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' 'Trakya istila edilemez r '' 
Ma11ev1a yapan ordumuzun kumanda 
lıegett ile kadı osunun yiiksek mezi-

~a~;Ş~ie ç;krt;;k 

anevra sahasında ilk harekat 
bu akşam başhyor 

1 

.:; ' 1 tru 
~ Başkanı Mareşal Fevzi Çakmtık1a maiyeti crkdnıııı.11 bu sa-l bah Trol•yaya hareketler<'"' dair iki intiba •. 

· l'arı askeri heyeti 

llıı 

bu sabah 
Şehrimize geldi 

&ııbıı~ 9e?en 
lra11 askeri heyeti l• nrşıı"-Y c.farh beraber milli mrısr 

ı\fı dinlerken... (l'ıızı«ıı ~ ıi11cfüle) 

~evra sahasında 

OrdumuzÜn en 
~ kuvvetli 
llsıtlarıodan biri ... 

Yazan: Nizamettın Nazif· 
(Yaaıe& ! inci aa.yfa.da) 

Büyiık Şef bir oakm'I Mırckdt esnaaıttda harita u.z,erindd iaıhat a!ırUi.rkcn •.• 
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lıeı- tarafta büyük bir sevinç tevlit elmittir. BaıvekiJimizin de manevralarda bulunacağı söylenmektedir. ! 
Öirendijimize göre, Hariciye, Da biliye, Nafia, Ziraat, Milli Müdafaa, lnhisarlar~ Adliye Vekilleri ile ! 

mütekait askerlerden saylav Cevat Abbae ve Ali Kılıç ve Salih Bozöyük, Büyük Önderle Trakyaya gideceklerdir. j 
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Korsanlıklar Ege denizinde de başladı : 

_Bir denizaltı genli~i 
Bozcaada açık·~arın4a : ... 

Bir lspalıyol gemi'~~~~ : 
tOrpil ve topla lJatırdi 

Batan geminin mürettebata bir Soi/y'et gemis~ 
tarafindan . kurtarılarak limanımıza · ·getirildi ···~ 

Ç~nakka~e boğazında · · · · · · 
lspany'ol ve ~ovyel gemilerine karşı kara sularımız <iışrndJt · 

• . Franko tahtelbahirleri tarahdan 

Ahlaka mı yapılacak? 
Çanakkale 16 (Hususi muhabirimiz

den) - Dün gece Bozcaada açıkl:ı.rın -
da hiç umulmayan bir facia oldu. 
Meçhul bir dcniı:altı gemisi, bir la
panyol vapurunu batırdı. 

ispanya uJktımctine ait olan Ciu -
d3.c.l de Cadiz ir.mini ta1ryan vapu-:- ak
~am üzeri Çanakkaleden trans:t obrak 
geçmişti. Vapur saat 22 yi 20 geçe Boz 
caadanın garp kıyısını dönerek ilerit>:r
kt>:n birdenbire bir denizaltı gemisile 
karşıla~rnıştır. Bu dt>:niı:altı gcmisı ev
vela İspanyol gemisine t'Opla: 

-Dur! 
Kumandasını vermiş ve sonra bit;bi-

ri ardınca i.ki torpil atm1şt1r. Anlı~ıl -
dı~ma göre bu torpillerin hepsinde İsa· 
bet vaki olmamıştır. 

Torpilleri altı top ateşi takip ct-niş
tir. Gemi bu t>:snada Bozcaada fencr:nin 
15 ve Bababurnunun 18 mil açığ•rıda 

hulunuyordu. 
Gc~r derhal ,yana yatarak batmağa 

batlamı~. bu esnada geminin telsizcisi 
miltemadiyen imdat i&temiftir. O ıırada 

biraz açık rota ile Boğaza girmek üzere 
olan Vartan Avanesof isimli Sovyet gaz 
vapuru rotasını değiştirerek kaz;ırede 
geminin imdadına yetişmittir. 

1apanyol gemisi 40 dakikada battığı 

için kaptanı Francesko da daliil olJ:.ı • 
ğu halde bütün mürettebatı So·ıyet 

gemisi tarafından kurtarılmııtır. 
Cuidad de Cadiz vapuru Odesadan 

erzak, otomobil ve makine yüklü < ~a -
rak Valansiyaya gitmekte idi. 

Gemi kaptanı gemide yanan etek -
trikler sayesin.de denizaltı gemiıi:'lin 

(De-tıamı 4 üncüde) 

-..ıu -,,- ı mn u -v .aı.. mı::=-"'.' 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

~- ı- ~ç- ın .... $L. bt 2 - i ..!.1- Ut!V 

Artist: 311 
(Mf111o rtJB'JM 4 ~ 8Gfi~ 



~~~~~--z-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~rxs şam po~ası 

Manevra sahasın.da 
.................................. 

Ordumuzun 
kuvvetli 

vasıflarından 

en 

b •• 
ırı ••. 

Vazaını: Nlzamettin Nazif 
Çorlu 16 Ağustos 

Yollan baştanbaşa asfaltlanan, be· 
ton yaQıları her rUn bir parça daha. 
artan Trakyada, Türk ordusunun en 
yeni vasıtalarla teçhiz edilmiş b r ko
lu bugün bir manevraya başlıyor. 

Bu ordunWl birçok yUksek vas1fla. 
rı, medyetlerl vardır. Fakat, en ehem
miyetli vasfı başka orduların boy öl. 
çlloemediklerf tarafı, hiç şüphesiz, eş. 
siz bir kumanda heyetine sahip bulun
masıdır. 

Harblerln dehl'smı "Para! Para! 
Para!,, diye bağırarak veclzelendiren 
Napolyonu bizzat kendi talii tekzlb 
etmi§tir. Zira biliriz ki, bu harb ada
mının askerlik ve sıyasa yıldızını sön. 
dUren Vaterlo hiç de parasızlık yUzlln. 
den kaybolmamıetır. Hem elimizde 
daha yeni deliller var. !ete Mustafa 

Kemal. Onun !On yirmi yıl içinde ka. 
zandığı zaferlerin hangi biri bol para· 
ya mal olmuştur? Mustafa Kemalin 
lier zaferi, Napolyonu Va~rlodaki 
muau.am mağlübiyeti kadar sarahat
le tekzib eden birer Mkerl tarih veBI. 
kası değil midir? 

Vaterloda fmpaı:atorluk Fransumı 
mahveden, ortadan kaldıran mağllıbl. 
yet sadece "kumandaruuzlığın", kötU 
bir kumandana tevdi edilmiş olan bir 
vazifeyi bu kumandanın ba§aramamıe 

olmasının eseridir. Musta!a Keamlin 
her zaman, her cephede muvaffak olu. 

şunun ııırrı ise, her gittiği yerde şah
siyle tam bir kumandan bulundurmuş 

ve bulundurmakta. devam etmf§ olma
sıdır. 

Kumandan neye derler? 
Bu suale kC!tirme ccvab \•ermek 

müm.ırtin değildir. Ancak ~öyle denile. 
bilir: 

"- Kumandan odur kf, emri altına 
giren kendini derhal ona bağlar. O, 
bir hakikati zamanında seur, bfr ted. 
biri zamanında alır ve zamanında ver. 
dlği karan zamanında tatbik eder. 
Bir kumandanın bütün bu meziyet. 

lerc sahip bulunduğunu ispat etmesi. 
le bir harbin ve çoli Ciefa bir milletin 
akıbeti taayyün eder. 

Türk ordusunun bugünkü kumanda 
lieyeti muasır ordulann kumanda he. 
yetlerile mukay~ edilince .hl~ şUphe 
edilmesin, çoli ağır basar. Zira bu ku
manda heyeti masa baı::mda değil, 

h"arö salialarmaa yctlsrnhjtir. Bir oaş.. 
ı<a ordunun bfaim kumanda heyctimiz
i:le gördüğümüz meziyetleri iddia ede-

bUmcsi için, daima fena ~rttara gö. 
ğüs germiş olması ve hemen her za. 
man acı imkansızlıklar içinde sayı11ız 

lia.rbler kabul etmi~ olmıun, en eski. 
sinden en yeniılne. en tesfrlislnden, en 
le!il'lllzine kadar silahın her nev'ini 
liuttanmış olması ve bu maceraların
dan crefle çıktı~nı teyid eden bir ta
rih göstermesi 11.ırmdır. 

Tarih dedim de hatırıma 5l'Cldi. Bu. 
gUn burada cumhuriyetin TUrk 11l1Ah. 
larma verdlfi kudreti seyrederken eB.. 
ki devirlerden kalma acılar ic;imde 
deprondt, tmparatorlula bir daha ll
net okudum. Tam 2:S yıl lSnce yine bu
rada Osmanlı lmparatorlufunun cehli. 
teseyvUbll ve taa!ftınU yUzUnden ıllA. 
hı pulı vo hantal bir malfüıp çchrc11i 
g~ıtcrmi§ otan betbaht TUrk neslini 
dfüıUndUm. 

O maceranın bUyUk azabını çekmiş 
olan Abdullah paıanın Ra.rk ordueu, 
bu Çorluda. bu Sarayda ve daha. öte. 
deki LUleburgaıda ne berbat bir aczin 
çamuruna batmı"tı ! 

Rahmetli Abdullah naeanm kcndlıi. 
ni mUda!aa için • belki de haklı ola
rak • yazdıfı klt.Aota okıımuştum: 

''Şark ordusu Trakvada cephe tut. 
~fu ri!n kuvvetierfnfn bf r kısmı Ana. 
t!G!utta, 'M1' Jrmnı Havranda, bir kıR
ntt Tu,ac!ı ve bir Jtmnı Yemen<!ey
nıle. Namluları ve nleancıları Yem~e 
r~nı!ernmıe olan a~r topların cepha. 
neleri Çanakkalede ve atlan Balıke. 

sirde bulunuyormu~... Ordu yoksuz.. 
luktan dehşetli nıab çekmiş. yağan 

yağmur tarla'arı ve patikaları birer 
bataklığa döndUrmUş, hayvanlar aç

lıktan o kadar sıskalafnu~lar ki, ricat 
eden bataryalar hep bu bataklıklara 
saplanıp kalmış ... 

Şimdi bu satırları yazarken Çorlu 
istasyonunun yanıbaşmda duran on 
batarya motörlU topa gözlerimi daldır 
mış bulunuyorum. Daha ötede on bn
tarya daha var. Aı daha ötede bir o 
kadar daha... Hepsinin cephaneleri, 
malzemesi ve muharrik kuvvetleri ta. 
mam. Havranda mavranda, Yemende 
memende unutulmu& bir eey yok. Bun. 
lar kırmızı grupun topları. Yeıfl gru
pun elinde de en az bu kadar motörlU 
batarya bulunsa gerek. 

Saflam bir katranlı yol kıvrılarak, 
bllkUlerek ilerde iki tepe arasında 
kayboluyor. Ne tarafa baksanız temiz 

kıyafetli teçhizatı mükemmel kıt'alar, 
tayyareler, motörler, bataryalar ve 
a.sf alt yollar ... 

Trakyanın bu paftasında imparator
luk eark ordusunun 25 yıl evvelki ac. 
zi ile cumhuriyet slllhlarının göıııter. 
diği dinç endam araaınd&ki tezad ne 
büyük. 

Halbuki imparatorluk o 1.aafı ve 
mıymıntılığı ile birlikte harpçi ve itı. 
tilicı olmak iddiasında bulunan !.·r 
rejimdi ve o çürük çank haliyle bura-

da bir harb kabul etn:ılı olmak iddia· 
sındaydı, cumhuriyetse, bu kuvvetli, 
çok kuvvetli ıillhlannı ve bu güt.el, 

çok gtıııet ~terini, asf altlarıru, ken. 
di malı "olan demiryollarını hep sulbe 

bekçilik etmek için kurmua bulunu. 
yor. Fakat onun harbederek kaybetti. 
ğini, bu ımlhederek harple alınamaz 
bir hale soktu. Trakyada manevra i
çin 1'oplanan kuvvetlere bakanlar, 
Trakyanın ve bütlln TUrklyenin ne 

mükemmel bir şekilde ~ırhlanmış bu
lunduğunu kolaylıkla anlıyorlar: 

Bu Trakya nakabili istiladır. Bir 
daha bir harbe sahne olmıyacaktır. 

!şte Trakyada manevra yapan or. 
dunun kumanda heyeti ile kadrosu. 

nun yüksek meziyetlerinden gö?.e vu. 
ran birinci ma.na. budur. 

İkinci mana ise ayın 22 inci günü 
frak, !ran, Yunan, Rumen, Yugoslav, 
Ef~an f evkallde askeri heyetleri ile 
dünyanın büyüktü küçüktü muhtelif 

ordularına mensup 18 askeri ataşenin 
gözleri önUnde ıerefle tebellür edecek
tir: 

Yani bir daha görülecektir ki, TUrk 
kumanda heyetleri motöl'!Uz kuvvetle
rin başında kaıandıklan tecrübeleri 
motörlü kuvvetlere de aynen tatbik 
ettirmişlerdir. TUrk ordusu en mo. 

dern, en ince besıbh harb vasıtalarını 
yadırgama.dan ve büyUk bir el alı§kan 
lığı ile kullanmaktadır. 

Evet... Bu Trakya istila edileme1 .. 
Sulh haritanın bu tarafında bozulL 
maz. 

Niaamttin NAZiF 

Karikatürle mektuplar : 

llırklareli birçok noktal.ardmı lstmı
bula benziy~ ~& btr fehirdir, •• 

Devlet Yol/arı 

Tahrandan Trabzona 
yeni yoldan geçerek ... 

Vazen: Şellip Gü11düz 

Tebriz • Trabzon 

Tebriz - Trabzon yolunun ya. 
pılmasındaki ehemmiyeti dtin bir bL 
taraf yabancıdan dinledik. Bu yabarı
cı uzwı zaman !randa, bilhassa Ma. 
zcnderan vilayetinde kalmış olan bir 1 
Macar mühendistir ki, memleketine 
dönmek lizcre dost ve kardeş Irandan 
aynlınca Tcbriz • Trabzon yolunu 
tercih etmi§tir. 

Francois de Romeiser adıyla kcndi
ıini bana tanıtan mühendis dedi ki: 

''- Bu yolun ekonomik kıymetleri. d 
ni anlamak içip haritaya bakmak ka
fidir. Fakat ne mühim bir taahhiit ol. 
duğuna akıl erdirmek için mutlaka 
bu yoldan bir defa geçmek lazımdır. 
Bilh&SBa Erzurum • Tra.bzon kısmın
da, deniz sathından 2600 m<'tro yük. 
sekliklere iki defa döne döne çıkan bu 
yol hakikaten büyük bir eserdir ve 
cidden büyük bir azmin eseridir. Bey
nelmilel büyük yoJlar tarihinde bu
nun bir yeri olacağını iddia etmek da

hi milballğah sayılamaz. Iranın me. 
ıahai sathiycsf 1,600.000 kilometre 
murabbaıdır. TUrklyen in mcsahası 
740 bin kilometre murabbaıdır. Bu yo 
lun yalnız böyle ıki geniş ve zengfn 
illkeyi bağlıyaeağmı söylemek dahi 
kıymetini açık~a göze vurmaz mı? 
Tcbrizden kalkan ve Trab1.ona ulaşan 
bir yolcu İran toprağındaki Dema
vend dağr ile Türk toprağındaki Ara. 
ratm muhteşem ve vakur gövdelerini 
bu iki komşu milletin istikbaldeki bü. 
yük ekonomik inki~afına birer sembol 
gibi hatrrlar ve unutamaz. 

Mühendise Mrdum: 

- Yolun genişliğini kftfi buluyor 
muaunuz? 

- Tabii,_ • dedi - Sekiz metro ge
ni§liğinde bir yol ve yol yapmasını bi. 
lenler tarafından yapıldığı her tara. 
fından anlaıılan bir yol. Civarda çok 
hümmalı bir çalışma var. Adım bafjın
da silindir gruplarına, işçi ve mühen
dis kafilelerine raslanıyor. Bir yıl 
eonra bu yol mükellef bir transit yo. 
lu olacaktır. Tebrizden kalkan bir 
yolcu Türk hududuna kadar ne ka. 
dar rahatlıkla gelirse. Türk hudu. 
dund~n Trabzonıı. da 1Syle rahat ve e-

min olarak ul~ıyor. Gerek İranın, 
gerek Türkiyenin devlet yollarında 

tam bir emniyet içinde seyahat edil
mesi bu iki devletin asayiR bakqnın. 

dan ne büyük bir muvaffakıyet dere. 
ccslne uln~tı;;-ını ~öre vuruyor, ki ti
caret yollarınrla bu cihetin ne derece 
miihim o~d11ğunu söyl~miye hacet 

yok. Şıınu da ilave edeyim ki. bir ya
ha.ncı İran ,.e 'T'Hrldyedc yola Yerilen 
chf'mmiveli, hu iki nıerılekcttc dik
katli bir scvahat yapmadan nnbya. 
maz ~i1in dem'rvollarmız. tranın de. 

' min·ollan. sizin Şosclı>riniz. İranın şo. 
~elcri Orta Asva\, Avruna pivasala-

y-ılıı ııdcrn l>ir goriin'fi-1 

Tran8it yo7ıt 11zcrinllc1\i T1.v80.bakt.rd.a11 
l>iri: Bayburt 

f;~zçr~ahı etrafıQda bu}ı.ı.nan yprlcrl 
ihya edecek, bilhassa Erzurum ve 
Trabzon bundan çok fayda görecektir. 

• • • 
Birkaç gUn evvel Nafıa Bakanımızın 

·lsveç ve Almanya seyahatinden avde. 

ti mUnuebetile bu sUtunlarda bu Yöı. 
dan bir kere daha bahsctmiotik. Bu 
gün, Tebriz - Trabzon yolu etrafında 
bir bitaraf yabancının takdirle ve 
hayranlıkla dolu olan söz.ler'.ni bura
ya. evvelce yaptığımız tahminleri kuv. 
vetlendiren bir mü.'!ahcdc olarak kay. 
dediyoruz. Maamafih ilk fikrimizde 
ısrardan da kendimizi alamıyoruz: 

''Şosclerimizi Otostracl'la.ştırmalı • 
yız.,, 

Şckip GUNDOl. 

Zonguldakta 
bir kaza 

Rlr kamyon 15 
metreden dUştll 
Zonguldak, 115 Husust) - Burada 

feci bir kamyon kazası olmuttur. 
Şerife ait taı kamyonu ta§ ocağına gi
derken Kokarsu civannda bir vi
rajı döndUğil ııırada on beı metre yilk· 
sektikten •tağı dUımü§tUr. 

Direksiyonu kullanan anbar memu
ru Foçalr Ahmet kapaklanan kamyo
nun altında kalarak derhal ölmüı, için
de bulunan Rıza tehlikeli surette yara
lanmııtır. Yaralı Amele birliğinin oto
mobiliyle hastahaneye kaldırılmıştır. 

ŞEFiK 

rmm b•ırnu dibine yaklaştınveriyor. ~ 
Türk \'e tran yol pr<>'!ramlıırınm ta. ' ___ .. " A 
mamivlc t.ıtbik ~dild.sii ..,.iin tirari mü. ~ 
nase"'et'e•·de biiviik bir inkişaf olacak. 1 

Ren TC'bri1Je Trab7.0n aras•ndıı hep 
a-ü1.cl otellcrd~ knnaklachm. Bayburt, 
Giimiişhane YC Pevazıt'tan f"C(!C'rken 
vol kenarında nvln zarif otı>lkr ~ör. 

di.im ki. doğrusu bu hal benim için 
çok mes'ut bir sürpriz oldu, Sizi te. 
mln ederim ki. bunu takib edecek on 
yıl içinde bu otellerden herbirinin bu. 
tunduıhı yer~e mutlaka kiir.ük bir ka
saba doğuYcrccektir. Tcbriz - Trabzon 
yolu gerek İran vo gerek Türkiyedeki 

Üç murabba 

Dlınk!l Arap saçıııın hallidir! 
Dört blltUn ve dört yarım ldbrlUe, U~ 

mıls:ıvi murabbıun no baıslt bir gel<ilde yL 
pııoıgını bu resim pekA.la göstermektedir. 

ı 6 J\."CUSTOS -

3lavata dal! 
Bir cevaP. 

rc;uıııetı 

K IZILLI Adam'ın te .. iik }' 
layısile yaz.dıiıın ıo;JÇ t1 

bay Nasuhi .Saydar'ın ~urııJ1'b 
13.8.3 7 tarihli Uluı'ta "Jlih. r ıtcıı 

rıyo. 
adlı bir yazı ile cevab ve yeriıtl a 
&~ni yıllardanberi tanır ve 5~;ı}>alic: 
aramızda, bana bu kadar 1" şaıııı 
ta u na. müsaade e<.lecek ka~I~ _.ıiıı• · 

'- . rcbt ıru 
yet yoıı;tur. Bunu hoş go b na ~a 
ta bay Nasuhi Baydar'ın ases ; 
haksız sözler söy~ .. mesine .. de eçt:Il ,t 
karmamam lazımdı. ç'r.tllc~ g kaP' ıP 
ben de kendisine • sinirJeraıe (jt:1 

uctU"· 
haksrz tarizlerde butunrn :ı ı.jlift: . ·n o•• 
hemen tarziye verdiğim 1S1 ..,ardı' 

v • i san•r 1#' 
olmanuş faı zc<lecegın 1sk bel ... 
fakat insan oğlunun kırgu' .ıar o 

. :sayı.ı
sipe §aşılmaz. B. Nasuhı . }-asıstP 
<liseyi o kadar unutmamı§ k• 
ona da telmih ediyor. 1can 111i.I' 

Kendisi için: "En ça~ış. 
0 

aıf' 
cimlerimizdendir,. deıniJtiJll~ btrıiı" 
pek hafif bulmuş veya o~"ltt' fl 
ele kı:ısdctmediğim • bir istı t>a~(ı} 

· ·azla ı olacak ki ;şe, ona ıtır ~ıır 

Bay Nasuhi Bay.dar'ın ~er .cıyle!'n 
bazı yanlr§lar bulundugu ··~. 
Fakat onun tercümede pek. bUrııı"' 
lı§lara dii§eceğini zannetın~~ercill'1 
fak tefek yanlışlar da her rı der 
bulunabilir. Ben ona "çahtlat ~ ı,t1 
kıymetine inandığımı ıöyle;ıııı Jçl 
mittim. Kıymetine inandı yrerı 
ki muayyen bir zevke, mu• 11' it' 
kanaate bağlanmuı ıuıumu kJÇ 
ettim. Uluı'un tefrikaları, bl~e ttftl 
danberl, öyle lhletuyin P' ~ 
katarı değildir: karle hoffl it u-tOI' 
çirtmckten baıka, ondan Ço bf ,.., 
gayeleri vardır. BUy\lık ede 
tanıtmak istiyor. 1' 

Bunu dütUndUlUm. 1>11 ~ 
Baydar'ı herhangi bir tefrik•~ 
cimi taymadıfım i~ln bUI ,k~od""' 
hassa Pierrc Louyı'in 1 ~ 
pourpre'mı intihabına itir&ı e 

tc o kadar... rtııl 
Bay Naıuhl Baydar IÖıle lt....-r.71 

karıılamanuı. hakaret .,e .,,4 
~iılci.bele ediyor. Zekbı~ ıı 
nllmlyccek bir ptycholoıi• aJcı 
dU§Up "gentleman,, liline Y pi!°' 
ca.k bir iına.ida bulunuyor. , . ..ı 
" ... Fakat Madam• Bo'iar1~ 
cak bir tibi bulamadı iıc Uji ,ı 
nim mi?.,, Bundaki ine• ıall f. 
kavrıyorsunuz: Ben, Nurul tıbl ~ 

1 
tcrcUme ettiğim bir roın~ t~ı 
madığım için, tcrcümcıerırıe eıceı11: 

1 ç J 

lan bay Nasuhi Bayda~~ ıccJl"' 
rum ; onu kıskandığım ıçın sıtı' 
tarize, hücuma kalkıyoruıll··1· 11ıtfl" . .., 
yeti o kadar sever;m kı rıefre1 

varan derecesinden dahi pel< .varı~Jf . ıcr,.r- d 
me:ın. Bay Nasuhi Baydar 1 J<Crı 

dım söyliyebilirdim; fak~t ı~f'r~~ 
iyice yokla:Jıktan sonra so'f dtl1 

. k ~·or ,f onu çekcmıyor, kıs anı,,, ttiı\l 

Yalnız bay Nasuhi Baydar ~rıte''i.ill 
ha bir şey öğretti: Kcndlsı ·rıil1'r t. 

rini bastırabildiği için pek ~ıe b,,, 
yor ve kendini herkesin 11•• 
cağı bir adam diye görUyor· . 1 ııı 

"rtıcllJ1 
Mııdame Bovary tercu .,.,. 

bitirmedim, onu istiyen tib~111 J'I 
Stcndhal'den tercüme ettli ça 
ve Siyah için tabi buıamadıfl'~rl 

.. el ,.,.. ~ 
o roman, dUnyanın en ıu• ı1Jf P" 

den olmaıına ratmen • f'la ~ 
manı kadar ıanınmıt deludit· ~ 
mek •riettlAlm o KtrJllllll ~ 
tercUmctinl kitab halinde ~ IJl'ıal' 
için mütee11irim. Fakat b•JitO 
kimseye garaz, haaet besledidat 
tur; zaten Bay Nasuhi B•Y J}J 
bilir ki ben onu teklif ett.11~ orı\11' 
den hiçbir ücret iıtemedırtıı -· 

Atıl · 
ıılmaıından bekleditim ye•~ ıii" 

.d. :S\J 
at bir zevkin tatmini.' 1' dal''ı ' 
dişelerime bay NasU'hı J3aY ~ 
için dahi karıştıramam. • e 6t ,-.,. 

Hayır, eski dostum ~e yı~r: 1': 
bilmek istediğim Nasuh• J3a}' d'~"~' 
Plerrc Louys, Paul Morand· ·rı et'.• 

· ter• ·ır~ zio gibi "parlak,, muharrır 'ôrt"eY"jl 
rini tero:ime etmenizi hoŞ g 111ıı'~ 
size muayyen bir zevke ve ·re eÔ~ 
bir kanaate bağlı olmağı ta"'~iı 
lrnıkan~lıktan değildir· ,

111 
rO 

raux'nun France'ın BaJzaC ~ 
rmı da tercilme ettiniı. 0 'cf /. 
alkı§ladım. Paul Morand'\ j.1/. 

Nurullaı~). 
(Devamı 1 
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~-==-
~~cü_şüm: 

C>e nıı ok ırat---
~ /\riıtok 9 ly n nı n ş 

hti(til. rat taslağının biri! • diye du

t .... /\illa da 
lıQ dG•ii- Yaptın ha d d' B" l'ot.._ -ı-..ıceı . • .. - e ım - u 

: -.'llll. erını b" .. 
lir lnltııa ıa' utun hayatını bili-
t 0Iıııı.ı1 h P . runızrn hepsine taraf-
c ııı ' epsın · · ~ 'llşcine . e ıştırak etmiştir. A-
Yt~tden, c:i~:lı.nc:e, öyle şapşal paşa
~., •. rdcn d.c'"~ .beş para etmez miras 
hu~in 0 ... ~ dır. Gayet mazbut bir Salacakta denizde yoruld1'ktan sonra istirahat ... 
'tq fllıct etti g Udur. Annesi kendine J f b J k / 

( Salacak : 3 ) b..d'tınıtıhrcn.bir ebeydi. Hemşiresi S an U 0nuşuyor • 
'"'Y' arrıra 
~ ı a.lclı, ki en dut kalınca, eline b • 

1 
A • d 

~~~:;~~~;~~:b·~:~~:;::~·~~: 1Salacak güzel ve ucuz ır p aı ır 
ı,,,;~;,~~'.~: ... •kmc~m•ç•k•nr.. Fak8t vapur se!erler~nin. a~hğı yüzün~en halk 
1'}'ıc~t.da1ırtıdır~n k~dır? .. demiş- buradan layıkı ıle ıstıfade edemıyor ~. '

11ltn k ·•• dernış. Yoksa o da 
""il oıd Ocası rn . 

Ufu İr" • eşrutıyet paşaların-
' h :ıuı mı ....... 

~ flay1t ogundü? 
tıııu>'or ~:anırn ! KılıGı kıyafeti... Salacak plajının her tarafını, ge; mi~. 

8Un? yoı uJmuştunı . .Biıaz dinlenmek H bir 
Anıa... lf. 4 • yudum soguk su içmek için, plaja ait 
"A :--<l.lf lz!ll ! % "tiıto1t kahvenin ağaç gölgesi altında d~ır an 

}'an~ bi~are r!~ taslağı,, ithamı altında is~emlelerd~n b.rine çöktüm. 
"! '-· <\ttai 'k ö b d d ı... • ~~ uır arkada t:ı gayet mazbut ha- Bu sıra a yanı aşım a tanı L.t •Jtr 

llııı l'l latanın Şırnızdı. ömründe onu, doktorun biraz ötemde eski bir ar-

a}'ak~llıeıini ~1rnış, her gün traş olma- kadaşın oturmakta oklukları gfü:ime 
b hıs, boy 1 basmış, gömleği kirli, çarpmıştı. 

ı 0
tlkj asız ·· Derhal k muşmağa ve dertlc~ıııci!e 11.tdıı clbisca· . gorrnemiştik. 

lıııı ~ ~akat to ının havı dökülmüş o- başladık. 
'1ııda lı~aka ~~ğu aşınınca ayakkabı- Arkadaşım diyordu ki: 
"ı-~ bir t ıre gönd · d' y k - Salaca!t iyi, hoş. topu topu 3J hu~ ""llkU anecik erır ı. a a-
tUdL laçlarınd kepek bulunmazdı. ruşluk biletle birinci mevki gidip gt>l -

~ta ..,~er 8aba: da .. kepek mevcut de- me vapur ve banyo parası hepsi oluyor 
' llcudun SOguk suyla yıkan- amma, kaç para eder, vapur zamal"lf!rı 
llı:ıı ıalllan 'l alıştırdığını evinde kal hiç te munt.ızam değB .. 
11ı. Pıtıı bey 

0 renıniştinı. Dişleri de İstanbulun en yakın, en ucuz ve sulan 
'I aıdı. Vücudu ter kokmaz- fevkalade temiz plajından bu yü7uen 

ttı '·bu ada tam manasiylc istifade etmek kabı! ol- ı 
~latıı tn: Aristokrat ... Aristok- muyor. 

~~:le"ilt ihtilal' • Bak şimdi saat 18 zi 10 geçiyor. Bu-
•t~ d'' Cins bi ının başlangıcında, radan beş dakika sonra İstanbula bir 
&oa~c Oldü~~tı "halisüddem asil vapur var. Svnraki posta kaçta biliycr 
llıc~t~ t naıarj uş.lerdi. Fakat eonra, musun? 
llhı liıltıa Yetileri de halka de-
"'' \ta, ' Proleterlik • • Saat 20,5 de.. •• 

lıtr tlıda bir le iyi giyinme- Halbuki halkın döneceği vakit eltse-
~~ t~ ltend:t:zat 0lrnadığını bila- riyetle bu sıralardır. 
~tı &...... -.ı\1t\i ·Sıne itina etmesi la-

-"'V}t anJatt 1 . . Diğer taraftan, duyduğumua nara • 
cıı,td ı ar. Şımdı arap at- ran, Şirket, buranın gece sefer !eri 

d 
\" .. ~ : de nıakbuldür h 

" ... • postasını bile yapmıyacalı:nuş ta, ama e ı1( • tıda ıır 
•ı baJ anıatt v mı tutan gencin isran ve masrafın bir 

fa~lf'ti! ~ardır. ıgıın zihniyetin bir kısmını ·üzerine alması üzerine gece 

tıi t ~b t\ınJa k seferi yapmağa karar vermiş. 
r. li ai';ın· r adar zengindir; 

lc>'lcr er >'an,~ddcği1 de sallapati giyi- Biz böyle konu§urken ısmarlalığrm 
, ~titan aıı ahn Yellim yela.lim bir gazoz da gelmişti.. İçtim, sonra p'lrası-

Sctt: '1e lcaı a lıktır • nı sordum. Garson 7 ,5 kuruş deyinc.! a-
ı... •t d etld • 
" 11 ı. .. i:~ıctı .;,.r adam .. V.1llahi deh- deta şaştım. Başka plajlarda bir .;işe 
~ .. il •.• ue . t' 
~~· beğeni . mokrat! - diye onun gazoza kaç defalar 15 kuruş vermı...:m. 
il·· ltı! rız. Tam bu sırada pla1· sahibi de yarumı-

t~· lltiin 1tiııa,11 htınıar e k' za gelmişti. Dahal evvel, arkad-i:fcrıla 
111 ltaırnı 8 1 §arklı pelaspare- benim vapur tarifesi hakkında münaka-

~ler· ttdaııa § Şeylerdir şa ettigv imi duymuş olacak ki: lııc k. tın, k . . 
b'ıtı .. ,Ylllet endılerine itina et- _ Aman, dedi, buraya bir de 21 de 

Oktat, te~c_rıneliyiz. vapur lazım. Bunu da yazınıza ilfive 
ız giyinmeli! etmeyi unutmamanızı rica ederim. L (Va- Nu) Biz böyle konuşurken. uzun b.:ıylu 

hın~. ~,or Yd Corç karakaşlı. karagözlü. yakışıklı bir zat 'l'l~ yanımıza sokuldu. Beni selamlıyuak: 
g,1i~ k ~I Oluyor? du. ~iz gazetecisiniz, değil mi? diye &ar 

abıne . 
"l!:t1 riva 

811t1tle değişiklik 
~e,, ~: !eri : 

~lj~, "1usıt'mleke 
ttajl\i lldra, ~ ! o I a ca km ı--.: 
li n <l' (A A ) Y '"'in 1

Pl0tna • · · - Pepple gaze-
ltt }'a c Charrıı:' muhabiri, başvekil 
~'ti ,:lllağa ha tlain'in kabinede tadi

li lı tad~ı'hilcceğ~ı~lanınakta olduğunu 
tita11 

1 
ijlln ga 

1111
• beyan etmektedir, 

}'a a }'anın k Yesı, dünya B" .. k 
tıı ~met . endi h yı uyu 

ttc da l\'ı15 oldu~ uku.kunu müdafaa-
U Cba ha l'rıilli b~una ıkna için bükü-

l 
c lı0"ltıbcrıain: ır mahiyet vermektir. 
t .rd c .n w· 

ij_r ttltJ· Corg , ' ınston Churchil 

1 •liraıı.:f Cdeceğ~ ~. neza.retsiz nazırlık
t\c na ın eden· 50Ylenmektedir. Lord 
tcı ~ıt 0 ın ve 
~ ttckı ~ trnab onun da mustem-
1
1 
bir, 'fi.~tı ti\>ay y Goore'nin yerlerine 

1 •~·ın 1tlcri11 lll et olunın:ıktadır. Mu
•t~~ ... },ıtıa0lin· ergubu olan Lord Ha-
llıa "Ilı ı_ 1 Ve fi:' dıı:. '"'tc oı ıtler tarafından 
lııi .,, nok an E:d · 

il et.... tada enın ınuvaffak ola 
td, "'lekt nıuvarr k 
~ Ccğ; . e ve l..o a olacağını tah-
~ c o~n~, John s· rd Hai!sham'ın i.stifa 

tc ıı~,'t1t111ı, Sa .... 'rnon'un Lord Şansöl-
td· ,~ •«Ue} b 

ır. tına g 
1 

noare'ın da mali-
A- e ece~· .. 

d ''IU..... gını ılave eylemek 
a ~;ıı_ "'<Uaa 

"tl. ~caı. nazırı s· ı 
"'le <t, A\ra ır nsk'p makamın 

"'cıt· rn ka 
alet ed rnarasında da Baş-

Ct:ektir. 

- Evet! .. 

- O zaman, benim size söyliyccek
ler·m var. Ben bu sene ilk defa plaja 
geliyorum. Yanımda da bir kaç ki~ilik 

ailem var. Fakat bayım, nedir bu paha
lılık, adam başına yirmi küsur k:.ıru' 
vapur, 15-20 kuruş ta banyo iicreti 

Plaj sı:ıhibi ve mininıiııi bir yiizücii 

vazan : Haberci 

GfüıC§ herkese nC§c veriyordn 

ve sonra suyu, sandviçi filan 1,5 liraya 
yakın para harcadım. • 

İnsan plaja sıhhat aramağa gelir. 
Burası bir eğlence, bir zevk yeri olarak 
telakki edilmemelidir. 

Bu sözler üzerine plajın uhibi 
Todori Konatanidis oturduğu yerden 
fırladı: 

- Y oo f .. Bayım haksızsınız, diye iti 
raz etti. Galiba siz öbür plajlara, bil -

hassa Floryaya hiç gitmemişsiniz de 
pahalılık nedir pek farkında değitsıniz. 
Orada, buraya nazaran tam üç misli 
daha fazla para harcanır. 

Evvela acemilik etmişsiniz, npur 
biletini ayrı, plaj biletini ayn almırsı -
ruz. Eğre köprüden vapur - banyc bi
letini m:.işterek almış olsaydınız, .:ıdam 
başına birinci mevki 33, ikinci 28 kuru§ 
verecektiıU,;,, ve burada da bir kuruş 
fazla harcamadan bütün masrafınız bu 

pc:ra içinde olup bitecekti. 
Bakınız bu plajda gördüğünüz in -

sanların yütde doksan dokuzu hep 
böyle yaparlar ve masrafları 33 k:.ıruş 

tan 34 kuruo~a bile çıkmadan, gelir, yı 
kanrr, geri dönerler. 

Plajların sıhhat müessesesi ol:luğu 

meselesine gelince bakın size bir şey 
göstereceğim .• 

Yukanki sözlerini adeta bir nefeste 
söyliyen genç patron burada elini ce -
bine attı bir bilet tarifesi çıkardı ve ü
zerinde yazılı rakamları bana göstere-
rek: 

- Bakınız, dedi, sinemalar bile 1 

~························································: 

İ YENi TEFRIKAMIZ 

Hayatımın 
Erkeği 

Çaırşamba 
glYıınHt'!ı lbaşDoycır 
!Vakleden: (Va-JVu) 

. : Parasız kalmış, bedbaht ve ha.sııaa bir 
öksliz kızın hayatla pençeleılrktn kllr 
şısma bir erkek çıkıyor: Zengin, gU. 
zel, fakat esrareDglz ... 

Bu nic;:in böyle zalim.. Bu karanhlt 
odada dolaşan şüpheli gölge nedl1'? 
Bu izdivacın manası varmıy dı? Işık. 

tar yanmca.. Meğer" 

Bir kitabı 01mmadmı evvel) yap
rakl.arwı şöyle bir karıştırmmıız. 
Gözüni~z.o ı:iinılc parçaları ve !.:eli. 
mc!cr çarpar. l~te yukarıya naklet
tiğimiz sijz/cr d('# o 1.'a.bil<icııdir. 

(Vti • Nı() ııun na.klcttir/i lm flit. 
:el roman ayııı 18 inci Çarşamba 
giina başlıyor. .......................................................... 

kuruş damga resmi verirken, plajlar • 
dan bilet başına 5 kuru§ damga resmi 
.Vınmaktadır. Diğer vergilerle beraber 

15 kuruşluk antreden bize yarısı ya 

kalır, ya kalmaz. Ve binlerce lira n'a6· 
rafımıza na:ı:aran da m:işteriden bu ka
dar bir para almamız, her halde ç\)k de· 
ğildir . 

Bu plaj sahibinin bu sözkri üzerine, 
pahalılığa :tiraz oden zat: 

- Haklı imişsiniz, dedi ve bırşk9. bir 

§ey söylemeden yanımızdan uzaklaş -
tr, gitti. 

Valı:it geçmişti. Akşam yaklaşıyorJu. 

Yanımdakilere veda ettikten 90Jlra, o
dama gittim, giyindim ve Salacağın 

tertemiz sulann.da hala cıvrldaşan ka -
dınlı erkekli bir alay insana son bir de 
fa daha bakarak plajdan çıktım. 

Vapur tarifesinin münasebetsizliği 

yüzünden yine Ü sküdardan dönmek 
mecburiyeti vardr. Benim gibi başku -
lan da ayni yolu tutmuşlardı. 

Salacağı, Üsküdar iskelesine baği yan 
büyük caddeye çıkmadan evvel bir 
çok berbat kaldırımlı yollardan ge.;mek 
icap etti. Nihayet 15 dakika sonrjl Ü ı.kü 
dara vardım. 

15 dakikalık yol bir şey değildi :un
ma, sıcalı: beni ldamakıllı terletmişti. 

İskelede bir tllraftan terimi silerken 

diğer taraftan da, şehre yakınlığı, 

ucuzluğu ve suyunun temizliği ile, hal
kın çok işine yarayacak bir plaj olan 
Satacağa sıksık vapur işlemediği · çin 
Şirketi Hayriyeye adeta diş bileyor -

dum. 
HABERCİ 

Pl<ijda neşelerinden yaıılamı.a 

oorılmıyan bir gnıp 

3 

CUMHURJ YET'te: 

SUnnet olmak çağı 
M. Turhan Tan, çoçukl&rm sllnnt"t ettiril.. 

m061 fLdeU etrafında py·anı dikkat bir ~azı 

yazını,; bazı malızurlardıuı bahscdll or .. 
Kendisinin de haı.ır bulunduğu bir ailnnet 
düğllnllnll bütün husuılyetıerile tanır ettik. 

ten onra diyot" ki: 

Bir aralık, bilmem naıııl oldu, çocuk göyt~ 
bir teprend!, belini doğrultmak, yahut ayak. 
larmı uzatmak istedi ve çığlığı bastı. Şlnı_ 

dl annenin rengi uçmuı, çırpınıyordu. Baba, 
elemli bir tcltışla •'doktor, doktor,. diye bs. 
ğınyordu. Hokkabazlar, hUııcrleriııl zembU. 
lcrinc doldurmakla meıguldU, böyle sahn~. 
Jcre aıııkın oldukla.nnı göateren bir tavırla 
uzaklaşma tedbirleri alıyorlardı. 
Meğer, kan bo§anmıı imi§! .. 

Bizim sünnet dediğimiz ameliyenin dört 
bin yıl önce Mımrda malam ve makbul ol 
duğunu, meııhur Firavun ikinci Rıun.zesin bı. 
le oğlunu sUnnet etUrdlğinl aöyliyenler • c!. 
lcrlndekl vesikalara rağmen • bir yana br. 

rakılırsa bu Iıi İbranilerin icadı saymakta 
hlç de hata J10ktur. O milletın tohumu o!ı:ı. 

rak truıılan İbrahlmln seksen ya.,mda iken 
kendi kendim aUnnet ettiği rivayet edilnıc:k 
tc ve bu ameliyenin sekiz gUnlllk erkek ço. 
cuklara yapılmasına Tanrı namına IUzum 
gösterdiği de Te•Tatta okunmaktadır. tı;a, 

doğar doğmaz ııUnnet edilmiş oldıığ'll hat. 
de "Ben bu eziyeti Ummetimln selA.metı nıt. 
ınına c;:ektım, kendilerini kurtardım., diye. 
rek hristiyanlan sünnet kUl!eUnden lBtisna 
etmlşııe de İslAm dininin bu l§l hayırlı va 
sıhhate faydalı görmel!i üzerine • o dinin nU. 

fuzu altında kalan _ .Mısırdaki hrlstiyrln 
kıptllcrle Habcşlller İbrani ananesine de. 
vam etmişlerdir. Fakat İbrahlmden ll!aya 
ve aon Habeı İmparatoruna kadar bu ame. 
llyeya uğnyanlarda kan bo§anması denilen 
ı,;ey vukua gelmemiş olacak ki tarihte bir 
"lk!yet sesi yok. 

Bari bizde de bu l§ tçiıı bir yaş ıoec;:llse v~ 
düğünlerdeki kllhkahalann • bazan da olsa • 
feryadıı. çevrilmesine set c;:ekllııe? 

KURUN' da 

Nurullah Neron 
''Her hafta ba,mda,. aerlc\halı fıJ,ralar 

11Utununda. Hlkm.ct )lUnJr lnu.aalle ou ynz..ı 

görülüyor: 

Tenkit llemlmlzin Neronu denebllccck 
kadar çetin ve merhametsiz davranmakla 
şöhret kazanını§ Nurullah Ataç, gec;:en gün 
HABER ldarehanesind?, geDe bir kitabı ten 
kit ederken ensesine vuran güneşten mir. 
lenml§ ve yanı ba§mdakl pencereyi indire. 
rek _ kendlıılni olm8.8& bile • ÖNÜNDEKİ 
KİTABI gölgelemek iııtemlotı. 

ÇünkU oradan aksedtn "ı§ıklar,. gözleri. 
nl alıyordu. 

Fakat perdeyi o kadar hırsla çekmıo kl, 
kopardı.! 

Ertesi gün pazardı. Perde yapılamadı. 
Pazartesi günü Nurullah Atacı , tel\far 

yazı odamıza girdiği zaman ıu vaziyette gör 
dUk: 
• önce bir köşeye doğruldu. İri bastonun~· 

ve şapka.smı bir yana koydu. Sonra, bir 
gUn evvel ~rdeı..a.i yırttığı ve henUz tamir 
edilememiş pencereye doğru ellnl uzatıp: 

- Kuvvetli bir münekkit olduğuma inan. 
maz ml8ınız? diye haykırdı. Benim yıkt~ğıın 
bir ,eyin, tekrar kalkmasına lmktm yoktur. 
İşte gahldlın. Bir gün evvel şuradaki perde. 
)i yırtmıştım. HIUA. duruyor. 

TAN' da 

Farkedllmlyen b:r salgın 
Ahm<'t Emln Yalman tok hayati bir m". 

,;d~yc tcnınş cdiJor: 

GUn olmaz ki, Anadolunun bir tarafından 
bir haber gelmcsiıı: "Filln yerde bir otobUa 
devrildi. Şu kadar vatandaş öldU.,. 

Herkes vah, vah der. Bazan gazeteler bır 
kaç satır yazı, bir makale yazarlar. Civıt.r 

yerlerdeki bele.diyeler, belki de bir, iki gün 
canlı bir al~ka gösterirler. OtobUsleri mua. 
yene ettirirler. Sonra tabii hal avdet eder. 
Yani otobU.s denilen ölUm makineleri, va. 
•tanda§ların hayatını V<!I memlekette ııeyahn~ 
emniyetini tehdide devam ederler. 

Bir tifo salgını k&r§ıamda vatandagların 
hayatı üzerinde titriyoruz. 1stanbulda Ufo. 
dan günde altı vatandaş ıöldllğü fena gün. 
terde bir devlet adamı ŞU sözleri ısöylemlştı: 
Tifo lle bir düşmanla çarpışır gibi çarpışa. 
<'ağız. HP.r TürkUıı hayatı bir hazinedir. 
Altı Türk, blr yabancı bô!Uğiln llerlemesl. 
ne mani olacak bir aakerl kuvvettir. Her. 
gün böyle bir kuvvetin anzt bir sebeble 1\. 

ramız~n eksilmesine seyirci kalamayız .... 
Bu mev:ı:oa blı.lm UA.ve edect>ğlmlz 'iUdıır: 

;:\lemleket i~lnde 1;alı,mağa ı:tden 11oförl~rln 
kat'i vn pek ıııJu bir l.rotlhandan da.ha. gtc:l. 
rllmf'RI. \'t' hrle bunlann içki lrultanmalıırı. 
flll. asla lmld'm bırakdmrunıı.ıır . • 

Zayi: Ycniköyden aldığım nUfusu. 
mu kaybettim. Nüfusumun içinde de 
askerlikten terh~s olduğuma dair de 
kayıt vardı. Yenisini çıkardım, eski. 
sinin hükmü yoktur. 

Elmas Kurt (9472) 
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Yugoslav9ada müessif hôdiselel Rus amiralınıı1 
38 milyonluk • 

mırası 
Sahte bir vasiyetname ile 

bankadan ahndı, iş mahkemede 
Paria mahke -

mesi, çok lhcycçan
lı bir vcr~ct da-
vuını halletmek 
üzeredir. 

Mevzuu bahso • 
lan miras, Çar dev

rinde, donanma -

nın erklnrharbiye 
reisi ve bilahare, 
Uı:a Şarktaki Rus 

Q 

topraklarında kral Amiral Aleksiye/ 

de dinlenmesi üzerine, mesele derhal 
halle: dilmiştir. 

Bunun üzerine Morgan bankası, der• 
hal paraları teslim etmiştir. Bıırıun 

yirmi milyonunu Kazirı, 7 milyon ka· 
darıru amİritlm eski doııtlarından ma
dam Vasfil{l, 1 milyonynu bir J<>för al• 
mış paranın geriye kalan kısmı .da va
siyetnamede isi;nleri g~çen bazı kımse
lcr arasında taksim edilmiştir. 

naibi olan ve 1917 j 
de Yı.Jtıda ölen cımiral Alekseyefin 

Bu mesele ortaya çıkar çrkmaı: A· 
lekseyef'in akrabalarından bir ıı:açr 

mııhkcmcye miiracaat f(ierek, bu vui
yctnamenin, kcrıdllcrindc 1Uplıc uyım • 
dırdıGını ve amiralın bUtUn bu parıl•rı 
h'çhlr ı&J'N!n, yabancı adamlara btrıkı· 
mryilcağını beyan etmlıtrrdir, 

bırıskmıı olduğu mirastır. l 
Son derece zengin olan Alekseyer, 

öldükten sonra, akıllara durgunluk ve· 
rccekc kadar büyük bir miras bıra~:nış· 

tır. Bq mirasın Rusyıı.da kalan m:ihim 
kısmı, bittabi ihtilllden sonra yeni re-

jim tarafından haczedilmişse de Pa • 
risteki Morgan Bankasındaki 38 r.ıil -
yon frank kalmıştır. 

Koıin admda bir Rus, 1929 da Alek· 
&eyefin bıraktığı vasiyetnameyi buldu -

rarak Lenjngrattan getirtmi~ ve bc:n -
k~aki paralann keqdisine ve ğahıt bir 

iki ki§iyc ait olduğunu söyleıni§tir. Bu
nun üzerine, vasiyetnamenin uhte olup 

olmadığı haikkmda mahkemece tahl.i -
kat yapılmıJ ve vasiyetnameyi imzala • 

mış "Ola_n noterin de tesadüfen Pariste 
bulunmuı ve imıanın kendisine ait ol
duğunu ta5dlk etmc(ii, birkaç şah:"iln 

Esaııcn Kadnlr, fazlı miktarda rarı 
alan diğer ''varlı., lerin de Franııilyı 
giztiee terkettiklcri nuarı dlkkıti crl· 
be~ml§ ve derhal sıkı bir tahkikat yapıl· 
mı ıtır, 

Tahlkat ncticıı'nde, va.aiyetnımenln 
liahte olduğu ve r•ki noterin, bu iti 1 

milyon frança yaptığı anlaıılmııtır. 
Noter, itirafı üzerine tQvki! edilmit

s e 4e. gerek bet parası ko.Jmachlmd.ın. 
ge rekse ~ok ihtiyar oldıığundın ıserbnt 
bırakılmııtır. Fakat yapılan bütılln araı 
tırmalara rağmen diğer susluların ne • 
reye gittikleri anlaşılamaıştır. 

Bunlann, isimlerini deği§tİrerelr uh 
te pasaportlarla veyahut ta başka bir 
memlekete gittikleri tahmin edilmekte
dir. 

Trakya manevraları 
BUyUk Trakya manevralarında bu

lunıca]( olan büyük erkanı harbiye he
yetimiı:, Mare§al Fevzi Çakmağın riya-

seti altında olduğu halde, ve manevra
larda Kamut~y namına bulunaçak say

Javlarımız bu sabah Çorluya mütcvcccj,. 
hen hareket etmi§lerd.ir. 

Bu sabah Sirkeci gan fevkalade bir 
manzara ar,:ediyordu. Birsok general

ler ve askeri erkan garda toplanmı§tı. 

ekseriı;i manevra elbiçelcri giymi; olan 

B. M. Meclisinin mütekait asker 
azaları da gara gclmeğc ba~almı§lar

dı. Konya saylavı General Ali Fuat, 
Havı Kurumu reisi fut Bulca, Cevdet 

Kerim İncedıyı birer birer geliyorlar 
aaylavlarımmn göğüslerinde İstiklll 
rn.adalyaları görülüyor. 

Saat 8,40 da Marc:§al Fevıi Çakmak 
garın merasim salonu önUnde görün
dü. Garda bulunanların ellerini sıkarak 
huıust vagona bindi. Bundan sonra 
Trakyayıs hareltct edecek biltün zevat 
vagona bindiler. Hususi vagonun salo
nunda Fevzi Çakmağın sağmda müte
kait General Ali Fuat ve solunda Or
ıeneral Fahrcttin Altayın oturduğu gö
rülüyor. Orgenaral Ali Sait, ıaylav. 
lardan mütekait General Naci, General 
Klıım, General 1hsnn, Fuat Bulca, Cev
,. ~ t Kerim tncedayı ve büyük erklnr 

harbiyeye m~rnur Gcnercı.llcr, erkanı 

harbiye subayları ve yııverler ayni va. 
gonda yer almışlardı. 

Saat 8,SO de trenin hareketi için 
Fevzi Çakmaktan emir alındı ve tren, 

bııu Korgeneral Büyük Erkanı Har
biye ikinci Reisi Aszm olmak üzere di· 

ier Generaller ve askeri erk!nm ~el!m. 
lan arasında hareket etti. 

Manevra bugUn başhyor 
BüyUk Trakya manevraforına işti· 

rak edecek kıtaatımız bugün eaat 11 
de tamamen mevzilerinde yer almı§ bu
luna;aklar v.c yerlerini filen tutacaklar
dır. Bugün saat 17 c;len itiblren ilk 
dır. Buı:ün sıat l 7 den itibaren ilk hare 
ketlerle manevra başlamış olacaktır. 

Bu ak§ım kırnuzı ve mavi taraf kıtaları 
tel'l\4sa geleceklerdir. Harekatın asıl 

büyUk lnşmı . yarın gece başlıyacaktrr. 
Kırmızı tarafa, Eski~hir kolordusu 

kumandanı korgeneral Abdumıhman 
Nafiı Gürm~n. mavi tarafa Balıkesir 

kolordusu kumandanı Korgeneral Sa
bit kumanda edeceklerdir. 

Korgeneral Abdurrahman Nafiz ve 
erkanıharbiyeıi, kararglhmı !imdilik 
Çorluda kurmu,tur. 

Manevra kumandanı birinci ordu 
milfctti§i Orgeneral F11hredclin Altıy
dır .. 

tlçüncü kolordu kumındını JCorıe· 
ıeral Salih, manevra baıhakcmidir ve 
onun karargahı d.t ~imdilik Çorludadır. 

Iran heyeti bugün geldi 
Manevralarda bulunacalc doıt ve 

müttefik İran heyeti bugün ıaat 1 l de 
Aksu vııpuriyle ıehrimiıe gelrniıtir. 
İran genel kurmay birinci §Ube miidü
rü General Rrıa KolQ Kerim, Kovanh 
üçüncü ti.imcn kurmay ba~kaıH Albay 

Ahmet lfüat, ııüvari birıbaıı Bani, ha. 
va yUzba§ııı Aliy, topçu teğmen Vefa 

ve piyade teğmen Nizamdan tnilrekkep 
olan heyet Galata nhtımmda aal(erl me 

raıimle kar3ılanmı1lardır. Mihmandar. 
lariylc gelen heyeti General Ceıııil Ca-

hit, Veysel ve hariciye mümessili karıı· 
lamı§lardır. 

Heyet reisi, askeri sel!ınladıktan 

sonra otomobillerle Perapalas oteline 
gidilmiştir. 

Fransada 
bir casus 

şebekesi daha) 
ilk elde bet k ıot 

yakalandı 
Marıilyı telırıf merlceıi momurla· 

rıııdan Adriyen Santanı iıimli biri, ta· 

•u•luk suçiyle tevkif cdilmittir· 811 •· 
dam, bpanyamn Valınıiy• hülc!lmetin· 
den gifreli hıborlcr ıhp veriyor ve bu 
haberleri sonra a•t hiikumtt adımlarını 
Jatıyordu. Adriyen Santanı'ın tevkifin
den sonra yapılan tahkiut, Franaadı 

bu sahada çatııan ceniı çııuı tcıkilltı 
mevcut olduğunu meyd•nı çıkarmııtır. 

Aralarında bir ispanyol da bulunan 
dört kiti daha tıW1cif edilmlıtir. 

Bu çuı.ıı fCbekcılnin merkezi Bia. 
ritı: ıehrindedlr, Daha bıtkı tcvkifat j 
yapılması bekleniyor. 

(Niyuı K.ronikl) 

t 
.................................. _. ................ . 

, · Atatürkün 
! el yazllarile 

il 1,t .. ~ ~ ~!.)a iT~! !uih Kq, 

romunaanı 

AtattirkUn kendi elyuııUe veya dlkt.4. 
al suretlla arkad11.1larmda yııhut oııla.r. 

dan intikal eden zevatta mahfuz bulu. 
nan natrralarının ve tarjll &Brgi11In4e ıa,_ 
terllmasi TUrk tnkıl~p Tarihince tayda.lı 
olan vesikalann sergiden eonra gene keıı. 
dllertne iade edllmek llzere IQtffn Tıı.rlb 

Kurumurıa g6nderilmesl rlı:a olunur. 
Adres: Dolmabahçe sarayı _ Tarih K•ı. 

nımu 89kretcrliğl. 

Kaybolan Sovget 
tayyaı eclleı i 
bulunamadı 

Loı Angeleı, 15 (A.A.) - Sovyet
lcr, tayyareci Matten"in Sovyet tayya -
rcçilerini aramaGa çıkmasını istemi~ler· 
dir. 

Mattcrn hemen hazırlanmafa ha~ -
lımı~tır. 

Hatırlardadır ki 1933 te Siberyada 
vukua gelmiş olan bir kazada muma
ileyhi pizzat Lavanevski kurtarmı§tr. 

Danonçiyo 
Öteceğini haber 

veriyor 
Bugün gelen _"""'"..._. 

fransııca. gaıeteler 
Romadın aldıkhm 
şe.yanı hayret bir 
havadisi neorcdi • 
yorla.r: 

ltalyanlarm ade 
ta Tanrı gibi tap. 
tıkJar1 m ~ ı h ıı r 
Gıbriel d1Anonçi -
yo ölUmünU ~k· 
liyor \'O bJJna. e. 
sefle değil bir ne- GabriycZ Dan.on • 
vi eevinçle ha.zırhı.- fiY<J 
nıyor. 

Bundan bir kaç ay evvel 
d'Anonçiye vücudunun blr uid ban. 
yoıu içinde ma.hvolmaıınu ~in ede., 
cek bir Kkilde tedbir aldıfuıı aöyle
mi§ ve bu .Oıler, ttalyl.da. büyUk bir 
heyecan uyandırmı§tı. Şairin mUthiı 
gururu, Gabriel D'anonciyonQn bir ka 

da.vra oekUnde gtsrUlebilmesi dll§Unce .. 
ıirıe tahamm!il edemiyor. 

D'Anonçlyo, öleceğini, geçen gUn 
tekrar beya.n etmiı ve İtalyan fütu. 
ristlerinin ee!i olan Marinettiye göy. 
le bir mektup yurnıftır: 

"Elveda. :&ni ancak 8Jümümden 
Uç saat sonra gö"bUecelc•in ve an • 
calç o zaman }lal\ilci çehremi görecek
ein.,, 

Şa.iri harıgl gizli insiyak bu ö1Umden 
haberdar etti? Bunu herkea merak e
diyQr, fakat hi!:bir oey öğrenemiyor. 

Mayo: 35 

Muhalif unsurlar ja
1
o

darmalarla çarpıŞ,. 1 

Nümayişçilerden ikisi öldU, 
on da yarah var . nd•rf' 

· t"yın Ja '1 Belgrad, 16 (A.A.) - Opladeno
vatz'da vuku~ gelen kanlı hadiseler ü
ıerinc resmi bir tebliğ neıretfümlıtir. 

"Bazı haberlere göre muhalefet un
ınırhırı ve haşsaten sol cenah unsurları, 
dün Varnavanm hatırasını tebcil için 
yapılan ~yinden sonra bir miting ak
dctmtk tanvvurunda pylunuyorlardı. 

Filvaki, dini ayinden sonra, mahalli mu
halefet rüesasının :<larcsinde bulunan 

şe mümanaat etınelc •• 1 bÜ(.llnJ 
lara baıton, bıçak ve tııl•. ııbit r'~ 
mittir. İki jandarnıJ il~ 1>\.,darıt)f 
lanmı§tır. Bunun üzerın• 'uır. rzjitll" 
ate~ açmağa mecbur olıtıLll 10 ~i f 
yişçilerdcn iki kişi ö}fllÜI "e ,, 
ralanmıştır. ..Jt6rl '' 

Nihayet halk dağıltnJI Jl.I ~ 
tizam iade edilmiıtir. ııııılı'1~ 

Diğer baıı yerlerde de .. Ul"'1~~ 
d. '/C " Jl'1 

nünayiıçiler, kendisine taarruı: etmek unsurl~rı mitingler ak ın~ 
1 

rse d•. 
kastiyle mebuı Badjak'ın i~ametgihına ler icrasına teşebbüs etmıt eıni~ıerdir 

du;ı;l;·ı~·ı; ~;, m;f;dtŞ~ıJ 
günler yaşıyorJat 

Bedevi Araplar, akın akıtı 
Antakya civarına geiiyorlaf 1~r~ 

cırır• ı 
Halep, Hl (Huıusl> ...... Antakyadan ya ıincmaaındın çrktıkt~n 9, une 'ır 

gelen haberlere göre Arap ekdliyetinin çc "Yenigün,, ga~eteı;inın ı:;~etıdiC .A' 

Osbctül Amelilkavmr klübü sekreteri mi§ler, kapıyı t~kmeJiyerek 
111 

ıarl"'' 
Süleyman Vahap, dün Çfrıının ortasın. vurmuflar ve pencere cşf?\tarı 
da: lardır, ıcıer· ~ 

''- Hi~ bir kuvvet b:zi durduramı. Canlarından korkan ~Ur ,ıırıııı'~, 
yacaktır. İcap ederse hükumete bile v.. am ihtimaline kartı te4bır dil~~ 
ıiyet edeceğiz.,, diye bağrrınıftır. bekiiyorlar. Çarşılarda Türk / 

Otuz kadar Arap, dün aktam Antalc rı haJA kapalıdır.~-

aç İQ ı n d 8 Bozcaada 
baltrılon gemi ~ 
(Bf!)} tarafı 1 lnciclş) ne Jıerhanri bir ,e:kilde yar~~~? P , 

(C. 3.) i}arctini ta§ıdığını gördüğünü nın önüne geçmek mi ıU~etıll 
1 

,ıc ı', 
söylemi~tir. • • . telba.hirler y-1?1'• Valan•lY'~., ~ ı 

Meçhul tahtelbahırın İspanyol !lıl~ milere mi taarruz: edccclc. Y 1,r ~ 
rinc ait olduğu tahmin edilcbilir'e de yet va.pqrlanna da saldırıcalı ~fef. 
kat't vaziyet şimdilik belli değildir. Bu auıller hAdiscnin ehe 

Sovyct vapuru Çana.kkaleye gehnce göıtermeğe klfidir aanrrıt· bf( 
kaptan hldiseyi mahallf li~n idansine da dl 
bildirmiş v• lı..-aıuc<ie kaptanın if • Jcsi Tunus açıkların d ~ 
alınmıştır. gemi ha.tırıl ~itı J )Y 

Tunus, 15 (A A .) - v: tııt~ ı Sovyet gemisi limnmmızda · toP"' t.f° 
Zebra adası açıklarında. • ~ ..11 

İspanyol gemisindeki felaket~edeleri aıtl'" )ltlı· 
kurtaran Sovyet bandıralı Varlan gar M~cknight ieımindeki Pa.P 10tır· \1' 

gemisi bugiln saat 11 de limanımıza gemisi alevler itindo batnl rrıo&ot .ş 
tebatı İngiliz Britia.ch Co~ ,, ıf\lll gelmiJ ve Kızkulesi açıklarında dur - art ... 

mu9tur. Geminin transit olarak bura • puru taraf mdan kurtarıl 
dan g~ccek iken durması Uzerlne çıkarılml§tır. I ( 
Peniz Ticaret ve Emniyet MüdUrli~k - Kadlsde asi asker ~j(dl 
leri derhal vaziyeti Ankarıya bildiı miı sil Ah tarındıtn tecrit ~ıutt'~ 
terdir. Daily Herald gazetesi .ce eıwd' ~ 

Fa.kat henüz kat'I bir talimat ~etrn.. ınulıabiri İIJpt.nyol uileT1 "ıt js~ <f 

diği gibi gemiden de pratika için miirı- Junan Kadiz şehrinde, bUWıındı~:~t1 
caat vaki olmamıştır. Vaziyet öğleden aııkerlerinin silahlırının ı ,.rd& )~· 
sonra inkipf< edecektir. şimdi silahlı olarak ısoka.1'~ iJ\ ,,; 

• • 
4 Alman ve İtalyan e.skerJeritl f 

Garbi Akdenizde s.on cünlerdc ticı· ğünü b1ldirlyor. tttJJI, 1d,t 
r~t ıemileri için hemen h~men cmııi;1ct Yalnız muntu.a.m aı;l<e.l' ıt ı.P 
Icalnıanuı. biribiri arka.sına bcı. altı zamanda. kralcılar ve ınotr_.1iJ'· . f 
cemi batırılmıştı. Bozciadı civanrıda · terv· _.f'l 
da böyle bir hadisenin olması kosran - de silAhtan tecrld ediltnl~ ıc e!"'" ııPd 

Her yerde bir rahıı.t.!1 1 
0td 

lrktann 'arld Akdeniu de yayılmıı . ııe 
ot.dutunu göıtcrlyor. Alının tahil&t zllmekteyse de, sebebı . '°r. ~ 
ta.arnmın kara ıularımı.ı dıtındı oldu· k!mse l~a cesaret ed~~)rad~l 
tunu anlatacak m&hiyette ise de lcıt'l Ast generali Dö La.n~jt {~~<~ 
vulyıt hUkQmetimirc pleee~ resmi verdiği bir nutukta., nı 66)' ~r 
malOmatla al'\taıılat41ctır. hitaben §iddetli bir nutu1' ifı .. ~. 
Ae&bı mtçhul tahtelbahir hınri mil· onla.r1 cenilikle itham etJl1 ~ oıof' 

lctı aittir. Gersi Vıllnaiya hükttmeti· gün takındığuuz tavırda. ~eıı• 
ne ıit btr cemiyi bı.tırmaktı ıncık olursanız, ıizin içip çok uf· ti' 
lfrankonun menfaati o1abllecaii dU1Un· diye bir tehdid ıavurm~!t :I(Jd1'.,ıf 
ceıiylt tlıhtclbahirin bilerin emrinde Da.Uy Herald muh&bırı. 1" ~ı" 
oldulu akla gelebilir. sane rıhtımına. açık~n~aO , 

Fakat lailerin elinde son haftaları 11 tUf ek ihrac eden bır ~ ı. 
celinciye kadar böyle Çınaklcıle civın· bahiri ıörüldilfilnil cıs 
na yolhyaca.k kadar ~k tthtelb.ıhlr 

yoktu. Frınlco emrine ıorı cünlerdo 
m:ıhlm bir tahtelbahir fil~u verill'tlİI 

otdutu ıntaııhyor. 

F'ran1co, Çanakkale Boğuını - tabit 

kırı ıulırınu1 drttn~ olmak tırtl)'lc· 
bir nevi ıblolcıyı tlbi tutma.le iıtiycr? 

Sovyct Ruayıdan Vılanıiyil hUkumeti-
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ihtiyar jön 
Türk öldü 

Nanı us 
telakkisi 

Bir cün Sirkecide t ramvaydan in- ı 
dim. Birdenbire karşıma Ali Saim çıktı. 

- Memnuniyetle ... 
Saat sekiz buçukta birleşmek üzere tııı • tti . 

tıiı:· tıttikçe k 
~il' liltıde te" . ararıyordu. Kapı· 

Yazdığı kitabı toplattırılan 

Hasan Fehmi Pa, a 
Bu delikanlıya birkaç sene evvel randevu aldık. · 

Ahbablnrım AU Salmin hoşuna git-ı: ~}ltnı rttt:.ıği gilıel ve mağrur 
t··"'lllıç tuttu~ 1 ıaçlarfle ve etinde 

"l • gu h l \!)~ gıbi Cld a de durdutunu 
~ ~~~ v~· ka~ıda duran anne. 

0rdıı. v •ndııe ile kendisine 
~ el'tı haff 

~\ı ~nT\t 1 bir sesle: 

:Burada derin düşürocelere hülyalara dal 
mı~ huırlındı, Tım bu ıırada Keyt 
koşup geldi. Yüıü kızarmış ve göz

leri parlıyordu . 
Nefes nefeae: 

- Veyn, ıcni lıtiyorlar. dedi. 
- Beni 'kim istiyecck? Benim bu-

Demiryolu 
lmllyazlarını barice 

vermi şti 

Merı:ifonda rastlamıştmı. O, vaktiyle 
:tıtanbuldan gitmiş. oraya yerleşmi§, zi
raatle me~guldü. aekardı; ,., zamanlar 
beni, küçücük evinde gaye~ iyi ağırla
mr§tr. Orada kaldığım müddetçe dost
lu~ı.:muı: pek samimiydi. Çalışkan, cid
dt bir delikınhydı. Şayet ta•anbula ge· 
lirıe beni a:örmealni rica etmij, bu ncza
~etine. elimden cc~diği kadar mukt.be
le edeceğimi ıöylemittlm 

miyecek diye korkuyordum. Çünkü on 
!ar yaş itibariyle daha büyüktüler. 
Ben Hikmet beyleri pek aeverdim, He. 
le karısı Mlizevyen pek neşeli, hoşsoh
bet bir kadındı. On altı 5enedenberi 
evliydiler. Biribirlerine öyle uym\l"', 
bir çift az görtinilr. Çok paraları olma 
maaına rağmen hayattan daima mem. 
nundula.r. Hiçbir ihtiras onları ıııırs
mazdı BtitUn hayatları ebedi bir pik. 
nik h~lindeydi. İki odalı, bir banyolu 
küçük bir apartım8llda otururlar: ek
seriya dışarda yemek yerler; ev, onlar 
için yalnız yatılacak bir yer hükmUn. 
deydi. Maa.ma.fib, gündelikçi bir .kadı· 
nın temizlediği ev, iyi bir intiba hıra.. 
kırdı. Yazları birer çanta ahp eeyaha· 
te çıkarlardı. Küçük bir por otomo • 
billeri vardı. Yağmur, çamur deme~, 
gezerlerdi. 

llı~t · htn y 1 • . 
nı Clıtıclc i , oru dum, bttttm. 

~ tth:td' Çtn eve 0 eldi 
'tılt .. ı. Sen a m. 

~ıı,up b r• •ıınesinin kolLırı 
•Yıldı. 

, "% - ıa _ 
;ııı 1tu .. lÖz!et1tıı 

ra.da olduiumu kim biliyor ki.,. 

- tıte bir:ıl billyormu! ki geldi se.. 
ni iıtiyor. Kim oıJuğunu ıöylememc· 
yi vaadettim. Gelenin beni öptüğüne 

bılulıua seni de seviyor demektir. Hay· 
di gel Veyn! ~t tib~ııcnıt bir Odaçtığı zaman kendi-

'dı. ~ htyllz &rtUanın her tarafında - Beni ırry-.n kim o)şbilir? Rica 
tit~ •t•lı " ler, beyar perdeler ı:derim, Keyt, bu !.ırada benhle l~tife 

Ycrı .rlınına bU u · t 
tlb.tt ''tlrnft\i . y k hır demet e me .. 
~ hi,,ı d Şti. Veyn derin bir - Latife etmiyorum. Hı-yd: ~abuk 

\ 1tık Uydu. 
Q~ dersı gel.,. 

ttlrıı it( &l 
11-~dc tecru~ 1'\ıştı Kanatlarının Kalktı ve kızla birliktc- eve doğru 
hı~lt le c1~8 '"Yt kallnşmı!, fakat yiirüdü .. 

~ ttzrı.t d61\ın~ıtd; kanatla;ı kırılarak Veyr.'in önü:lden giden Keyt, Sir 
~- "t Ya '- • • ~ }'• lttef .

1 
tne~our kalmı§tt. Rey Vi~crt ln vaktiyle oturduğu mır.a-

,. ~tıı ,_ ı c ça k ''!!ı:tl 1 oit it 
1 

rpı mııtı. Netice- fir od11sının apusına yakla,rnca: 
it ~·t • Ptcrı ı.. '-~~d ~ t, nu 0•Ş!'t& blr ~ey ka- - Veyn. decll. tc;cr!ye yalnızca gir-

dcg b' l'\Ytda b tı ır Ye o kadar mağrur, methıin. Benim ·ılunmam ıannedenem 
tnıı. •rı1d,~ r Yoktu. 

'(tı ~I tartı 
'~ıı~•r~ıına al arı •nncsi kendisini 

" •ılll mı~ v k ~ ı rntısa ' va tlyle evden 
~-h~ ~-, tev~~c etti~! ic;ln kendi 
, ı dı: lcrde bulunmuştu. 

Al! h 
t._ J!: il C~\ . 

'~c le "c dönft'ıurnu batıilaeın. Pe
ı. "ll\ctı"ı '•inden dolayı son de 

~ l\en • .r ·rn. 
ldl ~tdeıi 

t~,1~0; 0ldutu:: ba~kla vr kibar 
\ı dıı 'tvınmekle vakit 

>I 'hı' 
·~ }'l '"' 

hoşa gitmez. 

Veyn, içeriye girdi. Orada kime te
udüf edecciine dair hiç bir tahmine 
gir:tmemitti. Birdrrıbirc Levdi Lilyn. 

l~ karşılaştı. Kızın heye ·:mdan ı.ol· 

muı yüzü, titriycr. dudaklıırını, yalva

ran gözlerini, muhteşem güzclliiiııi bir 
bıkı§tll farkctti Sonra gözleri önünde 
bir bulut vücuda geldi. Hi~ bir şeyi gör· 
medi. Ao:kını h.ıtır~dı vücudü sarsdmı
va b:;şladr . 

Genç kız kendisine söz 3Öylüyordu. 
Evet, kendisini 4ğ.r kelime•crle kovan llt, ~~ lltı ::: dönnıctinden ın-

\tl ,... 111ctı her~ l•çmiıti, Dere kcna· n.ağrur, ınütclzzim kız yalvaran bir 
~. ı. "'t l lt'ldi~i t ] k d" • h' \ rı-h,~ dü U a bir yer• ıit· avır a en ısınc ıtap ediyordu: 

h .§ nce],. · • V t ~ :"l'~ı bundi ı.:rını tQplımıyı - eyn, ,ıı.: ·tubı..nu okudu:n, işin 
)1 \ı,_ h.\\ n ıonrald kınk dö- içinde bir anlaıaınamaılık var. Beni 
ı.. ite •nda k tt b' c •1aJ'.ı ~l~ord 1 ır karar ver- yanlış anladın! 

•kb t, t u. Le 
tj ı. · J:ı, ~den b" - ydi Lilycs, kullandı~ınız kc· 
b· ~§~ 111ld~ki ır daJıı aynlmıya- limeler n;k sarihti. 
!; \.. bfp b laf Ve •• • 1.-1 f!-: ' d \ı 9:t h. __ ı ı ir -mımt 11>4lple- - rı:ımız e aldandık, en her ıeyi 
~ttı1ı ~ le Ytrde bulamaz baJka bUdif imi eöylemlıtlm. Burasının evin ve 
l\ ..._ endiı· • b • 

t.... ~cEi ını u derece sc:· 
'ili. %en· 

lıdcb· ırı •ula 1lccck b" tından çıkan ;~ktr· 
~A ır nolctad& ot .. du 

:yt'in hemtiren olduğunu bilmi;·or. 
du:ıı. Yemin ederim Jci bilmiyordum. 

- öyleyse no ciemck istiyordunuz? 
(Deı•tımt var) 

'"' ., 1 !Jon/arca Lira harc~ı1.an 

lstanl;JI 
i~ kanalizasyonu 
y~ Yaramıyor mu ? 

~""" 1P•lan tesisat yağmurlu 
~i~;·~r~~ .selleri karşılayamıyor 
~~ı~ 'l'~ l'lttnurı l~ınde . m~~h~ ma~tadır. Aks:ıray ve Tophan~nin U
~ blr ...a ~tlı "ıı~ lrt,, gibı bınbirı zerı de yangın yerelri oldugundan 

· tı.. "er, d ""limUrl b" h k" '-tlıl.:;ıtrtl'a lha. tne dar lr 1 1• o.yni ekilde burada.n t,a.elar, topra~r 

'

l t.a::"lt hıu1 .. kıs., dev!-'~ad koymf ktı§t· selle gelip ilk ağızda bütün men!eıle-
-~~ \.. ue •u ... en, • a . k d 

ad l\'ntl! Celen bu ğm 1 rı apatmakta ır. 
~,~tıııı ~il tlaYonunun Yb~ . ur ar Kanaliıaayondan henUz li.ğnnların 

~lı i:il?lı.--ı ~1.11~,._. ır ı~ ya.. - - tir ~ ~~ar ·•rııvtır. akıtılması için istifade edılememış · 

~hlııe01lu o~:~~~a. m\l)<emınel ka Fakat yapılalı ıeneler old~ğu halde 
~ ~l ıseı b ~.rub, Aksaray ve yağmur suları için de istıfad~ edile. 
~ h~ ~ bı.ııu11~8.kta. eular denl:r.e memekt.edir. 
~~ bıttl'l ISlllp aiiıı. lqı.dar önUne ge- Kanal'zasyon için yeni bir anl~m.11. 
'-ı, ltrr ,,.:tı?ıın ~:fl'nekt~lr. Koca y1.pılmuı mevzubah• oluyorken bir 
l'ıı~ tl~~r kUıl'llU~ v a:tdtln aeıığ1 kal. daha böyle bir karikatür kanali:ıa.şyo. 

lıt etil\ ı. e n-ıUteaddid de · -

öyle anlardı bu davetler gayet Ja· 

mlmtdir. Fıkıt muhatabınız bu tekli· 
{I ciddiye alına vay halinh:e ! Çünkil 
clcıcriya, tn11nlar. kendi ılııuldan mu
hitte ı:ayet hoıturlar. Fakat yer dcğiı
tlrhıçc tatıızlaııverirler. Sl;:ln ahbapla· 

rınrı onu tınımu; onun muhıvcreıi 
muhitinizi •llkadar etmezi velha.ıl ıı
kıeı bir ıey olur. 

Ha .'ffl n F c 1ı mi ııCJ.ı..<ta 

27 senıa. e\-vel bu,rün, 1910 yılı 16 ağul'toş 
günli, Huan Fehml Plf& ~ldU. Bu :f&&ımıa. 
cıa bu utın tırcUm•iha.llnl kınca !ltllıtac.._ 

fl'ıı. 
H&Jl.Il Yehml P&f•, Bat:uma tabi, Mara.dlt 

l(aııabaımd• dotmuıtu. 11k tahtillnl or&dı 
yapukt&ıı .onr• htanbula. gılerek tranaııc• 
ve hukuk ilmi ötrenmete bqla.dı. lıta"bul. 
d&kl tatiıllinl bltlrdl'kten ıonra tık dt/a Da. 
htlll t.ercUm4 oduma rtrdl vıs burada nl<t 
ve dlu.yetinl u zamanda t&nıtmata IJ\Uvat. 
fak oldu .• 

Haııaıı Fehın1 P&f&nm Batumun bir kasa.. 
bumdan gelerek muht..elit makamlan ııaad 
terfi ederek bir mevki aahlbt oldutu enteru.. 
s~ olduğu kadar t.v!ht ıhınuntyıU balı 
bir ııı.,1111 olduC"u için burı.d& ııraşı ile yaza 
c-tJı:. 

Hukuk !iminde u zamanda nıUhhn dıne. 
cık derec:ıde bilgi edlndlA'indııı ttua.n Fıh. 
mi, tercüme oduından Ucant ra&hkeme.fl 
ikinci mecllı zabıt kitabetin•. 1<>nr• dördUn
cU rUtbe ile yeni teşJ..ıtl oluna.n meıalihl :t. 
l!siye komltdl aııtıt na, btr mUdd•t sottrı. 
da UçUncU rtıtbt Ilı tııı komitenin riyase•. 
n• tayin edildi. 

Gittıkçf' yUk8elen Huan P'f'hmt, btr aralık 
Takvtnü Vakııt ve Cerldel Hav-.dls gazete. 

!erinde rnubarrtrllk )'apına:a tı..ştadı. Fa.kat 
bu, onun d&lm.t ıııcsleğl değildi. Hukukt'l 
gl:lsterdltl !!ya.kat lumdlalı\I gıuetcelllkıe 
bırakmadı. Ticaret mahkemesi reisliğini 

verdiler. 
?dııb?nut Ntdlll'I ııaısnm ıadarett zama. 

nmda bll)Ct\m•t mevkilndıt l<a.lrnak istemiY""n 
Hasım Fehmi, lfl &\'UkıtlrS-a döktll. Bet al. 
tt sene bu vazifeyi bUyUk bir şöhret kaza.. 

narllk yıtptı. 
Kanunu uaslnln ıı!nrnda fala.nbul mebusu 

ıııfatile meclisi mebusan tıa.'klUplllinl Yll'
tr. Hu!Jll l"'•hml bu memurtyeUerdın ııonra 
muhacinn encUmeni T•iallğt. h~lıtel ha.aıa 
rtiı\lğtnl. daha IQnra r;atıa nn.zrrlığı vazı. 
lelerini aldı, U11 etna.d• Avrupa ~imen(liferp 
teri inşasındaki faaliyeti mUn~\>Ctile A. 
vustıırya devleti tarafından biriqcl derer. .. 

bir nl§an kendiııine verildi· 
BUtUn bu l§leri yarıan1 ve ~mı t.l<dir ~. 

dilen pqe,, ayni ıa.mnada >çendlıinl bu mer. 
te~ye erigllren hukuk mektebini ihmal et. 

mtyordq, T•lblnl ttul<uJ<u dil\'el Adlı bir eşer 
yazarak ':encfüılnln yeti~~iği irfan yuvasın. 
dan daha hlr çok r;-ençlerin :ı;etı~mesl 1<;111 
c;ah~tt. Fa.ltat ıııeri. curn&l edilerek toplat. 

tmltlı. 

Zaten ek11criya evli ta5ralılar 1stan
bulluların bu davetini kftbul etmezler; 
karılarlyle beraber araya katılmaktan 
çekinirl r, Modaıı d~ğifik elbiaelerile 
latanbul bayanla.rmın 11oğuk muamele 
ıine ufra.maktan korkru;Jar. 

Fakat Al! Saf m bekArdı; aevim.liy. 
di. Blr ikl gün lstanbulda. kaldıktan 
aonra kolayhlde. muhite temeHUl ede
bilirdi. 

Şiklyctli bir edayla: · 
- Vayı Geldin de bana. niçin haber 

vermedin? • dedim. 
- Sil.i rahatsız etmekten korktum 

d&. 
- Ba.k hele! 
Filhakika kılığı biraz acayipti. O 

M.erzitonda, golt pantalonu ve kaske
tilye pek mükemmel bir şekil ve şe. 
maildeydi. Burada sıkılmı§ bir hali 
vardı. 

- Nastlt> l~ler iyi gidiyor mu? 
-Mükemmel! 
Pek memnundu. Sari bir neşesi var. 

dı. Gülere:t: 
- tstanbulda §imdi ne yapıyo~un? 
- Elbiseler ısmarladım. 
- Bari eğlenebiliyor musun? 
- Olduk~e.: İstanbul öyle güzeli ki. 

Fakat ya.lnı~ım ... Ah yalnızlık. Her ka 
§am s"nemaya gidiyorum ... Tanıdı)tln
rım da yok. 

tçim acıdı. 
- Bu ak~am ne yapıyorsun"!. diye 

sordum. 
- Şehir tiyatrosuna gideceğim. 
- Vazgeç, Gel benimle akoam yeme 

gı yiyelim. Hikmet beWeri de c••·) 
otelinin lokantuına davet etmietfm. 
Kvı koca gelecekler. Birlikte hoıça 
vakit geQiririı. 

°F;hmı pap., bu eanada "11\Uyar Jön Türk., 
dJye anılırm. 

Falcat ne de olıa thUyar oıa.ıı Pat• fu.I 
olamıyordu. şarayt Devlet rcıtalltlne da ta.. 
yin edildikten ıoııra artık vuttea!ııa devan~ 
edtmH hale ıeldl. Hııyltmda da.ima dUrUst 
it yaparak hUkftm.tı vı mllleto lllıımet lçln 
çatıgan Ha.an Fııhml pqa, Rumeli demir. 
yelları ııtndı Baron Hin ile haaıı olan th. 
tllltr halletmtı. ttalya ltratının )1rm1 ~ıın. 
et yı\dtıntlmUnde meıııup olduğU hUlcfımetl 
temsil etmlt ve bu ıureUe dro Ulke1erde de 
kendlalnl tanıtmağo. muvaffak oımuıtu. 

Ba1.an bir lastik pa.tlama.sı, yahut 
makine bo~ulması onları alla.hm }et • 
rında. yatırsa dahi n*lerino hale\ 
gelmezdi. Biribirlerine bakarak, kah -
kabaları koııa.rırlardı. İkisinin de Eev. 
ki, bohem hayatıydı. 

Hikmet asabi ve hırçındı. Fakat 
Müzeyyen onu bir aözle teskin etme .. 
sini bilirdi. Biribirlerinden b1r an bık· 
mulardı. Ba.zan ahb&blan onla.n ge • 
ceyatısma. davet edince: 
• - Eğer ayn yatak yapmazsanız ge. 

liriz! - diye ceva.b verirlerdi .• Çünkti 
biribirimiı.le o kadar birlikte ya.tmıya 
alıştık ki, ayrı kalınca uyuyamayız! 

Ekseri, izdivaçtan sonra kadınlar 
lfocalarını eski arkadqlarından ayll'
mıya çalı~ırlar. Müzeyyen, bunun ak
sine bizlerle ahbablığı daha kuvvet. 
lendirdi. Fnkat onlar için en büyUk 
.zevk, ba§ba;sa. kalıp kırlarda dolaş. 

maktı. 
O gün ak,ama. doğru onlara uğra· 

dım. Davette Merzlfondan ArkadA.Ş'!t\ 
Ali Selmin bulunacağını haber ver. 
dim. MUr.eyyen: 

- Vah vah ... Niçin vaktiyle haber 
vermedin. Bilseydim bir ,enç kız bulur, 
getirirdim ı . dedi. p Dansederlerdi. 

Koca~n sordu: 
- Niçin bir genç kız cetirecek mlcı. 

sin? Sen yok musun? 
- Ama yaptın ha ... Öyle bir ~tnç 

erkek için benim gibi yaşlı bir kadınla. 
dansetmek zevk olamu! 

- Ya1'! ... Uf, yaş mevzubllhs ola-

bilir mi? 
Sçınra, bana dönerek: 
- Karım kada.r iyi danseden kadı. 

na. hi~ rasladınız mı? 
Görınü tUm filhakika.. Fa.kat Mü .. 

zeyyen de cidden iyi danaederdi. BU
yilk bir kanaatle: 

- Tabi? • dedim. - Onun kadar iyi 
danseden yoktur. 

Gece, hepimiz muayyen yerde bir. 
leetik. Ali Saimin mahcup bir vaziyeti 
vardı. Herhalde onun için bizler. baş. 
ka bir nulin adamlarıydık. 

- Bayan Müzcyvnn a.avet h•i de.n-He.nıı Fehmi rl.f&nın ldt•plım torılattmı. 
dıktan sonra ~ıtye ııazırlııtı vazifesini yap. 
tı. Londra tevlcıı.IAde Hf1Lretinı ~n edil. 
dl. Bu vazifeden ıstıfa ettikten sonra nafıa 

komlsyonunıı.. maliyede teşkil edilen kont!"('! 
kf'.!mla)'Ol'luna tayin tıdlldl. Aydın. 8el!ııik. 
Halep v11.11llklerlnd• butundn. ~fU'1l)'t Devlrt 

aullğr yaııa.rlcen rnııruUyet itan ıdll<.'I. Fi. 
kirleri tıc dAtme tıerl h• ~}(eti aeven He.un 

Tarih~! Abdurrahman Şeref onun birçok 
mcmuurlyct'crlnl sı.tayl§lc aı1dılttan 8()nrı 
~öyle der: ''Her memurlyeUn:1e futlyet r;!ls
termı, vıı mU§kU!At l<1ırttsmd11. zebun olma.. 

mı§tır. Nafıa nezııı.reUnde bulunduğu esna. 
da Memalik! Osmıı.nlycnln ihUyacııtı nafm. 
eına dair tanzim ve Babıltıye takdim eyledi. 
tt ıtyiha! mutunla lenblatı eedldıı 
mahıuıu olmakla buıun b!le dUııturu ha.l'f' .. 
ket gibidir. 8•1lrılk \'&'iliğinde mahut ihtllll 
ger:eal göıterdltl metanet öyle bir hlzınettır 
ki yalntı o hlım•tl bir memurun lbkuı na. 
muıa kA!I aayılablllr ... 

seder ! · dedim. 
Kııa.rd1: 
- Öyle mi? ... O halde buyrun. .• 
Kalktılar: gittiler ... 
O akşam Müzeyyenin siyah elbi!lelli 

içinde zarif bir hali vardı. Kısa saç. 
ları pek gür.eldi. Muaya döndtiğtl r.a. 
man g8zlerl parlıyordu. Yüzünde ne. 
ee vnrdı. 

Kocası sordu: . 
_ Kavalyen nuıl danaediyor T 
- 'Mükemmel! 

~il · e'I: ıarureu · nunun yapılmamasına dıkkat edılnıe-
b~ ~dtr hbıl ol- lidir. I 
~l't ~'na.11 laı-ıtt kan · 

Tonton 
amca 

Hapishanede Niycı:i A.h~t Herhalde o a.ktamkl davetten herkes 
memnundu. Erteıl ,Un, ben aeyahate 
çıktım. All Sa.imle fazla meıgul ola}'1a 
dıfıma çok mUteeıılrdim. Herhalde 

~:tı tı t\a,.~l'onu 1 aatıne göre tstan 
~ il~~ dikka •lanbulun ta.bil va. 
tt,· ~ldıte~ı tleUee ~ •lnunadan y:ıpıl
~I "'t •Ce bir ~ya çıkmakta.. 
~~ \te ~Pçular Yatın urda Eyübe 
~(~ U hatta. •tttlanndan t a.§, 

l'ı 1 \lıı ı~ ~hıu kayalar lnme~te 
ııL tı.:" ' ita er lnah il ' 
"it ~ıı~ •~orı h a esl üzerin. 
lı~.'l'~ llt~n avuı ve mazga.lla-
~ ~~~ .. ~~k Uı&k kalmakta
~k ~llzaeyon ilk a. 

aeı !ene E .... 

avdeUmd~ onu bulamıyacaktım. 
Altı ay sonra latanbula döndüğüm .. 

de bir gUn Hikmetle birka.ç arkıdaıı· 
mı devam ettlfimiz klUpte buldum. 

Hikmet beni gartınce: 
- Nereden ~ıktın, yahu? ... Ne oldun 

diye merak ediyordum! • dedi. 
Nakıll: Hatioo SUreyya. 

(Devamı var) 
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Geçen lhıafta ırelktftır<dla~oo nn<e lğ)eıralğ)eıre ~aıocaın 

Vandervaltı Müliyim 
tuşla mağlüp etti 

Ancak 18 dakika süren müsabaka heyecanlı oldu 
Bir haftadır merakla beklenmekte olıuı 

profesyonel eerbeııt gUreşler dlln Taksım 

ıta.dmdll 6.7 bin kişilik bir seyirci kUtıe.-ı .~::::~~;~~~~~B~~~[~~n[i~~riı onUnde yapıldı. 
Asıl bUyı.lk mUsabakadan evvel Bursa ı 

iki kUçUk kardeş ve ÜskUplU Hur~itle De. • 
mtrciköylü İdris arıuıında birer mU.Sabak9. 
oldu. 

Mülayim - Vandervalt 
Gtire,,m cu nıuııım kısuı111ı .... ~··•l cdeu 

MillAyim • Vıı.ndervallın sabaya çıkmaları 
hoparlörle ilAn edilince evvela \ andervalt 
aırtm®, arkasında bir daire iı;iı.Je uıınl 
yazılı bir kimono ıle sahaya çıl t · Kendlsi .. i 
ııJyah kadifeden bir kimono glyml§ olan MU. 
lAyim takip etti. Ha1k gUrc~~tierl uzun uz.tın 
alkı§ladı. Herkes geçen hafta rakibin! .Jn 
dakika gibi kısa bir zamanda r :ıup etru!~ • 
olan lılWAyimlıı. bu ae!er alacağı netice~! 

merakla bekliyor, Tekirdağ ... .. s('yinle Mli. 

JAyim arasındaki rek'aLetın balkı da iki p,ır 
Uye ayırdığı görillilyordu. 
MUııabaka lı&§lamadan evvı>I Türkiye ;,ı. 

rinclııl olan Tekirdağlı §öyle bir tekıf.cte bu. 
lundu: 

- Geçen halta. hasmıma ezici bir gilr.:§ 
yaptım ve onu iyice yordum. Bu defa c.ı..ı 

benim yorduğum adanıla gUreımem !Azım. 
dır. Eğer güre§! J.IUlA.ylm yapar ve Vander. 
valti yenerse ve .MülA.}1m de sonradan be. 
nimle gilre§mez.se benim başpehlivanlık ~e

refim kınlmıı olur. Bu balta lılUIAyinlm gu. 

rC§meslne §U ııarUa razı olurum: Vandcr. 
valt lılWAylml ycnerae, benimle güreşmeden 
Türkiyeyi terektmJyeceğlne eöz vermelidir. 
Eğer MUllyim galip gelirse onunla gUreşL 

rlın. 

lllü'ldyim müsabakanuı 18 inci dakikasında rakibinin sırtını yere gelirdi 

Bu teklif gerek MWAyim ve gerekse Van. 
dervalt tarafından kabul edilince ortaya 
Kampelln teklifi çıktı. İngiliz gUreşçl!l b;.ı 

teklifiyle gUre,,ten vazgeçtiğini ııöylUyor ve 
keııdlıılnln Tekirdağlı Hllseyinle gilretıec~k 

ayarda bulunmadığını ve mağlQblyeUnl k&. 

bul ediyordu. 

Vandervalt de MUlAyimle yapacağı gUre. 
tin tam serbest ıekllde olmaaını latiyordu. 

Fakat geçen hattaki gilre§te bu gltıl usul 
ler kabul edllmcdlglnden kmcı oyunların U\t 
bik edilmemesine ve gUreıln bir saatte bit. 
mcalne karar verildi. Tuıı Uç saniye devaııı 

edecek ve milsabıklardan biri minder kcna. 
rma dil§ecek olursa güre§ ortada ve ayakta 
devam edecekti. Bu u:ıuıUn Vandervalt ta. 

rafına bUytlk istifadeler temin ctUği gUreıı 
.enaamda görUldU ve bu güreşçi daha ilk da.ki 
kalarda yenilmekten ancak bu surette kur. 
tüıablldl. 

Miisabaka başlıyor 
lılUııabaka b&§ladığı zaman Vandervaltin 

korkak davrandığı görUIUyordu. MUllyiuı 

daha atılgan davranıyor ve rakibi boyuna 
kaçıyor. Vandervalt çok çevik, bu sayeılrı 

kendl.s!ni kurtarabiliyor. lılWAyım rakibini 

güzel bir salto ile altma aldı, Valdervalt bU 
tün gUcünU aarfederek bu tehlikeli vaziyet. 
ten kurtuldu. İkinci defa alta düşünce gen'l 
ring kenarına aUrilklenmek ıruretile kurtula. 
blldf. Çok gtlzel oyunlar tatbik ediliyor, her 
an yeni bir heyecan." 
lılWAyim rakibınl boyuna ring ortasınıı 

çekmek için uğraşıyor. Güre§ şimdiye kadu 
liıtanbulda yapllan profesyonel mUsabakala.. 
rm muhakkak ki en zevklisi .. MUIAyim. has. 
nı.ınm ayağını tehllkeU bir şekilde yakaladı, 
bUkUyor, fakat Vandervalt tam tuş olaca~ 
mada gene ipler imdadına yetişti, lıla.ç orta 
da ve ayakta devam ediyor. Vandcrvalt çok 
çe\1k, ancak bu çevikliğin temin edeblldl~I 
bir aUratıe kaçabllyor. MW!yim, rakibinin 
bacağmı yakaladı, altında eziyor. 

Halk: 

- Bastır MUIA..}1m, bastır, diye bağırıyor. 
- •ruş, yll§a MU!yiın seserl ortalığı inle. 

Uyor. 
F'ıı.kat Vandcrvalt burıu kabul etmiyor, tu§ 

olmadığında ısrar ediyor. 
Tuş 18 inci dakikada omuştu. Vandervat 

tıanlyeerln çabuk sayıdığını ve gerek HUeı>. 
yinlc gerekse MUUıylmle rcvanş ma!;ını yap. 
mag-a amade olduğtıntL söylilyordu. 

Bu ltlr!\z hakemlerce kabul edilmediğin. 

den MUIA.}imın gallblyeti halka llAn ccllldL. 
• • ı;: 

Dünkü gUrcş, Mutlylm pehlivanın kuvvetçe 
değllse de telmlk cihetinden Tekirdağlı HU. 

seylne çok Ustun olduğunu gösterdi. Bu 
müsabaka şimdiye kadar lstanbulda yıtptl. 

mış olan profesyonel gtircşkrin eıı zevkli.si 
olmu§ vo Vandervaıt - yukanda da söyledi. 
ğim gl'JI - daha başlangıçta mağlOp nl. 
maktan ancak rlnı;' kenarına iltica etm<>lı 
EUTClll~ kurtulabilmiştir. 

Hüsey1nln de dUn yaptı~ı teklif yersizdi. 
Çünkü rakibini gt"Ç('n hafta hayli hırpalamı~ 

Dünkii gürc§lerde Adliye Vekili 
Şükrü. Saracoğlu gazetecilerle 

görü§llyor 

olmasına rağmen aradan geçen yedi gün 
Vandervaltln dinlenmesi lç'ln oldukça uz.un 
bir zamandır. Sfü:Jerlle bir haftada bir gü. 
re§çlnln d' -ıcmiyeceg-inl anlatmış olan Te 
kirdağlı geçen hafta da kendisinin UııtUste 

Uç gUrCJ y pabllcceğ'ini ldc!.ia et,..,l§tl. 
Bu mUııabakala.r v~ bu ııözlerl gösteriyor 

ki, Hllseyin belki çok iyi bir yağlı gUrefj 
pehlivaoıdrr \'e çok kuvvetlidir. Fakat ~crbes~ 

gUreJ usullerini öğreninceye kadar kendi. 
alnden bUytlk ümitler bekliyPmeylz. 

Ahmet NECDET 

Halkevi 

Baş pehlivanhk 
müsabakası 

r 

Eminönü Halkevinden: 
1 - Evimiz tarafın.dan her yıl tertip 

edilecek olan (Türkiye serbest gfüeş 
şampiyonluğu) müsabakaları bu sene 
11 eylül 937 cumartesi ve 12 eylül 937 
pazar günleri Taksim stadyonmunda 
yapılacaktır. 

2 - Başpehlivanlık mükafatı (250), 
ikinciye 100, üçüncüye 50 ve baş:ıltına 
de 100 liradır. Ayrıca başaltı ikinci~ine 
50 ve üçüncüsüne 25 lira yol mascarfı 
vetilecektir. 

3 - Bu müsabakalarımıza iştirak ene
cek pehlivanlarımızın her gün Ga
ğaloğlunda Halkevi binasında bulun • 
duruİacak me~ura müracaatla 1eniti 
öğrenmeleri ve kayıtlarını yaptrrmal:ırı 
ilan olunur. 

Doğu vilayetlerimiz 
muhtelili Giresundaki 

maçı kazandı 
Gireson, 5 (A.A.)- Doğu vilayet • 

]erimiz: sporcularından müteşekkil muh 
telit takım dün gece şehrimize gelmiş 

ve sporcularımız tarafın.dan ~imi bir 

surette karşılanmıştır. Bugün Girrson 
muhtelitiyle yapılan maçı ikiye karşı üç 
sayı ile doğu vilayetlerimiz: muhtelir ta· 
kımı kazanmıştır. 

HABER - Doğu vilayetlefrniz 
sporcularından müteşekkil futbol ta -
kımmın bütün Karadeniz sahillerinde 
bir turneye çıkmış olduğu ve bu "lY so

nunda şehrimize de gelerek Gala~cı::-:a • 
ray futbolcuları ile karşrla§acaklaı mı 

okuyucularımıza bildirmiştik: 

Dünkü at yarışl~rı 
HABER'in Favorileri birincıııO 

kazandılar 

Koşular çok güzel ve 
zevkli geçti jktaosıt' 

J\t yarıilarınm dördüncü h,aftası, (Mesaıc: 800 metre· 
dün çok bıiyük bir kalabalık önıi~vie, lira.) vaıd • 
··velicfendi, de yapıldı ve cidden fÜ· Birinci: Romans (l'lar 
zel oldu. Son yarışta aralarında uyu· Özdemir, üçüncü: J<1°rY

8
'. 10S ff 

PJ'5e!CI' • ,_ 
şan binicilerin sebebiyet verdikleri Ganyan: 120. a ....ar 

ı rı11 Jıq-
ü u yarııa giren ata ·llJCI'• ~ayanı teeı;u:.if hadise müste!jna olmak ü 

ı:ere bütün yarışlar heyecanlı geçti ve 
büyük bir :o:evkle takip edildi. 

Birinci yanş 
Yerli yanm kan ve hafü kan Arap 

at ve kıaraklarına mahıus aatıı ve ka. 
zanç koıusu. 

B na raJ fa koıuyorJardı. u 
1 

elet 
olduğu ıöylenen v~ t~: :;ıı 
zel olan Pll!ns HalinU f{ 

(Mesafe: 200 metre. İkramiye 

nun büyük favorisi~ oJdU· kotıl~ 
itimada layık oldugunuı ı,iiti' 
nr hayret bir kolaylıkla v~. 
kiplerini ezercesine k.az811

1 
r ~ 

190 ~ fule e 
~onlarına doğru atbg1 • de" t 

lira.) 
Birinci: Benli Boz ( Mecit), ikinr.i: 

Ünlü, üçüncü: Can. 
Ganyan: 115; Plasler: 105 ve 150. 
Sarıkuş bu yanf8 girmeyince, 0 Benli 

Boz,. büyük favori oldu ve çok ıüzcl bir 
koşudan aonra, kolaylıkla birinci gt'l· 
di. 

ikinci yarış (Çamlıca koşusu) 
Dört ve daha yukan yaıta yerli ya. 

ı·ıkan lngiliz at ve kıaraklarına mih • 
ıus. 

giliz ve Franıız atlarınkıtl 
f ark11zdı. . İ ~ ıJ 

Dördüncü yarış (BoğaııÇ ,..ti 
Uç ve da~3 yukarı yatl~•"". 

ngilı.z: at ve kısaaluarııı• ısraııı1>" 
(Mesafe: .l400 meue. 

lira.) ııı): 
Birinci: Dandi ( sayra 

Novis, üçüncü IJanya. . ı60• :~> 
Ganyan: 21 O; Pıaseler • ketidl"': ~ 
Bu kliıik yarı~a ıne~e fi ı~ f 

gÜzel hayvanlarından a 
0

1 
}.,ı!P,j 

(Mesafe: 2400 met.re: lluam:ye: tahmin edildiği veçhi)e yarı• ~~ 
510 lira.) panın (Dandi) sil~ Pr:f":,J 

Birinci Mahmure (Davut); ikinci· Noviıi arasında çetın ve etl~_! f 
Bayburt; üçüncü Olga. mücadele halinde cereyan ~~# 

Ganyan 245; Plaseler: 105 - 2~5 ve nun batlangıcından itibar:), d?, 
3000. ıür'atle başta giden (Dan .• ~• 

On alın ittirak ettiği bu yanı , bat 
tan nihayetine kadar, çok giizel .>ldu. 

Mareıal Fevzi Çakmağın (Bayburt ı u, 
en aonda giderken, tedricen bütÜ'l at. 

lan geçti, fakat en sonra, (Mahmut~) • 
nin hücumuna maruz kaldı ve güzel 

mukavemetine rağmen, kiloarmun 11ğ11' 

lığından dolayı yanfı rakibine pi.ır • 

dı. Bu kotuda üçüncü gelen "Olga., nın 

bahsi müıterekte 1 liraya 30 lira 'er -
meıi büyük bir sürpriz idi. 

Uçüncü yanş (Birinci lnöoü 
koşusu) 

h .. uın .. •,.. ortaıında Novisin uc d ,o' 1, 
kaldı ve hatta geçildiyse ~' ~ 
metre içinde attığı f4!ı.ibiıti 

d·~· ra.ıo• fulelerle, 9 kilo ver ıgı 
bir farkla ge.çti. t 

Beşinci yarış /. 
4

• 

Dört ve Jaha yukarı yat~ ., , 
""raP ,t 

nm kan ve haliı kan ~ 
raklarına mahıuı. jktaıı:ıif': 

Mesafe: 1800 metre. ..1 
lira.) iJ<illcl' 

iki yaıındaki yerli haliı kan 
erkek ve dişi taylara mahıus. 

Birinci: Sarıkuş (Dav~~~ttJf• .. i 
San yan: t 55; Plase Y)~ri" 1" » 
Kotunun İ!J-inde cokeY ,o~l 

Inıtiliz binitlerini koıu bittikten jıli1' I 
halk arasında mernnuniyetf J$dJf

1 
"' 

uk da1. ıe' 
eden bu yan}ın • y arı 1• rır•1 

• • ,,.1 A 
taınifi hakem heyetının ıcrr 

il . · w1 .. r mıttir. ,or- fi" 
Çünkü ko,u bittiği za~ _,,tılı':/. 

ar~larında uyuşarak y~! ~ 'ı el 
lafrldı ve kendilerine ıcaP 'o'f~el 
verildi. Daha koıu batl~ri cteiilı ~ ~' 
keylerin, yanş yapar gıb etti1'Je" ,1 
2ühe çıkmıt gibi hare~e~pıı 
rüldü. Bunun keraınetl .J • 

tıldı: :.. or"' 
..ııe• .. · iıl v 

Meğer; aıaiı yukarı ~ı;Je,t ~- 'I 
ikinci gÜnÜn nefice/eri dıiı favori (Sankuş) la, iJıi' ~il~ 

keyleri uyuımuılar, gel~'y•P~, 1 
normaldir kan olnuyan inciyi birin''. o lı'~el 

İstanbul atletim ajanlığının hazırla- mişler. Fakat zavallı ·~~:n\jııi1'' 
dığı müsabakaların ikinci günkü kar- yıf ki, arkadaılannın h". . / 
şılaşmaları da dün Kadıköy stadında rağmen onlara yetişeınedı. ıe~11ıl" 
yapıldı. Alınan teknik neticeler şun • • Sarıkuşla, Lalenin ,oke"I 1; "",,ıJ' 
!ardır: temadiyen atlarını Ç~et;ıı' Js '* 

200 metre: Birinci Nazmi 24,5; ikin 
ci Necib: 

400 metre: Birinci Melih 52,6 ·ikin-

imiş. Derk~n (atların ge ~ ~ı 
mak) müaabakaımı sarı"~~ııZt"' 

'tır.... I 

halktan bir kısmı buna 1 
.. ~1' 

ci Firuzan. 
400 metre manialı: Birinci 

60-9-2, ikinci Madencioğlu. 

hakem heyeti toplanarsfı 11 ,o11! 
Faik taınifi yaptı. Maamafih t""~ 7~ 

lim ki, uıulü dahilinde yaP1
11 
~ 

1500 metre: Birinci Galib, 4, 
ikinci İbrahim. 

yine Sarıkufun kazan~ f"~ 18
• 

2 
Çünkü esaıen geçen h~. ~ tl'..1 

yarıtta Sarlku§, Laley~ ~e ~ .tto;I' ~ 
3 adım: Birinci Pulad 14,8, ikinci halde bet at boyu rneaaıeY t' -:· 

Melih. .. k" )'arıt di onu vurmutlu. Dun u 11'1 
10000 merte: Birinci Artin 35, 23, 7 loyla koştuklarına' na:taraı' 1~ 

ikinci Ali. vurmaıı lazımdı. . 
1
,t :rı:i 

Disk atma: Birinci Veysi 42,75, ikin Tabii bu sözlerimiz ~aı:ilıjt ~ 
ci Salahaddin. kıymetleri hakkında bır .,Ofll ·'I 

Yüksek atlama: B:rinci Pulad, 1.80 içindir ve alakadar zeva~ı i~ ~il" 
iknici Faik. lerin tekerrür etmeıne•ı .,.Jf 1 

· et••· ~ .~ Cumartesi günkü ve diinkü yapılan tedbirler almak mecburıY el f Jıl' 
bu mUsabakalarda alınan dereceler a. Yazımızı bitirmeden .ev"' ıciı ,/1 
şağı yukarı tabii olmakla beraber bil. memnuniyetle ıöyliyelıf1'l ,i>" 

.. 1 ' · ER'' tav yuk bir gayretle çahı:an gençlerin yarış ar ıçın HAB ırı r ·" 
Balkan oyunlarında derece almak ih- bütü:l atlar birinci otınu!~~~cr' 
timalleri kuvvetlidir. Fuat El'• 



~ ..... ~~~'-' ı Sabık .. 
b -=--= tulumbacı reısı 
oebek - Moda Eski günleriodekl 

kıyafetle tiyatroya bil . gitmiş 
b J zme yarışı Evvelki gün__kü i~fai~e tö~eni~~n 
Q/ı lf IJ meydana çıkardıgı garıp bır hidıse dun 

Pek baltğı yilzllnden ancak dört adliyeye intikal etmiştir. 
l/Q~ U •Q j . . Töreni müteakip diğer tulumba ta· 

C lara ından bıtlrlleblldı kımlan gibi Karagümrük tulumbası da 

o..~ 
tcııe !lr.ızct • · 

~, ~enı ettıı,z tarafından tcrti b edilen Tarabya • Moda yiizme mu· 
bUt t.l't.fır.~t "ıii"aooka8-nıda yü ziiciiwrc ilziim vcrtliyorkc>ı 
~ lttdın ~Cl'Up edilen; iıolc. vam etmiştir .. Haydarpaşa llo Kız kuleai 

~l et tl~ 'l'ra k llzcro 30 yüzU. arasınılıı. dört yllzUcU önde gidiyordu. Bun_ 

, ' · ~ıtıe ttın._ bya • Moda bUyUlt l&rın gcrlııinde ao GUncı klilbUndcn bJr yU. 
• "Q "611.bak d ı b~ deta da t'eııu ll8ın an tam bir zUcU ,.e Semuhun sandalı gcllyordu. Bu nra. 

l~ l'&J. lanan Bebek vaı komitesi ta... da Semuh, sol ta.raftaki tepaoyoı gemlelnln 
lt.."'lt ... l§l d;ı_ •~ı...L. Moda arasın. 
,, "Q ı,,, "'l --.a yakınlarında deniz Uzerinde yemyeşil renkli '1.? ~IQ......, ÇeYr,.... yapılmıştır. 
~~ btıntın c..,,:':. ltaıa 13cbekt.e Galıı.. hlrkaı; manda ka!nsı kadar b~ı otan on 
~ '-ı · \'ırnıı .....,.ellik kısmı önUnd"n be§ -metre uzunluğunda bir deniz canavarı 

h- be~ Ytl ~ısrnıuştUr. • n, ı.·. - lf cı ,,
1
__ zUcUnUn itUrak 

"lllibı -...cllık r S&nd8lda olan hlr subay tabancasına dıw 
lııtl4rı~. Unıuını edcrasyonu rel<>I 

"'ll il lll'Uh Rıza \ 'C belediye tu. ranmış. bu sırada Güneşli yUzUcU de cana.. 

ll<!aru~ nczarcu altmda Kız varın başını görünce !eryada baolatnl§tır" 
--==·-... ~ Canav&r deniz Uzerindcki sandala bUyUk 

gözleri ile bir mllddct bakmıı. sonra daha 
açığa doğru ilcrleml§Ur. 

GUnOfli yUzüeU unda.la alınmış, kcyllyeL 

ten rel'J CclAI ile kA.tiblumumt Rıta haberdar 
edllml§Ur. 

Bunlar denizde böyle cann.var olamıyaca.. 
ğını söyleml§ler, sonra kendileri motörle bir 

tarama yapınca hem canavarı ve hem de bir 

köpek balığı!ll görmtlıler ıve tehlikeli bir 

saha olan buradan yüı:Ucillerin geçmesine 

müsaade edemiyoceklerlni blldirmlıılerdlr. 

Bunun üzerine tehlikeli mıntakayı geçen 

dört yUzlicUden b&§ka reriden gelen yüzU. 

cUlcrlo ileri ,ırltmelorine izin verilmemtı. hep 

ili sandal ve motörlere alınmışlardır. 

Netlced~ dört yUzUcüden Bcykozdan ts. 

mali 2,20 saatte birinci, Haber müsabakası_ 

nın ikinciliğini ka7.anan Cemal 3,20 saatt" 

gene lklncl, Ortaköyden Arif de 4,40 saatte 

üçUncU gelmişlerdir. 
Birinciye bir gUmUıı kupa, ikinciye bir 

altın dolma knlem, UçUncUye bir altın saat 
verilmiş Ur. 

Kayık · yarışları 
Biı inciliği Galatasa

ray, ikinciliği de 
Güneş kazandı 

EminönU Halkevi tarafından tertib 
edilmi~ olan kayık yarışları dün Ba
kıtköy sahillerinde yapıldı. 

Galatasaray, Fenerbahc:e. Güne§ Ye 
Altınordu klilplerinin iştirak ettikleri 

bu müsabakalarda alman neticeler 

şunlardır: 

Müptediler tek çifte - Birinci Ga
latasaray. ikinci Fenerbahçc. 

İki çifte - Birinci Galatasaray, 
ıkinci Fenerbahçe. 

Dörtlük - Birinci Galatasaray, i . 
kinci Güneş, üçüncü Fenerbahçe. 

İki çifte - Birinci Galatasaray, i. 
kinci Güneş. 

Dörtlük - Birinci Galatasaray, ikin 
ci Güneş. 

Kıdemliler tek çifte - Birinci Altın 
ordu. ikinci Galatasaray, üçüncü Fe. 
ncrbahçe. 

lki cifle - Birinci Galatasaray, i
kinci Gtineş, ü<:üncü Fenerbahçe. 

DörtlUk - Birinci Güneş, ikinci Ga. 
Iatasaray. 

Neticede '11 puvan alan Galatasaray 
birinci, 20 puvan alan Güneş ikinci ol. 
mu§lardır. 

Karagümrüğe kadar gitmiş, fakat takı
mın reisi, başında fes, belinde Trablus 
kuşağı ve elinde kırbaciyle gece Şehza
debaşında bir tiyatroya gitmiştir. 

Tiyatroda bulunanlar bu kıyafetle 

dolaşan tulumbacı reisine hayretle ba
karlarken biraz sonra polisler tiyatro
ya gelerek, reisi, kıyafet kanununa ay
kırı hareket ettiğinden dolayı yakala
mıılardır. 

Dün müddeiumumiliğe verilen reis, 
bu kıyafetle gezmek için izin verildiğini 
ve bu müddetin 24 saat olduğunu zan
nettiğini söylemiştir. Müddelumumi, 
bu kıyafetle tiyatroya gidilemiyeceğini 
işaret edince de: • 

"- Şöyle bir kendimizi gösterelim, 
dedik,, demiştir. 

Karagümrük reisi hakkında kıyafet 
kanununa aykırı serpuşla sokakta gez· 
diğinden takibata girişilmiştir. 

:Jlaqata daic --Bir cevap 
(Baş tamfl f tııcide) 

zioya sarfettiğiniz zamanı ve emeği 
bir Lyı danı la vallee'ye bir Chartrcuıe 
de Pannc'a hasredebilirdiniz. 

Benim için: •• ... bilmediği, anlama • 
yacağı mevzulara temas etmek cür'e •. 
tini kendinde bulmuş., diyorsunuz. 
Benden o kadar yüksek olan mevzu da 
Pierre Loüys'in: "Sanatkar, güzel bir 
eser yaratmak için istediğini yapmakta 
hattıi hemcinsine işkence etmekte 
serbest olmalıdır., gibi, gülünecek ka
dar çocukça olmasa insanı hiddetlen • 
dirmesi lazım gelen bir iddiası!.. Bun
ları söylerken samimi mi idiniz? Öyle 
ise hiç iblr diyeceğim yok. 'Fikrinizi 
tashih etmenizi de istemem: Çünkü 
Oscar Wilde'ın Pierre Loilyıı'in, bir 
de10tan ııöyliyeıbilmek için Romay'ı ate.o 
şe verdiği rivayet olunan imparato"un 
sanatkara bahşetikleri haklar, ancllk 
üstün (ııuperieur) kimselerin anlı;·a • 
bileceğin[ eanmak insanın gururunu 
okşayıp içini rahat ettirir: Bu ralıJtı -
nızın boımlmaıını arz.u edecek k!dar 
zalim veya o kadar nebi - haslet fleği· 
lim. 

Nurullall AT AÇ 

Küçük 
Haberler 

IÇER1DE: 
:., Enlncanda ilk defa bir mn.tbaa tesis 

edil~ ve mıraaimlo açııınıştır. 
* Profesör Bayan Atet dün Devlet Hava. 

yollarından bir tayyare klralıyarak Anka_ 
raya gltml.şUr. Ora.dan baZı tarihi tetkikler 
için Sıvıuıa. gidecektir. 

DIŞARIDA : 
* Marstlyıı.da llmanm bir çok llnbarlarmı 

içindeki eşya ile birlikte kili eden bir yan
gın olmuştur. 

* Polonya başveklll Pruiste hususi ziya_ 
retıerde bulunmu§tur. 

:t- Bcrlln şehrinin kuruluşunun 700 ncU yıl 
d6nUmu kutlulanmıttır. • 

* Brezilya Dı§bclkanı, Arjantıno verdlğ: 

bir notada, Amerika destroyerlerinin kiralan 
maı;ı işinin Londar Denlz muahedesine hiç. 
bir suretle muhalif oımadıi\'lnı ve cenup A. 
merikasında ıienlz muavezenesinln mevcut 
bulunmadığını bildirmektedir. 

)(. ın37 yılı beynelmilel msnigsberg doğu 
panayırındakl Türkiye pavlyonu dUn mera_ 
§imle açılmt§tı. Dikkatli ve titiz bir itina ı _ 

le hazırlanan ve t-ekmll ihraç m11ııarımıztn 

nUmunelerlle Türk elitlerini ihtiva eden 
pavlyonumuz bUyUk allka ve takdir ki\. 
za.nmakt.Adır. 
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V~~let l~aua. Yoll<ırı i<hrcsi tara/ımlaıı davef edilen lstanbul gazetele. i 
nnwıcssılıc:rı dü11, ulareniıı Aııkara - l8taııbııl hattında i§liye.ıı iki moWılii 
layyardcrındcn biriyle lstanbul ıize1 ind6 uçuşlar yapmışlardır. Resmimi;: 
ıtçuşlardan evvel tayyarecileri gösteriyor. Detılet Hava Yo7larrnm faalfyc. 

tinden bir yazıınızda l>ahaodoccğiz. 

Almanyada arflkları 
toplamak seferberliği 
Alman talebeleri yedikleri etin 

kemiklerini toplamak 
mecburiyetinde ... 

I."ransızca Lcntrnnsijan gazetesinin BerllD parça ekmek ıeraı' edilıse bu ıscncdc M OOI) 
ıııuhablrl blldlrlyur: ton buğdayın mahvoınıa;ı d~mektlr . 

General Uöring, evlerdeki bUlUn çöp ve •'Alman a '" 
artıkların kullnuııması haldunda bir cmı~ Y da, haftado, 8 milyon tUb diş 

· • mıtcıınu satıh · · nanıe neırotınııur. • . r , yanı ııenedo tam ue milyon 
Bu emirnameye göre nUiusu 35.QOO 1 gu. tub. Boş bır tub vasati olarak 12 gram atır-

ı;en bütün yerler çöpıe:lD l§e yarayan kıs·nı lığmdadır. Eğer hoş tfibU getirip teslim et. 
· ' · mcktcnsc aı ta !arını ayırmak tizere te§kllAt yapacaklardır. ıarıya a rea.nız, bu, ııcn"u" 
Dlğa larattnıı, mekteplerin yakında açıla.. 4·992 ton kalayın kaybolması demekti" iti, 

cağı nazarı itibara alınarak, programa bir bunu, ecnebi parıuıllcı, <cnebller<len alll\!\k 
mecburiyet konulmuııtur. Her talebe, halta mccburıyotindo kalırız .• ., 
da iki gün, bol eUe pişen yemeklerdeki ke. ı.lalCımdur ki, Almanya, bilbaasa yAg:ı 

mlkleri ayıracaklar ve bunları bılAhare ianu maddeler, tereyağı, nıakıneyafı, ve buna ban 

olarak vereceklerdir. zer maddeleri bulmakta sıkınu ekmekte. 
Geçen sene, Berlin mcktepleıindekl tal~. dlr. ç 

beler "kemik toplama işi,. ile clddt surette 
meşgul olmuşlardı. Her sabah talebe, evin. 
den çıko.rken, yemekten artan kemikleri txıp 
!ayarak bunları mektebe gcUrlyor vo sıd bu 
iş için tahsis edilen sandık veya fıçılara a. 
tıyordu. Bu usul gayet iyi bir netice vermiş 
ve geçen sene talebelerin 200.000 kilo kamile 
topladıkları anl&§ıtnuııtır. Bu netlce llzcrlne, 
bu sene bu usulUn, Almanyada bUtUn mek. 
teplere te§mll edilmesi kararlaştınlm11tır .. 

Bu kemikler, en beklenllmedik muhtelit 
maddeler im:.lllne yaramaktadır: McselA. 
kola, makine yağı, olein, gliserin, mum, ııtea. 
rln, sabun .• 

ıs .ooo ton kemikten, ısoo ton yağlı madde, 
700 ton kola, 2600 ton beııt yemi ve gtıbrc 
çıkmaktadır. 

Salata yaprağı ve bahk kılçığı 
Esaıen kemlk toplacıııaıı "Lsrafa kar~ı 

mUcadcle .. nın ancak bir safhasıdır. Bir sen ı 
içinde yalnız MUnlhde (nUiusu 750.000 dirı 
bu nıucadale ıu neuceyl vermııtır: 66 va.. 
gon komik, 112 vagon kAtıt, 80 vagon cam, 
42 vagon demir, 37 vaı;on teneke, 10 vagon 
mine. 

Bu rakaınlıır, yalnız, Almanyada resmi 
'•tavıııyc,,lcrln ne kadar bUyUk bir süraUe 
yerine getlrlldlflnl defli. ayni zamanda hU. 
kOmetın •iki ucu blriblrtne geUrmok., hu. 
su.sundakl ..zlmlerinl de göstermektedir. 

O!ıı.rıl emrediyor, bunu d •• hal yapma.le 
ltlzımdır. 

Yeni listede hcr3ey vrırrlır, salata ynprağ .ı 
ttıın tutun da berocr dUkkn.Dlatında zayi o. 
lan sa<,;lllr, balık kılçıfmdan tutwı da, ku. 
maş haline ıeıen böcek kadavralartna ka. 

· dar herıey ... 
Alm~nyaoın propagıında ve rekllm te§kl. 

lfı.lının ne kadar kuvvetli olduğU malü1J1ıtur. 
Şimdi hrr tarafta bu h11Bustnki rekllm v~ 
propaganclal:.ı.rı görür ve duyarsınız. 

''E~er Alrnanyada aile başına haftada bir 

Bunun için general Görlng, bUtUn Alman 
~ençllğlnln ormantarıı. giderek orada K3. 

yimağaç meyvelerllo ){ayin kozaıa,tı top!~. 

malamıı emrctmııUr. ÇUnkU bunlarla mlL 
kemmel yemek yağı yapıldığı anlaşılmı§. 

Heybeli 
çamhkları 
Pazar günleri 

Tehlikede 

• 

Dtln de ıs çam yandı 
Yaun her puar gUnU Heybelladada bir 

yangın oluyor. Buraya gezmeye ... gtdenl~r 

çamlar dibinde ocak kurup yemek pl!llriyor. 
!ar, bu ıırad& otlar va çamlar tutu~uyor. 

DUn Heybcllad&d& l!aıuı.Bbr altındaki ot. 

lar bu şekilde tutuıımuıı. elli metre kadar ÇL 

lılık ve 13 çam yanmıııtır. Denllı itfaiye~ 
yeti"mif, yangını bUyümedan söndUrmtl§tUr. 

Yangını çıkaranlar kaç&rken tutuımuf}ar. 

dır. 

Bundan baıka dUn birkaç yangın daha 
olmuştur. 

Beşikt.n.,ta klllse arkasında Alckonun e. 
vinde Meryemana kandili devrurnı,, dolap 
tutU§mU§, alevler evi sarmıştır. İtfaiye ye_ 

Uşmlş, tak~t evi kısmen yanmaktan kurt:ı.. 
rıı.mamt§br .. 

Ycnlmahallede Maşuklar sokağında Rah. 
minin evinden ve Beya.zıtta Sovanağa ma.. 

halleıılnı!e Enispaşa konağtndan atılan si. 
garıı.lat."dan ·angın çık!nı§, kaplamalar yıın. 
dığl }\alde aöndUrülmU§lllr. 

Fen ve Kimyanın Ven• Bir 

Mucizesi 
/ııdra, Allık ve Krem Vazücsini Gören Cil. 
din Gençlik ve Güwlliğini Her Çağda Dai· 
mi Surette Koruyan, Temin Eden Krem 

G E E S Kullanınız.. Geceleri Ve Plajlarda 
Banyodan Evvel ve Sonra Gece Süt G E E S 
Krcmile Cildinize Süt Banyosu Yapınız, 

Clldinizdekl Bütiln Hastalıkları Giderir. Her 

':i erde Al-ayınız. 

DlKKAT: Bir Hafta. Zarfında Bu !tanla Birlikte 
lstanbul 743 Posta Kutusu Adresine 6 ~uruşluk 
Poeta. Pulu Mukabilinde 1slenilen Cinsten NUmu. 
nelik G E E S Kremi Meccanen Gönderilir. 



Bir pazar gezintisinin intibaları: 

Temiz hava ihtikarı 
yok edilmelidir ! 

.............. .-.... , ........................ ················ .............................. ~ ........... -...................................... -........................... . 
iki tahta parçaaı •ve bir desti ıu tn.m'( OL ueuıre -epun.<nu';!'tU~H u!5! düpedüz ihtikardır ve ne yazık ki i 

crada belediyenin tasdikli fiyat liste~; de görülmemektedir. i 
• 

·····························································································································~··············································· 

Gecelerini uykusuz geçiren 

şoförlerin acı~~~~:~!!~~~~~~:;u''' 1 

mustatil eski bir tahta getirdi. Daha l Geçen pazar, bizim ev yoldaşiyle 
bir ge.!iş .gezdik, bir tozuş tozduk, bir 
hava alış aldık ve felekten bir gün çalış 
çaldık ki olur şey değil! 

Ben zaten, ötedenberi, pazar gün
leri, böyle gezintilere çıkmasını, böyle 
yerlere gitme,,ini pelt sevml"zdim ama, 
neyse bir kere oldu! 

ı Saat on buçukta, biz, daha Fatihte 
tramvaya atlar atlamaz azap baş gös
terdi Çünkü tramvay daha bu ilk du
rakta cHlamakdlı yükünü almıştı. Ba
yazıttan kalkarken kalabalıktan, sıcak
tan, sıkıntıdan yüreklerimiz ağzımızdan 
gelmeğe başladı. Eğer Karaköyle ban
kaların önünü geçerken uğrıya:ağuruz 
sıkıntının bu kadar dayanılmaz: bir hal 
alacağını önceden kestirmiş olsaydık, 

oralardan geçerken kesip koklamak için 
yanımıza birkaç da limon alı11dık ı 

Maslak yolunda uykusuz 
otobiis kullanan şoförler 
Nihayet Taksime varıp kendimı;: ı 

Yenimahalle otobüslerinden birine ata
bildik .. Atabildik ama burada da benim 
için ikinci bir dert başladı. Biz bu gün 
sözde gezmeğe, tozmıya, hava aJmıya, 
felekten bir gün çalmıya, ve herkes gi
bi keyif sürmeğe, eğlenmeğe gidiyor
duk. Bekleyin gittik 1 Otobüs kalkar 
kalkmaz orada bir bildik peydalandı ve 
sanki bu zatın işi gücü, otobüsün kon
ôöktörünü benimle tanıştmnakmış gibi 
hemen bizi bi; ibirimize takdim ve son
ra da kondöktöre şunu ilave etti: 

• - Dertlerinizi baya söyleyin, birer 
birer, o gazeteye ya.zarf 

Aclamcağızlara: 

- Bugün paydos ve istirahat günü
müzdür. Lutfen beni rahat bırakın! 

D:yecek oldum. Fakat, onlar ilcisi 
birden bir kere lafa başlamış bulundu. 
lar. Artık işin yoksa dinle dinliyebildi
ğin kadar ... Taksimde söze başlıyan 

kondö~ör, arada bjr janda_rma karakol
ları önünde, !durak yerlerinde sözlerine 
ufak fasılalar vererek :- size yemin e
derim - Ta Sanyere kadar hep bana 
dert yandı. 

Tıpkı tevkifhaneden aıdliyeye gider
ken yolda jandarmalara dert yanan maz 
nunlar gibi! Ben, bunları yazmıya

caktım. Lakin adamın, bunları gazete
ye yazmak için bana yalvarışları pek 
fraklı idi, onun için işte onları buraya 
birer birer yazıyorum: 

Kendi ifade ve iddiasına göre Yeni 
mah:ıllc - Taksim yolunda işliyen biletçi 
ve şoförler haftanın bütün günleri yir
mi dört saat içnide ancak üÇ, üç buçuk 
saat uyku uyuyabiliyorlarrruş .. Her gün 
sabahın beşinde uykudan kaldırılan bu 
adamlar geceleri bire, bir bucuğa ve 
hele cumartesi. p::ızar akşamlan ikjye, 
iki buçuğa kadar hiç durup dinlenme
den çalışıyor ve ondan sonra da evle
rine barklarına gidemeyip üç, üç buc;ı·!; 

saatlik bir uyku için otobüslerin içinrlc 
ki daracrk ve kıpkısa kanapelere ki!:ga
cık burgacık bir şekilde kıvrılıp yatıyor 
larmrş ! .. 

Adam diyor ki: 

- Bu yüzden ayda bir bile çoluk ço
cufum'.lzla birlikte buluşup görüşemiyo 
ruz. Bu yüv:Jen vücudümüz. sıhhı:ıt:miz 
eriyor. Düşünün bir kere, günde ancak 
üç, üç buçuk saat uyku uyuyan bir şo
för, İstanbul yollarının en sakan, en ne 
tamelisi olan bu meşhur ecelbeşiği yol
d~ nasıl çalışabilir? Yirmi dört saatte 
yirmi bir saat çahşdmlmamıza karşılık 
olarak patronlardan aldığımız para ise 
ancak yOz kuruş gündcHktir. 

Biletçinin bütün bu tezall.im.lerini 
tckr.ır tekrar dinledikten sonra kendi
liine liordum: 

- ' sonra gid:p o tahtayı Üzerlerine oturt-, 
mak için çapraz şekilde birbirin~ çatıl

mış iki de ayak ulaştırıp o mustatıl tah· 
tayı bu ayakların üzerine oturttu ve 
bunlar sözüm yabana bizim yemek iç
mek masamız old11. 

Mas11rırdan artık yiyecek topl"yw 
Hiinkar sııyu.ncUı.ki çocuklar 

Bu müstatil tahtanın ve çaprazlama 
ayakların renklerini ne siz sorun, ne ben 
söyliyey:m! Bunlar. yıllarca çamurlu 
bir gölün veya d~renin. yahut sulak bir 
bostanın ic:nde vata yata renklerini kay 
betmiş çama1ır için ocakta bile yanacak 
lan şüpheli, kuru çamur renkli şey

le:di. 
Bizimki bunları görünce bana 

du: 

sor-

- Ayol, bunların üzerinde yenilir, 
içilir mi? Görenler bize ne der? 

Yanıbaşımızdaki yahudi ailesinin et
rafına dizilmiş oLduğu ayni nesneyi gös
tererek: 

- Ne yapalım, dedim, elle gelen dü
ğün bayram! Biz de onlar gibi bunun 

- Sanırsam sjzin bu durumunuza Ve öyle yaptık, yanımızda getirdiği-ı 
üzerine bol gazete kağıtları örteriz r 

bir müddet önce gazeteler gene yazmş.- miz dört beş gazete ile bu, tuğla har-
lardı, o yazıştan bir netice çıkmadı mı? manının çamur tezgahlarından katiyen 

Melul melıil boynunu bükerek cevap ve r~rre kadar farkı olmıyan masanın 
verdi: başnu. . i-iktük ! 

- Çıkmaıdı. Yalın ayak~ başı 'kabak 
Sonra bizim ev yoldaşını göstererek 

ilave etti; garson tar 
- Ne olur? soluk çocuğunuzun ba- Neden sonra şalvarlı mı, poturlu 

şı için bunu bir de siz yazın. mu, l:ier hali garsondan başka her şeye 
Bizde çoluk çocuk nanay amma işte benziyen yahnayak, başı kabak bir a-

d ~ d . d" ı d" · b d d" dam bize bir testi su ile iki bardak elet-a amın agzın an ın e ıgım u er ı 

b. k d b E~ d ,,l 'k ti ... Ve işte o kadar, ondan sonra saat-
ır ere e en yazıyorum. ger t•..ıı -

leri dogru ise inşallah bu sefer tesiri o- lerce ne gelen oklu, ne giden! 
)ur. Olur amma bizim 0 günkü hafakan Artık, testimizdeki suyumuz ısın-
lı tramvay' yolculuğundan sonra bu su- dıkça biz kendimiz kalkıp kalabalığı ya-
z işli otobüs yolculuğu o günkü gezme- rarak pınarın başına gidiyor, suyumuzu 
nni yarısını ağzımdan burnumdan getir kendimiz ldoldurup getiriyor, arada bir 
miş oldu. Biz, o gün Boğaza dert dinle avakları fırladıkça devrilen masamı
miye mi gitmiştik yoksa gezip tozup ha zı kendimiz kaldınp onartıyor, hillasa 
va almıya, keyif sürmiye, öğlenmiye mi her işimizi kendimiz görüyorduk. 

Gelelim şimdi eğlence faslına... Kahve, çay falan filan gibi şeyler , 
- Bundan ötesi ne oHu, yoksa sizin hak getire! Vakıa ortada garsona ben-

o günkü gezinin bundan ötesi de mi tat ziyen, az benziyen, hiç benzemiyen çe-
sız kaçtı? · ~it çeşit, renk renk adamlar dolaşıyor: 

Diyeceksiniz. Onu da anlatayım: Sarı fakat, bunlar, hep yeni gelenlere bizim 
yer rıhtımından yaya yürümek şartiyle tertip masalar hazırlamak ve her yeni 
ancak on dakika çekecek bir yol için gelene ancak bir testicik su yetiştirmek 
arabaya otuz kuruşu suladıktan sonra ten başka bir iş yapmıyorlardı. 
ve yaya olarak kanter içinde bir hayli İki saat sonra üstleri başları düz-
dik yokuşlar çıktıktan sonra geldik ora- gün, yaşlıca başlıca yani "efendiden., 
nın en namlı seyir yerlerinden birine dal iki zat ellerindeki boş kağıtlarla bize 
dık. Buraya dalmakla jş bitse iyi, fakat sokulup sordular: 
kendimize ili;?ecek bir köşe bucakçık - Kaç kişisiniz? 
bulmak meselelerin meselesi oldu. öne, - İki kişiyiz! 
arda, sağa, sola yukarı aşağı bir hayli Bunlardan birisi elindeki boş kağıt-
ba§ vurduk. ların üzerine kurşun kalemiyle bir şey-

Sonunda yarı gölgeli, yarı güneşli ter yazıp masaya bıraktı. Baktım kağı-
1··wasız bir duvarın dibine sokula bildik dın üzerinde şunlar yazılı: 
Orada da bir kaç dakik3 ayakta bekle- 25 
dik. Niha1·et "Cl~ fYele b:r adam yam- 25 

mıza geldi. Biraz bizi süzdü. ve orava 
oturmak istediğim:zi keşfedince gitti, 

masa 20 

7o 

,,nıflS'J• 
.. •"'ııı orlil 

h1rririmi::: Hünkar .~uyu,nda .• Ortada 
0

gij;<f;i{iiiniiz ~ey so::.ıt r 
ve bir desti ;u ile beraber kirası tanı 70 kım1.J11' • şl 

Bu sefer ben onlara sordum: 
- Bu nesi? 
- Hesabınız 1 Adam başına yirmi 

beşerden ell!, yirmi de masa yetmiş! 
- A>:iam başına istediğiniz yirmi 

beş kuruş ne parası? 
- öyledir bayım, burada her otu

randan yirmi beş kuruş para alırız ve 
ona karşılık kendilerine testi ile su ve-
ririz ! 

- İyi ama. biz iki saattir, testimizi 
hep gidip kendimiz dolduruyoruz r 

- Ne yapalım, kalab:ılıkta fazla a
damımız yok 1 

- Masa parası dediğiniz yirmi ku
ruşu bu "masa!,. için mi alıyorsunuz? 

- Şüphesiz bayım, onun için alı
yoruz. Ne yapalım, pazar günleri masa
yeti~tirem;yoruz ! 

Artık lafı uzatmıyarak ketvdilerine 
yetmiş kuruşu bayıldım. Sıra şimdi ya
nıbaşımızdaki yahudi ailesine gelmişti.. 
Ailenin başkanı koltukçu Nesimaçiye 
sordular: 

- Kaç kişisiniz? 
Gülümsiyerek cevap verdi: 

- tki kişiyiz 1 
Halbuki Nesimaçinin yanında bir 

karısı ve beş çocuğu vardı. ötekiler ço
cukları göstererek : 

- Ya bunlar? 
N esimaçi gene gülerek: 
- Ne yapayım, onları da ben bu ka

dar kalabalık istemedim ama Allah ver
ı.:ı· ı 
uı. 

Hepsi birden gülüştüler ve Nesima
çinin güler yüz, tath dille giriştiği pro
fesyonel bir pazarlıktan sonra çocuk
lardan dördünü pek küçük diye ıskarta

ya çıkrp kendilerini üç nüfus sayarak 

doksan beş kuruş üzerinden bir pusla 
kestiler. Hallerinden pek yoksul görü
nen zavalh, sessiz bir aileye ise bizim 
tertip tam bilet kesip paralarını alarak 
yürüdüler. 

Ne yapmalı ki herkes bizim koltuk
çu Nesimaçi gibi öyle yerlerde profes 
yonel bir pazarlık usulüne girişemiyor. 

Adamlar gittikten sonra . koskoca 
bahçenin her bucağını dolaşarak beledi
ye:e tasdikli bir fiyat listesi aradım 
ama ne yaz .1< ki burada öyle şeylerden 

6 kılrıı ·c'' 
- Burada gazete ııeınıtlı} 

ııe e 
- Kırk paranın V' 

b·ı· ' \10~' ı ır. b .nlfl / 
. . '1ok a,- f ı:tıf 

Diyeceksınız. . k de ıı a 
1 ayağı öyle değil! sın:n kırk pa! 

milde bulandırır. Baz 
0 

adaıt\1 ! arıııY3 ııı ı 
kırk lirayı bile ar "k b0ğııl1 (. 
göz göre ufacık tefecı . 3yııi ıtıll IJ 

• JI,{ ese la ı 
şısında sinirlenır. . kaı11 • gı 
in altı kuruş istemesırıe urıkiİ bit 

nog gazeteden vazgeçe / 
· ı f• ti komşumuz gibi 00ğatı 
. ve P ı·ııı 

Şirketi Hayrıye uıe 1 ıı 
· . . k dar bU g )raps ler ıstedıklerı a 111 ıı 

nda'r eı' 
reklamını. propaga . ecel: § fi 

. . tendır s o 
Bu gibi insanı sınır ııerkt ıı 
ra !arda devam ederken .,eçirıı:' 

azarı " zor gklip tatlı tatlı P ı 

!ışır. ı c:ıb8 ~ 
11 g" ti ( ı:ı ~Jlf ' 

Oilenci bo o. kurıış t 
Müşteriye yirlll1 be~.....,j J<tlfl) ,/ 

Yll"" •rS· 
olarak bir testi su ve ıca tıı 

dan baş 'r''1 

bir çamur tezgahın 111esı !"' 
·1 . b .. rm subaşı . j.ı? ~ 

rı mıyen u guze ı dersı11 ~ 

ki dilenci bolluğuna n~. detd ııt 
•· U UZ tO' yok ki çatalınızı on n rııll ' 

b'r tol< •ı-"' 
b;:ıtmp da ağzınıza 1 5Jr'' <' 
nüz. İrili ufaklı karşını:~ 101'1'1' 
güruh hemen ağzırıızda ~tat= t' 
dikerek nağmeye başlıY0 ı..ef' 

ver v .4 
- Bir parça da ban~ diljıılill' 

- Şu karpuzun bır ..,r} 

alayım hanım teyze! . ıöiJİıi' ~' 
- Şu ekmekten bır rıf f' 

uzat ablacığım! . ··n ô1ıe ~l 
Diyeceğim hanı. 0 gu Jtllıd• 

me yaptık ki tadı damağı rJ 

li hala gönlümüzde! 1 • .lJOğ~
1~ Ş 

k · 1:ıalı- tsil' ..u 
Bir de diyorlar 1 nasıl e f?', 

bet etmiyor! Bu halde bıJI tıırl bı 
daha önceki pazar istanl rirıdt11 _,<rr 

yere ~' •' bol ağaçlıklı seyir ys.' tı'~ 
. . . . . adırıı ja 

gıtmıştım. Semtını. ıcaPıo ~· 
ğım, bu yere girerk.etl tıir 111'' 
on bir kuruş alıp eliJtle 1ı ·r ; 
tuşturdular ve: 'de bl , f 

·çer1 ıtl 
- Bu marka ile 1 ef1e af ti f.1 

masa, sandalye alır. g tiıtlorı• 
ka ile kahve, çay, ga:ıor, ~{) 
terseniz içeb:lirsiniı ! ıJıt>'dLl· ~ f 

de o• . teri <' 
Dediler ve öyle ıııiiŞ ~~ 

eser yoktu. Vakıa Boğazda bir pazar da burada her susadıJcÇ3_ ıı:Jolôı.1 • vf 
.. .. · · 1 · keııd• .ıet1 ~ gunu ıçın gezmeyi göze a ana yetmı§ meye gidip suyunu .

1 
rı şeY 1,ııı' kuruş pek bir şey değil ama nasıl olu- garsonlar boyuna isten' e.11errı ' 6tc!1 

da •er yor da orada kahvesiz. çaysız. lokum- vorl:ırdı. üstelik bura ıJı. ıg . 1, C' 

suz falansız filansız sadece bir ufak hem alafranga çalgı \'81 diY' ~i1,I/ 
testi su karşılığı olarak insandan yirmi adı Boğaziçi ve Sarır~r aı:ıııı ~~ 1 
beş kuruş alıyor ve tuğla harmanları- -. 1-sa 0 ba§ka diyeceğı~si }'iİ 11'• ~ 
nın çamur teknesin: masa diye verip o- lar mtvkii, çalkısı. s.er; potıır ~t)1 
nun için de aynca yirmi kuruş istiyor- yerlerde olab'lir. içın eril''' gjt. rl 
)ar, k mUııte teı ıc 

aya r:arsonlann .. • fflastl >''ı 
Orası ki o gün de gördüm, eski za

manlarda oda bilirim, pek zengin takımı
nın, lüks yaşayanların bir mesiresi değil 
en ziyade orta hallilerle fakir kısmının 

bir seyir yeridir. Nitekim o gün oralda bu 

dediğim p~rayr verenlerin yar·,sı hl':p bu 
çeşit insanlardı. O gün orada ')tUr3nlar
dan yaşlıca bir adam aynı r~rin büfe

s"nd~:ı almış olduğu on kuruşluk beyaz 
peyn:ri getirip bana gösterdi, şaştım. 

Çünkü üzeri delik cleşik olan bu yağsız 
keçi peynirinin kilosu İstanbul pazarla

rında otuzadır. Sarıyer bakkallarında 

kırka satılır. Orada ise herhalde sek-

senden aşağı verilmediği bana gösteri
len peynirden anlaşılıyoııJu. Bu on ku
ruşluk peynir yüz yirmi beş gram ya 
var, ya yoktu. 

Ne dersiniz, burada gazeteler bile 
pahalı~ Akşam üstü yanımıza sokulan 
bir müvezziden bir (Haber) alrp çeyre
ği uzattım, yüzüme bakarak: 

- Bir kuruş daha! 
Dec!i. 

- Neden? 
Göğsünü gere gere cevap verdi: 
• 

kahvesi iskemlelerı ıle c1ı1'1ııı1 
ye çamur tezgahını taŞI 
değil! ciı 

.. 1 " ıC • .,, . ,sıı !i' 
d ı·ı ~ r.I 

O giin Sarıver e • 1·ıf!h • f'i es 
muz Balatlı koltuk~U .. 

1-t 
sordum: . f3 v 

siıırı 
- Bakryorum. da? · 

l-~r çok kiş;ler var bura 11·ı:i·11~1 t 
yıl ~el ıı 

- Evet. dedi, btt 0ıcç• 1 O'-f 
va tebdili için buraya ç bıı>":ril~ 

• ısı.ııt• ıcıı • 
Vakıa Nesimacı o "' .ıJ r 

: 1cı:tl t• ' 
çok ıyi Türkçe b.ten ıdıı1'Y' t ,ıt1 t' 

· · Je o bt c1' cukları olsun bızırn ı.ıtıııtı, ff'' <' 
Türkçe ile uzun boylu rıı iWtc' ..,,.of ~ 
se de etrafı~ızı ~~plıY82ı.ıYLlttı1 ,,ı' ıı. 

· n emen hıç Turkse eriıı' ~,4 1r 
hele aksama dog-ru para 1e.J11 ... ~rf · · · r .. t'- re~ 
·dıkla bir poker partı51 ıi'U ıı (' 
erkekli hep şişmanlard3'\,tet'. ~i, 

d (e~ (P \I• 
lenin konuşmaların a ·tıi şf~r 0ıcl · 
dık) (en el el karpuz) gı fsPıı.11>1,r 
riflerle söylenen sö'-'d~ l<cliıı'' ~ 
rrl:n:ş tek tük TürkÇ- f.) 

. liyordu. ~;) 
o.C 



HABER - i\kşam postaı. 

S Uzak şark ih lil8fı münasebetile 

ovyetlerin ve Japonların 
7.p.. askeri kuvvetleri 

İlıtiı· Ya ile ç· 
)ıf ~hiç .. ın arasında patlak veren 
~SUridc~~Phesi~ Mikado ordularının 
lll:ı •sık ıu zaferınden sonra kah gizli, 

bir 8afhrctte devam eden mücadele-
' A asıcb B ''- l?ıur n h . r. ununla beraber, 
"'ıı t-. c rınd k' ...._ -.o"Yc _ e ı adalarda cereyan e 
dl(bu eski dr Japon ıhtitafınd<n sonra 

t
. ıuYu ta anıın Yeni perdesi . bir bar
ortbiı Şıracak h' d . . . tccJc ır amla vazıfesını 

vaziyette<-Oir • 
la • * 

or l>onıar M * 
,, •da bir h.'k dtıçukoyu kolavbkh alıp 

t l( u iını • 
tt ""ntun et teşkil ettikten Kore 
llı 11 'Oııra b~ topraklannı ele geçirnik· 
tğ~ b ' ır .. e . 1 

dot aşıadıt b nış eme arzusu 1:l~s;e 
'l'. llp ta\an ar. Tokyo hükfımeti hıınu . 

'"i'lo · ahar-· • ı. 1 tızın ı neo ve umumı~ eseıı "''n. &aye . • 
tcfa· bir llıah sınde genişliyen istilıın 
fjı. ~ tdi"ord rcç bulrl'ak 7drurc•iyle 

itti lf J U "A 

"· larıorı h·: "'sya Asya 'ılanndır ... 
""'l Uk"' l'~1na alın uınranlığı ~ltmda .. ma-

la" 01tıtalct:ağ~ İla~ladı. ~auki. bir as-
ı•onı n zıya:ı b' 

lltı arın e ır okvanuslu olan 
ndltt' llıenf?ıı f A • 

llıı1t ' ahar . 1 syanm öbür kıs-
ı il b' ının nı f • ı. . .. en aatJcrıne uyuyor 

li l:cıa~c • * * 
tik~, t §Ur<>dad 

ltdjL 1 l>aıı . ır. Bu hakimiyet ro-
l ~l·r· n•l:hinl · er .ı ~ 1 C:crç erın hasretmek is-

-ıo~, cvcyi a b' . 
ı; ırabiJ Şan ır takım akı s· ··o ccck k b ' . . 

ııı,. ':>ğatı .. a ılıyettcrlır. 
dtn· gune 

btdc 1 •crvetı ~· · nıemleketi. bilhassa 
rı t" crı sa . &a,, ı1tnali r: Ycsınde tamaı cel-

1 }'tt h ""ne YÜr"' G •· 'ııı.. t";Usy uy ~u esnasında, 
"'<l~ı. anın nıuh 

tiltı 1 ... ıecik . alefr tivle ka rşı-
hi o\ ıliıı~,,, ; 1Yec.cktir. Ç!inkü lıu-
1\ol'tı~~ S0h. ogolıstanda nü'uz sahi-
b.. tt ha J'Ct Rus h' 
,-el ht ~'tnd ya, ıç olmazsa eko-
(11'ıll'>. llcd ilı:l ~n Japonların üstünde e-

'•ı~g Ctı ey 1 
ı ııa a etlerde bu nüfuzun 

~ razı ol 
'ad tından rnıyacaktır • 

hıç :
1
bu değ~ı~~;a ]~~onların isted ikleri 

~~rp llıazsa A. • Sıbırya topr.J.klarında 
llitı 'ahillcrj tnura ve Sakalin adasının 
L ~'Yıl ne kada h "" k"' · • ııo. mas r u umranıyetı-

-ıtı11 ını i t 
S~L. iil git . S emek japonyanın 

~ıltl tnıyen b' 
toı llıa adaJa ır hareket değildir .. 
de b dcntcr· tının garbinde geniş pet
tııllı \ılullan 1 vardır. Halbuki kendi elin 

dur. §ark sahilleri bundan mah-
b~ l3u 1. 
ol'lc C11:ononı. 

lo1t• bir har kık faydalardan başka, 
t,,,1~n So11ye~l et.' Japonyayı. Vladivos
~lttta 'dcbilcc:ce:~n e.~inde bulunmasiyle 
~,_. racak gı n utemadi tehlikeden 

tt1ıtı· , lfc b 1Yet tenı· u dcni7.lerde ona tam 
J ın edecektir. 

~ ,_ &:ıon d 
l'~"- il~at So onnnması 

n is "Yet ~ t~lt\ tcdiği . usya, burada Japon-
'Yatakt gıbi harekette :;erbcst bı· 

. ba· . ır. 
ilıtilaf lttıı tchlik . 
ltll..i.J 1llda ar cyı nüfuz ve menfaat 
ttbiı~i>'cn biarnh~lıdır. Bu tehlikeyi bek-

ır" r ad ' 
ta !İ · v aziy ısc derhal maddileşti-

ltıd· . et bu k' 
tl:lcı · 1 ıki t §e ılde olduktan son 
l lıtt. h arafın k 
il"o • «lahr• uvvetlerini tetkik 
t' il d 1 ilah 

ttk bi Onarım ada, Sovyet Rusya ile 
r lllikYas ası arasında tam müşte-

hi, l•p011 Yoktur. 
lır. Ya, g sa 

l:I llu"ları ffı harp gemisi çıkara-
liJt 11nlard n mecmu tonajı 272.000 
di; ~c İki a A aono altısı zırhlıdır. 12. 3 5.'i 

. b ·~ l " 
t.355 

1 ğcr Ü .. uk silahlarla mücehhez 
lilc · Çu harp k ·· "'d"" )3 aıtahı ruvazoru ur. 

tcı · ıınıarld arı vardır. 
ır. ll an so 

dut Unun nra l:eş tayyare gemisi 
· tnec: 
1 ~ nıu tonajı 79.000 ton-

33 .... tnoder 
~ ·•111 a·· n kruva .. 
t\ı.. Uratı' d zor vardır. Bunlar 

·a~·· n ea· 
ta~ d 0r lfara ır. 18 tane daha eski 
l!trtı •ha azdı ır. Bunların süratleri bi
tc~iltorpido r. Bunlardan başka 7 5 mo 
L er· ve ıs k" 
"llıı.ı ın rn es ı gemi vardır Bu 

ıııır Cı'nıu t • • • 
Ja · ona1ı ıse 340.000 

~t .. l>i:ın,, 
·~ r. Prt ~ anın de . 
bı Ctll'lu nu: altı gem:si 53 ta-

l& L ~er t tonajı 70.0oo dir 
d.u''aF!t arartan ik: . . 
~ . torPid • tayyare gemısi ve 

ıtı... O Ve 7 d • 
" Cdit enızaltı gemisi 

llıektedir. Bunların tona-

' 

Savyetlcrin 11.farcr 
::. ı rhlı.sınm t.L:Jll topl,lrı 

i.: 

··~......,;:~~~ ~ 
ıj da 7 5.000 dir. Bu suretle Japon filo- sında bulunması dolayısiyle azalmakta-
su 825 bin tona baliğ olmaktadır. dır. Fakat Sovyet Rusya da hava filo

Sovyet donanması 
Dünyada üçüncü gelen bu bahri 

kuvvete mukabil Sovyet Rusyanın 

vazı yetine gelir.e;e o da şudur: 
26.000 tonluk ve süratle:; 23 mil o-

larının bir yerden bir yere nakled•lme· 
si azami sürat ve emniyetle yapılmak
tadır. Çünkü bunun için hususi terti
bat alınmıştır. 

Her türlü ahvale karşılık olmak ü
zere Sovyet hükumeti pasifik okyanu-

J;ın dört zırhlı: su sahilinde harbe hazır 1000 tayyare 
7000 - 8000 tonluk yedi kruvazör. bulundurmaktadır. Eğer Vladivostok-

12 tanesi son zamanlarda inşa edilen 
35 torpido. 

On beşi modern olan 35 -denizaltı 

gemisi. Fakat bu nokta üzerinde resmi 
surette verilen mallımat haricinde baş.
ka rakam :ı:ikretmek imkansızdır. Sala
hiyettar mahfillerde söylendiğine göre, 
~ovyet Rusyanın bu kuvvet hakkında 
mütevazi gözükmesine rağmen deniz
altı gemiler;nin yü z kaclar olcluğu tah
min edilmektedir. 

Nihayet. yeni in~cı n t programına gö· 
re. 2 aaffı harp gemisi. 7 k ruvazör ye 50 
kadu denizaltı gemisi yapılmaktadır. 

iki babı iye arasındaki nisbetsizlik 
şu bakımdan da naz:m dikkati celbeder. 

Sovy e Rusyanın filc-sundan mühim bir 
kısmı Baltık denizin-de ve bir parçası da 
Karadenizdcdi:-. Bir ihtilaf çıktığı tak
dirde kutup denizinden bir geçit bul
mak, ve Baltıktan Beyaı denöze bir ka
nal açmak gibi ça1ış:nalara rağmen bun 
lann uzak ~ark denizlerine nakli ol::luk
ça zor olacaktır. 

Binaenaleyh denlz üzerindeki vazi
yet Japonranın lehindedri. 

Hava harbine srelince ... 
Fakat hava harbi bakımından mese

le hiç de öyle değildir. Sovyct Rusya
nrn hava filosunun 6.000 parçadan mü
rekkep okluğunu söylemek hiç bir za
ruan mübalıigalı sayılmaz. Bunun 1.000 
tanesi bombardıman tayyaresidir. 

Bu kemmiyete. keyfiyeti de ilave et 
mek lazımdır. Çünkü İspanyada cere
yan eden harp esnasında bu ispat edil
miştir. İster avcı, ister bombardıman 
tayycıresi olsun, Sovyet tayyareleri ken 
dilerine rakip olarak çıkarılan bütün 
tayyarelerin fevkindedir. 

Mürettebatına gelince. hunlar da 
dünyanın en mükemmel tayyare filola
rındaki mürettebattan kuvvetlidir. Bu 
mühim silahın karşısında Japonyanın 

ancak 1.000 kadar tayyaresi vardır. Bu
nun 800 ü de deniz tayyaresidir ve beş 
tayyare gemiı:i bunların kuvvetli üssül
hareketleridir. 

Bu tayyare kuvvetlerinin kıymeti ol 
dukça azdır. Çünkü bunlar eski model
lerdir. Diğer mühim bir nokta da şu
dur : Japonlar mükemmel denizci olma
larına rağmen vasatın dununda hava 
pilotudurlar. Zaten bu sahada - bun
dan birkaç hafta evvel Tokyodan kal
kıp, Burjeye ve sonra Croydona giden 
"Allah rüzgarı., gibi nadir hadiseler is
tisne ediliree - hiç temayüz etmemiş
ierdir. 

• • • 
Ama denilebilir ki. Sovyetlerin bu a

ıdetçe tefevvuku, bahriyesinde olduğu 
gibi birçok tayyarelerinin Avrupa krta-

un Tokyoya 1.150 kilometre mesafede 
bulunduğu nazan dikkate alınacak olur 
sa. böyle bir hava filosunun Japon ada
ları için ne büyük bir tehlike olduğu 
kolayca anlaşılır. Çünkü bunlartJan bir 
çokları bombardıman tayyaresidir ve 
hiç yere inmeden 3.000 kilometre uça
bilirler. Süratleri 1400 kilo bomba ta-

§tdıkları halde saatte 272 kilometredir. 
Japonlar. vaziyeti çok iyi anlamış

lar, ve bir hava müdafaası kurmak için 

yarım milyar yenlik tahsisat kabul et
mişlerdir. Buna mukabil şunu da kay
detmek lazımdır ki, Sibiryadaki en
düstriyel merkezler çok uzaktadır. O
nun için Japonyadan ve hatta Mançu

riden gelen tayyare tehlikesinden aza
dedir. Bu bakımdan da Rusların tefev
vuku vardır. 

Kara kuvvet!eri 
Mika do ordusu. ~ 6 fırkadan ve dört 

a~ır topçu livasından mürekkeptir. Sulh 
zamanında ordu mevcudu 300.000 kişi
dir. Harp zawnanında bu miktar beş mil 
yona çıkabilir ve bunun üçte ikisi harp 

hattına sevkolunabilir. Bu ordu gayet 
iyi bir surette techiz edilmiştir. Ve mo
tö ı:lü kuvvetlere dayanmaktadır. Fakat 
ordunun motörlcştirilmesi henüz tama
miyle yapılmış değildir. 

Bu maddi unsura, Japon askerinin 
·dünyanın en iyi harpçı askerlerinden 
biri ol<luf unu ilaveyi de unutmamalı
dır. 

Sovyet ordu kuvvetleri 
Sovyet Rusyanın kuvvetleri de mu

azzamdır . Ordu mevcudu sulh zamanın
da 1.600.000 ki~i<lir. Harp zamanında, 
36 milyon seferber ddebilir. Bunun on 
milyonu talim terbiye görmüş. techiz e
dilmiş askerdir. 

Sovyet Rusya ordu .. unun motörleş
tirilmesi çok :ıerlem:ştir. İspanyadaki 

kanlı tecrübe bunu ispat etmiştir. Hü

kl'ımet:ı itere gönderilen tanklar. Alman
ya ve İtalya tarafından gönderilenler
den daha az süratli olmasına rağmen 

çok dara iyi muhafazalı ve daha iyi mü
cehhezdir. 

Fakat eğer uzak şarkta b:r ihtilaf 
çıkarsa Sovyet Rusyanın karşılacağı 

büyük zorluk, orduların oraya nakli 
ve bunların iaşesidir. 

İşte Sovyetler buna karşı koymak 
için Siherya şimendifeılerinden ayrı ola 
rak. daha şimalde stratejik bir hat da
ha yapmışlat1dır. Bundan başka, Bay
kal gölünden Vladivostoka kadar olan 
ı:aha, hakiki bir kamp haJ=ne gelmiştir. 

Burada general Blücher'in 450.000 as· 
keri her türlü ihtimale karşı her gün 
talim görmektedir. Nihayet Çiıı asker· 

~©Vy<®t 
liifi'} Ü~ <§1 (h) o 

En acı bir dille h:cva b·ıe 
Sovyet!erde müsaade var.aır 
Sovyet Rusya, hicvin b~yük mık • 

yasta ışlendtgı yegane otoı .ter mt m -
lekettir. Başka yerlerde, hezimctlr:r • 
den müteesı.ır olunur ve bunlar t.iç 
görülmek istenmezken, Sovyetıeı : iciv 
ve mizahı ·Jile propaganda vasıt.!51 o· 
larak kullanırlar ve icap ederse k<::uli · 
Kediler:yle -t.<ı.y etmek ceı;aretini g .. ı:;te · 
rirler. 

Sotıristler, rejimin mükemmel, be~ 

:>enelik plJıun harıkulade ve zdf Nİn 
muhakkak .,iwuğunu kalıul ve im;rn et 
mişlerdir. 

.Fakat ta~bikatta, henüz icap "''iğ i 
kadar iyi .ralışılmadığını görür1erı.e , 

bunu mübalağalı bir ~ekilde ortaya 
koymaktan jz çekinmezleı . Hatt:i t.öy 
le yapmaları istenir. İşte bu, miza:ı ve 
hiciv gazete ve mecmuaların gü;ılük 
mevzuudur. Bu mecmualarda baz;n öy 
le yazı ve reı;imler çıkar ki Sovyr:tle -
rın "kendi ~endini tenkit .. serbesti ve 
l!Ürr:yetindea maHımattar olm:yan 
bir kimsenin şaşmamasına imkan y1Jk· 
tur. 

Otoriter ı ejimlerin hiç biri~iıı<le 
olmıyan bu t.ürriyetin, planlarm iyi 
tatbik edilmetinde rolü vardır bile de· 
nebilir; çün:,ü aksaklıkların mühim bir 
kısmının böylece ortaya çık tığı görül· 
müştür. 

İşte bir kı.ç misal : 
Sovyet Rusyt' 'h Çarlı~ın ya •J"~;lrı 

kırtasiyecilik illetinin bazı p•r -
!erde niiko;e•tiği gi:irül '.lı ve rej :ın bu 
illetle şiddetle mücadele eder. Bu 
mevzu üzerınde Sovyet mizah mec • 
mualarında bır sürü karikatür ve !ık· 
ra intişar etmiştir. Bunlardan bir ka-

• 
çı: 

Balıkçılık aöstü memurlarından 1,,iri 
kumlar üzerinde yatarak havaya hak
maktadır. Yanındaki ağa mütemadiyen 
balıklar girmi§ ve ağ şiştikçe şişmiştir. 

Fakat memur yine kımıldamıyor. Niha 
yet, sabrı tükenen bir yengeç ona ~öyle 
bağırıyor: 

- Yoldaş. bütün hüsnüniyetimize 
rağmen artık giremiyoruz. Ağ ad::ıma
kıllı doldu 1 

Düşüncelerinden uyanan meomur, 
hiddetle cev:ı1n veriyor: 

- Sizin mür?caatımzla meşgul ola
cak vaktim yok.. Bir istida ile yann 
gelin ... 

Diğer bir karikatür de harart>tli bir 
mtilakatta bulunan iki fareyi gösteri
yor: 

- Farelerin imhası için bir komiı1yon 
teşekkül etti. 

- Bakalım hangimiz çok yaşayaca • 
ğız. biz mi yoksa komisyon mu? 

Bir tahtak~rusu hikayesi: 
Yeni kiracı. kocaman bir tahtal•uru -

su ordusunun eski evi terkederek, t~leo
fon direklerhi takiben yeni eve girdik· 
lcrini görüyc,r ve şöyle diyor: 

- Falvo.t si:;de :ii.ç nıblclik tabldotla 
bir rııblclik tabldot ara.sıııcuı ne fark 
var1 

- Bir tek fark! iki ruble! 
- Moııkovada c;ıkan Krokodil., mecmua.. 

ııından -

- Olur ieY. değil . Halbuki iskln 
komisyonu fıir kararname neşrederek, 

yeni evlerde tahtakurusu bulunmrya • 
cağını bildirmişti. 

Bunun üzerine tahtakuruları ıöyle 
cevap vcriyo clar: 

- Evet arr .. na, bize kararname sure
ti gönderilmedi. Bundan nasıl haberdar 
olabiliriz?. 

Bu fıkra ıi'2 - tıpkı bizim tramvaylar 
gibi - tıklım tıklım işliycn Moskova 
tramvayları hakkındadır : 

Kafası ve kolu sargılar içinde bulu • 
nan bir Mos?rovalı, arkadaşına rastlt • 
yor: 1 

- Aman azirim, bu ne hal? Tıam • 
· vayın altınd1 mı kaldın? 

- Daha büyük bir felaket, dostum! 
Altında değil, içinde kaldım! 

Bazı e.debi cereyanlar ,halk tarafın
dan pek moc'ıern telakki edilmekttodir: 

Bir amele kütüphaneye giriyor ve 
kitapçt ona soruyor: 

- Modern bir eser ister misiniz? .. 
Amele tereddütle cevap veriyor: 

- Haytr, iyisi mi bana Rusca bir 
şey verin! .. 

Sovyet hayatında, en bJyük dertler
lerden biri ıie "kuyruk,, tur, yani her 
zaman ve her yerde sıraya girmek ve 
beklemek 13.zım... Sıraya sıkaşarak 

beklemek Rusların en tabii hareketle -
rinden biri olmuştur. Bundan bir müd 
det evvel, mizah mecmuasr "Kroko-iil,, 
yüzlerce insanın upuzun bir sıra y:ip • 
tıklarım gösteren bir resim neşretmiş
ti. Resim altı şuydu: 

- Herkes niçin sıra bekliyor?. 
Sıra bekliyenlerden birisi cevap ve

riyor: 
- Yeni bir metro hattı için ... Vakii 

ancak gelecek sene hazır olacak am"na, 
şimdi.den sıramızı alıyoruz!.. 

Amerikalılar, bllUln gara~t'"rln relt,..nınu c:ıldu~ı gibi, r<'kUımda d.-ı garabet rcko.. 
nu kırmışlardır. Bıınd:ın hlr mllddet evvel. 1;'J cırMa pl•jmr'.a bl"c;ok J:llzeı kızlar belirdi. 
Bunlann ııırtlıı.rındll, pltıj hakkında mı>lhlyelerlc dnlıı rPkl!tmlar varıJı. 

Gözlerin bu gtizPI ııırtııırdan ı.n.ı~•Ukle ıty rılabilec:e~ı nn;::.an lllbarc alınırsa, bu rcklA. 
mm ne kadıır· müessir oldu~ an·a~ılır. 

!erinin alııcakları vaziyet de kara hıı r· 

binde mühim b:r rol oynıyacaktır. Bun
lar ne kad ar fena tech:z edilmiş \'e si
lihlanmıı olurlarsa olsunlar, Japonların 

h " r rkE>"? ·ri ... i :-1\ilıim miktarda işkal e
dc"ı · lirl er. 

("La Tribımc dc3 'Ncr t :oııs,, gazete. 
s inde Lu.cicıı Laurainc'in yazt.8ından), 
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dersi 
- tktıbıl'I ,.e ter<'lime hakkı mahfu7.dnr -

alacağız,, 

''-Vahu biz 
Qe mi, yoksa 
görnıek için 
sormuştum. 

buraya dansetnıe
dana rnühinı işler 

Esasen kendisini bana takdim 
eden arkadaırm Levon Eftyan da ayni 
bocadan ders alıyordu. Bu suretle ı;alı, 

cuma ve pazar günleri hep beraber 
profesörden hususi dans dersi alıyor:luk. 

Bu dersler tam üç ay devam etti.., 

Apelyan'm bu sözlerini dinlerken az 
kalsın gülecektim. Her halde bu ço -
cuk hadiseleri şayanı hayret dere-:.t'de 
tevil ve tahrif edebiliyordu. Ba1a: 
"Dans dersi alacağız., dediği zarrı:an: 

"- Yahu biz buraya dansetmeğe mi, 
yoksa daha mühim işler görmek ~çin 
mi geldik,, diye aormuştum. Apelyan 
buna cevaben bana: -"- Sen karışma .. Bu danaların ilerl-
ae, mahkemede, aana yardımı ola.cak -
tır. Hele bir defa dans salonunda yere 
ctaşüp bayıldın mı, tamamdır ... ,, de
mişti... 

Dansla bayılmak arasında ne gıöl bir 
münasebet olduğunu o zaman keıtirt' -
memiı. arkadaşımın pka yaptığını 
zannetmiştim. Halbuki bir müddet son-

ra bu pka ciddiletti ve beractimi te -
tnin ederek kurtuluı zincirinin bir hal
kasını teşkil etti. 

Bütiln bunlardan aıraıı geldikçe 
ikinci kısım'1;ı. baluıedileceğine gCSre, 
gelelim Apelyanın hikayelerine: 

Reis eorgulanna devam ediyordu: 
- Konsolosanedeki işini.ı haricinde 

başka bir mt>Jguliyetiniz var mıdır?. 
Apelyan - Hayır .. 

- Maznunun bayıldığına §ahit oUu
nuz mu?. 

- Bir gün danıcderken birdenbire 
yere düşüp bayıldr. Beş, on dakika ak-

lı başına gelmedi.. Sonra gözlerini •ç -
tığı zaman derhal kendisini eve götür
memi istedi. 

- Bu hadiseden sonra mı dokt~ra 
gitmeğe karar verdi?. 

- Evet, ertesi günü sinir müteha11ı
ıı doktor Hageye gittiğini söylemişti.. 
Kendisini muayene etmif, fakat sonra 
ne olduğunu bilmiyorum. 

- Batka zaman ayni tekilde buhran 
ıgeçirdiğini biliyor musunuz? • 

- Daha evvel bir kaç defa ayni ıe
Jcilde yere yuvarlandığım kendiıi ıöy 

lUyordu. Hatti bir defa da eve d<Sner
ken merdivenlerin Uzerinde yere yıkıl-

. mı§. Bunları ben görmedim, kendfs; an 
]atıyordu. 

- Ba1 ağrısından 1ikayet ediyor mu 
idi? 

- Evet, milthit bir baJ afnsmdan 
muıt.ırlp olduğunu ve ba§ında da bir 

yara bulunduğunu söylüyordu. 

- Bunları ne zaman söyledi?. 
- Tam tarihini hatırlayamam, fa -

kat her halde ikinci klnunda, yani lanı 
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• - Kara ~ dwan ap.rkeıı. o ds 
köokUn arkasında kaybolmuı v~ ktic;Uk oto. 
IDolılltne at1ayarak sUratıe evine dönmUıtU. 

293 - Oenç kız bUtOn bunları 11.ntattıktan 
IODra. ..um ı.ktJ ve ayağa k&lkarak' 

mi geldik ,, diye 

salonunda geçirdiği buhrandan C"vvel 
olacak .. 

- Kendisinde asabilik gibi diğer 
hastalıklar alametleri görmüş mü •di -
niz? 

- Evet çok asabi idi. Herhansı bir 
itiraz karşısı.1da derhal gücenirdi. Bu
na ratmen umumiyelte kendisiyle iyi 
geçiniyorduk. 

- Mazideki hayatını, eskiden başın
dan geçmiş vakiaları size anlatır mı 
idi?. 

- Evet, oü~Jn akrabalarını kayl;et
tiğini ve kimsesiz kaldığını söyleMi' • 
ti... 

- Bunu ne zaman anlattı? 

- Çok oluyor, günü hatırlayamım .. 
- Akrabalarını nasıl kaybetti~iı·i, 

ve müsebbiplerio kimler olduğunu da 
anlattı mı? 

- Haylır, yalnız kimsesi olmadı('.ını 
söyledi .. 

- Talat Paıanm Berlinde bulun<lu
ğundan bahsetti mi?. 

- Hayır ... 
Halbuki Talat Paşanın HadenlJurg 

sokağında oturduğunu bana haber ve
ren adam bizzat kendisiydi. Şimdi bü
yük bir aoğuk kanlılıkla mahkenıede 

herıeyi inklr t"debiliyordu. 
Apelyanrn sözlerinin dinleyiciler U

zerine ne gibi bir tesir yaptığını bil • 
miyorum. Fakat beraet kararına l·a -
kılırsa hakimler ile jüri heyeti üzerine 
beklenen tesirleri yapmıJtı. 

Bu tesirlerin farkında bulunan A -
pclyan saf bir çocuk gibi reisin su.allt'
rine ıu cevapları vermeğe devam di -
yordu: 

- Maznun, ikametgahım değiştir -
mek niyetinde olduğunu size söylemiş 
miydi? 

- Böyle bir 1eyden bahsetmemişti... 
Yalnız doktıorun ha vagazi rıığının ken
disi için zararlr olduğunu söyledi~ini 

ileri •:.irerek sırf bu sebepten dolayı 
evden çıkacağını ev sahibesine bildir -
memi rica etti. 

- Baıka sebep göstermedi mi? 
- Hayır .. 
- Hardenberg sokağında oda bul -

duğunu biliyor mu idiniz? • 

- Nerede oda tuttuğunu bilmiyor
dum. Esasen Lizim evden çıktıktan son 
ra aranuzdaki eski yakın ahbaplık ta 
kalmamıştı . 

- Baıka dostlan var mr idi, mesela 
Eftyan kendisini ziyaret eder mi ::H? 

- Evet, ark 11k evimize 1gelir, ilçU -
mUz beraber göru,urdük. 

- Nakli mekln etmezden t'vvel 
hattı hareketinde nazarı dikkati celbe
decek herhangi bir değitiklik gördü
nüz mü?. 

- Hayır, bayle bir değişiklik gör -

medim. 
- Maznunun bir tabancası bulur.rlu

ğundan haberiniz var mıydı? 
- Hayır ... 

- Talat Paşayı ölaarmcıge karar 
verdiğinden hiç bahsetmedi mi? 

- Hayır ... 

- Talat Paşayı sokakta gördü~inü 
size anlatmadı mı? 

- Hayır ... 

- Aranızdct samimi dostluk ol.luğu 
na göre, maznunun siz<len bir şey sak 
Jamamış olması icap etmez mi? 

- Hadiseden sonra ben de a\·ni 
şeyleri diişiindüm ve hayret ettim. Fa
kat aramızda siyasetten bahsetm~ liği
miz icin arkaua~ımı mazur gördü.n. 

- Burada siya~etle uğraşmak ır.e -
selesinin mevzuu bahsolma<lığını ıan

nediyorum. Talat Paşanın Harden ~e rg 
sokağında ikamet ettii!ini biliyor muy
dunuz?. 

- Hayır .. 
- Maznun sizdt'ıı ve Eftyan.dan baş 

ka Terzibaşyan ile de görüşüyor ~iJY· 
du'!. 

- Evet .. 

- Maznunun bu cinayeti işlt'meğe 
nasıl ıevkedildiğinc dair bizi hiç bir 
suretle tenvir edemez misiniz?. 

- Hayalimden bile geçmiyen bir şey 
hakkında ne söyliyebilirim. 

Mfidafaa vekilimin müdahalesi 
Reis Apelyana sorulacak başka sual 

bulamayınca, m;idafaa vekillerim<lt'n 
doktor Kordon arkadaşımın güya ehem 
miyetini takdir etmiyerek söylediği 

sözler hakkında bazı sualler sormak 
suretiyle evvelce hazırlanmış planı tat

bika başladı. Avukatımın neler soraca
ğını daha evvelden bilen Apelyan \.'~·ki
limin bu müdahalesinden canı sıkılmış 
gibi bir 'hareket yaptı ve yüzünü, gö -
zünü buruşturarak cevap vermeğe baş 
la.dr. (Devamı -var) 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

IDARf: F. d: 

lstanbul Ankara Caddesi 
t•o,.lıt 1.utu .. u ı l!>lıtnhul 214 

Telgraf acıresı : ısıanouı HABER 
Y cızı ısıerı ıeıetonu : ı :ı 1' 7 2 
ıcıare, ıı~n : 2.ıa10 

ABONE ŞARTLAR! 
f"iırblyl' /, ı nl'flf 

Sı·nt'lık ı.rno lü. :?.700 lir. 
f) "~ lık 
3 8~ lık 
1 aylık 

;:ıo .. ı.uo .. 
400 ., HOO ., 
ı:;u .. auo .. 

Sahibi ve Neşriyat · Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
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Kibar hırsız - Siyah 

"Azizim V&llng, efmdl beni evime te,yt et_/ 
meniz zamanı geldi. Vakit bir hayli geç!., 
Salondan gec:Uklerf zıı.m&n. orada, Mil bir 
kaç c:lft dan.sedlyordu. 

:?9' - Otomobil, Berber Va.lln~. henUz 

• 

Kara rnstgeyken, müteaddit de!'alar g-lrdlf,1 
e\in önünde durdu ve Kate indi. "Rica ede. 
rfm, dedi, buyurun, biraz oturur bir §eyleT 
alırınnr;ı; ,, 

29-~ Lord Valnıonj, koltuğuna g/Smll'. 
mil§ kitap okuyordu. Kızıyla Herbertin iç-s. 

Yazanı ilhan Tarııs 

Tanışıyorlardı. 

Ta eskiden. çok eskiden bir mahalle
de oturmuşlardı. Kaclın günün birinde 
bir genç adamla sevi~mişti. Birkaç sene 

ortadan kaybolmuştu. 
Küçük iken Ali Turgudun kapı aralı

ğında veya CacHe bostanı kı) ılarında. 

oldukça sık olarak. buluşurlardı. Ali 
Turgud, onun akybolmasını hoş gördü. 
Madem ki kaybolacaktı, mesele yoktu. 

Fakat bir gece, saat üçten sonra. 
Beyoğlunun karanlık bir sokağında bir 
eroin satıcısı ile konU§Urken, Ali Tur
gud onu gördü, tanıdı. O da Ali Tur
gudıı tanrılı, hemen heriften ayrılarak 

yanına geldi: 
- Sen misin Ali? dedi .. 
Kolkola odaya geJldfür. K~dın eski

denberi tanıdığı bir yermiş gib; şapka
sını çıkarıp yatağın üsütne attı. Karıı 
kaqıya oturdular. Ali Turguda başın. 
<lan geçenleri - belki on scneli'ı: hikaye -
anlatt .. Hele ilk sevdiği erkeğin günleri 
iistiinrle çok durdu. 

Ali Turgnrl bu kadını dinlemekten 
hoşlanıyordu. Asıl garibi ilk scvliiği er. 
keği tekrar ıınlatması için mütemadiyen 
ona dair sııaller .soruyordu. Sonra ka
pıcıya seslendi. lıir biiyiik şişe rakr ge
tirtti. Konsolun gözi.in<len kaşar peyni. 
ri, ekmek çıkardı. 

içmcğe başladılar. 
Kadın ıcliyordu ki: 

- Onu ılk gördüğüm giinii lfr tür
lü unutamıyorum Ali: senden henüz 
ayrılmıştım. O kadar henüz ki yanım
da, ellerin pantalon ceplerinde. başın 

öne sarkmış. hala sen yiiriiyorsun gibi 
idi. Birdenb're taş merdivcnlt'rden inen 
bir adam gördüm. Gözlerile bana 1,akı. 
yor, beni yiyordu. 

O dakikadan jtibaren bir daha onun 
yanından ayrılmadım. Gece onun bir 
kolunu yastık yapmadan uyuyamıyor 

ve onun kuvvetli alt çenesini oynar 
görmeden yemek yiyemiyordum. Be
nim hayatım bir kapak gibi kapandı ve 
bana hiçbir şey göstermedi. 

Anadolunun ortalarında bir şehre git
tik. Aylnrca mecnunlar gibi sevlştik. 

Onun yanında bir kuru ekmek dilimi 
ile, bir çanak çorba ile yaşamağa razı 
idim. Uzun, yorucu seyahatlere çıkıyor, 
günlerce dönmiyordu. Ben bu yalnız 
akşamlar, dağ başımla unutulmuş bir 
kısrak gibi kişnemek, bağırmak, ağla
mak ihtiyacilc kıvranıyordum. Damar
larımcla bu adam dönüyordu. Kalbimde 
bu ado.ıın vuruyordu ve kafamın içinde, 
bir çivi gihi, bu a'dam kımıldıyordu. 

Vakit vakit hatırıma annem gelmiyor 
değildi. Yanımızdaki komşuda bir anne 
kız vardı. Her gün onlan görüyordum. 
Bu kadının bu kızın iistüne bir kartal 
gibi titrediğini gördükçe hatırıma an. 
nem geliyordu. Sonra onların gözünde 
şüpht'li bir kadındım. Annesinden mek
tup almayan. annesinden bahsetmiycn 
bir kadındım. 

Kocam gece yanlarına kadar mey· 
hancdr: İ!Jiyordu. Daima iki adi\mın ko
lunda eve döniiyordu. Bu adamlar bana 
dik di'< bakıyorlardı. 

Bir giin gddi ki .. 
Kadın, bir kadeh daha içti, ağzını 

ipek blfıziiniin koluna sildi. Gırtlağına 
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rfyP. gtrdlldcrinl görUnce, yerinden kalktı vo 
gene; erkeRe dogrıı llerllyerek elini uzattr. 
Herber Valing kckelıycrck: 

296 - Lord Valmond, dedi, hlııscttlğfm 
şeylen ıize na511 anlatacagımı cıdden bllmi. 
yorum!., 

- 3 

Eir gece <0at ;;çtc•. sn»rtJ ~· ~ 
• 7, vır ıtJI"" · 

ona E:cı10[/lı1111111 l:ııranlın. 
ılu rrrnlwlı... ,,.,.,, 

. k ·ı-· orarak hır şey tı anmış gıvı m r/-
ğe b:ışladı. tkfl'_""' 

- Bir gun geldi ki, ~k~ ._....-., 

dık. Orm<mlardtı iş bitrtıl~~dlf~ I 
clcinecek paramız yoktu: soıır' ~ 
kaç gün yemek gönderdıl~r. 0~ 7 
kesit~ı. Erkeğim bir aşçı ıle orJ ... 
Sonra yine o dükkanda gars~.t.•d ti 

• l<ÜJP-~·'i.I 
Bir akşam kavga çık~~·.. ıc-tt ~ 
leri onu dövmüşler. :uzu ak .. .,........,. 

eve geldi. Gırtlağın,a bır ~ıç ~ 
!ardı. üstüne kapandım· • .: 

"lınel< 11 ... - Seninle beraber o ld"~ 
~· 1 ı,-

seninle beraber ölecegıın" 
dım. Komşulardan ekmek . tı1.'2 
lazım geliyordu. Aklımda bıt ~ 
dı, yalnız bir §ey: 1stanb0~1 
Ama onunla beraber dönm~ d 0~tf ··nun e 

Her gece, kapımızın o ~ '!..I 
• JaIV"" J' hoşlar nara atarak geçı~o.r rdtJl1" .~ 

nin bende gözü vardı, bıhY0 ·r ""'.,... 

istanbula götürecek parayı bı ~ 
ele bana venneğe hazırdılar. 1"".:J 

.. d d d ' . . sıktıdl- ~:,J gun ayan ım, ışımı Gf"!"- · 
onun yarası fcnalaşıyoıidll· ~ 
a!:amıyordu. ölecekti. ı.,.O ,,,.__ 

Biı· akşam, sokakta sarh0 t ~ f' 
duyar duymaz baş örtümü bl ~ ~ 
çirci im, sokak kapısını ~ısul:~ ~ 
yarak sokağa çıktım. Bır d~ 
etrafımda bir kara halka ç ,....,. ~ .... 

· "rdu: _.M omuzladılar, bir eve götU ~ 
ha kadar belki yirmi erkekçe _J 
dıim. ._1? 

. . . ·rı .. Keııdımdcn geçmışım ! .Sı f'I 
okşuyordu. Gözlerimi açtım• ~ 
kadın, tatlı bir yüzle, başımd• 
du: 

- Nasılsın kızım? bit~~ 
Doğrulıdum. Başım demir ~ ..... 

içinde imiş gibi ağrıyordll· ~ 
bakındım: Bardak, çanak t/f ~ t' 
Yerlere dökülmüş salatalar .. 
bir rakı kokusu .. 

- Hepsi gittiler, dedi.. _,rJIJ 
(DeV'l 
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Şanghayda 
nıuharebeler 

Şehir alevler içinde, tayyare 
~ş~~,.16 A harpleri oluyor 
bttJı. •• ~l'aı rn\:·l - Evvelki gün Fran. 
-~e Yar kll!lnın bombardımanı 
buı tıır. Su ;ıananıardan 200 kl§I dah:ı 

l'Poııırı~tur. ıreue 6Jcn:erın miktarı 6~7 

gemileri bombardıman 
~~Y edilecek 

tıı • 16 1 A. A. 
ltıı lıUrcııtıııe . :> - • CVB 6JRn-

Q Yer~ 11 gol°'! Putungda Uanghu 
t 

1
illt tıir-.ı.ıınrllcn Çin bataryaları dUn ı

la"t •rıııı bornb etnıltlerdlr. Bugün Japon 
e t'\ıı:ıecıı lt:ek~rdınıan ctmeğe başlayacuk 

r Ja. edır 
'2Q 'Pon tayyar 
' C!eııız e 'ter .• IE/ Şangh:ıyclA 

eı Vu&ııııga layyaresını takviye otmck 
~ r ~n ge•ınışur. 
n ~ıt.a llıernba 

ı:ı~ ~I lıtrı Yıl\• ınrtan bildirildiğine ı:;ö:e 
k tıtıunu ~ça !lerllyerck Japon d". 

k. ıı.~, aırnışt 
"fi ka· llıct ctını 

1 
ardır. Japonlar. şlddetlt' 

l>ı ... 7bctnıışıerş er ve bu mllsademedo 2 )0 
k -.çer «.i' dlr. 
t ılıı@l'I etten Ja 

llit, lı:Iıı Ponıar ııon çarpışmala!'ın 
ltı~ıa "l rnuvar:aklyeuı neUceler ver 
f.f l'lıelıte<11rıer. 

~ ava 
~bı~lıı ı6 trı uharebeleri 
ı..~ıı U IA.,A.) 
"<ti 01 ~rıııde ' - Dün hUkQmet mt>r. 

• 

Şmıgluıy sokaklarında barikaUar için 
toprak torbalan ha:;ırlıya11 Çinliler 

ttırıııu llıuşıur ?tt §lddetıı bir hava muhtir-> . 
llt~ ~:tur. S~ do~har•be, bir buçuk &at Japonyanın Çin mıuılahatgüzarı Hldakanın 
it r ''lttaıı llYıaUe etrafı görmek içln vazıyet lcab etUrdlğı takdirde Nankinden 
ı.. ı:aliltı uçan J 
"""i ~· llı"t l"hli apon tayyareleri gör'l. ayrılmasına milsaadc etmiştir. 
'I il. nakli ke dildUkleri çalmaı;-a Gazeteciler \'e sefaret mcmurlan da dahil 

ı. t~ "- Yıtt d ld h "il ~ '"l\ta rııud urrnu, , ı-okaklıı.r boşal. olduğu ha e emen bUtUn Japonların bugUn 
~ il ~illa araa bataryalannın topç~ Nıı.nklnden ayrılarak Şanghaya hareket "'L 

~)ıı. l:tyl'llreı geçmişlerdir. tikleri bildirilmektedir. Nankinde örfi idare 
~lttta1c7llhareı:: ilk <1e!a olnrRk hakiki hir il!n edilmiştir. 
~l lrCi~le ne 1tUrak ebr'§ler ve mıı. Çinlilerin azmi 
btrı bc11... Trtıf4fordlr, Şanghay 16 (A,A,) - Nankln ve Şanghey 

lııt 'tln11 ıı sonra n . 
~llın tn birt e öyter ajansının mu. Çin garniZonlarının kumandanı general 
tal'lıı a bir J lratı dolaş~ ve tayyare Çangçlçuang, Çinin mevcudiyetinin eimdikl 

•, Ctte~Ur. 1~1:: layYaresinin düştü~ll- harbe bağlı olduğunu söylemiş ve 100.000 
lanın - bulunan 5 kişi yanmış Çinlinin canlarını feda etmeğe razı olduğu. 

~ }f rnıylleak bfr hale gıılmlo;tl, nu da tıAve etmiştir. 
ıııı;~y, 18ar~ Vaziyeti .Japon maliyesinde sıkmtı 
\ ~~~'Y~:·A.) - Röyter ajaruımm Tokyo 15 (A,A,) - Kabinenin diyet mrc. 
, 'btt '""<llZ ve ha\•a t !isini fevkalade olaark toplanmağa cıavct 
'il t 'tte 0Pları civarda teh. elmeğc karar vermesi Uzerlne 1)1 haber alan 

'" ~ 1ı. Sürterken tahliye edilecek mahfiller ordunun, mecfüıin yalnız yeni t.atı. 
• l>.. ~ tı.. adın v 

' 'il 'aı....""t~nı 0 !:OCukJarının kayde. slsat kabul etmesi için dPğtl, bllha1111a mem. 
t'ı.ıı ~ li ıııtır. İlk mUltecJ kafilesi lckel varidatının seferber edllmesl ve lktl"l:ı. 

1 l'fııı., ~~Uarı ongkonga hareket edecek Ur. dl mahfillerin mukavemetini kırması için 
'-1ıtı~ 't~ dentz, hava ve kara kuvvet. toplanmruımda ısrar ettiğini bildirmektedir. 
1~ ı.... ~~ bir taarruza geçmek için !er. 
lh it ~ ı.. ihraç t ------------:,--:,--

ltıtı ""'elceuerı c nıek ıstıyen Japon. Deniz a'trnda bir acıa 
~ 'a.~' ne ınanı olmağa çalış. 
il lıı.~ ftaat ıı" 
'lll ~ ~ J~uO da lS Çin boınbardı. 

::._, ~~il \J 8ınlrat gemlst tzumo. 

0 ~ ıı..~Cltıı :r&k bf'.§ bomba atmııılar. 
~ lıı~ ~'lllıde "' rt gernfye yakm bir tom. 

""il ' ...,~erı · Ja:ıtııı t~l:u ka.rada bir UçUncüafl 
~ ~ '1a~ ~UYanırıda patlamıştır. 
' il ttnııııer dataa toplan 6 dakika ka. 
''da~ \oe Cin tayayrelerf bu mUd 

!h. ~ liııde ranaız lnıUyaz mıntaka.sr 
~~ ao... g6ıcıen k 
1~1 _-...,.. J •ybolmuıılardır. 
oqoıoı, ~ llPon t 

:;::. 11 llıe~1 ayyarelerf ~ehlrn ~ · r 
ıı,'"11 ı._ ertııı bombardıman etml~. 
~ ....... \ 
~ tlla.) 8tterı 
• btı,.., khrııı.ııı eanllaında atılan bombala .. 

•111( kt Ortllaın 
"f~. "ll' tan dakl lıı mahallesin. 

~llıel'llttıt gın l:tknıasına sebeb ot. 

ltcı ~~ 1 lllakanıı 
ltarıı ~in tedbt arı kadın ve çocukların 
~ l:a eaı Yattıı ~ a.lnıaktadrrlar. tık mili. 

~~ ı-..._ Uarıııı:ıı llreket edecekUr. 
~ ~ ..,.~~ geruerı ta 

?t d rcıır:naıı yYareler taratın.. 
~ e~~ tınıııertnediurken Japon harp gP. 
~l>oıı ~lecıı:r. ilk hallarını bombard:. 
~ '?l~ fyllreterı 
~ e ~ ~tha ?l:ankln _ Şanghay ve 
•la lıtıe1ttedı Y Vlnıendlfer hatıarıra 

Dorı rıer. 

Sefaret· 
'l' 1 Nankinden 

J~~o. 16 ayrıhyor 
!~tin ( .\,A ) 
~ e C6re' h - lyi bir menbadnn 

~~ CI (i'~t ~''"'" 
ııı:thiş 

bo"1b ellladiyen 
l{ııd.. aıa, 1 1 ıı~ıı~ ı.ıa, 16 c a ı ıgor 

~ll~h lehirdc hA..A..) - Haftanın so-
t ı a~ Uzurs 1 aıı r at1ı uz uk artmıştır. 
ı \11,.,, lltı~ \re b · 

Kozluda 
bjr dalgıç 

Su içinde 
havasızlıktan ö ldü 

Kozluda deniz altında ender görü
len bir kaza olmuştur. Kozluda bulu
nan Doğan vapurunun çapası denizde 
takılmış ve bunu kurtarmak icap emiş
tir. Fakat Kozlunun yegane dalgıcı 
hastahanede yatmaktadır. Bu vaziyet 
karşısında uzun senelerdenberi işten çe
kilen ihtiyar bir dalgıç va·ı:ifeye çağı
rılmış, o da dalgıç elbiselerini giyerek 
suya dalmıştır. Biraz sonra denizden 
lazım gelen işaretler alınamamış ve da
ha sonra su yüzündeki kabarcıklar ke-

silmiştir. • 
Derhal koşturulan bir otomobil, has 

tahanede yatmakta olan muvazzaf dal
gıcı pijarnasiyle almış, vaka yerine ge
tİ!miştir. 

Suya giren dalgıç arkadaşının yanı
na koştuğu zaman şu manzara ile kar
şılaşmıştır: 

Dalgıcın sudan çıkarmak istediği 
büyük çapa ufki vaziyetini kaybederek 
devrilmiş, hava hortumunun üzerine 
düşmüştür. Biraz ileride de elleriyle 

başındaki tası kavramış ve o vaziyette 
kalmış olan zavallı dalgıç Mehmet yat
maktadır. 

Kazanın vukuu ile kurtanlma teşeb 
büsünµn yapıldığı zaman arasında ge

çen saatler zavallı dalgıcı havasızlıktan 
boğmuştur. 

Arkadaşının cesedini çıkaran dalgıç 
bu ölümün çok ıstıraplı ve feci olduğu-t, -,urı1a d ır sanatoryom a-

r an d . 
~ clık deşik olmuş- nu söyledikten sonra şunları ilave et-'A afi it· miştir: 
~be ~Itri, biri . l' tt tttn " •rlc,riylc i~aretle "- Eğer arkadaş, dalgıçlık sanatin~ 

~le! ct!bı!ç'J tktedirler. de en küçük bir ihmalin en büyük bir 
tl'in er tar f tehlike getireceğ:ni düşünüp suya dal-

tıı~itt -ttllıa a ından çıka rılan h<l-
\ıb sı, Yahud' 
1 •ııd, ı, mahfellerinde 

llrıı§tır. 

madan evvel yanına bıçak almağı unut
masaydı, bu feci akibetin yüzde doksan 
önüne ğcırcbilirdi. 

HABER - ~fam postası ıı 

:··········-·--················ 
i 

ı Tarihi 
~ . . . 
1 hikfıye 1 
: 1 

Şeyhülislam zade 
Matiz molla ! ................................. 

1189 yılı bahannın güzel bir akşa
mı. Haliç gümüşten bir şerit gibi parıl
tılar içinde gittikçe incelerek K.ağıtha
neye doğru uzanıp gidiyor. Et
raf bu durgun tabiat içiııcie .ıhrevi bir 
sessizliğe gömülmüş. Eger civardaki 
camilerin minarelerir.den ibade~ vakti
ni haber veren müe?:.:inler:n gür sesle
ri <luyı:lmasa bu manLarcınm eski bir 
şcırk tablosundan hiç farkı k.ılmiyacak. 

Şeyhüfülam zade Mehmet Tahır mol
la, Sütlice camiinden gelen ezan sesini 
işitince, tatlı bir gev~eklikle yaslandığı 
sedirden h;teksizce kımıldandı, ellerini 
hafifçe birbirine vurarak dış<mya ses-
ler.di: • 

- Abdest suyumu getirsinler. 
Az sonra gözdelerden Mehpare kcıdın 

üç genç kızla mollaı:m odasına girdi. 
Kızlardan biri gümü~ bir ibrik, diğeri 
gümüş ligen taşıycrdu üçüncüsü ı.le ko 
kulu havlu elinde, sır~sını bekliyordu. 

Molla hazırlığın tamam olduğunu gö 
rünce, ağır ağır sedirC!en indi, cübbesini 
haydariyesini çıkardı. Ko1Jarını dirsek
lerine kadar sıvadıktan sonra. ince yapı 
.h bayğın bakışlı çerkcı halayığın dek- ~ 

tüğü ılık su ile aptest1ni alan molla ar· ' 
zusuz adımlarla büyü~ sofaya ilerledi. 

Bu konak yav;usu evin büyüklü, kü
çüklü oütün halkı sıralanıı•Jşlar, kendi. 
ıı.ini bekliyorlardı. Tahir molla her gün 
yatsı namazlarında ev halkına imamiık 
yapmakla mükellefti. Eğer bu, sudan 
bir mecburiyet olsaydi, muhakkak ki, 
ipe un serecekti. Fakat işin içinde 'ba
ba vasiyeti'' vardı. Babası Şeyhülislam 
Feyzullah efendi ölümüne yakın oğlu
na vasiyette bulunmuştu. Uşaklara, ay
vazlara, kahyalara, bahçıvan ve seyis
lere her gün yassı namazını kıldıracak, 
imamlık edecekti. Hem şeyhülislam za
de olduğu, hem de böyle bir vasiyete 
bağlı bulunduğu için daha dogrusu mu
hitin dedikodularından ürktüğünden 

- çekilmez bir angarya saydığı - i
mamlık vazifesini iyi kötü başarmiya 

çalışıyordu. Fakat namaz kılması da du 
a etmesi de imamlığı gibi uydurma, 
gayri sahih idi. 

Babası oğlunun kendi gibi ilmiye 
mesleğine intisabını istemi~, onu softa 
ve yobazların çeşitleri ile meşhur bir 
medreseye kapattırmıştı. Fakat molla 
burada, " tahsili ulılm" yerine günahın 
her nevinden tadarak vakıt g~çirmişti. 
Derslerden mütemadiyen kaçtığı için 
bir şey öğrenmiye fırsat bulamamış.fa
kat diğer taraftan tam bir medrese sar
hoşu, yaman bir kabadayı olmuştu. 

Daha tüysüz bir delikanlı iken kafası 
na pek uyğun bulduğıı bir kaç haylaz 
arkadaşiyle medrese odalarında gizlice 
yaptıkları alemleri. sonraları dışanda 

da tekrarlamiya başlamışlar, Topkapı 
kırlarında, Kağıthane çayırlarında şarap 

küpleri devirerek orta· malı kadınlar a
rasında mestane bir ömür sürmüşlerdi. 

Uim bahsinde pek yaya kalmış olan 
genç molla, sık sık tekrar edilen bu !
lemlerde hayli marifet öğrenmişti. Yü 
zünün, henüz terlemiye başlıyan ayva 
tüyü kıllarını ibrişimle aldıktan sonra 
köçek kılığına bürünerek öyle bir oy
namasr, göbek kıvır usı vardı ki, sey
rine doyulmuyordu. 

Devrin mutaassıp zihniyetiyle taban 
tabana zıt olan bu ya~ayış tarzı.mollayı 
maceradan maceraya sürüklemiş, binbir 
türlü kavğa ve gürültü arasında epey
ce pişirmişti. Henüz otuzuna yaklaşan 
"zati muhterem" uzun boyu, güçlü kuv 
vetli vücudu ile hovar::lalar aleminin 
şöhretli bir siması, döğüşten döğüşe ko
şan "genç bir mahdumu bikarar,, ı ol
muştu. 

* A :<ŞAM, her zamanki gibi haddini 
bir hayli aşan şarabın ağır sar. 

hoşluğu içinde Tahir molla gözlerini aç-
tığı vakit güneş tepeye doğru epey yük 
selmişti. Biraz taze hava almak ihtiya
cile yatakta şöyle doğrulmak istedi. 
Fakat ne mümkün .. Kafası omuzlarının 
üstünde tunç bir gülle kadar ağırlaş. 

mış gibi Bili. Ağzı kupkuru b:r çiriş ça
nağından farksızdı. Kanlı gözleri yum
ruk gibi şişmişti. 

Düşünmiye, hatırlamıy.:ı çalıştı. Ne 
vakit, nasıl yatağa girmişti~ Yahut ken-

.. .. ..... 

-
Va;gan: Hüseyin Rüştü 

n 

Molla kollarını dirseklerine 7..YUlnr 

disini kimler yatağa yatırmışlardı? Za 
ten pek bomboş olan kafası bu birbiri 
arkasına sıralanan istifamlcu üzerine 
büsbütün boşalmış gibi oldu. 

- Aıdam sende! .. 
Pencereden, baharrn çiçek. kokulari 

ile karışmış güzel havası. adeta damla 
damla giriyordu. Son bir gayretle yatak 
tan kalktı, çediklerini ayaklarına geçir
di. cübbesini omuzuna iliştirdi. Dışarı 

ya seslenerek sandalın hazırlanmasını 
emretti. 

Tahir molla,bugün içinde coşğun -duy 
ğuların kaynaştığını hissediyordu. Bu 
güzel bahar sabahında yapacağı deniz 

gezintisinin zevkine doyum olmıyacaktı 

Akşamdan birer kö c!de sızmış olan üç 

kafadar misafirini yanına a1arak beş 

çifte sandalına atladı. 

Beş çift kuvvetli kolun asıldığı kü. 
rekler, bu narin sandalı durğun suların 
üzerinde bir ok suratiyle tekc!iriyordu. 

Bahariyeye gelince kıyıya yanaştılar. 

Yem yeşil çayırın güzel bir köşesine yer 
leştiler. Yilidan getirilen levazımla iş

ret meclisi çabukça hazırlandı. Şarap 

destileri süratle boşaltıyor, kafalar ldu-

manlandıkça, atalet içinde uyuşmuş gi 

bi duran Tahir molla ve arkadaşları ha 
rekete geliyorlardı. 

Kah h!rbirlerini kovaliyarak şakala
şıyorlar, bazan da güreş tutuşarak kuv 
vetlerini deniyorlardı. 

Bu sırada küçük bir çingene gurubu 
da sökün etti. "Kıpti tayfasında Gülizar 
nam kadın, kızı Fatma ve bir kaç çalğı

cı arkadaşiyle" oradan geçiyordu. Mol
la bunları da yanlarına çağırdı. 

Şimdi meclis hem büyümüş, hem de 
hayli şenlenmişti. Çalğı ve şarkı sesleri 

bu tenha muhitte dalga, dalga etrafa 
dağılıyordu. Fatma güzel yüzlü, şen, 

kıvrak ve oynak bir çingene kızıydı. 

Göbek atarken göğsünün titreyişleri 
Tahir Mollayı büsbütün şaşırtıyor, "de-

li divane ediyordu. Artık hepsi coş
muş; curcuna son haddini bulmuştu. 

Fakat bu rüya alemi daha fazla devam 

edemedi. Çayırın muhafazasına memur 
olan korucu Omsan bir "cemi gafir,, in 
çayırları fütursuzca çiğnediklerini gö-

rünce yanlarına koştu. Ve: 

- Burası, ldedi. Sultana ait bir yer
dir. Çayıra girmek yasaktır. Bunu biJ. 
miyor musunuz? Haydi çabuk toparla
nıp çıkın bakalım L. 

Korucunun bu laübali ve yarı ami
rane sözlei, zaten içkisi başına vurmuş 
olan Mollayı çileden çıkarmaya kafi 
~eldi. Bir şeyhülislam zadeye böyle ter 
biy~sizce hitap ne büyük cüretti! 

Hiddetten boğulur gibi korucuya ba
ğırdı: 

- Ben çayın da çiğnerim, hem se
nin kafanı Jda kırarım! Hatta kendinden 
beklenmez bir çeviklikle yerinden fırla. 
yarak korucunun suratına hatırı sayı
lır bir tokat indirdi. Bununla da asabını 
teskin edememiş olmalı ki ar!;adaşlarına 
döndü: 

j 

. . 

sıvadı, abdest a.Zmıya başladı 

- Alın! del:li. Şu keratayı aşaya .. Bir 
az da sırtını okşıyalım ki aklı ba~ına gel 
sin, doğru konuşmayı ögrensin ! .. 

Sarhoşlar, kendilerine yeni bir eğlen
ce çıkmış olmasından memnun, hep bir. 
den biçare korucunun başına koşuştu
lar, sillcı tokat merhametsizce dövdü. 
ler. 

~ııltanrn baş ağası Hüseyinin y;de'k. 
çisi bostancı Hasan, Bahariye sarayı
nın penceresin!den korucunun başına 

gelenleri görmüştü. Hemen fırladı; gü. 

rültünün koptuğu tarafa koştu. Korucu 
Osman, başı yarılmış, yüzünden, kafa· 
sından akan kanlara bulanmış yarı ölil, 

bir halde çayırların üstilne serilmiş inli. 
yordu. Bostancı bu manzara lfar§tsında 
dayanamadı . 

- Allahtan korkunuz yok mu? diye 
haykrrdı. Bu fakirin suçu, günahı ney. 
di? SarhoJ herifler .. 

Molla ve arkadaılan, eğlencelerinin 
böyle arka ıarkaya ihlat. edilmesinden 
büsbütün kudu~dular. Bu defa da bos

tancının üstüne üşüştüler. Hasan, Mot 
ladan yediği okkalı bir tokatla sersemle 
di, ikinci tokatta yCTc serildi. Hiddetini 
yenemiyen Tahir Molla "belinden çıkar. 
dığr bir şiş ile bostancı Hasanı birka~ 
yerinden darp ve cerhetti.,. ( 1) 

Yerlere serilen bu iki yaralının huzu
rile eğlenceye devam etmek mümkün 
olamayacaktı. Fakat Molla yarnn kalan 
zevki yalıda tamamlamayılciüşündü. Ka. 
fadarlarını, çingene kızlarile çalgıcılart 

yanma alarak yalıya döndü. Akşam ya
pılacak eğlenti haklrnda icap eden tali .. 
matı verldikten ve misafirlerile çingene
leri yalıya yerleştirdikten sonra odaama 
çekildi, derin bir öğle uykusuna daldı. 

Mollanın sarhoşlukları, Bahariye ça
ymnda adam yaralamasr, birinci Abdül
hamide kadar aksetti. Padişahı ''Şeyhti 
1islam İbrahim efendiye hitaben ıadar et 
tiği bir hattıhümayunda ''bu hususta talı 
kikat yapılmasını emrediyor ve "ulema· 
dan bir zatın çayırlarda içki ıiçip fİŞ ile ' 
adam cerh eylemesi şer'i §erife mugayir 
bir hareketi nalayika olduğundan Tahir 
Mollanın behemehal tedip o:unması mu
rai;lı hümayunumdur .. diyordu. 

Bu işin tahkikına memur edilen "hır. 
vasr refia kadısı Mehmet S~lih efendi,, 

mecruhun üç yerinde bıçak ve iki yerin 
de dahi asayıkebir yarasr,. gördüğünU 

Şeyh.ülislama bildirdi. Bunun üzerine 
Oahir Mo11an1n Geliboluya sürülmesi
ne "iradei seniye §eref sadir., oldu. 

{C 

Ş cyhüli.slamzade Tahir Molla, ak· 
şam karanlığında köhne bir çek-

tiri ile Geliboluya doğru Saray burnun
dan uzaklaşırken, "ulemadan bir zatın. 

çayrrlarda içki içip şer'i şerif~gayir 
harekata tasaddi., etmesini hoı görml.. 
yen padişah, sarayda bir taraftan ıarap 
içiyor, bir taraftan da esir pazrından gc 
len bir cariye ile halvete çekiliyordu. 

Hiiseyin RUştll -------o(l ) Tarlhi Cevdet. Sayfa 10' 
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AŞK VE AÇLIK kalan adam 
Beni yıldız yaptı! Nihayet teslim olmağa gittiği zaman, çokla~ 

Va(ğailnl: Gaıg Cooper 
1 affedilmiş olduğunu öğrendi at~)~ Sinema mesleğine, büyük bir tesa

düf eseri olarak intisap ettim. O za
manlar benim için yegane mevzuubahis 
olan ~ey, kendime yiyecek temin eıdebi
lecek bir ı, bulmaktı ... Ail~mden uzak· 
ta bulunuyordum, cebimde metelik yok
tu ve bu fena vaziyetin içinden çıkmam 
lazımdı. Beni figüranlık yapmağa mec• 
bur eden, işte bu ihtiyaç oldu. 

ğildi. lll~ ıj!I 

San•atkar olmayı, uzun zamandan• 
beri istiyordum. Çiftlikteki hayvanlarla 
köy mıntakalarınm resimlerini yapma
ğ1 sevetldim ve en fazla hayranı oldu
ğum insan, babamın çok iyi tanıdığı 
Şarl Rusel'di. ~ 

Çocukluğumun büyük bir kısmı, do~ 
mu§ olduğum Helena şehrinde geçtı. 

Temyiz mahkemesi azasından olan ba
bam, Hlen tngilizdi ve genç yaşında 

tngilt~reyi terketmişti. Ebeveynim 
Montananın inki11afı başlangıcında bu 
mıntakaya yerleştiler, 

Altı yaşımdayken 
Çiftliğimiz, şehirden takriben 30 

tnil mesa!c!de, Volf Krik'de bulunuyor
du. Vaktimin mühim bir kısmını ora
da geçiriyordum. Ağabeyim Artur ba
na1 ata binıneği ve silah kullanmayı öğ
retti. Y~gane hakiki arkadaşım Cim 
Galen'di. Cim benim ya§ımdaytdı veba
bası da benim babam gibi hakimdi. Çift
likleri bizim çiftliğimize yakındı. Her 
gün, beraberce, ebeveynlerimizin, bil
yük ılirülerini otlatmağa götürür, ayni 
zamanda eğlenir ve avlanırdık. Birçok 
seneler ıonra, sinema muhitine, sırf 

Cimin ıayesinde girdim. 
Altı yaşımdayken ben ve ağabeyim, 

tngilterelde mektepteydik. Orada iki 
sene kaldık ve dönüşte, bana iki sene 
müddetle ıstırap veren, oldukça tehlike
li bir otomobil kazasına uğradım. Bina
enaleYJı çiftlikte kaldım ve Kovboyların 
ae?"best hayatlarınr yaşıyarak, bilhassa 
atlan her zamankinlden daha fazla sev
meğe başladım ve bütün kuvvetimi bul
dum. Bundan sonra, tekrar Helenada
]ti mektebe dönmek mecburiyetinde 
kaldım. Kitaplarım, benim için Tesim 
defteri vazifesini görüyordu, sınıfta, ar
kadaşlarımın ve birçok !defalar muallim 
}erimin karikatilrlerini yapmakla vakit 
geçiriyordum. 

Kız arkadaşlarımdan birini 
seviyordum 

Sonra Bozeman'a devam etmeğe baş 
ladım ve burada daha fazla uslandım. 

Muallimlerim daha sevimli oldukların
dan ve ben ldaha fazla çalıştığımdan, 

im.tihanlannn oldukça iyi derece ile at~ 
lattnağa muvaffak oldum. Sonra, resim 
için hususi sınıfları bulunan Srinel kol
lejine gönderildim. 

Fakat heyhat! Tath mektep hayalı 
günün birinde bitti ve Montenaya dön
mek mecburiyetinde kaldım. Sonra ça. 
hşmak isteldim ve bir müddet otobüs 

• şoförlüğü yapttm. Daha sonra, ressam 
olmak arzum tekrar bütün şiddetiyle 

kendisini hissettirdi ve ressam olarak 
Helenadaki gazetelerden birisine gir
'dim. Bu bir başlangıçtı ve boş zamanla. 
rımda, yağlr boya işlerinde ciddiyetle 
çalıştım. 

Sinema muhitine bir tesadüf eseri 
olarak girdiğimi söylemiştim. Bunun üç 
büyük sebebi vardr: Cim Galen, bulun
duğum müşkül vaziyet ve genç bir kız .. 
Filhakika, kollejdeki, krz arkadaş!arun
dan birisini seviyoridum, Evlenmek is
tiyorduk ... Fakat paramız yoktu ve He
lena da muvaffak olamryacağımr nazarı 
dikkate alarak, taliimi daha büyük bir 
şeklinde denememe karar verildi. Çiftli
ği, dosi.lanmr, at1anmı ve orada ge~irdi
ğim hür ve serbest hayatı terketmek 
düşüncesi bana çok ağır geldi. Fakat 
neticede aşkım herşeye galebe çaldı. 
"Sürgün şehri., olarak Los Ancelosu in
tihap ettim ... Orada bir iş bulacak, yer
l~şecek ve sonra evlenmek üzere onu 
getirtecektim ... 

Hayal ve hakikat 
Hayal ve hakikat başka başka şey

lerdir Birs-ok neşriyat evi müdürlerini 

Gary Cooper 

gördüm, resimlerimi gösterdim. Fakat 
onlar alakadar bile olmadılar ve bütün 
kapılar bana kapandı. 

Nihayet, küçük bir fotoğrafçı mağa
zasxna, rötuşçü olarak girdim; fakat bir 
az sonra işten çıkarıldım ve tamamiyle 
yrrtxk ayakkaplarunla, işsiz ve parasız 
kaldm. Odanın kirasınr da verememi§· 
tim, bunun için, birisi bana figüranlık 
yapmağı tavsiye ettiği zaman hiç tereld
düt etmeden bunu kabul ettim. 

Bütün cesaretimi topladım ve Foks 
. kumpanyasına müracaat ettim. ilk gör
düğüm adam Cim Galen oldu. Onu se
nelerdenberi görmemiştim, onun orada 
bulunması bana bir hayli kuvvet verdi. 
O zamanlar çok rağbette olan bütün 
kovboy filmlerine angaje edildiğini an
lattı. 

Bana rastladığı esnada, Boers harbine 
ait bir filme figüran aramakla meşguldü 
beni derhal müdüre takdim etti ve ken
disi gibi bir kovboy olduğumu söyledi. 
Derhal angaje edildim. Boer zabiti kıya 
(etine girerek bir tepeden dört nala in

mem lazımdı. Bu benim için yorucu bir 
gün oldu: fakat alnımın akiyle çıktım ve 
böylece ilk figüranlrğmu yaptım. 

O başkasiyle evlenmişti 
O andan itibaren bütün kovboy filttı 

lerine angaje edildim. Fakat hep bir 
firmanın, mühim bir rol isin benimle 
konturat imzalamasını bekliyordum. tı
te tam bu sıradayldı ki, acı bir darbe ye
diın. Bütün bu gayreti kendisi için sar
f ettiğim genç kız, Yovayz terkettiğini 
Ve boşu boşuna beni beklemekten yo
rulduğu için, başka bir erkekle evlendi
ğini yazdı. 

Maamafih, krsaca bir müdct içinde, 
acı bir ıstırap telakki ettiğim şeyni an
cak bir inkisarı hayal olduğunu anla
drnı. Esasen yeni işimin berılde uyan· 
drrdığt derin arnka, bütün bu 
şeyleri düşünmeğe vakit bırakmıyordu. 

Bir sene müddetle, htr j!'Ün böylece, 
stüdyolarda, figüran olarak çah~tım. 
Sonra bir gün, sırf çok iyi ata binldiğim 
için bana mühimce bir rol verdiler; bun 
dan sonra bir filmde küçük Jir rol daha 
a111tm ve işte bu filmci; nazan dikkati 
celbettim. Ertesi günü tayyareyle 
Teksasa gitti mve "Wings,. Je ilk ciddi 
rolümü yaptım. 

Talih bana yardım elti 
O zamandanberi hayatrmda birçok 

mühim hadiseler oldu. Bunlann içinde 
dir. Afrikaı:ia vahşi hayvanlar avladım 
en mühimmi Sandre Şav'la evlennıem
bir ı;iftlik aldrm - bu benim en bilyük 
arzumdu - Ve Holivudda gelmeden ev 
vel gördüğüm bütün filmlerden daha 
fazla film çeviı:idim. 

Tali bana bir hayli yardım etti. Ev-

H.arblumumi esnasında. harp meydanın. 

da.n kaçan bir Fra.ıısızm, yirmi blr sene 
gizlcnd.lkten ı.onra, ııllıa.yet meydana çı. 

karak testim oldutıJ, bundan bır müddet 
evvel, küçük blr Jıa.vadia §eklin® h&oor 

verilmişti. Fransızca pzeteıer bu cidden 
görillmeıniş h!diseyi, bütün facia, dehşet 

ve beyeca.nlle vermektedlr. 
YUrelderl sızla:ta.n bu şayanı dikkat mıı... 

corayı nakled.Jyoruı: 

Lui Delkur, harbiwnuntinin başladlğı gUn 

denberi cesaretile temayüz etmiş, birçok 
fedak&.rlıklarda bulunmuş ve derhal &.mir. 
!erinin takdirini kazanmış, gtlçlU kuvvetıl 

mert bir askerdi . .İki defa tehJtkell bir suret 
te yıı.ralanmış ve kısa bir tedaviden sonrıı, 
doktor!arm mtimanaatine rağmen tekrar 
cephf\ye dönmüştü. 

İşte böyle hlr adamı, vatan müdaafaıım. 
dan kaçmak alçaklığına sevkeden, krsa me. 
zuniyeU. karısı hakkmda duyduğu blr t">k 
kelim"! olmuştur. 

Ona hiç kimse: '•Karın sen! aldatıyor .. 
dememişti. Fa.kat sekiz gilnlUk mezuniyeti 
esna.'lında, o, gayrlta.blt bir şeyler sezmişti. 
Karısı ona, arkadaşı Ga.!ltonu iımı ediyor. 
gtlltlmstiyor fakat açık bir ı:ıey söylemiyor. 
du. Annesi tamamUe değişmişti: ailenin 
üzerine çökmek Uzere bulunan bir fela.J>ıorl 

sezmiı, gibi, çekingen, Urkek ve korkal< gö. 
rUnüyordu, kız kardeşleri. ve babasr, onun, 
kendilerinden bir te:vler soracağmr a.nla.mrş. 
Iar g1bf, bir bahane bulup mUtemadtyen ev. 
den uzaklaşıyorla.rdI. 

Lul, karısına hi<;bir şey sllylemed.I. Mı>11:1ı. 

nlyeUnfn son J?tlnllnde, karıslle baı;baııa k"'· 
dığr zaman, hep başka. şeyler düşünme~~ 
çalıştı. 

Ştlphe 

Cepheye dondU. Fa.kat ruhunu kemlr~n 
şUphe, bir türIU onu terketmedl. Bunun üze. 
rine, mütemadiyen lçU ... İçti, par&&r bitin. 
ceye kadar veya. kendisini kaybedinceye k&.. 
dar içti. 

Bir glln gene parası bitmi§ti .. İ~emedi ve 
unutamadı .. Blltiin gece gözUne uyku gir. 
medl ve işte o zaman, o bUyUk c;'ı -ınhğı 

yaptı. Ev,lnin bulunduğu Sen • Paan kasaba. 
sı ancak yirmi kilometre mesa.fedeydl .. Giz. 
lice kaçtı ve gıafa.kta anıı.eslnitı evi ·önüne 
geldi. Üç ev ötede kansınm evı bulunuyor. 
dLL 

Ona. kapıyr annesi açtı. Gözyaşla.rI içind<e 
b!rlbirlerlne bakblıı.r, 1kl ctlrmle bile söylen. 
medl. Anneal derhal ntçfn kaçtı:ğmı anladı 

ve ona. sadece: 
- Kendin görtlrslln! .. 

Dedi VE: onu, henüz kUçUk bir cocukken 
yatırdığı odaya sakladı. 

İ§te, o, annesinin evine girerken, ka.rıst. 

nm dostu Ga.ııton da., Gteld evin kapısından 
çıkarak şehre doğru yolla..ndI. 

Kaderi, ba.zan en ba.oalt tesadüfler doğurur. 

Eğer Lui annesinin evine de(ç!l de karrsmm 
evine gitseydi, onun hiyanetini gözlerile gö. 
recektı ve o zs.ma.n ya. rakibini öldürerek, 
dUşman karşısındaki kahramanhklarma bL 

naen, müsamaha görecek ve bu cinayetini 
harp meydanında. ödeyecek veyahut da, boy. 
nunu btil{erek eephey-! dönl"cek ve boşanma 
talep edecekti. HUJ!sa gaybubeti krrk ııekt~ 
saati geçmediği için, ıuıker kaçağı addedile . 

miyecektl. 
Fakat, aradan kırı~ s~kiz saat geçtiı'!:i h'll 

de, Gaston h&l& <'!önmeml~tı ve zavallı Del. 
kur, bMI eller! içinde. mUtemadi~.·en hekli. 
yordu. Ara. ınra a.nne!li onurıı yanına va.klası. 
yor. ona bakarak :vavP.<ıı:;a tıasmt sıı.\hyordu: 
O~lunun henllz i şini hıtirmediğini ve dal~ı. 
beklfyece~lnl anJıyordıı. tı. 

Asker lrnC'a11 
Lul asker keça~r olduıtunu, ancak aradan 

Uç 1'1.~n y,ectıktı>n ımnra idrll.k edehil~l. 
Rı~an ic:inde kı!.out•ınu sırtına ~e~mil ve 

evln lt.,.n::ı.1• kerıı~m:ı ıinıtnı l1<!rledl. AtınP~I 

onu ""t11nu ı~., .. PrPk !'lordu: 
_ !'iı>~avp P'ld!vorsun? 

Lııı M1ııvarak !%a.h etti: 
_ .Simdi c~nhede beni sırı:vorıa.l". lr."'<>r 'l'e. 

i ·ı c-e~im T"•11rn ni huluı:'hr~a kur~una rl Z' e · · · · . 
b .__ ·m ,,,,,,, 1,,11" hııl~s rı:ırerııdır. 

nlma\~vır.1. u ı..-nı 

ılı ~m· a'rlt~rm var'lDtvan,hıırbe sevke< P"P - · · 

vela ne Holivudu, ne de slnemayI se
verdim: fakat §imdi ne birincisinden ne 
1-:le ötekisinden vazeeçebilirim. Holvu
dun hiç de hariçten zannedildiği. ş.ekil
de bir ,ehir olmadığım anlama.k ıçll'\ o
rada b:~az ikamet etmek kafidir. Maa
mafih, sinemayı ve Holivudu terketti
ğim zaman, doğlduğum Helenada bir 
çiftlik ala ::ak ve orada, bil yük bir mem
nuniyetle, eski dostlarıma kavuşaca

ğmı. 
Gari Cooper 

K ~rıstnın ihaneti 
yüzil.nden uataıı 

llMni olan 
Lui Delklur 

la.r herhalde benim lehime mllsanıaha tevlit, 
eder; belkJ baff! bir ceza. ile kurtulurum. 

Fakat annesi onun yolunu kesU ve: 
- Ha.yrr, dedi, benim oğlum, diva.niha.rbe 

sevked!Iemez! 

Lut ita.at etU, ollnkll eııa.ııen gelininin aa.. 
dakatsizllğinden dolayı muztarip olan &nne. 
sfne, oğlunun bir mUctim gibi mahk11m edil. 
mesl ıı.zabrnı da yüklemek lıtemedi. 

O aktam, Gaston da şeh.lrden döndü .. Kur -
naz bir gençti Ma.da.m Delkura rutl&r rut_ 
la.nıe.z, oğlunun, evde gizlendiğini anladı. K& 
p&lı duran pa.ncurla.r, kız karde§letinin, ı~

kın şa~km gidip gelişleri bu. şüphesini teyU r 
etti ve bunun llzel'ine asker kaç.a.ğmm AmeU 1 
fena halde kızdı. Ka.dmla.r, artık sevmeyin. 
ce pek insafsız olurlar: 

- Vay alçak, diye bağ'rrdI, onu jandarma. 
!ara teslim edeceğim! 

Bu takdirde kadına verilen meblA.ğın kesL 
leceğ'ini anlayan Gaston buna mani oldu ve 
bunun üzerine Lui ile &!ay etmeğe karar 
verdiler. 

Ertesi sabah, Ameli, Gastonun kolundıı., 

kocasmm gizlendiği, evin pencereleri önllrı. 

de dolıışmağa ba,18.dı ve zavalh Lul yum.. 

rultlıı.rmı sıkarak, dud~larmı JSira.rak onla
rı seyretti. Dışarıya fırlamadl. onu cephe. 

den evine getirten isyan, hayatmm yegAne 

isya.mydı. Şimdi artık, yeg!ne Amir annesty. 
dl. 

- Benim oğlum divıı.nıl1arbe 
mez! 

Hayır, dı§&rı)•a. çıkamazdı! 

ııevkedile. 

Dağılan yuvanın eşyası 

Sekiz gün sonra Ameli, evdeki bütün eş. 
yasını a~ık arttırma ile !!altlığa çıkardI ve 
yumruğu kalçasının üzerinde olduğu halde 
bu satışa soka.kta.n nezaret etti. Saçları yU_ 

züne dökillmUştU, çUnkU biraz sarhoııtu. öw 
rUnde ilk defa olarak dudaklarına ve ya.na.!( 
larma boya sllrmü,tU. 

Lul bütün bunları, kapalı pa.ncurlarm e.r. 
kasından seyretti. Annesi, her zama.nkindorı 

daha sert ve deha. asabi blr tavırla, barekAt 
siz ve dimdik yanında duruyordu. 

Sa.trşın ı;onuna doğru Ameli; 

- Ya bunu unutuyor musunuz? .. 

Diye bağırdI ve satış memunınun masa.;: 
Uzerıne bir pıı.ket fırlattı, bunlar, Lulntn, 
dUğ1lnde giymiş olduğu siyah renkli yeni el. 
biseleri, s;apka.sI ve dJğer eşyasıydı. 

Ameli, hemen o akşam, dostuyHı. beraber 
Sen _ Puanı terkettı. Birkaç ay sonra, b\r 

geceyarıst, onu, Parisin en bayağı mahalt~
lerirıden birinde, sefil bir vaziyette gördiller. 

Mahpus 
Delkurlarm evi, blı'isini gizlemeğe ga.yet 

elverişliydi. So)tak üzerinde küçük bir bini\ 
vardı ki, burada kız~ardan birisile , kocl\.ıcı 

qturuyordu. Sonra küçük bir e.vıu ve onu ta.. 
kibt:a, gene küc;Uk bir i:ılna geliyordu. Lui, 

işte bu binadaki odalarm birisine yerleşti. 

Yeglıle can sıkrnı şey, lmmşularm evinin 
ilk katından, avlunun görUnmesiydf. Bunun 
için pancurları mütemadiyen kapalı tutmak 
icap ediyordu. Ayni zamanda., odanın duvar. 

ları da pek kalm de 1 ııaıarı 
.sesle konuşulunca, kom~uıarJ11 r.'iteL<lftl• 
tini celbetmeğe lmkAn yoktu. ''!l<i selle 

1 

tıır" ııı-"' hep yava§ sesle konuştu ve uşsıı 
•e }(Ot! 

ra, dünyada, yüksek ses. uttU· e 
mevcut olabileceğini bile un 1<adsf· 0

6
, 

.Tand:ırmala.r 1918 senesıne .. , ..... dur 
' bıµIP" ı 

Jarm evini nezaret altında. .....,0~ nı 
k YbOl•" , ••• 1919 da Luiye artık, a. a 111fl11 

bakıldI ve Ameli harp auU&rlll 

aşı almağa başladI. 

Gizli işçi tı&ı 
aJ ştıad8 ııJl 

Ayni sen~. Lui de , ç 1 aJIŞt:ırBl' eJ 
.Aıuıesl, evlerde de işçı . ç bril<a. 

l tı Fa. ıyi ~ fırçası fabrika.sile an &Ş • bıJ!c ,.e ~ 
ihtiyar kadının bu kadar çıı. dıyse de• 
lığına bir türlü a.k1l erdtreıne 

1 5,ııd' 
ttiJ<lerlJl ,a~ rmm da ona ya.rdmı e b'r ihtl,,.. f 

kur bu işte o kadar bUyUJc ı eJll 
betti ki 1937 senesinde. gundt 

(3 lira) ka.zanll'laıı... ba§ladı. 
0 

.. etıe' 6
'" aJltlY '' ı 

Her sabah, saat altıda k 131r Jll 
ntn kahvaltılarım bazırııyordut. yecllde 

gozha.nede çalııııa.n babası saa 

yordu. ııafi!çe sJ~ 
O zaı:nan Lui. pancurıarı b88ı11ıJI 

rak çaliı,mağa ba§lryor ve M dUı111 
kadar ..111'' zamanı otan saat yediye 

1 
bitJP-

çalışıyordu.. Annesi ev işlerin gs.ıete 
~ıra ..ıde ya.T'dnn ediyordu. Lul ara -41lnıJ ıı;· 

Y<' .. ve vUcudunun uyucuk.fuıs~ 
için jlmna.sUk yapıyorcJU. 

Ba.bast ve 
"!Urıce·· 

annesi 0 , 

Böylece, a.rada.n uzun, çok uıuıı 
c• geçti. '16 ııııl• 

1936 de ihtiyar ba.b& öldÜ de''-' 
' 1şil119 c 

evden çıka.r çı:km.a.z, tekrB.t ğildİ· »' 
ti. İstirahat edecek zıı.m8l1 d~' 

0 
g~ııı6 

artık babası ölmll§tU, annesi .... 

ğe mecburdu. 
1 

de 1Jldu 
Bundan on glln evvel, a.nııes a§Dldd' 

dıneağız ta.m yetml§ dört Y r&Zt ol~ 
tek deta. koltuğa oturma.ğ& -alı~rıılf 

da.tl <;- • ..ıı• 
son gUnüne kadar, dtll'lI18. blll'llecbu.ı'"1 ııenedenberl, gtlnde, a.neak geıııılıı 
ikt keUme söylllyordu, çunkil· A.,,]lşrııt 

alısın dı:V...... "' faletl ve oğlunun az k ir g:t&P 
edilmesi ilıtlı:na.U, ona ebedl ~~ on• 
ra.p vermişU. 1920 de, ktZX 

deml§U: s&ı ıııJ 
otur 

- Eğer Lui şimdi tesltı:n 
1 

ha.pisle kurtulur. . bit ıı~ 
İhtiyar kadın, kızma. ınUtblf 

!ederek §U cevabı vermişU: teıer oJ10 

- Ben sağ kaldikça., ge.ıe 
ba.hsetmiyeceklerdir.• sJl cıışs.t'.,l: 

o gündenberl, Luinin, oda.deJl'.liştl· ~' 
ması, mevzuuba.h! bile edilıll eYe 1 babası da ölmüştü. O hapisbaıı edeceıı 

ın!Il ana.esinin nıaf§et!nf kim te 

Jt1 f,, 
"Teıdim oluyorll ııııı: 

dUilde JttB 
Ann~si sabahın saat dör 1şı tı 11e 0tı 

Saat altında Lui sokağa çık aoıır~ 
leri kamaştığı için 8endeJedi· pls.tl 

}<U ttl• bindi ve doğru jandarma rbes ı 

ta se "' gitti. Artık teslim olmak . 1<l!I 0, 
Jandarmalar bir hayli müŞ :ı:3rıı~ ) 

düştüler-, çUnkü dosyalar. uzun \'e'~t 
eve. ·ı-& ri kaybolmuştu. Pariee. Bo"' • tıı.1.1Jtı 

lefon etmek ve birçok bUroda 
mak mecburiyetinde kaldılar. 

Nihayet Lulye: 

- Serbestsiniz, ded1Jer. bit ~eiı 
·- blÇ . ' Nasr!? Serbest mi? ;\rtı" 1 ,ı.«Jll~'. ,

1 ed!"' ı;tıl mryordu. Affı umuml i!An ·e g Jl' 

siz bilmiyordu. Bir hapisbe.Jle~ tıl! ger 
·rr.ııı ı=ıı ğini zannediyordu. Onun Y1 clıl· " dl· 

beri beklediği hürriyet işte bUfael"ııır.,,, 
yapayalnız ve isted1ğl yere !ral< ~ f 
mı? ömründe ikinci defa. 01 u~ı 
tıpkı yirmi bir sene evvel, l':~:rııedl· &O' 
olduğu gibi, ne yapa.cağını bl cs.ıırll' 1 

Bereket ki, eskiden çalıştığı µıMe a$· 
tabaşı olan adama rastıa,dr. ~111oııııÇ0ı: 
şefl bulu.ı:ıduğu demlryoJU il! dett!· 
d laine iyi bir iş vereceğini va.a. 
dlği kız kardeşi Jann, ona.: ,,

1 
, 

deu · • _ Nihayet ya§ıyacaksı:n, ... 111ı1eJ1• ti 
..ıız..,.. .;'

Evet, kart.9ının biyanetl Y ~ ..,.J, 
1 ,.ııgv·- "'' hir senesini, yani blltUn gen.. •e ,. " 

·ç!Pu il " 
lıiya.n.,t etmiş olmak ıstırabı 1 :ı:ıı."'ııl -ti 

rak, loş bir odada geçiren b\l rS ~ııı'-) 
şimdi 47 yaşına geldikten sorı 
~ıyacaktı. 

HA~~~ 
tıfafl t· /stanbulun en çok sa .10rı/P 

1 akşam gazetesidir. ~ edef 
HABER'e verenler kar 
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t61'tnıı. ~reli son defa Marsilyada Ode güldU: .,, _ B:~· belki hali. ora.dadır. - Bu cihetten merak etme. Fakat 
_ lfalkı Parise gelmiştir. şunu bil ki, sık sık döğilfmek mecbu. 

dUrn. r;rr:. burada olsaydı görtlr. riyetinde kalacağız. 
l'lını. llkü her gUn şehri dolqıyo- - Böyle işlerden ka.çınmıyacağünı e1z 

de gördüni.lz. Yumruk, tökat itlerine 
l.andri l'>litiste do~ söylemiyordu. Belki gelince, burtlarda. en mUhinı mesele 

~lkıt p l.agorele tesadU.f etmemişti. usulünü bilmektir. lnsan ya. yumruk 
ll1 ~ atiaHierin "İnci çiçeği" ismi- vurmuını bilmeli veyahut da. az yum 
dtıfun ikierı giliıel kıım Florençi ol. ruk yemesini öğrenmelidir. 
'6~letnlt ?iliyordu. Bu ıuretle yalan Ode dö Valver ka.hka.halarla gülü. 
l~r dU: herha.lde kendince bir eey. yordu. 

l3u ! düğünden ileri gelmekteydi. - Mademki böyle, bugünden itiba.· 
trı.letr ~da:r izahat Ode'ye kiti gel. ren maiyetime dahilsin. 
llıa.ıt~ kat, buna rağmen tekrar sor- Ode, maiyet kelimesini a.laylı bir 

..... kendini alamadı: tarzda söylemiıti. Fa.kat Landri bunu 

li~or ~tnek Konçinl kızını öln1U~ bi. ciddiye aldı: 
- Kont dö Valverin maiyetinde 

lilı.~~vet tn.öayö ve kendisini bu fik. hakkiyle hizmet etmek için uğra.şaca.. 
dfxn. caydıracak bir eey de söyleme- ğım. Kendileri herhalde Konçiniden 

aşağı mertebede değildirler! ... 
1• ...._ Cok . • K . . Ankr 
llfrtıdir'> 1Yi yapmışsın. Kızm annesi - Orası öyle... onçını mar. 

Lan · kiliğini parayla satınalmıştır, halbu-
..... ~lrıin lf adesi mliphem oldu: ki benim kontluğum ecdadımdan kal· 

ltıeneu ka.dın çok yüksek bir aileye madır. 
hende:~· Kendisi İtalyan değildi ve 
Şinıaı rı ıraz gonra !talyayı terkettl. 

Ode, e olduğunu bilmiyorum. 

8öylexne~~drinın bUtilıi bildiklerini 
bıuıa gU 18teınediğini anladı. Fakat 
tuılit. ~~:ıllledi. İkisi de bir an sus-

- lt.ı 'Yet ~de tatlı bir gUlUı,le: 
daJci t raf etttgın suç, dedi. Hakkın. 
de~ eveccuhıı-·· t;il. tv o.unu kıracak mahiyette 
l'e)t ben~er kendi sefaletini terkede. 
ltn ~rrı Befaletime i3tirtki istiyor. 
~ kabuı ediyorum. 

..... tıbe le~çle bağırdı: 
"1tı'llld tte ısterim mösyö. Siz uzun 
~!~en ~ aradığım b!r ef endis:ni~ 
tı ~itila içbir vakit Konçininin verdf

e t.ınirıer çıkmıyacağma. eml. 

XI 
SIRLARIN TEVDU 

Ode ve Landri arlık iyice anlaşmış. 
lardı. Valvcr yemek parasını verirken 
kendisine alaycı bir azamet vererek 
gUlünç bir şive ile: 

- Haydi bakalım, dedi. Usta Lan. 
dri. Zatı şahanemin ikamet ettiği sa.
raya seni götüreyim ... 

Landri ayağa. kalkarak o zamanın 
tdetine göre efendisini üç adım geri
den takibe başladı. Fakat Konçininin 
ada.mlarma rasgelınek ihtimalini düşU 
nerek şapkasının kenarlarım yüzüne 
indirmiş ve yakasını kaldırmıştı. Yal. 
nız gözleri meydandaydı. Ode ise böy. 
le bir eeyl dilfUnmUyordu bile. Senka..-
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çini asil ha.rumlara yaklaşmaktan 

geri kalmazdı. Şimdi de kadınlar, da. 
ha doğrusu bir kadın yüzünden en 
büyük memleketlerden birinin ba§ına 
geçmi&tir· Bunu anlatmaktan maksa • 

dım, böyle kadınlann yanında. rağbe. 
ti f a.Zla. olan bir efen dinin yanında ça 
lışma.nın nekadar güç olduğunu an
lattaa.ktır. Başımızdan neler geçmedi. 

Genç ve gür.el olmaları şartiyle her 
tabaka. kadınlardan elimizden neler 
geçmedi. Konçini hem müsrif, hem de 
ona buna par::ı. vermeye fazla meyyal. 

dir. Bir arıuyu yerine getirmek, bir 
mukavemeti kırmak, bir cilrüm orta
ğı bulmak i~in avuç dolusu para har. 
ca.mn.ktan çeldnme7.di. Bu entrikalar 
bazan fena neticeler verirdi. Kıskanç 
işıklar, babalar, tahkir edilmiş koca· 
lar, namusu mnhvolmue kardeşlerin 
hepsi peşimizdeydi. O zaman bunlarla. 

uğraşm:ık, kimisine bir kılıç sapla. 
mak, kimisini de bir hançerle öteki 
dUnyaya yollamak laznngelirdi ve 

böyle i~leri ekseriya ben görürdüm. 
Ode: 
- O ... dedi, Usta Landri bu kaba

dayıca işler pek hoşuma gitmedi. 

- Haklısnnz mös,Yö. Bu işleri yap. 
mak için nazik olmamak gerektir. Fa.· 
kat hiç olmazsa teselli olacak bir nok 
tam var ki, o da ş:mdiye kadar hiç 

k·m<'eye a.rkadan vurmamıe olmaklı. 
ğımdır. Daima yilz yüze ve canımı 

tehlikeye koyarak vuruştum. 

- Her nekadar ... Neyse bu mesele
yi geçelim. 

- Bunla.n size söylemekten mak. 
l!adım, Konçini hakkında pek çok bil-
diğim olduğunu anlatmaktır. Bunlar 
o kadar müthiş eeylerdir ki, Konçini 

bir tanesinin bile duyulmasını iste. 
mez, hele şimdi... 

Ben ondan ayrılalı epey olmuştu. 

Beni ölmüş biliyordu. Meş'um bir ta
lihsizlik her işime engel oluyor, tut. 
tuğum her iş taş kesiliyordu. Az kal
sın açlıktan ölecektim. Günün birinde 
aklıma eskı efendim geldi. Gidip ona 
müracaat etmeye karar verdim. Ken-' 
disine hiç ihanet etmemiştim. Bunun 
için bana minnettar olmMı lizundı. 

Senelerce hiç kimseye bir §eY söyle. 
meden yaşamış olmamı na.zarı itibara 
alarak yaşamak için bir çare göetere
ceğini ummuştum. Ondan bir servet 
değil, sadece karnımı doyurabilecek 
kadar İ§ istiyecektim. Bu düşilncelere 
kapılarak Koncininin karşısına. çık • 

tım. Benim hala yaşadığımı göıiince 
korktu. Gilniln birinde sırlarını ifşa e. 
debileceğimi düşünerek hemen asılma.. 
mt emretti. Eğer si:ze tesadtif etmiş 

olmasaydım şimdiye kadar çoktan öl· 

mllştüm. İ§te hayatımın başlİca hl • 
diselerl. Konçini pek iyi bilir ki blr 
insanı susturacak en iyi çare boynu...., 
na ipi geçirmektir. ÇünkU ölUler ko
nuşmaz. 

Buraya kadar dikkatle dinlemi~ o. 
lan Ode sordu: 1 

- Acaba eski efendine karşı hiç f. 
hanet etmedin mi? 

Landri bir an durdu. Sonra, karar 
wrmiş bir tavırla başını önüne iğdi: 

_ Ettim mösyö. Vicdanımda küçük 
bir yük da.ha var. 

Va başını kaldırarak, Ode'nin göz. 
leri içine bakarak devam etti: 

- Fakat bu bir ihal"et olmakla be. 
raber utanılacak bir şey değildir. Bu 
iyi b:r hareket tir, benim serseri haya. 
tımda if tiliar edebileceğim Y.eglne i§· 
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lir ve bütUn felaketler başıma bu 
yüzden gelmiştir. Bu iı;ı olmasaydı 
Konçininin yanından çıkmıyacaktım. 
Fakat ne olursa olsun buna. pieman de 
ğilim. Gene sırası gelince ayni şekilde 
hareket etmekten çeknimem. Eğer ar. 
zu ederseniz bu vakayı da anlatayım. 

Bu itiraflar Ode'nin pek hoşuna 
sitmişti. Gözleri parlıyarak dedi ki: 

- Bunu sonradan anlatırsın. Ma
demki itiraf yolunu tuttun, vicdanın
da bundan daha ağır bir yük olup ol. 
madığını söyle. 

Landri hafızasını arastıran bir a _ 
dam tavrıyla düşündükten sonra çok 
ciddi ve samimi bir sesle: 

· - Ben melek değilim mösyö, dedi. 
lpe kazığa layık bir adamım. Benim 
gibi adamların yapabilecekleri bütün 

şeyleri yaptım. Fakat size temin ede· 
rim ki vicdanımı tazib edecek bir f e. 
nalık yaptığımı hatırlıyamıyorum. E
sasen demin de söylediğim gibi tahsi
lim dolayı3iyle dini hisler bende kuv. 
vetliydi. Bazı meselelere karşı knt'iy
yen müsamaha göstermezdim ve ne 
yazık ki bütün belalar da başıma bu. 
doğruluğum yüzünden geldi. Bunu bil 
diğim halde gene de fena yollara sa
pamıyorum. Tabiat işte. 

Ode, gayriihtiyari tebessüm etti. 
- Anlat bakalım şu ihanetinin hi. 

kiyesini: 

Ve arl<adaşma ce~aret vermek için 
kadehleri yeniden doldurdu. Landri 
bir yudumda bunu devirdikten ve ken-

~ilerini dtnliy~n birisinin bulunmadı
ğını tetkik ettikten sonra ma~anın ü. 
zerine iğ;Idi. Ode de kendisini tnklid 
etmişti. Alçak bir sesle anlatmıya 

başladı: 

- Bu sırada Konçininin sayısız met 

rcsleri arasında pek asil bir kadın 

vardı. 

Odc merakla sordu: 
- Bir Floransalı mı? 

- Hayır mösyö. Bu bir yabancıydı. 
Bir dikkatsizlik neticesinde kadın 
Konçirılden gebe kaldı. Bu pek fena 
neticeler verebilirdi. Bilmem nasıl yap 
tı, bu kadın gebe olduğunu herkesten 
saklıyabildi. Halbuki etrafında bir 
sürü casus bulunuyordu. Kadın her 
§eye rağmen ve kimse farkında olma

dan çocuğu doğurdu. Çocuğun ölü do
ğacağı söyleniyordu. Halbuki dünyaya 
kuvvetli ve yaşamıya hevesli bir ço. 
cuk geldi. Bu bir kızdı ... Dünyanın bü· 
tün güzelliklerini üstünde toplamı~ 

bir kız ... Şimdi ihanetimin nasıl mey· 

dana geldiğini anlatacağım. Bu me • 
lek, doğar doğmaz babası tarafından 
bana teslim edildi ve boynuna bir taş 
bağiıyarak nehre atmaklığım emrolun 
du. 

Ode ı:;a.şırmıştı. Kekeler gibi sordu: 
- Aman yarabbi! ... Mel'un, sakın 

bu çocuğu öldiirmüş olmıyasın? 

- Hayır möc:yö. Bu müthiş cesareti 
kcndıınde göremedim. lc:te ihanetim 

buradan başlar ... 
Ode ağır bir yükten kurtulmuş gi

hi rahat bir nefes aldı. Gavriihtiyari 
kadehleri yeniden doldurdu. Ve bir 
yudumda boşalttı. 

- Onu ne yaptın? 

- E\•vela babasının hatırına hi~ 

gelmf":ni[i olan bir is ynptım. Küçüğü 
vaftiz olması için kiPseye götfüdüm. 
Doğrusunu söylemek lazımgelirse o 
ı:::ıra.daki düşüncem, bu dini merasim. 
den soııra çocuğu nehre atmaktı. 

Vaftiz işindrn sonra ismini verdim. 
Babasını Konçini olarak yazdırdım. 
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-------------------------------~--------------------------_,,,,,,,,,,,,,,· Annesinin meçhul olduğunu söyledim. parçalandı. Fakat çocuğun sel8.111etı 
Kıza Florençi imsini vermiştim, bu bunu icab ettiriyordu. Başka ne y3P

3
-

doğduğu şehrin adıdır. Kendim de i- bilirdim? .. . 
sim babası olarak imzayı attım. Ode eh~mmiyetle bu izahatı di

1111 
-

Ode heyecanla: yordu: 
-Florençi, dedi. Ne kadar güzel bir -·Doğru. Çocuğu katil bah3

5111
: 

isim bu. Artık senin hakkında iyi şey- vermektense baskasma teslim etırıe - ıı-
ler düşünmeye başladım Landri. Son. daha hayırlı. Çok iyi yapmışsın ı.a 
ra ne yaptın? dri. Devam et ... 

- Sonra küçüğün çok güzel olduğu- - Çocuğu verdigwim kadın bir frıı>l' 
f k · en-nu ar ettim. Yavrucak sanki maruz sızdı ve ismi Lagoreldi. Oldukça ırı ·yi 

bulunduğu tehlikeyi anlamış gibi kil· faatine düşkün ve hasisti FlorenÇ
1 
•• 

çücük kollariyle bana sarılıyor, bıyık ö~~Urmck için Ko!lçiniden ·aJdı~ıJl'l .b~~ 
1arımı çekiyordu. Gökmavisi gözlerile tun parayı ona terkettim. Bu bın dil 
ylizüme bakarak sanki yalvarıyordu. altınıydı ve benim için büyük bif 5~~ 
lçim alti.tst oldu. Bu esnada çocukla. vetti. !ster inanın ister inanın11~ \, 
rın ı:ıüt istedikleri zamanki gibi dudak- mösyö ... Fakat bu para on misli olS~ 
tarını büküvermesin mi? dı gene yanımda tutamazdım. :e:ııerı -

H 
. k • 

emen rasgeldiğim bir dükkana gir mı ya ıyordu. 
'elim. oradan aldığrm şekerli sıcak süt- Florençi hayatının karşılığı ol~ 
le karnını doyurdum. Bunu~ üzerine bu para sayesinde kurtuldu. Lag0 ıı. 
yavru bir kuş gibi cıvıldamıya başla. parayı aldıktan sonra çocukla }>et 

dı ve bu suretle efondime ihanet et- ber ltaıyadan gitti. t~te mösyö. ill~ 
mis oldum. · ·ıı .. netı~ ~udur. Bu hadiseden sonı '&e 

Vnlver kalbi rahatlanmış ve inan- fendımın bunu keşfetmesinden son bC' 

mış bir adam tavrıyla: rece korktum. Eğer bir kama dıı! t 
- Landri, dedi. Sen vicdanlı bir a. sile kurtulacağımı bilseydim' o 1<ııd8 i 

damsrn. Sonra ne oldu? korkmıyacaktım. Fakat Konçini .bC~ 
- Sonrası. küçüğü yanımda tuta - Barcello zindanlarına attırabilird1• , 

mıyacağımı anları1ın1z tab;i? rada müthiş işkenceler arasında.. 8~ 
- Elbettf!, erkekler sütninelik ya- larca, senelerce yaşamaktan kor1<ttl 

pamazlar. Hem Kon~;ni de iı:ıin farkı. ve hiçbir şeye bakmıyarak ilk fır~: 
na varır ve çocuihı rldürmek üzere bir ta kaçtım. İı:ıte o zamandanberi fc ., - l~v 
başkasına verebilirdi. ketten felakete uğradım. Az l\fl • 1 

- Doğru söylüyorsunuz Mösyö. yapacağım cinayetin cezasını da r,t 
Ben de böyle düşünerek ya\TU~'U o va- kiyordum. 
kitler bana bazı iyilikleri rlrıkunmuş Ode haı'is bir ta vırla sordu: 
olan bir kadına verdim. Bu kadın - Ya küçük Floren<;i ne oldU? 8ıı 
bıından başka bilmedi~im bazı ı;ebep- Landri kat'i bir ifadeyle er' 
lcrden dolayı Toskanadan hemen çık. verdi: it 
mı •a mecburdu. Hayatım gibi sevme- . - Bilm~yorum mösyö. Yalnız b~; 
ye başladığım Florençivi ona terket - tıyar olduguna vakıfun ki bu da b 
tim. Ayrılırken emin olunuz ki kalbim kafi geliyor. 
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Paşa bahçe 
~oeuk kampında 

---· 

Bugünkü 
radyo 

1STA1'.'BUL: 

18,30 plA.kla dana musikisi, 19,30 Afrlkl\ 
av hatıraları: S. SalAhaddln Cihanoğlu tar.ı. 
tından, 20 Rıfat ve arkadaşları tnrafmdıın 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Öm.'!r 
Rıza tarafından arapçn söylev, 20,45 Safiye 
ve arl<adnşlaı·ı tarafındaıı TUrl< musıkisi ve 

halk prkıları, (saat ayarı), 21,ı:ı orkestra 
22,15 ajans ve borsa haberleri, ve ertesi gu. 
niln programı, 23,30 plı\kla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23 son. 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın merkez, şube ve aj~rıları için LÜZUMU KADAR MEMUR 

ALINMAK ÜZERE müsabaka imtıham açılmıştır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yai1 J 8-

den aşağı 30 dan yukarı olmamak ~arttır. 

c~ t~ 
kır rl 

iti;: k -
ı,laıı cııarında ı.ıc bir tren 

lt ık buı kuır· 
~·· 0kııı Ur direktörr· - ·· ·· b ~cı , çO<:ukı ugunun u 'p lıtı kam arına mahsus olar·k 

lld Ptan b' · 
~ ilYıı. ırı olan Paşabahıre 

t Urada 7 
lh.ltıı '° 2 Ço·uk 
·'(it 1• llta dö • var. Dersler bit-

""lch.. rt ay 'b· 
°hıı:,. "~1lin b· gı 1 uzun bir za-
>cı 01lar, .r kısını ya sokaklarda 
~ ~t. li Yahut 
lh, İf il.lbuki bii e:ıerde kapalı kalı-

ÇoJt 1 
\>e ınu Yuıncleri için bol ha

~. ı. .lllııhtar ntazaın gıda ile uykuya 
'°'lllr· % 01an 

t~rı.ı:4 Ur ditek .. lllahluklar bunlar-
~ f \' torıug··· b 

aıı ·ı.. t Çotuk u u vaziyeti 
ıl •l';ı b ların ih . 

~ Uçuk lir . . tıyaçlannı ay-
~ıı tııiaınak . ~ gıbı küçük bir pa

~ lorrahda bit d' ıçın kaınplar açmıştır. 
~ · a •rckt" 'ott Sta ba'- or, beş öğretmen 
~ İlllı "1tı v ' r, ~ altılld c ınuhasebeci var. 

~hPıl lllcır, gc:· Yaşanıyor. Jimnastik-
ıy llltilcr d . ( or. Gij • enız banyola-

t "ar ilde ik' ka 
ct rııı. · ~Ukl 1 hvaltı ve iki ye 

ı~ h "<IJl \> ar ın ~ . 
• Uyijı. t gcıill • cscla denız ban-
~r 11 b' . tıdcn d" .. 

Şj .1r •§tahıa ondukten son-
~. Ya,'.11dldcn h Yemeklerini yiyor-

qllt er biri b' 
d ll~11d ltıaııcn k ırkaç kilo al-
• ~r~. d ~il ba k Uvvetlcnrnişlerdir. 
'tr tri [ ş a civa d 
• tt~ıu ilbrikaiari r ~ki. cam, kun-
~lıltilc >'er. a Ylc ıstıfadeli yer-

t ;o aşka ka 
ı Socıı\ lpılıyor. Pnılara, kırlara 
,_tı )'l "tıu 
""11 lltı\ı_ erinin b "Ih 
..,. ~~ ._tı t.._ 1 assa pazar giln 

111'.ıl ~ ~plu · 1 bı: ~lır zıyarctlcr, onların 
il Ilı:.. . tdilişl . 

tc ~kı.....~ara erı, Yeni ve se-
ı., il \'c c ""'l.llÇtJ. Yaratıyor, 
"it lt ~ı. • ilcr .. 
~ \>ti ~dıra ' gunlerini şenlendi -
i .l'ıııı ~ c ita. il kampı derhal bü ük 
çtıı • gel ?Jılaını 1 Y 

!IJtıd· Ctck § ar, kendi çocuk-
•dcn sen 1 "- ltar e oraya vermek 

~. ar vcrıni 
··:::;~ şlerdir. 

ı,· ~~ .. 8q ··:::::-.. .. 

" 
......... .. ,., ........ -::• ................ . 

(/ t( ················:· 

et·11ı,· eı si erimizin :i 
Cla,._: .. ··~ / :. 

~l'gl~i~.J_ 0rnıaıaı ı \=: 
ilQ ttitı · ~~ n •• <h.~.~"ll11 l?l'f- • t§redilen lisan 5! 

! Q~' icf:rrıııı fornıalarmm ii 
~ .. edilebil cha.nernizden te- 5i 

h... "'(\\I ece~. ı: 
<'~ f l'ucuıar gı ~azılını§b· U 
~'il }'~ ()l°lllala u:', bırkaç gün g 

, ~dıt ht :ı. .. ı_ tı ıatenıelerinden H 

ı 
\'a..._ ~ lJ ""1ı.a.tdd ~ •• r "Q ed ~\il'\ ~a ıgı neticesine Si 
~~tn iJ~la rtıandanberi de· ii 
~~kıı iltj ku llrn12da bu gibi ai 
k_··~l't t~et ...... ~ı rnukabilin. !i 
:~r.:.. \>e ·ı -•ıı:ıe abo l ·· ~Ilı-- ''Yer il ece'"· ne o a· :: 

~~toı-;': bir da~1 Ya~ılmı~tı. g 
··::::!~!:~~. il ta.v2ıhe Jij. H 

···=::::::::······ :: 
)\ ~ ....... ::•··· .. ········· .. (.Jt ~ti~ ................ . 

~~'"' llekırnı J 
t>e}' .. aı il . 

~ ~hı.~. 811lıAydın 
"1atı 1' clcf 0:. 

8~kağı No. 1 S 
'o~ ttıaada .h 1 5 5 3 

81lat 2 d er gUn: öğleden 
en 6 Ya kadar 

Kamptalri çocmk1ar ktr gcziutisiıı<lc 
ve JJcyzbol oyııarlarken 

l'E~TE : 

18,311 cazband takımı, 19,30 konferans, 20 
vıın konseri, 20,40 konferans, 21,05 opera par 
çaları, 22,35 haberler, gramofon, haberler, 
24,lO salon musikisi, 1,10 habcrlrr. 
Bllh.m~~: 

ıg,O;'} cğlrnceli konat!r, 20,20 konfcranoı, 

20,40 balalayka konseri, 021.15 gramofo:t 
kitaplaı-, mccmunlar, 21,35 hava, haberler. 
spor, 22,50 konser, 23.50 son haberler. 
f,Qr\DR.\: 

19,05 konser, 19,25 Epor, J 9,35 hafit mu. 
siki, 20,35 hnbcrlcr, hava vesaire, 21,05 açık 
bava konseri. 22.35 konuşma, röpotraj, 23,35 
dııns orkestrası, 21,35 haberler, hava, gramo 
fon, 
ROM\: 

111.zn yerıl plltklar. JR.115 kRrışık yayın, 

21,45 kar~ık musiki. 22,0!'i orkestra konseri 
23.0j hlm konuşması, 23,l:> komedi. sonr·ı 

dans musikisi, istirahatıerde haberler. hava. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam şehrin ıntıhlcll! semtlerinde nö. 

betçi olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekilcr: 
Emlnönlindc (.Mehmet fützım), Bcyazıtta 

(Cemil), Küçükpazarcla (Yorgi), EyUpte 
ıMustafa Arif), Şehremininde (N~zım sa. 
dık), KnragümrUktc (Kemal) ı. Samatyada 
ı Teomo~ı. Şehzade başında ı İsmail Hakkı}, 

Aksaray.is (Sarım), Fenerde (Emllyadı), 

Alemdarda (Eşref Neşet), Bakırköyde (Mcr 

kez), 
BeyoJ;-lu cihelindckilcr: 
'ffin.-ıbaşıntla (Matkoviç). Yükııekkaldı. 

rrmda (Vingopulo), GalaUıda Topçular cad 
desinde (Merkez), Taksimde Parmakkapıda 
(Kemal Rcbill 1. Şişli Osmaybeyde (Şark 
Merkezi, Beşll\laşta <Ali Rıza). Sanyerde 
(Osman), 

üııkUdar. Kadıl<l5y V.? Adalardakiler: 
üııl<Uılarda ( Ahmedlye), KndıköyUnde Si\. 

~illlUçeşmc caddesinde <Arman HlC\sll, BU. 
yUkanada (Hali<), Heybelldc (Taanş), 

TiFOBiL 
Or. iHSArt SA Mi 

l"ifo \'e rıararifo hı~talıklarına tutul 

nıamı( İ~in a~ızdan aiınan tifo hap· 
larıdır. fliç rahatsızlıl: verme7~ Her 

kes alabilir. Kutu~u 55 Kr. .................... 
• 

0ürkige iç) J) 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtiha.•a girebilirlerse de 18 yaşından evvel ıne -
murluk sınıfına geçemezler.) 

Orta mektep mezunları için altı ay. ve lise yüksek mektep mezunları ıçin 
bir sene devam edecek olan staj mü-:ldeti zarfında orta mektep mezunlarıfl<t 30, 
orta ticaret mektebi mezunlarına 40 lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80. y:j:.sek 
mektep mezunların 100 liraya kadıu veimtihandaki muvaffakıyet dereces:ı: nıü-
tenasip surette i.icret verilir. ı 

Eyi derecede yabancı dili bilc".l <'rin ücretleri emsalinden on liradan a" ol -
mamak üzere yüksek tutulur. 

Staj de.,.resini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlr. yir 
mi liradan a'?<lğı olmamak kaydiyle yiizde yirmi nisbetinde zamla TEKAODE 
TABİ DAİMf KADROYA ahnaca~tır. 

Müsabaka imtihanlarına ANKftRA,ADANA. ANTALYA, AFYON, BAT.l
KESİR, BURSA, ÇANAKKALE. nİY ARBEKİR, DENİZLİ, EDİREN. ED • 
REMİT, ERZURUM, ERZİNCAN ESKİŞEHİR. G. AYINTAP, fSTANRUI.. 
İZMlR. KASTAMONU, KARS, KAY~ERİ. KONYA, KÜTAHYA, GtRE -
SON, MALATYA, MARAŞ, SAMSUN, ORDU. UŞAK, ÖDEMiŞ. SfVA~. 
TOKAT, TRABZON, VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve orte ti· 
caret mezunları için 19 ve 20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunla-:-1 için 
23 ve 24 Ağustos saat dokuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtilı::ınlara orta mektep mezunları ahnmryac:ak -
tır.) Müsabakaya gireceklerden ne ~ibi vesikalar aran.daığt ve nelerden imtihan 
yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahname -
terde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştiral! edr:bilecekleri m:ıhaldeki banka şubesi rnU
cl:irlüğüne ve Ankara da bankanin rersonel işleri müdürlüğüne 18-8-19 ~ 7 ta-
rihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

Jstanbul Nafıa MUdürlUğüoden: 
20-8-937 cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde "~210., 

lira keşif bedelli ht.anbul Güzel Sanatlar Akademisinin muhtelif kunrı1"rında 
yapılacak tamirat ve tadilat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdll"hk i~leri genel, hususi v"e fenni şartnameleri 
proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer eVt"ak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat te-minat 616 liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yapbğına dair göstere • 

cekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden alımı olduğu müteahhitlil.: ve 
Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri. ( 4715) 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

[Q)<OKT©R 
Necaettln Atasagun 

Her gün sabahlan sekiz buçuğa 
ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 

li tayyare apartmanlan ikinci daire 
3 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 

En cazip modeller, mevsimlik oıetiDI dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 
her okuyucularını dakupon muka-

"e şık kumaşlar. bilinde muayene eder. 

Tstanbul Yeni PostahaM kıırfı!ında •-• •••••••••••ıii 

fMAıHA& 
~ESMOR 

\ 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahlplertne 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide t:arihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 
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• • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi• M d 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· 

l en l z e delerini tahriş ederler ve 
'MAZON HAZIMSiZLICI MlDE EKŞll..lK ve : den bir~ 

giderir. lNKIBAZI DEFEDER. Bu~.u~ 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil rnus 9111' 
kabul etmez. MAZON isim horoz marka.. '9 

ı >ikkat ve lYl HAZIM ediniz. Ek~ilik, .. Ha~ı~sızlık MEVVA TUZU d pos"' Deposu: MAZON ve Boton ceza e 
Y enipostahane arkasında agırlık baş donmelen hısscderler 

ADEM i i K Ti DA R~-•I 
1 

ve iB EL GrEVŞlEKILDGnNIE KARŞB 
. 

HORMOBiN 
·-. Tabletlerı • t<er lCzanede arayınız. ı P!Jsta ,.;utusu 1255 HormolJln , -· 

biti 

• 

. ' 

SUTYENLER 
30 Kuruştan ıtıbarın 

KILOTLAR 
40 Kuruştan ıtibarın 

MAVOLAFf 
2 .25 Liradan itibarın 

ORGANDIN VAKALAfl 
1 • 25 L 1 r ı d 11). ı t l b ı r ı " - --· . 

GOMLEKLER 
2.za l iradan ıtıbıırın 

YEili 
MALLA~ PAZA12L.AOI 

Her akşam 
1 ., .... 

Memleketin en yUksek sanatklrlarll8 

SAFiYl5d 
ıranbuırô Bestelkaır senaıtıısd 

..................... ·--.:ım A N K A R A D A --.. ·=·-........ - ...... 1 n· · · f Ope ı·· T A K S ı• M :=~~dei-~18t1 ..a ···•·••···•···•• ........ -.... ............. . ................... - 1rınc1 sını ra or - " 
ij H ' 
iı T .. k M • f C · t · L · · iL ı l r. C A (_.,.EH TA \' \' A H li 
~~ Ur 1 3311 emt ye 1 JSeSJ ill Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 

1 
Halk Tiirküleri ve Milli Oyunlar' 

H 1937-38 ders yılı tedrisata yeni yaptırılan kolej binasında başlanacaktn . :ı cP.rrahisl mütehassısı Tel : 43703 
H tık, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liselOO liradır İl Pariı Tıp Fakültesi S. Aıiıtanı İlll••••ı••••••••mlll•··-~ 
~; Kayıt ve fazla tafsilat için "Ankarada Türk Maar;f Cemiyeti Lisesi,, Mü. U Erkek kadın ameliyatları, dimağ .. ·: 
H dürlüğüne müracaat edilmesi (4996) !: estetik . .. Yüz., meme, kano bu-•• .. 
ii =::::::::::::-==::m::::::::::::::::ı::::ı::::· .. ·:·•.••••••••••:•••••••••••••••••••••••••······················iı= ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum . ·········· ············••············•····················· 

Türk Hava Kurumu 
· Büyük Piyangosu 
5~ inci keşide 11 Eglül 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 

ikramiye!erle ( 20.000 ve 10 000; liralık 
iki adet ·mükafat vardır. 

Dikkat: 

mütehassısı 

Muayene: 
0

Saba.hları M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

• öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

- Dr. Fa'k 1. Okta ~ 
Operatör 

1 
Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 
No. 6 Tel: 21109. 

Muayene 1 liradır. 

:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-ı:::::: 

1 Opratör üroloQ f: 
Doktor !! 

n Süreyya Atamaı H 

H Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 
fi Tramvay durağı No . . 121 birinci 
İl kattakı 

Bilet alan herkes 7 / Eylül/ 937 günü akşamına kadar hilctini değiştirmiş i! Muayene hanesinde hastalarını ber-
bulurırnahdır. ii gün saat 16-20 arasında kabul ! 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. U eder. il 
··-===:::::::::::a::::::::ı:unııı,_-ı 

p• Ulviye Ersin Biçki Dikiş Vtıt~aJ 

1 
En son metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 10 •Y~ ~
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploına ~e tP 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kat 
lesi batlamııbr. Adres: Tepeba~ı: Bay Murat Ap. No. 


