kadın diye buna derler ... 

Ama Ali Turgut bekarldı. Her ak
şam, geç vakit, yahut çok erkenden, o
dasına tırmanır ve kapıyı arkaaına da
yıyara~t: 

- Ben geldim 1 
Diye bağırırdı. Hasır sandalyelerle 

yatak, bu s~ten ürperirler ve sahiple
rini korku ile karşılarlardı. Hiç bir zalim 
derebeği, hiç bir devirde, şatosuna böy
le korku saçarak girinemiştir. Ve hiç 
bir hükürddar, önünde bu kadar çok 
mahlftkun eğildiğine şahit olmamıştır. 

Gözleriyle iki tarafa sellm vererek 
odaya girerdi. Parmaltlarının ucunu ev
vela aynaya, sonra yorgana. karyolanın 
demirine dokunduruı; pencereyi açartiı . 
tçerive ekıeriya hemen hiç bir ses gir
mezdi. Bütün sokağın. Beyoğlunun ve 
bütün şel!rin gürültüsü, bu on::ı.ya, garip 
bir süzgeçten geçiyoı muş gibi, sadece 
bir ante-n iniltisi halinde, v::tnrdı. 

Ali Turgut ceketini, ayakkaplarını 
çıkarır, arkası üstü yatağına uzanırdı. 
Onun bu halde üç saatten fazla, ktpırda
madan yattığı günler, sayılamıyac:ık ka 

centilnıen 
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bir mU.!tlct dUşUnıJU sonra tekrar sonlu: 

:91 - ''Alman casusunun evine girdltl'im 
gibi, beni nuıl kurtarma~a muvaffak oldu

nuz:'.. Gene; kn bu defa d& aynı ı vuzuh ve 

ta.taUAUa izahat verdi. Bu defa da ıen' kıza 

dar çoktu. Bilhassa gece 
bu halde kaldıktan sonraı 
doğrularak men:livenlere 
ketini sokakta giyerek cad 
günler ise sayısızdı. (//jfl, iri' 

Caddede, o aaat~e~ : ..... "')'. 
lar, aşağı yukan biribırl -,_ 'I 
Ali Turgut ara sıra etrafa~ 
bir sarhoı gibi kaldır~nı~:l .... ~ 
dar geldikten sonra vıtrı ,,.,,,__ f 
sağa sola yalpa yapar "e ~ 
bakardı. Yanından birçok 

çerdi. Bazıları: , f 
- Merhaba Turgut b'1~ 
Diye takılırlar. kafası';,:~ ~ 

kar, dudakları hafifçe as;,,,,., 
- Merhaba küçük }la 

diye nurıldanı~dı. 'I 

~ ~ -°"~ Bir gün Ali TurgudUI1 ~ 1,. 
kadın geldi. Uzun boylU·• ~~ 
simsiyah saçlı bir kadın~· ~/. 
teri harikulade idi. zate'~·" 
dun bir kadını heyeti uııı ~ ~ 
diği görülmemişti. O se~g )il ~ 
larma, ya saçlarına .,ey~; ti' 
burnuna vurulmalıdrr. ~ ~ 
çirkin yaratılmış olan bll ,.oı ~ ~ 
rafının birden güzel oııııa """"~ 
hakçası, budalalıktı 1 ogin;.,.,.... ~ 
kadının çorapları veya dU ~ y 
rengi gibi ıonradan ila"~id-!JJ 
yetleri bile. eğer hoı.a~ gı;,Jf' 
görülmeli ve bütün dıger ~ 
tahammül edilmeli idi. ~ 

. (~~ 

ııe koşarak, mükemmel bil' 
yelitıd& eve &irmlfU • 
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~onu§~-----------------------------------------------Otıe: anın hara.retli bir sırasında gada. size yardım edebilirim. Sizi mü. 
- Ne k dafaa ed:?rken en ziyade nefret etti· 

d di. adar g\ir.el konuşuyorsun? ğim birisine kar§ı da durmu§ olaca. 
k - 1(

0 
t ğını ki, bu da benim için büyük bir şe. 

l, \'akun l cenapları. Şunu söyliyeyim reftir. 
ltırı. "f'a{ e A.lirn olmak için uğraşmış- Ode da1gın dalgın söylendi: 

~ltı lllek~t fazla yarama?. olduğum L _ Kabul ederdim. Fakat bihyor mu 

tlıış Olsaygte.n kovdular. Eğer çalış- sun ki, ben fakir hir adamrm. 
l\ap8'5 01 ırn, bugün iyi yaşıyan bir Landri emin bir tavırla: 
llıi1t katrnUr \'e böyle bir deri bir kc. _ Zengin olacaksınız, dedi. Ben 

111 ' li'ak~~nı. şimdilik çok bir şey istemiyorum. Ya. 
Jı. areketıerin pek mütena- tacak bir yer, karnımın doyması ve es-

ı11: Atösy0 be .. . ki elbiseleriniz bana yetişir. Yiyeceği. 
"<lll b:ı... ' n Yllk!!ek mevkıde bu. · ~ -.... ki niz olmadığı günlerde bel'mdeki ke-

ll't \'e bUnd nıselerin yanında !:alış- meri bir parça daha sıkarım. 
laklı'd • an bazı şeyler ögr~ endim. etnı Ode bu adama bakarak düşünüyor. 

b - boğ esini bilirim. du. Bu zeki ve hilekar yüz ger<;i hoşu-
l blğırın ru. ~ek, köpek ve domuz gi. na gidiyordu. Gözlerinden doğruluğu 
t asını ·· . 
atıdrı rn h gllzeJ bect.>rıyorsun. belli oluyordu. Mücadelede kendisine 

' A_,... a cub oldu: y .. ,an ~ güvenilir bir muavindi. Birçok işle. 
!:il değı1. b tnoıyö, Bunlar henüz bir rinde kendisine yardımı dokunabilır-

t. aha çoklarını görereksi-
di. 

- bern k Birdenbire sordu: ta ... ilri e da.ha .. .. v· h 
O .. · b· goruşecegız a? · · t · 

d • ı - Konçini seni nıçın as ırmak istı. e\. r rnUdd t a·· ·· d .. "e dikk e uşun u, sonra yordu? Bu meseleyi bana anlatsana? - 'h atıe bakarak: ltı •l.losy·· Landrinin zayıf yüzü sevincle par-
daak ic;:in ~~j df·~i. Vaktiyle papas oL ladı. Partiyi ka7..anqığına kanaat g tir. 
fil~ l'l1aksaa1Ştıgınu söylemiştim. Bun mişti. Ciddi bir sesle anlatmıya baş-
bı ~it 8.tı.la.t ını gayet mutaa.cısıb oldu- ladı: 
ı~ birfbili:~kt:r. Mademki Allah - Ben vaktiyle Konçininin hizmetin 

~a t bir ka ıze Yaklaştırdı, bunda de bulundum ... 
l:Vı gelin· stı ."ar. Allahın iradesine Ode birdenbire şüphelendi: 
"'l) l ır nıı? ,.~. . • 

,, a ıın · ~-.ıçın blrıbirimizden - Sen mi'!. Ne zaman? ... 
"'Ilı' · Yanın d · rz a niçin kalmtya. _ Bundan on yedi sene evvel. Gö. 

~o' $eı:ı1 h · rüyorsunuz ki aradan çok zaman gec-
?'st.ın? ıtzneUme almamı mr isti- medi. Floransada idi. Sinyor Konc:ini 
' ~.. o zamanlar şimdiki gibi büyük bir 

"t?ı vet nıö .. . 
~ tı:ı kuv 8 Yo. Sız, şimdi Franııa. mevkie ııahip değildi. Fakat çok yakı. 

~a"'! veu; adam 1 K • · ki d Fl b. k k'b k ı.1 •• • 'iZ e•t· . · ı o an onc;ınıve şı ıy ı. oransanm ırço ı ar a-
" u..... • ınız s;· · ""' ... ,e kad · ...,ızınle onun arasında- dınları ona a~ıktılar. Daha .o zaman. "<lk ar u dell'ıeku 8 recek bir kavga ola. 1 dan yükselmek için kadınlardan isti-

r. Sanıyorum ki bu kav- fade etmek lazımgeldiğini anlıyan Kon 
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__ ..._. ______ ~------~------~~-------------------------------
disi de farkında değıldir. Faka~ seYdı. 
ğine eminim .•. 

Sonra sevinçle güldii: 

- Bu hoşuma gidiyor. Eğer bu kız 
hakikaten Konçininin kızıysa ancak 
benim sayemde yaşıyor demektir. U, 

babasını nasıl tanımıyorsa, beni de bıi 
mesin. Eğer ümid ettiğim gibi Mbs;ü 
dö Valver namuslu bir adamsa ikıınız 

birden Konçini ve hergeleleriyle boğav 
laşırız. Allahın inayetiyle de hepsınir: 
hakkından geleceğimi1,e eminiın. 

Ode, Revgilisinin bıı harekeli lir.erine 
fevkalade sevinmişti. Hisleri şüphe-

den hemen kat'i 'bir emniyete döndü. 
Landriyi ve yerde yatan yaralılar~ u

nutarak genç kızın peşinden gitm~ye 
baŞladı. 

Yaralıların etrafını halk almıştı. 
Herkes Konçininin adamlarını tanıdı
ğından kendilerine kimse acımıyordu. 

Ode'nin, İnci çiçeğinin arkasından 
gidip ilanıaşk edeceğini zannetmeyi
niz. O, böyle bir §ey yapmaktansa on 

kişiyle boğaz boğaza gelmeyi tercih e_ 
derdi. Odeye en küçük gelen şey sev
gi!' sine aşkını izhar eylemek ,.e ona: 

. "Sizi seviyorum. zevcem olur musu
nuz?., demekti. Genç çocuk henüz pek 

!"aftı ve temiz bir kalbe malikti. Şim. 
diki halde yegane arzusu sevgipsini 

sık sık görmek· ve icabında onu mil
dafaa etmekti. Kızın herhangi bir teh

llke~en sakındığını çoktan anlamıştı. 
Şiın.:li Rospinyakın taarruzu ile l.u teh
likeyi sezmiş bulunuyordu. 

Bu suretle güzel kızı takibe devam 
ediyordu. Arkasından mantosunu yü-

7.Üne örtmüş bir adam geliyordu. A- , 
dam, mahir hareketiyle böyle işlere a. 'ı 
lışık olduğunu gösteriyordu. Bu adam 

Düşes dö Soriyentes'in muhafızı Dal· 
baran'dı. 

Haırdadır ki~ Odenin müdahalesi il
.zerine Dalbaran hanımından aldığı 

emri ifa edememiş ve i~ karışmamı~. 
tı. Tahtırevana doğru dönmüş ve dil
şesın bir el şareti yaptığını görmliştil. 
Bunu derhal anlıyarak hayVantndan 
inmiş \'e seyircilerin ilk safına karış
mıştı. Burada icab ederse meseleye 
mUdahale edecekti. Hareketleri açıkça 
gösteriyordu ki, bu mUdahale Ode'nin 
lehine olacaktı. Eğer La.gorel burada 
bulunsaydı, Leonora Galigay'ın "efen. 
dimiz,, diye hitab ettiği düşesin mu. 
hakkak bir melek olduğuna. hükme
derdi. Öyle ya! ... Dü§es daima ' zayıf
ları himaye ediyordu. 

Ode'nin kılıcı kırıldığı sırada Dal. 
baran müdahaleye hazırlan~ıştı. Fa
kat delikanlıya yeni bir kılıcın veril
diğini görünce bundan vazgeçti ve mil 
cadele bitince hanımının yanına. dön. 
dü. 

Dü§es: 
- Dalbaran, d i. Bu gencin kim ol· 

duğunu, nerede oturduğunu. ne iş yap 
tığını ve birisinin hizmetinde bulunup 
bulunmadığını bana öğren. Bu deli
kanlı benim elimde bulunmalıdır. E. 
ğer zannettiğim gibi fakirse ve kimse
nin yanında çalışmıyorsa benim biz. 
metimde çalışmasını teklif et. !stıkba.. 
!ini temjn etmeyi üzerime alıyorum. 

Bu kun·ette adamlar az bulunur, böy
lelerine yapacağım İ§ için ihtiyacım 
var. 

Dalbaran tasdik etti: 
- Hakikaten kıymetli bir ya.rdımct 

kazanacaksınız. 

Bu sözü hiçbir kıskançlık eseri gös
termeden Ye kıymetine halel gelmi>·e. 
ccğini bilen bir adam tavrıyla söyle'•

1 
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miıti. S..inde bil' takdir eeeri mevcut. 
tu. Başkalarının kıymetini dUtUrecelc 
tabiatta olmadığı ıörtllüyordu.. 

- Benlnı kadar kuvvetli ol&c&k, di· 
,., eöyledi. 

Dille• itiru QtU: 
- Sana yakuı. fakat eeııln kadu de. 

tu. Senin kadar kuwetll olclufwıu ld· 
dl& edecek bir adam ,..,tblinde mıv. 
Cftlt dlitldil' Dalbann. 

Dlltee bu aazlert. llJr defa olarak ... 
ınfmt bir tanda a6ylllyol'du. Çok sn. 
•l 11,.ah g6zleri. tatlı bir endfteyJe 
iri adamı ıttırdU. Bu 'hakıı. bir insanın 
Mthk bir 1r6peğfnl .Uzmealnt andm • 
Yoı'du. 

Bu balrıt tarzı, Dalbaran'ın pek ho. 
euna gitti. Yaltaklanan bir köpek cibl 
teVtn~ll homul'dan.ma'arla tefeklrllr et. 
tJ ve teşekktırU müteakip Meryemln 
hu21W'UDda tği!irmlı gibi hanımmı se. 
Jlmladı. Bu hareketi •ahlbhıe 11ekadar 
sadık oldui!unu glJ!terlyordu. 

İşte Dalblran bunun için, esasen 
Landrinin takin e~ekte oldufu Ode· 
aln arkUllla dftttil. 

x 
LANDR1 

OM tevıililhli takip ederken onu 
birdtnbiı. kaybetti. Gtnç lna bir ha. 
yal ribi ortalıktal1 lilimnitti. Delikan· 
11 llOktlm her brafmı aradı, taradı. 
fU..t uti09 hlı; oldu. Bunun lberlne 
lll~ dU•ünUrka aklına birden. 
htre LandTi pldl Bu adama bir tetelr· 
kür bile etmediğini babrladı. Onu gaz 
!eriyle araştırdı ve bulr.1akta ~eik. 
medi. Ludrl kendisini terlretmemfı ve 
daiın'a arkasmdan gitmltti. Annd!tı
m nllr wamu helUll Odenht yanı .. 
• lloltu. .\im .mm.ctAn kulaklanu 

..... ,... puta ---· tl1adl 

tutuyordu.. Mahcub bir aellm verdi. 
Ode bu etlam tarzından, kartıauıdaki· 
nin bir aail ol?UJD&kla beraber kıbar 
kimselerle münt.aebette bulunmq ol • 
dutunu anladı, Onu it bqında ıör· 
ınUıtü ve iyi kılmç kullandıtmı anla. 
ınııtı. Bu adam, oimdili~ botuna gidi· 
yordu. Nazik bir tebeaUmle: 

- Affederslıı!ı cesur adam, dedi. 
Hayatımı 117.e borc:luyum. Az. kalam 
hak kuandıfmn te§ekkilril &teme. 
den sfdeoektlm. Sbt galiba tanıyaea.. 
ğım. Konçinf ile adamJanıun aemala 
g6tUrdU~ tJı deftJ mlydinla? 

- Evet mtieyö ... Hayabmr llrl defa 
kurtaran da ailliııla. Evvell beni OL 

lann elinden aldmıa ve sonra da aç .. 
llktan ölmtJJMm için blr kue verdinia. 

Valver mUte?ı!irane düşündü: 

- Zavallt adam ... 

Ve taUı bir Hile illve etti: 
- Göıilyorum iri aia. borcwıuau c;a. 

buk ödllyorawnaa. 
- Bomun daha ödeuıedi mötyö, 

Ben Konc:inlnln adanıl&rma hUcurn •· 
derken kendi h~Abıma lf Jörilyor .. 
dum. İyi lift nuıl unutmus~ f enahk 
lar da öylece akhmdan çıkmaz. 

- Dofru, onlara dllfma.nhk etmekte 
ha1rlısmıa. Hem plfba ıiz blrf!ine 
dttfllll.n olUTll&lll:a hlc: de merhamet et .. 
mlyeeeJnıın•a. 

- lunedvbn. 
Oda. blr mtlddet dtitllndtlkten ıonn 

mrdu: 
- Xnılaıı kıbormm yertu elim• ye. 

ntıinl veren ala mlydlıllat 
- Evet bendtın. 

- Dofru•u ~k fl1aeJ blr Jnlm~. 
- Evet m&ıy&, bir Milin kıhcıcbr 

Ye en 1l9ta ada.mm elinden ~ıknı11tır. 
- Dem811ıı yahu! ... Öyle)'le bunu 

illa .. --- lptJ. Ultlleoeli& 

... 
o: 
lil 

... 
it 
lı. 

'PARDAYANIN KIZI 
,, 
~ 

________ _.... __ .._ __________________ ....., __ ..... ______ ~ 
- Bu itUl IOılU ıu ki. b'l -~ ,,,_ 

mualu adamlar yemek yerler. stb1 ,,
Ode bunu aöylerken elini beline ı<>

türmUı ve meçi ~ıkarmak istemiıti. 
Landri homen atıldı: 

- Ne YGPIYorlUftU ınöıyö ! Hiç kı .. 
lıçsız asilzade olur mu? Hele sııin ti· 
blsi oluna ... Zaten kıucı ıeri alamam. 
Böyle bir ıUab ancak ıi2 yakııır. 

Valver tereddUd etti: 
- GUzel söylüyorsunuz ama, böyle 

bir meçi alacak kadar zengin değilim. 
Bu ıöz üzerine Landrintn mtıstehzi 

yUzUnU bir keder bulutu kapladı. içi. 
ni çekerek: , 

- !fer, dedi. Hayatmı 8hse borçlu o
lan blr lldamın batıru1 olarak bunu 
kabul etseydiniz beni ihya ederdiniz. 
Bu Jrdmcı hlebb' aman size aatınayı 
a•ıımdan ~irmcdim. 

Bl& llÖller o k&u? clddl l()yl•ıunittl 
ki. böyle bir adaınm .pm,dan. çıkm11 
olmaaı ()deyi M.yreta düfi1rdü. ltiru 
W.rü da fUDU eöyledt: 

- Fakat ılz ne yapacakımız T 
- Ben mi? MötY6 Rolrtaydu hlı' kı 

be: kuandım. bu bQ& ycotifir. 
- P.Jri. o halde htdiyenlat mumu. 

Diyetle kabul tdiyorwD. Fakat air.e 
olan borcwn lld kat ~u. 

Landrtniu yt1lU ,Uldtı: 
- Canım ıiz de, bu borcu UZllll il· 

mu btlrlettetJr deitlılnbıdir elbette. 
Bu vaziyetlnizden anlqdıYQr. 

Ode, LuclriYt blrdtnbin .. ae.. dl. 
ye hitab etmeye bqWlı. 

-. Benim adrm Kont~ dö Valver
dir, •nüı Jamtn n• T 

- Landri Koköoar Moıuıeııyör. 
- &mi <tlftlt Laııdri. l:vvtJA bua 

mo..,Mııybr dalNli ıatemi~. Zira 
pek tuhafıuıa gldiyor. , 

Landriııin kurna. ıöaJ..-i parladı: 
- Anla4ım mötyö lö Kont.. füat 

bq itiu llOILU ili alaOI«? 

- Evet mötyö. Fakat. DeniJn _,... 
damlar ne zaman bulurlarsa o lllfl
Wınlunu do)'Ul"Ul'lar/ OatUJDil 
nı1 ıöraatlYor 11\QIUa\ll '! -

Lanclri bUDU 1Öylerk9ll lllÜJ~.,
bakıtla pvça parça olınut elbF" 
sUzilyordu. 

Ode gQlvek: .__., 
- Bugün benimle berıbtr ~~ 

dedi. Sa.na ikram edec:qiıu. "'° 
beraber gel? ,.. 

L&ndri •vlnQli bir ~b,.Yle vJ1 
kür ,tu. , __ .a.r "' 

- 8u ltltfunuzu ölüııceye pıır--" 
nutmıyacağım oıöayö Ha..Vdi ~td
ridelim. Nerede oluna ol!un. eıo fi 
~niı yetıh s!ze .Wk blf h:ıın_:~ ., 
hakir bir arkıd-. olmakla l~ 

decek kadar h\Umetlm vardU'• ' 
Al bir müddet IOJU'a Uri ~ ... 

yet iyi yemekler ve güz.el eeki ~ 
tarla 8flılenmlt blr aılNIUJI ~ 
ceçmifltrdl. Bwuaduldvı ~~ 
Monmartr aüaluwl bir ~ "
Biraz IOlll'I arkaJ.arnıdan D&l ..... ~ 
flre~k b'1 -.re. ~Udl. 88 -~ 
mU1ı.rly9 lkilJ cı. dikkat •~~ 
di. ~ 

Landrl. ,.., lfendlllıtn D;rd' 
il Yt..ıcı.I bUyUk bb' -- ile~:.. 
rant bua Ntmen 0c1e. 1'D ~ 
.. ,. t.erb1Jr9U h...nt ett!ftae ~ 
etti. Valver'e k&!'fı fazlaca 
daYl'UQlaJd& ~-~ (1 
afyetfnl dU§Urecek hic;bir ~ 
IÖıde bulunmu)"Ol'du. 

l~tiji fU'lplU «k k~ 
d1. Ode )'Mi e.daftunı ıntımlftlll 
bdv '6ylettL ADlatdM V~ 
clökmtk•·~ 



ıs 4tius 
Şıka Tos - 2937 
~Uer t ----

Ş'·k~ 
u redinizki .. 
t"n ıra •2n 

nır cı"&a-ı nd"a 
ll11~~:~e, bele bir 

Ye Çeşmesi 
ı, Yoktur ı 

~·~~bulda 
~~ S b gece y ,lr Uçukta arısından sı:-nra 
~ ~da • Yani T . .. h n bır lllah anycrı hc.1uz 
'ltıttbur b 

1 
aile halkının uy:ııı

dtt llııı1rı1~); Unduğunu söyleseler 
'ıc b~Yccck~in~lay kolay inanılır şey 
~~.".hakikat/· lialbuki bu, m.lal-

' ·ıouıılld ır. 
t l!ıcıi ~ a, Yeni 
~ d ltJısınd k' çarşıda Hamıdiye 
ıc >'~ 0tıırar1 0~ 1 36 numaralı eıpctı· 

d Yor. ladıgı bı Uyucunıuz Kal•,mati 
, r rn k 

c tupta bak"ı ne 

''Otıırd • * "' 
~, u· 

!'ııtı •l' g 'Ilı a Pa 
~·ıı.. .. ın kar rtınıan Hamldiye 

··<tııın .. §ısında 
~~th· o.ıiin .• Her S•!l)<'h 
tıı •ı ı> c topı 
~ıı ~ııruıtü anan saka!uırı 

~th ltıahaııc lab"hc Patırdılarından •.ü • 
tıyk a ın ·· 

tiİ'tt tılar1tl1 uç buçuğunda en 
lııdc il dan 

llı:ıı kalJy uyanmak mf'!chu-
k ttç ""''- Otuz, Bu .. ··ı 
•ııı ·•ıs:i ı . gıJru tü ak:ıa -

g~ . Ctinc k-ilda · 
tUJıd,ı. enın llyk r devam ettiği 
ıı,,_ ~ tcı· . Usuı g . . ."""llda afıye de . eçen saatlerını 
~t~ıı llbcti bu trnkan yok.. N ~ za-

~h ~\'c iltfıJc~haııe halkı bu hale 

lırıı .. §t:nztıtdır eta bu saate uran -
""' "llıu · ·~ 11 iar 
t. ~tıc la '?ahati · -
~~ 1 tı:-ı b' nı temin için s~y 

tıı · ılc 
ııc 1 :""cı ha~ &abahları saat se • 

~a::4 °1aıı b~:ı~ ç.ağırmalanm 
"l<lfcıı da bir dıycnın artık b1.1 

ta.,. Çare b 1 a~sııtu u rnası l.iizıırur:lır. 
nuıu d'l 

t. c5td • "' ı erim.,. 
Qı· ı. Unu • 
f~L 11t:ııid· l rnü? Ev· · 
, "'qtd' 1i'c çeı llltzin karşrsııııia 
'~ ~iı. licr •. rnesj bulunmadığına 

l~~r11,._ahasına g~~ bir saat nöbet bek-
ç' ,..ıı "<I ol ı:ı, ~ doğru sa, parasız ve 
l\ı..... ~tı Ya kena· 
b~llldi tabilcceğ' . 1 temiz kabınız 
~ı. l't ınız ıb' k 
) '(ı \ı \ıı~un ır aç surahi 
tıı tt~ti.~ı~~ sa:~r beher bardnğınr 

ar. ~. " ık uyk 1 "'d' ~ ><1tı~ lt (Jcl)ıe unuz a •: ı -
• 
5 ~lırıq ~diy: oluyor ki bir ca -

11~ ııı·· bıı d suyuna verdiğin:T 
~tır IİdQc arnacan . 

•lı~ t İrj ayı bıtirebileceği 
.Cı "a . ı n her e ~ ~C , lliJt Uyk gece en 3§ağı iki 
1rı llııı ki 

1
_, ~nuzun kcfaretinir 
1 arn1d' 

ıye suyu pahalı -
s.b l • 

lııı •ııııı "' .. 
daıı alaca 

tr b fırı karanı w • aı 1Yaıı• d . •gında garajla-
~ •tıtı Ctnır 
ltı..... ııı l'a tekerlekli tröp 

h1 ~~l'ıtı rnrı Yu 
4t~ b' da lllit nıru Arnavut kal-

tU.1. ır b ralyöz t . . . . 
b :iııu1 . aıa altı a eıı gıbı. hır 
tııı1a:11\ trtnc illa . eden ,inceli kalınlı 

llıa tc~ rıı olrn k • · ıı Yı dU ~tlc1tı • a ıçın belediye 
11}'er. 1Urınıu110 crıne lastik taktrr • 

'i,· ' beki de h • ı~ .J.. •• 
tıı. llc he a d ;.ıuc:u -

~ . lcdit. • 
lo\ı ıç:n re gruı .. 
1 t~I\ ~torrıob· b..ınUn önüne gtc -
~trıı 1~rııı b ıllerdeki elekt ı·ikJi 

};ı i'ttırı orusurı 
. '~at ' ltornc k a ot tıkadı. t:.1.ın • 

llııı ' dilh 0Ydurdu 
~ l'lıctııı a tün a • 
. ~ldır ı.. er ta§la çılnıadan çe m,. -
1çi.. 11 1il.ı·. rı Üz · 

" 1 ar ~ur y crıne ve ·:ist :;stc 
~~ acıa erıeşt. ·ı 

l'ıkra}t 81tada kü;~.1 en, sıra kapnak 
t\illıbu 'ab:pı . urler ve naralarla 
lı l'dj erınj 
lldaıı Ytıı &ak n kafalarr • .da 

llıJ ıı. "c Oto- b~ tekmeleri çöp e.rahit 
"< c·· ···o. ıt k 

\'a~ \ltiıltu rıL laksonundan daha 
~' b :ı ıı:arır? ı:r 1 İZcJc • ız sanmıynruı. 

~ n ..• ... ._ 
tı8a~ 

i fler~1ers7;;;;;;;;"~ 
i ' ş loı ı :: li ~tıle · t~ıtıiıde · m 8 a 1 1 1i 

:: ilti L 'lttırı 0 neıredilen 1·1. .. .. h 
ı: rl . '\Qt'\ı ~tçın · -... :: 
!: ~tik " İdar h

1
' formalarının !! 

!l :'ıı ok tditebiıe:e ~emizden te· Jl 
l: · \'vel•· tıy\trı .t gı Yazılmıştı· :: 
·· ı · 11:1 f -.... arı •• !! l•tı }' ornı~ı ?• birkaç ıün !! 
j: ~\t...ı ı~ı., ..... tarı ısternelerinden :: 
·: \' ~·~ lJ ..... aş ldı •• li f •tıı tc!t ı\tn t 

1 ğı neticeıine H 
·ı: o~I tı ilanİ'1andanberi de· g 
1 dt 'tı ' t'ttl iki ı:;::1zda bu gibi !; 
~~k Rltetern. t tnukabilin. !i 
~ı "erı·ı ıze abone ola· :: b.: · }'eti • eceği ı= ~ •ıı .. b1r d h Ya.zılm.ışb. ! 

•vru,, a a ta"zih ı ·· 1: o1()~ e U • : 

• • maumn:Ü 

HABER - :41C~m poataıb 

Fikir iş~ileri ı 

Yattığınız yerde çalışınız ! 
Amerikalı bir psikoloji alinıinin 
tavsiyelerinden biri de budur 

Amerfkadakl Kol. 
sot. üniver.ııiteıılnln 

pııtkoloJl proteııörU 

doktor Dona.ld An. 

derson La.lrd ta.lebele 
rlnden mUte§ekkU 

''gönUlltiler,, tiurin. 
de, bir çok ıa.yanı 

dikkat tecrübeler 
yapmaktadır. Bu tec.. 

rübeler neticesinde. 
ki ııon ke~ıillerinden bl 
rl•'dlmağı c;:alııtınnak 

için, utkl vaziyetin, 

amudi vru:lyetten 
ço'k daha müessir ol 

duğu,. dur. Profes<i. 

riln iddiası şudur: 

"Mlln,.n·er bir insan 
ayakta ve ya otura. 
rak değil, ancak iyi. 

ce uzanarak çalıştığı 
zaman, daha lyJ ne. 
Ucc elde edebilir. 
J.'ilhaklka insanın a.. 
;\"akta bulunması dl. 

mağdakl kanın, ge. 4 mcril:alı ıil:mc göre yirmi df?rt sa.atta altı saat uyku k<i. 
rl çekilmesini · lntnç fidir; f a;;last Wk~tür! 

ettiriyor ki, bunun neticesi olarak dimağ'\ ri ciddi ve hattA saçma gör!lleblleceğinl ka. ı 
kabiliyet kıymetinden kaybediyor. bul etmekte, fakat hakikatin hiç de öyle ol. 

lruıanlar, amudi bir vaziyette durrnaga madığmı ileri sUrmekteclir. 
mahkOm edllmeselerdl, bugün lftıhar ettil<. Kendisi senelerce ırllren yorucu bir faaliyet 
leri akli kudretleri birkaç ml11ll artmış olur. 1 ten sonra, bu neticelere varnııştır. Hatt.t 0 , 

du .. ,. diğer ıı.ıımıer gibi, tecrUbelcrinl hayvanlar 

Münevverlere nasihatlar 
Amerikalı Alimin çok garip diğer bır keş. 

!ine göre, bazı günler, diğer gtinlere naza. 
ran fikri faaliyete daha fazla elverişliılir. 

Aklın azamı randıman verdiği gün çar. 
§ambadır, buna mukabil cumartesi günU ak. 
im en az i§ gördüğü gtindUr. Çalışmak için 
günUn en iyi zamanı, sabahın sekizi, en !ena. 
sı da akşamın dördUdUr. Pazarteal, müccr. 
ret meselelerin, salı riyazi meselelerin iyi_ 
ant~ıldığt günlerdir; çarşamba blltun flkrl 
çalışmalara. elverl§Udlr, halbuki, perşembı?, 

cuma ve cumartesi hiç bir dimağ! faaliyet'! 
elverişli değildir. Fakat niçin böyle? Bunu 
artık lllmln Amerikalı, yani garabet merak 
lısı oldu~una bağı§lamak !Azım galiba! 

Profesör Lalrdin nauırmda, gıdanın ehem 1 
miyeti btlyUktür.: Dlmağm yorulduğu hiss". 

1 
dilince iki teye bllŞvurmak IAzınıdır: Çiy 1 
sı~r eti ve ... şekerleme... ı 

Profesör Lalrd metodlan, huılarına, g11v. 
-----·-~-- - --

üzerinde değil, fakat ekaeriıol talebeleri olan 
günlerce aç kalan, bin bir şekilde yatan, 
gi.lnlerce uyuyan veya uzun müddet hiç yat. 
mayan bir çok '•ı;önUllli,, üzerinde yapını§_ 
tır. 

M,..sel!l, dimağ! faaliyet için en elverişli 

gUnU bulmak için, doktor, La.lrd ı 12 taı~. 

beyle çalışmıştır. Bu talebeler, 16 t,ıar klşf. 

lik gruplara Ryrtlarak, altı hafta mUddctle, 
sabahtan akşama kadar mütemadiyen hı?. 

raplar ynpmışlar, meseleler halletmişler e. 
debt tahrirler \'esalreyle uğraşmışlardır. 

Bulaşık yıkamak için 
Amerikalı psikoloji ı\limlnl alıı.kadar eden 

§CY yalnız enteleklllcl c;alı§ma değildir. B•J. 
la.şık yıkamak gibi çok ch~mmiyctslz bir :§ 
de, onun llboratuvarmda, uzun ve derin bir 
tetkike tllbl tutulmuştur. 

Tcrrilbe mevzuunu, C:ört kl§illk bir aile. 
nln vasat miktarda kapknçağı teşkil ediyor 
llıı. Jo~n seri çalışan şahıs bunlsn tam 23 dn. 

klkada yıkamıı ve bu taallyeU emaamda. 
ııo:s harekl!t yapmııtır. Afrt yıkama re. 
koru da 38 dakikaydı ve bu rekoru kırau 
§&lus da 1934 hareket yapmııtır. 

Bu t ecrübeden anla,şıldJfma göre, bul~ık 
larmı atır yıkayan bh' kadın, günde 45 da. 

ldka. senede 273 sa.at ve 40 senelik "vuatl 1 
çal1'ma hayab,, emıamıda da 115 ay kaybet. 
mektedir. 

Altı 888( uyku ~Afidir I 
Profesör L&.lroln uıl lhtlaaaı: Uykuya 

müt'!lallik meaelelerdlr. Alim, bir lnsa.nm 
günde ancak attı saatlik uykuya ihtiyacı oL 
dutunu söylemektedir. Umumiyet ltlbarlle 
sekiz saat uyuyanlarm bu tki fazla eaatleı1 
lOk.'lden lbaretUr; hnm de bir hay!J pahalı. 
ya mal olan bir 1Uk11. Çünkü, senede 91 &1ln-
1Uk mesai kaybettirmektedir. 

Bir tecrübe 
Bu netice, ı;ayet basit A.lctıcrle yapılan 

bir tecrübeyle elde edilmiştir: Vuat dere.. 
ccde uyuyan Uç l&lebe, Uç çalar saat ve bir 
rtyazlye mtıtehaaam ... 

Evvell bu Uç talebe, tabii oeralt içind" 
llç rakamdan müteşekkil lld adedUe darp 
ameliyatında ihUaa.s peyda etmiflerdir . Bu 
işte bir hayU terakki gösterince çalar saat. 
ler faaliyete geçmiş ve onları altı saatlik bir 
uykudan sonra uyandırmağa ba§lamrştır. 

Onlar da uyanır uyanmaz derhal faaliyete 
geçmişlerdir, Böylelikle, onların az uyuyun. 
ca, daha lyi ve da.ha çabuk hesap yaptıkları 
bariz bir şekilde görUlmUştUr. 

Profesör La.ıro, tecrtlbeleri esnasında, 
kendi icadı olan "Somonoklnitograt,, adm. 
da bir Alet kullanmaktadır. Bu karmakarı. 
şık ilime rağmen, Alet gayet baaitUr ve u.. 
yuyan bir adamın yaptığı hareketleri kay. 
dedir. Böylelikle, Amerikalı ıı.ıım, yalnız u. 
yuyan adamm yaptığı hareketleri değil, fa. 
kat uykusunun ne zaman hatif ve ne zaman 
ağır oldutunu da vazıh bir şekilde öğren. 

mektcdlr. 

Jki grup uyuyucu 
Alim uyuyucuları iki grupa ayırmakta... 

dır.: Birinci grup 11yuyucular, bilhassa ilk 
iki saat fazla hareket etmekte, sonra sUkQ.. 
net bulmaktadırlar. E~erlyeti te~kil eden 
ikinci grup ise, uyanma zamanı yald&§tıkça 
daha fazla hareket etmektedir. 

Gecede, vaaatt olarak yirmi defa vaziyet 
değiftirilm~ktedir, Mu.ınatib istisnai vui.. 
yetıerde bu rakam bir hayli bUyUktllr. Kol • 
got Unlverslteaı talebelerinden birisi, uyku. 
su esnıwndıı. 1M-17:S defa vaziyet değiııUre. 

ıı 

Bugünkü 
radyo 

tSTA.NBUL: 
18,80 plA.kla dans musikisi, 20 Müzeyyea 

"• arkad&§ları la.ratmda.n Türk muslldsl , •• 
halk p.rkıları, 20,80 Ömer Rıza taratmdao 
&r&pça söylev, 20,•ıs Muzaffer ve arkadaşları 
tar&tmd&n Türk muılklııi \'e halk ıarkılan, 
(aaa.t ayarı, 21,llS orkeJıtra, 22,l:S ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi rtlnün programı. 

22,80 pllkla aololar, opera ve operet parça. 
lan, 23 son. 

PEŞTE: 

18,20 ıan kon.ecri, 19,25 spor müsabakan, 
20,115 ,a.n konseri, 21,15 komedi, 22,40 habıor 
ler, spor, 23,05 cuba.nd ta.kımı, 24,05 çln 
gene orkeatruı. 1,10 haberler. 

BELGRAD: 
lS,015 konaer, 19,05 piyano kon11erf, 19.~ 

gramofon, uluaal yayın. gramofon, haberl~r. 
vesaire, 23,415 halk §&rkılan, 2•,o:ı dans mu.. 
slklal, 

LONDRA: 
18,05 org konseri. orkestra kon.seri, 19,2:> 

kıraat, a.sker1 bando, §an kon.eri, 21 karı,,ık 
yayın, 22,10 orke.tra konseri, 23,0:S röportaj 

23,35 son. 
R OC\IA.: 

16,0:S spor, 18,20 k&rıtık koDMr, 19,ISO ka. 
nşık yayın, 21,415 k&nJık muaikl, 22,05 ne!u 
il aa.zlar konııerl, 23,15 koro konseri, aonra 
dana muslklııl, t.tirahatlerde hava, habcrlcT. 

...,....~~~~----~~~~~~~ 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam ıehrin muhtelit aomtıeriııde no 

betçi olan eczaneler ıuniardır: 
İstanbul cihetlndekller: 

- Emln6nUndc (Be~r Kemal), Beyazıtta (A 

sador) , KUçükpazarda ((Necati Ahmet), E . 
yUpte (Hikmet Atlamaz). Şehremininde 

(Hamdi), KaragUmrUkte (Arlr), Samatyadıı 
{Eronloa), Şehzadebqmda (Hamdi), Ak11&.. 

ra~da), (Şcret), Fenerde •(Vitall), Alemdar 
da ( Sım Ras!m), Bakırköyde (Hllll), 
Beyoğlu clhetindeldler: 

İatlklAl caddesinde (Kanzuıık), Daire 
tramvay durağında (Güneı), Gala.tada Top.. 
çula.r caddealnde (Sporldia), Taluılmde {Ni. 

zametUn), Tarlaba.§ında (Nihat), Şifi! Ha. 
IA.ıık!rguf caddesinde (Halk), K.aaımpaşada 
(MUcyyet), Haaköyde (Nealm Aseo), Be,ik 
tafta (Nafl Halid), Sanyerde (Aaat), 

'OskUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ÜakUdarda {İttihat), KadıköyUnde Mod'l. 

da (Nej&t Sezer ), Albyola~da '(Merkez), 
BUyUkadada (Şinasi Rıza), Heybelide 
(Halk), 

rek mtithi§ bir rekor kınnııtır . 
Proteıör Lalrd, uyku ölçen lleUnl aon za. 

manlarda daha vazla teklmW ettirmi§tir. 
Binaenaleyh A.Ietln 1am1 biraz daha uza.mı, 

ve ''mlkroaomnoklnetograt,. oımuıtur.. şım 
dl Alet, uyuyan adamın nefea derinliğini dı 
ölçe bilmektedir, 

f;1l1Ml~ 
~ESMOR 

/iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerıne 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri; Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 
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MELiKE CEMAL TAHiYYE MUHAMMET 11 

1 ı Mosuır. Fi Om Yo Od ozo ve Meşlhuır Ralklkasesn 

M ET 1 ı ı 
~ Ayrıca Sollst Bayan MU AL L A ve Anadolu ZEYBEK revUleri ~ 

-------G--öz __ h_e_k.lm-,----~ ........ ~_. ........................... ,t 

Dr.Muıat Rami Aydın 1 -"K r mblo.a Şfrftefi ~ 
Beyoğlu _ Mis sokağı No. 15 1 Satıfa çıkardıijı son 

Telefon: 41553 ' pllklarını muhterem 
Pazardan maada her gün: öğleden l "~~'tJ mUfterllerlne takdim eder ~""'* 

sonra saat 2 den 6 ya kadar 

İ 7 S 7 O Kayseri kirik havau 17 86 7 San bebe~ 
Yeni Kör Oğlu Gönül acısı 

1 

Sivaslı Veysel ve lbrahı Bayan Nennin 

Bay Kemal Gürıe11 Bayan Küçük Bedi1ı1 
İ 7369 Yaban elleri 17 868 Penbeli kız 

lllllllC::::::;:::::•::x::m•ı•ı zmwtwwwı: g oı, doktoru . f: 1 

!i Necati Pakşi r: ı 
fİ Hastalarını hergün sabah 10 dan~! 
ii ak§am 19 za kadar Karaköy Tünel 1 
;: meydanı Mahmudiye caddesi No. H 

Zeytun Karam Gözlerin tatlı olsun 

Bayan Suna Yatar 

:i 112 de kabul eder. ii 
•• ii :i Salr ve cuma günleri saat 14 den .. 
ii 18 ze kadar parasızdır. !f 
u ~ 
m::::::::::::::::::::::::::::::::mm::::ı::::::::::= 

_scwwwcza 
DOKTOR 

Kemal Özsan 
Uroloğ . Operatör 

BevHye mUtehassısı 
l~arakov - J<:kselsiyor mağazası 

1

, ya.ııında. Her gün öğleden sonra 
2 d"n 8 e kadar: 1~1: 41235 

e , .. _ 

f 7 S 7 İ lki koca alacağım 
Yeni kanarya 

Bina işleri lJAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek Ziraat Enstitü.sil stajyer tale. 

I Qelerj ~itı Orıııa.ıı Çütliğinde yapılacak ycm~klıane inpatı a.ynı prtlarla yeni-
den eksiltmeye çıkarılmıştır. . 

K~if bedeli 31646 lira 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1..9.937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekaleti yapı i§leri 

umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri e'Tak 158 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

J;l:EBZ!r.r.:mıneı••••-rmı-•~I 4 - Eksıltmeye girebılmek için isteklılerin 2373 lira 45 kuruşluk muvak-
1 ';at teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 

etmesi lazımdır. 
Göz Hekimi 

Dı. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nunıoımariiye cad. Nl• l 

(Cağa loğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 

5 - İsteklilerin tekl'f mektuplarının ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktaz.idir. 
Postada olacak gecikme'er kabul edilmez. (2723) (5217) 

:::::::::cnı::==::::::::::::::::::::::::::ı::m::::::m:ı::::::::::::::::::::::::&:::a:::::::::::::=--'·• .. ::s 
~~~~~~~~~~~~~-3 lf 

Kendi kendine 1000 kelimeyle • 1 . 1 s ta n bu 1 ıı 

Alm~~.:a2~ersı İ !:!~~~i~~.~~!rTic~!~a~~!!~a~a~a~ı~ıı:n ~ 
Ar z t u n d A pot he k e li idare heyeti için yeniden seçim ya pd>eakur. Cemiyetimiz azalannm 1 

b ) I
·; 19. 8. 937 günü saat O'ldan on altıya kadar Türbedeki Esn'lf cemiyetleri I! 

( Hekim ve ecza ane 1 k . h.. . .. d 1 . 1 b" 'k · . . k 11 :: I mer ezme uvıyet cuz an a::ıy e ırlı te gelerek reylerını u anmaları ·ı: 

1 - Der Arz.t; der Doktor: (hekim; 

clo1dor). 2 - Der Patient: (der patsi

"Crıt) ,· der Kranke: (ha.'Jta). 3 - Der 
Puls: (nabı.ı). 4 - Das Rezept: (reçc. 

le). 5 - Der Apotheker (eczacı). 6 -
Die Apotheke: (cczahrrne). 7 - Eine 

F'lasche: (bir ş:şc). 8 - Das Schau. 
fcnster: (vitrin). 

ıl bildirilir • (935) • 
.ı ::::::~:::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::-.:::::::::r.::::::-.:1::::::::::-::-.:::::::::::n:::::::::::::::::: 

Küçük Çiftlik Parkı 
H E R A K Ş A M saz ve mUtenevvJ ejilence 

Fiyatlarımız ehvendir. 

Sıhhi Müesseserer Arttırma ve 
Komisyonundan Eksiltme 

lstanbul leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi ihtiya:ı için mevcut şartname ve 
mühürlü nümunesi gibi ( 121 O) metre paltoluk kumaş kapalı zarf suretiyle eksilt
-niye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat Vl" İçtimai Muavenet Müdürlüğü bina-
-:ındaki komisyonda 18. 8. 937 çarg.ambagünü saat 15 de yapılacaktır·· 

2 - Muhammen fiyat: 
1
Bir metresi (204) kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: ( 381) lira ( 1 5) kuruştur. 

4 - hteklil~r nümune ve şartnameyi Çenberlit.aı civarında Fuatpaşa türbesi 

karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler ve parasız olarak a
labilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye ait tica :t odası vesikası ve (2490) sayılı ka
nunda yazılı belgeleri ve bu ic:e yeter 'l'luvakkat garanti makbuz veya banka 

rr:ektuplariyle birlikte belli günde ihale :oaatinden bir saat evvel komisyona zarf
larını vermeleri. l ( 4 722) 

Bütün 
Beyhude 

Eir tek ka$e 

NEVRO.ZIN 

En müannid ba~ ve diş ağrrlllnnı 
sür'atle İ:.ı:üleye kafidir. Roma~izma 
evcaı, sinir, oaf sal ve adele ıstırab· 
lan NEVROZIN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 
en müessir ilaç: 

N EV R O Z 1 N' dlr. 

• 
E 

""(. > • • 1 • • • .l . 

Her akşam idi 
.,ırll 

Memleketin en yüksek sanatklrlarlle 

Halk Türküleri ve Milli Oyunlar ' 
Tel: 43703 ~ 

•t:.L~(=.Jil!l!JllO=C~L~l ~ ~ 
Yollar şubesi için lüzumu olan Dizelmotörlü mazotla işle~n 

ıueal açık eksiltmeye konulmu§tur. Bu na 3800 lira bedel 
0 

JIJ. • 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2~9 ~.rı' 
ya.zıh vesika ve 285 liralık ilk teminat mnkbuz veya mektubıle 
937 pazartesi günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırl!U"· wJ 

(B) (4813) tJlt~(; 
.l:\.eşıt bedeli ~fi 

Emirgin 28 inci mektebinin tamiri 782,07 gl',, 

Heybeliada ilkmektebinin tamiri 1189,45 çıt< eı:tll 
Yukarda ke~if bedelle:i yazılı mekte~lerin tamiri .~r:_r ~~n~e F.~ 

konulmuştur. Kc~if evrakılc şartnamele rı levazım mudurluğUrJıl< JJ1~ (} 

İstekliler 2490 N. h kanunda yaz•h vesikadan başka bayın~ı .. 8,-t :1 
ğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 16.8-937 pauı:tesi gu~1) ,;1} 
imi Encümende bulunmahdırlar ( ı) ( 4 sO '" 

det ıl' 
İtfaiye arozözleriQe ltizumu otan ıs .. ut:t ıu milimetre ve ~ 86 ~~ ı' 

re i<; kutrunda ve beheri 3 metre boyunda olmak üzere ~epsı ~ ıif9: uıcl 
tum açık eksiltmeye konulmuştur . Bu hortumlann,hepsıne 99 udtirl .~ 
min edilmiştir. Şartnamesi levazım ve nümunesi de itfaiye ~it!l' 40.1' ~\ 
görülebilir. lste~diler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 74 gnııU 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16.8..937 pazarte5~ge) ,-1r 
de Daimi Encümende bulurımal•d•rlar. (B) (4 I e.lı~ 'ı 

16.8.937 tarihinde ihalesı ~ ap ı~c~g • .ıa,ı edilmi~ olan Fener~ (52~~ l 
cak §OSe in~aatı iş'arı ah·r~ 1r"-i .. r tı>1'ir ""'ilmistir. (l3 rtP'" ~ 

.. • 1 rdıt > ,ttı' <' 
Belediye zabıtası memurı.ırı araııııa .. ı ın.agaza ve dukkan a ııtıııll' ~ 

trol defteri için lüzumu olan 6 türlü maheme açık eksiltmiye. }tol'I rt~ dl f 
lann hepsine 2271 lira 80 kı.ıruı bedel tah:nin edilmiştir. Listesıle ~ ıc11ıııı" ııe<' 
muneleri levaznn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N°· 

1 pi)'ıe 
vesika ve 170 lira 39 ku.~uşluk ilk temi~ıt_ mak.~uz veya rne~~~dırl•'' 
16. 8. 937 pazartesi günu saat 14 te Daı-rıı encumende bulunrt'I (4790) .« 

(13.) ~d 
b.r kılosunun muham

men bedeli •tf 
71480 Kuru ot 2 Kuruş 25 santim) 391 V 
52000 Karagöz yulaf 5 " 25 ,, ) tP" ") 
50000 Sap saman l .. 7 5 ,, ) ıill" '-~ 

. . d . ı .. ha ıaona f "' .Jı Belediye temızlık ve aygır eposıy e muessesat yvan rıJl• • . Y. 

yukarıda cinsiyle bir kilosunun muhamm-:n bedelleri yazılı ot, ) si gii"il f~ 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Ek:;iltme 16. 8. 937 p3za~~11M ı11tl1 ~ 
te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartn:ımesi levazım müdürlU g6tte 1J 

lir. istekliler 2490 numar<th kanunda yuılı vesika ve hizasınd~a~ ıc-~I, 
teminat makbuz veya mektubiyle berab~r teklif mektuplaonr "e~A.50 
tarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encü~ne (lJ•) 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul ,..,, 1.,.,,~z. aeli 

Jl bC 
.oır tü.rıesının mubaınrne Adet 

1714 
483 

90 
121 

Ebadı 

50 x 40 
75 x 50 

150 x 100 
150 x 225 

100 Kurut 
150 
350 
720 

.. 

., 
10 200 x 300 1350 " 

2 450 X 300 3000 .. el' 
2420 1uetJ"'ı1-,; 

Belediye daire, şubeleriyle hastahane ve diger mUessesetere ıJ!• ,-· ~ 
kanda miktarı ve cladı yazılı bayrak aç ·k eksiltmiye konuırnu't 1~ 
levazım müdürlüğünde görül-:bilir. fstek'iler 2490 No. lu kanurıdıt 1"' ı 
ve 286 Ura 4~.Jruru§luk ilk teminat mak'luz: veya mektubiyle be'' J 
pazartesi günü aaat 14 te Daiıui Encüm:nde bulunmalıdırlar, 


