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Ularımızda korsan tahtelbahir- • • •• •• • • 
lere aman ve~il'!1!yeceğini kardeşını oldurdu 

An açıkça btldırıyor 
lllıla kara, 25 (A.A. ) _Haber aldığı- Hariciye Vekaletinden 24 ağ1Jsto9 / 'R d • • h ~ ./ • ••ıJ •• J •• • J b f "' • f 
lcll<n &~re İspanyol gemilerinin torpil- 1937 tarihinde ecnebi ıefaretlere gönde- Q zgz Ve erlj l 0 Ur Um, Senz e ge er eceg zm. 11 

ırı.raesı Ve btr denizaltı gemisinin Mar- rilcn tamimin tercümesidir : d • b • k d • J h /d d 
llıesi~: g~rtniş olmasından şüphe edil- "Hariciye vekiled, bu ayın on be- zye lr ar eşzne ua a Sa lr l 
~radak~rıne Hariciye vekaletince An- şinci günü Bozcaadadan 15 mil kadar 1 h t • f V d • k V 1 d 
dio~ im~ ~~nebi sefarctlere iki.nota. tev- me~f~d.e t~~ii.yeti meçhul b.ir denizalt~ 1 yar ya a g 1 n a 1 en o g u a 
"tçhi a·t·ş . r Bu notaların metınlerı ber- gemısının, Cıudad de Ca"dız., adındakı ' 

ıdır· Ja · (Dcv•m•~Ü•CÜd•) yüzünü yıkarken öldürüldüler 
L Po.nlar Şa!'ghayda Cinayete sebep 
ııezımete ugradılar bir miras 
~~nunıa beraber ihraç teşeb- meselesidir 
usı erine ve bomba r d 1 m .ana AZB~Jör~=h{~~U~~ ~~::~eif~=~:l~~l:I~ :~s~! 

babasını ve kardcalni öldUrmUıtur. 

devam ediyorlar (Devamı f üncüde) 

~ana . . 
... , haııd(ı beynelmilel inıtiya:: lı mıııtal:ada ltalyan a.sker7ori it'----- (Y•=• • iincüde) 

Onıanyalı general 
Bu sabah tayyare ile 

Bükreşe gitti 
t)oı ·· Mayo 1 

Usabakamız 
Heyetin dlğeı azası 

yaı ın gidiyoı 
Trakya manevraları mUna.sebeUle mernle. 

ketlmlze gelınf§ bulunan dost ve müttefik 
ıı emleketıer aakert he_}·etıeri dUnden itibaren 
ıııemleketıerlne dönmeğe ba~lamışlardır. 

Y.ugoslav Erklnıharblye reisi general Ne~ 
oiçle maiyetindeki zabitler dün akşam saat 
~0.30 da konvansyoneı trenile mcmiekeUerl. 
l!e dlinmu,ıtrdlr. 

Dost memleket hey.-ıti iııtasyond& hRraretl•' 
teoyi edilmiş ve bir mUtre7.e asker tarllfmdan 
kendilerine se!Am resmi ifa edllml~tir. 

Romanya elçisi M. Te•emak diln gl'Ce Ro. 
men ıuıkerl hevetı şerefine bir zh•Afet \'Pr 
Mi!!tlr. 

RomanvR he,·eti 
Dost Romen heye

0

tlnl almak Uz<ır.? de diln 
Yeşllkö ·c bU.}1lk hlr Romanya ~yyıı.retl 

gelmi,tır. Romanya genel kıırmav ba•ltanı 
J,:tneral Slltllyu bu M.bah aut 7 de Ycşllköve 
gitmiş. tayyare saat 7,30 dil BUkreşe doğru 
havalannuştır. !Mlııa!lr generaı, Genel kur. 
may, yar hsfkanı tümgeneral VeyM-1 ünlV!lr 
ne İstanbul merI<.ez kumandanı tuıt,,.ener"I 
thsan !1ga7. t11r11f•nrlın1 11~1 .. ııı.nmrş ve 11J11k""' 
lhtll'!lm meraafml yapılmı,tır .. 

Pt.omt'n hr~·etfnln diğer azası yann Roman 
ya vapurile ve Köetence yollle memlekeUe::i 
ne döneceklerdir. 

Alman 
manevralarında 

Musollol de hazır 
bulunat•ak mış 

Berlin, 26 (A. A.) - Siyasi maha. 
fil, Mu!lolininin Bitleri ziyaret etmesi 
ihtimalinden bahsetmı:kte berdevam • 
~ır. 

afthlde dolqmaltta olan şayialara 
inanmak luımgclirse Musolinl, Al -
man ordusunun sonbahar manC\Tala
rında hazır bulunmak üzere önümüz. 
deki ayın sonlarında Almanyaya gc. 
lecektir. 

Sayfa.dır 

Cç aylık 
maaşlar 

Ey 10.llln altunnda 
verllmeğe başlanıyor 

Eytam ve Erammn Uç aylık m&&§Jarmw. 
aza.mı kolaylıkla verllebllmeai için maq ,u. 
belerinde her gün 300 numaraya maaıı verile 
cek ıekllde maq gUnlerl aynlını§tır. şuoo 

ler m&&§a altı eyl!llde baılayacaktır. 
Enıllk ve Eytam bankam da Uç aylıklan 

eyl!l!Un birinden itibaren vermeğe ba§laya.. 
cak malmUdUrlUklerl de 1 ve 2 eyl{l)de ye. 
timlere 3 ve 4 eylOJde mütekaitlere vize ya. 
pacaktır. 

Maaşlarm verlleceğt günleri gösteren resmi 
liste 12 inci aayfaml%dadır. 

Dört satoırDa 

Uarlp bir 
mllllyetperverllk ! 

SugUnkU Cumhuriyet İspanya haberlerine 
§Öyle bir serlavha koymu§: 

"Madrld ınflJl:n•tpen·ı•r ba.taryalar tarafın 
dan dün ıiddP.tle bombardıman edildi.,. 

&ıba ve kardeş katili Zeki yak.alan(l1ktan sonra polisler kendi.sini böylş 
gµ, ::aptedebiliyorlardı ' 

p , 

Cinayete sahne olan ev (X işaretli yerde ihtiyar llacı Şevket öldürü.Z .. 
nıii§tiir.) Köşede kardc§inin elinden güç 1."'ltrltılaıı Sıddık 

Suriye HükUmeti 
nihayet çekiliyor 

Cezirede isyan ve Hatayda 
tazyik devam etmektedir 

leb, 26 (Hususi) - Suriycde bir 
türlü bitip tükenmiyen gürliltüler nL 
hayct Şam hükumetini devirmektedir. 
Hükümet istifa edecektir. Bunun için 
de Fransanın Suriye komiseri kont dö 
Martelin Paristcn avdeti beklenmek -
tedir. 

Halayda vaziyet 
Adana, 26 (Hususi) - Hatay Türk 

konsolosluğu kurulmuştur. Yeni kon.. 
solos gelinceye kadar Berut konsolo. 

su Faik Zihni vekalet etmek üzere An. 
tnkyaya gelmiştir. 

Vatani gazeteler, Türklerin müte. 
caviz olduğu yolundaki yaygaralarma 
devam ediyorlar. Türk konsolos ve. 
kili li'aik Zihni, dün Antakyada ma -
halleleri gezmiş, vaziyeti inceden in
ceye tetkik ctmi5tir. 

Yeni Hatay delegesi 15 Eyltilde San 
cağa gidecektir. Yeni Antakya Türk 

(Devamı !l incide) 

Cumhuriyet gazetesinin bu aerlavhayı neş. 

relmekle. halkımızı. tııpanyol nezleııinden da. M oto·· rler. du rd 0 1 .. 8 8 ha iğrenç. daha. kaUI ve daha mUzir,; olan İs.. ) 

pRnyol mllllyetpcrverllğtnden tiksindirmek 

lııtedlğlnl tahmin etmek doğru olur. • • t b e b e k • ı 
.Medeniyetleri. ııervetıerl, tarlbl Abideleri mu iŞ ır eşı 

içtimai n lktısadt bünyeleri ile birlikte mil 
Jetleri mahvedenler kendilerine mlJllyetper. 

~~;. deseler bile biz onları bu mfatıa anama.. Meçhul mucidi tarafından 
TUrklvede mllllyetperver diye be~cnJl~n c b,,. Af •k d t •• b d•ıd• 

adam, dirilten, yaratan Ye 

0

mfllt §eren ~:v enu 1 rı a a ecru e e 1 1 
ilkle artıran adamdır. 

llABEB 
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B~~hava=c=zl=ık~a=ş=k=ı=~~~~l~s~~,~~===~~~~l==J=!=~ ~ 

'' 1 •• •• havacılık - ~ n n - s - Tercümeden 
nonu Eski musikimiz tercüme ···)O. 

haftası'' Yapılmalı '• Ş Ubirkaçyıljçindetercu:ıeŞU: 

t k • 1 ı • f tüphanemiz baylı 1:~~. ger ar ı 1 er 1 yem ez • buna sevinmemek kabil d?gı ollll~ 
Vaızaıru : Cemal Kutay 

Inönü'nde, gençlerin planörle uçuş 
yapmaları için hazırlanan meydandan 
biraz uzakta bir tepe var. Bu tepe de, 
Anadolunun her tarafında rastlanan, 
taşlıklı ve bakımsız tepeciklerinden 
biriymiş. 1nönü'nde kamp kurulmağa 
karar verilip bu tepenin üzerindeki 
taşlar temizlenince, bunların altından 
güzel bir kırmızı toprak çıkmış ... 

Orta Anadoluda kırmızı toprağı <;ok 
severler. Hatta ihtiyar köylüler Mu
sa'yı açlıktan kurtaran kudret helva
sının bu kırmızı topraktan çıktığını 
söylerler. Bu toprağın içinde, çakmak 
taşma benziyen, fakat ince siyah da. 
marlı bir taş var. Bu taşa 1nönü'nün 
her tarafında rastlamak mümkün ... 

İnönü'nün, belki türk kaniyle yuğ. 
rulduğu için rengi kızıllaşmış olan 
toprağının bizim için paha biçilmez 
değerini bir tarafa bırakalnn; fakat 
üzerinde bin tilrlü rengin oynaştığı §U 

taş par~asr ile, şu bir avuç toprağın 
mektep müzelerl için ne büyük bir de. 
ğeri var ... 

Bu fi.kir, İnönü kampındaki çocuk. 
larda daha evvel yer etmiş. Bir Ba. 
yan öğretmen bana dedi kI: 

"-Geçen sene buraya gelmiş olan 
bir arkadaşım, dostla.rma İnönU'nün 
taşından ve toprağından bir parça ne, 
güzel birer Kütahya testisi ·getirdi. 
Ben de ltnönü'nün taşını ve toprağını 
tUrk istikl!linin bir hatırası, Kütahya 
testisini de TUrk köylUsUnUn ince zev. 
kinin bir örneği olarak mektebimizin 
müzesine hediye ettim. Kamptan dö
nerken de arkadaşlarıma aynı hediye. 
yi götüreceğim. Çünkü bana da bun. 
dan :başka bir hediye getirseler daha 
f a.zla sevinmemim ... ,, 

Memleketlerinin istiklillni kurtar. 
mak için, kanlarım, canlarını bu top
raklar, bu taşlar üzerinde seve 
seve vermiş olanların döğü.ştükleri bu 
yerde, bugUnkU neslin, gene yurdu ko. 
nımak için, seve seve çalışmasından 
öaha tabii ne var? 

ha mekteplerimizden Üniversiteye, 
gençlik te§Ckküllerinden köy odaları. 
na kadar her tarafta 1nönü'nün taşın. 
dan ve toprağından birer parçacık gö
türmeliviz ve bütün Türklere anlat. 
malıyız. ki, bugünkü hür Vr> mes'ut 
Türkiyeyi yaratmak için ölenlerin kan 
larını döktükleri yerde, onların ese. 
rini el>ediyyen muhafaza etmek için 
Çalışanlar var. 

Havadan gelecek bir hücuma karşı, 
yerdeki canlı cansız her şey bir he. 
aeftir ve bu tehlikeden kurtulmak, 
yalnız korunma tedbirleri alarak de
ğil, bizim için bu tehlikeyi yaratmak 
istiyenlerden daha kuvvetli olmakla 
mümkündür. 

Bu bUyük davayı, !nönünün bir 
parça taşı' ve bir parça toprağı kadar 
iyi anlatacak vasıta var mıdır? lnö. 
nü. kelimenin bütün manasiyle türk 
i"tiklalinin ~cmbolüdür. Bir istiklalin 
şart olduğunu kanadlı nesle anlatmak 
ifli onun ta.~ına, toprağına düşüyor. 

'rabiat bile bunu diişünmüş, onun yal. 
çın kayalarının dibine sihirli bir rü?
gar hediye etmiştir. yürüyen bir in
sanı bile kanatlandırmak istiyen bir 
rüzgar ... 

Yaz sıcağının ruhlara bir afyon gL 
bi sindiği ölü bir saatte 1nönü sırtla. 
rında rüzgara kapılan bir kağıt par. 
çası gözünüze takılır ve onun kendi
sini sürükliyen bir makine kuvvetine 
kapılmış gibi döne döne nasıl hava. 
landrğınr, bir kayanın kovuğuna din_ 
lenmek ister gibi biraz durduktan son
ra, tekrar anla.51lmaz riizgara ayak 
uydurarak yüksek1iklere çıktığını ve 
nihayet sizin bakarken başınızın 

döndüğünü hissettiğiniz bir kayanın 

üstilnde kaybolup gittiğini görürsü
nUz. O zaman sizi de, bu kağıt parça.. 
sr kadar kolaylıkla yüksekliklere c;:ı. 

kanbnet'elt olan rtızglra takılarak 
kanatlanmak arzusu gönlünüzü sarar. 

Yerden bakarken başınızın döndi.i
ğU bu !Jiayalar1 havalardan si?.e birer 

ufak çakıltaşı kadar küçük ve ehem
miyetsiz görünecektir. Bütün meınle.. 
ket gençliğine, lnönünün bugUnkli hür 
ve müstak 1 Türkiyeyi yaratan tarihi 
ile, bu istiklal ve sa.adeti ebedikştir. 
mek için bugün onun yamnçlarmda 
ba'lllamış olan kanatlanmak davasını, 
lnönii'niin ta~ı ve toprağı ile anlatınız. 

Bütün mekteplerde. bütün spor 
klii.plcrinde, biitün gençlik teşekkül. 
!erinde. bütün ha.l ke,•lcrinde birer 
"İnönü havacılık haftası'' yapılsın. 
Bu haftalar, tnönü harplerinin oldu
ğu tarihlere raslasın, bu topraklara 
tabiatin verdiği bir huımsiyetin de ka.. 
natlı nesli yaratmak olduğu anlatıl. 
sın ... 

Bugün bi7,e boş görünen 8U göz 
alabil'.iiğine uzanan meydan ve ~u in. 
sana bo6Una harcanmakta olan bir 
enerji hissini veren sihirli rü7.garın 
okşadığı sırtlar, uçmak için sıra bek
liyen gençliğe kafi gelecek midir 
dersiniz? · 

Ccnuıl KUTAY 

Suriye kabinesi 
çekiliyor 

(Baş tarafı 1 itıcide) 
konsolosu ile delege vekili dün bir 
$'Öri1Bme yapmışlardır. 

Demir gömlekliler, jandarma diye 
Hatayın bütlin karakollarına yerleşti. 
rilmiştir. Hududümuza iltica eden 

'halk mümessilleriı~den bazıları ölü _ 
mü dahi göre alarak Antakyaya git
mişlerdir. 

Dün ~ntakyanın Şerbetçi mahalle. 
si abluk:ı. edilmiş, Türk evlerinde sc. 
bepsiz aramalar ynpılmışhr. Kııseyr 

köyünde şapka giyen Türk dostu A
rapların evlerine ateş açılmış, hücum 
edilmiştir. 

Cezirede isyan ve çarpışma1ar 

Adana, 26 (Hususi) - Dün Fransız 
Kuvvetleri ile a.~iretler arasında şid -
detli çarpıE1malar olmuş ve 400 kişi 

ölmüş~ür. Suriyeden alman haberlere 

göre. Elcezirede isyan edenler, müs. 
taki! hükiımeti istemiyerek baş kaldı
ranlar değil, onların isteklerini bastır 
rnak için Şam hükumetinin kiraladığı 

aşiretlerdir. 

Kıyama vatani partisinin imha sL 
yaseti ve hareketleri sebep olmuştur. 
Suriyedeki Fransızca ~azeteler. bunu 
açıkrı. yazmaktan cekinmemektedir. 

Paraya muhlarmışlar 
Şamdan gelen haberlere tröre ~u

riye dahiliye navrı Ceziredeki petroL 
lar imti:vazmın trak petrol kumpan -
yasına verileceğine dair olan beyana. 
tı bütün Surive gazeteleri tarafından 
protesto He karşılanmı~. nazır kencH
ni müdafaaya mecbur kalarak hiikfı _ 
metin para ihtiy:ıcında bulunduğunu 

SÖylenı i"ti r . --- ----
Motörler~ 

durduran keş·f 
Evvelki gün öğle üstü, cenubi f. 

rikada Captovn ~ehrinde motörle iş. 

liyen bütün vesaitin ansızın ve meçhul 
bir sebepten dolayı durdurduğu Lon. 
dradan haber verilmektedir. lşliyen 
otomobi'lerin m0törlerl birdenbire 
durmuş. tramvaylar, otobfü<ler hare -
ketten kesilmi!•tir. Hatta r::ehrin bü
tün f?brikalarında makineler iı:ılemez 
olmıtı:;, elektrik santralleri. tclcfonhır 
birri,...nbire susmuı:;tur. 

Pars bu ani tevakkufun sebeple. 
rini ara~tırmı~sa hiGbir i;ı; clıle etmiye 
ye mııva"f"k ol?mamıştır. Bilh:ıssa na 
zarı dik1·ati relbeden ~ev. avni dakL 
kada radyo ii.letlerinin de dünyanın 

hicbir tar:ıf•ndım mcvce alamamış ol. 
malar1drr. 1311 vaziyet.~ dakika sürmüş 
ve. mal\ine)C'r vin<' ic:ılemiyc başlamI!l· 

t1r. 
Vak'a ilim aleminde ve lıalk arasın. 

da büyük bir merak ve heyecan uyan. 

çıkaıı kitabı değilse de bıç kaYeSt e-

8 U musiki yükseleceği kadar :::~~~~:~~ı:"~uı:::~ut;y:i:= 
Yu•• kselmı·ş, artık tedennAı hataları gazete SÜtUnlaTlD~yorıııııld 

ler de çıkıyor. öyle za~ seıerin te-
k kılll ,, 

1 • • t• yıllardan beri birço ecrııuaJl y o una g 1rm1 ş 1 r menni ettiği bir "tercurııe :ırniştif· ? 
va~alill : Osman Cemal Kaggıll nm çıkarılması zamanı .g terciiJJ1CS); 

mecmua, birtakım eserlerın eği uıııı1 
Musiki meselesi, gazetelerde ve a

ğızlarda y:ne aldı yürüdü. 
Bugıinlerl-Je buna dair yazılan. söyle

nen şeylere bakıyorum da içimden: 
- Hayır! diyorum. Bu iş, bugünler 

de yazılanlar gibi, ne öyle, ne şöyle, 

ne böyledir! Bizim bugünkü musiki 
mesel~si, ne rakı, şarap, fasulye plakisi, 
c: ğerkebabı meselesi; ne bazılarının 

dedikleri, yahut demek istedikleri veç
hile çalğı takımlarından, piyano, cüm
büş, namı diğeTle. banco, klarnet filan 
gibi ince saz kadrosuna sonradan alın
mış sazların tekrar kadro dışı edilme 
meselesi ve ne de yine bazılarının bu
yuıHukları gibi bütün hazin, meliil ha
valar atılarak, unutularak, bunların 

bir daha benzerleri yapılmıyarak işi 
hep şen, şakrak, oynak, zıplak havala
ra dökme meselesidir. 

Şimdiye kadar bizde musiki için ya
zılan. söylenen. düşüncelerin, istekle
rin daha hangi birini sayayım bilmem 
ki 1 Fakat bunların çoğu, işte yukarıda 
•:.ig örneğini söylemi: olduğum üç dil • 
§Ünce gibi, musiki meselesinde biraz 
pofyoz düşünceleridir. 

İyi, usta, onörlii, temkinli bir saz 
heyeti, yahut bir orkestra, hafif orkest 
ra, mandolinata, veya caz takımı gi -
dip küçi.ik büyük herhangi bir meyha
nede veya içkisi, mezesi bol bir bah -
çede, barda ahenk yapmryabilir. Ve 
böyle bir heyetin, öyle yerlerde çalıp 

söylememesi de en doğru, en muvafık 
h;r h2rllllr11t.tt; .... ~Jr.i- uU :::?'"• 1..llLit ..... t.. .... 

gün halledilmesi lazımgelen musiki 
meselesi ile ilgisi ancak devede kulak 
gibi kalır. Farzedelim bugünün en meş 
hur. en gözde, en sayın ince saz ve l:a
nendelik üstadları içkili bir meyhane
de, bahçede, barda çalıp okumamışlar 
da. kemanları, kemençeleri, utları. ka
nunları, teflei ile Tokatliyanda uşak, 
suzinak, hüseyni, muhayyer, müstear 
makamlarından ve eski, yeni parçalar
dan dört başı bayındır mükellef bir 
konser vermişler; sanki bununla iş bit
miş. mesele hatlolun~uş olur mu? 

Sonra, yine bugün piyasada incesa -
zın en tutulur şekli olan piyanolu, cı:im 
büşlü, klarnetli. !darbukalı. davullu 
kadrosundan bu sazları atmakla ne 
cıkar sanki? Bu, işi büsbütün geriletir; 
o eski, çok güzel, çok ince. klasik par
calar için bu şekil, yani salt eski sazlar 
la çalınıp söylenen kadim şekil belki 
daha muvafık olabilir. Lakin bununla 
da bugün halledilmesi liizımgelen mu
siki meselemizin ne alakası olabilir? 

Hazin, melUI. ıstıraplı havaların ta
mamiyle yok edilip yerlerine hep şak 
rak. oynak. zıplak havalar konmasına 
gelince: Musiki işinde bu düşünce ka
dar düşüncesizlik olamaz.. U e vakit, 
dünyadan hüzün, keder. elem. ıstırap 

dcnilen şeyler tamamiylc kalkar, yok 
olursa işte o zaman hiderin. duygu -
ların. Eezgilerin, deruni halctler'n en 
güzel, en canlı bir ifadesi demek olan 

.,., ":i l:ie bol lıol bizi güldürür, oyna~ 
tır. hoplatır, zıplatır. 

Bugünkü musiki meselemiz bunlar 
cle!i,ildir. Bunlar hep teferrüatrn tcfcr
rüatı şeylerdir. 

l\1 ese lenin aslı şudur : 

Bizim klasik musiki, vakit ve zama
niyle ilerliye ilerliye, incele incele, gu
zelleşe güzelleşe varacağı yere, çıka -
cağı zirveye çıkmış ve artık ayni şekil
ler, usuller, kaideler, görenekler, için:ie 
bun.dan daha ileriye bir a<lım atması"la l 
imk:in kalmamıştıı ve böyle oldu~u 

içindir ki son zamanlarda ayni şekiller, 
usuller, kaideler. görenekler içinde ya-

drnmştır. ı 
Bundan henüz kendisi ortay:ı çık. 

mıyan bir mucidin icadını tecrübe et. I 
tiği anlaşılmaktadır. Mucid bunda mu 
vaffak olmu8tur. 

pılan yapılmak istenen şeyler eskilere 
nisbetle kötünün kötüsü, bcrbadın ber
badı, külüstürün külüstürü ve gayet 
entipüften, kıtıpiyoz, pestenkerani §~Y 
ler olmuş ve olmaktadır. 

Şimdi burada Türkçe gftelerle dı:oğ 
rudan doğruya alafranga usulde bazı 
ufak tefek besteleri yapanları bir tarafa 
bırakıyorum. 

İçlerinde iyiceleri ortacaları, kötü
leri ve pek kötüleri ek bulunan bu .ı:iim 
re şimdi bahsimizin dışında.dır. 

Biz gelelim bizim bugünkü musi1<i 
işi nasıl hallolunur meselesine: 

Klasikler varacakları yere vardıkt:m 
ve çıkacakları zirveye çıktıktan sonra 
musikimizin (stop!) deyip durması ve 
ondan sonra kıçın kıçın tedenniye baş 
lryarak bugünkü perişan, berbat, ifade 
siz, manasrz, <laha doğrusu ipsiz, sapsız 

hale düşerek gerçek musiki arıyan ku 
takları pek bizar bir hale getirmesi :le 
gösteriyor ki artrk eski şekillere, usul 
lere, kaidelere, göreneklere eli'i elifine 
bağlanmaktan, yani akıntıya kürek 

çekmekten vazgeçmek, hatta, bütün 
bunlara stop deyip arsıulusal musiki 
akıntısına kapılmak lazımdrr.. Tal~ii. 

bunda her yiğitin bir yoğurt: yeyişini 
de kat'iyyen unutmamalı.. Kendi gö 

rüş anlayı~. duyuş, sezişlerimizi, neş'e 
}erimizi, elem ve ıstıraplanmızı karcı 

ğarın, yahut hü.ı:amın dapdaracık çer 

çevelerine sıkıştıracağız 1 diye uğra" 
··--· Ldmaıu ~un. ... u ı;cçmıştır. .r..ar 
cığarı, hüzamı. ferahnaki suzinaki. 
rastr, nihavendi bunların hepsi ayni 
denizde gelip birer ırmak, hatta birer 

damlacık halinde yine ayni denize a 
kan nağmeler ahenklerdir. Bunları 

böyle damla damla ayırıp her biri üs 
tünde ayrı ayrı eserler, hatta şaheserler 

yaratma zamanı, hani yumurtanın ii.ze 
rine beş formalık yazılar yazrld~ğı 

zamanlarda imiş ... 
- Ya eski, klasik "kar .. lar<laki, 

"karı natrk., ]ardaki makam bolluğuna 
ve bunların o eserl~rde biribirleriyle 
imtizaçlarına ne dersin? 

Diyeceksiniz. Yağma yok bayı:n, 

eski karlarda bir çok makamlar biribir 
lerine tam bir imtizaç halinde ~ tam 

biribirlerine kaynamış. biribirlerile hal 
ve hamur olmuş bir halde değillerdir. 

.Onlar<la makam denilen bu musiki 

damlarıkları biribirleriyle yanyana \'e 
yine ayrı ayrıdır. Hem bu mesele, artrk 
burada yeniden uzun uzun konuşulacak 
bir mesele değildir .. Çünkü karlar, bes 

teler, peşrevi .: r, sa?semJi1~ı: J...endi 
devirlerinde bütün hüner ve marifetle 
rini lüzumudan fazla göstermişlerdir, 

Bugün ise marifet dediğim gibi, bü 
tün o kendi anlayış görüş, ve duyuş, 
seziş, kabiliyetlerimizle arsıulusal mu 

siki çağlayanına atılmak ... Sonra da o 
çağhyan içinde bir yandan yeni eser 
ler ortaya koymak, bir yandan da o eski 
karları, besteleri, peşrevleri saz semai 
lerini, sirtoları, ayinleri, ninnileri, Ka 
yaşlarını, Urfa ağızlarım, zeybek, sepet 
çi havalarını, Trabzon, Rize, Sürmene, 
Pulathane, Atine hoqmlarım, Kayseri, 
Konya oyunlarım ince eleyip sık do 
kuyarak bunların gözleriru:len yeni bi 
çimde armonize edilmiş güzel güzel 
şeyler meydana çıkarmaktır. 

Mesla: Rusların yaptrklan gibi 1 
Bunun başka çıkar yolu yoktur. Ve 

o yola da çoktan girilmiştir. Hele yeni 
musiki mekteplerimiz bize biraz daha 
mahsul versin görürüz 

Yoksa bu iş, içki fasulye plakisi. ci 
ğer~babı işi yahut piyano, banco, klar 
net, viyolonsel meselesi veya hazinlik. 
mehillük, şenlik, şakraklık dalgası de 
ğildi'r. 

Osman Cemal KAYGILI 

• • v· .b. neŞtedec . de 
nı verebılecegı gı ı 'feSirtJ. 
tenkidlerle mürakabe :azı edebiY"' 
görür ve böylelikle amını:e· dol<tıJlıır' 
tnnıza büyük bir hiznlet~. rılrııa!ııu 

n çı~a . 
Fakat o mecmuanı ğı içitl • 
-. büyük bir satışı oıınıyacıı cs.k' de''• 
k . .. . 1 .. .,. onu a.n 
ımse uzerıne a ama.u. 

let çıkarabilir. ,, 111n ıuııı· 
O "tercüme mecmuası . tlerdtı' 

mundan, görebileceği . 111Z::e1erde • 
şimdiye kadar _ muhtelif .~~Ü dll)'IJ.o 

birkaç kere bahsettim. soz_ d. ile yıııe 
rup kabul ettirobiliriın urııı ~·n bıı.31'J 
de bahsedeceğim. Fakat b~~yoruıı1· 
bir noktaya işaret etınek ıs bep!i dt 

Tercüme edilen kitapların . deiilı 
eserletl 

Fransız edebiyatınuı a.n roıxıs.D-
içlerinde İngili7., RUS, ltal~epSİ f~· 
ları da var· fakat hemen · ıercu. 

, .. d'l"vor yıını .... ,1 
sızcadan tercume c ı ıJ • )(alil-"· 
menin tercümesi oluyor. ~u, ]d bil dS 
pek aramadığımızı gösterır . 
c;:ok fena bir şeydir. laf in11· 

Memleketimizde bir .za~~ jdİ· JJI'" 
lizce. almanca bilen yo~ gı·ı~iz ld fır 
gün öyle değil. Hatta dıycbı ·rp ..,,, 
gilizceyi, alamancayı. iy~ :;~-!: 
şanlar, fransızcayı iyı bıle b,,,111 ~ 
ha çok. Fakat her nedense ~ 
ze o milletlerin edebiya.t18J11lf~ı 611' 
mak heve~ini duymuyor~a.r::;ıo o ll;, 
tum Nureddin Artam. Kıpl~ o11t''fff l. 
rikulade eserini, Cengel K1t 

111 
dl~ 

f ngilizceden tercüme etti: he P-(e''" 
(~· i~i kitalı7ilaiil'Otttroia~ !f; 
cuklannıza okutınad.~ızsa. trııt1' ~ 
leri sevdiğinizden şuphe e c;oetııt~~ 
dir.) Fakat buna mulca.bil](.00",11' ~,ı. 
Werther'i. Lessing'in LaO J)df<'tft'6 ,,ı 
Goethe'nin llcrmamı ve. ra'i .ı.ııı,,, 
Dickens'in David Copperf~.1 f~jf 
cadan ve ingilizceden degı ' ıııJe ti· 
cadan tercüme olundu. ~urrıerııtelCebİ· 
nihayet vermek 18.zı~d~r · 10gi!i~ ao· 
mizde iyi alamanca. ıyı . etlet'1 dt 
)enlerin de edebiyata 111Z:rciiı11e 

111
, 

kunmalıdtr. Tercümeden ı:rı bit' ~lW 
ivi ohı bilir, fakat insana. tda rı jııg• r 

ca ıı . . ,.11 ' 
niyet vermez. (Ataman ıdsı 

cedcn tercüme eden birk~çat,.1 
onları unutmuyorum; fak~ }ıt 1 >.C ı 

Nurulla esi• 
------ J"tiiPMıı 100 
(1) Ulus tcraiimcler 7,ıı l<itıı.b1) ıetl 

cild. Birinci cil.cl (Cengel nil<ş)'e 
J,....,mıs; ikinci cil<I (Cengel 

' 5 k ırtL§• ve Kt:ndimc dair) 7 ~ t 
etır 

Bask1ann son ş dB 
Santa nder. e 
asilerin elı'1 

düştü) - ,vııo; 
Salama.nka, 25 (A. A,. burl~~ 

radyosu, müteaddid...asi ta dere ~ ... 
akşam saat :ıs de SantsJl 
olduğunu bildirmektedir. jsıeri oı"" 

Bask HUkOmeti ~ 11\11' ,ıı-
Paris, 23 (A. A.) - tiJlcJe ~ 

ti reisi M. Aguirre, ref aı;~~ ~ttı ' 
ye ve Adliye nazırları 0b, Jlt· 

Santanderden hareketle ıı:rıişıeıv--1''°' 
den sonra Bayonne'ye ge ~~ııci tflf• 

Madrid, 25 (A. A.) - ~~ıı"~ 
saat 12 de asi to~u~a:ı ~~ 
kezinin mahalleler!IU p_tJ' 
etmeğe başlamışlardır·~ıer t ,.o· 
Yarım saat kada: . fi, tıt14 

biribirini takib etmıştır. ıtU~~tf· 
himdir. Cumhuriyet to~ıı etı:rıf~~,tf 
de ayni şiddetle mukabeleU ~IJ)Y 

.. ıt 
20 dakika kadar gürU M., 
çınlatmıştır. 

1 
1'tı ,..,. 

Her zaman olduğu glb Jıt11' ~ 
ilk mermiler dtl§er dUştıl~ı jçltl :i 
zenlere iltica etmiş oldU~ ,
le~,in az miktarda. oıdukl 
mektedir. 
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bıaıpr ' . "ttıcriıı ın · İntızam ! Planı zıd kuv-
"'·· · telin ve b. l'k ı b· ı · ~'lltıı"il ır ı te ça ışa ı mesı 

Ve bu 
llıtlt.... Yolla dünyaya &aa.dct getir-

i t.,et, 0" 
tltctı....: unyaya ... Yalnız kendi mcm
ı· ~·ıne değ'l lfl. bntiln 1 • dünyaya da saadet ... 
1tıiııdekiJı dUnyanın kendi mcmlckct

'ıııı İttiy c benzer nizamlara tabi olma
~~rlar ... Usullerinin kainatı kap-

lltiyorJar 

lit • • • 
~tll, Ten •onraki nev'icad devletler, 
Olıtı ..... -.' endi rejimlerinin ''ihracat malı 
~11p nefai n f' 1 . "IClllı ~Yl . e ıs erıne mahsus,, oldu-
'daıı Cl'l'dılern §lerdi. Lakin sonra bun
'lar ar. 'Beynelmilel itler görmeğe 
'ti Ve d" .ıı.)leqr 

1 
unya, itte, İspanyol faci-

"lt llttJı.1~1 •ttı: daha da büyük bir teh-
,..dır. 

l>iaiplirı' • • • 
~ bi · ~ntizam ! Plan t dl kuv-

ltoııılitı~~e çalıpbilmek mucizesi.. 

~~hdı:nın dünyayı ihtilallere ver
~:'~ re· kırıısında, ona z~d olarak 

~it, h JlırıJ_er, bu umdelerle ortaya 
"'Qll "'-d Cferıyctc sözde rahat ve sü-

~trlc:~Yorlardı, Fakat - dahili 

"- bartctır. Yana bırakalım - it bil-
t..,.,lt aıyasette sırıttı. 

~ ~ ~tt ınuahcdelerin parçalanmasın 
~I> tttj: ;· Emrivakileri emrlvak:ler 
1tı 1\ beriki . lanı harpsız harpler, öteki-
tıd..~-·"nın .ı .... ı·ı· • • .. 11~'-
~ ~l ""'ll ı vazıyetine muse dil 

ı..._dtııla:ıcer, tnemleketlcrl yutmaklar, 

~1-r ~oraanlıklar, gemileri bomba 

l!lilt~ ~are ile korsanlıklar ... 
~bir pı·~ öyle bir disiplin, bir inti

an .. 
)İll t çt!ııa' ?Yle bir zıd kuvvetlerin 
~~ b~~ınek mucizesi ki değme

aursün gitsin f 
:"en • • • 

~ıoaraanıın !., diyen korsandan 
·"Qlt ı rr 'V "N 1 '1- "• diy · e amus u orospu-
~ '1tt~n bazı biçare kadınlan niçin 
~ ;. şaşarım. Çiinkü cidden o-
'- ' • -- _,_ ""·- - -·· -s .. , 

'b.._ '· 'r rıun da namuslusu, namus-

~ ~rı'h.~e .:ürk ordulan, nice 

~'le dokuntüsU derebeylerin 
'İJ> ~ ~ Urtannıştır. 
~~· llıttı~ ct, inaaniyet, yüksek pren-

cııı~ • Plan nam ve hesabına ça 

ıı. ~~:;ndcn korkmalıdır • 
htılt~ h • dUnya devletlerinin yarısı 
h-k~ltıı dU u hali alnuı bulunuyor· Ne 

·~ "el k ld • lıltt l\e de a ı, ne uluslar kurumu, 

~it .llıtl'tlilc kurunu vustai, kurunu 

~tt 11\'-rıı. ···· En iptidat ldevre!erde 

' Oııurıı,\ düırnanıru düşman ilan e-
arıı karşıya çarpışırdı! 

Hı lııtt • • • 
·q~ cıcıu 
lehe Olduf vardır: Yırtıcı kuşun öm-

tıt.. u \te a,_,_ 1· • . 
tı::Ccfi rn , A.U se ımın cınnete ga-

~ ~~'il\ Ucerrcbdir. muhakkaktır. 
~tlt~~ ci::hur bir sözünü hatırhya

.:'Ulc bazctıere, bu melanetlere 
qıı ~ 11;aJıın : 

lfcltt ~ teçer yahu 1 
c Uzun, .. 

urmez, geçer .... 

(VA - Nt1) 

.\eı1c 1 ~ lteainı 1 hlr Ut Om 
h.11 ot l'ttuaıı; · 
"l\>i lu, tş -n:ı merhum Ziya be. 
'ı "teııaıiıı kası hesabı cari şefi 
llıliıt 9~ lnezkardeşi Galatasaray li. 
"t &!ıdıa l'tt k Unlarından ,.e yüksek 
fil~ l'ttU;d İebi talebelerinden Sua. t' '-talı~ttenberi müptela oldu
lı.:' tahtı .. A_,, kurtulamıyarak diln 
~ '-'=Uav· ~ esinde ıde bulunduğu Alman 

ita 'l' 'i b ve~at etmiştir. 
lıı~.~ikı" ... Ug\in ikindi \·akti Maçka. 

'l!t6 .r-c canı .. a )Üne def 1•1nden kaldırılarak 
~ıı:-\>i Cata nedılecektir. 
~~d~rı. Ve ~~rayın yetiştirdiITT. <;ok 
llıltt.ı lnı tanı ı bir gençti. Öliimil 

lt l'. Yanları çok mütessir et-
:ı,,._ ederı· 
:"«! ~ ! aııeııin . 

el'·ı. e tazıyetlcrimizi be • 

'11 cı._~8 Reledlye 
~it.. 26 r~sl yandı 
""'~ ı.ı <'ttusu "> • ~ "1!' ~a 81 

- Belediye da. 
~b l\ ~dıltgın neticesinde dün ta-
l'tbtı ~ "'rarı. :ıışap olan binayı bir. 
~' ~ hlçblr şeyin kurta 
~eYdan vermedi. -

3 

UtUUUıtUUI mu-----·-_. ............... -.... ~ 
CUMHUIUYET'te: 

Motörıe,ırken 
yol meseıesı 

Avrupa seyahati ve manevra!ar mUnaaebe.. 
Ule yaptığım otomobil gczlntılcrt bana gös 
terdi ki meselfl 1stanbuLÇOrlu asfalt ı,osealnde 
otomobille gidip gelmek bir zevk, buna mu 
kabll Sillvri • ÇcrkczköyU arasındaki aözUm 
ona yoldan otomobnıe geçmek bir işkencedir 
P.esmi geçitten dönöUşte tecrübesiz ve gör. 
güsüz, genç bir taksi şorörU, Silf\•rf • Çerk"Z 
köy yolunun biraz daha kısa olduğuna tamah 
ederek bu berbat paUkayı Çorlu asfaltına ter 
clh etmiş; otomobilinin de, biz yolcuların da. 
kendisinin de tul"§uya dönmesine sebebiyet 
verml§U. 

Böyle kötU yollarda otomobll değil , ancak 
kağnı yaraşır. 

Smıdıkburnu gazinolarının ktıpı8ı vo bu ga....'ino1.arı iş?etcn1m'den 'birkaçı.,. 

lstanbul konuşuyor I 

şu halde, ordunun môvcut motörlU vası. 
talannı kullanmak lçlıı olduğu gibi, memle 
kette çok motörlil vasıta bulundurmak ve 
bol miktarda mot.6rden anla.yan, mot.6r kul
lanan adam yeUşUrmek 1çtn de yola ihtiyat 

vardır. 
HulAM. halk& mot.6rU, otomobili ancak 

yol sevdirir. lstanbul clvarmm asfalt pelerl 
bunun en bUyilk delllldlr. Onun için, mot.6r 
sevgisinden evvel yql sevgisi. 

Venikapıda ... (ABİDiN DAVER) 

KURUN' da 
Musikimiz nerede ? 

Taşıdığı isıiıe hiç lftyık 
olmıyan bir cadde var 

Yazan : Haberci 

MuatldmiZ nerede?. 
Bil' do8t. "mualkimlz mezbahada!,. dlyı 

feryat etpılıU. GördUkten sonra ben, b11 
"mezbaha,, s6zUnU de az buldum. ÇUnkU meı 
bahada öldllrUlUr, f§kence edilmez.. Bugllı 

musikimiz, tam mana.sile iğneli fıçıc:!adıl'. 

On& yapılmadık zulUm kalmıyor... Halbuld· 
bU, hiç kiıxuıenın malı değildir. Onun aahiti 
beptnıizlz, alaturkayı bu suretle blr bahç• 

Sandık burnu gazinolartle mC§hur Ycnikıı.. 
pıyı, ne vakittir gidip görmek istiyordum. 

Fakat mevsim geçiyor. Ben bir tUrlU fırsat 
bulaınıyordum. 

Bu semtte oturan okuyuculardan arka ar. 
kaya iki §lktıyet mektubu birden aımca, nL 
hayet dün öğle Ustil bir bo§ zaman bularak 
Yenlkapı yolunu tuttum. 

Aksa.raydan sonra bir mUddet daha doğru 
CiUrUst bir yolda lll'rliyen otomobilim. tren 
yoluna yaklai'ır yaklaşmaz yamru yumnı 
e:okaklara saptı .. Ve tren yolunun altından 
geçerek, sahile giden yollarda, kargacık ve 
LıurgacıK ve lO• .. v,...-... ~ca. ...... öıi4Aö. --.. 4.+, 

Elimde lld mektup vardı. Bunlarda cöyl'! 
:y azılıyordıı : 

nt ıtlNCI l\IT.KTUP 
Sayın bay: 
Yenlkapıda bulunan gazinolara deniz 

musikisi haline sokanlardan hesap sonııa.11 

için, bilmem daha nasıl bir felAket bekllyo. 
ruz!. 

Bu sat:ırlan, yalnız rakr, blra ve l!!&rhoı 

gUrUıtUJert arasında musikimtzln nasıl kepa. 
ze edlldlğtnl göstermek 1çln yazdım. Eserleı 
dekl k!StUlUğlln ve yenllik dlye yapılan p.§1. 

lacak zevksizliğin izlerlnt ayn bir makaledı 
incclemeğe çalııacağım. 

(HAKKI StrRA GEZGiN) 

hu·ası almak Uzere halkın buraya akın akın 
gelerek gece yanlarına kadar kalındı~ı m:ı.. 

ltlmdur. 
On binlerce kl§inln bu kadar rağbet gös. 

tererek toz toprak içinde kaldıkları halde 
devam ettıklerl Yenlkapı semti için istedik. 
lcri ıunlardır : 

Y cnikxıpuıa <lcııiz kenarına gitmek iç in bu berbad yolun tozunıt toprağını 
yutmak ıa2~mgelir ... 

Uzmnrde 

Memnu 
mıntakada 

Dokuz ltalgan 
yakalandı 

İzmir, 26 (Hususi) - İtalyan tabi.. 
iyetinde Alyani ve sekiz arkadaşı dUn 
Urla civarında ecnebilerin girmesi 
memnu olan iki numaralı memnu IIllll
takada yakalandılar: 

1 - Kemalpaşa caddesinin biç olmaz'3a 
bir defa sulanması. 

2 - Ycnlkapı ista.syonunda.n gazinolara 
kadar olan mesa.t'ede bUtlln ana. la.ğımla.r 
kapanmıştır. Dunlann açtırılması ve temiz.. 
letUrllmesl. 

3 - Yenlkapı istasyonundan gazinolara 
kadar pek kısa bir mesa.fenln toz ve toprak 
tan kurtarılması için kaldırım yapılması. 

4 - Gazlnolardaltl gramo!nn'ann saat I:! 
den Mnra halkı uykusuz bırakmamak için 
çaldınlma.ması. 

Yenlkapı ~andıkbumu caddesi No. 2ı Salih 
tKlNCJI l\IEKTUI' 

Sayın bay: 
Uzunza.mandanbcrl devam eden ve birçok 

:zavallıyı öldUrcn. blrçoltlarını da ilerisi ka. 
ranlık bir zafiyete dUşllren tifoya ait birkaç 
şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu yıızma~r 
vicdani bir vazife olarak bulduğum ~ibi tıb 
blyenln ileri sınınarından birinde olmRmla da 
kendimde az çok bir hak gördüm. 

Bir gezinti yeri olan Yenlkapı scmtlnd" 
"Sefa aile bahçesi.. denilen oldukça temiz 
lılr gazino var. Ve buraya alt de hlr be1f\ 
'\&r. Bu hellnın sol tarafında gazino hududu 
c'ahlllnde olmayan kısımda taşlık ve kuıruıal 
bir yer var. Buradan her akşam birçok <:o.. 
euldar denize giriyorlar. Ve hl'llnm bir meL 
re "Akmma kadar ıreı~or, yüzüyorlar. 

.. 

ı~t~· . :. 

~""'"~ 

' 

Şimdi, Fatih, Aksaray gibi tifonun pek 

mebzul bulunduğu mahallerden bu gazinoy.ıl 
ce:cn tJ..ımseler arasında nekahet devresinde 
olan ve portör vaziyette bulunan birçok kimi 
&eler olur. Bunlar, bu belA vasıtaslle denL 
ze dökecekleri mevaddı gaita vasıtaslle de.. 
nlze yayılabilir. Ve burada yüzen çocuklar 
bu sulan yutarak tıtoya karııı bUyUk tehll 
kelere maruz kalıyorlar. He!A her zaman 
IOzumlu olduğundan kaldırılmaz. Gazino sa.. 
hlbl de çocukların yüzmesini menedecek 
ııalA.hlyette değildir. Bu f§lerle uğra.şan salı'.\ 

hlyettar makamların bu mıntakada <'OCUk!a 
rın denize girmelerini menetmek Uzcre ga.. 
zetenlz vıuııtaslle nazarı dikkatlerini celbct. 
menlzi d!Jerlm. 

Okuyucularınızdan 

S. Namık 

Cazlnolann hulunduğtı kısma gellııce oto. 
mohllden inerek ilk rastgcldll!'lm kapıdan 
lçE'rl girdim. 

Vakit pek erkl'n olcluğu için Sandık bur. 
nunun meşhur gazinolan bomboştu. Garson. 
lar ve bir tkl ml\şterl boş masaların başına 
otumıuş, sessiz sess!z dinleniyorlardı. 

Beni evveltl vnldbdz gelmiş bir mUşterl 
sandılar: 

- Buyunın, bayım, şu masada dabıı. T'&hııt 
edersiniz size şu iskemleyi verelim diye yer 
g6sterdller. 

, 

}'cnil•apuıa kömiir boşaltan iJçileriıı hali acınacak §cydir. Her tarafları 
'-·----· _....,.._,,,_~--..-A 

rlmle etrafıma baktığımı görünce, o zaman 
ı:olumda asılı duran fotoğraf maklııesine 

takWar. Beni ba§tan bap. bir sUzdUler. NL 
J:ayet lçlerlııden birisi: 

- Galiba, ecnebt olacak, Türkçe bilmiyor, 
~edl. 

Fakat adamcağız daha :fazla söyllyemcdl. 
ben kımdimi tanıttım. 

O zaman da yan mahcup: 
- Ne emrediyorsunuz, diye sordu. Bu sı. 

rada, temiz gtylnmi§ nazik tavırlı bir genç 
gazinonun dip tarafında oturduuğu masadan 
kalkrp yanıma gelmiştı. Beni ısrarla bir ma. 
aanm ba§ma oturttu. 

Cebimde duran yukanld mektuplara bir 
göz atarak konuşmağa bqladlk: 

- Burasımn sokaklarından, tozundan top. 
rağından §lkAyet ediliyor, ne dersiniz. 

- Tamamen haklıdırlar. şu tren yolundan 
buraya gelen cadde 100 metre yok. Tamiri, 
kaldırım dö§enmesl işten bUe değildir. 

Dokuzu hakkında da tahkikat baş. 
lamıştır. 

Dlln geceki fırtına 
ve yağmur 

Bir milddetUr haylt sıcak ve açık giden 
havalar dUn gece birdenbire bozmu§tur. Geca 
saat 23 de §lddeW bir tırtma çıkmıı ve lim 
gekler çakmağa baglamııtır. Fırtına gece ys. 
rısmdan sonraya kadar devam etmiş ve sa. 
baha karvt yağmur yağmı§tır. Dğınur saat 
altıya kadar devam etmııtir. 

BugUn havanın Ege ve eenubl AnadolU 
mmtakalarmda az buluUu, diğer mmtakalıı.r 
da bulutlu olma.sr, rUzglrla.rm Trakya ve 
Marmara mmtakalarmda §!maiden, cenubt 
Anadoluda cenuptan, diğer yerlerde de garp 
ten eSınesı muhtemeldir. 

Hatta hiçbir O-OY olmasa gUnde bir kere 
sulansa da tozlar yatı§sa yine rahatlanır. 
Fakat ıtmdiye kadar bir kere geçen gUn 
suladılar. İki senedir buradayım, bir daha :•••••••-••••••••••••-••••-••••-•••••• ......... ••••••••: 

b6yle blr ı;ıey görmUş değilim.. i şeker 1 
- Burada kaç gazino var. : i 
Bu ııualim karşısında, bulunduğumuz ga. i • • i 

zin~nun sahibi bay Hllseytn olduğunu öğren. E m usa baka m 1 z i 
dlğım genç zat, ayağa kalktı. Sağına ııoluna i i 
bir baktı ve: ! "Ulwsal ekonomi ve artırma kurumu,, : 

- Tam 11 gazino, dedi. i tarafından gazetemizin dellletl ve tavaa İ 
- Peki, günde vaaaU kaç milııtert gelir i sutile tertip ec:ıllmiı olan ııeker mUsaba.. 5 

l•uralara? i kasının kurası önUmUzdeki hafta içinde i 
- Tabii mevzuubahs olan mevsimdir ve ! • • çekilecekUr. Kurum bu husuat& hazırlık .i 

h<Syle gUnlerde, Yenlkapı gazinolarmm mUş. : 
teri adedi aııgarl 15000 kl§ldlr. i larmı ikmal etmek Uzere olduğunu gaze İ 

temize btldlrmlıUr. !. 
On iki bin mUıterlnln geldiği pazar gUnleri i • 

de olur. =••••••••••••••••••• ... •••••"••"•"••"-••••••-••••••• 

ÇUnkU civar semtin rahat bir hava alacal.< =============:=:=== 
yegft.ne eğlence mahalli burasıdır. BUyUk önderin ısminl t.qımağa lftylk bir ha... 

Ne çare ki, bUtUn bu vatandaşlar görcm. ıc getirilmeli değil midir? 
ğünUz berbat yoldan geçmek mecburiyetin. Bu aözler tamamen haklı Jdl. Karııımdakl 
dndlrler. Sonra bizim mUhlm bir de•dimiz zat son kelimeyi söylerken, yarası de§llmlı 
dı>ltP. vardır ki. ~imdi artık bundan kurtul. bir aslan tavrlle oturduğu yerden gayri th.. 
duk. tıyarl ayağa. fırlamıştı. 

Geçen seneler gazlnolanmızın önU pis çHp Bir kere daha tçtnl çekli. Sonra bir şr:y 
terle dolardı. Bu S{'ne denizimiz • H\ğımlar söylemeden yUzUmc baktı. O zaman, ben de 
mllııleıına _ temizlenmiş gibidir. ayağa. kalktım. 

r·cnç muhatabım biran BUstıı . Sonra lç1!11 - Biraz etrafı dolaşalım d& dönUştc tek • 
,. ~• : .. Pnk şHyle ııliylE'dl., rar gorU§UrUz, dedim. 

Hem hepsi bcrtara.t'. bıonlnl ı::UcUme gL Ve beraberce, kömUr ve odun iskelesinin 
rlı-n. şu berbat C'addeye verilen !olmdlr. buluduğu kısma doğru llerledlk. 

1 l A .. nlvı'lr. HABERCl 



• 
Bir 
ka şı 

(Baş tarafı 1 incide) 
Blr muharrfrlmlz, vakad:uı btraz sonra 

cfnayet yert~o giderek esıuııı tahkikat yap_ 
mi§, dnayetın hUtUn tatsllO.tını almııtır. O
nun tsğrendlklerinl yazıyoruz: 

Kuruçqmede öksUz çocuk sokağında 15~ 

numaralı evde Hacı şevket isminde bir ııı_u 
yar, kansı ve dört cvttı.dı :ile oturmaktadır . 
Hacı şevket iıeşnıUyettcn evvel Harbly" 

Nezareti ''§Ubel mahsusa,. mUdUrll iken 
Mqnıtıyetın llbından sonra tensik komlııyo 
nunca Harbiye Nezareti muhasebatı u mumi f 
ye mUdUrlUğUne tayin edilmiş. sekiz ny son 
ra tekıı.Ut olmuştur. 
Hacı Şevket çok muktesit bir adamdır. 

Aldığı maa.ım hemen yanmndan fazlasını 

btr1ktlrmekte imi§. Hatta arkndqtan: 

- Hacı Şevket bu ay maarafm uo lirayı 
geçt1 mi? diye takılır, §akalqırlarmı§. Hacı 

Şevket Yenlk!lyd Mlnnslyana ait bUyUk bir 
yalıyr da blrtkllrdlğl paralat1a almıtlir. soıı 

rada.n bunu ııatrnıı, Kuuruçe~medekl ovı ııo 

arkasındaki çamlıtı ve yanındaki 165 numa 
ralı eTt almıştır. Bunla rdan ba§ka kendlsinl:l 

Kuruç~mede ayda elll lira getiren bir k!SmUr 
deposu, ErenldSyUnde bağları, Bcyoğlund'l 

htssell bir apartımanı vardır. 

Hacı Şevket ve oğullan buralardan aldık 
lan paralarla babs.larmın tekaüt maa:ı ile 
okumuşlar, bUyUmU§lerdlr. 

Dört oflundan Nurullah Kara Köııell.:

doktordur, Radi Beyoğlu postahanestndt.ı 

memurdur. Sıddık ne Zeki ise boı.ıta gezmı?l : 

t&dirler. 

HepSl de boklrdır. Nurullahta.n maawı 

babalarının yanmda oturmaktadırlar. Ya.&lı 
anneleri ve bir de hizınetçllert vardır. Bu 
blmıetçl de Uç gUn evvel evden kaçmı§tır. 

Servetin taksimi 
Hacı Şevket birkaç scno ovvoı bağlArı ve 

aputnn&A hıssesını aatırua, Zcld ne Sıddık& 
Uçor bin Ura vonnıı; 

- !Bununla ticaret yapm .• Hayat.mızı kaza 
nm demi§Ur. 

Bu ~ar kısa bir zaman zarfında suyu 
nu cekmt§Ur. Bu &Irada Hacı •Şevket diğer 
mallanm çok aovdlğl Radi llo Nurullah ara 
amda takBim etmıı.ı, öldUkten aoııra cenazesi 
n1n ortada kalmnınaaı için ayırdığı be;ı yUz 

lirayı da evvelden tanıdığı Beyoğlu mU!tUsU 
ne göturllp mOftUlllk sandığına yatırmıı.ıtır. 

Elindeki paralıın tüketen Zeki kardeşleri 
Radi fle Nunıllaha verilen mallan çok g!Sr. 
meye bu ytlzden babası ve kardetlerl ne kav 
ga etmeye ba§lamıştır. Hatta bir glln Sıddı°l':'l 
tabanca ile ate, etmıı. bir kere de balta ne 
üzerine yUrUmU tur. 

" Babam bunadı.! .. 
Ilordi gUnU mııl kaygusu olan Zekl doksan 

Y&§mda bulunan baba.Bı ve kardeL1lert ile kav 
gada.n btr netice ala.mayınca mnlıkemeye b3§ 

wrmuı: 

- Babam bunadı, malltırma s!\hlp olanıı 
yor. Kendl!llne ben! vaaJ taytıı ediniz detnl§ 
Ur. 
.Bwıwı Uzerine mahkeme tarafından tahkl 

kat& bqlanmqı ihU~·nr d m doktol' tarafm 
dan muayene edllml~, fakat bunadığı iddiası 

yersiz bulunmuıtur. 
Zekinin lddiaaı Uzorindo 1hUyarm ~ dostu 

da c11nleıımif, bunlar da. Zoklnln ht\yırlı bir 
evllt olmadığı yolunda söz aöyleml&ılerdlr. 

Hacı Şevket oğlunun kendisini vesayet aL 
tma aldırmak istemesini 6ğreninco kızmıs, 
ıö:fle demı,tır: 

- Mahkeme böyle bir karar verse bile ~o 
ancak Radinln vesayoUnl kabul ederim. 

Oğlunun şerrinden kurtulmak 
için ••• 

Bunwı üzerine do baba ne oğlun arası b'.bı 
bUtUn açılml§, birkaç dçfa üzerine yUrUyen 
oğlundan kurtulmak 1çiıl lbUyar Hacı Şevket 
altkatmda kiracıların bulunduğu ildnct cv:J 
tqmarak orada yatıp kalkmaya ba'lnıı,,tır. 

Karısı ve çocukları yine birinci evde otur 
maktadırlar. Yann saat bir buçukta da Be. 
ofktao sulh mahkemesinde vesayet davuı 

hakkı.od& karar vertlcceltU ve Zeki bu dava 
yı kaybedeceğe benziyordu. Vesayet hakkını 
kaybedecek ve bu sureUo babası ile knrde, 
ıertnln mallarına konamayacak olan Zek!, 
blrk~ gtlndenbert kötU fikirler beslemeye 
başlamış ve bir tabanca tedarik etmi§Ur. 

Dnn akp.m Hacı Şevket kansı ile yemek 
yedikten .eonra yattığı eve çekllmi§, pencere 
önUndekl karyolasına glrml~Ur. 

7~kl de btrincf evtn en Ust katındaki od-ı 
mna çekilmiş Radi ve Sıddık fle nnneterf d" 
orta kattaki odalara dağılmışlardır. 

Bu snbah 
Bu sabah yediye doğru Radi yntnğından 

kalkmqı, evin orta kat l:apısından bahçeye 
c,,ıJı;mı , ora.dan mutba~a geçmiş, muualukta 
yUzUnU yıkamaya bn,lnmıştır. Bu sırada kar 
dC§inln uyanıp kalktığını anlaya n Zeki ı1c 

yavqça yatağından kalkıp a~ağlya lnmıo. 

karde,ıntn arkasmdan başına doğru bir el 
ateı etml§Ur. KurfUn Ra(llnln bll§ına Er.r
mtı. cansız olarak yere germigtlr. 

Kardeşini öl<Jlirdükten sonra •.• 
zeki bu cinayeti ynplıktan aonra bahçeye! 

çtkDUf, :yirmi ndml kadar yUrlldUkten ııonr:ı. 

b&ba.Bmm yattığı fl\ in mutbıığı üzerindeki 

ası ı 

öl •. d .. ur 
çinkodan yürüyerek ikinci evin penceresin. 
den içeri glnnlJ, sırtUatU yatan babasının 

)>Uzllne doğru Uç el ateı etnııaur. Çıkan kur 

§Unların UçU de ihnyann yUzUnden girere3 
ba§ınm arka tanı.fmdan çıkmıaur. 

Bir rivayete göre Hacı Şevket uvanmı,, 
kendisini müdafaa etmek Uzcre yatağmdım 

kalkmak iııtemlf, f kııt kurıunla!Tl tevallli 
karDıamda muvaffak olamayarak oğlunu:ı 
kuf'JUnlan ile hayata gözterfıil kapa.n1111tıt. 

Öteki kardeşine de saldırdı 
Zeki baburnı da öldUrdUkten sonra. girdlğl 

yerden çıkml§, birinci eve geçerek karfllllllL 

{;ıkan karde§I Sıddıka §Wllan &ayleml§tlr: 

- Radiyi ve herifi (baba.amı) tsldUrdUı.ıı. 
Seni de tsldUreceğim ı 

Bu s!Szler!n söylendiği sırada yqlı a.naııı.. 

rı salona fırlaml§. Sıddık bu sırada kendisini 

don g!Smlekle kapıdan dı§an atarak ikinci 
evde kiracıların ktl!mma saktanmı§tır. 

Polis geliyor , 
S!Uı.h seslerini duyan kiracılar Kunıçe§me 

polis noktasını bekllyen zabtıa memuru lb. 
rahimi haberdar etmf§lerdlr. 

1brahlm derhal telefofnla Arnavutk!ly mer 

k rzl emniyet memunı LUtfU Temlzaoyu ha.. 

berdar etmiş, koıarak cinayet yerine gelmfş 
Ur. 

Katilin miithlş soğuk kanhhğı 
1!.."'atil bu sırada yaktığı bir cıgara ağzında 

olduğu halde salonda dolll§lYordu. Birkaç da.. 

klka sonra emniyet memuru ve refakatlndeld 

zabıta memurlan içeri girince kattı Zeki em

niyet memuruna da Wdınruı: 

- Baıuı ne sonıyorınm Sen her ıeyt bllJ 

yorsun! demiştir. Ellerine kelepçe vuruldu~ 
tan sonra tabancayı ne yaptıtı aorulmuı: 

- Ellerimi ç~ nereye attıtımı ııö;fllyc_ 
yiın cevabını vermlıtsr. 

KaWin hAlA :fena fikirler lqıdığı antaıılm 
ca kcııdl81 evde fazla tutulmallU§, Arnavut. 

köy nıcrkeztne g6tUrU1mUıtUr. Yolda gider

ken babMmm arkadq1anndan iki zatı gör. 
mtl§, onlara da. saldırmak tatemlg: 

- Bu oln&yet. ııtıı l)eloob ol<lu ... ,..ı 4-7 

kUfllrler savurmuştur. Katil merkezde de 

rahat durına.ınıı, ııı dclllJğe wrmaya u.vaı 
mr1tır. 

Milddiumumt vak'a yerinde 
Vakadan adlJyo haberdar edilmlJ, mUddeJ 

umumt mUAvtnlerlndıen l!uıan ve tabibi adil 
Enver Karan cinayet yerine gelerek ceaeUeri 
muayene etmi§lcrdlr. Radlnln ba§mda bir, 

Hacı Şevketin yUzUnde Uç kurşun yarası oL 
C:uğu tcsblt edllmi§, g6mWmelerlııe izin ve. 
rllmi§Ur. 

KaUl tabancıuımı bahço<lo bir yere attığını 
s6ylemlııU. Bahçenin her tarafı aranmıı bulu 
namaD:U§, öğleye doğru yattığı odadaki .un 
dığın içinde bulunmuııtur. 

MOdı1elumumı muavtn.l Hacı ~vketlıı yq!ı 
zevcesini ve zaman zama.ıı buhraıılnr gecll'CD 

ve mlltemadlyen kalbinin sancısından elkL 
yet eden Sıddık dinlenmJe, ııonra merkeze gL 
<!erek katilin f!adeftlnl atmııttr. 

Zavallı ana 
Hacı Şevketin zevcesi oğlu Radinin 

ölümüne ağlıya ağlıya eunlan söyle. 
miştir: 

"-Zeki kendisi ile konu§mtyan ba 
basına ç;ok kızıyor, Radiyi kıskanıyor
du. Akşam kavga filim olmadı. Sa. 
bahleyin bir silah sesi işittim. Kiracı. 

ların oğlu mantar tabancası attı zan. 

nettim. Sonrn. Z-ekinln Radiyi ve ko. 

camı öldilrdüğUnU öğrendim. Zeki bu 
cinayeti hep mal yüzünden yaptı. Ev
liıdıma, kocama kıydı.,, 

Kom§uların söylediğine glSre, dok
sanlık Hacı Şevket iki büklüm her 
gün eve yiyecek taşımu§... Kendisi 
Zekiden pek şikayetç1ymiş. Abdestha.. 
:neye gittiği zaman cüzdanını unutur. 
sa. içindeki paralar gelinceye kadar 
suyunu çekermie ... 

Katil babası ve kardeşlerini öldU. 
rünce bütün mallara kendisinin kona.. 
cağım zannediyordu. Halbuki babası. 
nı öldüren bir insan vera!et hakkın

dan mahrum kalmaktadır. Bu suret. 
le Hııcı Şevketin mallarına Sıddık ile 
doktor oğlu varis olacaklardır. 

Baba katilinin akıbetini de cumhu. 
riyet kanunları tayin edecektir. 

Atfna muhablrlmlz 
Atinada gazetemiz muhabirliğini 

Vasil Haci Stavridis yapacaktır. 

in - Japon 
arbi 

Şanghay, 26 (A. A.) - Röyt.er a. 
jansından: 

BugUn muhasamat, bilhassa Yang. 
tse nehri Ur.erinde kAln Liuho civa.nn
da vukua gelmiştir. 

Ordu namına. söz sBylemeğe salfi. 
hlyettar bir zat, Japon lutaa.tının ih. 
raç edilmia oldukları Uç noktadan men 
tazaman ilerlemekte olduğunu suyle • 
miştir. Bu Uç nokta eunlardır: 

Vusung, Liuho ve Ş~pu. 

Japonlar asker, sivil ayırt 
etmiyorlar 

Nankin, 26 (A. A.) - Beynelmilel 
mmtakaya Japonlar tarnfından bom -
ba atı!ması Uzerinc 6Chirde bUyUk bir 
dehşet Msıl olmuştur. 

Evvelce bir deniz obUsU yüzünden 
vukua gelmiş olduğu iddia edilmiş o. 
lan Sincere company faciasının 250 1. 
la 690 kilo ağırlığında bir Japon bom
basının infilakı yüzünden vukua gel
miş olduğu tebeyyUn etmiştir. 

Japon tayyareleri,. dün Pooturıg'u 
bombardıman etmiı;ler ve bir Ferry. 
boot'la seyahat etmekte olan sivilleri 
mitralyöz ateşine tutmu~lardır. Neti • 
cede birçok kişi ölmUştür. 

Bir Japon torpitosu yandı 
Nankin, 26 (A. A.) -Central News 

ajansından: 

Japonlar Vusung önünde tahnş -
§Üd etmiı; olan ve miktarı otuza baliğ 
bulunan harb gemllerlnin kesif topçu 
ateşinin himayesi altında sabahleyin 
erkenden Vusung lstlhkftmatmın ya
kinlnde birkaç noktaya ciddf bir ih. 
raı:~ rneliyesl yapmnğıı. teşcbblls et • 
mf§].erdlr. Japonlar, Vens:ıopang ve 
Changchuapang'da muvakkat bir ta • 
kım muvaffakıyetler elde etınfı,ıler ve 
bu iki noktada bin kadar Japon aske
ri sahile vleıl olabflnıiı,ıse de beş sa.. 
at dlıvAnı pfi-. c:;r.ı)I .. u r.&i\11ıaJ ı..-ueı-. 

den sonra. Çinliler, Topçu kuvvetleri
nin 'itmesiyle, karaya. çıkmıe Japon as 
kerlerinl imha etmielerdir. 

MUteakiben Çin batarya.lan, ates • 
lerinl japon harb gemilerine tevcih et. 
mi ler ve bunların Uzcrine temerkllz 
ettirmi~lerdir. Bu ateşin tesiriyle bir 
torpito muhribi yanmış , bir diğeri de 
harbcdemiyecek bir hale gelmiştir. 

Diğer bütUn ihraç teşebbüsleri ta. 
mamen suya düşmüştür. Bu harekat 
esnasında Japonların uğramış olduk. 
lan zayiat 1200 ve Çinlilerin 300 tah
min edilmektedir. 

Telef edilen Japon generah 
Tokyo, 26 (A. A.) - Sunkinden 

bildirildiğine göre bir Mançuri kuvve. 
tine kumanda. etmekte olan general 
Fuji, çin kıtantmı tarassud ederk~n 
bir Çin t>bUsUnUn isabetiyle telef ol. 
muştur. 

5000 Japon imha edileli 
Nankin, 25 (A. A.) - Röyter ajan. 

sının muhabiri bildiriyor: 
General Çang-Kai-Şek'in umumt ka 

rargahına cepheden gelen bir telefon 
haberine göre Voosungda karaya çı • 
kan 5000 Japon askeri bu enbah eid. 
detıi bir muharebeden sonra imha e.. . 
dllmlştlr. 

Bir Japon generali ile bir tayyare 
blnbaşısmm esir edildiği haberi de 
ilave edilmektedir. 

Çlnlllerln mUhim bir 
muvaffakıyeti 

Şanghay, 25 (A. A.) - Röyter a. 
jansmm muhabiri bildiriyor: 

Vusung mıntaknsında. vukubulan 
başlıca muharebe ile sa.bil civarındaki 
muharebe, karaya ihraç edilen kuv
vetlerin iki mil kadar ilerledikleri hak 
kında. dUn bir Japon menbamda.n ve. 
rllen haberlerin mevsimsiz olduğunu 
meydana çıkarmıetır. 

Bitaraf mU6ahidlcr Japonlann ihraç 
hareketi esnasında. bUyUk zayiata du. 
çar olduklarını bildirmektedirler. Çin. 
llier mükemmel surette hazırlanmıs • 
lardı. Sahil mitralyöz yuvalarlyle do
luydu. 

150 metre jı;erldc ikinci bir mUda.faa 
hattı vardı, Japon kıt'alan ilk hatta 
girerken arazinin her tarafına serpll. 
mtş olan mayinler infilak etmiş ve 

ay . _ .......... 

e 
Dün 

ze er as 
Heybeliadada yapı dı 

B:ı§vcTcilin vefat eden kiiçiik kardc.:ti Hayrinin cena:Je 
nanU:ır 

Vefatı haberini dün büyük bir tees_ 
sUrle verdiğimiz Başbakan İsmet lnö. 
nUnUn kU~ük kardeşi Hayrinin cena
zesi dün bizzat Ba§bakanın da bu_ 
lunduğu bUyUk bir törenle kaldırıl_ 
mıştır, 

Cenaze alayında Mareşal Fevzi 
Çakmak, Milli Müdafaa vekili KB.zım 
Özalp, Hariciye Vekili Doktor Rllatli 
Aras, Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya, 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, Maa. 
rü Vekili Saffet Arıkan, Amiral Şük
rü Okan, Hariciye siyasi milete.§arı 

Numan Menenıencioğlu, Londra BU_ 
yük Elçisi Fethi, Atina Sefiri Ruşen 
:Eşref, Vali ve belediye reisi :Muhld - \ 
din Üstündağ, Ankara valisi Nevzad 

ıatdıl'· s ve birçok zevat bulunmuş ton'()111 
Saat on altıya. doğru s~nacyt>Cltıı.· 

gidilerek cenaze alı.rtmlfi ~etilf· acııÇ 
da camisine g6türUlmU~ 1 •e bs.ıı • 
Hayrinin cenaze alayı bah~ ~nde ' 11 

dosunun hazin nağmeleri ıç A111d:ı.ll d tıırıv 
Yavuz zırhlısının cfrıı. ı i.tır. 
alınan kordon ~sında. gc~elcıl!<ltf 

cenazenin lSnUnde gide~ azii1'u • 
arasında AtatUrkün çeıımgı g 
yordu. ı !(J• 

Hcyfö!iada camisb1de n~:~,.ı~ 
lmdıktan sonra daha zıyad~ıt ıctf.~e 
cenaze alayı , derin bir sUl ... \.uıt tıil' 
genç Hayrinin tabutunu b:.~d J!lt' 
teesı:ıilrle eller Ustünde :aeybt 

1 

zarlrğına bırakmıstır. 

ürk n ol s1: ·t•1''~ 
aet"Ç' \)$' 

görill:füğünü f arketıni~tir. evııl" ~· - ,- ... (Baş tarafı 1 .fncf<ie) 

fspanyol ticaret gemisini batırdığını ve 
milrettabatmın kurtarılabildi~ini Türki 

yedeki diplomatik heyetlerin ıttılaına 
arzetmekle kesbi fahreyler: 

Cumhuriyet hükumetinin icraıttr 
kazazedelere kar ı insaniyetpervcrane 
alS.kasını göstermekten ibaret kalmı§

tır .. 

Diğer taraftan, Türkiye makamatı

na gelen maliltnata göre, 18 ağustos 

ta Bozcaadada iki milden az bir mesafe 

de ikinci bir hasmane hareket vukua 
gelıni§. tabiiyeti meçhul bir denizaltı 
gemisi "Annura,, admdakilspanyol ge

misini Türkiye kara sularında batırma 

ğa teıebbüs etmiş ve mezkur gemi 
Bozcaada sahillerinden yarım mil mesa
fede karaya oturmuJtur. 

Türkiye hükumeti bu babda resmi 
tahkikat yapılmasmı emretmiştir. Neti
cesi diplomatik heyetlere bildirilecek
tir.,, 

İkinci nota 
Hariciye vekaletinden 24 ağuıtoı 

1937 tarihinde ecnebi sefaretlere gönde
rilen tamimin tercümesidir: 

''Hariciye veklileti Türkiyedeki dip
lomatik heyetlere aşağ,daki husualan 
bildirmekle iktisabı mübahat eyler. Şöy
le ki: 

Bu ayın 18 inci ıünü 'DUrk donan
masına mensup bir gemi Marmara deni
zinde bu namdaki ada yakınında yaban
cı bir denizaltı gemisinin mevcudiyeti 
irnldlnını farzcttirecek şüpheli bir §ey 

ihraç kıt'alrırı ağır zayiata uğrnmıe
lardır. 

Bazı mil.şahitler, japonlarm, GeU. 
boluda !ngilizlerln yaptığı hatayı tek. 
rar ettiklerini söylemektedirler. 

Fakat Japonlar ihraç hareketleri • 
nin ha.zırlanan pia.n mucibince ve pek 
a.z zayiatla. tatbik cdilmi§ olduğunu 

beyan etmektedirler. 
Kolera afeti 

Tokyo, 26 (A. A.) - Hongkongdan 
gelen bir haberde bu şehirde koleranın 
tahribat yapmakta olduğu bildiril -
mektedir. 

Salı gününe kadar 800 vaka olm~, 
musablarda.n 60 kişi ölmilştilr. 

kuk etmemiı bir mU~ahedt ':1 ,ıı~" , 
his ise de Türkiye hUkiımetı ~ ııı.ff 

d deruı >"' 
yesi ,upheli mıntakalar a. 'k§aflıı.f 
releri vasıtaslyle iki defa ıstı . ıerİ (,e1 

tadbır tice 
pılmaıu için lazım gelen 1 bir ıı~ dt 
hal almıştır. Ara~trrmalar )1 ç ·çerfsıtl 
vcnnemi§lerse de Boğazların ,1 vii'ııdıl 

isitt1l'l et ,., 
bir yabancı denizaltı gern ııuriY aıil't 
tahakkuk ettiği takdirde c~~eyrıel ~ 
keri kuvvetlerinin gere·rıi .,e gef;ıı 
Boğazlar mukavelenarne~'.bıal ederı t· 

.. • 1 1 c 
hukuku düvel ka11delerın ıalcl' <?" 

masınl . p" 
geminin derhal teılim ol rrerd''' eti 
meleri daha §imdiden rnulca ıc 11Ut<0111 ıııe 
talep neticelerini tayin ettnC r 1urlc 

ıctı . tfıt' 
cumhuriyeye ait bulunacıı 'b' et 

1 ittı 'f ,.e 
murlarrnın talebine derba te~1'1 e· 

• . cebtcrı t 
diği takdirde gemının btı111rııı 
ihtimal ki imha edilmesi es riııııi~tif· • 

··ı 1 · · · ınir ~e sııSIJ vess..ı etme erı ıçın e Jd ıııı ~ 

Harciy vekilcti yukarıda dil'ıoıı'l3t , 
nn hükumetlerine ibl~ğını .. ı,.,..eılc ,,,1 
heyetlerden rlca clderek pek yil 
gdannı sunar. • ııoY6 

Ingiltere hUkunıetı 
karar verdi J ctı•ııı"~ 

Londra, 25 - Başvek al; ııııg t1 
lain tatilini yanda bırıı1'~~iye ~ f 
Londraya dönmüş ve barı Jdf ıe t>t13ıl 
Edenle Lord Halifax'ın işdr~i~ttı'• ti
nelmilet vaziyeti müzakeı1'. e 111eecıete e' 
toplantıda bilhana AkderııZ rilf11e1'' 

r""e 
nin gözden ~eçirildiği babe .ti 
diT. t g~e ~ 

. ·care _w>e 
Akdcnizdcki tngUız tı j\tc<JeP"" #' 

ni müdafaa etmek U.zere • .,,ı.,°"'i)' 
·nırı -hava ve deniz kuvvctlerı fi 

karar verilmiştir. l cııı;ltı 
lngiliz gemilerinin tl ıı r>e-

tedbirıer ıficııt°t t>°' 
LQndra, 26 {A. A.) .. -fef ed~JJ 

zareti Akdenizde seyrilst ~ !şf' 
tün İngiliz ticaret genıil.. ıc,d".1:~, 
bayrağını milmkün oldU~JJllııl"'~ 
la gözükecek vaziyette ~~ 
gerek sancak, gerek ~kel;ı.ııi ~ıı
da büyük harflerle isl]Jll W ı~ ~ut 
larmı ve tspa.nyol blik~~cl .,-c~' 
rma sabah ıafa.ktan e ~~ 1. 
akşam güneş battıkt&Jl 

lerini emretmiştir. 
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~. ~~ ÇGC::-ta-f,-ço_k_temız __ ka_lp-lı-.ı 1---me-k-t-up_y_az_ıp_ha_k_lam__:da~-lz-ah_a_t-is.:..tem-e--
' . ! hanını 1 - diye yeniden taze lerinl söylerim. Siz de benim çalııkan 
~ ~. Ü ıııevzuu ıizinle konuımak ve namuılu olduğuma elbette ıchadct 
Yetı ~1ltla kin buna rafmen, ılze va edersiniz. 

-
Büyük 

taarruza 
başlandı 

Hovarda 
kadın 

- oo .. :Merhaba U.tat.. diye yertmlzden 
kalktık. 

- Buyurun.. Buyurun.. Şöyle, ortaya.. 
hayır, bayır. En ortamıza .• 

li~ln. ka •nlatınam 11.zım geliyor •• \ Rl.i§til beyin mUsamahacı fakat IJNa-
~ti. ~in,dı yUzUnU nıerakla ona tehzl nazarları, tekrar öksüz kızı ıilz~ü: 
trtte.t l. ~klldı anlamamulığın bu - Suin hakkınızda ne derece hUs 
~ &lı :~yi ıinirlendlddi. nil tehadette bulunsam, ki ci&len fey-

Tnrk milleti kendiılnl JıtiklAle 
g<Stnrecek yolu görmftştn 

Eğiliyorduk. Kimimiz elini öpmek. kimi. 
miz elini hUrmeUe sıkmak huususunda acele 
gösteriyorduk. 

Onun, ihtiyar g6vdesl, zayıf bacakları Uze. 
rinde Utrlyordu. Sırtı . bUkUlmU§tU.. YUzU la. 

nıımı§tI. Fakat gözleri hAI~ gençti. Hallan 
tebessüm resmediyordu. Hele sesi bUSbütUD 
gcnçU, canlıydı : Kılllk ve kalm olmııııma 

rağmen, derinliğinde kaynqan hayatiyet onu ( 
genç gösteriyordu. 

Nihayet 10kulabllmek, göz uclle bir lAhzan. 
görebilmek •. Ve en mUhlml, o kadar hasret. 
ten ısoııra, bir kolayını bular&k nal! olmak. 
Evet çocuklar, o mahrumiyet daha zevklly. 
d1 •. Hem de romantizmler yaratırdı.. Şimdi 

gel de o lhtiraaı duy.. • 
- Kimden bahsedlyor11unuz? - diye bl.r 

genç arltad&.§ slnizmle alay etti. 

d .... -~ • 1 Y•tındaaınız. ben otu% kal!de iyi bir insan oldu~unuza kaniim, 
"'tllelı iattc!·Ş~rndi anlıyor musunuz ne o derece sizi tUpheli bir mevkine •ok-

Bütün dünyaya Uatat a,şa.ıtı kalır mı: 

- Kendimden! _ diye bir kahkaha attı . • 
Fakat s~ de kabil olaaydı da, gençll~nlzl 'la 
yanm asır mllddeUnce muhafaza ederek ı ltl 
~evtrdc ya,atnbllseyd!m, Bizim zamanımızı 
pek o kadar kötU bulumayac&ktmız.. Evet . 

doğru : Bıı kadar çok kadını meydanda göre. 
m!yorduk. Fakat bazan da l!yle vaziyetler 
oıurdu ki, kurulmuş zemberek gibi lhtfra!l
mızm boşanmak fırsatını bulu§u fevknlt\dc. 
ilkler yaratabilirdi ... tıte alzler bunu duyıımı 
yorsunuz. o qklar olmd! yok. O e~lenceler 

de yok. o hovardalıktar •..• 

) l.tk 11 laı
1lı:u? arm. Neylersiniz, kızını. İçinde yaıadı-

d 
'~11 • "tar.ızın çehresindeki ifade-- ğımız cemiyet bir takım dedikoducular-

e1ıtı • ~z ır.ıı, • gene meselenin farkında la doludur. Onlann da ıöyleyecekle-
lı11tı rini nazın itibare almak mecburiyeti 

!i..._ lif\ Uzer· ~~k için_ b! ıne, meseleyi çabuk bi· vardır. S"zin bu evl.ie bulunuşunuz, her 
r ı ~l r ıolukta bUtUn dUıUnce- ne kadar f cvk1llde namus ve haysiyet 

...... ' ~I: •eraiti altında ise de, bir'"oklarına pek 
llıt tnf ııı .., ,. 

1 
• dt bir ~atımda erkefin iıln ya- gayri tabii görUnUr. Hatta eminim ki, 

~~ •ite •nl drn kitlbi olamaz bu file mektcbinizde sizi yetiıtiren hocalannı-
~ttlı İfaded:tmalc istedim. Ukin siz, za da bundan bahsetsen1z hiç biri vazi-
~tti:ıt tinıd n ınana çıkaramadınız. yeti tab'i görmiyecektir. 
~~"dcl'iın.' ~6zlinUzU açmak mecburi- - Hocalarım mı? .. - diye sonran kı-
~ oısayd ğer yanımda mesela an zın halinde bir endişe uyanmıştı. 
~~il iş 1b Yahut evli bulunsaydım, Başını eğdi. Sahi ne düşünürlerdi? 
~ıı aııt~112 1 

aşkalaş.ırdı. Sizin itibar ve Ne 'derlerdi? Fakat bunun fenalık nere-
~ r htklrırn.ekelenmez. saf kalırdı. La- s:ndeydi? O, kötülük namına ne yapı
tlı· ~t k~da Aranuzıdaki münasebet yordu? Daima çalışmamıı, verilen emirle 

111 ..ı r !af · · • d" ~I ıı~ı ve namuskfirane ise de, re ıtaat etmemış mıy ı? Ve işte. mu-
' hır beJ*tınızda otuz bet yaıında- kadderatını bağladığı adam, ona gitme-
ltıı~ dotrı.ıtın evinde ömrUnt1zU geçir- sini emrediyordu. Hocalarının da bu 
hı ~t orı def ildir. Hem de dağ ba- kovuşu tabii göreceğini biliyordu. 
·"' t.ınla ~ Y•tıyan tek kadın ola Başını avuçları içine aldı. Ağlamağa 

......, el'ıııirı .. , ba§ladı. Sessiz sessiz hıçkmyor,omuz-
~dL 't tk de l~etle: lan sanılıyordu. Erkek hakiki bir beye 

S. lılirn .. İkbal daldı da var, canla ayağa kalktı. Kızın yanma yakla-
4',, fdtl'ıuılııt pralc, elini onun ba§ı üstüne koydu: 
~ lit di>"ec Un bu derecesi, papza- - Ağlamayınız, Nermin hanım! -
~d 1111~linl llfırttl. GUlUmıemek dedi. - Biraz makul olmanız Uizımdır. 
~ lr"el lft\adı. Kız. devamla: Gitmenizi sırt kendi menafiinlz namına 
\ı ~ \t,~•ftndlrn, ikbal dadı hak- size tavsiye ediyorum. 
~,.01t· lteıe 

0 
~r tele fena slSz söyledi- - Gitmek ..• AlA... Fakat nereye? 

't1..lıı ' lılnle yapayalnız yap- Nereye gidebilirim... Dü;l.insenize ... 
"~ ~ı • Dünyada benimle alakadar olan bir tek 
\' ~ 1titıYtt tuhaf bir Hvml• •ihi 
'lı~·~11laha · xopaırdı. 011:1Uı kız 
~ıı~ ~ln:UtUn iıtihzalarırun bu 
~ e top1anmıt olduğunu 

4j •~a 
fıtc11' :&ır~ne eğdi ve ş<Syle dilşündü: 
dıi'e i~· Otııın ~n köpeğini öldürmek 
~~. tl'j •Ur Uduz oldu~unu bahane 
>'i 1ı,1~tty0r. ;r. 'RU§til bey de beni sav
~ıll'! tı •Ordu ite geHıi gUzel bir bahane 
~!~ b~tlirıc b. Do~rusunu söylemek li
~· lt • eni b lt.i t&a.atı uradan çıkarmak için 
~, ilet'' •ebcp yok O . . k ~ \> ~rla . nun ıçın en-
~:rltıiytce1c~Udafaaya kalksam fay-

lı ~tk .,, 
' 1tı .' ıen 

~ı, tl.b S kızın bu düşüncelerini 
•tt1~ '.lu 1 dedi ki: 

"1'1 1'leıe1 
ııı-ıııı. 1 .. "tııa eyı geliıi gUzel ortaya 
tıı~1-t "herı, ı:nız J Hayır 1 Epeyce n
'ot~elf>"Or na eıten dosttan mek
'°t~,~r. lf~tevlenip e.lenmediliml 
)'Or ""l&ı,dtr ti Ztt'Ctm namına kata 
ıh_· u.... en ti '"' f>ıı-·11ek iri cırethaneler de olu-t' ~I bt dedikodu aldı yUrWU. 
~hl ~111 tfkt tında hile beni rahat bı
)~• bt~ rı Umumiyeye kartı bir 

, '1nalc mecburiyetini duyu-

~led~~ cın 
......_ trfrte m ... El!lem.. Onların 

'• !lını. ... rıe bılcıyorsunuz? 
~~' ~cb\lrfyet~~ıin için e~rafı dUtU"' 
"lıdt l, ben deylm. Sızl temln e-

~' ~'tl "e 'ıı~kııınrn fikirlerine, 
t b td· fer !inıd· zına ehemmiyet ver-
q~ iç1.~otıarn, b 1 bu meseleyi mevzuu 
~r1,. 1tıdir. A u, lırf ıizi dütündli-
"tt} ·•ız "'fbk · • 
) c, b• Ş()Yledir. ~ızı tanıyanlarca, 
~ trı,td:r bekar a. Sı::, sekiz ay müd
~'l llıa ' ~alnız b daının evinde, tenha 
~ cırıasın, da aşınıza yatadınız. Bu 

~S~ire ~di bir U anlıyorsunuz? Eğer 
ara m ess d • ~· ~ raanrı ese e bır yerde bir 

•ır· rıa ve b 
~.1>'1c t Çtkarsa u huıusiyetiniz 
~ 1~ \tltnrrıei Yahut da aklı başında 
~~t lllatln·1 e kalkaraanl2': lda'ma 

ır ı tnak ' ' 
\.. · ıatlarınııa engel ().. 

~ '"el'h., 
ıı~ \._ "'lltı, f • • 

~ıl\ı rı •ıyah a . 
' lı fl.rak g zlenni ev "hi· 

tatlı bir ıeıle • u . 
Ph: eden olursa ıize ---s ..... '" 

~ 4Po 
'-nıl'~Od· -lt. Rifat 

\P4........_ btrokunacak gUzel 
~ roman 

ICtt.be"ı - 100 kuru$ 

• --·· J 'tıı.. "" ~- ---·· :_, ı.1•.ı.•1""'" 'J~lı-

prak sizi 'memnun emeğe uğraıtrm. 

Şahsiyetimi silikle tirdim. Ortalıkta bir 
gölge gibi dolaşarak sizi taciz etmeme
ğe çabala:dım. Halbuki işte beni kovu
yorsunuz. 

- Hayır efendim ... Kovmak ne de
mek? ... Fena bi-r hizmetçi kovulur. Hal
buki, siz, kızım, bUtün hllrmetime ve 
sempatime layıksınız. 

- Buna rağmen işte beni gene sa
vuyorsunuz. 

- Beni mlişkill vaziyete sokmayın. 
S!zi temin ediyorum ki, bu sırada, na
muskar bir insanın bütün hüsnü niyeti
le hareket ediyorum. Sizi kartxmda ağ
lar ıBrmek benim için pey acıdır. 

- Peki ama, sizden ayrılırsam ne
reye g1:!eyim? Ben, cl:lnyada yapayal ı 
ruz b"r insanım. Bunu anlamıyor musu
nuz, bevefendi! Yapayalnızım! 

- Size pan veririm. Bir it bulunu
nuz. 

Kız, aciz, taıkın bir haldeydi. Bu 
manzarası, erkeğin kalbine ldokunuyor
du. 

- . Mademki benden memnunsunuz 
ve mademki ben de itimden memn~nutn, 
niçin beni gönderiyorsunuz? Beni bura-

da a1ıkoyunu%, efendim. Yapayalnız 
kalmaktan çok korkuyorum. 

GazUnUn CSnUne getiriyordu: Seya
hat. meçhul insanlann ortasında yalnız 
hk, parasının bittiğini görerek korku, 

yuvasından kovulmuş, hayatta tecrübe
siz zavallı yavrucak. Bu evden başka 

hiç bir yerde yaşamanın kabil otamıya
cağını l.:iüt-:.inüyo:-du. 

- Eğer isterseniz gece gündüz çalı 
şırım. Size yardım etmek için her şeyi 
yaparım. ihtiyar olduğum zaman da, 
İkbal dadmın yerine geçerim. Zira o za 
man bana her cihetçe itimat tı.!eniniz. 

(Devamı var) 

ders olan 
bir imtihan 

• 

Oturdu. Klmlmlzln dl.zfno hıı.!ittçe vurdu, 
klmlml:tln tatlı bir cümle ne hlltmnı aldı .. 
Hepimizin bamt~Umlzl bilirdi. Fakat aınır. 

ıcndirmek tarat'mdan değil, neşelendlrmtk 

tarafından. Onlara btuıtı, bizi gllldUroU. 

Ve devam ettl: 
• • • 

Beş on genç ve orta yaşlı muharrir. Ada 
vapurunda tesadUCen top'anmıştık. İhtiyar 

neslin biricik mUmemlll de, aramızda ovd•ı .. 
Şe~'hnımubarrlrln vaktllo M&bmut Sadıkh. 

ı;ırndl Muharrem Feyztdtr. Faknt Muharrem 

Feyzi. galiba, bf:r.lm tlatat Necibin ancak bir 
iki yn.., büyU~dllr. Hem de flmal Türkll oL. 

duğu irin. daha dinç durur, ya~mı göster. 
me.z. Sekllnı'I bakılsa.. asıl şeyhin ll!ıtnt Ne. 
cin nıması ta.zım l'.('ellr. 

- .•• Bir alqam, lngl!lz eeraretnaneıanın 
kal'flsındakl (• .. ) kate ıantanm da, yıı.nl 
ştmd!kt tablrlle barında lı;tyorduk. Kama. 
val mevsimiydi. Blrdenb!re, kapı ac;ıldt. E •\k 
te bir kadm gllrUndU. Hissiyatım ancak Ne. 
dimin bir mrııraı ile ifade edilebilir: 

B~kıurııından ve ga.rb cephesi ordu. 
,,,,,,.., krt.•-« .. .ı,,.,. hii11Uk ta.amızdan 

6WeZ 

O, zeki gOzlerlle, gayıe b1r etrafma baktı . 

Derhal mevzuun ne olması IA.zmı geldiğini 

kesUrdl.. :Meclls1 bozmamak, al!kayı uyan. 
dırmak için neden bahsetmek tcap ettiğini 
keşfetti .• Zaten bUtün OmrUnce ahvali nıhiyd 

raıııdlığt yapmış dğiel miydi: E!kA.rnımuml 
ytnln o anda neyle uğrJl.§trla.k istediğini ke§f 
etml§, ondan bahsetmlşU. Şimdi de aynı şeyt 
yapıyordu ve buldu: Mevzu "kadm .. olablll" 
dl. 

Zira.. etra.tnnı:r:da hep kadmlar doluydu. 
Gençlerin gl!zlerl, sağa bakıyor, sola bakT

yor, arıyor, tarıyordu. 
şu pl!jc? bayanlar .. Bqlarmı birer eprpla 

sıkmışlar. Kollan aı;ılı:, bacaktan ve ayakla. 
rı açıl< •.. :Aralarmda cavıl cuvul kOn\1§\lyor_ 
ıar •• 
şu birbirine kumru gibi sokulan çiftler ... 

Daha şimdiden kendilerini a.da.nm çamlarmm 
altında yapayalnız hlııııedlyorlar. 
~u 1111a1cnmı11. pa.ıenmlf, ba.yan; -yapayal. 

cız, ciddi C1ddl oturuyor. K.ar§ıda ke.ndlst.nc 

Buugün, TtırkU ebedl lalll<llllne kavu§b.ı mUtemadlyen bakan aynı §lklıktakl baya hiç 
ran başkum&ndan meydan muııateebelne bq_ bakmıyor gibi dunıyor. Fakat belll ki, zihni 
ıanma fllnünlln ı:s tnd yıld&ıumUdUr. yalnız onunla mefgul .• Her halde, adaya git. 

mezden evvel araları bulunur .. 
Kuvvetlerine aarsıtma.z• güvenleri bulu. Ustat: 

ran bütün mllltUerl f&§I?'tan bu bUytlk har - Hey gidi zaman bey .• Nerede bizim dev. 
be, 1922 yılr 26 atuıtoa günU, ı:s aeoe evvel rln kadınları. 
bu gUn baflanmııtr. Hayret etUk: -1 :-rr 

26 ağustoı, ıab&hı bqkumandan Mıatat:ı _ Aman ne diyorsunuz?. 
Kemal, BUyUk ErkAnıharblye reı.t ve cepb'! - Evet.. Blzlm devrin kadmlArı.. Şimdi 

l:umandant ile muharebenin id&re edilecetı yolt. Katmadı. 

Koca tepeye ıelmlfU. - :'>'luhataznkı'l.rltkta. hatta mUrteci11ktc 
Ta.m bir menedir mütemadiyen takviye edl- Uerl vnnyorsunuz! _ diye gUldUk. _ Ama da 

len ve kat kaW tı.atUn bir otpheye taarruz edl yaptınız ha •• 

lecek, ana vatandan dUıman kovulacaktı. Haydi ba3ka elhetlerde kenıil devrlnlzlıı 

Türk topraklarında tıerllyen ve yerleşen eğltncelerlnl methedln. Bunu kabul edelim . 
dU§man, mllll kuvvetlerin taarruz edeceğini' IAkln. kadın husmıunda.. . O ne 1stlpdatt•. 

katıyen ihtimal vermiyordu. Her clhetçe UiJ. Kafes arkalarında .. Uzaktan uzağa, çiçekler. 
tün olan mükemmel bir orduya hangi k•H' le. mendUlerle, fesini dUZcltmcklcrle l§aret. 

vet taarruz edebilirdi? ıcımeler .• 

Fakat vaziyet hiç de böy1e delUdt. BUyi.!k ıhUyar muharrir: 
kurtancı, dU§manlarm Türk milletine aman - Onun da ayrı bir zevki vardı: Heyecan. 

Yaklqamamak, vııaıl otama.mıık heyecanı" .. 
vermek ıatemedlklerlnl blldil1 !Çin katı v~ ===================== 
IOn darbeyi lndlrmete karar vennlftl. TUrk 
vatanını harita U.tünden ıilmek 1-Uyenter, 
en büyük dcrıl atacaklardı .. 

Türk m!lletl, tamamlle anlamııtı ki kendt

stnt tıtikllle götUrecek yol, önünde yürüyen 
o.taamın tuuttulu yoldu. 

' Yabancı dUtmanlar durmadan mahvtemek 

i<:ln utl'a§ırlarken yurd içindekilerin bazıları 
c!a: . 

- Başa çıkamayız .• Başka. bir milletin hi
mayesi altında yaşamaktan başka çare yok 

tur" diyorlar, "manda" Satıyorlardı .. 

dan vazlyeU çoktan kavramıştı. O §öyle dU. 

ıUntıyordu: 
- •'Memleketimizde bulunan dUşmanıa .. ı 

ıllAh 'kuvveU 11e c;ıkarmadlkça. çıkarabilecek 
rr.evcudlyet ve kudreti mııııyemlzl !lilen is. 
bat etmedikçe, diploması sahasında ümide 
kapılmak. caız değUdlr. Filhakika bir fert 
için olduğu gibi, bir millet tçin dahl kudret 
ve kablllyetınt, eserler! ne ızııa.r ve Lsbnt et. 
ır.edlkçe. itibar ve ehemmiyet bekleyip dur. 

mak byhudedtr. Kudret ve kab!11yetten mah 
rum olanlara nutat olunmaz. lıısanlık, ada.. 
l"t, mürtıvvet lcııbatr, bütün bu evstıfı haiz 
olduğunu g8sterenter tstlyeblllrlcr. 

"'Ne gördUm, ah aman, blr cevan, bir Afeti 
can: 

Cidden ne zarlttı. Ne çallktl, ne sertinaz... 
dı. Neydi, neydi, neydi! 

YUzUnde bir maske vardı. Dellklertndcn 
frl iri ve rlmetm kirpikleri rörtıııUyordu. O 
kirpikler ona mahsustu. Tuvalet sanayii fab. 
rlkacılarma lleğil! lnce Jarmrzı dudaklarının 
arasından dl§lerl ine! gibi glSrtıııüyordu. Çe
nosl ne gUzol bir mUdevverlyetteydl. Kolları. 
nı kapmm kan&Uarma d&ya.yarak, baskın 

' ·eren ve "eller yukarı!., diyen bir eşk\ya J:\... 
bl haykırdı: 

"- Hepiniz mlaa.tlr 11ll.alıılz! 

··- ? •• 
•'Kimse bundan b1r teY anlayama<!?. ıruıun 

masalardan, uğultu dinm1ı, ona bakıyorlardı. 
Hayranlıkla ve hayretle. 

''- Garson! Ne duruyorsun! Artık, lç .. l'I 
kimse glrm1yeook.. Burasmx ben kapalttm 
bu gece ... Bu mUotertıerln hesapları da ban:ı 
aittir. Lütfen kabul ederler aa.nmın •.• 

''Öyle Z&rlt bir hali vardı ki, derhal orta.. 
lığ'&. bir ne§C sirayet ettirdi. Bir alkış tufa. 
nıdır koptu. Onun muaaı en mutena yere 

kuruldu. Diğer mualar a.rMIDda da, umunıl 
bir eğlencede lmi§1z gibi blr nıbt blrleıme 
hasıl oldu. 

'•Derken, meçhul kadm, earkı ııöylcmeğc, 
masanın Uzerlne çıkıp dans etmeğe ba§lad1 .• 
Baokası yapaa belki ıarhoıluk sayılır, aaktı 

addedilir. Lft.kln onun her ha.reketi gUzeldL 
Ne yapsa yakt§ıyordu. 

Arada sırada: 
•'- Mlsafirlerlm ne isterlerse vereeeksl. 

nlz .• Bir ıcy eklllk olmayacak." • diyordu 

Şimdiki devirde böyle ıeyleri ancak sine. 

malarda seyrediyorsunuz.. Böyle hovarda 
insanlar kaldı mı? Bllhuaa kadınlar &rasm 

6a.. Onların hovarda olanları hovardalığı 

kendi lehlertı:ıe kUUanıyorıar. 

''Nihayet. ııabnb oluyordu. Orada, lSyle bir 
gece geçirdik kJ •• 

"Sabaha kattI kadm sordu: 
"- Bu lakcmleler, mualar kaça? 

"- Kırk altın! _ dediler. 
"- Öyleyse, toplayın fU meydana.. 

"Onun emrini, bir kumandan emri gibi d!n. 

hyorduk. Topladık. Ve yine buyurdu: 
"- Gaı.e bulayın •• 

"Buladık.. İngiliz se!arcUnin tam k&l1Imı
da, zaptiyeler gelinceye kadar yaktık.. Son
ra., kadın, paralan verdi. Blr arabaya atla.. 

!"arak ve eıııe bize veda işaretleri yaparak 
lıuscler g6ndererek gitti. 

Bu zavallılar, Türk mllleUerlntn hartkalar ya 

ratmağa kadir olduğuna inanamıyorlardı. 

TUrk Ulkutnl paytA§l'nak latlyenler ise mU

tcmadlyen oyalıyorlardı. Halbuld bqkuman 

Tonton 
amca 

Cihan, imtihan mefdanıdır. Tilrk mllleU, 

bunca aaırlardan sonra, gene bir imtihan, 
hem bu defa en çetin bir imtihan kl!.l'§ııımdıı. 

t.ulunuyordu. İmtihanda muvaffak olmadan, 
IUtütk!.rane muamelelere tnUzar etmek calz 

olabl11r mi?.,. 

"Konu mumda.n, gayet 1y1 Tllrkçe bilen 
btr tatlı su frengt oldufu anlatılıyordu. Fa. 

kat kimdi! Bunu anlamak kabil olmadı. Beı:ı 

ltUtlln gençliğimde onun qlmu bl!setttm. 
Bir dahn rastlamak emelini kalbimde y&§at. 
tım. 

Ostat Necip, vapuru dolduran ka1ınlar~. 
kızlara lt\kayıt bir nuar ata.tak: 

su arıyor 

tıte okUyucutanm, Tllrk mllleU öyle bir 
imtihan verdi, ki bu imtihan. bUtlln dllnyay11 
btr den oldu. 

Niyazi Ahmet 

- Nerede •. _ diye tçlni çekti. Nerede" ..• 

Çok kadınlar var ıılmdl de .. Ama nerede ÖY

ie hovarda. kadm? ...• 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKiM 

Dahiliye Matehauın 
Pazardan bqka gllnlerde eğleden aonra 

aaat (2,15 tan 6 ya) kadar İstanbulda D!va:ı 
yolunda (104) uumaralı husus! kablnealndo 

bastalanm kabul eder. Salı, cumartesi ıo.n 

teri sabab ''9,5-12" saatleri haklk1 fukaraya 

maıııuatur. ııtuayenehan• '99 n teıefcmı 

22398. Kıllık telefon: 210ü. 



Olfil ~ııro metıre<dleın ~aıır~şlYı'R:De 
atDoyaiDll 

Sovyet sporcu 
27 dakikada yere indi 

Sovyet paraşütizm üstadlarından 

Kaytanov, 28 tem.muma, bir tayyare 
ile 9.800 metreye, yani tam stratos. 
fere kadar yükselmiş ve oradan para... 
şiltle atlıyarak muvaffakıyetli bir su. 
rette ve yirmi yedi dakikada yere in· 
miştir. 

Kaytanov, Tass ajansına ihtisasla. 
rını şu suretle anlatmıştır: 

"Bu atlayış benim antrenman atla. 
yışlanmdan biridir ve paraşütle yaptı. 
ğım inişlerin 423 üncfuıüdür. Bu atla
yışı yapmadan evvel kapalı bir tahll. 
yeyi hava odasında, 14: tecrübe yap. 
tmı ve burada 8 bin ve daha ziyade 
metre yüksekliğindeki hava tazyikına 
alıştım. Bunun üzerinedir ki bu atla. 
YJ'§I yaptım. 

'1niş yirmi yedi dakika sürdü. Stra
tosferden itibaren 4.000 metre irtif aa 
inlceye kadar oksijen maskemle mu. 

Askeri llserer 
Deniz 
bayramı 

Sporun her şubesinde büyük bir fa. 

aliyet gösteren askeri liseler Kuleli Ji. 

BeSlnin önündeki yiizme havuzunda. 
Benelik su sporları mUsa.bakalarmı bu 
glln yapacaklardır. 

BUtün askeri liselerin iştiraklle sa. 

at 15 te başlanacak olan bu müsaba. 
lialarm programı şöyledir: 

ı - İstiklal marşı. 2 - Askeri lise. 
ler mUfettişi tarafından • söylev. 
3 - Geçit resmi. 4 - Atla • 

malar. 5 - 100 metre serbest yüz. 

me, 6 - 200 kurbalama, 7 - 100 met
re sırtüstü, 8 - Seferi teçhizatla at. 
lanıalar. 9 - Su altında yüzme, 10 -
Bayrak yarışı. 11 - Elbise içinde yüz_ 

me ve su içinde soyunma. 12 - Kur. 
tarma. ameliyeleri, 13 - Sutopu milsa-
oakalan, 14 - Pavl bot yarışı. 15 -
MUk!fat. 

iÇERiD E : 
• Başveklllet müsteşarı Kemal 

aehrimize gelmiştir. 
bu sabah, 

• Maarif vekili Saffet Arıkan dü.n A.nkar.:ı. 
ya dönmüştUr. 

• Güzel sanatlar akademisi mUdU.rU Namık 
lamallin ölümünün yıldönUmü münasebetli.! 
31 ağustosta Beyoğlu Halkevinde bir ihtıtaı 
yapılacaktır. 

• Bugün tş bankasının ytldönUmU oldu. 
ğundan bankanın bütün şubeleri kapalıdır. 

• Deniz gedikli mektebini bu sene bitiren 
talebelerin donaıımaya uğurlam& meraalmi 
önUmtizdekl cumartesi günU Mat 10 de yapL 

caktır. 

• Bu sene muallim mekteplerinden 600 
genç mezun olmuştur. 

• 'J.'akslmde başkasına ait bir arsaya 7000 
liraya Karnil< isminde birine satan SoUd, 
Jorjo Olimpa dün tevki! edilmişlerdir. 

• Maarlt vekAleti ecnebi ve ekalliyet mek 
teplerl kadrolarını yeniden hazırlamaktadır. 
Evvelli açıkta kalan muallimlerin yerleştiril. 
meslne çalışılacaktır. 

• Snn 24 sa.at zarfında beş Ufo ve.kası gö. 
rülmüştUr. 

• Gümrl.ik memıırlanna verilecek lkramlyı> 
için ll~teler hazırlanmaktadı:r. 

• Şimdiye kadar 900 taksiye l-1lrme izini 
TE'rllmlstlr. Muayeneye gelmlyenlertn 88Y1='' 
bir hayli tazlttdrr. 

• Cıo~m flH'nf' !'1Pn TUrl< matbuat'll•n f'm 0 k 
tarı V11.rtı\nm m,.:ı:ıırma yarm mera•lm'e an . 

cehhezdlm ve burada maskemi çıkar. 
dım. Bütün iniş esnasında, insanı si
nirlendiren damii bir sallanma, bütün 
kuvvetimi kesiyordu. 

"Bu atlayış, bana bilmediğim bir
çok yeni şeyler öğretti: Evvela, bizim 
pilot ekipmanımızım, yüksek irtifala. 
ra çok elverişli olduğu sabit oldu. 
Sonra, Sovyet oksijen aletlerinin çok 
iyi bir surette işlemekte olduğunu 
gördüm ve buna tam surette kanaat 
getirdim. Nihayet, bu atlayış, yük. 
sek irtifalarda insan kuvveti için, 
Sovyet paraşütçülerinin çok iyi hesab 
etmiş olduğunu ve pek iyi işlemekte 
bulunduğunu gösterdi. 

"Sonra, stratosfer'den ilk paraşütle 
atlayışın bir Sovyet paraşütçüsil tara 
fından yapılmış olduğundan dolayı da 
cidden mUhim surette memnunum.,. 

(Tass) 

Ün iversiteler 
olimpiyadında 

Yenir bir 
dünya rekoru 

Coe Lui.zin rakibi lngiliz boksörünün DempSü'IJlc 
çalt.şırken almmı.ş iki resmi. 

Yugoslavlar 
Balhan oyunlaı ına 

giı m igorlar 
Zagrepte toplanan Yugoslav atletler bir. 

Uği, bu sene Bllkreşte yapılacak olan Balkan 
oyunlarma malt sebeplerden dolayı Yugoslav 
atletizm talummm iştirak etmemesine karar 
vermlşUr. 

Gülleci irfan 
lstanbula döndü 

Galata.saray klUbü atletlerinden gülleci tr. 
tan, Uç senecllr tahsilde bulunduğu Londrad3 
ki Kembrlç Universlteslnl bitirerek dün tstan 
bula avdet etmiştir. 

Hunıis 

Neticesi sabırsızlıkla beklenen 

J . Louis - T. Fart 
Boks maçı 

bugün 
yapılacak mı ? 
Amerikalı zenci boksör Coe Lulzle İngiliz 

yumrukçusu Tommy Farr bu akşam dUnya. 
ağır sıklet boks şampiyonluğu için karşılaşa 
caklardır. 

!ki gün evvel Avrupa. gazetelerinden aldı: 

ğrmız bir habere göre; mühim mUsabakanm 
geri bırakrlmasI ihtimali de vardrr .. Tesis edildise de ltobul 

edlleceğl şUphell 
görUIUyor 

tJnlversıteıcr oıtmplyadr Ps.rlste Kuıomrı l stanbula gelmiuecek 
•te.dyoı:nund& yapılrnakt: ... du>. Rıı nillcu>.h .. ıu. Jfestıvat komitesi larafmdan tertip edilen 
tara Fransızlar, Macarlar, Amerikalılar, Fin futbol maçları için şehrlmlze davet edilm!ş 
14ndlyalılar, İngilizler, İtalyanlar iştirak eL olan Yunanl.stanm Pire muhtelit futbol ta. 
mJşlerdlr. kmu, ilk maçını bu cumartesi gtlnU Takslm 

Buna her iki boksörün de antrenman esna 
sında sakatlandıkları sebep olarak gösterll 
mekte lse de, neticenin bUtün dUnyaca bekle 
nHen bu müsabakanın biletlerinin henUz ta.. 
"""'"",_.uu QQ,!,.JJC'U•t:J v• ,,.. O .:la liO..t.UO. 6 l&l• 

' ıı • ı Tommy Fart MJ\'111 
.$: j 1 fllb-

ııd ~-uııı tJI ,., 
MUsa.sbakalar neticesinde: 100 metre sUrat stadyomunda Galatasaray _ Beşiktaş karışr!t 

koşusunda Amerikalı zenci atlet Ben John. takmıilc yapacaktır .. 

Lulz _ l<"'arr maçının bugün yapılıp yapıl 
mayacağr henüz katı olarak malQm değildir; 

lı:arşılaşma geri bırakılmaz da. ilk karar mu 
cibince bu gece yapılırsa. neticeslnl ancak 
öbür gün öğrenmemiz kabil olacaktır. 

Bu karşılaşma için her iki yumrukçu da 
aylardanberi hazırlanmaktadırlar. Evvele.? 
okuyucularımıza blldirmiş olduğumuz gibi 
Toml Fan eski dünya boks şampiyonların.. 
dan Jak Dempsey antrene etmektedir. 

rağmen çok ağır ola.n Farın, ıı&Jıll!)ll ~ 
tte }{U Jı111 

da aynı şekilde ve kuvve ısuıdS. 
J(stQ son, 10 2 /10 ile yeni bir dUnya rekoru tesl3 TUrk takımı Beşiktaş formaslle çıkacak, 

etmeğe muvaffak olmuşsa. da. bu derecenin tattım kaptanlığını da. Hüsnü ifa edecekti!'. 
ko§Ucunun arkasmdan sıkı rUzgA.r esmekte Pire muhtellti bu müsabal<alar için bir 
olduğundan kabul edilemiyeceği sanılmakta.. hayll çalışmıştır. Nitekim son ekzersiz m:ı... 

çok serf olan siyah kapıa.n , -"~ 
UidU.r· eJI v 

fak olabilmesi çok m!lşk tıtf )!-1'!1 
Coe Lulz şimdiye kads.1" yıı.P pııı&Jl ~~ 

mlyetll müsabakalarda ya.ınıZ t ın~ dnı'~ 
Şmelinge mağlılp oımuş; fakB rl esJÔ ~ t) 

İtalyan Kamerayı, MakS »se ~radd0ıı 

dır. çında Pire ktuplerinden blrinl 8.0 yenmiştir. Çok mukavim bir sporcu olan ve Demp. 
sey gibi eski bir kurt tarafından çalışbrılan 
tngillz bok11örfinlln bu maçı kazanıp kazana.. 
mayacal{r halledilemiyen bir meselecilr. 

Eski rekor 10 3/10 idi. Bu maçta Vazos ve Humls na.zan dikkati 
Diğer müsabakalar da: celbetmlştir. 

&amplyonlarmdan SharkeY 
ııe ,., ' 

İngiliz Finley 110 metre manlah lwşuyu Bu !ıaabh gelen Yunan gazeteleri Yunanı 
14 2/10 tıe katederek yeni bil' rekor yapmış tanın en iyi futbolcusu olan _ iki senedlr Ro 
tır. manyada Venüs k!Ubünde merkez muhacim 

Son yaptığı maçta Maks Baerl kazanmasmrı. 
.. 

galip gelınlııtL 

Amerikalı Belher 17,4 ile 200 metrede, 
Amerikalı Robenson 1,51,4 ile 800 metrede, 
FlnlAndfyalı Nlkkanan 71,22 metre ile cirit 
atmada birine! olmuşlardır. 

• Yugoslavyarun limaruınrzt.la buluna.o/ 
Dubrovvnik kruvazörli slivarisi dUn Dolma.. 
bahçe sarayına giderek defteri mahsusu im.. 

za etmiş ve sonra libldeye giderek çelenk 
koymuştur. 

• Ege denizinde kotra ile bir seyahat ya.. 
pan 1ktısat Vekil! Celal Bayar aynı kotra 
ile dUn geç vakıt şehrimize dönmüştür. 

• 30 ağustosta yapılacak şenlikler için ha
va kurumu şubeleri ve Halkevleri program 
lar hazırlamaktadırlar. 

• Vi!Ayete evvelce ölçü suiistimalini yap. 
makta itham edilen ve son zamanlarda mil. 
sevUlkten fsl!mlığa geçen bir terazi fabrl. 
kası sahibinin vergi kaçakçılığı da yaptı~ı 
haber verilmiştir. Tahkikata başlanmıştır. 

• fııtanbul llmanmm ısta.hına ait projeler 
bugUn1erde gel~cektir. 

• Tcrkos suyundan şehre her gün verl!~n 
40,000 metre mikAbt su k!fl gelmemektecilr. 

26 
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oynayan _ Rumls ile mlldafa.anm en muvaf 
fak olan oyuncusu Malversin Pire mubtellti 
nln hu seyahatine iştirak edemtyeceğini yaz 

maktadırlar . 

Bunun için 60,000 metre mlkA.bına çrkarıJa 

caktır. 

• HarJclcye Vekilimiz Milletler Cemiyeti 
konseyi etoplantısrnda bulunmak tız~re 
eylfüün ilk haftasında. Cenevreye gidacektır. 

O IŞ ARI D A : 
• Sovyctler Birliği ka,.hranlam Şevl'levın 

idaresinde dört motörlü Uç tayyare, ~van~s 
kinin tayyaresiin aramak üzere Moskovactıın 
kutba hareket etmiştir. 

• Fransa.da Salferlno civarında çıkan bir 

ormıın yangınından 8000 hektarlik ı.am eğa lstanbul kupası 
cı yanmıştır. 

• Kudüs müftllsU, Fillstinln taksimine l<d:' T . 1 r 1 
Şl müşterek bir hareket yapabilmek f\ln e n 1 s m a ç a 
Şamda 8 eyl\Hde bir "ittihadı: tsta.m kongrl'. . 
si,. toplamağa karar vermiştir. I< 

• Yunan filosu manevralarına devam et. Bu hafta başhyaca 1.ıubil· !1, 

mektedir. ba.Me ı- ıu1'v o6 
• Romanyalı yüz ihtiyat zabitt ayın 28 in. T. S. !{. !stanbııl Bölgesi Tenis A. 2 numara Fener "'cJlJlC lC ~5t 1 

de Bulgarlstana gidecektir. janlığmdaıı: 3 numara Türk pa,g ~CJ}. <11~ 
GilJleŞ• t r~JI' • Dün Yugoslav kral naibinin Başvekil ile T. s. K. Tenis _ Voleybol - Basket- 28 Ağustos 1~3 dfl.· j er"".~ 

tı.yııın ve mebusan reisJcrilo yaptığ"J nıülAka.. bol federasyonu himayesinde İstanbul 1 • 3 Dağcılık roltlaJ'Ul 3 1eı:ı r.ittlt' 
tın Yugoslav lı:abinesinde yapılacak tadiJMa ~ 1 2 , v dg 
c!ıı!r olduğu söylenmektedir. ajanı idaresinde klüpler arası İstanbul 2.3 Dağcılık, 12 Eylu 1111 ı~:Z si~ ' 

"' Meşhur !ngiliz romancısı Velles Amcrlkn kupası için lik usulünde tenis mfuıa. çe kortlarında. 18 ~Y c JCO~J)~c'~ 
dan Franı:ıaya ve tngntereyc mUteveccihen bakaları tertip edilmiştir. 19 Eylfıl 1.2 Fenerba..1;çde bıı.: 

1
..,ac c, 

vo\a çıl•mış~ır. Velleıı, Fransız ve lngiliz lı!L b k 1 aat 1~ eS" ~ 
" ' • Halihazırda isimleri yazılan şu üç Müsa a a ar s t,jC t' kılmC'tlerlne Rıı:ıweıtin Çine kRrşı a~ık kRpı rı.e ·oıı .ıil-
slyascti kullıı.nmakta devam etmeğe karar klüp tenisle iştigal ettiğinden müsa- ltr. Bu müsabakalar ederıı!!) til'• P' 

nm!l~inl bildirecektir. bakalar aşağıdaki bildirilen tarihlerde çok puan alan klübe F' ·ıec<'~ 
1 oum'şln dngıışıı HünPı,in batı,, • Yuna.nistanda. :Ma.yk !!'!mini taşıyan bir ve kortlarda yapılacaktır. fından konulan kupa. ve~ı;ttif• 

Hicri: 13:16 - Cemaziyelıihir l!l 

m& taşı ltonutacaktır. 
::i,20 18,53 casus yakalanmıştır. Kencilnl yarı dell gibi . e sel'"" 

~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~----~~~-.-.~~~~.-..~~-...9•--"'llll.>......_......., ....... n.aı"--ı.ı---.t..cl---tuı~nı.er'a.1UL.nullllirı.&;.ıil.lll.&....ıO'Jıl.1~.w.;11-.ı.ı..-_~_.ı.~~QAQ,Llöw.,;ı~w.u ...... ,..._~~~~---
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KAZAN OVA 
sonra 

.~Şhur "kadın avcısı,, nın mezarının yanına 
~~h'lülmek hakkım güzel bir kadm satm aldı 

Çe( >ı Yaztlıyor. 
'c 'I/ oıııo.,.ak . 
lh.~ lldıta Yada dağların gölgesinde 
"•Yaıı )f· ~ Şatosunun himayesinde 
t~ ı.. Uçuk D"k 
11. uıt ziy u s mezarlığı, eısraren-
"(tl aret ·h 

Q \'u·
1 

ga br. Bu ..r:ıtoda Sent -
~ •ea· · r-
ııu~ltdır ktı.n duvarlan iç=nde bir 
~tldır . ' Uzerinde şu yazılar okun-
"ıııro . 
ı> eıı b ka~ııova 
1\. •• edik nor: . 
vıııca 1"' .. o. 
traa ı98. 

Ut b ne şu· M 
~ il İ:i1Ul · ehtaplı gecelerde. rüz-
~ tda, Yiık er dıyarında inlediği zaman-
eııl!ıi Sek çıt t ı otan . gın otlar arasında giz-
~tç'll tad Çelık demir çelengi, oradan 
tr 1 

1nlar . a trıda ın etekJerıne yapışırmış. 

----

" 

ıo; til\e~ çıkan g:izel bir ses:n bit
lclbıiı. a ez acıklı napoliten şarkıları 

Uer 8ab u taşın divan sihirliymiş ı 
li ah g b" k d . lıa~ er sabah cnç ır a ın •.. 

dııı Cai ı.§t ' çehresi hazin bir ölüm 
ha' Oraya Yan Çok güzel bir genç ka
Lı ~11td11r :~clcrek saatlerce kalır. Uzun 

KC!Z'Jnorn son gü11leri11i DUT..-.s isimıi. bir şcıtocla geçirdi ve mc§1ıur Jıatırala 
rırıı burada yazdı 

~r • ı.ıze · 
'tıtd~t bade rı~~e ipekli bir elbise var-

tlt ~el~ .g~zleriyle kirpikleri, Ve 
aııli~~attn ~:ı~ınki gibi boyanmıştır. 
llL ile tfHyo onune diz çöküyor. başını 
-'<l11 td' t Ve b' • • • d b tıı . •Yor ır vecıt ıçın e te es-
~ttil lcadı~ı l3azan, kendisi gibi esrar-

• l).. arı d .. 
1\f, liq'de 3 oraya getınyor. Bun-
~d· loııta. ancak bir gün görünüyor-

ııı ~- Ottad ~il\-~ d .. an kayboluyorlar. Bu 
~ •rq~ unyanın her tarafından 
~ı.ı htcıı.r hedt§ları.nın, gönlderdikJeri 
~ti tdı}'c:} Yelerı de mezara getirir 

(1.) tr, b · 'I, tıı l{a Undan yUz kırk sene ev-
~ttııı: lta~ano.,.aya gönderilmektedir. 

~~ .'.~1 : her Yeni hediyeyi getir-
' ..,o uler' · 

.,, • y .. _,.ı_.~ı çağırıyor, ona u-
~ """" J .. '"'\;' 

)11r " l:ııcra . uı etmesi için yalvanyor ! 
. ~ ~ ~ını takriben bir seıat rfüü-
1Cbı: • l'dc h· f le Uzeri başlıyor. 
ı· "'lll~ ıç k' %ite llctcd ırnse, bu meçhul kadının 
de t ~. "' en \'e nı·ç·ın 1d' ~. . .. 

ıttıd '°tl1t· ge ıgını soy-
~c~ tct)j i:iı··'· ~unu bilmiyorlar, belki 
lıırq, tcll it Unun ciddiyet:ni tahrik 
\>.. hiJ Otku "llııı ıııi,, yoralr. Fakat yalnız 
t ille JOr k' 
tallı. tarın . 1

• genç kadın, Kazano-
A.~/ 'tla~alllla ıhtimam göstermek için, 
\i · tarı-.. arda · 

' '"'llda b n müsaade almıştır. 
tı• tıı Um h l•tia ttarı eç ur, aşk sergüzeşt 
~t~ ı/ tdece~anınd:ı, ancak bir meza
t:~ 111• adeta ka!:Iar yer satın alabil
~dı~c lllal· bir servet feda ett:ği de 
lib 'tb ltrtıdu Jfıt, etıı Uyk r. Bu genç ve güzel 
l ?2is Usuna orada dalmak is-

de 
' sey''a . ~ J r hyatrocu•ar 

1~ Q tı tcnr arasında· 
ı: t o l :ı "'e . 
~? " a n b guzeı kad k . d' ' .. Ilı llll u d ın ım ır. o-
t Uıı~t tada h ostıuktan ne beklenebi-
~tlr,~I Ycrd:nhgi Ünu:Ji, arıyor? Bu 
~ -.,ot> an · k ~ t İlı • . nu il} gı aranlık saadeti 
't ~~tı ~?1arn g·· uarnmayı, ancak ölü-
~t ll\~0tcbilir osterdiği sergüzeştçinin 

--~d ddetıe · .. 0 hayat ki, yetm!s üc 
~- · tı ı_. • oyı • • , 
,...

1 
'll, /\. e ateşın hUzmeler 

h • b11 "'rupanın bil' ·· b. t ~~ih iltcşıe .. tun ır mm-
~ ll1t ar,, •• 0.~lt .ıst oldu! 
t11.ı ah,.. tınvanın b" •. k • 
~ 'Ctfıı ··ı alan }{ en uyu aşı-
~tt ~e. hiç d azanova. çocukluk 
l·t::cd 1~0tiinrn .. e Parlak bir istikbale 
-: 11tte Uyord 

__ .,,.,.,.,..._~..,_.--..,,........,,...~~-

Kasa neva 

onların hoşlarına gitmek için yaratıl
mıştı. Kibar salonlara, kabarelere, tiyat
ro kulislerine, balolara girip çıkıyor ve 
mallımatını ilerlctmeğe çalışmakla. be
raber, şunu da itiraf etmek lazımdır ki, 
şayanı hayret bir görüşle, servet ve re
fahın bulunduğu yeri aramasını da bili
yordu. Bütün İtalyayı dolaştıktan son
ra Parise de giderek oralda da uzun 
müddet kaldı. 

Kaç kadın ? 
Bu parlak devre esnasında Kazano

va kollarında kaç kadın sıktı? Hiç kim
se, hatta kendisi hile, bunu söyliyemcz? 
İşte, ev sahibesinin kızı on altı yaşında
ki Mimi Kenson; işte opera art:sti Luiz 
Vezyan, perile-r kadar g:.izel olan Mari 
Luiz Morfi ve hemşireleri, birhayli 
skandale sebebiyle veren Düşes dö Rü
fek, dansör Birot'un kansı Rabon ve 
daha BiNLERCE kadın .• Bu muvaffa-
kıyetlerin co kunhığiyle, Kazanova şüp 
hesiz son hadd'ne kadar bu korkunç o
yuna devam edecekti. Fakat 1752 sene-
si ağustosunda, Talvisli bir şövalyeyle 
vaptığı düello üzerine, resmi makam
\;ırla arasında miithi~ b:r geçimsizlik 

, başladı. 

Kazanova böylece Venediğe döndü 
ve Paristeki hayatiyle iy' tc olgunlaştığı 
için. orada sonsuz iştihasma mükemmel 
bir iklim buldu. Venedik c zaman Av-~ a~d . seyyar .u. 1795 senesinde. 

~tıııa 1t tıı dün tıyatro art;sti olan rupanın en co kun şehriydi. Meytdan-
~- t~ b• 11dar 

0
!'ava gel.,,iş ve sekiz larda. sokaklarda ve kanallarda müte-

~ı lt · b"Yct li l'lııştıt tı\ıaYete ' ~ayıf, hastalıklı ve madiyen şarkılar söyleniyordu. Satıcılar 
~ tlıtıı, t nunun .~ore "abdal .. olarak mallarını satarken, işçiler, işlerini ter-
~htt t<J1\ıi Ctf U~erine büyiik anne- kederlerken, gondolcular müşter'lerini 
t ltı~ t'ttticcıc rınış, bu terlavi şayanı beklerken. şarkı söylüyorkrdı. 
t ~ Soc r Verın · . b. t!tj b lılı:tan ıştır. Zayıf ve u- Manastırlara varıcaya kadar her 
·'Ilı. İt . canlı .. ~. -.Caı. dclika • guzel, son dere- yerde 7.evk ve neşe vardı. Bütün eğeln-
, ~ "'b• niı r k ti tall 1r kola %

1 mıştır. Çocuk ce yerleri dolup boşalıyordu. 
~~· •ıtc Ylık ve .. p . ~ % ay1 ın" suratle. Iatince arıste tanıdığı müthiş bi'l' sefih olan 
tıı_ \'c d' ukc-- 1 ·· ~ · F 1 ·ı · d lt ... "1trL illi b·1 • uuue ogrenmış. ransız e çı enn en Bemis'in refaka-
·ııı· ~ k. 1 gıl • t ıtt' Vill'lilt b' erı tahs:l etmiş ve tinden son derece hoşlanan Kazanova 
t~ 1r, 1" ır rn tı, \ tditi akat, he u.':'affakıyet gös- bu sefahet hayatına çılgın bir şekilde 

Ilı.. IJlac halde nuz yirmi yaşına atıldı ve bir gün gayet nahoş bir sür-
'Q\ h >'e 'L ' coşku ~ 'Qtt' •lİç de n ve ateşin miza- prizle kar§ılaştı. 
i~ ha 111c ~. uygun değı'Jdı'. Bu- B ·· · "<il u surprız, 25 temmuz 17 55 de. 
~ t b· anova ·• ~ı. ''~•llo ·r crscr· 

1
°nce asker, son- !eni sevgilt~nin yakınında bulunmak 

,.tı t \>a, kad 1 0 muştur. ıçin Nove~ f'tamet ettiği esnada vuku 
llelldirnıe~nların refakati için, buldu. O gün, engizitörler tarafından 

' onları sürüklemek, gönderilmiş o1an Matteo Varuti kapısı 

111 vuııdıı. Kazanovayı tevkif etti, evini 

aradı ve s:hirbazlik hakkında bazı ki
tablar buldu. Bu Venedikte beş senelik 
hapsi istilzam eden ağır bir cürümdür. 
Bereket aradan henüz bir sene geçme
den güzel sergüzeştçi. höceresinin ta
vanında lir delik açarak. hapisanenin 
damı üzerinden kac;mağa muvaffak ol
du ve 5 kanunusani 1757 de Parise ge
lerek Komedi İtaliyen tiyatrosundaki 
dostalarının kucağına atıldı. 

Son günleri 
Kazanova bundan sonra dünyanın 

her memleketinde dola:ıtı. hatta Türki
yeye bile giderek bir müddet istanbulda 
misafir kaldı. Fakat yaşı elli beşi aştık-

_., .. r. L-:ı--~"' """"vnl<iıı F~a-
'ien Fransada harbiye mektebi 
piyangosu gibi mali işlerde, kaybettiği 
serveti. büsbütün kayboldu. Kumara 
dadandı. En adi yerlerde,. en adi insan
larla ahbap oldu, polisle arasında, mü
temadiyen hadiseler çıktı. Fakat bilhas
sa. büyük b:r ihtirasla, sihirbazlık ve bü 
yücülüğe başladı ve kendisinin inanma
dığı bu oyunlarla mali menfaatler te
min etti. 

İhtiyar ve mistik zengin kadınlarla 
beraber "ruhlarla birleşme ilmi!., ni 
tetkik etti. Bu maceralar arasında, 

Kristyan - Ogüstün dul karısı Rusya ve 

çariçesi Katinanın annesi olan Pan • 
Elizabet d'Harteyn'e ''Dian ağacı., na-

mı verdiği şüpheli bir ameliyat yapa
rak, ihtiyar sefih J{adınlar arası~daki 
şöhretini büsbütün arttırdı . 

Şatodaki miinzevi hayat 
Zayıf düşen ihtiyar ve fakir Kazano

va, hayata karşı olan itimadını kaybe
derek, ümitsizliğini, kendisine artık gü
ler yüz göstermiyen Avrupa boyunca 
sürüklüyordu. Nihayet tam bir ink:sarı 
hayale uğnyarak Viyanaya geldi ve 
İtalya elçisi Fastarini'nin hizmetine gir 
di. 

Bir mevsim akşamıydı ve onun ma
•dıın vaziyeti. şeref mamasında yer alma
sına mani olmuştu. Maamafh, genç bir 
erkek vardı ki, gözlerini ondan ayırmı-

yor, ince ve zarif noktai nazar ve fikir
lerini asil hareketlerini büy:.ik bir hay
r~nlıkla takip d:liyordu. Yemek nihaye
t.nde, kendisini Kazanovaya takdim et
tı. Kont dö Voldştayn ve ona, Düks 

şatosundaki kıymetli kütüphanesine ne
zaret etmek üzere, kendisiy1e beraber 
gelmesini teklif etti. Kazanova · uzun 
vü: udunu doğrulttu . Düks mü? Bu me-

zara mı girecekt:? Reddetti. Fakat ertesi 
sene Faskarini öldü \'e Kazanova. şato
ya girerek b:r daha orasını terketmedl 
Hakikatte gayet az çarpan. fakat birçok 
kalpleri yakan bir kalbin hikayesini, 
vani meşhur maceralarını, Kazanova, iş 
te bu şatc :la yazdı. Ve hayatı terketmek 
iizere iken, onun hayalini, namütenahi 
bir şekilde uzatmayı işte orada vazife 
bildi. 

Ve şüphesiz. bu ölmemek arzusu
n~ın şiddeti ve muaşaka hayatına olan 
imanıdır ki, "imdi kendi ''mezhebine 

% " 

Ç©~lUlk lhl©ıft~~o 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
7 Ağustos tarihli bilmecemizin 

vahı (Balıkesir) di. 

ce. I MUKt.1~1'-t:~ h.AL..ANANLh:ı{ 
.tvı - .MtızJıar Akyol lV.! - A>uenur At. 

ı·nra J(ı3 - Yaşar .r'mdıklı ıot - Blnnuz 
l'ındıklı setUstU 105 - Muza.fer 1'Urk ı;ilç 

Edime 106 - ŞUkron Esmer ıo 7- Leman 
1ekçe ıo - \..nlıp Orhoıı Aksaray 10!1 -

İ!tet Ksımpanş llll - Yıışnr İnci 111 -
GUner He.> bellnda 112 Zeki Tophaııc l 13 

- Kadri öz Şehremini 114 - Sım Beşlkla~ 
Balmumcu llO - Bedahat Topkapı 116 -
Eliz Ledn BllyURnda ll 7 - Bahneddin Ed!r 
nekapı 11 MUzcbher Ayaspıışa 119 - Ek 

BlR FOTOCRAF ,'MKlNESl 
KAZANAN 

Birinci: Fatma, Beyoğlu Mis sokak 14 nu. 
maradıı.. 

KR1ST AL ŞİŞE 1Ç1NDE 
BÜYÜK BlR LÜKS LOSYON 

KAZANAN 
İkinci : Hakkı Bemi tahrirat kaleminde 

1K1 ŞiŞE ESANS KAZANAN 
üçUncU: Ta§km Akdoğan Bandırma. 
Bakırköy Kartaltcpe Ruşen sokak numara 

2 Mehpare Şdik 
BİRER BÜYÜK TÜRKİYE 
HARİTASI KAZANANLAR 

rem 1 gaz l<'ntih 120 Nezihe Çapa öğret 
men okul 121 - Yurdagül Sirkeci 122 -
Hidnyct hlecicdiyekciy 123 - KlunlirJ\n Ak.. 
tan Kasımpnşa. 124 - Fethi dökümcü l25 -
Fuad Yanç Galatasaray llseııi . 

ı - .Azda Vildan postada Niyazi kızı, 

2 - Müberra Acımualuuk 19 3 - Hayrly" 
Kadıköy kız orta okul 4 F. ldukaddrıı 

Fatih Fevzi paşa caddesi 5 - Mustafa Ce. 
mil Şehremini 6 - Abdullah Aslancan Şeb. 
remini 7 - Se\•inç Aydın Edlmekapı !! -
GUIUmser Saraçhane 9 - İlhan Mecidiye 
köy ıo - Suad Orkont Beşikta§ 

BlRER RESlM Al..BUMÜ 
KAZANANLAR 

11 • GönUI Ankara Ulucanlar 12 · Fet
hiye Topkapı camı sokak 13 - Şadi Ağan 

Fatih 11 numarada 14 - Ali oğlu Hüseyin 
hamam önü Ankara 15 - Emin Gllkmen 
Ankara Ziraat vekl\leU 16 - Saime Ankara 
tnucanlar 17 - Mavi Tuna Aksaray 19 nu. 
mıı.rada ıs -- Kemaleddin demir 34 Uncu ilk 
mektep 19 - lsa tramvay efrketlndı>Jl vat
man 721 20 Nuri Gelenbev:l orta okul 21 -
tcIAI F.renköy kız lisesi 22 - Ha.lime Edime 
}tapı 23 - Mebrure YILltu: Kunnpaşa 24 -
:Mekl Ayazpaşa 25 - Mehpare Ayazpaşa. 

BiR KUTU KALEM BOYA 
KAZANANLAR 

26 - :Mehlika Ortaköy llk okul 27 Kenıa
ıeddln demir Şehremini 28 - Gllzln .AkaY 
Pendik 29 - Nezihe Doğanca cunıııuri
yet lisesinde SO - HllsnU Akalm erkelt lisesi 
81 - MUjgAn Tophane 82 - Fikriye Aktaş 
1n6nU kız orta okul 83 - Zeki Tunç 
el Ankara 34 - Emin tzeıı Fatih 35 - Na
zire Kurt Cerrahpa§a 36 - Nevzat Gençay 
Eyüp orta okul 37 - Bedriye Behçet Kazlı 
çeşme 38 - Jrayrtye Es1n Anadolu Ra\'nk 
1J9 - Umlt Tllzer ~talca «o - şev1<~t ~ 
er Sen Polgeri mektebi U - SalAhaddln Göz 
alan Yedlkule 42 - Kerim Taş oğlu Osman 
taş 43 - Ziya deniz yollarında kamarot 4i 
- Kemal Kadirga 45 - Seyfeddin Kllçllk 
Ayasotya 4G - HayrUnnlsa Kadirga 47 -
Zeyrdek yoku~ ibadalhnne sonkk numara 
60 4~ - Saadet Kar~UmrUk 49 - Hacer 
tülbentçi hemşeri sokak 50 - MUjgluı NI. 
şanca Bayılbcı sokak numara 45. 

BiRER KURŞUN KALEM SAPI 
KAZANANLAR 

BiRER CETVEL KAZANANLAR 
126 - Refika LAiell 127 - Suzan Berkel 

Fatlb 128 - Feridun Galat.aBaray lisesi 21S 
129 - Semiha Komuma Fat1h 130 - Sadık 
Atalay Kadirgn ısı - Bitootgon Ltilcll 132 
Firdevs Biler 133 - Yılmaz Bursa 134 -
Hatice Bökırkay 185 - Necla. Kansu Balcır 
köy 186 - Nlzameltln Ye§llköy 137 - H~ 
ınok Tatar ıı.ğMI 188 - Fikret Özalp Marll§ 
l 89 - Hasan Yüksel Fener Balat 140 - Nu 
ı1 Karacık Feyzlpaşa 141 - HUsam Yamanlı 
Bakırköy 141 - Halide Maytara Ankara 
HS - GUndUz Tamcı LUlcburgaz 144 - S& 
adet suıeymanlyc kız orta okul 145 - Bü
lent Şişli tramvay deposu Hayri oğlu 146 
_ Nikolıı Anlcara caddesi 147 - Fuat Şen 
er Ordu 148 - SUheyla 54 UncU ilk okul 
149 - Adnan Ata.dur Bah~ckapı 150 - Fcy 
yaz tstanbul erkek lisesi. 

,. BlRER KURŞUNKALEM 
KAZANANLAR 

151 - Muazzez GWcr Davudpaşa 102 -
B. Çağlı Samatyn 158 - Saadet Fatih 104 -
lsmet Ersan Kadıköy 155 - Mükerrem Sir 
kcci 156 - .Muzaffer ünerkal Bahçckapı 

157 - :Mahmut Sirkeci 1stlk1Al oteli 158 -
Rıdvn.n 63 Uncu okul 159 - Cevdet ~ UncU 
ilk okul 160 - Orhan Okay GUmUşhanc 161 
- Fikriye AktD.§ 1nönU kız orta 162 - Sll.. 
mcr Kayseri bez fabrikası 163 - MUırtlnnısa 
Şenme.n Eyüp 164 - Burhan Kazaca Edirne 
lmpı 165 - SUzan Parmakkapt Haııan bey 
apnrtımım 166 - Muazzez GWen Dıı.vudpa§a 
167 - :M. Dostoğlu 30 uncu okul 168 - Rıd 

ıran lrfau Kadıköy N~ Uner LA1ell l(i9 -
Mesut AğırbB§ 'üskUdar 170 - Sedat Ağır 
ba§ M fll< okulu 171 - Seyfeddin Dikolçay 
JCumkapı 712 - Naciye Topkapı 17S - ta.. 
mail Oktay Topkapı 714 - Nejat Gencer 
Beyoğlu 21 inci okul 175 - Orban blrlncl 
Vakıf han 716 - S. Yeğen eski Turhal nahl 
ye mUdUrll oğlu 177 - Yaşar Tunçel Edre
mit 178 - Mehmet All oğlu Tophane 179 -
Nida. Kurallr A'ksnray 180 - Hüseyin Sevdir 
Rinemk!Sy ısı - Nureddin Ahmet tlcaret 
lisesi 182 - K. O. O. l. H - 5. O. 5 183 -
Kenan KamnpaşnoH:aokul 184 - Çolq!cn 
Yüksek kaldırım 185 - N. A. E. S. B. M. 
3. 9. 186 - SUzan Barlbey oğlu 187 - Tev 
flk Tan Tepeba§I lSR - Ahmet Kasım Sut 
tnnahmet 189 - Avniye Beyoğlu 190 - M . 
Kemal erkek lisesi 191 - Y. Alpaslan Aksa 
ray - 192 - Halid Tosunu Yenlköy 193 -
Seba Huner 194 - ı. ~. T .. E. L . 9. 6 195-
Aınıman Nedim Aksu Beyoğlu. 

5l - Şe:ket Çuhadar Kumkııpı orta okul 
li2 - Tevfik Tezcan Kasımpaşa 53 - Maz. 
har I~umkapı ort& okul 54 - 241 İstanbul 
erkek lisesi 55 - Hicri tst&nbul erkek llsesl 
56 - H. Mehpare lstlkll\l lisesi 57 - Nusret 
İlgaz Paşabahçe 08 - Nuran Edirne ::>9 _ 
Sel!mi Şellk Vefa erkek lisesi 60 - Burhan 
Sezer lstanbul erkek ııscsl 61 - Muzaffer 
İstanbul erkek 118Clll 62 - Samla Kumkapı 
Nişanca 63 - La.mla Selçuuk kız sanat oku 
lu 64 - Kemal Güney Niganca 65 - Niyazi -
Sezer karyola fabrlkBJ11 66 - Durwıat Kum 
kapı klSmUrcU sokak 67 - Necatı 'ünlll Mny 
dos 68 - ŞUkrlye posta memuru Hıfzı kızı 
69 - Nihat özcan İstanbul erkek lisesi 70 
- Schamray Cağaloğlu 7l - Tahsin Saya 
Anl;ara 72 - Türkmen Atkay Maçka 73 -
Sevim Uslu Ankara 74 - tıyas Taksim ks. 
zancı 75 - Baha Kasımpaşa. 

Gazi Antepte 
hayat pahah 
. Az kazançlılar 

sıkıntı çekmektedir 
Gaziantep (Hususi) - Burada hayat 

çok pahalıdır. Kışın ve ilkbaharın nıs

fına kadar altmış be§ kuruşa satılan et 

fiyattan şimdi kırk iki buçuğa ancak 

düşmüşür. Ekmı:k on üç kuruş ve buz 
beş 'kuruşu geçmektedir. Bu zaruri ihti

yaçların temini bu kadar pahalı olduğu 

düşünülürse ikin::i derece.de kalan di -
ğerlerinin nasıl fahiş fiyatla satılmak

ta olduğu, bu yüzden halkın ve memu

run nasıl sıkıntı çektiği sarahaten an -
laşılır. 

BiRER CEP DEFTERt 
K~ANANLAR 

76 - Said KubiHl.y Şehremaneti Fuad paşa 
tUrbcal 77 - Ertuğrulu Kan Ortaköy 78 -
~acldcı Süheyla Aksaray 79 - Edip SıraseL 
vllcr 80 - T..tlt!U E:nirgtuı orta okul 81 -
Aysel EmlrgAn 82 - Kemal Dağaşan Kml 
toprak 88 - T. Erkan Galatasaray llsr.!d 
84 - Bedri Şaban Beşiktaş 85 - Samat Yur 
dııl Tıbbiye caddesi 86 - İbrahim GUrsoy 
Tarlabaşı Si - İsmet GUngör Kadıköv SS -
Feridun pamukçular Balnrköy ıı.9 - N<'VV!l

re Zafer Kasımpa5a orta okul 90 - F.:rdoğ.ın 

Aksaray 91 H.o!'et Bengi Vefa lisesi 92 -
~altıhalidin Kalyoncu Pan .. aıtı 93 - Sab·I 
Capn 94 !"elim Çetin oğlu fener'! sok<ılc 

!l!'i BurhRn Bemktaş fJ6 ı::mcra!l neykM 
997 - Semiha l':renk8y li~e"l!'d"n 9~ - Ce. 
mal Soydan Ka~mn'lqa 09 - Etem K'ldıköy 
,oo\- l{emal f'ikolcRy Kndlrga 

çok hassas veya çok betbaht olan ve 

onun hatıratını kalpleriyle okuyan. o-
nun macerasını, kendi ıstıraptan ara
sından sezen birçok kadınları zincirli

liyor. 
Tarihin en büyük aşıkı olan Kazano 

va. ölümün nefesini sezebi1en1er için 
belki de, aşktan sonra ('.ene sevmek icap 

ettiğini öğreten bir se8tir. 

Ev kiralan haddinden p::k fahiştir. 
Türkiyede Ankaradan sonra. Antep : v 

kiralarının yüksekliğinde ikinci gelir .. 
Evli bir adam on beş liradan aşağı mes 

ken-bulamaz. Bu miktar otuz, otuz b-;~ 
ve kırk liraya kadar yükselir. 

Havayicin ucuz satıldığı bir pazar 
yeri de yoktur. Arasa tabir olunan gay

ri muntazam pazar, şehrin müntehasın: 
da ol<luğundan geçim, bilhassa az ka
zançlılar için pek müşkül oluyor. 

·-----·~~~~~~~~~~~~~ 

ZA Y1 - 2458 numaralı çift yük a. 
rnbamın plakası kaybolmu.5tur. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Marika (9525) 



r==~===============~~==~~==============HAB~~ER~-~~15!:>smt'. 
Bir Festival münasebet/le: ORUÇ 
VAGNE~ 
Musiki aleminin bu dahisi 
Hususô hayatında Dğırenç 

denecek kadaır 
Huysuz ve garip bir adamdı 

O yalnız menfaatini dUşUnUr ve arkadaş 
karılarını baştan çıkarmaktan bile 

çekinmezdi 
Almanyanın Bayröyt şehrinde mc.!

hur bestekar Wagner için festival ya -
pılıyor. Bu sebeple, dünyanın her ye
rinden Almanyaya takdirkar kafileleri 
geliyor. Her sene Bayröyt şehrinde bu 
dahi san'atkar için parlak festivaller 
tertip edilir. Bununla beraber, bu dahi
nin, hususi hayatında ne kadar sert, çe
kilmez bir a.dam, hele dünyada gelıp 

geçmiş kocalann "en huysuzu,. oldu -
ğunu, takdirkarları bile tasdik ediyor
lar. 

Wagner, bir Alman polisinin oğlu 

idi. Fakat idealleri uğrunda bütün dün
yayı arkasından sürükledi. Daha on 
dört yaşında iken evini terketmiş, ken
di ba~ına yaşamağa ve bu arada musi~i 
öğrenmeğe başlamr1t1. Lakin, hoc1sı 
da onu pek berbat buluyordu. Tembel
di. Sonra muvaffakıyete erişince, ma;
rur bir adam olıdu. Saatlerce kendisin -
den bahsederdi. "Shakespeare ile Beet
hoven'i bir araya getirseniz, bir 
Wagner eder. Ben onlann ikisine bir -
den müsaviyim.,. gibi sözler .ııöylerd!. 

21 yaşına basmak üzere iken Wurz -
burg şehir tiyatrcsu koro heyetinin 
şefliğine alındı. Fakat bu sırada. başlı
ca iki, ded:kodulu kadın macerası ge-
9irmesi, Wurzburg'un saf ahalisi ard
sında fena tesir uyandırdı. 

Sarhoş a,ıkhk 
Hatta aşık olduğu zamanlar bile, sev 

gilisine, fena görünecek işler yapaı -
dı. Bir gece Ninna Palmer isimli güzel 
bir kadınla tanışmış, sonra bu kadın o
nu bir kaç ay yanma yaklaştırmamıJtı. 

Bunun Uzerine Wagner içmeğe, ve 
ayakta duramıyacak bir halde Ninna
nın kapısına gelerek bütün mahalleyi 
ayaklandıracak gürültüler yapmaga 
başladı. Öyle ki, kadın, Wagneri içeri 
almaktan başka çare bulamadı. W ag -
ner kapıyı hızla iterek bir tek kelime 
söylemeksizin içeri girdi. Merdivenler
den yukarı çıkmağa savaştı. Fakat öy 
le sendeliyor, öyle yuvarlanacakmış gi
bi görünüyordu ki Ninna ileri atılarak 
onu düşmekten korudu ve çok müşfik 
bi- muamele ile yukarıya çıkardı. 

O geceden sonra biribirlerini sevdi
le~. Fakat biribirleriye evlenineiye ka

da. aradan yirmi ay geçti. 
Maceranın böylece bittiğini 11arur- 1 

sıruz. Halbuki, daha evleneli yedi ay 
kadar olmuştu ki, Wagner evini ve 
şehri bırakıp gitti. Çünkü fazla borç • 
lanmıştı. Kadın da ailesinin yanına er
ğındı. 

Sonra tekrar eve döndüyse de, bu 
kansının, kadınların en rahim ve çok 
affeder bir şahsiyet olması yüzünden • 
dir. 

Wagner, operalannı temsil ettirme-
i;e başladığı zaman Bordeau:du bir şarap 

tacirinin karısı olan yirmi bir yaşın<la 
Jessie Laussot isimli bir İngiliz kızı • 
na aşık oklu. 

Genç kadın, onun bir musikişinas 

olarak mevkiini beğenmiş, onu takdir 

etmişti. Wagner bu hayranlıktan istifa

deyi bildi. 
Kendisine menfaati dokunabilecek -

lerle üUet ederdi. Sevgisini daima 

men~.aat ölçüsiyle tartar ve verirdi. 
Hayatının sonunda yalnız, bir tek 

arl:adaşı kalmıştı. Onu da orta yaşlı bir 
adamken tanımıştı. Sonuna kadar biri

birlerini hoş görerek dostluklarını de

vam ettirebilmişlerdi. 
Gençliğinde Wagner, Meyerbur 

isimli bir bestekarı mütemadiyen tazyik 
eder, kendine yardım etmesini ister - 1 

<li. Mcyerbeer bu yardımı gösterdi. Fa
kat gak sürmeden Wagner imzası 

m:çhul bir yazı ile bu adamı terzil etti. 

Wagner, sarhoş b-ir halde kap-ıyı ittiği 
gibi, kadına bile balmıada~ merdiven

lerden yukarı Ç1knuya ~kıdı 

Büyiik bestekar Wagner'iıı, öldiiğii 

sırada yüzihıiin alçıya alrnmış kalıbı 

böyle bir cinnete atılmaktan kurtara
bildi. 

Wagnerin böyle kendisine taparca -
sına kapılanlardan ne ~adar .para temin 
ettiğini kimse bilmiyor. Fakat 
Wagner daima borçtaydı, her hangi bir 
arzusuna muhakkak nail olmak ister 
ve bu uğurda sarfetmc<iiği para kalmaz 
dr. 

En iyi arkadaşlarma 
ihanet 

Çalışma odasının duvarları ve tavrı
nı, pembe ipek kaplı idi. Yerlerde en 
pahalı şark halıları döşeliydi. O zama
nın adetlerine göre, fakat en iyisinden 
Seten pantalon giyer ve baştan aşağı 

ayi renkte giyinirdi. 

Operalarından birisinin temsil edil
mesi rihimali kendisini göstermiye dur
ıun, o temsilden kazcüıacağı paranın 

bir kaç mislini birden harcardı. 

Bir defa genç bir ipek taciri bilyük 
bir cömertlik eseri göstererek Wagne -
re bolca bir seyahat paraar verdi. Ve 
onu !talyaya gönderdi. 

Sonra hususi bir ev satın alarak 
Wagnere çok az bir kira ile kiraladı Bü 
tün bu iyiliklere karşı Wagner ne ya}'~ı 
biliyor musunuz? Bu ipek tacirinin ket
nsiyle sevişti. 

Fakat Wagnerin en huysuz tarafı, 

Ninnadan ayrılmasından sonra kendi -
ni göstermeğe başlamıştır. Ninnanm 
tek başına öldüğünü işidir işitmez, he
men Cosima Von Bul-ov isimli bir ka -
dınla kaçtı. Herre Von Bulov, Wagne
rin e niyi arkadaşları arasındaydı. 

Beraberce bir çok ziyafetlerde buhın 
muşlardı. Bir gün Berlinde Wagnerle 
Cosima beraberce bir araba gezint:sine 

çıktılar. Gidiş. o gidiş!. 
Wagner bu hadise hakkında hatıra 

defterine çok dokunaklı satırlar yazı -

yor. 

Karacaahmet mezarhğında kubbesi altın 
yaldızh sütunları somaki mermerden 

yapılmış bu mezar kimindir ? "' 
n:Bç tu~Ou lQ>Dır veznır mı? Kahrraımalfll (b)Dır lb>aşlb>UJI~ B1D 

Hayır! Burada yatan bir AT dır 
Yazan : Hüseyin Rüştü TırP811 

Karacaahmet türbesi.-ıin yakınından 

geçenler, altı direkli muazzam bir tür
benin haşmeti karşısında bir kaç dakika 
durmaktan kendiıerinı alamaz1ar. Kub 
besi altın yaldızlı, sütunları somaki 
mermerden yapılmış bu mezar kimin -
dir? için.de hangi fani gömülüdür? Oç 
tuğlu bir vezir mi? Kahraman bir baş -
huğ mu'! Eserleri yurdun dört buca -
ğınaa şöhret kazanmış bir san'at adamı 
mı? 

Hayır, ne o, ne bu, ne öteki!. Bun
ların hiç biri içinde gömülü değıldir bu 
türbenin! .. Burad:ı yatan bir attır!. ü
çüncü Ahmedin delice bir muhabbetle 
sevdiği atı! •• 

Zaman olmuştur ki, halk burada ya
tan atın ruhaniyetinden imdad bekle -
miş hasta çocuklar için şifa aramı§. 
yıllarca ve yıllarca buraya koşarak a
daklar adanuştır 1 . "' . 

Üçüncü Ahmedin insan mezarları a
rasında, ölüsilne muazzam bir türbe 
yaptırdığı atının halk arasında evliya -
lığı ne kadar şayi olmuşsa, belki on
dan daha fazla bir kuvvetle tarihlerimi
ze kadar geçmiş, hatta (Emrullah) e
fendinin tamamlanuya ömrü vefa etme
yen meşhur (M uhitilmaarif) say fala -
nnda bile yer almıştır • 

Ne kadar yazık ki en şöhretli mü -
nevverlerimiz, atın evliyalığına sarsıl

maz bir inanla inanmışlar, bu bahse 
dair uzun uzun yazılar yazmışlardır. 

Hattci, bunlardan bazıları, Üçüncü 
Ahmc<iin atının Ramazanlarda oruç 
:tuttnÖ.un::I inSlt'\D..,..ı.,.. ı. •...._...l'aıw•u,,..ı 

bahse dair bir çok sayfalar ayırmışlar

dır. 

Sıkılmıyacağınıza emin olarak, "O
ruç tutan at., la onun ölümüne ve cc -
naze alayına ait bir hülasa yapıyorum. 

••• 
Öğle ezanı okunmuştu. Seyis Osman 

Üçüncü Ahmedin atının içecek suyu -
nu tazelemek için ahıra girdiği zaman 

hayretler içinde kaLdı: 
Gümüş su kovası ağzına kadar dolu 

idi. Halbuki at, sabahtan öğle vaktine 
kadar bir kova su içer, ikindide dol -
durulan suyu da yatsı zamanına kadar 

bitirirdi. 
Acaba hasta mıydı?. 
Şeytan aklını iğneledi. Fikrine tu

haf düşünceler gelmeğe başladı. Kendi 

kendine: 
- Bugiln Ramazanın biri, dedi, at 

oruçlu olmasın!. 
Sonra buna kendi de güldü: 
- Haydi budala 1 At ta oruç tutar 

mı ki!. Kendine gel Osman, sapıtıyor

sun galiba? dedi. 
Osman bir kaç gün daha atı gözet:e

dikten sonra başağaya işi haber verdi. 
O da vaziyeti görünce padişaha koş~u, 
gördüklerini anlattı. Üçüncü Ahmet, 

diğer kadından bahsetmiş ve parası için 
o kadınla evlenip evlenemiycceğini öğ
renmek istemiştir! . 

Von Bulov, yukarda bahsettiğimi,. 

hdise dolayıs:yıe. bittabi çok kızmış 
fakat bir baskasına yalnızca şunları '>Öy 

!emekle iktifa etmistir: 

- Sudu. e<rer WaP"nerdcn başk:ısı 

olsa··.rlı. onıı öldürürdüm. 

Btit°Ün hayatl!lca. dairı:ıa menfaatini 
düşünerek ve hazan zcılimane harek,.t 
etmi~ olan Wa,gnerin ölümü de ani hir 
bıılıran n:tic:esinde vukua gelmiştir. 

Cos;ma isimli kadın, "bırakınız, de -
miJtİ. Onu yalnız brrakınız, daha iyi -

dir ... Wagner ölüyordu. 

Ölüm haberi gelince Cosima, hıçkı

rarak ağlamağa başladı . 
Fakat bu adamın ahvalini, şövle bir 

.tı-selli felsefesiyle hoş gösterebilenler 

varrlır. 

karacaahmettcki at mezarı .arı•&' 
kımıldanmıyordu. Nihayet u:~c .ııır' bu havadis karJmnda şaşırdı, kaldı. 

Hemen o akşam ahıra indi ,sevgili atı
ıun oruç bozduğunu bizzat gördü. 
• İnanmamazlık etmedi, fakat bunun 

bir tesadüf olmasından şüphelendi. 
Erte i günü bu işle meşgul oldu, 
sabahtan akşama kadar ahırdan çıkma
dı. Bu müddet zarfında at ne saman 
yedi, ne arpa! .. Ve ne de su içti .• Artık 
şüphesi kalmamış, gözüyle görmüş ve 
inanmıştı: 

At oruç tutuyordu!.. 

• • 
Has ahırda bir telaş vardı. Ağalar, 

seyisler, uşaklar acele ac:le öteberiy-: 
koşuyor, her ağızdan bir ses çıkıyor -
du 

- ''Rugani zeyt., e biraz karabit'er 
k;a........ ... .t-· _ ....... t'lfııa;.ı -

- Başağanın odasında "Kırk dük -
kan tozu,, ile Hindistan cevizi kabuğu 
olacak. Onlan tez kaynatın, getirin .. 
Sancıya faydası bire birdir ... 

- Belki nazar almıştır. Bir yol üzer 
lik, çöreotu tütsüsü fayda istihsali mel
huzdur. Nasa faydası olduğu gibi, hay
vanata da tesiri olsa gerek .•. 

- Daruden yana acele edersiz. Hatrz 
Behram efendiye bir nefes ettirsek 
daha iyi olmaz mı ki? Nefes denilen ~ey 
ülemanın hlmmetleridir. İlaç malcııl 
değildir, evvela nefes gerek .• 

Bütün bu telaşlı konuşmalar, Üçün
cü Ahmedin çok sevdiği oruç tutan a
tının birdenbire hastalanmasından ileri 
geliyor, bütün bu sözler onun için söy 
leni yordu. 
denbire yıkılmış, ağzından köpükler 
gelmeğe, bacakları titremeğe başlamı~

tr. 
Alınan bütün tedbirler ve yapıla.."l 

ilaçlar tesirini göstermedi. Nihayet atın 
haıotahğı padişaha haber verildi. 

Daha iki gün evvel altınlar, göz ka
maştırıcı elmaslar ve kıymetli incileri..: 
süslü eğerlerle gezen atın hastalığı pa
dişaha haber verildiği zaman, Üçüncü 

Ahmet, Başağaya: 
- Atımın hastalığı geçmezse başını 

keserim!. 

Diye bağırmıştı. 

• • 
Başağa, bir çok teroddütlerden son

ra korku ve telaş içinde Üçüncü Ah
mcde felaketi anlattı: 

- Padişahım başmız sağolsun. Atı

nız mürdoldu. 
Padişah şaşırdı, bu kara habere bir 

türlü inanmıyordu. Fersiz gözlerini a
ğaya dikerek müteessir bir sesle sor

du: 
- Ne oldu?. Nasıl bir sebeple bu va

ki oldu?. 
Ve ağa daha söze başlamadan. onu 

dikkatsizlikle, ata bakmamakla itham 
ederek binlerce kiifür savurduktan son

ra: 
- Yıkıl karşımdan bire godoş musi -

bet!.. 
Tekdiriye yanmdan kovdu .. 

dı, atını son defa görmek ôl 
indi. ı·rı altı-1 . .. tUlcr .• ıe-

Sevgili atı kıymetlı or aıı ıııer-b, 
yatıyordu. Ahırın içinde y~nil padİf3 • 

"liıS • 0 ~C' 
!erin altında yatan bu ~t .. 0 dU· r dı!' 
acı göz yaşları döktiır0Y0~ ısuraP 
adımlarla ata doğru iJerled

1
• 

lu bir sesle 

- ~üzün açın!. ti' 

Dcdı. . 1 atıl' fi' 
Açtılar. Meraklı gözlcrı}' erıı ~t, 

paiı gözlerine baktı. Ve so~ııçtı odJ 
bire geri dönerek, ahırdan ,oır 
sına kapandı. "' ~ 53blll' 

Tarih, padişahın o gece , 

?.ğladığınr yazıyor! . .. J.~ 
Üçüncü Ahmedi~vp~tdô· ~~. 

- - • 5rf1\) (ti 
dının siyah topraklarına g 1<cıter c,1 

mle 
yapılan cenaze alayı. me .. se bO" ~-
den düşmanlarla göğüs gog~ıııarılı~t (lflı 
büyük başbuğlara bile yapı ıcta.1'1 .,\İ' 

ı 5arı . 11 
laya üc tuğlu vezirler e, dı'ı' 

J ,, •• tema>'' 
on beş arı:rn gelen u ııı 

d·ıı t 
··ıı.k etmişti. .. A 11rııc 

1 
·•'' 

H •• cU r> t1 \ 
Bir hafta içinde uçun esi aiti B< ~ 

. 1 •• •• kubb fı ı ny e mezann ustune . etrıı ~ ' 
d . kh ~ır 

dızlı ve altı uzun ıre bir tilrbe 
muazzam ve muhteşem tıt e 
d ~' ~ ı. btl ·ıı ı 

'.I;'arihlerimizin baıılart: j\l1rf1'dı ,r 
gömülü olan atın üçüncU ıduıı.ırııl 
d ~· K d' atı o cgıl, aracaahme ııı t<l'ıı 
zarlar. ıııeı• :J" 

·1 o bıl •..4rıt1 ' At mezarı adı verı e cı'~ 
a]lınet 1111ıı ..ı 

baska. yine Karaca t kaıs eıl1 ' 
Çiçekçi kahvesi diye şöl1rc bir at il' ,rı.ıı 
kır kahvesinin karşısııı0~. ,u o~~j ~ıf 
daha vardır. Burada Vç~fin ··Sı5ı1r.~~ 

. . . ·1maarı b A 
Sıslı kır atı [Muhıtı ~111ef1• ı;:r 

at,. diye yazmasına rakur· ,!ti' 
hakk8 "' \ ' yanlış olduğu mu ıa Da'' i6 

"Süslü kır at., olması ak c:1tıır 31 

d.~· f11C'I 
geliyor. 1 adını ver ıgı 11 ~ 

··1··d·· . ....,uıe " mu 11 ur . go"" ııııı" 
Vaktiyle mezarın başıo~ .. ~e bılb •• rııl~ 

"ı;eSI•• • " "( 
~imdi eski eserler nıu 1dır1'1 • rtd•. 
taşta uzun bir kitabe yaıık~:rı de .. ııi' 

.. m I.' l•''J' tamamını okumak nıu yaıı 
Taşın bir kısmı kırılf111Ş• 1'~ 
kısmi silinmiştir. .. tn 'fl~f' 

Hüıeyin JtuŞ 

J essie ismindeki İngiliz kadını da 
diğer ka.dınların akibetine uğruyordu. 
Yani malını, müll:ünü, her şeyi ona has

redip onunla birlikte ya~amak: sonra 
atılmak .. Bereket versin Jessienin ko -
cası tam zamanında yetişti. Kansını, 

Bununla beraber daha ertesi glln, hir ı 
arkadaıına yazdığı mektupta zengin bir 

"Mus:kinin en güzel müessir parca
larını yazan Wagnerin bütün hoyratlrk 
lannı affettmemek imkansızdır.,, 

Şimdi padişah bir köşeye çekilmiş 

ağlıyor, gözlerinin önünde müthiş blr 

ölüm manzarası, kabil değil yerinden 



Güzel 
g .üzel 

Türkiyeden 
nıanzara· ıar 

Matbuat umum müdiirliiğünlin kıymetli bir eeerl 
Matbuat Umum Müdürlüğünün memleketim"z d:ıhilinde, sanatkar bir fotof.. 

raf çı dolaştırarak gUzel manzaralarını tesbit ettirdiği malumdur. Son günler. 
de, memleket=mizin gü1.el manzaralarını~vkle bir arnya toplamış ve bunları Al. 
manya.da Tiftruk usulile güzel bir albüm halinde toplamıştır. Bu kıymetli albU.. 
mün tab'ı bitmiştir. BugUnlerde şehrimize gelmiş bulunacaktır. Mahdut mik· 
tarda bastırılan bu albi.im propaganda makımdiyle ıuz.um görülen yerlerde da. 
fıttırılacaktır. Biz okuyucularımıza bu eserden ald ığımız birkaç parça resmi 
eayfa halinde verebfldlğimi7. için ~evin<: duyuyoruz. 

Vatfeıı .!oktan itibaren: Bartın, Urf aıln. ıtıı ~dlrri, orfrrd.aki yuua.r1a'k 
Konya miiZMİ1 yiııe Sold~n Alalatyad'l, Gihufüzbe:y köyil, Denizlide Pamuk. 
kal,e, altta. so'ldJı AmM"Ja vo Bartmdan (Jilzel :man::ıaralar •• ~ 
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Rus ordusile beraber Erzincana girince evimin 
yerinde bir yığın enkaz buldum. Ancak bahçede 
gömülü olan ailemin hazinesini çıkarabild ·m 
İleri hatlarda Murat Paşanın ku -

mandası altındaki gönüllü alayları va 
ziyeti Rus Erkamharbiyesine bildirmi~
lerdi. Bunun üzerine Bayburt istika -
metine Fevzi Paşanın sağ cenahiyle 
Erzincan şarkındaki Yusuf İzzet Paşa 
kuvvetlerinin sol cenahlarmı toplay:p 
kuvv~tli bir yarma taarruzu yaptılar. 

Gönüllülerin de iştirakiyle geceleyin 
p!pılan bu baskın muvaffakıyetle netice
cnmiş, Osmanlı kuvvetleri kamilen ge
ri çekilmişti. Bu ani bozgundan isti -
fada eden Rus taarruzu bütün şiddetile 
bir hafta devam etti. Yarılan cepheyi 
bir türlü düzeltemeyen ve hakiki bir 
paniğe uğrayan Osmanlılar nihayet 
temmuzun 11 inde Erzincanı da tcrkct
mek mecburiyetinde kaldılar . 

Gönüllü alayımız kuşluk vakti şehre 
giren ilk kuvvetler arasında bulunuyor
du. Gerek bu bir hafta zarfında cereyan 
eden muharebelerde, gerek doğdu -

' ğum şehre girerken duyduğum heye • 
canı ömrümün sonuna kadar unutamı -
yacağm. 

Rus orduları kumandanı Kalitin, iş
gali müteakip Erzincan halkına hita
ben bir beyanname neşrederek muhtelit 
ve muvakkat bir hükiımet kurulduğu -
ğunu, Osmanlılar zamanına ait dava -
ların dinlenemiyeceğini, davaların her 

kavmin kanun&na göre hallolunacağını 
ve himayesinde Ermeni çocuğu olanla
rın, bunlan komisyonu mahsusuna tes
lim etmeleri lazım geldiğini ilin et
mişti. 

Arkadaşlanm istirahat ederken hen 
yanıma en samimi arkadaşlanmdan 

dört kişi alarak evimize gittim. Heyhat 
evimizin yerinde yeller esiyordu. Bü -
tün hayatımı içerisinde geçirdiğim evin 
harabelerini görünce bir dakika kendi
mi kaybettim. 

Bir tek ümidim kalmıştı. Evimize 
gittiğim zaman bütün kaybettiğim 

&evgilileri orada bulacağımı, daha doğ
rusu eski gUnierin hatırası arasında 

kendimi teselli edebileceğimi umuyor -
aum. 

şım Kemahlı K.irkor Vartanyana açıl-
dım ve: · 

- Artık gönüllü hayatına tahamm:.il 
edenıiyeceğim. Kafkasyaya dönmek ü
zere bana izin vermezlerse, her şeyi 

gözüme alarak firar edeceğim!.,. dedim. 
Arakadaşım bu kararıma itiraz etti: 
- Kararında belki haklısın, fakat 

mademki bir defa yemin ettin ve kendi 
rizanla gönüllü yazıldın. Öyle kolay 
kolay aynlamazsın .. Beni dinlersen 'Ju 
hususta kimseye de açılma. Zira, seni 
sırf Erzincanda sakladığın serveti ele 
geçirmek için gönüllü yazılmakla itham 
edecekler ve bu hattı hareketini suimi
sal addederek seni çok müşkiil bir va
ziyete sokacaklardır. Belki paranı ela 
müsadere eder, seni de bozguncu diye 
divanıharbe verirler. 

Arkadaşımın bu sözleri üzerine vazi
yetimin vahim ol<luğunu kabul etmek 
mecburiyetinde kaldım. Fakat diğer 
taraftan gönüllü hayatına alışamıyaca -

ğım da muhakkaktı. Endi~elerimi açıkça 
yeniden izah ettim. Arkadaşrrrı Kirknr 
dikkatle beni dinledi, sonra 

- Sen merak etme, ben bu işin hir 
çaresini bulacağım, yalnız birkaç gün 
sabret, dedi. 

- Elimde değil, artık sabrım da kal
madı, ben bu işi yapamıyacağnn. 

- O halde senyalandan hasta ol, na
sılsa sana 2-3 gün istirahat verirler. 
Bu müddet zarfında ben de işini hallet· 
meğe çalışırım. 

Kurtarıcı hasta1ık 
Arkadaşım Kirkorun tavsiyesi üzeri

ne yalandan hastalandım. Öğleye doğı u 
doktor geldi ve beni muayene ettikten 
sonra: 

- Senin bir §eyin yok, fakat madem 
ki istirahat istiyorsun bir hafta hapis 
yazayım da yalandan hastalanmanm 
ne olduğunu öğrenirsin, dedi ve hiç bir 
şey sormdan yanımdan ayrıldı. 

Biraz sonra, beni zorla yatağımdan 

kaldırarak bizzat Murat (paşa) nın 

huzuruna çıkardılar. 
Murat pasanıın disipline fazla ehem-

miyet verdiğini bildiğim için karşısına 
çıkmaktan korkuyordum. Bahusus ki 
bir çok askerleri şahsen isticvap etti -
ğini ve kabahatli olduklarına kanaat ge 
tirir getirmez tabancasını çekip öldür
düğünü işitmiştim. İki süngülü askerin 
refakatinde Murat paşanın kapısı ö -
nünde beklediğim dakikada bu kapıdan 
sağ çıkıp çıkmıyacağımdan emin değil
dim. İçeriden Murat Paşanın sesi geli· 
yordu. Ara sıra kulağıma: 

- Ben de böyle şeylere tahammiil 
edemem, hepinizi köpekler gibi geber
tirim, gibi sözler çarpıyor, endişelerimi 
bir kat daha arttırıyordu. 

Nihayet kapı açıldı ve elleri kelep -
çeli dört asker dışarı çıktı. Süngüliiler 
bunları götürürken muharxzlarım beni 
içeriye soktular. 

Murat Paşa masasının başına geçmiş 
bazı evrak okuyordu. Krraatını bitir -
dikten sonra asabt bir hareketle kağıt
tan imzaladr ve ayağa kalkarak sert 
bakışlarınr bana çevirerek: 

- Yalandan hastalanan sen misin? 
diye sordu. 

Benden cevap alamayınca 
başladı: 

- Nerelisin?. 
- Erzincanlı ..• 

isticvaba 

- Buraya ne yapmıya geldin:-. 

- Buraya ne yapmıya geldin, diyn· 
rum?. 

- Vazifemi yaprruya ... 

- Vazifen zengin olup buradan sı -
vışmak mıdır?. 

- Ben kimsenin parasını çalmadım • 
Elime geçen para ailemizin servetidir. 

- Demek sen buraya bu parayı ele 
geçirmek için geldin?. 

- Asıl gayem ailemi bulmaktı. 
- Ordudan uzaklaşmak istcdiği:ı 

dnğru mu?. 

• •• i' 

- Boşuna sükiıt etme, arkadaşın Kir 
kor Vartanyan her şeyi itiraf etti. iki
niz beraber kaçacakmrşsınız?. 

(De1 1amı var) 

MeştDuır DırogDDDz CSSlUISOJI 

MİS FLORA 
Vazaın : Oscaı _!!!!!!--.. 

- 6 - ~ 
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Bu ne deme~tlr: "Londro son derece 
hoşuma gidiyor. Yazık ki sen burod9 

değilsin. GUzlerlnden öperiDl·" 
Bereket herşey yolunda gi· 

diyor ve vapur, hiçbir tehlikeye ma -
ruz kalmadan Sutampton limanına va:;ıı 
oluyor. 

Yeniden pasaportlar tetkik ediliyor, 
yolcuların başlan aranıyor. Fakat Mis ı 
Floranın kağıtları mükemmeldir. H"t -
ta kontrol memurJanndan biri gtililm· 
siyerek ona şöyle diyor: 

- Londrayı bir defa görenler. orava 
muhakkak yine gelirler, değil mi ba -
yan? 

Tren artık Florayı İngiliz paytahtına 
doğru götürüyor. Birdenbire kompar -
timanın kapısı açılıyor ve yine ayni 
kontrol memuru içeriye girerek: 

- Affedersiniz. bayan, dedi. Fak3t 
bir defa daha pasaportunuzu görmek 
mecburiyetindeyim .. 

Genç kadın, lakayd bir tavırla orıa 
pasaportunu uzatıyor. Memur da. bunu 
alarak dıpnya çıkıyor. 

Mis Floranın kalbi şiddetle çarpı -
yor? Yarabbim, ne louyor? Yoksa iıin 
farkına vanldı mı. 

Bereket ki bir şey değilmiş .. Müthiş 
bir heyeca niçinde geçen on beş dakika 
lık bir intizardan sonra, Flora, memu
run, nazik ve mütebessim bir tavırla 

içeriye girdiğini görüyor. Memur ona 
kağıtlarını iade ediyor, bir defa dana 
af diliyor ve dışarıya çıkıyor. 

Bir saat sonra, tren Londra garına 

giriyor, Florayı istasyonda kimse bek
lemiyor ve o da kalabalık arasından 

görünmeden, geçiyor. Londra sokak -
larma çıktığı zaman, dudaklarında giz 
li ve muza'ier bir tebessüm beliriyor: 
İngilizlerin bir çok meziyetlere malik 
olduklarını, fakat her şeye rağmen bi
raz saf olduklarını dü_şünüyor. 

Almanlar, böyle vaziyetlerde daha 
müteyakkız bulunuyorlar. Vakia kağıt 

ları gayet muntazamdı, fakat az bir za
man zarfında Londraya ikinci defa ola 
rak seyahat ediyordu, bundan başka da 
Eberin feci ölümünde, oynadığı rohin 
de şüphe uyandrnnası lazımdı. Vakia, 
bu hususta, kendisine sorulması muh -
temel olan suallerin cevaplarını hazır
lamıştı. 

Fakat anlaşılan buna da hiç lüzu:n 
yoktu, çünkü, onu isticvap etmeğe bile 
lüzum görmüyorlardı , . 

Flora Londranın en kibar mahalle -
sindeki otellerden birine iniyor ve ra -
hat bir apartımana yerleşiyor. Sonra 
beklemeğe başlıyor. Bu defa, ona mes
lek arkada;şı olarak, Londradaki en iyi 

·· deriyor• 
tırılan şu kartpostalı gon gidiyor• 

"Londra son derece hoıuınJ c;ı;ıle
Yazık ki sen yanımda degilsirı· 
rinden öperim. - Flora.... ,ıı1Ja 

En sıkı sansör bile. bu J<artr,t t11· 

şüpheli bir şey göremezdi. fa J>U ıer.Ç 
giltere Zürihte ikamet c.derı ,4111"!11 

kızın, aldığı btıtiin mektuplabrt; vasıta 
d ır 

konsolosluğuna teslim e ~11 j Jer dı:· 
olduğunu bilseydi, şUphesız f 

ğ' şirdi. J " 
"Aman yarabbi"' y·rıe bir 

Böylece. kırk saat gefiyor .. d•ı gl' 
1 urı • 

şey yok.. Flora otelin sa on de Jc'oJtll 
"te · zete okuyor. •Bir kaç adıın ° bir er 

ğuna iyice gömüimüş olan geniu·a'ıl1: 
kek. beyaz bir kağıda f'ıakı!.or'..10, ıibJ 
da olup biten §eyleri hi~ gorıııu uteeıılr 
bir ha1i vardı ve son derece rıı derin 

.. .. .. d B' k defalar. k ır gorunuyor u. ır ço te r 
derin içini çekiyor.. Nihayet 

içini çekerek Almanca : -•rıtd•• 
. d' c: JJ .. 

- "Aman Yarabbim!,, ıf 
nıyor.. ıiJ'Dıyte 
Düşman paytahtında. ana . .J .. fi' ' 

· ru-· ;.r duyduğu bu rstırabaınıı bir cıs 
ranın üzerinde şayanı hayret 

icra edi yo~ ııtJP se: 
Bu genç erkek kim ve ısura~irifİ tıJl 

bebi nedir? Meslektaşlanncfall 
acaba?. yı or> 

Flora bir an onunla konutı:ııa ' f•• 
yardım teklif ~tmeği düşUnilY0'"~uerf 
k b. d b' .. .. "n yarısını c'"• at ır en ıre, yuzunu • • 1ets ıv 
arasına saklamış olan "ürnıts1':' 01etle' 

d·sinı g !ı' parmakları arasından ken ı i ,r. 
diğini görüyor ve derhal her ıeY 
yor. ~U.i • 

Bu genç erkek İngiliz casus !~61 
~ının adamıdır ve onu tahrik ~~~ 
merikalr olmadığını meydana 'Ç 

la muvazzaftır. e1' diİ' 
_...ı bit t 

Artık Floranın kafasuwa 
şünce vardır: 

5'' Kaçmak.... ..yet . 
. ·rı ,. Jbl 

Şüpheyi celbetmemek ıçı. tte ~ 
k• - - f k t hakık• . O' ın ve agır agır, a a ıib'• 

heyecandan parçalanacaknt1f ırJPI": .. ııat ·11 
dasına çıkıyor ve valizlerını tbi•eıer\ 
ğa başlıyor. Çamaşırlarını. :,,11 •>"' 
ve şık bir kadının hiç bir ıa t. ,~ıcı• 

,.• ·r· 
madığı diğer bir çok eşyayı rl<tfl• b' , 
rışık olarak valizlere dotduru geçiY0

'' 

denbire aklından ıu .düşiiJ1CC: "'aktc'~f·" 
b 

ınuı• ,;ı• 
- Kaçmak Hizrm. u Jkf!lı} 

t bır ,,., • 
Fakat bu valizler onu rah1 sııt' 9Ur e 

• casu ıc " cak mı? Bu anı hareket, dite'e 

r..ı son ümidim de suya düşlince dün 
ya bajjıma yıkıldı. Yavaş yavaş kendi
me geldikten sonra evimizin harabe -
lerl arasında dolaşmıya başladım. lh
tıralarımı tazeleyerek bahçe kısmını ~· 

orada sakladığımız paraların yerini te:ı- 1 
bite muvaffak oldum. 

Küçük hazinemizin yerini arkada~ -
larıma göstererek orasını kazmalarını 

rica ettim. On dakika sonra bizzat an
nemin diktiği yeşi1 mUşammaya sanlı 
küçücük sandık meydana çıktı. Daha 
fazla orada kalamadım. Arkadaşlan -
mm koluna girerek karargaha döndük. 
Sandığı orada açtım. İçerisinde 4800 

Osmanlı altını ile annemin ve hemsi -
rclerimin mücevheratını buldum. Bu 
mücevherleri görünce kendimi tuta _ 
madım, çocuk gibi ağlamıya baş1adrm. 
Annem ve kardeşlerim kimbilir nere • 
delerdi? Belki de yaşamıyorlardı. İ1·i 

gün hasta yattım. Bu vazivet k;ırşısm ı~ 
arkadaşlarım mücevherleri satmıya ka
rar verdiler. 

Alman casusunu vermişlerdi. İsmi Hans 
Lodiydi. 

helerini büsbütün kuvvetten 0-
teyit etmiyccek mi?. . bir teY g 

Flora, bunun üzerine htÇ pf 

Yalnız annem:n tek taşlı bir yüzü -
ğünü )•adigar olarak sak!ayarak di~er 

mücevherlerin satılmasına muvafakat 
ettim. 4800 liraya gelinre, erkiinı'-arı:ıi
ye nezdincleki ermeni mümeı;!;İ1 i Arşak 

Çamalyan vasıtas'yle ordunun kasası -
na etn3net biraktım. 

f ~1erimi bu suretle hallettikten sonra 
artık Erzincaııda kalmak istemiyordıım. 
Esa .. en _gönllü hayatından zevk te almı 
yordum. Bilakis bazı arkadaşların müf -
rit hareketleri bende derin infialler hu 
sule getiriyoıldu. 

Sevgililerimi bulmak arzusiyle arala -
nna karıştığım arkadaşlanmdan bir an 

evvel ayrılmak istiyo:-dum. Ancak bu 
arzumu bir tUrlU kimseye bildiremiyor
dum. Nihayet bir gün en yakın arkada- Kars - Hopa yolu 

Brükselde ondan bahsederlerken 
şöyle demişlerdi: 

- Hans nadir ôrülür insanlardan -
dır. Uzun müddet Amerikada yaşamı~
tır ve İngilizceyi bir Amerikalı gibi 
konuşur. Bundan başka, saf ve actk 
çehresiyle, daha ilk nazarda büyük ~ir 

itimat tevlit eder. Öyle bir cocuk ki, 
her del!ğe kolaylıkla girip çıkabilir. 

Eğer Flora bu casuslar kralının, ln-
tellicens Servis ajan 1arı tarafından tev 
kif edildiğini bilseydi, bu esnada kcıı
disini bu kadar emniyette hissetmezdi. 

Bas ·ı b!r kartpostal 
Üç gün geçiyor .. Sonra bir hafta .... 

Bir hafta daha ve Flora bu intizarı u· 
zun bulmağa başlıyor. Vakia, casus
ların teht=keli hayatlarında, planlarını 

taınamiyle değiştirmek ihtiyacını tev -
lit e.den bazı hadiseler vuku bulabi~e

ceğini bilmiyor değildi. Fakat ne de ol 
sa ... Unutulmuş olmasından korku
yordu. 

Asrl canım sıkan şey, Brük&elden az 
para almış olmasrydı, üst tarafını Lon
clrarlaki meslektaşın.dan alacaktı. H~i -
buki, oturması icap eden büyük otelle
rin hepsi pahalıydı. 

Yirmi dört saat daha bekliyor ve ni
hayet. bulunduğu müşkülattan. Berlini 
haberdar etmeğe karar veriyor. 

(Posta kutusu) Zürihte ikamet e..fcn 
Anna Hartvig bir kadındır. Binacna -
leyh, bu ~nç kıza, evvelden kararlaş -

tilrmemeğe karar veriyor. ..d•· 1<• 
. d.~· sır• Tam şapkasını gıy ıgı 

• ,Ut"' 
vuruluyor. • J ril1' • 

• ·rı ıı: e •çı 
Genç kadın, hareketını ıcarıfl 

atle ortadan kaldırıyor ve .... 
d•"'' yor.. bir a ,. 

Gayet iyi giyinmiş otan :sir "•ç ,ıı 
kapının eşiğinde görünüyor~a ceref dİ' 
dım arkasında. iki kişi date ~atciP e 
edecek olan hadiseyi diklcat Jiıı' 
yorlar . . .. edece 

· · rıc .. 
- Beni takip etmenııı ) 
d 
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~ÖUSTOS - 193~ 

Sirkıciden saıaybuınuna kadar 

Binalar üstünde 
asfalt şose 
altta Liman idaresi mttesseselerf 

Çalışırken üstte halk deniz 
tİnla kenarında gezebllecek 

deki es•-· 11 İdaresi Galata rıhtımı üzerin-
111. •tı tnurn}ı ....,,,,l'll 'k ane antrepolarının yıkıl-
l&rt 1 ına1 et · · . cntr ın Ştır .. Bu suretle yenı 

llıııtır. ;~~lann ~·apılacağl saha açıl
lııt:,Pola .ooo lıraya çıkacak olan bu 
tır tın p • · roJeleri de hazırlanmış-

l>iğer 
~rlYbur~aftan Eminönünden itibaren 
1
tkccj gUnı~~. ~~da: devam ederek eski 

ttk Olan ugJ bınasım da içine ala-
te t. aııtrep v 

ıto11Sc o. soguk hava depoları 

tvc fabrikasına ait esas proje-

151 lJ g Q n k Ü 
ltr~li radyo 

ıa Ut.: 'l.o PlakJ ~ ~rt: ~dana muatklsl 19,30 11por :mu. 

• !er de hazırlanmıştır.,.Bütün bu binala
rın üzernide Eminönünden Saraybur
nu parkının ucuna kadar gen'ş bir as
falt şose geçmesi kati olarak takarrür 
etmiştir. Bu suretle deniz halka kapa
tılmış olnuyacakbr. Halk bu asfalt üze
rinden istifade edecek ve gezintiler ya
pabilecektir. 

Yeni antrepolar yapıldılCtan sonra 
a.ntrepo, liman tahmil ve tahliye ücret
lerinde yüzde yirmi beşe kaJdar tenzi
lat yapmak kabil olacaktır •. 

Şeker fabrikalarımız 
faa llyete başlıyor 

Türkiye Şeker Fabrıkalan Şirketinin 
Uşak ve Alpullu şeker fabrikaları bu 
seneki faaliyetine bir kaç güne kadar 
başlamaktal:lır. 

Bu sene Trakyada yağmursuzluktan 

pancar mahsulü ümit edildiği kadar 

ııı "• ark ret Şeti!k tarafından 20,00 
~' !ıaııc lld~ıa.rı tarafından Türk musiki 
1'rt 'l8.rkıları 20,30 ömer Rıza tarafın 
1'rt ~~Ylev 20,45 Safiye ve arkadaş.. 
._ ~"at a 'I'Urk musikisi ve halk ~arkı. fazla verimli olmamıştır. Maamafih re-
~~"'- ha.~rı) 21,15 orke:stra 22,15 ajaruı koltenin geçen seneden az olmryacağr 
~ ,lllQ rtert ve ertesi gUnUn programı da umulmaktadır. 
'>t,. 23,oo :.._ so. loıar, opera ve operet parça. 
•,, ~Q Eskişehir ve Turhal fabrikalarının 

"'-~.\· 
la.arı • pancar mıntakalannda mahsul iyi gö • 
~ Piyano ı ~ ~h:ı 

20 
konsert, ıan konseri 19,05 ka. rünmektedir. Bu suretle bu yılki umu 

"ı~ ~~ ttıu~~~ ıt;nser 21,30 Viyana musl mi istihsalin geçen seneden az almrya 
lbı....' ·~ d 3,15 haberler, hava ve cağı ş=mdiden tahmin edilmektdeir. 
ı.~:ı,. ana lDUSlklal. 
"4'°3 • 
tlbt ~llı11.tı 
)t;ı,o3P1te. 19 ;e PlYano konseri 18,3~ maaa.ı 
~ ~llıı. ' 5 ~k mwıiki ve eğlence 
~.~ ' tle llklıııerı 20,20 ak§am. mualklsl 
~'le r 21

•11> kan ve orkestra koruJerl 
'~k;: hava, apor ve 88.lre 23,3!1 eğ. 
l~~ 

~Olı 
~btrı."~ :ke.ııtnm ıs.~ konu§DI& 19,20 
~ ~· ~ 0nterana 20,a:s p.rkıla.r 21,45 

~~ '
0 ton, hava 23,10 ak§am. konae 

~O ~: nd takımı 1,10 ııon hıı.berler. 
~ ·~ 
J.... . ~Qa~Ot 
~tı- ~.it on, konterans, gramoton 21,10 
~:_"~re lltontk konaer 22,35 h&va hıı... 
J~~. 22·~ konııer 23,50 haberler. 
~-23 • 

"J )l ~, 

Yeni fındık mahsulü 
piyasaya geldi 

Karadeniz mıntakasının büyük ser
vet kaynağı fındığın bu yılki rekolte -

sinin ilk partisi bu hafta içinde İstanbul 
borsasına gelmi§ ve iyi fiyatla aatılmı,-

trr. Bu seneki fındık rekoltesi hakkında 
henüz kat'i bir tahmin yürütülmemek -
le beraber esaslı hiç bir hava afetine 
uğranuyan mahsulün geçen seneden 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

Yede k 
kıtaya 

yars ubaylar 
çağırıuyor ~~ ~ lıabe §arlalar 19,55 gramofon, u!·ı 

' ~ rler 21,05 opera parçalan l kuıl:ır aıı.kt>rllk ı;ıubl'31nden: 
tn.: ~"ll.~kııan, haberler 23,20 musiki ı - Şubede kayıUı olan ve harlc;; şubeler. 
~~"'"'-:"""l. de kayıUı olup da vazifeten üskUdar mmta. 

ııı. .O~ bar J.:asmda bulunan piyade sınıfına mensup ye. 
~ ~hıı it nıuS!kt C:ek yarsubaylardan 313 na. 326 doğumlula .. 
~- ~ 21.a,5 19,415 konser 20,315 karı C:ahil olmak Uzerc 15 / 9 / 93i de kıtaıarma il. 
~~{3 •tı)c daıuı orkestraın 22.25 konuı tlhak etmek suretııe scvkedileceklerlnden 
"' 24,3~ :::va konseri 23,30 dllllS or muamelelerini yaptırmak Uzcre iltihak tarih 
e
1 

1~. 'l' herler, ha,•a, gramofon. !erinden Uçer giln evvel şubeye müracaat. 
ları. lııo:'~~ "l'.) 

)1 !>tıı lr..._ t ttlUgJ 
tı,._: "'llat, ki, org konseri 19,35 gra Bunlardan birinci maddecle yazılı doğum. 

ll-o~ tt, lıatıe haberler, eğlence 21,53 &ersi lulardan gümrUk muhafaza teşktllerinln kı. 
ls : tler, gramofon, hava. talarmda Uniformalı olarak c;alışanlarlıı ha. 

~ı.~2o ' rJcicye memurlıı.rmdan olup da memleket hu.. 
'ıı~ ~tılt llııısıktsı 18,:SS karI§ık y&ylJI dudu clışında.k.ller ve tah111t, ticaret ve sair 
~Ilı "e ,:uııı1c1 22,05 piyes 23.20 oda maksatıar:a yabancı ellerd" bulunan ve mem 
\ ) UıtJtlaı. 24,0S haberler, hava 24,20 leket içinde serbest olarak çalışanlar ve st&. 
4~ ftb~t jlnl bitirip de terhis edilmiş olanlardan tkl 

bt~ 'ltt.: ~· eczaneler ::~;;:d~~c;:meınJş olanlar bu davete gelmlye. 

~~ ~ lllUhtellf semtlerinde nö. ------- - --- -----
l\...-:""'11 cıı. ler §unlardır: 

fh~k.... qet•-... 1\,_ ;········· ···-......... --.. ---.-.................... . 
'"'!\) vqtlnda ~"'~iter: il•••••••••··--········-··••••••••••• .... ••••••••••••···:ı 

~)lııı;:r>. ~u~~llaeYfn HUsnU), Beyazıdda li Lisan derslerimizin g 
;ı:ı ~lt11a~a ll2arda ((Hikmet Cemil), il l H 
t.~ ('l' it) , ~r lı.rıt), Şehremininde (NL :: geçmiş /01 mala/ I g 

l, .\Jr.._l!otııoa) ll&'t1nırukte •(Suad), Samat H • . . :i 
~~~l'ıla' Şehzadebaşmda {Ünlversl. g Gaz~t~mızde ~eşredilen lisan Ei 
~l'~ > • .\ı~Ztn Nurt), Fenerile mu. ;: ders lenmn geç.mı§ formalarının H 
~cı~ıuU•teıın:~rda (Eşref Neşet), Ba.. H iki ~f~ i~areh~emizden te · i~ 

~tııQl; C!hetlndekfıer: ii darik edilebıleceğl ~azdmı~~·· H ' 'r Caddeaınde CK. i: Bazı okuyucuların , bırkaç gun :: 
~ ~ ~d anzuk), 'Yenlşehlrd• •• Ik. f 1 · 1 · d :: >. ""~ı eaıncıe (Paıı.ı k. )• B ~ ii evve ı orma arı ısteme enn en :: 

!:arl ndc <ttı na )an ' os :: • • lı l dclı v • . :: 
ıı~ d llde 

1 
tnat). caıatada, Mahmu :: lf tn yan f an aş gı netıcesme :: 

\ ,,!~ı~lll <t Bıne). Takııtm tetıklfd cad U vardık. Uzun zamandanberi de· ii 
öl' " e tin) ı:.ı •• d 'IA 1 d b 'b' •• r ~ 1 '<':l~h }{ • ·1 şll Kurtuluş cadd,_ :: vam e e n ı an arımız a u gı ı :: 
tııı, ıı..~lrbııt; n llatnıpaşada <Yasın. Hl\! ii formalann iki kuru• mukabilin- g 
tı h '"!) • ue~kt4•ta •• :ı •• 
1,'ltnda.ı- ",.de <~ut"! -9 (SUleyman Re. g de ancak gazetemize abone ola- ii 

ll' '1ıtı . '!(".. ), •• ki ·ı . lmı •• 
~., ı. t1arcı •kıı" \'e Adal pd ki' . :: ca ara ven eceğt yazı ştı. ;: 
' ıı"tl l C'nrı.ı a !\ rr . •• K f ' · b" d h 'h ı ·· •• 

l '11.~ ıırıe • bo\'ıındıı r ("),..,pr KPnıı.n ı !: ey ıyeti ır a a tavzı e U· ii 
' '\ "1 lt\·nı · ·: .. •• :: 

1 IAı~.. A1'<7rnrlıı. rnı··11.t }.fııhtaT) :: zum goruyonız. :: 
ı,., ddiYl, BU ..... - .. •••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• ......... . r-r • Ytıkedada fHalkl .. •••••····-·-••••••• ............................ ·-•••••• 

'l'ty ""'a~, . 
~l\ı~~~OLAR· --------------------~ 

CJltır.. SA~t Fatih sulh 3 füıcii hıı1~1.1k Tıri1\im1i-
'I'EI< ğindcn : 

:u gece (Yeşilköy) 
Cu arın gece (Büyükada) 
p ınartcsi <Beylerbeyi) 

t.i 8.7.artcsi <Bebek) 
ratroı 

Edirnekapı çukur bostan 259 sa
yılı evde mukim Eskişehir askeri tay 
yare mektebinde talebe küçük Meh. 
met Huli.ısiye hemşiresi ayni yerde 
mukim Müni-re Kunterin 25-8· 937 ta -

11 

1 . ,_·,:, .... <_. ·.·>:. -~ E · K O . N . o~ .. · M ~· i . · 
o• ? • , : , • ı..._ '" .. I 

1
, • • ' ı • ~ • . ( • 1 .. 

Arpa ihracatımız neden 
azalmağa başladı ? 

: ••••n•••••n••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

!. 1984 de 148 bin ton 
: ihracatımız geçen 
~ yıl 23 bin tona 
i düş .1, üştü 
: ........................................................ . 
Karışık mallar 
satılamaz ! 

Bu hafta isinde piyasada, ibret alın. 
ması icap eden ıayanı dikkat bir hadise 
geçti. Bilinemez nasıl bir düıünce ile 
buraya getirilen bir takım arpalar, 
Borsada taı içerisinde b:r hayli dolat
trktan, masalann üzerinde bir 
hayli söz topladrkt:an sonra sablama • 
dan kaldı. 

Dikkat ettik. Bu taılara dala.n avuç
lar onlann kantrk olduğunu görünce 
sür'atle geri çekiliyordu. 

Şu hal iki cihetten üzerinde durul • 
mağa değer: 

1 - Kanşık ır.allar, daha dııan git
meden iç piyaaalardııl bile talip bula
mıyor. 

2 - Artık - bilhassa ihraç madde • 
lerinde • ıtandardizıuyon kat'i bir ih
tiyaç haline gelmi§tİr. 

Bunların nazardıın uznk tutulmnsı 

i!ıtimaline imkan yoktur. 
1934 ııenes:nde beş milyon lira değe

rinde 148,612 tona çıkan arpa ihraca -
tımrzın geçen sene nihayet 1,068.000 
linuıl' 23.445 tona düşüıünün sebep -
)erini harici piyasa vaziyetleri ve ihraç 
imkfınlan ile beraber b unlarda da ara
mak lazrm:1•r. Bilhassa buna, ıon gelen 
mallımat ta eklenirse mesele büsbütün 
tnvazz.uh etrer. Bu haberler de öteden
beri vP. geçen sene arpalanmızın müş
terisi olan memleketlerin bu sene daha 
müsait şeraitle baş~~a merr.!clcctlerden 
arpa a!dıklarmı b:ldirmektedir. 

Bilmeyiz bur» b3~ka bir şey ilave -
sine lüzum var mı? 

A. F. 
--------------~----

Dün ya petrol 
i htiyatı 

7 nıilgar 77 m ilyon 
30() bın tondur 

1 eoloji Leynelmılel kongresinde So ı
yetler l:Sirliği llim Akademisi azasından 
Gubkin, dünya' petrol benzin ihtiyata 
hakkında bir rapor okumuştur. 

Raportöre göre, dünya petrol ihtiya
t ın-dan Sovyetler Birliğ :nin payına dü 
şen hisse, son seneler zarfında mühim 
ı;urette fazlalaşmıştır. 1935 senesinden 
beri, Sovyetler Birliğinde tesbit edilen 
petrol ihtiyatı, evvelki miktann iki mis 
line çıkmış ve 3 miıyar 9 7 7 milyon tona 
baliğ olmuştur. Bu ihtiyatlar, faal ihti
yat zümresine dahil bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliğinde tesbit edilen pet 
rol ihtiyatı, dünya ihtiyatının yüzde 
54,8 ini teşkil eylem:kte ve bu suretle 
Sovyetler Birliği petrol zenginliğimle 
birinci mevkii almaktadır. 

Raportöre göre ikinci mevki, 1 mil -
yar 765,5 milyon tonla Amerika Birle -
ş;k devletlerindedir. Dünya ihtiyatına 
nisbetle Amerika Birleşik Devletlerinin 
payı, yüzde 25 tir. Bu suretle bu iki 
memleket elinde dünya petrol ihtiyatı -
nm yüzde 79,8 i cemedilmiş bulunmak
tadır. 

Bunlar.dan sonra, petrol bakımmd:on 
en zengin memleket olarak sıra ile 395 
milyon ton ile İrak, 299 milyon ton ile 
İran, 235 milyon ton ile Venezüe1la ve 
138 milyon ton ile Hollanda Hindistanr 
gelmektıedir. 

Diğer memleketlerle beraber bunla
rın dünya ihtiyatındaki hisseleri, yal -
nrz yüzde 20,2 dir. 

Raportörün tasrihatına göre halen 
bütün dünyada, 7 milyar 77 milyon 300 

bin ton petrol ihtiyatı mevcuttur. 
Sovyet Aka.demi azasından Gubkin, 

raporunwı sonunda, biltün memleketler 1 
to ak altındaki ctrol ihti atmrn 

ltalyaya balık ihraca
llnda müteahhitlik 

Cemi_yet idare heyetinin top 
yekun istifasına sebep oldu 
Balıçılar Cemiyeti idare heyetinin is 

tifası, mühim bir itısadi meselenin bir 
türlü bitmek bilmiyen hikayesini yeni
den taıelemiştir. 

Kış mevsiminin son aylarında, birisi 
yarı resmi sıfat ve salahiyetleri de haiz 
bulunan iki §ahsın 1talyaya giderek o 

sırada limanımızdan külliyetli balık alan 
ftalyan vapurlarına balık verme işinin 
umumi müteahhitiğini almak üzere İ

talya hükümeti nezdinde teşebbüslerde 
bulunduklan şayi olmuştu. O zaman 
balıkçılar arasında haklı bir asabiyet ve 
heyecan uyandıran bu haber üzerine bir 
taraftan da 1kttsat Vekaleti Türkofisc 

derhal tahkikat yapılmasını emretm'ş ve 
şehrimizde gerek İtalyaya gidenler ge
rekse bunlann gidişlerin/den şikayetçi 

Balkçılar Cemiyeti idare heyeti azaları 
ve diğer balık~ılar dinlenerek mufassal 
bir rapor hazırlanrruşb. 

Bu raporun tktrsat Vekaletine gitme 
ıı:nden pekaz zaman sonra vaziyetle ~ok 
yakndan alakadar olan tktısat Vekili 
Celal Bayatın bizzat tetkik ettiği raporu 

: ....... ,, ... __.. ....................................... . 
iş Bankası 
14 yaşında 

lllt milli mali müessesemiz olan l§ ban..ı 
kası bugün kuruluııunuun 14 Uncu yıL: 
dönUmUnU idrak ctmtııtır. 14 seno cvveı ! 
kurulan banka yalruZ mail sahada değili 
bUy1lk sanayi Jşlerlnde, lktısadl sahada. vcl 
Ttlrk sigortncil.ığmd:ı. bUyük roller alınr,şi 
ve muvaffaklyetle ba§a.rnuııtır. i 

Banka 13 sene içinde 49 §Ube açmış.. ! 
tır. İlk teşekkillUndc sermaye ve lhtıyati 
akçesi 1,000,000 olan bankanın buglln th.i 
tiyat akçesi 8,250,000 lire.ya yUkselmiştır.! 

İf' bnnkasınm yurda en bUy1lk hizmeti 
!erinden biri de tasamı! Zlhn1yeUnl halk~ 
arıısında yaymnk olro.uştur. i 

BugUn 50,000,000 Ttırk lirasına y1lksel-i 
mi§ olan mllll tasarrut mevcudunun ~ 
20,000,000 lirası İş bankasındadır . : 

İş bankası bu muvnf!aklyctlertıe ne kn.: 
rlar öğünse azdır. i 

····················································•···· ----- -
Küçük 

ekonomi -------habelei ------* Milli sanayi birliği daimi sergi 
binası için şehrin merkezi bir yerinde 
münasip bir saha bulmuştur. Bu yerin 
neresi olduğu şimdilik gizli tutulmak
tadır. 

$ Bulgaristan mevsim başındanberi, 
900 vagon taze domates ihraç etm:ş -
tir. 

* İstanbul mebusları, İstanbul esna
fının dileklerini ve şikayetlerini bugün 
de dinlemeğe ldevam edeceklerdir. 
· •Ticaret Odası, "ipeklileri kontrol 
talimatnamesi,. nin isted =ği vasıflan 

haiz olmıyan ipeklileri mühürlemeğe 

ba~lamıştır. 

* T-rakyanm kuşyemlcrinden, bu 
hafta ilk defa bir parti piyasaya gel
miş ve derhal satılmıştır. 

ı;: Balıkesir mmtakasının yeni mahsu 
1ünden 150.000 kiloluk lbir parti yulaf 
ihraç edilmek üzere satılnuştır. 

* İzmirden şehrimize gönderilen ke
çi kılları 45 kuruştan ihraç edilmek ü
zere satılmıştır. 

• Hamamcılar Cemiyeti yeni idare 
heyeti seçimi ldün yapılmıştır. 

ayni tarzda ve ayni şekilde ölçülm::si 
için, kongreye tek bir metod projesi ek 
lifinde de bulunmuşur. (Tass) 

bcğcnmiyerck reddettiği şayi oldu. Bun 
dan sonra da Balkçılar Cemiyetinden 
doğru~an doğruya bir rapor istendiği 

duyuldu. 
İşte Bahkçlar Cemiyeti idare heyeti 

azalarından altısı ile yedeklerin hep 
birden istifasını doğuran bu rapordur. · 

istifa edenlerin iddialarına göre cemi 
yet reisi Ahmet Muhtar raporun esaslı 
noktalanru idare heyeti azalarının ka .. 
naatları hiafna değiştirmi}tir. 

Bu cihetin halli ve istifalann geri alnı 
ması için Ticaret O:lasr çok çalışını~, fa;. 
kat muvaffak olamamıştır. 

ihtilaf devletin ihraç rejimine taalluk 
eden bir meseleden çıktığı için kendisini 
istifaları kabulde salahiyettar görmiyen 
Ticaret Odası bu vaziyeti lktısat Veka· 
!etine bildirmiştir. 

Şimdi Vekaletin verereği karar bek -
lenmektedir. 

Kuru incir 
ihracatı 

Bu sene de iyi 
olacağa be nziyor 

Kuru meyvalarmuzın - ihraç bakı .. 
rnmdan - en m:.ihimlerinden ... lan kuru 
incirin ilk partisi bu hafta içinde Aydın 
mıntakasından merasimle İznıire ge -
tirilmi~tir. Yapılan ilk tahminler bu 
sene kuru incior rekoltemizin geçen 
seneden fazla olacağı merkezindedir. 

Geçen sene de tahminler böyle yapıl· 
mış, fakat bilahare hava tartlannın 

müsaait olmamasmdan dolayı rekolte 
bir evvelki seneden 4000 ton daha ıaz, 
yani 28.000 tonu incir ve 6000 tonu 
hurda olmak üzere 34.000 tona baliğ' 

olmuştu. 1 
Son yıl içinde İspanyada dahili har

bin zuhuru. İtalyaya zecri tedbirlerin 
tatbiki ve Yunanistanda istihsalin mah 
dut oluşu esasen kalite itibariyle di .. 
ğer memleketlerden çok yiiksek ve bey 
nelmilcl piyasalarda fazla revaçta ol:ıtı 
incirlerimize harici talebin daha- fazla 
artmasına amil olmuştu. Bu sene İs
panyada dah'li harp devam etmektd:iir, 
İtalyanın vaziyeti tamamiyle düzelmit 
değildir . 

Bunun misali zeytinyağı, fındık gi
bi diğer bizimle rakip olan maddelerde 
görülmektedir. Fakat Yunanistanda 
mahsulün vaziyeti mahlm !değildir. 

Memleketimizden geçen sene dış ül
kelere 4 milyon lira değerinden 291 
bin ton kuru incir ihraç edilmiştir. 

Bu lgarfstanın 
ih racatı çoğalıyor 
Rulgar ihracatında geçer. seneye rus 

betle yüzde 60 fazlalık vardır. Bu yıl 
dış piyasalara fazla miktarda üzüm 
sevked ikHği takdirde 937 yılr ihracatı 

6 milyon levaya çıkacaktır. 
Bu sene en fazla Çekoslovakya, tngilte 

re ve Amerikaya ihracat yapılmıştrr. İs· 
panya ile ticari münasebetler durgun 
bir vaziyete girmiştir. 

Trakya ~ilmrUkle
rinde ,tetkikler 

Edirne hududumuzda ve UzunköprU 
gümrüklerinde bazı tetkikler yapmak 
üzere Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
müsteşarı Adil Okuldaş ile şehrimiz 

gümrük başmüdürü Mustafa Nuri bu • 
gün Edirneye hareket edeceklerdir. 

Gümrük müsteşarı ve başmüdürün 
Edirnedeki tetkikleri bir haf ta kada~ ail 
reeektir • · • --
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lsta il ayeti Deftarhğından: 
Emliı.k ve Ey~am BankasmCian maaşı.:ı. ı m. kı . .l rmak isteyen zat maaşları S3.biplerinin nıalmüdürlüklerme vize ettirmek için mUracaa.t günleri •• 5 1 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşktaş, Üssküdar ve KadıköY. Malmüdürlü.klerinden ~ •• 
Çar§amba: 1/ 9/ 937 Mülki askeri yetimleri. 
Per~enbe: 2/9/ 937 ,, ,, ,, 
Cuma: 3/ 9/ 937 ,, ., mUtekaitleri. 
Cumartesi: 4/ 9/ 937 ,, ., ,, 
Mütekait, dul ve yetimlerin ey!ül, T. evvel ve T. sani 937 Uç ayhlC maıı.şJarmın tediye · glinlerI •• , 

Beşiktaş Malmüdür1Uğünde·~ti Eyüp Malmüdürlüğünden Üsküdar MalmUdürlüğünden Eminönü MalmüdiirlüğUnden 
Mülki t

. }.S. ~ .. 
Mülkiye Yt. · Askeri yetim Mülkiye yetim AP., yetim Mülkiye yetim As. yetim GUNLERt ye ye ım • teıcau 

tekaUtleri ' 8 
tekaütıeri ve tekaütleri tekaütleri ve tekaütleri tekaütler! ve tekaütleri 1-

6/ 9/ 937 Pa?.artesi 
Salı 

Çarşanba 

1 - 50 1 - 150 1 - 300 1 - 450 1 - 300 1 - 300 1 -150 
201-

7 .. ,. 
8 .... 
9 ,, .. 

51 - 100 151 -300 301 - 565 451 - 1071 301 - 600 301 - 60lJ 151 - 300 
401-

101 - 150 301 - 450 566 - 779 1072 - 1488 601 - 900 601 - 900 301 - 450 
601 -Per§enbe 

Cuma 
Cumartesi 

151 İla. 451 - 600 780 - 1015 1489 - 1939 901 - 1200 901 - 1200 451 - soo 
801 

_ 1 
10 ,, " 
11 " " 
13 " " 
14 ti " 

15 .. ,. 

- 601 tıA.. 1016 - 1277 1940 - 7413 1201 - 1500 1201 - 1500 601 - 750 1001 - 1 
- 1218 na.. 2414 - 2842 ısoı - ısoo 1501 - lsoo 751 - 850 1201 - 11 

Pazartesi 
Salı 

- - 2843 ııa.. 1801 - 2100 1801 - 2100 851 - tıa.. 
1551 - ıı 

---..ı - - 2101 - 2300 2101 - 2400 
ı9oı -Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 

- - 2301 - tıa. 2401 - 2700 - ___.. 
16 " .. 
17" ,, 

- - - - - 2701-8000 ___.. 
- - - - 30011Ift.. -

Fatih MalmUdUrlUğUnden Beyoğlu MalmUdi.irlüğiinden Kadıköy Ma.lmlidUrlUğUnden 

1 inci kişe 2 inci kişe 
MUlkiye yetim Ae. yetim ve As. yetim ve Mülkiye Ass. yetim· Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri tekaütleri tekaütler! yetimleri !eri ve tekaütleri ve tekaütleri 

G0NLER1 
6/ 9/ 937 Paza.rtesJ 1- 230 1- 300 3001 - 3250 1- 380 1- 500 1- 200 1- 350 
7 .. " 

Salı 251- 600 301 - 600 3251 - 3600 381 - 800 501 - 1000 . 201- 400 351 - 700 
8 it u Ça.r§anba 601- 950 601 - 950 3601 - 3900 801 - 1301) 1001 - 1500 401 - 600 701 - 1050 
9 ., .. Perşenbe 951 - 1300 951 - 1200 3901 - 4200 1301 - 1625 1501 - 2000 601- 800 1051 - 1400 

10 .. ,, Cuma 1301 - 1650 1201 -1500 4201 - 4500 - 2001 - 3000 801 - 1000 1401 - 1750 
11 " " 

Cumartesi 1651 - 1900 1501 - 1800 4501 - 4800 - 3001 - 3500 1001 - 1100 1751 - 2000 
13 " " 

Pazartesi 1901 - 2200 1801 - 2000 4801 - 5000 - ve avans. 1101 - 1300 2001 - 2~50 

14 " " 
Salı 2201 - 2500 2001 - 2400 5001 - 5300 - 1301 - 1500 2351 - 2700 

15 " " 
Çarşanba 2501 - 2800 2401 - 2700 5301 - 5600 - - 1501 - :1700 2701 - 3050 

16 " .. Perşenbe 2801 - 3250 2701 - 3000 5601 - 6000 - - 1101 - na.. 2051 - İlA.. 
17 ,, •• Cuma 

1 - Zat maa~ları sahipler!ni"l muayyen gilnlerd~ ldşelere mür~caat la maaşlarını almaları lbmıdır. Aksi tnkdirde i~tihkakları umum tediyatın hitamında verilecektir. 

2 - Tediyata sabah saat DO KUZDAN - ON lKlYE - VE ON OÇ TEN - ON YEDİYE KADAR devam olunacaktır. 

Istaobul Nafıa MtidUr1üğUnden \ 
6. 9. 937 pazartesi günü saat 14 te istanbulda Nafıa MüdürliiğUnde (1026) 

lira keşif bcldelli Bayazıt kitap evinde yapılacak hela in§aatı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husus! ve !ennf ıartna.melerl, pro
;e, keşif hUlasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (77) liradr. 
isteklilem en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 'dair gösterecekleri 

·edkal~r üzerine Nafıa müdürlüğUnden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret oda-
~' vesikalariylc gelmeleri. (5095) 

~enelik muhammen 
kirasr İlk teminatı 

Erenköyünde Sahrayıeedit Kayışdagt 
caddesinde Ziver Bey mektebi 30 2 25 

1 

Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahal-
lesinin Asmalıtürbe sokağında Kavaf 
Şemsettin türbesinin bir No. lı odası. 180 13,50 

Yukarda semti, senelik muhammen kirasile ilk teminatı yazılı olan mahaller 
.yn ayrı kiraya verilmek üzere açık ~rttırmaya konulmuşlardır. Şartnamesi Leva 
!ım müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin hizalarında gösterilen ilk teminat 
"'akhm: ve,·a mektnbiyle beraber 6-tJ-937 pazartesi günü saat 14 te Daimi 
Encümende bulıın'lurmalıdrrlar. (İ) ( 5458) 

Keşif bedeli 1446 lira 50 kuruş olan Kadıköy 10 uncu mektebin tamiri açık 
eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gününde istekHsi bulunmadığın.dan pa • 
zarlığa çevrilmiştir. Ke§if evrakile ~artnarnesi Levazım Müdürlüğünde görül.!hi
lir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürlüğün<l~n 
bu İ§ için alacakları fen ehliyet vesilrnsile 108 lira 49 kuruıluk ilk teminat rr.al< -
buz veya mektubile beraber 27-8-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümen
de bulunmalıdırlar. (İ) (5315) 

Beykoz Umur yerinde Neft sanayi şirketin'. n vergi ve resimler borcundan 
dolayı gerek kayıtlarına nazaran tahtı hacze alınan 24322 kilo motörün 27 ağus
tos 1937 cuma günü saat 15 te mahallinde açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

(B.) (5601) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
6.9.937 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 4 554 

lira keşif bedelli İstanbul İktısat ve Ticaret Okulu kalörifer tesisatı ve kalöriier 
kazan yeri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdrrlık işleri genel husust ve fennt şartnameleri, r-ro
je, ke~if hulasasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (343) lira.dır. 

İsteklilerin en az 3000 liralık b\l işe benzer iş yaptrğına dair gösterecekleri 
vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Oda-
sı veıikalariyle gelmeleri. ( 509 7) 

lstanbul Nafia MUdürlüğünden 
6. 9. 937 pazartesi günü saat ıs te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (2462) 

lira keşif beklelli !stanbul ~üksek iktısatve T 'caret Okulunda yapılacak Sabit 

Ağaç İ§leri tesisatı açık eksiltmeye konul:nuştur. 
Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şaTtnameleri, 

proje, ke§if hülasasiyle buna müteferri C.:iğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (185) liradır. 

hteklilcsin en az (2000) liralık bu ise benzer İ!J yaptığına dair gösterecekleri 
vesika Uzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaTet odası 
vesikalarlyle gelmeleri. ( 5095) 

Tllrhlye Cumhuriyet Merkez Bankası 
' 21I811937 vaziyeti 

AKTiF PASiF -
Lira ..._, 

l:.'29.€0 1.078.03 
"17.010.061.-
" .990.626.72 

A.ltm &a.tt ldloS?l.Dl 210'4716 

Sıı.nkJ)ot. • • • 
Ufaklık. • • • 47.601.764.35 

Berm&:re ' • • • • • ' 
ihtiyat akçeeh , , : ,, ~ 

Adi ve fevks.14de. , , , ı ~;ı 2. 105. t72.4(l 
4:.516.007.7( Dabildeld Ma.tıabtrleı a Hwıust • • • • • • 

rtırk lirası: .. • J!L.· 1.162. 283.04 1.162.28.1.f.4 
B.arlç&ekl muhabirler: 

A..ltm satı kilograt G.OM.4 7 ı 
A..ltma tahTW kabil serbest 

1 

7.109.521.60 
Tedavüldeki BanknoUar: 

Deruhte edilen evrala nakUye 
Kanunun 6 n 8 inci m&dd~ 
terine tevfikan tıazlne taratm.. 
dan va.ki tecii~t, 

~L t 58.748.563-

t. 13.496.827::: 
dövizler. 12.330.46 
Dlğer dlMzlet' •re borçlu 

kllrlng bakiyeleri • .. • , 33.457.872.64 40.579.724.70 1 

Deruhte edilen enakl n&kt:l;t'e' 
B.azlne talıTlllert: bakiyesi, L 145.251.736-

Deruhte edilen eY1'8.lo nalrtfye KarşUıgı tamamen aıtm olarak 
k~ıltft. L 158.748.563- tedavüle 11&.veten vazedilen L. 19.000.000- J1 7 

Reeskont ınukablll Ut.eten ted. ,. 9.000.000- 173·2 Kanunun S •• 8 inci mad
delerine teTf!kan Hufn• tar.,. 
tmdan vaki tedlyaL " 13.496.827-

[ 3.000.000.-

145.251.736- 'l&ed. 12· ıJ6·sB 
Türk Llrafl1 Mevdu&t:J 
Dövt.s TaahbUdatı: 8enedat ctlıdann , 

Hazine bOnolan, • • • 
rtcarl eenetler • • , , • n 3 3. 2J.l0. 112.53 ~6.290.) 12. 53 Altına t.ab,vilJ kabil d6v1zler 

Diğer dövizler ore alacakh 

ı<ttrtnıı: baktyeleı1 • • , • t 722.740.24 1 
zz.ı 

.2~.ooo.313J!! 2~·8180.os ıV~· 

Eeham ve Tabvll4t cUzdUJ ı 
~Deruhte edilen eTrakı nak-

il }t1yenln karşllı.ğ'ı esham ıre 

pahvtllt ltlbar1 kıymetle 
'3 Serbeet esham Ye tabvllM 

!L.38.1 I0.104.3() 

41.006.435.90 L. 3.796.331.0C 

Mııht.ell1 , e 1 1 1 

Avanslar: 
A.ltm ve dt-vlz O:ı:eruıe 
TahvtlAt Uzertne 

j!L. 62.519.18 
L. 8.658. 564.C6 8. 721.083.24 

flluedarlaı 

Muhtelli 

ı Mart ıt3S tarihinden lttba.ren: 

Satı hl< 
apartıman 

1'ek1la 

Beyoğlunda İstiklal caddesine yakın 

beş katlı, be~er odalı, banyolu, güne-§ 

görür, denize nazır gayet ucuz fiatla 

acele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu 

Parmakkapı tatikJal caddesi No. 1!7 

birinci kat Emlak yazıhanesine. 
HABERCi 

······························-··--······················· Manevra ve misafirlerimiz 

FOTO ETEM 
Manevra ve misafir heyeti ge
zilerinin İzmir vapuru seyaha
tinin, İsmet inönü çayının inti
balarına ait resimleri 

Beyoğlunda 

. F O T O ET E M de 
'ı• bulabilirsiniz 
ıeH••tıt••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• 

4.500.000-
J4.998.~42.9l 

34l.Ol l.4h2.6ı 
..:;.. c-- ·-

f'f'klUı 

l.lkonto a& 1ı:U yüzde tı L.2 - lı ita Qzertne avans yüzde t 1•41 

111wnw•tM Ace!e ed:nfz bfr haftanız ka!dı 

En son siste"ı otomatik 
gramofonlar 1375 kurı~Ş~ ııı~ 

Alman tekniğinin bir harikası olan bu gramofonların sesJerı ~ ıııttıl· 
naları gayet sağlamdır. En müşkülpesent musiki meraklıla.tJil .>'erıerd 
eder. (Taşra siparişlerinden yakın yerlerden yüz elli, uz.alc pO 
iki yüz kuruş posta ücreti alınır. ::ı~ 
'"lRKECİ Nillı:fARA 37 NİHAD IŞIK RADYOFON İGNELfl 

ieı:z:ılTl!!:su:ıal!Ea:E:J21I2Bım:!!lmlDli:ı11!m1i ......... , ........ ~ 

Teknik Okulu Müdürlüğüt1'!!~ 
1 - Okulumuz fizik laboratuvarı için lüzumu olan 4998 lir: uze~{ 

delli 223 kalem fizik aletleri şartnamesine göre ihalesi ya.pıırn;uıcae1' il 
937 tarihine ı·astlıyan cuma günü saat 14 de Gümüşsuyunda. si ~pı 
dis Mekteb~nde toplanacak olan komisyonumuzda açık eksilteı:l'.l jt1 
tır. 3cıı1' g.ı 

2 - İlk teminat 374 lira 85 kuruştur. Mektebimizden a.tın·ıı ş~tl 
ile yüksek mühendis mektebi muhasebesine yatırılır. İsteklile~ te.rt'itı~.e 
görmek lızere her gün mektebimize ve belli gün ve saatte il·ıcalııtl°' ı.ıı 
yatırmış olarak ve fabrika mümessiJi olduklarmı bildirir ve!ll ı:ııiıJ>'.oll 
gibi işleri yaptıklarına dair ticaret odası belgesi ile birlikte ~o 
ba§vurmaları. (5512)_ 
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!t~ a6ı.nda.ld evine vardı. Bir his o. ven dükkdnının önUnden geçerken Val 

oraYa. sevketmtıti. verin birdenbire karşısına. çıkmuma 
"-.~ rlrdl#i zaman La.ndri çoktan çok sevindi. Valverin yüzünde gördU. 
la~ıı, ta.Uı tatlı uyuyordu. Valver ğü durgunluk sevincini yanda kesti ve 
bT'1 \.ıyandırmadan bitkin bir halde · içini bir merhamet kapladı. Maama.fih 
<l~dltoltuğa. dll§tU ve ağır bir uykuya başk~ bir . ~;ine.in iç.ini ~~?l~d~ğnu 
'b! 1• La.nclri ertesi ııabah efendisini da hıssettı; çunkü Umıd ettıgı gıbı de.. 
ter ~oltUk Uzerinde uyur bir vaziyet. liknnlı kendisini unutmamf§t. Bu o.. 
~~ce hayret etti. Efendisini kor nu ~zUnd~~ okunuyordu. Net.ekim 
lllak uyandırdt. Ona bir şeyler sor· onu gortlr gornıez: 
Vaı istiyordu, fakat olamadı, Çünki.\ - Yarabbi, bu ne hal - dedi. .. 
?ıtta \'er kalkar kalkmaz hiçbir şey ko· - Evet, üç günde çok deği§tlm, de. 
tea nıada.n evden çıkıp hemen Soriyen ğil mi! ... Nasıl olup da yaşadığımı an. 
lıtı konağındaki işinin başına gitti. lıyamıyorum. Pazar günU eizi F?n~ 
ınıt ~ bir .makine gibi i~leriyle me§. roza kadar takip ettim, konu§malan. 
da bil du, Hıç kimse kederinin farkın. nızr duydum, hatta kUçUk Lu1zl de 
l'engı e de~Udi. Yalnız düşe., Valverin gördilm. 
du. \l:ı uçukluğunu görmUştU. Sor. Genç kızın yUzU bembeyaz oldu, 
8ö:tı Ver bira~ rahatsız olduğunu Valvere hayretle baktı. 
Sorı~di. Bu iki gün zarfında Valver - O halde şimdi biliyorsunuz kJ 
clr !>.. entes konağından dışarı çıkma- ben serbest değilim. Demek ki o gün 
hidcıe~ırd~, çok içti, kendi dairesinde size söylemiş olduklarım yalan değil. 
lııaı1 hıddetli sabahlara kadnr do. miş. 
S~ ~_tak §afak sökerken yattı. Valver tatlı bir sesle: 

Piı- ıkı gtln · · d M af .h h i ta ... ~ d" . ıçın e muntazaman her - aam ı er şey .. 
&etfre:ıUOealn Ya.ıuna. gelen ve çiçek marn olarak söylememiştiniz. Bu. 
llon derelnc,i Çfteği ile karşılaşmamaya nu geçelim. Sizi tenkid ıçın 

lialb ~e ~ikkat etmi§ti. durdurmadım. Yalnız size şunu eöyle. 
<llntu t u 1 hıç Umlt etmediği bir şey mek isterdim ki, kUçilk Luizi çok gU
f81.i:t:~· Citek_çi kız onunla konuşmak zel ve sevimli buldum. Onu adetA se. 
daha 

8 
~ ÜçUncü gün Valver biraz viyorum. Fakat bu çocuğu baba.sız bı 

<lU Un~u ın bir haldeydi, uzun mUddet rakmnk doğru değildir. Herkes gibi, 
~1sı._ • Yapacağı işi kararlaştır. tabii onun da bir babası vardır; ama 
<l "'~· OgU an evv 

1 
n çiçekçi kız eJı•den çıkma· bu baba acaba sağ mı. yoksa öldil 

l{e~e e ' . o, dairesinden çıktı ve mil? Bunu elbette siz bilirsiniz. 
eeye sa~l dUkkanının yanında bir kö. Çiçekçi kız ate§li gö?.lerini Valvere 

ln anarak kızı bekledi. dikerek: 
dUr ~~ Çfçeğı çok durgundu. üç gUn. - Doğrusunu istiyor musunuz? Ben 
\atılınt Vaıv~ri düştiniiyordu. Deli. bunu b"Jmiyorum. 
~~eın~ da sinirli olduğunu hiç limit Valver eendeledi. Kızın yalan sÖyle. 
t"hnu §, onun_ kendhsinl derhal unut- diğini 1.annediyordu. Sinirl! bir tarzda 

lannedıyordu. Çiçekçi kız Kenz devam etti: 
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- Belki de gelmiştir de farkında bi 1 
le değilsiniz. 

Çiçekçi kız kızardt, bqmı iğdi ve 
sessizce durdu., Birkaç dakika sonra_: J 

- Madamcığım, sizden gizli hiçbır / 
ennm yoktur. 

- Çok iyi kızun. İhtiyar bir köylü 
olmaklığnna. rağmen bir hayli tecrübe 
sahibiyiµı. Bana. anlatacağın dertlerin 

için az çok na:1iha.t verebilirim. Hem 
de sizin için kendimi ate§C bile atınıya 
ha.zımn. Öyle zannediyorum ki, bunu 
siz de bilirsiniz. 

- Bilirim Perin, beni çok sevdiğini· 
zi bilirim. Ben de sizi severim. Hürıne 
tim vardır. Sir.e itiraf edeceğim şey, 

bu delikanlıyı bu sabahtanberi fazla 
dii§UndüğUmdür. 

- Nasıl matmazel, sevdanın geleoe. 

ğini daha biraz evvel söylememiş miy. 
dim? 

Çiçekçi kız içini çekti: 

; 

- Belki de bu büyUk bir felaket 
olacaktır • 

- Neden, kUçUk Luizdcn dolayı mı? 
Bu kUçUk için kendinizi !eda etmekte 
ne mana. var ki. .. Nihayet bu sizin kı. 
zınız değil a ... 

- Doğru ama, bctı onu kendime ev. 
lat edinmişimdir. Lulzi öz kızım gibi 
severim. 

- Onu yine sevebilirsiniz, o da bu· 
na IA.yıktır. Fakat onun için kendinizi 
feda etmekte mana yok. Bu çocuk i. 
çin gözyaşı döken bir babası ve bir 

anası olabileceğini unutmayınız. Bun • 
lann nihayet çocuklarmı bulmaları 

ihtimali de mevcut. Bir gün çocuğu 
sizden ist.erlersEı, o vn.kit ne yapacaksı 
nır" 

. - Onu iade etmek mecburiyetinde 

kalacağım. Ağlıyan bir anneye çocu. 
ğunu vermemek cinayet olur. 

Bunu o kada.r tabii olarak söylil
yordu ki, ne düşUndUyse ağzından çık 
tığı belliydi. Bir giln bu çocuktan ay· 

rılacağuıı hatırlayınca kalbi parçalanı. 
yordu. Fakat başka türlü hareket e~ 
demeyince bunu da ~:apmıya mecbur. 
du. 

Perin sert bir sesle: 
- Elbette bunu bir gün ailesine 

teslim edecekıinlz. Onu zorla yanınız. 
da alıkoyamıyacak ka<jar ciddisiniz.. 
dir. O vakit tamamen yalnız kalmı3 

olacaksınız. Şimdiki neşeli halinizden 
o zaman eser kalmıyacak, böyle olun. 
ca, bütün gençliğinizi onur. için mi fe. 
da. edeceksiniz? 

Konuştukları esnada kendilerini din 
lemediğini zannettikleri Lutz oynadığı 

bebeği bir ta.ra!a bırakarak blrdenbi. 

re İnci çiçeğinin kollan a.rasma. ken· 
dini attı ve hıçkırarak: 

- Ben seninle knle.cnğım. Anamı, 
babamı istemiyorum. Onlar fena. insan 

lar, onlardan nefret ediyorum, .. diye. 
ağlamıya ba§ladı. 

Çiçekçi kız son derere heyecanlan.. 
mı~tı: 

- Luiz. Luiz... Böyle fena. şeyler 
söyleme. Eğer bu sözleri bir daha tek. 
rar edersen, darılırım. Artık Belli hig 
sevmem. 

Bu tehdit ktiçUğU her zaman sus· 
tururdu. Fakat bu defa kafi gelmedlt 

o, ağlamasında devam ediyordu: 
- Onlarm fena insa.nlnr oldukla.rr. 

m bilmiyor musun? Mademki beni se.. 
nin yanından ayırmak istlyeoekler, o 
halde o insanlar fenadırlar. Onlara git 
mek istemem, nefret ediyorum. 

,. . 

~ .... 
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PXRD:AY:ANIN XIZI 

di :İnci çiçeği de allıyaca.k bir haldey- ı 

- Heyhat, yavrum. Hak oıılarmdır. 
Ne isterlerse biz onu yapmıya mecbu
ruz. 

Çocuk evveli cevab Veremedi. Saf 
a1nmm ortasında husule gelen çizgi 
derin derin dtışUndUfUntl g&steriyor. 
du. Acaba bu kUçtlk melek ne dUşüne. 
bilirdi? Biraz sonra saf liaaıuyla bu
nu anlattı. Çok h88888 olan r.emini 
hazırlan>adan evvel lör.e ba1lamamı1-
tI. Llkırdısma bqlarken minimini el. 
leriyle genç kızın yilzUnU okpdı ve 
yavaş yavaş şunlan söyledi: 

- İnci çiçeği anne.,. Eler istersen 
her zaman beraber kalabilmemiz için 
ben bir çare buldum. 

- Ne gibi bir çare yaY!)lm? 
Çocuk, güzel kızı hem öpUyor, hem 

de sözlerine devam ediyordu: 
- ·aulduğum çare şu: Ode'yi biliyor 

sun ya! ... 
- Ode mi? Hangi Ode ? ... 

- Canım Perin anneye, biraz evvel 
bahs .. ttiğin Ode işte anneciğ'.m. Ben 
b~beklc oynarken sizin neler konuş. 

tu'!unuzıın hepsini, ama hepsini duy
dum. 

Lu:z hcvecanh bir sesle ilave etti: 
- Bil' yor musun, lnci çiçeği anne. 

dğim .. Ben Odeyi çok seviyorum ... 
Genç kız adeta IJ&şınnıştı: 
- Fakat sen onu tanımıyorsun ki.. 
Luiz tuhaf bir inatla tekrar etti: 
- Tanım1yorum ama, bununla bera 

D'·ı sevıyorum. t,..ıınkÜ sen öe onu se. 
9'yc,ı ıaa. inci anne kimi severse, Luiz 
de onµ sever. 

inci çiçeği gayriihtiyari kızardı: 

- Ben böyle bir şey söylemedim. 
- Söylemedin ama, ben hiNettim.ı 

Hem galiba o seni çok seviyor. Lu
iz cici annesini sevenleri çok sever. İ§
te ben de onu seviyorum. ÇUnkt1 seni 
mUdafaa etti. Madem seni seviyor ve 
evlenmek istiyor, sen de onu kabul et. 
melisin? Ben de onun kızı olurum. Söy 
Iediğine göre o kuvvetli, hem de çok 
kuvvetliymiş. İkimizi de müdafaa e. 
der. Yalnızlıktan kurtulursun, artık 
ağlamazsın. Yalnız senden bir şey rica 
ederim anneciğim, ''evet" de. Haydi 
anneciğim "evet" de. 

Perin de heyecanla bağırdı:' 
- Gördilnilz mU kUçUğU. En doğnı 

yolu o gösteriyor. Matmazel, bu çocu. 
ğu dinleyiniz. Onun sözlerinin kıymeti 
çok büyüktür. 

lnci çiçeği şiklyet etti: 
- Hepiniz bir oldunuz, bana hücum 

ediyorsunuz! .. 
- Başka çare yok ki ... Bu çocuğun 

sözlerini Allah ona söyletti. Kont dö 
Valver iyi kalpli bir adamdır. Çocuğu 
evlatlığa kabul eder ve onu korur. E
ğer gilnUn birinde küçüğün anası, ba. 
bası ortaya çıkarsa. o vakit sizin de 
hakiki evladınız olacağı için, bunun 
acısını o kadar hisset11ezsiniz. Eğer 
babası, anası bulunmazsa Valver buna 
bır baba olmuş olur. 

Bana inanınız matmu.el, sizin için 
saadet budur. 

Çiçekçi kız içini çekti: 
- Söylemesi kolay, fakat iyi düşU. 

nUrseniz; bana olan muhabbetinizden 
söylediğiniz bu sözlerin yanlış olduğu. 
nu anlarsınız. Asil Kont dö Valverin 
benim gibi ismi cismi belli olmıyan 
f bir i k i kızla evlenmesi dof. 
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P AR D A YAN I N X I Z I BS 

--------------------------------------------...----~~ İhtiyar kadın inadında ısrar edi· 1 
yordu: 

-Neden doğru olmasın! Sizin Kont 
dö Valver kadar, belki' de ondan ki. 
bar bir aileye mensup olmanız im. 
kft.nsız mıdır? 

Size ıpatmu.el diye hitab etmemi isti. 
yorsunuz, ben de itaat ediyorum. Fa. 
kat kendimi nekadar sıkıyorum blfi. 
yor musunuz? Çünkü görüyorum ki, 
siz benim gibi adi bir aileye mensup 
değilsiniz, bu yüzünüzden bile bellidir. 
Belki günün birinde peder ve valideniz 
Je buluşursunuz. 

- Peder, valide ... 

1 
- Evet, kimbilir bir gün biribirini-

~i bulursunuz, belki de onlar sizi a. 
nyorlardır. Ben öyle ümid ediyorum 
ki, bir gün buluşacaks.hız. O vakit 
Kont dö Valverden yük&4-: olduğunuz 
anlaşılacak, Kont da sizinle imivaç sa 
yesinde şerefini ziyadeleştirmiş ola • 
caktır. 

Çic;:ekçi kız kederli bir tarzda §Un. 

ları söyledi: 
- Siz, gözleriniz açık olduğu halde 

uyuyorsunüz ... Anam babam beni dü. 
şünmüyorlar. isteselerdi, şimdiye ka
dar bulurlardı. Hem artık bundan 
bahsetmiyelim. 

- Peki öyleyse, Mösyö lö Kont dö 
Valverden konuşalım .. 

- Hay inatçı Perin hay... Mu. 
hakkak bu gibi şeylerden konuşmak 
istiyorsunuz ha ... Ben Mösyö Valvere 
bu sabah o kadar kat'i red cevabı ver. 
dim ki, şimdi fikr"mi değiştirsem bile 
o, bir daha ayni teklifi tekrar edemez. 
O halde ben mi onun pcşindE'n koşa. 
yım? Bu güzel olur mu? 

- Emin olunuz buna IUzum kalmı. 

size tekrar müracaat edecektir. 
O vakit yine onu reddedece~ 

küçük Luiz hakkındaki hakikati ol bit 
ğu gibi anlatırsınız. Eğer namuslu 

adamsa ve sizi cidden seviyorsa ~ 
nız uğruna çocuğu evlltıığa kabul 
der. Bu iş de böyle nihayete erınlf °" 
tur. 

. ikJl• 
Güzel kız henUz ve tamamen cid 

edilmiş değildi. O dakikaya kadat 1' 
di ve düşünceli bir tavırla konutDla 
dinlemiş olan küçük Luiz birdenbıre 
çiçekçi kızın boynuna sarıldı ve:_..rf. 

- Cici anneciğim... Gür.el ~ 
ğim, ne olur, "evet" de. 1' 

Çiçekçi kız bu sözlerden sonra artı 
mağlUb olmu§tu. tJJ1I' 

- Pek lla yavrum, senin b• 
f çin evet diyorum. - dedi. • 

Luiz sevinçle minimini ellerini çıt• 
pıyor ve: t>J-

- Ne saadet, ne saadet • diye d• 
rıyordu. ihtiyar kadına gelince, 0 

tatlı tatlı gülerE!k: 
- Emin olunuz ki bu fedakirlığıtl:

bundan evvel dUşündUğünUz fed~tıt· 
hktan daha faydalı ve hoş oJae3 ·p 

lşte, Kont dö Valver acele etırıe[ı.,_ 
çitin arkasında bir parça daha be arct• 
mek cesaretini gösterseydi, yu~ 
yamığrmız müki.lemeyi de duy& ati°" 
Halbuki Valver konuşmanın baŞJ ..,_ 
da hiçbir şey öğrenemeden oradatl 
zaklaşmıştı. 

XIX tltff 
Valvcr güllerle sUstenınlŞ parf9I 

köyden uzaklat;tıktan sonra 
dönmüştü. ~· 

Yolda ne yaptığını, o gün~ .ad 1'11-
kadar nasıl geçirdiğini kendısı e 
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G Ri Pi N 
varken bu 

ıztıraba kat-

'f. diı ~ 
r~bigrdarı, nezıe, kırgınlık ve ü~ütmekten mütev~llid bütün ız.ı . 
~ ~ ~rın başlaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

bc!'1'n ~@~macdlan, kalp ve 
~ ~tr'~~D<eıre cdl©>klYlli'l1Macdlan 

~seri tesir, en kat'i netice 1 
~~b 1 
~a günde 3 kaşe alınabilir. 

,,. 
. , . .-,.' ' 
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OÇCNCC 1 
·~~anbul Festivalil• 

Ağustos Pazartesi, Saat 22 de 

'd ~:uıerbeyi Sarayında 
~ Uyük .müsamere 
lt~'l't1:DUHUL1YE: Bir çir;t için BEŞ liradır. Elbise mecburidir. 

R: '.Karıman ve Beyker ve Pazar dö Levant mağazala
rında ve Belediye Kooperatifinde :ı;atdmaktadır. 

1lıü---1-• 

HaJey 
SAF 

SAl3LJN 
KAR GİBİ 

8EYA1.LA· 
TIR.1 

1 PANORAMA f1 
ı: bah~sinde g 
~ ri 

fi Büyük Sünnetli 
1 Düğünü. Tel. 41065 !i 
r.a111m::::::r.:::11.::ı=::::::::::::wwww:: 

- TiFOBiL 1 
Dr. ihsan Sami 

l"iro ve . ~aratlfo hutılıklanna tutu 
nıamai ıçın ağızdan aiıoan tifo hap· 1 
landır. Hiç rabatsızlır V('rm('z. Her ı 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

o· . 1 - 1 
- ırınc sınıf Operatör -

l)~:ıSAc~~v?:~ir~ !~ RI 
cerrahisi mUteha.ssısı 

Pariı Tıp F akülteai S. Aıiıtaru 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 
estetik • "Yüz, meme, kann bu
~uklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı • 

Muayene: Sabahlan M e cc ~nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmak.kapı, Rumeli Han 
- No. 1 Telefon: 44086 -

Dr. Faik ı. Okte ., 
Operatör 

ğaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 
6 Tel: 21109. 

1 Muayene 1 liradır. 

1 

DOK TOK 

Kemal Özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gUn öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l'el: 41235 

w -··············· .. •••••••• ....................... .... 

l
··-··ö-µ·~-~tö·~ ... tI~;·i;·o .... ~j 

Dokt:or !! 

f 
Süreyya Atamal in 

• Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 
• Tramvay durağı No. 121 birinci 

f kattaki • 
:
1 

Muayene hanesinde hastalarım her-1 
i~ gün saat 16-20 arasında kabul fi 
:1 eder. 1 
::-==::::::::::::::::::::::::::::::::::ma:111111a11ii 

- . - . -· - . 
TAKSiTLERi SATIŞ 

4 AVDAN 6 
AVA ÇIKARILMIŞTIR - - - -----

VALNIZ DEVLET ME'MUFiLAFifLE 

VAPILAN VERESİYE MUAMELESİ 

BDVDK ŞİRKETLERİN 

MEMURLARINA DA TEŞM_İL 

E ·o i L M 1 Ş T İ R 

Dl•Eiii iAATLARDA DA MDŞTERı 

l. IE t:tJ..N IE D 11:.A}Ş İ ~~~ K V-~-~J?. .. !.!' . 

,, Az LA TA ,, s 1 LA,. A L M AK i c;-İN 

ANKARA, İSTANBUL, BEVOQLU VE İZMİR 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARI N . A 

MORA C AA T IE D İ . N İZ 

Göz heklml 

Dr.Muıat Rami Aydın 
M uayenehnesini Taksim-Talimane, .................................. i~ 

1 

t.arlaba§l caddcııinlde Urfa apartıma 1 
nına nakletmİ§tir. Tel: 41553 . 
Pazardan maada her güıı: öğleden 
sonra saat 2 den 6ya kadar, • 

OCd> © ~ T ©> ~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar L§le 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

ı 3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi gi.lnleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularım dakupon muka
bilinde muayene eder. 

:::c=-ıe:······ ... , .. :a:••r.· .............. r.·-.. •• 
~s ....... oI, · ö.ö"iiior·u· .. ····====:==n 

Boğaziçi Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Orta okul ve lise son sınıf bitirme, engel ve bütünleme sınavlarına 
bir eylülde ve diğer sınıfların bütünleme ve engel smavlanna 1 eylülöe ve 

1 olgunluk imtihanlarına 9 eylülde başlanacaktır. Programları öğrmek üzere 

alakadarların mektebe müracaatları. 

Emlak Sahipleri. iş Sahipleri 
DiKKAT 

Beyoğlunda Parmakkapıda İstiklal caddesinde 117 sayılı birinci katta 
(EMLAK" yazıhanemizde bilumum em lfık üzerinde ALIM VE SATIM, 
Ferağ, İntikal, İpotek, Kadastro, Veraset, İzalei şüyu işlerile kazan~. 

1 
veras. et ve bilumum vergi işleri deruhdc ve takip ederiz. Her türlü yazı. 
lar, dilekçeler, layihalar, mukaveleler yazılır. Her türlU işler devairdc 
takip ve intaç edilir. 

1 

~; Necati Pakşi U 
I~~ Hastalarını hergiin sabah 10 dan !I·~ Ekzema ve en munnnitcilt.yaralarmdaıı kurtuh~ıa~ i<;in ı 
i~ :~;~nlı9;;a~~:~i~ar:!=~~siT~:~li1 E K z A M • N 
h Salı ve cuma günleri saat 14 den= • 
İj 112 de kabul eder. H 1 / J 
•• 18 " :: ze kadar parasızdır. :: . K il e· 1 1 t k t ~ · · · ı ::::::::::::::::::::::::::::::mu.ı::::::::::::::::::::::iij u anınız. ın erce ıas ayı ur armışhr Eczanelerden ısleymı 

i~, ~a~ - --
' ııd~1~ı ctırn 8 Yburnu Park Gazinosunda _.,.. 
' s/\.e nrtcsi k ~~I ı\li.ı\ IU. a şa.mı : Beyazıd Çocuk gsirgeme kurumu himaye. 
.r~t ea.'tı, "at)· DAR SÜNNET DOGONO. Sanatkar NAŞİD ve ar

~ ~l lJ.anıarı c~e, kanto, düetto, caz, karagöz, hokkabaz ve saire. Taf. 
'~)h~:r &'Un n a. 28 Ağustos tarihine kadar kayrd yapılır. 1stekli

-..,,'i 'r>h_ sant 11 d 
"-ll'."J\.~ en 4 e kadar Şehzadcbaşında 

~ııOSlJNA MORACAA TLARI 

Yatılı 

Eski Feyzfatl • • • .. •• -4"" ~ '. 'l 

BOGAZiÇi LiSELERi 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana - İlk - Orta - J.,isc sınıfl:ırı 

İlk kısıdan iti~n ren yabancı diller 

Ynlısıa 

Talebe kaydı için her gün mektebe müracaat edilebilir. 1stecynlerP tebe müracaat edilebilir. İsteyenlere 

Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon - 36.210 

\ . 
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NE HUNASEIET ! 

Elektrikli &ir soğuk hava cihazı alacağınız \>akit bu ciheti düşünmezseniz: 
Gayet ehven ve cazip şartlara kapılarak yapacaQınız 
mubayaattan bilahare nadim olacaksınız. 
Makul bir tetkikten sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIOAIRE'in tam manasile maOrur sahibi olabilmek 
için vereceOiniz her kuruş mahallına masruftur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT sa
yesinde F R ı G ı DA ı A E asgari cereyan sarf eder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIOAIRE dlQer 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

Yalnız hakiki FRIGIDAIRE ile 
.,erilen resmf 5 senelik temı-
nat ıstemeti unutmayınız. - . Bu temınat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffül 
eder-

L VE Ş!! 
ISTANBUt.. - AıNKAAA - IZMIA 

ve b ut on s AT ı E ş u 1 b e ı er ı n de 

Her akşam 
Memleketin en yUksek sanatkArlarlle birlikte 

SAFiYE 
Belediye 
bahçesinde 

Tel: 43703 

Hu A KŞ ,\ M ······················-···:······ ............................... il 
Taksim Beled:ye bahçesj alafranga kısmında :: .. 

Z O Z O Papadimitriu U 
5i 

ve HACI KOSTANTiNU'nun 
.. .. 
;: .. .. 

G CESi i~ 
:: 

Meşhur Komik MES OLANGİDİS tenor TOMAKOS ii 

.,~~~ HER AKŞAM BE L V CJ de ~ 
_ _MElEŞ 1H1 UR RAKKASE 
MI LIKE CEMAL 

T'AH {yyv••d•z• ve üeHA M~itEf ~ ' 
~~~ .... Ayrıca Solist bayan MUALLA T. L. 42672 ~ 

Le v i - eh ar-

Avuslurya Sen Jorj kız okLılıJ 
. . Galata. Kartçmar sokak 10. İLK ORTA ve TİCARET. ~ 

Eylfıl ~ptidasından ıtıbaren kayıd bru;lar. 9 • 16 Cumartesi öğleden sonra ve pazar kayrd yoktu!· )ra· 
tedrisat almanca ve türkçe olup ayrıca fransızca ve ingilizce öğretilir. 13 Eyllllde ikmal imtiha.nlafl 

pılacak ve 15 Eyl\ılde okul açılacaktır. 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yap1I30 

!Koz • . L. 1 . vatoD• -
Eırkek a Y r 1 e 1 S Q 9 r 1 yaitli~;, 

Ana - İlk - O:U:- - Liı;e kı sımlarmı havidir .. Fen ve edebiyat kollan vardır. İlk smıflarda.Jl Afi ge~ 
nebi lisanı mecburıdır ... Açılan §Ubeler dolayisilc Münir paşa konağı ancak erkekler kısmın& ~. Jlluşt ti ti 
den bu sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münir paşa kon:ığı karşısında leyli bir liseye lazım olan bU~ilJl )1C)ıt ıı'~l 
tı havi büyilk bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısrnı nda tedrisat ayrı bir tsl~~ıı~}·e ~ 
rafından yapılacaktır. Münir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çar§amba.da.k1 ıeııedetl .. o 

• b• - tll .At> 
olunan ilk kısım ycnı ınamızı alınmıştır. Çarşambada da ayrıca ilk kısım vardır. Niha.tl s.b sr 
edenler mektebin hususi otobUsU ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergiln sııb ııl'ı 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur Telefon 20530 ıJlırıfl e ...ııııı 

11 inci sınıfların bütünleme ve engel imtiha~lan ı eylCılde başlıyacak ve 8 eylülde biteceütir. Diğer 5~ııı ~ 
imtihanları ~ eylii Jden 17 eylüle kadar sürecektir ............................................. ~ 

~~~-----~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~------------' 

.. ------- G E C E L· G D N S E L mm; ..... ,,.....-,,f~ 
V ELE İ ortıt"y 

Kız· Erkek 

( Eski : i N K 1 L A B) (1 

bayan LUDİY ANA bayan SKtY ADA bayan ROZA, bay HRİSTO- ii 
ft DULU bay KEFALONİDİS ve NAKOS 1ŞTİRJ\K edecekler bu müsa- !i 
:: mere akşam saat yediden gece ikiye kadar devam edecektir. U 
•• ::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::::ı::::::::=:ı.'":::::arm::ı.·:::::::=::::.-==:::11•:1:111:1:::::: 

Kuranı, DlrektörU: Nebno~Ou Ham<dJD COkOınfll6 eıı1ere ~ te)~ 
Resmi Okull .. ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt i~in hergün miiracaat olunabilit·;g 

mufassal tarifname ~ijnderilir. Garşıkapı, 'fiyatro caddesi. Tereron: 2 , __________________ ........ 


