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Türk Devletinin 
kudreti insanhğın 

kudretidir 
o,, h1>.~ yılln hadi.-.eleı ınden ('ıka11 

~t lıahıkat şu<J111 : :f 

· atüı·k Zaferinden-.. 
~.~de Büyüktür! 

~&il\j8at!<umıındın ,"',7eydan Mu - pan füı·k milleti bunun ne demek ol-
~ lt\')I: .0 " btşınci yıl lönümüt!ür. ~uğunu, bu muhteıem muci7.eyi yapa-

it... ~ ~, lı bayram yapıyor. nın kim o!duğunu çok iyi b:liyor. Ve 
~ 'tti~1•1 Önce bugün Luyid Corcun bu nül!etin yediıı.inden )'.etmişi ne kadar 
~ ~1 e~J>eryafüt ve o emperya· bü~ün evlatları biliyorlar ki, Türk öğ-
,,.d ~t aleti olan istila ordusu. HABER 

~:m:g·~~yet ~i;~ük.J 
Japonları telaşa 

" ~~, 
t~,. l 

ter 11
• 11ıdan ya;·:ılaıt" n, lııgil. 

C~t;ı 'N ' ' 7,.. • I)• anımı C"\'IS& !'-.........._ ır lliyıı :Naçbul 
1 ~ .. 

düşürdü 
Japonlaıa glJıe 

SovyPller Çlnlllt're 
siU\h ve cephane 
vererek yardıma 

başlamışlar 
Moskova, 30 ( A. A.) - Tas ajansı 

tıildiriyor: Sovyetle birl ği ile Çin a. 
rasında imza edilen ademi tecavüz 
misakınm metni neşredilmiştir. Mi. 
sak, 21 AğuslC\Sta Nankinde Sovyet -
ler Birliğinin Çin sefiri ile Çin harici
le nazırı arasında imza eclilmi~tir. 

Misak beş senelik 
Şanghay, 29 (A. A.) - Röyter a. 

jansının muhabiri bildiriyor: 
Çin ile Sovyetlcr birliği arasındaki 

ademi tecavüz paktının 21 ağustosla 
( Deuamı 1: uncilde) 
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Dıı9ilıı1~ü geçit re8minden int ibalar: (Sağıla l'tlilii Miidqfcw l'ckili Orgeneral l\a:ı1ı. Özalp, yanında /stanbul Ko
m.utwı vekili Korgeneral Cemil Cahid.) 

ı ıstanbulda 
bugünkü bç:ıyraı11 

Geçit resmi 
çok güzel oldu 

30 ı&uıtoı zafer bayramının on be
şinci yıldönumU buıiln, Türkiyenm 
her tarafında büyük tezahüratla kutlu
laruyor. 

Başkumandanlık meydan muhare
besinin kazanıldığı Dumlupınara dikil
miş olan meçhul asker abidesinde de 
muazzam merasim yapılacaktır. Dum
lupınardaki merasime iştirak etmek ü
zere askeri kıtalar, bir hava filosu, Af
yon, Kütahya, Manisa vilayetlerinden 
teşkil edilen atlı halk kıtaları, Afyon, 
İzmir ve Manisa izcilerinden mürtkkep 
birer kıta, Ankara. İstanbul üniversite
leri ile yüksek mektepleri temsil eden 
talebe grupları, Afyon, Kütahya, Ma
nisa, Balrkesir, İzmir, Aydın, Isparta, 
Burdur, Denizli, Konya, Seyhan, Eski-

( Dt1'flmt 6 ıncıda) 

Cumhuriyet 
meydanı 

Kendisine IAyık 
olmıyan ma.nzaradan 

kurtulmak Uzere 
( Yazı~ı 4 üncüde) 

Dört satırla: 

Mcctdlye kÖyilnUo 
Uç şlkAyetl 

MectdlyeköyUnde oturan 1stanbullulardan 
bir ço~u. §U Uç §iklyetl İstanbul valisine 
bll<lirmemlzl bizucn istediler: 

1 - Tramvay !lervisl pek bozuktur. Tram_ 
vaylıır L.l!nler<l<'n ve vapurlardan <laha ııey. 
rek l.,Jiyorlar. Tarl.cdc bllllirllE'n saatlerde 1 
tramvay bulmak kabil olmuyor. HaşmetlQ 
şirltetin MecldlyekôyOnc tahıılıı ettiği dört a. 
rabanan Uı;U birinci me\•kldlr. 

2 - Yollar berbattır. Ana <'adde de ol_ 
mıuıa Mec!diycköy11ncle geçilecek yol bulun_ 
mıyacak. Tramvav Flrl<eti yol ya.nmak ba.. 
haı"•sill' Ytı •a ka'dırmıını bozmuştur. 

3 ·- McclfüycltöyUnUn blçNr ııokajtında 

lllmlııı. \•okttır, 

Bıı Fl'iA •'t"tlerl i)'!'r('ntllkt,.n ıonra thıtUn. 

ı:la~ MrrMl•·,JrövUne bol trat"''l'V, zamf 
nrnda l•tı>r tram ev yıı hl'h3"'8- lkl"lci mev. . ' 
ki aralın t,.mln f'ttlrı-C'e'ttnl. Tr111mvav efrkf'. 
tini tıo::duıtu :1·0111 t•m•rP ,...,,.,,,.""'"''"' ve 
V.ecldlyı>lfövU sokaklarına lfımba kovdurııra • 
~ını umuyoruz. HABER 

lfcybeli Deniz Lisesi talebesi geçit 

Geçit rcsmindo topçular 

ne.<imigeçittc Tiirk Hava Kıı:ru:ımı. timrii 
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Hadiseler ve fikirler ... 

Amerika, Ingiltere Alaturka musiki A~~:;+~:!~ 
• \ııl ı · fı~ıda ' buldaki arkadaşların ll edi\'Ortıı-, et• 

Ve Ç I• o J g o e I den de uzun uzun b=h~0;ııı; t~!eıı e e e e larını pek nadiren o u_, lti gv-

v .~ ı - Çok aziz arkadaşı}lı Hakkı Süha Gezgine mek isterdim, ne yapa.~·ı:ruııt· 
1 

tı• ı. a zan: yetlip Gülldüz her zaman e1e geçireını) de. ış11 ş 
Vaza ü"\l : Osman Cemal Kaygtlı Bilirsin ki Adana'yı, ora İ.11ıçoltet' İngiliz bayrağım ta§ıyan bir oto. 

mobilin içinde bir İngiliz elçisini kur· 
şunhyan Japonlar dün gcccdenbcri 

kalması rihan sulhünün ne büyük bir 
kaybı ise, İngilterenin de güzel ve ba. 
zan "şiddetli" notalar ya;r;makta müte
hassıs bir sivil kadroya tamamiyle 
askeri olan ic:Jeri tevdı etmekteki de. 
vamlı ısrarı cihan sulhü için öylece bü
yük biı kayıptır. 

bir İngiliz notasına muhatab ol. 
muş bulunuyorlar. Londradan akse • 
den yarı resmi haberler, bu notadaki 
esasların, kralın reisliği altında yapı. 

lan fevkalade bir toplantıda tesbit e
dildiğini ve notanın gerek yazılışı, ge. 
rek umumi havası bakımından çok 
şiddetli olduğunu bildiriyor. 

"Tecavüze b~lamış" ve "arsıukı. 
sal sulhe en ufak bir saygısı olmadı. 
ğını birçok vesilelerle ispat etmiş,, 

olan bazı devletlerin, "şiddetli" ve 
"~iddetsiz" notalara ne derece kulak 
astıkları malfımdur. Bu devletler 
notaları, silah kullanına.lC istememenin 
veya silah kullanabilecek bir kuvvet 
ve vaziyette bulunamamanın, daha 
doğrusu aczin ve :zaafın bir vesikası 
gibi karşılamaktadırlar. 

Bugün açıkça anlaşılmı§tır ki, mü. 
tecavizi ilzam edecek biricik mantık 
vurmaktan ibarettir.Mütecaviz bir ze. 
hirll !Kobra, ve bir kara engerek, bir 
~mgıraklı yılandır ki ancak motörlü ba 
taryalarm trampete ateşleri ile daki
kada. 1200 mermi atan tayyarelerin 
perva.ne uğultuları ile mestolur, gaş.. 
yolur, uyuşur. Ve bu uyuşuk halinde 
bu mel'un hayvanın başını mutlaka 
tank tekerlekleriyle ezmek lazımdır. 

İcabında dalyanlarını kaldırıp sa
hillerini mayın tarlası haline sokamı. 
yacak olan, attığı her torpili müteca.. 
viz devlet zırhlılarına isabet ettirecek 
oeniz subaylarını bol bol yetiştireme. 
miş olan milletler istedikleri kadar 
"ı:ıiddetli nota" lar yağdırmış olsun. 
lar kıyıları mutlaka tehdit altında

dır. 
icabında. sUlUiilerini, kekliklerlni, 

karga. ve ka.r-ta.Ilannı yuvalarına tıkıp 
bavalarmı son sistem hücum ve bom. 
ba tayyareleri ile dolduramıyan ve bu 
tayyareleri canla başla kulla.nacak 
harb adamlarından mahrum bulunan 
milletler ~tedikleri kadar bol ve zeki 
diplomat yetiştinni§ olsunlar havala.. 
rı mutlaka tehdit altındadır. Hava.da 
ve denir.de tecavüzü uçak, denizde te. 
cavüzü vatan sevgisi, z.eka, bilgi, cür. 
et ve torpil ve vatanda. tecavüzU dai
ma ve mutlaka süngü aefeder. 

"Tecavüz" öyle bir siyasi meseledir 
ki bununla uğraşmak dış eıyasa ba. 
kanlıklarmm va.zif esi olmaktan çık. 

mış, hadiseler ve tecrübeler bu yeni 
mete karnı tedbir almayı ve uğraş. 
mayı sadece yüksek erk&nıharbiyele. 
rin işi, vazifesi ve hitisası haline sok. 
muştur. 

Binaenaleyh Londradan gönderilen 
son notanın Tokyoda Nankinden gön. 
derilmiş sayısız notalardan farklı bir 
akis yapabileceğini sanmak hata. olur 
kanaatindeyiz. 

Londra kös dinlemiş bir tecriibeli 
metropol edası takınmış olan Tokyo. 
nun burnunu kırabiliyor mu ? 

İşte mesele bundadır. 
Tokyo kabineleri dünya buhranının 

ortadan kalkması için gösterilen hiç 
bir gayrete iştirak etmemi.'.}lerdir. Bi
lik~ dünya buhranı, ne ?.aman had 
bir şekil göstermişse, Tokyo var kuv. 
vetiyle bunu şiddetlendirmeye çalış. 
mış ve daima me.snı olmıyan temayül. 
lcıi lehine bu vaziyetten istifadeye 
kalkısmıştır. 

Bu Japonya milletler arası hukukunun 
ve hatta en basit insanlık ve nezaket 
kaidelerinin daima dı§mdıı kalpıak 

imtiyazından wrla mahrum edilmez.se 
Uzak Şark belasından dünyanın kur. 
tutmasına imkan yoktur. 

Çok elim bir şekilde siyasi bir ar.a
ba uğramış bulunan İngiltere, sapıttı. 
ğı "idarei maslahat" m fena meyva. 
larmı toplamaktadır. Tecavüzün Çin. 
den Habeşlstana, Habeşistandan ts. 
panyayl\ ve İspanyadan tekrar Çine 
xrplaması hirn.z da bu devletin ve bu 
devlete benıer devletlerin bilyük dev
let vazifelerini başaramam alarmdan 
doğnıUf iJiı' neticedir. Birl~ik Amerf. 
ka.nm MJlleUer Cemiyetine yarı lakayt 

Uzak Şarktan gelen dünkü haberler 
içinde Amerikaya ve Sovyet Huı;yaya 
taallük eden iki haber üzerinde de 
durmak lazımdır. Bunlardan Sovyct 
Rusyaya taalluk edeni. yani Çin ile 
Rusya arasında karşılıklı yardım 
esası Ü7..crine yapıldığı bildirilen "an. 
la§ma" doğruysa şu andan itibaren 
Sovyetlerin Çine yardıma başladıkları. 
nı kabul etmek icab ediyor. Eğer bu 
Tokyonun uçurduğu bir balon değilse 
cidden mühimdir. Fakat Sovyetlerin, 
"Japon tecavlizlerini Çine tevcih ede. 
rek silahlı ve kat'i bir mücadeleyi şah. 
san kabul etmekten çekinmek'' sure
tinde izah ve hulasa edilen Uzak Şark 
siyasetinden vazgeçtiklerini tahmin 
ettirecek ortada bir delil görülemiyor. 
Böyle bir vaziyet karşısmda <;arlık 
Rusyası Jllponyayı Çinlc adamakıllı 
bula§tırnıak ve bir Çin • Japon silah. 
lı mücadelesini Japonyanın aleyhine 
olarak mümkün mertebe uzatmak için 
elinden geleni yapmaktan çekinmezdi. 
Acaba Moskova ayni plan üzerinde 
hareket eder mi? Japonya bugünkü 
Moskovanm Şark ülkelerine çarlık 
devrinde olduğundan başka bir sıyasa 
gütmediğine bakılırsa, buna. mUspct 
bir cevab vermek müınktindür. Uıkin 
Sovyetıerin, ancak Amerika ,.e lngil. 
terenin temayüllerine muvazi bir hat 
takip ettiğine emin olmadan bu plana 
ba§Vuracaklarını sanmak kabil değil. 
dir. 

Birleşik Amerika Çindckt menfaat
Jerine J aponyanm saygısızlık göster. 
mesinden fazla hassas olmuaa benzi. 
yorsa da bu hassasiyetin ne dereceye 
kadar fiili bir mahiyet alabileceği he. 
nüz anlaşılamıyor. Vaşington §imdilik 
''Çindeki Amerikan menfantlerine 
saygısızlık yapılmasını tecviz edemi

yeceğini bildirmekle iktifa,, etmiştir. 
Buna muvazi olarak Amerikan efka. 
rı umumiyesinde Japonya. aleyhine bir 
kaynaşma da mahsustur. Fakat bu 
hassasiyet ve bu kaynaşma 1931 Çin. 
Japon harbinde de aynen mevcuttu. 
Ne oldu? 

Hiç . ., 

Hatta bir Amerikan filosunun ro. 
tası Japon donanmal'lının ateş hattına 
tesadüf etmitı ve herkesi büyük bir te. 
lla da almıştı. 

Ne çıkmıştı? Hiç ... 
Japon amirali bildiğini okumakta 

devam etmiş, salvolarını kesmeye lü
zum görmemi§ ve Amerikan amirali 
8ancağa alabanda edip, başını almış 
ve atef! snhasından uzaklaşıvermişti. 

Bütün bu hadiseler ve hatıralar Ja. 
ponyaya kırşı bambaşka bir yol tutul
madığı ta~dirde 1931 Uzak Şark em. 
rivakiinin 1937 de de aynen tekerrlir 
edebileceği kanaatini uyandırabilir. 
Biz Japonyanın çok tecrUbe ettiği 
jestler, politika oyunları ve balonlarla 
ilzam edilemiye~ğini sanmakta ısrar 
ediyoruz. Ona yepyeni bir oyun gös. 
terınek lazımdır. 

Acaba eski Avrupanın da~arcığında 
Tokyonun mihengine vurulmamııı ycp 
yeni bir oyun var mı? 

Bekliyclim. Şekip GONOZ 

lngiliz filosu 
Limanımıza Perşembe 
günü sabalu geliyor 

Amiral Wills'in kumandasındaki 
İngiliz f.losu pergembe sabahı litnanr. 
mıza gelecektir. 

İngiliz filosu limanımızda ıbeş gün 
kalacak, bu müddet zarfında ziyaf eL 
ler verilecektir. Bundan başka eğlence
li bir spor prosramı da haırrlanmış. 
tır. İngiliz sefarethanesinde bir ziya_ 
!et ve Moda deniz klübünde de bir ba. 
lo verilecektir, 

Musikimiz iğneli fı!iı~fa,. başlığı 

ile "Kurun,, da çıkan yazında ı;aliba 

bana da taş atıyordun! 
Hatta o yazının sonunda atılan 

taş tamamiyle bana idi. Çünkü daha iki 
gün önce ayni meseleye dair benim, 

uzunca bir yazım çıkmıştı ki bu yazıda 
alaturka musikinin bu gidişle bu şe· 

kilde artık bir şey yapamıyacağını söy
lcmişt:m. Sen Ctiyohun ki "Alaturka 
musikinin artık yeni bir şey yapaınıya· 

cağını, devrini kapadığını• söyliyenler 
aldanıyorlar. Bunlar, davayı ne sanat, 
ne cemiyet ne de milli tekamül bakt· 

mın<lan incelemeye asla gücü yetmiyen 
kimselerdir. Bu, sırat köprüsü gibi 
korkulu ve dar yolda her cam istiyen, 
her aklına esen hora tepemez I" 

Eğer "Haber,, deki yazımdan dola
yı bu taşlar bana ise hemen cevap ve· 
reyim ki ben o yar.mda: "Alaturka mu· 

romanı.dır, başlı başına birer alem olan 
bu senfoniler ayarında Türkün ruhu
nu söyliyen bir Türk eseri yaratmak ve 
çıkmak için acaba bizim eski makam 
ve usullerimiz ve çalgılarımız kafi mi· 
dir, değil mi? 

Mesele işte budur. Eğer bizim bu 
gün artık tamamiylc hapı yutmuş bir 
duruma dÜ§mÜ§ olan alaturka musiki
nin çok eskiden beri sürüp gelen ma· 

kam ve uı;ulleri, çerçeve ve biçimleri ve 
çalgıları mueikide hikaye, rcman, ti
yatro icat etmcğe ve onları hakkiyle 
ba~armağa yetiyorsa bunu b~na anla-
tın, ispat edin, ben de bilme.diğimi öğ

ren.ip sizlere teşekkür ederek eski söy
lediklerimden cayayım ! 

Ben demiyorum ki bugün veya ya
rın çok de~erli bir musiki ustası çıkıp 
da: 

"Ey ko11crr dilıcn lı(trı elem C!lllıııırt ,,. 
geçti,, 

Yahut: 

ğım kimselerin hemen hCf a,rıııı ,·e ~ 
verim. Hele sınıf arknda.Ş ııırırıı. µ<hl 

t1 hl\ttr dec· 
ni daima muhabbe e ··ıt 0Jdllt ıcat 
dan geçen yıllar (on dotturdıı; fB ,. 

mi?) bazı isimleri unı~8Jl1~f)°'~a. 
çehreler, artık elbette b!'Cıer 
<rım kadar de<Tişmi§ olan çc 
o o ~ 
liı. gözümün önündedir. ,,ili )11 • 

k yrıı" ·ıcr· 
"Nurullah Ataç'ın u c;ste~1 

• 

hikayesi" (1) adlı ya.;ın~ fıı değı~· ~e 
yalnız bana dair oldugu ;~tığU jçıll il' 
nin kaleminden çıkmış 0 

_ nlil e<JıŞ, 
· ttu• u•)' 

alaka ile okudum. :S:~~ gibi :fll irt~ 
hoşuma gitti. Söyledı~ınde yitıC b ali 
'-'en bir şey ögry etmeyıp .. bırB~ 
J trıııı .•. 
kım §eyler öğrettiği teS b1l118ı J3ıf t!l 
bir adam,isem ne :m~~ıu. en k•>1Jle~ 
damdan öğrcnebilecegıını~ t"rlil tJ) 

. .nı bır u · 
şeyler ışte o ne oldub- 1 r" dit· 

eye •.wll' 
edilemiyen "birtakım ş 1 t>erı· 

"Talihsiz yıldız" adlı yazı~l<İ de~ 
memişsin. Olabilir. O yazı ~udıif'~ 

onu"' 'IJI'" fena. çok manasızdır. ııutı iÇ1 
1
;. 

siki artık yeni bir şey yapamaz,, diye 
kesip atmanuş, bu musiki bu gidiş ve 

bu §ekliyle ve tam manaı;iyle artık ha
pı yutmuş ve onun için bunda yenilik

ler yapmak zamanı bile çoktan gelip 
geçmeğe başlamıştır. demiştim,. Sa-

hiç niyetim yok: zaten bU e.rı.ıJ11ııJc f" 
"Ilnyali yare dcğm~ giryc rlımııw ,, zcte kolleksiyonunda onu. ·oruı11· ...ı~ 

~ ··cı~nı) ·ıeı~ 

nırsam bu hapı yutma meselesini "Ku
run,, daki yazınla sen de tasdik edi
yorsun ki yazının serlevhasına ~u cüm
leyi koymuşsun: 

"Musikimiz iğneli fıçıda!,, 

Senin bu serlevhan için rahmetli 
tanburi isak'ın mezarda kulakları çın
lasın 1 diyelim mi acaba? 

Ayarında yeni yeni şeyler besteli
yemez. Vaktiyle bu harikulade güzel 
şeyleri besteliyen babalarımız, dede· 

!erimiz gökten zenbille inmediler ya: 
elbette gene onlar gibi içinde gerçek 
musiki şulesi yanan biri çıkar, belki de 
0

lUnlardan daha alasını yapabilir. La
kin böyle bir kücücük parça ne kadar 
gü:ı:el, ne kadar nefis olursa olsun bu 
günün ifadesi olabilir mi? 

Diyelim ki böyle bir parça yapılma 
sın da ayni kıymette, yahut daha yük-Bugünkü musikinin iğneli fıçıda 

olduğunu söyledikten sonra demek ki 
sek kudrette <laha büyücek parcalar 

ikimiz de bir noktada tıpatıp birleşi-
yapılsın. Fakat, çalış. söyleyiş. tarzla

yoruz demektir. Hatta yalnrz :ikimiz -
degil, geçende, gene Haberde: rı, kalıplar biraz deği~medikçe biraz 

"Musikimiz mezbahada!,, geni~leme<likçe, ve o yüz cll~den 
fazla makam bağları çözülüp yaylar, Başlığiyle bir yazı yazmış olan 

aLiz dostumuz Kemal Eminle birlikte mızraplar, hançereler serbestleşmedik-
çe bilmem ki istenilen meydana gele

üçümüz <le birleşiyoruz. Demek, bugün 
bilir mi, yani eski tabirle matlfıp hasıl ortada katiyen inkar edilemiyecek bir 
olur mu? 

gerçeklik var ki o da alaturka musiki, 

yukarıda dediğim gibi, tam manasiyle 
hapı yutmuştur! 

Gelelim şimdi bunun yeniden can-
lanıp, dirilip parlaması, yükselmesi 

l~. dediğim gibi hikave. roman. ti· 
yatro ve saire işidir. Yoksa sa<lece 
küçük küçük manzumeler ve ~iirler i~i 

olsaydı, mesele yoktu. Hikaye, roman
da, tiyaroda ise neler, neler, ne vaka-

zım, bunu yapmagr.. ~,r 'Jtl: ıcsrı , 
kat sana bir şey söylıye.YJ 

0 
bef 

. b CJll e ,:tıd' 
çoğu ve muharrirlerın . şıı gıı'~ 
gibi sen de "fıkra." dcnılcıt bilJtlf· "' 

' ını -:A"' 
lik kısa yazıları ok~ns o)'ıı~-"'bl 
sun. Emin ol ki aşagıda ~ in ... es d t• 
rimi bir yazımı müdafaa t~ fle i.cJ {~ 
muhaffife" bulmak ga.:>'I'C gUndelı~. 
dccek değilim: benim de ge~; 
ra yazacağımı hiç hntır~~ U)<Ord ~ 
ğim günlerde bile öyle ~uf: )~,,..,~ 

Hiç bir fıkra muharrır d~,,~l<w· 
b'I'll .,,. nı ara.c;ıra, tesadüf ka 1 1 bıatı:'..f 

caiz değildir. Bir fıkra ın':ııı.~~· 
yazılarını ya bir müddet;ut ıı\~ fS 
okumnğa razı olursun. Y djj{~..aııı 
mazsın. Onun ,yazısına. t~~ iJ'~ 
gezdirdiğin gün edine~eg1•0ııtııf• ı,t 
hemen hiç bir kıyınetı ~jı; fi~ clo 
Ataç manasız, müna.se~ CC'._bt1Jl11ııtı yazıyor., deseydin. hiç. b~~c:ıeç:rııiŞ• 0 

mazdı. Hayır, bir ıanesi.Jll ~ ıı .ıı. 
Uze · d f'k' ·· "tüyorsu · ·r.,,. rın e ı ır yuru . için bl ,.ri 
Fıkra muharriri kll.fl ınJ• 11 o 

bab'' dır: her gün bul~~ ber f }!~ 
olduğumuz bir ahbab. J3ıZ.C l:JS~Alfo 

. öyıer. ııv· 

meselesine ..... 

Sana gayet 'samimiyet ve saffetle 
oranm: 

gün aklından geçenı s ğıık bll dt-,-r· 
lar, ne maceralar, ne alemler vardır. şwnuza gider, bazan 50 • ıııedi 1 •· ~· 
Doğuşlar, yaşayışlar, ölüşler, aşklar, ''Bugün bize bir şey bildır ıııi bif 'i!ı 

zelik edip gitti,, diye ııerll~ 01ııtı,.ı114 ihtiraslar, delilikler, yangınlar, zelze
leler, savaslar, tufanlar, kıyametler 

ve sonra bayramlar, seyranlar, şenlik-

Bugün artık ''iğneli fıçıdat• yahut 
"mezbahada,, dediğiniz şu bizim ala
turka musiki eski gidişatını, şeklini, bi· 

çimini, adetini, usulünü, kaidesini, gö
a-eneğini bozmadan ve alat. edevatını 

hiç bozmadan, hiç değiştirmeden, oldu

ğu gibi kendini bu "iğ~cli fıçı,, dan 
bu ·•mezbaha .. dan nasıl kurtarıp diri
lir, canlanır, parlar, yükselir? Lutfen 

şunu bana izah eder misin? Ama da
rılma, ben bu ciheti sana candan bir 

dostça aziz bir arkadaşça soruyorum. 
Mesela edebiyatta gazel, §arkı, 

mi.istezad, murabba, rübai tahmis, mü 
sed<les falan gibi şeylerle ve bunlarla 

birlikte yürüyen nesir tarzından yeni 
biçim manzumelere. hikayelere, roman

lara tİy<!•rolara. tenkitlere nıısıl geç
m-:k gerekti ve nasıl ger.tikse ben, mu
sikide de öyle yapmalı diyorum. 

Eğer vaktivle övle yapılmasaydı, 

edeb'yatnnız da mus:kimiz gibi oldu~u 

yerde savıp kalsaydı Recai zade A
raba sevdasr,. nr, Halit Ziva "Mavi si

yah,. ını, Fikret ''Rebab şikeste.. sini 
Raruf "Eyhil., ünü Yakup Kadri •'Bir 

serencam .. ını, " 'Nur baba .. sınr "Hü
küm gece .. sin:, Halide E<lip "Sinekli 

bakkal .. ını Re~at Nuri "Çah kuşu,. 
"Dudaktan kalbe .. sini ve tiyatrolarını, 

Mııhmut Yesari kendi roman ve tiyat· 
rolannı ve hele büyük üstad Hi.iseyin 

Rahmi bambaşka birer alem olan o e -
si:: romanlarını eski kalıplar, cerçeve

Ier, şekiller, görenekler içinde zor mey
~ana geti.Tebilirlerdi. 

İşte benim demek istediğim budur. 
Mcsell "Senfoni,, ki musikinin yükack 

ler, festivaller, kermesler, karnavallar, 
panayırlar ve daha neler de neler var! 

Acaba diyorum. bizim bugün "İğ
neli fıçı., veya ''Mezbaha,, da bulunan 
alaturka musik:miz bu iskencehane-

ler<len kurtarılıp ona eski şartlar al
tında yeni bir güzellik verilmeğe ha ta
nırsa o, bu dediklerimi bize tamamiylc 
duyurabilir mi? İşte, beni ıh söylemek 
ve anlamak istediğim bu! 

Yoksa: "Bu, sırat köprüsü gibi kor
kulu ve dar yolda,, bizim ne hora tep
tiğimiz var ne de çifte telli oynadığı· 
mızl 

O. Cemal KAYGI L1 

Elektrik şirketi 
Veni bir mesele için 
mahkemeye verlldi 

E lektrik şirketindeki yolsuzlukları 
tahkike memur edilen heyet ikinci bir 
suiistimal tahkikatını da bitirerek 
milddeiumumiliğe vermistir. 

Bu tahkikata göre, şirket yalnız A_ 
nadolu tarafı için gümrük resmini af
fettirdiği malzemenin bir kısmını Ru. 
meli taraf ın_daki tamir ve tecdid işle. 
rinde kullanmıştır. 

Mü!ettişler ve gümrük memurları 

bu şekilde kullanılan malzemeyi tes • 
bit etmi5 ve kıymetlendirmişlerdir. 
Milddciumumilik dosyayı tetkik edip 
Aslfye be§inci ce.za mahkemesine ver. 
mi§tir. Bu davaya gümrUk idaresi de 
müdahil sıfatiyle iştirak etmektedir. 
Yakında muhakemeye ba§lanac:ı ki ı r. 

f kr.. dl · 
baba darılır mıyız?... 1 

018
018 Jıl~ 

bizim için böyle bir ~bbS..~ıkfll ~gıD 
gayesine erememiştır. sı ;çer 

1
p-

rııkl 0tıı 
kahvesi veya akşarn J:JiÇ •'"' 
okunur, tiryakiliği ~'.a.I"d~~uıi!ll tı f''' 
sa bir müddet her~. 0~11,.llsıll•~ı 
sına, fıkra muharrirını~ Uk ysııll<İ )''' 
lir Sen de benim bu JtUÇ t ıJcl ~~· 

• "bC e · ·il" 
bir hafta, on gün tec~u ı.ııt119111C 1 , f" 
ne beğenmezsin; belkı 0 rı ~ilıc'e5ıP 
mün daha ağır olur. za.r:ir ~·11 cııııı 
kat o zaman iGlerinden. yUı-Otfll 
nlrp onun üzerinde fi.Itır .,t: 

ı rsıtı· ' doğru olmadığını an a . ıııil11 Jt11rl• 
. sıtc ·o~· 

Benim de sana bır bOıll~ )'ot• 
Frenk is:mıerinin imıa.sın~!ltıı• ).,ıı,,~J' 
Ra.<rin, Lamarti11, şato~r~oe1111111 . ı;<~ 
sun. Bu Şatobriy:ı.n, J<.bCoıifor .. ).,~ 
nobcrbeyan" ına pek ,, ;\c 

•'ç 
nim adımı da daima f" 
Atacın değil, Ataç'ın. cııiI1 dC 

y l s 
Adana'nın topragın • Ç 

!erini öperim. NunJ~~ ~1~ 
(1) Tiirk Sö=l~~,o~ 

Sabiha GökçeJJ .,0r tıiıı' 
diploma si'? 53 ııır 

11k kadın tayyarecirtıiZ ~~~ d1P 
17 dC jJv" (' 

Gökçene bugün ~t de rııerıı' ~o ı~. 
de tayyare mektebın bif t1>" 
loma verilecektir. GeCC debutti11 ili 
tip edilmiştir. Bu bal0Y3 tılt 1 P 
re zabitlt"..ri çağırılmrş~r. ?ılıtıc1'~d , 

Atatürkün hemşifCS1 al f,JI - ~t 
ordu ınUfettişi orgeJicI' diPıoıil ~it" 
Altay ve bazı generaller f' 

:~ ... ~re 
rasiminde bulunmak .._._ 
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~lff-t fl,Öcü-: • 
"--' -... ŞUHt • 

't - -.-., erıonye - -r, ~seoesı 
ı, bılhar.sa . 

&oıı Anıerıkan gazete-
~ zamanla 

>'c. k ha rda bir nezaket 
"<ııı.ı, a 1ı k . 

""it. Af ınevzuu ışgal et-
~ tıeı,n· 
lrle!ik ın aslı şu: 

it,., 'litlt•· devletler cumhurreisi 
'~ ın kU .. 

lt Çık çuk oğlu. Avrupada 
unı tnıı. Meğer, delikanlının 

~ . "arnııı : 
}'ijltc 

ı:- n, re, · 
taııaa rnıyettcn hoşlanmaz-

liı... nın bir k 
~ • 

0 
asabasına uğradı-

~ ... ı tanın bela-'' 
·1.1ııi q,ııye reisi gencin 
ilt nereden b. . 

ti~ ~taını ılsın? - Sakalını 
§, red' 

'doıt . ıngotunu sırtına 
ll\illeti 

' n ve devletin en 
~lt,na itib • ar olsun diye, oğ-l)' ga gltnıi§. 

.,. • bu aı .... .:ı 
l&ij i •aua, otelin tarasa· 

~· çltlclt!e 
~ ~ç llrit ~cşguı bulunuyor-

\ L lıi hi ,.
1 

ada§ıyle birlikte ha ha 
'it g en· 

h ' ti ıp dururken, kar§ısın-
t6riı. Ylniı r • 

"'lCc f csını suratlı sakallı· 
t t . ~ hlld .. fk . tıai e o elenmiş. Bele· 

,,}l~t . reveranaıar 
"111i hı: cliııtıcıe • yapıp bir takım 
~b, ·dıır d' l"i ltlırıldanırken suratı 
.~ • 

1Yetekt v 

~ "ıalti • en bardagında ya-

~c v~~~ıncağızın mütebes
' """'ta ttttı· Ubarek muntazam sa-

t Scıı· ıı: . l 1..• 
rcı ~ını ça· 

ttrı hO§l gJrdz buraya? Ben 
Ot iılınam? ·diye haykır-

~ıJc ka 
~~ kı,, eli rı~!· Herkes "bu ne 

)t t. Ye ııy 

'

. tıaj . an edeceği 5ırada 
a ·· ' Pttki l'k • ' İl ıılıtıt n · ve vakarla ha-

\. t, llı~i~-~tni§ ve gene ikbal ve 
Ç· 

1 ıncitmcden çekilip git
ı iıııd· 
~~ '. diiııya 
~~ '°!111c k lnatb~atında. belediye 

tti: t, lıiıha:"lılıgı, terbiyesi al
' 1, sa. Arnerikan gaze

•1t(\j 

ıı llıt~ı/ bı.ı bi titn 
t"lttltt ti? ... fier gençlerin haddini 
' , ' til11ı. .. sene A vrupaya 
\l .... ~ ıı turı .. 
~~tı ' u potlar kırarlar. 
l ~ li 1lt>tir,,,. esnasında §U §U şu 
tıı tlt "lltl d. 
·~ ıç~dt tıı bu e.~. ~: ~u sene de bu 

Ct • )'~ YUgu.ınuzün ~erefli ai-
~'dırı en bu küçüğün hali yü· 

• deyip duruyorlar. 

"'~~~~11lı • • * 
~ ~ıı· ~ .. .. 
~ ' 1ll bı.ı ltatüne uzatarak kar-
~~tt Çi~ ıca:;na sokmak .. Sabah

~~. tıtıc1c lak §ak da şak şak 
t~ 1ı',c "· Çenesini çarpıtarak 

~ ~:c · ederek 
~ t ur, le umumi yerlerde 

~p :t~tttikı ~nu§tnak ... Külhanbey
li ilacı Ctı Om 
~.. Cti ~ uz çarpıtmakları, 

~lliıı . v, b a namı altında hort-

'· 
11
Clicc,·

11 ~ll'larrklıklarla büyü. ~l ı bır k 
~ •ttr abadayrhk bir az-

'rıı..ııııı,t, b· 'tına visltiyi l • 
~. ıı t11t· 
~t 1~l> tel 1 dünyalılara katla· 

1\. lıt,..ı en A 
-rdıı, •\ tr • ıncrikanvari mede-
t >ıt,, tibi .. 
~'fllııcıı ter biı goatcrilmek isteni-

11tlcr de terbiyesizlik gibi 
. l:ı varaa A 

~ h 11 tcrb· merikahlarda öy· 
~l ıı ıı. ıye ,.. .. 

'il İ·· '"<l l.ııJa '"t.ınaka~ları ara-
~ııı t . fılıyor ! }J 1 .. k .. l!lt ar11c b" ~e c şu ur ... 
dti tııru ltdir !,, diye e5ki bir 

~t~ tene tahakkuk c<li· 

~. lı }''•iıtik 
~ ı~ her y d b" • >tıı~ tene b" . er e ter ıyeıız· 
\ "<llıt. lldıö• • • . 

'!ts,,'ttbi .raJılll, ?lmız terbıyemız· 
t.~ }'eli d Zıra hakikl Ameri-
1;~. li c onda 'd..ıı • 11 farklı bir ıcy 

"lllı b'ı 
U L ~il it•b 1 

rncmezlik, aile o· 
'o~ • ar ~lan en budanmalı, kc-

llıa.lıd ı r. 

~I <Va-Nu) 
() .... ~Q~ld . 
~~ ()il\ e feci bir 
k~ ~·ao ~:il kazası 
~!\ ~lııg~i;ı;e. A..) - Geçende İta]. 
k'iL 'ıos &elen Avusturyanm 

~ l.:. U ı.ev 
~ "llle~ . C~i ve kızıyla o-

' \la ~İte~·e ~ıbya otomobil yo. 
' \> ll~l8ı g.ıderken tekerlek liı.s 

~ ~oııs 
1 
'Uı.erine otomobil dev 

~~'tohı-u~ osun kızı derhal öl. 

'ı~°' dt b~astanesine nak1edi
l>az.a1 a.ı 80nra ölmüştür. 

arı hafift• ır. 

• . ~ 

Eıı qüzcl meydanı çeviren apartımcın Zarın arlrosmda berbat bir mezbele bıt lunacağı kinıA" hatırına gelir H .. 

lstanbul konuşuyor ! 

Taksim meydanının yanıbaşında 
Civarı koku ve sineğe boğan~ heran yangın 

tehlikesi yaratan bir mezbele var 
Geçenlerde bir dost telefon etti: 
- Taksim meydanı lstanbulun en 

güzel, en temiz, en lüks yeri olduğunu 

bilirsiniz değil mi? Buranın yepyeni ve 
büyük binalarından Amasya, Zigana, 

Kamer, Kalis ve Deniz apartmanlanna 
bir geliniz, arka tarafa şöyle bir bakı • 

nız. Bakın göreceğiniz manzara inanılır 

§ey midir? ddJi ve telefonu kapadı. 

Doğrusu, T.aksim Cümhuriyet mey

danı civarı hakkındaki bu ~ikayet bana 

mübalağalı gelmişti. 

Aradan günler &'cçti, dün ayni dost 
tekrar telefon etti: 

- Yahu, neye gelip b'r bakmadın? Bi 

zim derdimiz dert değil mi? Bu kısa söz 

lerime inanmıyor musun? Öyle ise daha 
iyi ya, ı;el de gözlerinle gör! .. 

Bunun üzerine bir iki saat sonra 

orilhia olacağıma söz verdim. Vakit ak

şama yakla§ırken, ben Taksim meyda

nının yukarda isimler:ni sıraladığım 

apartımanlarrmdan birinde bulunuyor
dum . 

Bir yüı:ü Cümhuriyct meydanına, di

ğer ytizü de Ayazpaşa istikametine ba· 
kan apartmanlar, Sarayburnundan Ada
lar, Moda sahillerine kadar denizi gör· 
meleri mcşhuılJu. 

Ş 'k.iyetlcrini dinlemiyc gitti~im ev 
halkına bundan bahsctmiye kalktım. 

- Manzara mükemmeldir amma, ne 

çare ki balkona çıkamadığımız için isti
fade etmemiz kabil olmuyor diy.: dert 
yandılar. 

Bu sözlerin . m~nasınr <1nlamadığımı 

görünce. aile reisi olan zat ;z;ah etti. 
- Bizim apart•manların arka kısmı 

pis bir harabe, mülevves bir çöplük ol· 
du. 

Vaktiyle burada bir otomobil garajı 
ardı. Bir raman metruk bir halde bıra
kı~dıktan sora bu garaj. bir gün birden-

bire yıkıldı. Hemen balkonlarımmn al
tında türeyen bu harap manzara. göz
leri rahatsız ettiği yetmiyormu§ gibi, 
burası gün geçtikçe bir çöplük halini 

aldı. Bir zaman sonra sinek ve mikrop 
yuvası bir mezbelelik oldu. is kokulari-

le burunlarımız tahriş l'dilirken, sıhha· 
timiz de tehlikeye g"rdi. 
Muhatabım burada ~ustu, oturduğu 

koltuktan ayağa kalktı. 

- Buyurun, dedi. bu çirkin manza
rayı size de göstereyim. 

Uzunca bir koridordan ve ferah bir 

odadan geçtikten sonra, geni§ bir bal
kona çıktık. 

Uzakta, Sarayburnıından Adalara ka 

dar uzanan nefiı bir manzara görünü • 

yordu. Başımı balkonun parmaklıkla -
rından uzatıp ta aşağı baktığım zaman, 

evvela siyah renkli, eıki ahgap b 'nalar, 
ufacık kargir evler gördüm. Biraz daha 
öri•me. bulunduğum balkonun tam altı
na bakınca, gördüğüm manzara, ıizin 
ide resimde göreceğiniz gibi, anlatılan -

Y azan: Haberci 

Taksim ml'1Jdaıııııııı etrafındaki a. partını!lıtlarrn, arka pcncerclcrindcıı 
ba1'ıııca görcc€ğ:ııi: manzara bı1dur. 

Tak.c;im meıJdamııda1;i ap<ll" 
lınıaııkırııı arka tam/um 

' 

Merakh bir 
Alman 

gazetecisi 
Roına ~yada 

tevkif edildi 
Romanya polisi, Karol Kne~ht isim 

ti bir Alman gazetecis'ni tevkif ttmiş· 

tir. Bu Alman, Tuna üzerinde muhtelif 

stratejik mevkilerin fotoğraflarını al· 

makla itham edilmektedir. 

(Daily Hcrald l 

l:ırın ayni idi. Burası bir harabe, bir 

mezbele idi. 
Yalnız bahsed'len kokuyu duyma -

dım. Ailenin küçük çocuğu sanki bunu 

hissetmiş gibi: 
- Bugün yağmur yağdı, koku ve si

nekler azaldı. Hele bir güneş açsın. O 
zaman yine başlıyacak .• 

Marmaranın güzel manzarasına bir 
kere daha baktıktan sonra, balkondan 
ayrıldık. Tekrar misafir odasına dön • 

dük .. 
Artık vakit gecikmişti. ev sahiplcrin

lden müsaade istedim. Kapıdan çıkar • 
ken, aile reisi birdenbire hatırına gel -

miş gibi: 
- Aman. dedi, az daha unutuyor

dum. Burada hergün yangın tehlikesi 
içindeyiz de .. Arka tarafa atılacak bir 
kibrit, bir cigara çıra haline gelmiş 
çüriik tahtalarla dolu mezbeleyi bir an
da tutuşturabilir. Bu harabenin semte 
~n büyük tehlikesi de budur. Yazınızın 
sonuna l>unu da ilave etmenizi rica ddc
rim. 

rlABERCl 
' 

Bulgar Krah 
Başvekilinıizi tazigeetli 

Ankara, 29 (A.A.) - Başvekilmizin 

kardeşini kaybetmekle uğradığı matem 

üzerine Bulgar Kralı Majeste Boris, a· 

şağıya dercettiğimi.z taziyet telgrafını 

çekmi~tir: 

Son Ekaelanı hmet İnönü, Batvekil 

ANKARA 
Ekselansınızın uğradığı acı matem 

hakkınldaki hazin haberi alarak en sami

mi taziyetlerimi uz ederim. 
Boriı 

Başvl'kil İnönü, bu çok dostane ve 
nazik3ne alakadan derin bir surette mii
teha&Sis olmu§ ve a§Clğıdaki telgrafla 
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CUMHURJYE~l 'te: 

Zafer~n en yükseği 
.1\1. Turhan Tun 80 ağustos m11z.affrrl3 eU 

dola~ ıslle tarihteki dlğı•r Türk ı.a.tcrJtorini 

a;oıdcn gl'~ln'rt'k şunu dl~ or: 

Tanh TUrkler:ln de ııayıınz zaferlerini ha. 
fızasmda taşır. lılesclA ı.tcte'nln Han sUll'ı.. 

lesi hUkllmdarlarından birine karşı kazandı. 
ğı bUyUk zaferi hayretle anlatıp durur. UL 
kin Mete yalnız yendi \'e ... yurduna döndü. 

Cengizln açtı~ı bayrak altında toplanan 
'IOrklerin yaptığı harpler de tarihin lmrc. 
nerek ve başka mllletıere örnek diye s~
tererek hatı1.asında yaşatbğl bUyUk ha.dlsc. 
!erdir .. MeselA. SUbUt.ayın otuz iki millet or. 
dularmı yenmek suretlle kazandığı 65 mey. 
dıı.n muharebeııılnln her biri bir §aheserdir. 
O bllytik asker 'Kora'dan kalkıp Macnrlsta. 
nm !arp sınırlarına kadar gelmiş, bir yMdan 
da Oder nehrini aşıp Breslav önlerinde Av. 
rupalı orduları imha eylemiıtl. LAkin o da 
gUnUn kahramanı oldu, fııtıkbalde yaoıyan 

bir eser vermedi. 
Timurlengin .Altınordu ile yapbfı harp 

gibi TaşköprUde, .Ankarada Jdare ettiği mey. 
dan muharebeleri de askerlik balrnnından 

birer deha nUmunesldir. Fakat o parlak za. 
terler birer tarih sayfası halinde kaldı, ken. 
dllcrlnden ebedl outeler doğmadı. 

Osmanh Türklerlnln Kosovada, Nlğbolu. 

da, Vamada, Muhaçta, Çaldıranda yaptıklan 
meydan muharebeleri, hayretle tetkik olu. 
nacak birer muhteıem §ehamet, celA.det ve 
besalet mevzuudur. Fakat tarih, pervamz bir 
ısrarla, 80 ağustos 1922 meydan muharebe. 
•inin bütün bu sayılan zaferlerden ve ben. 
zerlerinden ü..'ltün bir kıymet taoıdığmı hay. 
kırıp durmaktadır. ÇünkU o sav~ı dA.hlynne 
bir §aheııer halinde tarihe tanıtan BUyUk A. 
dam, yalnız muzaffer olmakla 'kalmadı bir 
zaferden bln zafer çıkarmağa muva!!ak ol. 
du, yeni bir millet yarattı, yepyeni bir devlet 
kurdu, zaferini ebediyete tanıttı. 

O günün aziz hatırası önünde hürmetle 
<'~illrlz. 

Gazeteclll§ln ince ve 
ehemmiyetli tarafa 

Gene "Cumhurlyet,,te Abidin Da\·e.r, on 
beş &ene cnelkl bir hatıra)& nakled<"rl-icn, 
ıazetecllikte ı,ıtilenl g"UnU ~üne )8Lma. 
ıım nekadar rh<"mmlyetıı olduğunu tcb:ırüL 

<"ttlrlyor. Kendisi ,·aktue bir kere, bu tar:ıtla 

h:U'cl<et etmemenin cezaamr gonnü,. OJlc. 
ya. .. t,ittiğlne, ihtimal nrebUlr~ hemeo 
yaunalıydr. Gazeteci, biılm ıuıladığtmı:ı ma. 
nada ''müverrih., değildir, duydu~u şa;ı lı•nın 
bUtUn ııafhıılarfyle tt"krmrnüJ etme11lnl IM>kll 
3 rmez. Bir me\'Zuun bütün hakikati Ur anla 
~ılmaı1ına yardım edect'k bre turlü aki~crlni 
tubit ctm<"31 gerektir. Yanlı, hMap Bllidl'lt. 
tan döner zate .. Abidin Dıwerln anlattığı 

hatıra ,udur: 

Taarruz başladıktan birkaç {;Un sonra An. 
karanın resmi tebliğleri haricinde csrarenı;1z 
bir muhabir o zaman çalıştrğım gazetenin 
idarehanesine telefonla bir takım haberler 
\"ermeğe başlamı§b. 

Kim olduğunu ve nereden tele.fon elliğini 
enlıyamadığımız, yalnız tlskUdar tarafında 
bulunduğunu öğrenebildiğimiz mec;Mıl Ye 
10lufk4r muhabir, bir ak~am bize ordumu. 
zun yeni muvaffakfyetle'rlnl bildirdiği gibi 
düşman Başkumandan~nın esir edHdiğinl de 
haber \'erdi. Biz, o zaman, bunu da, :Muıta • 
fa l\:emal Paşa esir ctlildl, diye Beyo~lunda 
ortaya atılım uydurma habere, bir mukabele 
sandık. Çünkü Yunan Bll§kumandanı Hacı 
Ancsllnln cephede olmadığmr, galiba tunır. 
de bulunduğunu biliyorduk. 

Bir glln sonra gelen Ankara rc:şmt tebll. 
~inde, Yunnn Il&§ltumandanlı~r fllcn idare 
etlen blrıncl kolordu kumandanı General Trl. 
l<opleln esir edildiğini okuyunca, iblr gUn C\'. 

vel ayağımıza k&dar gelen bıı mUjdeyl her. 
ltcstcn evvel vermek fırsatını k&çırdığımız 

için, l!lonı;uz bir eııc! ve pl§manltk duydult. 
Ruıtlln bllo o fazla teenni ,.e ihtıyalı göıııtcr. 
dlğlmlze htılA. müteessif olur ,.c bunu, gazc. 
teclhk hayatımın • gerçi atlamadık, herkes. 
le beraber verdim ama _ gene en fena atııı. 

yışı telCıkld ederim. 

KURUN' dn 

Akrep tahtelbahlr 
Hikmet l\fllnır 3 ıuı~·or: 

Bozcaada önlerlnde Jııpanyol gcmlsint bıı. 
tıran meçMıl tahtelbahlrln, bir h&!ta evvel 
Bostancı önlerinde görUldUğfl vaylıun çık. 

mı§tt. 

Şimdı de, tahlclbahlrln, kendi kendini im. 
ha ettiği ellylenlyor. 

Buna bir noktadan ihtimal verileblllr. Çün 
kU, bu muzır tahtelbahir, bir bakıma akrep 
gibiydi,. Sıkı çemberine girince, aynen - a. 
tevıc ku~alılmı§ - akreplerin yaptıAı §C

kilde kuyrÜğu ile kendini soktu ve oldUrdU. 

teşekküratını bildirm§itir: 
· Sa Majeste Boriı Bulgar Kreh 

SOFYA 
Majestelerinin göndermek lütfunda 

bulndukları telgraftan son derece mü • 
tehassis olarak 11araretli m!nnettarlık 
hislerime itimat ve derin hürmetlerimin 
kabul buyurulmasmr ricıa ederim, 

1smet lnönü 
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30 Ağustos sulhün 
zaferidir! 

Cç kavga 
Diln üç kişinin gaı a

lanmaslle netıcelenai. 
Dün ıehdn üç yerinde yaralama 

vakaaı oımuş, suçlular ya.kalanmıştır. • (Br14 tarafı 1 incide) 
retmenleri burün kartdarında okutacak 
talebe bulabiliyorlana, bugün genç ıu
hayiarımızın sırtlannda Türk neıilleri· 
ne ıut"W" veren bir ünif onna görülebili
yoraa, burün bu memlekette gazete 
çıkıyor ve bu gazetelerin sütunlannda 
imardan, kültürden, bir milletin medeni 
hamlelerinden baha.eden yazılar netre • 
i!itebiliyorsa, eğeT Türk ressamm elin
de bir fırça, Türk c!enizcinin idaresinde 
bir gemi bulunabiliyorsa, bugünün çok 
tabii görülen bütün bu imkanlan on bet 
yıl önce bugün kazanılabilmiştir. 

Böyle bir gün tarihe girmemiş olsay· 
dı, Türk topraklarında işliyen lokomo· 
liflerin, tramvayların, otomobillerin, 
otobüılerin, fabrikaların, madenlerin 
bütün it ve verim kaynaklannın işçileri 
mutlaka çalııacak i~ bu!~ı:u:lar, mutla· 
ka sürünürler, mr \ \a her insanlık 

hakkından rmıbrum bil-er canlı ölü halini 
alırlardL Dünyanın en v~lm!i, en geni§ 
tarlalanna 1a'1b olan Türk köylüsü me
zar yapacak altı kan, topraktan b"!e 
mahrum kalır, dedesinin bin kuıak yu
kardalci dedeaindenberi hür olan Tüık 
maraba olur, ırgad olur, onursuz olur, 
yok olurdu. 

Türk milleti bayram yepıyor. Çünkü 
bugünün Batkwnan~an Meydan mu
h.arebeıinin on betinci yddönümü oldu
ğunu ve Baıkumandan Meydan Mu· 
harebeıinin iae, Türkün yeni battan 
dünyaya gelit günü Olduğunu biliyor. 

Bir baıkumandan eaasen tek vasıflı 

olmıyan, bir çok manalan, bir çok kıy -
metleri phıında birleıtinnit olan çok 
kudretli İnND dernektir. Fakat aa,. 
ku.mandanlık meydan muharebesinin, 
§alıaını tarihe perçinlemit olan büyük 

plibi hir baJkumandandan da büyÜktür. 
Zira o kendiıine verilen bir vazifeyi 
yapmemı9, kendine vazife bildiği iti 
yapmıflrT. Eğer öyle olmasaydı o, bu 
uferiyle beraber k~koca bir milletin 
gönlünü ele kazanabilir miydi? İ§te l&· 

rih meyc1andadıT. Hangi zafer, hangi 
lnamandarla böyle :bir prestj ve böyle 
bir çehre aunabilmittir. Hiç ıüphe et· 
memelidir; Atatürk zaferinden de bü • 
y\iktür. 

On beı yıl önce Koeatepeden verilen 
bir batlnımandanhk emri ile yıldırım 

ribi ileriye abl!ln ordu, en ufak vidası
na kadar, ve her biri en büyiik bir im -
kanaızlıfı yenmek bahasına onun tara
fından hıızfl'lanmıfb. Fakat, o ordu, 
kat'i zaferi kazandığı gÜn bile en lü· 

·zumlu vaaıtalarmcan mahnım bulunu· 
yOTdu. On bet yıl ıonra, Türk milletinin 
aeTe aeve, temin ettiği imkanlara daya
narak onun tekemmül ettirdiği muhte-
em Türk orduıundan küçük bir ı>ar· 

çanm Trakyada 24 devletin en 5alahi
yetli askerinden ne büyÜk hayranlrklar 
topladığını ıördük. Ba§kumandanlık 
muharebetinden dera ala.n dünya, idik
katli, titiz ve yonılmaz bir çalı!manın 

mahıulü olan burünkü Türk ordusunun 
batında ebedi Türle Batkumandanmın, 
İcap ederıe, ne büyük harikalar ynrata
bileceiini pekala anl~•! bulunmakta
dır. 

Türkün bugÜnttü huzuru, Türk hu
dutlarının bugünkü emniyeti, cenubu 
terki Avrupada ıulhün bütün tahrik • 
}ere rağmen sapasağlam durabilmesi ve 
müttefiklerimize verd.iğiml.z de\•amlr 
emniyet ve itimat bu anlayıtın mahsulü
dür:. 

Vatanda§; Türk, ordusuna bakarak 
yalnız hissi bir gurur duyır.am~ı, elin
deki bu ttlısımlr kuvveti bir parça da 
realiıt gözle gönneli ve huzurunu, em

niyetini, kazancının devamını, hayatını 
sigorta eden bu büyük müeueseye l:ı· 
ahhüt ettiği takıitlerl•en batla aynca 
yardımda bulunmayı b;r vazife bilmeli
dir. 

Türk ordusu, Türk evinde doğan 
yavrunun sıhhatini .koruyan Tanrı, 

Türk mahnlleıini yanmakt'1!'1 kuı-taran 

itfaiye, Türle ıenciniıı kahkahas•nı mu
hafau eden neı'e, Türk yaılısma Azra
ili yaklaıt::muyc.n z.hir: Tfük tarlasını 
Yeıerlen kudrc.-t, Türk fılb.ı-ik.:ı'1nı çıt· 

lrttınm 1>uhar, Türil tchriııi aydınlatan 
elektdk, Tllrk yeitt!lnl:ı.ini ~·t~1;:-e! ;:tti
ren riizııir ve Türk ciğeı!ne müvelliılül-

humuza temin eden mucizeli kaynak de 
mektir. 

Türkün orduıu ne kadar .. ilam o
luraa, Türkün bünyeıi de o kadar ıai· 
lam olur. 

Bir Türkün, orduıuna en modern va· 
ııtalan temin etmek için yardmı etmeai 
demek, evvela kendini verem olmaktan 
kurtarması demektir. 

Geçit reıimlerinde orduyu allo,lamak 
ve baynğa ıelim vennekle ordu sevil· 
miş olmaz. Orduyu ıevmenin vatanda•• 
yüklediii vazifeler vardJT. Bunlann en 
baıta ıeleni hava kuvvetlerine yardım
dır. 

Ey on beş yıl ıonra ı:la 30 Aiuat.oau 
idra!c etmiş olanlıır! 

EY her §eyler7ni on bet yıJ Önce bu 
ordunun istila düşüncelerini Allrörende 
bir daha dirilememek üzere imha ediıi
ne borçlu olanlar! 

Hava kuvvetlerine yard1m ediniz! 
Türk havalınnı, Türk tayyareleri 

ile dollurm.:ık en büyük hevesiniz, O. 
büyük a~kınız, en büyüle gururunuz ol
ıun .. 

HABER 

-Cuİnhuriyet 
meydanı 

·Taksim cumhuriyet meydani, gi.i.zel. 
liğine, mana.sına ve kıymetine Jlyık 

olmıyan manzaradan tamamiyle kur -
tulmak üzeredir. 

Bir an evvel tatbikını uırarla te. 
menni ettiğimiz bir ,karara göre, el. 
vardaki kocaman çirkin ticaret illn. 
tarı kaldınlacaktır. 

Beyoğlu kayınakamlığt, bu ili.nlan 
oraya asan müesseselerden, mukavele 
teri bitmi§ olanların, mukavelelerini 
yeniletmemi~tir. Daha şimdiden bir
kaç bUyük illnın yerleri bo~lmtştır 
ve yerine hiçbir ilin a.sılmıyacaktır. 

Diğer ilan sahipleri, mukavelelen 
bitinceye kadar bu ilinlan muhafaza 
edebileceklerse de, 80nradan onlar da 
oralara yeniden ilan asamıyacaklar. 
dır. 

Diğer ta.raftan uzun zamanda.nberi 
kaldırılması temenn! edilen hal! da 
Taksim meydanından, Sıraserviler cad 
desinde bir yere na.kledilecektir. 

Sinemanın karşısına düşen bir yer 

1 - Bayazıtta Valdehanda 58 nu· 
maralı odada oturan tran t~aasından 
Ali, Marya adındaki metresi ile dün 
Suadiye gazinosuna ıitmiıtir. 

Orada Kamil ve Mehmet isminde 
iki tanıdığına tuadüf eden Ali bunla· 
rı da masasına davet etmit saat yirmi 
ikiye kadar yemiıler, içmiılerdir. 

Paraları verdikten sonra hep birlik 
te 1atanbula dönmek üzere yola çık· 
tıklan zaman Ali Marya yüzünden Ka
mille kav.:aya tutu§mugtur. Kavga Su· 
adiye pltj noktası önünde büsbütün 
büyümüı, Ali tabancaıınt çekerek Ka
mili bacağından yaralamı~tır. Silah se
sine polis noktası yetişmiş, Aliyi elin
deki tabanca ile yakalamı1tır. Yaralr 
Haydarpaıa Nümune hastahanesine 
kaklırılnuıur. 

2 - Kumkapı:.da Arapzade sakağın
da 40 numaralı evde oturan 16 ya~:n
da Takuhi ismindeki kızı ayni mahal-
1ede oturan Artin oğlu Sergis :ıikahla 
istemig, fakat kız razı olmadığından 

babaaı vermemiştir. Sergis bundan 
çok müteessir olmuş, dün kızın yolunu 
beldiyerek neden kendisine varmak is
temediğini ıormuıtur. Takuhi: 

- Gönlüm öyle istiyor 1 deyince 
Sergi.& cebindeki jiletini çıkararak Ta
kuhiyi sol kolundan ehemmiyetli su· 
rette yaralamıştır. T~i feryat e
derek kaçmı§, Sergi.a ya.kalanmıttır. 
3 - Galatada Arapcami.dc Doğruy ylo
da oturan Recep ile Ömer alacak yü
zünden kavga etmiıterdir. Ömer. Rece
bi dövmü§, bıçakla bapndan yarala
tnr§tır. 

altı abdesthanesi yapılacaktrr. 
Cumhuriyet meydanının boş kalan 

yerlerine ayni biçim üzere bir sıra 

dükkan, büyük ve modern bir kahve 
inşuı da ditşünülmektedir. Bu husus. 
ta, teklifte bulunanlar olmuştur. 

Bu arada bizim de, evvelce yazdı. 
ğrmız gibi, yine tekrarlıyacağımız bir 
dilek var: Cumhuriyet abidesinin, 
• dUnyanm her yerinde büyük abide. 
lere yapıldığı gibi • yıkanması ... 

Cumhuriyet abidesini, muhaiaza. e. 
debilmek üzere, bu saygı tedbirinin 
asla ihmal olunmamasını ve büyillt 
bir titizlikle daima tatbik edilmesini 
isteriz. 

Mistinget'in 
deli divane aşıkı 

Sahnede herkese gUrUnmesf ne tahammUI 
edem1yerek artisti UldDrmeğe 

teşebbüs etti 
Fransızların "altmıJlık revü güzdi,, 

Mistinget, bundan birkaç gün evvel 
çok garip bir tecavüze maruz kalmıştır. 

Meşhur artist, evüyü müteakip ge
ce saat 2 de Mogador tiyatrosundan 
çıl - :ak evine geldiği bir sırada esraren 
giz bir liLl-ııs evinin kapısını salmı2 

ve Mistinget'i görmek istediğini söyle
mi§tir. Kapıcı da gayet tabit olarak, 
bu münasebetsiz zamanda, meşhur ar
tistin rahatsız edilemiyeceğini ve bina
enaleyh dışarıya çıkarak, sabahı bekle· 
mesini adama söylemiştir. 

Meçhul adam, sabah saat onda tek
rar kapıyı çalrnı§ ve kapıcı vasıtasiyle 
artiste §U küçük puılayı göndermittir: 
"Rucn şehrinden yaya olarak geliyo· 
rum ve sizi muhakkak ıörmeliyim.,. 

Kapıcr bu kağıdı hamilen asansör
le yukarıya çıktığı sıra.da, meçhul a
dam da, basamakları dörder dörder atlı
yarak, ondan evvel yukarıya fırlamıı ve 
apartmanın kapıamı %0rlamağa baı1a
mıştır. Bereket, tam bu sırada, kapıcr 

da gelmiş ve kapının yıkılmasına mani 
olarak, derhal polisi vaziyetten haber
dar etmiştir. 

Bittabi meçhul adam derhal yaka
lanmış ve mesele anlaıılnuttır. Mark 
Deleland artında olan bu adam Ruenli 
bir reuamdrr ve Mistenget'e Ji1k ol: 
cuğu için onun herkesin önünde yarı 

çıplak bir '1alde prkı söylemesine ta
hammül edemiyerek kendisini öldür-

Mistinget 

mc-k için evine girmek i5temi§tİ. 1 

Tıbbr adliye sevkedilen zaval}t a
damın deli olduğu anlaşılmış ve üze

rinde bir tabanca bir uma ve Mistinget 

in elliye vakın fotoğrafı çıkmıştır. 

Adamcağız b!ttabi, mukadder olan 

yere görvierilmiş, meşhur artiste gelin

ce, o da, elli seneyi mütecaviz şanat ha

yatı esnasında. bu türlü tecavüzlere 

maruz kaldığını. gülerek ve kemali İf· 

tiharla anlatmıştır. 

Çin -Sovyet misakı. 

c,.- oıı"' 
·uıı {csmP 

Çiıı faoia8ı: Japoll bombarclımanları ıun bir kurbanı otomobı 
na bağlanarak ha staııeye götürillilyor 11~ 

ııaJ!l.!1 dit !' 
(Bat tarafı 1 incide) ) 

imzalandığı if~a edilmiştir. Beş sene 
için aktolunan bu pakt mucibince, a. 
kidlcrden birinie karşı vaki olan b;r 
tecavüz takdirinde diğer akid, mütc. 
cavize hiçbir yardımda bulunmamağı 
sarih surette taahhüt etmektedir. 

Sovyetler şimdiden yardıma 
başlamışlar 

Şanghay. 30 CA .A.) - Japon se
fareti namına söz söylemeğe salahi • 
yettar bir zat, Japonların Çin • Sov. 
yet paktını büyük bir itimatsızlıkla 

ka~ıla.dıklarını ve paktta gizli matlde 
ler bulunduğundan ~üphe ettiklerini 
söylemiştir. Japonların itimada şayan 
bir mcnbadan öğrendiklerine ,göre 14 
ağusto~ta yirmi Sovyet tayyaresi Şi
mali Çine hareket etmiı:tir. 

Misakın gizli tarafı yok 
Nankin, 30 CA. A.) - Hariciye na. 

zırr Çin - Sov~·et paktının imza edil. 
diğini resmen sefirler heyetine bildir· 
mi§ ve paktın gizli ahkam ihtiva et. 
med;ğini ilave etmiştir. 

Japon fıçısının etrafına tevrilen 
ateşten çenber ! 

Paris, 30 (Hususi) - Le Journal 
gaı.etesi Çin • Sovyet Rusya misakın. 
dan bahsederek diyor ki: 

"Bu misak, • Japon f ıçısıımı ağzma 
geç;irilmir.; olan ateşten çenberdir. Çin, 
büyük bir devletin kendisine manen 

müzaheret ettiğine şahid olduğundan 
dolayı mPmnuniyet :zhar edebilir. Şim 
diki halde bundan başka bir ~ey mev. 
zuubahs değildir. Fakat yardım çar. 
hına bir kere parmak dokundurduk • 
tan sonra bu çarhın nerelere kadar 
gideceğini kestirmeğe imkan tasavvur 
olunabilir mi? Japonların mevcut ınu 
hataraları ölçmeleri için ciddi sebeb. 
ler mevcud olduğu doğrudur .. , 

lngiliz notası tevdi edildi 
Tokyo, 29 {A. A.) - Bugiin saat 14 

te ingiliı; maslahatgiizarr Dodd, 1ngi. 
tiz sefirinin ya.ralaıtmas"le neticelc -
nen hadise hakkındaki İngiliz llotası. 

nı Hirotaya. tevdi etmi§tir. Mülakat 
yirmi dakika sürmüştür. Hirot.a, sefL 
rin sıhhi \?aziyeti hakkında malümat 

istemi§ ve Şanghayda İngiliz ma
kamlarile müştl;rehen yapılan tahki • 
katm neticesini beklediğini söylemiş
tir. 

Hirota, hadise hakındaJ.-i raporu a. 
lır almaz, maslahatgüzarı davet ede. 
rek konuşacağını avadetmiştir. 

Siya"i Japon mahfelleri, raporun 
yalunda alınacağını Umid etmekte ve 
'\ı.ıkubulacak bir gecikmenin vaziye • 
tin vahamet kesbetmesine sebeb ola. 
cağını tahmin etmektedirler. 

Japonya hariciye nazın, Şanghay • 
daki Japon den.iz makamatma. tahki • 
katı mümkün mert.ebe süratle bitir • 
melerini tavsiye etmiştir. 

Jngiliz notasının metni 
Londra 2D ( A,A,) - İngiliz hUkdınet:lnln 

Japon .hllldlmeline '·erdiği porteıto notaeı 

evvelA. Büyük Brltanyaıım Çin Büyük Elçi. 
~iıl!Jı içinde bulunup Japon tayyarelerinin 
l:Ucumuna maru~ kalan otomobilin çok bariz 

surette İngiliz bayrağını ttJrll1e!(~ 4" 
surette olduğunu teb&TÜı: ~Un tı~ ~ 
ta Büyük El"lnin otoıll0 -'-'ile _ ... .ıı ~ 

' " ' fi\tll'l"" ,ır· 
llp geçtikten eonra. aınudu I• yara! 
nlkelll çelikten blr kUr§Ull _,,., de~ 

klCu»' it 
duğuııu da ta.ıırlh eyıenıe nra fl>' 

Nota, bu b&§Ja.ngıçtsn 50 ~ ~ 
etmektedlr: '5CYI eıı•'ı!f 

"İngıllz hUkftmeU. bU JılıilburiYetitl .. ~ 
" ınec _, ıurette protesto etme ııoJ11\.. ı!lf P' 

Junmaktadtr. F1lbaklk& blJ,dl_ def!! ~ 
bi hl "v _...ııı: ıf 

ha.rckAttan doğmu~ r da g&Y'"reıır 
pon tayyart>cllerf, karııl•:kıca!C fil ~ 
e{'haam bulunduğunu mu ıonıo~ ,,rJ 
8&rahatle a.nlamıştardır. ok dt~ ~i 
deki bayrağın görUlınJYece ıaıı ıU~ dl tıl ' 
oldufunu itadcden ibaret 

0 otoll\~ 1 
JuymeU haiz değildir. zır~· bil il ~ 
rak bulunmamı§ olsa dS:&r. ti pi • 
affolunmaz bir mablyett ~"il!.. 

Otomobilde buluııanlat'Jll ~ ıı.,11 "° ~ 
diplomat olması, eMnllil1Ye ... ıl" .r.cl 

ai1l buıuıı- ~• / Aııl ehemmiyeti b a.a oıdut1 f.ır'IJ (1 
larm gayrimuhanP eıb gı ıı~ 
&ayrimulıarlp eşha.ııı oıabi~: ıcı. ,f' 
Japon tayyareleri ıxıuhal< k ıııyeiıııd' t~ 
yUk Elçiıılne bUcuın etme ub'rır ~ 

ayri%11 ııd> 'Jl' _4 
diler. Fakat her)l&lde g ~lef' ,., ş-.:1"",~ 
t-Ucum etmek Isteınekte)~ ı.'lltidi''ru1li' 
lrnk ihlali teşkfl etmek i r Jd 1' ııet'~ 

eae 
da kaydeylemek ic&P adil' ~ ~tP -
Çin askerlerinin buıuı:ını adıBI ııır ~,ııı,I' 
blr muhıuıamanm yapıl~ııı ıı~ 
tıeyahat eylemekteydi- uııf te 61' 1" 
b4disenln hu.ua1 ve?ıaJlle .,.ozeuııe .. d 

fark• t ti".:~ 
mek latemektedir . .BU· un ı•)-e ııaY 
pılan bir hava bUcuınuı:ı ı:ıeuceıer _.t/ 
rak intaç edeceği vabllll )~ ır". 
!,;Ok ba.riz bir mi.a.!dir· b-..ıpte ''ıct~ ,,f 

ııtll ıµ• .... ,, ... .,. 
Bu gibi bA.diııeler, gliıt..... r 

rlpler arasıııda ıarib f~ ol~ ~..,I 
ret bulunan ve gayrWI ttaıl dO ~~.f 
gayriltanunı oıan :eıııya bit tl191 11,ıı 
Bu hAdl.ı!ede, her.bıUJ.gi ı.ııftl" ııır 

1 
l1 <il 

ilAn edllınif veyahut t&J1 .. -neııııJlt e~ . u bf!~ '/s.ıı .. !~., 
bulunmaması key!ıye ~ etr" tfJY 

kaldelerl~e muhalif 01 ,ıstntı11~r... J 
anın affolunmaz, ~ı;UrttJrıllel'11 ıı"'f 
<!aha ziyade tebarilS e .. ,~ .ırtd' 

~erıw yeır 
İngiltere hUkttrneti. ectıUri ~1')1 

hususatı talep etmek ın 11utı0 
meJ{ted1r: ı.ıılJl tıııtllJI l" 

ı - Japon bUkCınet ııır (J 

ne tam ta.rzlye ,-erıııesl· ı..rı tdil"°e dl"' 
2 - HAcllee mesuııer!ll ~ııl ııı ~ 

te cczalandıniına.!lo &J1ll1ı:ı, !Jll ıe?~ ı" 
3 - Japon makaJ111 5ıını:ı~ 6 

lerln tr.kerrtlr ~ımestıı~n ~ ~ 
TC lAz.ımgelen tedbirle et {t Af• 
mlnat vemıesi""" • }\il~ bıl ~:.<• 

Çil) ,...,flıı J" 
Rical eden ) ,.,... v çııı tıil' 
Nıınkin, 30 (A . . J,. . t ede11 ~~ıteı ~ 

bi istikame!.iod<:ı rıcs. &olO.J~ ~All1~. 
. , ısbU ıc~1eı" 

vetlerı Kalkan ın ~·-ı A.Cıcv 
Jllılr..... i'. . r~ . 

ı:;evirme hareketine ngl<llsJl tJef ~',_ 
için Nanku ve Seytl Jetl\'\-e .de' 

d. :Bll dS ı>" 
ni terketmişlP.r ır. id°ıuıı 
kin. Han..'keu deıtı ,.-~ı 
lacaklarclır. ~~ 1 
-··---=---~u· roıo 

l·····op·~~ ilir-;or "''' 
co" ,.r.- ,'P!P' 

sorevva cıeti ~~ 
: Beyoğlu tstiklll ea~o. sıı ~ 

Tramvay dun~,tt'~ıJ 
• de 1l ~ ~ 

Muayene baneıiı> ff,ıl' 
giln saat t 6-20 1 

edet• 
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Ve b" ---------"------..,..-
~t~ :Y!ccc, kendi kcnd"nc nasihat 1 şıladı. 
~ aya• b oı~ug ıın ahtiyar mahllıklann- Hazır mısınız? 

unu ncfs lk" . . • 'L' f eli ınc te ın ıçın u graş-1 - .ev et c en m. 

1-j • "' • O ıvaç . 

- Bir şey yeseydiniz. Çünkü geç ka 

lacağız. 

. 5 sene ev,,eı bugUn 

..................................... _ .. 
Türke 

Ebedi istiklal 
ve hürriyet 
doğdu 

~'na kgunu pek çabuk yaklaştı .• 
''Ilı tıdı" ·adar hayat, malum şekilde 

.rOrdu N . 
il fark · ermm nişanlı oldu-

k }'iYor ında bile değ'ldi. Yalnız ye
llttıı beyi Ve gene, eski usul ' üzere, 
'l\lı)Orlar~ ltzkereleşmek surctile ko-

- Kahvaltı ettim. 

Fazla bir soz söylemeden. erkek 
kızın önünden yürüyerek bahçeye çık

tılar. 

AJgo11 /Ju gün e/sane
ıe~ecek ve tap11acallt11 

~ ı, 
~-!'tık ly' 
r-·~ 'nun ~t aklına koymuştu ki bu iz-
~i'tcckt ayatında hiç bir şeyi değ"ş- 1 11hı Olu ı Yalnız şu olacaktı:, Evin 
~tu Yordu.. K:oğulmak rhtimali İ 

\~~l\jın dolayı .. "l . d z· ı 
. "1'11 ı._ • JZU muyor u. ıra 

"t}>i g. 
,~iti orınekten ürküyordu. Şim-

lı:totıc ıha.yatı garanti altıfıa alın
t>lifU r ~necek mesele yoktu. 
ı n gun'" ' ~ ita Unden kırk sekiz saat ev-

~7k hUyu~fa, ona, İstanbuldan gelen 
1 de ter . Paketler verdi. Uç hafta 1 
):ıaltcıı ~1 Celip ölçüsünü almıştı. 
tı Ctı art 
~· :ı ı ve adeta gözleri ka-

'r trı1t r 
~t~ tcrıct~k ipekli elbiseler. Düzüne-

~rıto ıpek}i çamaşırlar. f ki tanC" 

L ~tt'tlıi • 
"llllra n, aıık 
t•r •bin b' : .1n şaşkın bakınıyordu. 

tdL Ay ır ıt:na ile bunları üstüne 
'U nanın k ,, ~dii . arşı sına geçerek, ken-

~ ...... /\ . 
4~11:. illan 

h Q, dün ne güzel! Ne güzel! ... 
~ cııı t Yanın p · · · ı 

1 
U\'a] arası gıtmıştır ...... 

bot eUer o b' .. • tarke . • nu, ır an ıçın, se-
(), ,. ttı. 
~ llijd" 
~'ı ?ıc 0;~c adar, zengin adama var-

~ ~ttn ~·~ğunu hiç düşünmemişti. 
tu.,~ ~liı~ ~~hu!t~ bey, karunlar kadar 

•ı .. .... tbıyd" K: d . . ı. •ard 1
• a erın ne ganp 

l\ic --.L ı ! Bu n 
'~ ttrn: . e Şanstı ki bu adam o-

lt "~· Ştı. Hayretle aynada ken 
)~1 ~~ . 
L t~~ ' tayıf y· .. .. . . . . 
~ de tt1 uzunun ~çınde ıri sı-
~C(ı t0~1 ensesinde büyük bir yumak 
~ · ı.. anan .. 

) •1~ •• gur saçları... Yok, 

C Oıııı rı}Uzeı değildi. Acaba Rüştü 
Cl\. ılll • • ~ıı:ı --t rı· ıntıhap etmişti? 

il:: jt b ı~anı 
, Çcı Cljtdi .ısının hayali gözleri ö-

t(j~lc. ~ ltıb·' Uzun ve azametli enda
tı:ııı,tı ... () 1 keskin bakan açık renk 

' 'tUz · ltıtıc hcl'tı el ır erkekti ... Hem zen-

Ço~ d ~::a:netliydi... Hangi kadını 
, & atıq iy·ı 1 

.... Herhalde kendisinden 
~ıı tı d. Crıniı 

ııc t.ışun 
~ 'arudı. ;c. Nermini ürpertti. Kür

'ı:;lı:ı trl'tıirı Çıni çekti. 
~ }'a ltend· · t,. llında ını bu azametli koca-

bı: fı.,1Yctsit 0
• k~ar küçük. o kadar 

~~ <c \'1.ıq- goruyordu ki Rüştü bey 
~'tı tırı1 &a sa. rnaddetcn manen yı-
lııı lltı nı.Yora 

lıı11 Sılt~~ u. Yavaş yavaş man-
'ıı ~ '\lr, l{e d' . . w 

tfllıı llıc n mı cskı kılrgında 
tcı l'l'ınun oldu: Aylıklı bir 

ı. () • 
'l .~hah * "' 
~ llıt . gene k 
r oıı.,.._ t\iıı • ız, erkenden kalk-

~t~t ·~Ilı b~:Ve( onun sekiz.ele ha
t C i "UŞt'" llııi! lltcckl u bey tenbih ctm:şti. 
~t~ §ahitle:;· belediyeye gidecek
t~cı il hnı bekletmemek lazımmış 
\1\ ~l\tr;)a Yapılan ipekli elbisesini, 

•" Unu · . 
h 1 CtJc t" gıy.dı. Şık c::apkasını 
(Jtı ' "tdi :ı 
'h '·l)ıL 
.... ~ "'ta c· 

t ti at Ne ~dden pek zarifti. 
ıı :.l'tıt}'ip ~ın her gelin gibi bcyaz

~'ııı. \ilııl''\r eller takmadığına için 
~ııı· · n· 

~~ 1 ti. ,,. U"tiı bey bunu akıl 
tC\ "'C" ·}. • 
ı ttrnc . •sı <le teklif ctmeğe 

ı ~h;ıı rnışti. 
· 'lııi "" ltaııa 
l (ı.a,, ll•lcrn· · .cenç kızı itina ile ta-
t ~.·r ıştı li 

~... 1% ha•." <ıtta dudaklarına. 
•ıy.. ıfce a'lık .. . . bı·--1 ttrn· • surmes nı 
lıvaı 'iti. 

' et b . • rı •tınc . 
IJ, . ·k I! . c ~clıni süzdü: 

t • ~ Uzel old 
u~tu be unuz. Çok yakıştı! 

~ Y mahcup ~mıya-
ı~~. 
orır ı~ l<ızara 

il • • ı. 

~ •. ' ~ _rcddütıe sordu: 

1ki uşak şemsiye açmış. efendileri
nin başırı1a tutuyrrdu. Zira şiddetli 

yağmur yağmaktaydı. Nermin kendi 
kendine düs".inüyordu . . Bu gayri mun
tazam yollar bu ya~murda her halde 

bataklık haline gelmişti. Buralardan 
n.:sil geçeceklerdi? Şehre nasıl girecek
lercli? 

İleride, nispeten geni ~e bir yolun ba 
~ında bir otomobil bekliyordu. K~. 

çiftliğin o cihetini hiç bilmezdi. Şemsi
yelerin muhafaırnsı altırıda oraya kadar 

gittiler. Yo lbozuktu. Otomob:l 
s;:llannordu. Hatta bir seferin.de ka
yaların üstiin.den devrilecek gibi oldu. 

Genç kız gayriihtiyari bağırdı. 
Erkek sordu: 

- Korkuyor musunuz! 
- Evet. 
Rengi uçmu~tu. 

Delikanlı. onu k 'iuyla sardı. 
- O'tomobil sizi vapur gibi tutuyor 

galiba ... Pencereden dısarı göke doğ
ru bakın. 

Rüştü Bey kızı siiz<lü. Birdenbire 
yüzünde bir heyecan uyanarak. gayriih 

tiyari: 

- Bugün pek güzelsiniz, Nermin ha 
mm! - dedi. 

Genç kız. hayretle irkildi. 

Ona bu tath sözleri söyliyen erkeğe 

ürkek nazarlarla baktı. Bir an içinde 
iki çift göz biribirine nüfuz ett i. Fakat 
bu. bir saniye sürdü. 

Kızcaağız, c- an içinde niçin kalbinin 
böyle hızlı çarptığını ve vücudunu ne
den bir ürperme aldığını. anlıyamamış

tı. 

'Erkek ' onu göğsünün üstürı-Oe biraz 
fazla sıktı. Sonra birdenbire kolunu 
g·~vsetti ve kızı itti. Sert bir hareketle 
başını çevirdi. 

Bundan sonra bir sey konusmadan 
saatlerce yol aldılar. 

Şehirdeki merasimin nasıl geçtiğini 

uzun uzadıya izaha hacet görmüyoruşz. 
Nikahları kıyıldıktan sonra, tekrar o
tomobile bindiler. Rüştü bey Ncrmini 

arkaya yerlestirerek kendi roförün ya
nına geçip oturdu. Şehrin iyi bir lo-

kantasında yemek ye.diler. Sonra oto
mcf>ile ayni tarzda binerek çiftliğe dön 
düler. 

Akşam olmuştu. 

Çiftliğe vardıklan zaman, genç kız 

rahat bir neres aldı. Sabahleyin çıktık

ları şekilde, erkek önde, kadın arkada 

ev.den içeri girdiler. 

Rüştü bey elini uzatarak: 
- Allah rahatlık versin! - dodi -

Ben yorgunum. yatacağım. Siz açsa

nız yemek yersini:ı:. 

Yeni gelin bu tekliften pek mem
nun kaldı. O. Rüştü beyle kar~ılıklı ye 

mek yemekten ve geceyi onunla bera
ber geçirmekten fevkalade korkuyor
du. Delikanlının bütün günkü. asık 

suratı genç kızı büsbütün ürkütmüştü. 
Nermin, memnuniyetle odasına koş 

tu. İçeriye girer girmez. gozüne yata
ğının toplanmı ve çarşaflarının kaldı

rılmış olduğu çarptı. 

(Devamı var) 

')rı;t u be 
"ıı ıı. ııe ,

1 
Y rnademki evlenmek 

Ilı,.,., erne;ı:.c • d' 
~"ı > 6 sım ıye kadar 

'~ .. 
~k-c blJcy· 

g, İtıu·ı 1111 ? Her şey kısmett 
ı er ır 

• UŞtü hey onlan kar-

"Her sılihnsı ile dUşUnUlnıil§, ihzar, idare 
ve zaferle intaç edllmı§ olan bu l•areldi.l, 
Türk orılusunun, 'rtirk uıbltan ve kumanda 
t.eyelinln, yllksek kudı·( t ve kahramanlığını 
tarihte bır daha tesbit ccJen ınuazı:an· bir e. 
ı.er<llr ... 

"Bu eser, Türk mlllclinJn hUnıyet ve is_ 
tikH\.l fikrinin lıi.yenıut Abıdeııldir. Bıı eseri 
\ Ucudıı gcUren bır milletin evlAdı, bir ordu. 
nun ba.!'kumandanı ol<Juğumdan. ilelebed 
mesut ve bahtiyarım ... 

lşte lılrkaç cllmlı>, ki mırnn.ııını tahlil için 
dlUerle eser yazmak !Azım. DU§ilntilen ve 
ihzar edilen şey Tilrk mllletinln, arkası gel. 
mlyen binblr fellkelle ıstırabı, bir idam 
mnhkünııınun lıluyl§lndcn çok dahn ağır 
çok daha teslrlı olan TUrk mllletlnin; en 
feci anında akılları durduran bir kudretle 
kurtarılı~ıdır. 

Onıı. tarllı\n bu temiz ırkına : 

- Sen nrtık yoksun .. demişlerdi. 
O Tiırk milletine, ki bir zamanlar tarih. 

te yarattı~ harikalarla bOtOn dünyıı miltet
lerinı: önllnde diz çöktUrtmUış. karşısında 

titretmi§tl. O Tl\rk milletine, ki beşer kudre. 
ti dahilinde otan hcrşeyde UstünlüğU dalma 
gösterml§tl· lşte o TUrk milleti bir gOn ko. 
ruyucusuz kalmış, dUşnıan, ülkesinde ken. 
disine Amir olmağa ba,,tamıştı. 

Buglin, Türkün isUklA.llni temin eden za. 
fer günündeyiz. Öyle bir zafer ki ebedi Is. 
tiklAlle beraber TUrk milletine ayni 1.amarı.. 
da unutturulmak istenen tarihini de kazan. 
drrmı§tır. 

30 a~uslos zafer günü .. Gelf'cek nemller 
bugilnü kutlulamak için belki bütün bay. 
ramıarı unutacaklardır. Çilnl<ü 30 ağu.!ltO.!I, 

Tilrk rumhuriyctlnln doğduğu, Tilrk toprak. 
!arına güz koyanların mahvohluğu gilndür. 
Ve gı>lecek nesil bu bayramı kutlularken di. 
yecektir, ki: 

- O gUn bütiln Türk milleti kadını er. 
kek!. çolutu çocuğu. genci ihtiyarı ile bir 
kumandanın emri ile hareket etti. Etten 
kemikten ibaret olan insan, ateş ve çelik kar 
~uıına göğırU ile l§aret edilen tarafa kO§tU. 
Gülle bir ııağınak gibi tlzerlne yağıyordu. 

Çelikten ısünglHer karııısmda bir orman gt. 
biydi. Fakat hareket eden Tilrk kalf..balığı, 
l~ret edilen yere bakıyor, oraya ko,uyor. 
du. Gökten yağan ateş. göğüslere saplanmak 
latıyen çelik, Aciz kaldı. Mesafeleri dolduran 
parçalayan, kesen, doA"rayan tel örgiller bir 
dikenden hUkUmırUzdü. Ve Türk milleti za. 
ferlerin zaferini böylece yarattı . ., 

Gelecek nesil kimbllir daha neler diyecek 
ve bugün bizim 15 inci yıldönUmUnU kutlula. 
dığımu: büyilk zafı:rln belki bininci, yüz bl. 
ninct yılını kutıularken, Türk topraklarında 
gözleri kamaııtıran bir Abide yükselecektir. 
Onun. büyük adamın, TOrk milletini kurta
ran BUyilk TilrkUn Abıdesl.. ve Afyon tepe. 
lerl efsaneler diyarı gibl, Büyük Ergenekon 
gibi gezilecek, tapınılacaktır. Rlr gün yer_ 
yUzU bir fel&ketl gorilr de medeniyetin eser. 
leri kalmaz ve dünya yeni bir devre girse 
tile, Afyonda yıuatılan eser bir destan ola.. 
rak ebediyyen ya§ar \"e: 

- İ§le o başkumandan muharebesi şurada 
yapılmıotır. TUrk milleti bundan sonra istik. 
ifil ve hürriyetine ka vu§muııtu .. deniı . 

Niyazi Ahmet 

Satı ilk 
apartıman 

Beyof lunda htikıaI caddesine yakın 
beş katlı, beşer odalı, banyolu, gün~~ 
görür, denize nazır gayet ucuz fia\la 
acele satılıktır. Müracaat: Beyoğ'.u 

Parmak kapı İstiklal caddesi No. 1 ! i 
birinci kat Emlak yazıhanesine. 

Tonton 
anı canın 

alışkanlığı 

~ 

"r.\. -
--ı~ --

Şans yaratan 
çocuk 

Bir zamanlar gıı.)'et gUzel ve bayata bU. l 
,yük kozııı.rla atılan bir genç kadın vardı. ı 

Fakat buna rağmen hiç şansı olmadı. Aşkla 1 
lzdi\"aÇ etti; sc\•gisl az zaman içinde kQl oı. J 
du. Gayet güzel çocukları doğdu; l&.kin onla. 
rı bir türlü benimseyip sevemedı. Yavrular 
da ona soğuk soğuk bakıyorlardı. 

O, bu bakı~lann karşıısnda kendinde bir 
kabahat oldu~nu hisseder fakat eksikliğin 
ne olduğunu bir tUrlU anlayamazdı •. Ne za.. 
man ya..-ruları yıı.nınıı. gelse, kalbinin katı. 

ın,tığını hissederdi ,.e bu his kendisini Uz. 
dtiğ'O için mUmkiln mertebe munis olmağa 
çalışırdı. Gı"ıya yavrularını çıldırasıya sevi. 
yormuş gibi.. Jo'akıı.t yalnız kendi bilirdi ki, 
kalbinin derınliğlnde muhabh<'tlc uzlaşmayan 
halı bir nokta vardı. 

Hrrltes onun lc;ln: 
- Bu ne iyi anne ... evlAtlarına bayılıyor! -

derlerdi. 
Fakat kendisi vı• çocukları. bu sözlerin ne 

l"lıdar doğru olmadığını pekAIA. bilirlerdi. 
Çilnkli onlar biıiblrlerinin gözleri içinde ha. 
ki'katı okuyorlardı. 

Oç çocuğu vıırdı: Bir oğlan, iki kız. Bahçe 
içinde. gilzel bir evde otururlardı. :Maiyctle. 
lerlnde, gayet terbiyeli \"e muntazam adam. 
tarı bulunurdu. lla11 vaziyetleri itibarile ko. 
nuya kom uya falktller. 

Maamafih, bUtlln Jüks hayatlarına rağ. 

mrn, evin içinde dalma bir sıkıntı mevcuttu. 
Facia şuydu ki, para b•r tUrtü yetişmiyor_ 
du. Hanımın vr b y\n de ufak tefek iratları 
olduğu halde bıı !len•et, yaşadıkları bayata 

~öre ıız geliyordu. 
ftte evılc, daima, söylenmiycn fakat ya. 

vaşçacık fısıldanan bir şlkfı.yet dola~uyordu: 
- Daha para !Azım, daha para 111.7.Jrn, da.. 

ha parıı. tlzım. 
Bu sözli kimse hıztı sesle söylemediği 

halde, çocuklar onu lıılliyor ı:1biydller. Bay. 
raınln.rda kendilerine v<>rilen kıymetli oyun. 
c:ıı.klan arasında, bu ııık evin yumuşak ka
napelert Oz<>rlndc oynarlarken, hep ayni nıı.. 
karat kulaklarına çahnırdı: 

- Daha para ııı.zım! 
\'c çocuklar, blrlblrlerlnln yilzOne balnp. 

ayni zamanda ayni sözU işitip işitmediklerini 

anlamak isl<'rlerdl. 
• • * 

Bir gün klıçUk Pertı!V, anneırtne sordu: 
Bizim kendi otom6b1llmtz niçin 'fok Z. 

Her zaman ya amcamın .otomoblllnl kutlanı. 
yoruz, ~·ahud da taksiye biniyoruz. 

- Çilnkl\ biz zengin bir ailenin !aklr bir 

koluyuz. 
- Neden anne? 
Kadın, ağır ve acı bir sesle: 
- Çünkü ... Za.nnedl:rorum ki, babanım 

fansı yok. 
çocuk biran sUkflt etti ve sonra sordu: 
- Şans nedir? Şans paramı dır, anne? 
- Hayrr, Pertev! Sade para demek değil. 

Fakat parayı elde etmek için bir vasıta! 

- Ne gibi, anne? 

- • 'e bileyim işte •. İnsan o yüzden pıua 
sahibi olur. Senin şansın varsa çok paran 
olur. O sebebledlr ki paralı doğmakdanıııı 

('anslı doğmak daha hayırlıdır. Zira, zengin. 
sen bile şanssızlık yUzünden servetini kaybe
dersin. Fakat ~ns her zaman para getirir. 

- Babamın niçin ~ansı yok? 

- Bllm~m. insanın talli neden olup ol. 

madığı bilinemez. 

- Senın, anne? 
- Undemkl babU kapalı bir erl<ekle C\'. 

lendim, benim de yok demektir. lzdlvaçtan 

ev\"el lstiltballm açık sanırdım, fakat şimdi 
yanıldığıma kanl\m. 

At sallanıyordu Çocuğun snçları hu\'nda 
uçuyordu. Gtizlerlnde garip bır şua parlıyor. 

du. 
O sıralarda kızlar onunla konu-şmağn bile 

cesaret cdemedıler. Çılgınca .sallanışı gcçtık. 
ten sonra atından ınlyor ve dlmdık boşluğa 
bakıyordu. Gözlen açılmış. bir cam parçası 
gibi parlıyordu \'e sonra P<>rlcv, atına: 

- Dinle beni! Götür beni şansın olduğu 

yere götUr! • d iye yalvardı . 
Amcası Osmanın kendisine hediye ettiği 

kamçı ne o.tının ensesini okşıyordu .. Bıllyor 
du ki al onu tallln olduğu yere götürecekti .. 
ı•akat ah. bir mU\·affak olabilse .. 

\'c tekrar U.!!tUnc binerek sallanıyor. sııl

Janıyortlu ... 
Dadısı: 

- Pcrlc\"! Oyuncağını kıracaksın yav. 
rum : _ ıJedi. Kilçük bemşireşi: 

- öyle deli gibi sallanıyor ki .. Başım dö. 
nl\yor. ~on günlerde de bu çıktı! • diye şl. 

ktlyete bnŞladı. 
Fakat CoCUk hiç blrine CC\'BP '\'ermiyor, 

bildiğine devam edıyordu. 
Bir gün, ann<>slle amcası odaya girdıl r. 

o gene bermutat, ntmın üzerinde çılgınlar 

gibi sallanıyordu. 

.Annesi hayretle. 
- Koskocaman oldun arbk .. HIUll. çocuk 

gtbi böyle oyunlardan nasıl zevk alıyorsun? 
Pertev. ee,•aıı vermeden, altlan çUrllmllş 

mavi gozlerile onlara baktı. 
Anne, endlşeytca oğlunu sUzdU. Çocuk bir 

ınlıddet sonra atından atladı ve asab!yclle: 

- Buldum! • dedi. 
- Neyi buldun ? 
- lstcdiğfm gcyi! 
.Amca gUldü. 
- Aferin .. tnsan nradıg-t şeyi bulmadan a. 

ramaktan t,•azgeçmemelı . .Atının ismi ne? 

- lııml yok. 
- Neden ismi yok? 
- ÇilnkU birçok isimleri olacak. Geçen 

hafla, adı Ct-ylll.ndı ... 
- Vay! Sen nereden biliyorsun yarışlar 

da birinciliği kazananı? 
Dadı: 

- Aklı fikri at yanşlarında! _ dedi. - BI. 

zlm bahçıvanla hep bu işi konuşuyorlar. 
osınan bey yarış meraklısıydı. Yeğeninde 

de bu hevesi görUnce scvindl. 
o akşam amca, çocuğu alaJ'ılk otom6bilc 

bindirdi, gezml?~e götUrdU. Yolaa :sordiı: 
- Pertev! Doğru söyle, Sen ynrııılarda 

bilet falan aldırtıyor musun? Kumar oynu. 

yor musun? 

Çocuk: 
- Neye?- _ diye sordu. - Kabahat mi? 
_ Yoo .. Bilakis hissin kuwetli olduğunu 

isbat ediyorsun .. Gelecek yarışta hangi atm 
üzerine fazla para koyacağımı bana söyle! 

- Sahi mi söylOyorsun amca? 

- Vallahi ciddi söylUyonım. 
- O halde CeylfUlla Karacanın müşterek 

bahsine koy. 
- Ama yaptın .. Hiç sanmam .. Onlar meş. 

bur değil ki. .. 
- Orasını bilmem .. Fakat kazanacak o. 

lan onlardır. -- A rka"ı \'ar. 
~ııklooen: Hntiec ~üre~yn 

Çini yutmağa kalkan 

Japonlar 
Yılanı e11 lüks yemek 

sagaılar 

ı;ccuk, mütereddit. annesini bıran ııtlzdU, • 
Doğru s<iyleyip söylemediğini anlamak isti. 

yordu. Kadının meyus yilztlnden, bu sozterin 
hakikat olduğunu hiıısederek, hararetle: 

'lılan, Japonyada IOks bır yemek sayıl. 
makta ve "fırında yılan .. yemeği doğan gü. 
ne§ diyarının 81lkinleri tara!ındnn son dere. 

cc sevilmektedir. 
Tokyod3, gilndc takriben 1000 yılan yen. 

ınekledir. Yılanlann ycnmiycn uı.rnflnrı e_ 
zllmekte ve bundan gayet mucssir bir 1111.ç 
yapılmaktadır. Tokyodaki, meşhur ''),lıı.n .. 
kasnplan,,ndan biri scnrde vasati ıoo.ooo 

- Bak, beninı taliim var. 

Annesı gülerelt sordu: 

- Neden? 

Çocuk irkildi. Bunu niçin söylediğini kcn. 
di de bilmiyordu. !';onrıı ciddi hir tn,·ırla : 

- Bana bunu Allah haber ,·erdı . 
- İnşallah evtfıdım. . ., . 
Pertev, evde dolaşıyor ve çocuk zihniyeti. 

le şansın yolunu aramak ıstıyordu. Onu ara. 
yacaku. bulmak istiyordu \'C mutlak buln. 

c:ıktı. Hem~irelerl odalarında oyun oynar. 
ken, o, hiçbir ııcye kar.rınadan bir müddet 
r.yaktn durdu. Sonrn, sa1ıncnklı tahta atına 

at'ıtyarak, öyle şiddetle sallanma~a başladı 
ki, kızlar, ürkerek onu seyrettiler. 

yılan satmaktadır. Son zamanlara kadar 
J"':>On"ldn Mr ç'>I{ vılan v rdı: fakat, rğbt't 
nrttığmdan,pck yalundıı. yılan y<>tiı,ıtırm<>k 1. 

cap cdrıcekUr. 
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tayyare 
11cski11in cc11azc :merasimi ( Lcımncsl.:i 
ııc:sidir.) 

TıClııt

clc aıı-

K u tup .hava 

Oğlu ktitupta 
kaybolan anne 

iki a yrı m e m lekete iliİ hava kahrtımanı 
yet!şt .. i rmi şti, birincisi öldü, ş1nı di büyük 

ogıunuo kurtarı l mıısını bel~ıiyor 
Bundan birkaç G'Ün cvııcl , ajanslar ıneş. 

rur Sovyet ta.yyarcclsl Lcvanevsklnln, kutup 
seyahatini yaparken kaybolduğunu ve bütün 
araştırmalara rağmen hlJc?. bulunamadığını 
bll<.llrdllcr. 

Bug Un gelen, fransızca Parlıı Soir gazete. 
si bu meseleye temas ederken, kalblerI sız. 
latan §U cidden feci malf.ımatı vermektedir. 
"Varşovanın kUçU';< bir mezarlığında, 

fakir bir mezarın üzerinde solmuş bir çelenk 
ve bu çclenG"In üzerinde de gtlçlukle fakat 
htıl~ okunabilen şu yazılar vardır : Lehlsta. 
nın hnva kahramanı, karde§lm Jozef Leva. 
nevsldye, Sovyet pilotu S!gsnond Levanevs 
ki tarafından ... 

Bu mezarın yanında, siyahlara bUrUnmUş 
bir kadın, diz çökerek hıçkırıyor,.. 

İki kahramanın annesi 
Yağmurların sararttığı bu yazılar, ıstırıı.. 

bın tama.mile ihtiyartlattığı bu kadm, dUn. 
yanın, en mllthl~ facialarından birini hülAsa 
etmektedir. Tayyareci Jozef LevanevııkJ Var 
§Ovı:ı • Tokyo hattı üzerinde dUnya uzun me. 
w e rekorunu kırma.ğa ça.lışırken, 12 te§rl. 
nlevveı 1933 de dU§erek ölmtıotu. Sovyet tay 
yarecls1 Siglsmond LevanevskJ ise, günlerden 

beri kaybolmu§ ve kutbun beyaz esra.n onun 
dte§ln çehresi Uzerine kapanmı,,tır. Bu iki 

kahrnmanm &nne51 şimdi ağlayarak dua e.. 
diyor. 

Harbıumumlnln kargaşalığı ~·e cepheleri 
lçin<!e Levanevskllcr ailesi, karmakart§Ik 
bir vaziyette dağıJmı§tı. D<lrt sene sonra 
yani harbiumumı bitince ihtiyar anneyle üç 
ÇQCUğu VladlslAv, Jozef , ve Na.taşa Varşova. 

da bulu§tular. F&kat ailenin bUyUk oğlu Si. 
giıımond Sovyet Rusyada kalmıştır ve izi 

annr..slne meçhôldUr. 
1033 senesinde dünya gazeteleri, mG§hur 

Leh tayyareci Joı.cf Lcvanevsklnln dünya. 
rekorunu kırmak üzere, Sovyet topraklan ti. 

zerinden Tokyoya uçacağını haber veriyor . 
tardı. Bu haber, meşhur Sovyet tayyareci.si 
Slglsmond Lcvanevsklnin gözUne ilişti ve 

o da, kendi kendine §UDU sordu: ''Acaba 

kaybettiğim kardeşim mi 1 Onu ~dip gör. 
mellylm, iyice emin olmalıyım •• Belki haki. 
kalen odur ?,, 

Heyhat! Jozefin tayyaresi ''.Kazan,, cıva. 
rmda d~tU. Lcvanevskl esrarm dtlğiimUnU 
töz.mek için tayyaresine atlayarak kaza ye. 
rlnc uçtu. Ateş ve ölüme rağmen, Sovyet 

lıava lrnhramanr, Leh hava kahramanının 

şahsında, on beş ııenedcnberl kaybettiği kar 
deşin! tanıdı; kardeşinin cesedini .• 

Bitmez tükenmez senelerle aynlmış olan 
ve blrlblrlerlnln izlerini kaybeden iki kardeş 
tayyarcclllğe kar§! heves duymuşlar ve biri. 
b irlerinden haberleri olmadan, ayni zamanda 
pilotluk llğrcnr.rck. llynl zamanda diploma. 
lannı almışlardı. Her ikisi de ayn bir mem. 
lekeUn hava kahramanı olmuşlardı. Blrlblr 
terini bulacakları Umldinl hiçbir zaman kır. 
m:ımtşlardı. Fakat Slgismond kardeşini bul. 
.1u~ı zııman ırec; kalmıştı \'e onıı ikinci defa 
l'larak ve ebcddlven kaybediyordu. 

Bir hayaleti n a vde ti 
1-'al,.lt hıJrşey. henüz bitmi§ değildi \ ' C an. 

nesilc t>t-raber bir kıırde~ inln ve bir kız kar 
•it: ,lr: ın de Var7ova d3 bıılunılul<l:ırın: tahml"l 
etrn,.•:te gecikıı.ly<'n Sıglsmourl blrglin, tay. 
ynr". ine nl!ayarnk Veroşvaya gitti ve tületl 
rıl'\ a•Jr,.stnl öjtrenerek bir altşnm bir hayale t 
ı;:-ıb" or:ıya ı;l rul. l ııtlr«hati nıhu i!;in :\vinlcr 
y:ı;ıtırdııtı !:ıU \111< o~lunıın bu gdişl ihtiyar 
a . ııc ve knr.tcş.lcr lRrafım.lan nasıl tes1l edil 
rli ~ııı l :m ln ' mcık hl ir kalemin !d'ı.r: değildl ... 
Şu k'lılıırı slSvlcneblllr ki. o!l·;n avdeti, Jozc. 
fın f • rt ':il lnılln !I h<'mrn t.cm n unuauı ,:u ' '=' 
nl' e V'lı \'l!.~ · nıı. !< "l'lrl~t ' "(' 'IC \ l!'t V('r r11. Erttsl 
~r ıll Jouf"n maszma ı:-ltt."cr ve Sl"'!"l""ond 
•1 zıımıınıh'lht-rl :ı:ntnn . h•ı N•lrn<:I orııyn )<ny 
ılı 

Kut up fac;nı;ı 

Fakat sı.:Lmıond So''.>el t.ayyaı ı:c!slydl ve 

\•azitcsi başına dönmesi IAzımdı. Nitekim, 
dondU ve fırsat bulunca , ara sıra Val'§ova. 
ya ı;elcrek ailesini ziyaret etti. 

Birkııç gün evvel , o da, kutba doğru uçtu 
ve bir daha dönmedi. 

Ve bugUn, o~lunu bekliyen ihtiyar anne 
hıçkırarak §Öyle diyor: 

·•- Çoktanbcri ölmüş zannettiğimiz bir 
sırada o mucizevi t:lr §ekllde dönmU§til. 

Şimdi her telgrafta her kilçilk haberde, onun 
bulunuşu haberini bekllyorum... zaten iki 

oğlumun ölümünden sonra, yaşamama ım. 
kAn kalmıynca.ktır .. ÇekUğ'lm ıstırapları an. 
cak Tann bitir ••. 

Bugünkü 
bayram 

(Ba~ tarafı 1 iııcidc) 
şehir, Bilecik, Kocaeli, Ankara, Bursa 

İstanbul Halkcvleri, Parti ve :?ehir na
mına üçer kişilik heyetler Afyonkarahi

sara gitmi~ler<lir. 

Şehrimizde 
Zafer bayramı İstanbulda da büyük 

tezahüratla kutlulanmaktadır. Şehir 

sabahleyin erkenden bayraklarla süs
lenmiş, binlerce halk sokaklara dökül-

müş, Bayazıt ve Taksim meydanları ile 
alayın geçeceği yollara toplanmıştı. 

Saat dokuz buçuktan itibaren kıtalar, 

mektepler, cemiyetler Üniversite mey

danında yerlerini almışlardı. Saat tam 

onda askeri elbise giymiş olan milli 

müdafaa vekilimiz ,general Kazım Öz

alp ve İstanbul vali ve belediye reisi. 

İstanbul kumandanı meydana giderek 

resmi geçide iştirak edecek kıtaları 

ve mektepleri teftiş etmişlerdir. 

Bundan sonra kumandan tarafın

dan zafer bayramı hakkında bir nutuk 

söylenmiş buna genç bir zabit tarafın

~an mukabele edilmiştir. Milli Müda

faa V ekili, vali, kumandan ve diğer 

davetliler Onivers:te kapısının önüne 

kurulan tribüne geçmişlerdir. Biraz 

sonra geçit resmi başlanuş, piyade, top 

çu, süvari, nakliye, bahriye erleri. mek

tepler, cemiyetler tribünün önünden 
geçmişlerdir. 

Alay Divanyolu, Sirkeci, Eminönü . 
~ara.köy, Tepebaşı yoluyla Taksime, 
gıtmış, orad:l ordu, şehir ve muhtelif 
teşekküller namına abideye çelenk kon
muştur. 

Bugün öğledelı' sonra ve J?ece Ilal1<
evlcrinde müsamere ve temsiller verile
ceği gibi ecce de fener alayları yapıla
c:ıktır. Fener ala"ınrn vtri Selimi
veden h;ırckct <'din K:a.-\köv vt Os
ktC:ar diğeri Ta'lı:sim k•şlas•ndan kal
l:ı;- Bayazıda .-:.J,.~ck+: ... 

An k nr:ld a 
Ankara. 30 (Telefonla) - Trakya 

mınevralarından dönen Genel Kur

may Başkanı Mareşal Fevzi Cakmak 
hu sr.i>~~ ~ch rimi-A cfö'"lınÜs . merasimle 

l·arsılanmıştrr. Marc~al doğruca Ge
nci Kurmaylık binasına ~i.1erek orada 

--.'er bayramı do1ayıs",,rle tehrikl9ri ka 

bul etmiştir. Bayram dolayısiyle 'tesml 

geçit yapı!maktadır. 

HABER - ~1'şam poste11 

Müstakbel 
Mısır Kraliçesi 

Halkın önüne 
peçe ile mi ~ıkaeak ·ı 
Mısır Kralı S. M. Faruğun in5an

lanma.sı hadisesi, dünya matbuatını 

meşgul etlen başlıca mevzulafdan biri 
olmuştur. Bug;ün gelen fransızca Paris 
Soir gazetesi de, bu mesele etrafında 
uzunca bil' yazı dercetmiştir. Bu gazc. 
teye bakılırsa , genç ni~anlılar, ·•san. 
detleri içinde adeta efsanevi rüyalar 
yaşıy.)rlar, fakat onlar için endişe c. 

!\f yarışlarının son . 
haftası .cok güzel ge~tı 

HABER favorilerinin hepsı 

den birçok §ahsiyetler vardır . ., 
Bu şahs:yetlcr, dini makamlar ve 

saray erkanıdır. Ni~andan sonra, na
zik bir nokta kendilerini m~gul et. 
mcktcdir. 

Genç Safinaz (yeni ismiyle Feri<le) 
evlendikten, yani kraliçe olduktan 
ı:;onra, kral Faruk'un yanında halkın 
önüne, peçesiz mi çıkacaktır? 

Bu vaziyet dahil nde, Kral Fuadın 
da sadık kaldığı an'aneye riayet edil. 
mcmiş olur. Bunun için müstakbel 
kraliçenin, tıpkı valide kraliçe Nazlı 
gibi, harem hayatı yaşamamakla be. 
rabcr, kocasının refakatinde saray ha 

ricindc görünmiyeceği tahmin edil -
mektedir. 

Her ne halse, genç nişanlılar, sevi. 
şirken, ciddi adamlar da, mütemadi • 
yen kendilerini meşgul eden bu mesele 
ile uğra.smaktadırlar. Daha uzun müd 

det uğraşacakları da anlaşılıyor. 

Çünkü, düğünün. gelecek seneden ev. 
vel yapılmıyacağı muhakkak gibidir. 

Düğün merasımırun, müstakbel 
kraliçenin, kralın kız kardeşleriyle 

sık sık oynadığı, Montazadaki yazlık 
sarayın güzel ve muhteşem bahçeleri 

içinde yapılacağı tahmin edilmektedir. 
lslam adeti mucibince, nişanlı düğün-
de hazır bulunmıyacak ve onun yeri. 
ne, paşa rütbesi alan babası Yusuf 
Zülfikar bey orada hazır bulunarak ni 
kah kağıtlannı imzalıyacaktır. 

Anlaşıldığına göre, Mısır kralı, nL 
şanhsının ismini "Safinaz" dan "Fe. 
ride,, ye sır~ milli bir düşünce ile çe
virmiştir. Zira ''Safinaz'' farsça bir 
isimdir. Halbuki Mısrr kraliçesinin öz 
Mısırlı ismini ta.smıası lazımgeliyor. 

Ti YATROLAR: v 
ERTUGRULSAD!TEK İ 
Bu gece (B<ıbek bahçesinde) ! 
yarın gece (Suadlye plAj) 
çar,amba (Heybeli) Per§embe 
1 Yeıllköy) Cuma (Bllyllkada) 
Cumartesi (Beylerbeyi) Uyatro. 
11Unda. 

l stanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER 'e verenler kar ederler. 

a ~ t:RIDE : 
• İstanbul orman müdür1Ug11 ormanlardan 1 

kesilebilecek a~açlaı·ın bulunduğu nııntaka. 
tarın krol:ilerlni hnzırlarna!ctnd rr. Buraıa.r. j 
~n ba§ka hiç blr yerde ıı.gnç kezılmcsiııe 

müsaade edllmlyeccktir. 

• Hastalara kan \'ereceltlerln sıhhl mua. 
yr-neden gtçlrlldlkten sonra adrtslerinin tcıı.. 

bitine karar ı:erilml~tlr. 

• Tı::§rlnlevvelln birinden !Ubaren ha§ta , 
cmuzda. ~R ena taşınması ya~ak _edıleccktır. I 

• Merzı!ona civar Aknrıın koyüntin deresi 
taşmıı•J, otuz inek. yad! eşek, ve Uç manda l 
bo~ulmuştur. 

• İktisat vek~leti htikümet daireleri ve 
mtıessesl'lerı tarafından satın alınan ölçU a. 
letıcrinln de kontrol ettirilip damgalattırıl. 
masını a!Akadarlara bildirml§tlr. 

• Orta.köydeki 39 uncu okulda, talebelerin 
bir senelik mesailerini gösteren bir aergl 
açtlmrştır. 

• lran crkAnıharbi)'e heyeti dün 1zmlre 
\aınl olmuf, vapurda vali ve kumandanlık 

namına hususi bir ıurelte kartıılanmqıtır. 
• İktisadi ~ler hakkında Trakyada esaslı 

te~kiklcr yapan iktisat vekAJeti teftiş heyeti 
reisi HUsnU Yaman ııehrimb:e dönmüştür. 

• Bclcdıye fe!!tl\'al komlte1ıi tarafından ter 
tıp trlllen balo bu akşam Beylerbeyi earıı.yın. 
ela. verilecektir. 

birinci geldi 
1stanb\ıl at yarı§ları mC\·sfmlnln ııonu 

dünkü yarı§lari , sona erdi. 
Tahminimiz vcçhile, her zamankinden da. 

ha büyük bir kalabalık önün<le ynpılml§ o. 
lan bu altı koşunun hepsi, chJdcn p!zel oldu 
ve herkes tarafından büyük bir z.cvklc ta. 
kip edildi. 

Birinci yarış 
Üç J ıtl)ındakl serli J aronka n tn,mı. rrlu·I• 

\"C dl'I taylıtnt mah'u~. 

(Mesafe: 1600 metN; ikramiye; 120.~0. 

20 lira ı 
Birinci: Ülker (Rlfatı, İkinci: Uğur ıs. 

Temel), UçtincU Se\im !Htiscyln Kuru). 
Ganyan: :?00; PlB.ııe: yoktur. 
t ll•rr, ~anşm ba~langıçından ltibal'f'n ha. 

~:\ ı:rçll 'e tahmin f'dlldl~I wçhlle bu~ ilk 

bir kolayhlda birinci oldu. 

İkinci yarış 
Cç \ "fi daha ~ukarı ya.')takl hallııkan tnı;I. 

liz atJııruıa mah!lus. Meb.te 1800 metre. 
İkramiyeleri birinciye 395, ikinciye 55. U. 

çilncUye de 20 liraydı. 

Koşu neticesinde Çırpann Dandisl birinci, 
Prens Ha.timin Novlccsl ikinci, Burhan Işılın 
da Bek!rı UçUncU geldiler. 

Ganyon: lf!O, pllııe yoktur. 

Üçüncü yanş 
İki )·a,eındakl ballskan İn;'lliz r rktk , ·e dl. 

1 tııJlara ma.Jmı"-

Hatayda 
asayişsizlik 

Cezlrelller lstlklAl 
için çalışıyorlar 

Adana, 29 - Gelen haberlere göre 

Hat.ayda asayiş gunden go~ne karışmak

tt:laır. Dükkanlarını kapatmıya mecbur 

olan Hataylı Türklerin adedi çoğal -

maktadır. Tahrikçiler Türk mahallele

rine yakın ycrle'rde tabancalar atarak 

halkı korkutmaktadırlar. Bu suretle ya· 

ralanan ve ölenlerin adedi günde beşi 

buluyor. 

Cezire isUk lal ist iyor 
Diğer taraftan gene Antakyadan bil

dirildiğine göre, Cezire ahalisi, Süriye· 

nin bugünkü siyasi vaziyetinden ve 

şeklinden memnun olmadıkları ıçın, 

' 'Elcezire müstakil hükumeti,. kurmak 
gayretiyle bir fırka teşkil etmişlertdir. 

Son defa Elcezirede çıkan isyanlar bu 

fırka mensupları tarafından idare cdil

mekted" r. 
Ekezircde meskun veya aşiret halin

de türlü milletlerden ahali bulunmakta

dır. 

• Jandarma gedikli erbaş mektebine nnm. l 
zet yetiııtirmek üzere ııehrimizde bir jandar. 
ma onbaşı mektebi açılacağı söyleniyor. 

• Malülgn1Jlerin yıllık kongreleri bltml§, 
idare heyetine yeni vazifeler verllmlııtır. Ma. 
luller aralarında mütekabil bir sl~orta le§. 
ltllAtı ynrıı.caklardır. 

• lstanbula gelen ecnebi mlsa..flrlerl karşı. 
lnmak Uzere Hariciye \'ekl\letl protokol mU. 
dürhl~llne ha~lı olarak İstanbulda bir bUro 
te~ısi dllştlnülmektcdlr. 

• Profeaör Egll Edlmenln imar p!Anını 

111\zırlamal( lizere Edirneye Jrltmigtlr. Pırın 

ııene nihayetine kadar bitirilecektir. 

30 
PAZARTESİ 

ACUSTOS - 193i 
Hicri : 1356 - Cemazlye!Alıır: 23 

OUneşln dotu'u Oilnf>:Şl n l>aıı,ı 

ll,2t 18,H 

\'akit Sabah Ogle lklndl J.k§&m YtHııı lmıd 
3,:5:S 12,lS 1:5,:ST lS,fi 20,25 3,37 

t 

. ıaci& 
l' arı§la mı cıı ldiçiilC Co7:eY1 j. 

ıOOo Urf'.J 
Mesafe 100 metre: birlnclYC rıcraınl> 

klnclye 120 lira, uçun-;Jye oo ııra el 
vardı. -""' ı1dJI 

:ııoın.....-·• aıır· 
Birinci: Prens Halimin 0 cU de 

Ahmet Atmanın özde miri. t}ç ı:ı 
Şıardtr· .. ııı ~ 

han Işılın Komisargı oıınu tu 11V' 
Ganyon 115, plAse 230 1<uru~ • 

histe 225 kııru!J vennlştır. 

Dördüncii yarı~, )~ 
Dört \ e daha J ııkarı ya~ta ) r tt1I _.

J nı iliz at ,.e kısraklllrlllll ınaJı"1 
~ s.ooo metre. ıJtlııcU-e 

lkramiyeler: Birinciye 45:>, ti 
QçUncflye de 20 lira idi. ~~ 

gtdeı:ı 
Koşu sonlarına kadar ö'nde .~ı. 

sonlara doğru dlırgunJaşarak tlll~ ,,... 
r:ıye ..,. 

Andrebodlne terketmck ınecbU b~ 1Y 
dr. Netice Andrcbodin birinci• sa)' .; 

el, Ayhan da OçUncU geldiler. 
Ganyan: 3;r; pJAse 125,155. 

Beşin ci yarış ~ ·rrlf• 
Dört H! ,Jıı.Jııı ,ııkftrı yaeta J •• • t ,e,. 

kan ıA.rap \'O hallskıUI Art\P 11 ol 
na mah811,tu. )leııafe 2:\00 mctrt'~ ıı-ıo~ 

180 ur•· 
lkranılytler: BlrinelYC ~ 

lira., UçUncUyc 20 Ura idi. p > _,,, 
senli '°'" Bu koşudaki favorilerden ııat tıır ~ 

iştirak etmedi, neticede ı:-:-ecJP ı1l ocııııc0 
ile birinci, Sada ikinci, surcl< de 

diler. yol<tur· 
Ganyan: 150 kuruştu, pl&se 

Altıncı koşu 111 "' ~ ~ııe ,,,. 
C'ç 'e daha :nıkarı yaoua r_ .... ııı,.. 

• 1U8 a-
!Hyan hn rrl<ta t.ııy , at ,e cı>" 
aıı!ltu . .:\tf!88fe~ı: 1600 me!rt'• UrS· ıJ<lll 

lkramlycltr birinciye , 50 ,ıı-
12~. UçUncUye de 75 liraydı· ırt bil ".~rt# 

. oc tıeYS" ~ 
Yalnız Prens Haliının ıın1ııd'· tı1f!P' 

ya girdi . Bahsi mUştercl< yaP ·ııPşral< ıP'' 
tonunda Tlhu güzel bir k~u ) uııcO otdıl 1ı. 
el, Sağınak ikinci, Sah&P dıt 0!r~ıartl1J!I ~ 

Bu suretle nihayetlenen ııt ) Jt.4et':,. 
da d& o10~ 4 

tıncı ve sonuncu ha.ftaıtıll paıı11"' rı.c>' 
v••ll"lnln h•p 1 bl•I•~ 

t tııfil" 
n bir neY~ııcııııtt"' 

• Anltaradan Vana gide Jı~ırlO 11oııt" 
lılr şehir olan Vanın pılının:w .sııı11ıı~ ıcr· 

• Paslı su tenekeleri uınu buııııı ,,ııf~ 
ııından zararlı g<lrüldO~lnd~r 1311' s'/ 
!anmasına de\·am cclil11'1cl<t~ .. tlll'· 
da 200 teneke imha .1ıunnl ' 

~ı. 
O 1 Ş A R l D A : ı;c''10t 

311dler ı. 
• tııvcç hariciye nıızırı 5 > "9 

mi§ Ur. :rJtll'l<şıı-5• t1'ıeııl· 
• Yunanistan ııaşveı<ıll ,.,-ıı~ 111 

.. . . nl ta) "' masına karar vcrııen )C ,ıııll "e• ,.,. 
nln temelini atmıştır. gıııı~r .. ~ 

tcrıl· )"il'' t1" 
• Şehrımıze de geler••I< ( ııır odtll 

ıırıı '° .A lan Allkl Musurı tsinıll ın dı;rt dirili> ~ 
tlııtinln ortaılan ltaybOJdUgıı d•"' tı11 stı'·f' 

tlfll ıt'' 
ri meydana çıkmadı~ ;. (1ıısfl ...LıııJ# }lstC _.ıtP.-

• Yeniden kutba ı;eys ev ,,. 
de'·ıııtl ıı1r 

t.ıtyyareleri yollarına ırdtll rl• 
t ıııl 

dlr. dll ııtıl -r!'' 
• Tal{:'a istasyonu rl~:~; 11ıı'IC 1~ ıo 11 ~ , 

trende vefat eden ?Jos;011 1 oetı1 .ıııı" 
r~l' ... ııı;; 

Yeli ha rbiye nazırı ?>far ...O ,... 4' 
' l\ldllr JJf"-' 
11erw"lr.n zehlrlcnettk 1,.o ,. ""' 
tn '1klltat yıı.pılınaktadır uıerf ~'"''"" 

ınclt fı"'" tiri' 
• Yunanlstıı.nclıı. evıen bll'ı fJ ~ 

tnno!'I lı;lmlf bir deliktı.nll · blld·/!'f ~çiti• 
1 te ı,, 

mirasının RynJmasını 9 
" ri dCtl J 

o~ıunıı bıı;alda beş ye P 
cfürmUetUr. 



\riizme ve yelken 
Şampiyonluğunu 

n~~tasar ay 171 puvanla kazandı 
~,~"nbu~Zl ular da 64 puvanla ikinci oldular 
~ İeıt~u s~orları ajanlığı tara. mil, Semih, Orhandiin mürekkep Ga-
k}ı.Yoıı.ı 1

_ edılen yüzme ve yelken latasaray takımı 6,10 ile ikinci. 
.. ~a dUgu rnUsabakalarına dün de K'lJLEDEN ATLAMA 

l" evarn ed·ı . . . ~:~11 ıtıU ı mıştır. Cumartcsı 
~'notııııa8abakalara iştirak etmiyen 
~ lıu sur:tı dUnkü yarışlara girmiş. 
~lı g"" c karşılaşmalar daha he. Beykozdan Fahri birinci gelmiştir. 
'ı_~ -ııllliştir. 100 METRE BAYANLAR 

hakaı d l 200 "Matın dereceleri şunlardır: Galatasaray an Semahat 1,35 ile bi 

2' ?dah E'rRE SERBEST rinci. 
~' liaıı~ut (Galatasaray) 2,28,8 • • * 
"' Orh (GaJatasaray ı 2,:JO,- Miisabakalar sonunda l 71 puvanla 
~ an (Galatasaray). Galatasarayın İstanbul şampiyonluğu. 

; , ~E KURBAOALAMA nu kazandığı anlaşılmıştır. BeykoTJu. 
a ..... Sar;n <B<ıykoz) 3,9,5 lar 64 puvan almışlardır. 
'8eın~n <Beykoz) 3,25, _ YELKEN YARIŞLARI 

1 
1 

1 
<Galatasaray) 3,32,7 Yelken yarışlarında da şarpilcr mü. 

~' liaıu 50o "METRE sabakasına devam edilmiş bunda da 
a 'l.fah lGalatassray) 22,05 Galatasaray klübünden Burhan birin-
' t~~~t <Galatasaray) 23,15 ci, Aiıadoludan Şeref ikinci olmuşlar. 

~ lOQ )C !Beykoz) 23.49 dır. 
41 ~t, ~l;~ X 100 BAYRAK Deniz sporlarında büyük b' r varlık 
~ ~~ot La ın ve Fuattan mütcşck. gösteren sarı kırmızılıları tebrik ede. 
~ kırnı 5,51 ile birinci. Şa. riz. 

0e Luiz-Tommy Farr 
Maçı bugün yapıhyor 

Galatasaraylı Sadi birinci olmuştur. 
TRAMPELDEN ATLAMA 

1~tıı ıcltci l 
"'~ı:ı cıu11 'O.plan Coe Luiz 
~ tı nı:ıın 
~ ~I "~ g~ 8 Ylardanberi sabırsızlıkla 1 (·mln olduklarını söylrmlşlerse de umumi ka 
~,<4 tıı~'lııı oır;erı harta yağmur yUzllnden ı naat Zenci yumnıkçunun ka7.anl\Cl\ğıdır. 

ıc' bu a.a; Joe Luız • Tummy Farr 
~~ lııtı taın Nevyorkta yapılacak. c n D ve ırs nte a a 1 er 
tı,. ~ ... ~hıın görcbJlcce:tf bu mllsa.. 'ı o o n m paya dl on a n 

t, ~~n~l'lle bin ~olarlık bilet satıl. c ~ ır & t ş a m iP'\\ n u ·""' T'il y A r lkı g!lrUşen Amerlkalı ı;aze- u- 'il IW' J "\t bok3ör de gallblyctlerinden 

"~tur k b .. t .. \ 
~."lb us u \ J 
~~,cıa 0 1 luı nuvası ·~ 
'-~·... llnta, 
~,~ k~llfa,rta ~an Akınspor. AltınhllAI, 

ttııı "'l'a:u · ~~l<urt, ve LAnı;asP.or 
' tltr~lt ~:"Uk ııtactında hcş haftR. de. ...::::. 

~l'IUJ "· bir futlıol turnU\'9.81 tertip tı~ 1{7/?l 
l:ııı-ı ~1lu.ııde baı, • ~ . ~l - ,~· 

11.( ~~il 11tı '°' iki lıyacak olan bıı turnu ı! 
tıııı/' 'dlı ncııenne AtatUrkUn birer f ' 1 , • f , 

"- •ııtı tcekur. ı • 
"'~'1 l'ı ~8. 

lr. 'l'tn flk rıan altı klUb idarecllcrl 
~·~'tıı ııturtınu tanzim etmişler. 

'ıııı rıılillt 
ı.. ~ 1l'ıltat ınahatıııncte büytlk bir al!. 
'il> t." ında.n l•.._ ~' botı eının bulunduğumuz 

,... "' raıt .. \t. ""le~ "er takımlara muva!. 
~ ~~ 'Q•..\tt 
""t. ;ı., il~ •iN 1 h\~,.t' ntı 
l~ >..ıtı ı : Anaı 

• ~ il "-hııa1 l.an arta • A ı tıol{, Akın 
~lı~ı=i7 l\ltıol( ga • :Un:ı:lrnrt 

\ il .\na.tarta, • Akın$por. AltınhilA.l 
~ lql ll;ı7: '•it • Ungnııpor, 

1 :\.., .a.ı:ı tıık LA 
'~"'il "~r:.a ·. ıınga, Akınspor _ 
)."I. ı\ ~7: t\11 • A•tı:ı.hli!ıl , 
~ 'h ırıı.: 

l~ '•rt11 - \ltınhllal • • \km• ırr. 

Tommy Farr bir egzersizde 

. .... .. ...... . ,. 

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

OedlkCdYSlYl 
bltmıveın bDır 
müsabakaaaa 

Bebek- Moda 
mukavemet 

yarışı 
}ı"esUval konııtcsinin ter.ip ettiği, Bebek • 

Moda yuzme mukavemet yarışmda canavar 
hticumuna maruT. kaldığı için hakemler ta.. 
rafından yUzUcUlerin sudan çıkanldığı, ön. 
de giden dört sporcunun tehlikeli mıntakayı 
geçtikleri için müsabakayı tamamlıyarak 

aralarında derece aldıklarını takat yUzme. 
den mahrum edilen gençlerden bazılarının 

bu karara !Uraz ettikleri ma!Qmdur. 
Nitekim mUsabıklardan Sami YUzgeçln de 

bu mUJabakanın kararını kabul etmiyen 
mektubunu evvelce dercı>tmlotık. Bugün de 
Ortaköy klUbUnden C. Okardan aldığımız 
mektubu bitaraflığımıza binaen alenen ne§. 
rediyoruz.: 

Haber gar.etl'l'I apnr muharrlrlil'lne-: 
Gazetı-nlzln 19--8-93'7 tarihli ntlMıaıımm 

B ıncı u~·fuında Brbek • l\loda arumda ya.. 
pılan ~·üzme mukınt'mot J&rl!Jmda hak117-
lık ~apıldıl'ı hakkında Şlmf'ndlfı>rli Sami 

l'Ü7Kf'('ln nK'ktubunu ha~ retle okudum .. 
Hakikate a) kırı olan bu nw.ktuba. ct'vap 

vermedı>n t•\r\'l'l Canavar hadisesinden bahl'et 
ml'k isterim. 
MUMbakarım Brb(ok ili" Sellrnlye am11mda.. 

ki kııınu bA.dl~"l7. &'~ml!Jtlr. Sellmlye önUn. 
do bir ;rüzU('Ü caııavar gördUğUnü iddia edl'. 
rl'k mlisabakııyı tı>rketmı,tır. Bu blldlııedf'n 

r;onl'3 hakem bc-;\·etf - dı>nlzdl' r.anavar ı:ö
riltıtilfhnP hPr nf"kııdrır lnrınm'"'' f•n ıtP -
frblil•ell add•ı'unan r.mt ·kayı reçml!j bn.. 
lunan dort yül.lil'U~ U bırııkarak 1'"8~11 çok 
geridf' l•aldıklanndan dl'rtte almalanna im. 
kln kl\lmıyan dlkrr yl.bUC'ülerl toplamağı 

mu\:afık gördü. 
l>en"<'t" a)an yüzücülrrln Br.~ kozdan İs. 

mali. Ortakö~·dpn Cemal Te ~dullab Gaya. 
ta"ar:ışdıul Arifin dllPrlı>rl tarafından hJç 

bir zaman mal!Op <'dileml;n~cl'k iyi birer mu 
ka\·emetçl oldukları bu nıUaabakada anla.. 
!)ılmı,tır. 

Şimendiferli Sami Yüzgrç mektubunda ~·ü.. 
:tücülerf' ııulan ıtöııtermf'k vazlff'11lnl alan 
mo~örlin d<irt ~lb.UcUyü alarak ortadan ka;\'
ooldufıı hakkındaki lddlall dofnı değlldlr. 

l:"art!!tn bldayr.tlndf'n nthayetlnf' kadar bu 
motördP. bulunduğum için ht'r ~·llzUc.Uye 

antrenör tarafından ~·nı göıııtt'rlldiğlnl ve 
liı:üm knn~·a1' verlldll;lni gördüm. 

Mc.-kaopta hakem mntörü için ''etlphe"h; 
miioıahakayı kl\7.ananlar dl'.\P llAn dtlklerl 
~ Uzücülr.rl mntörlf' mahalli maksut olan 
~an,ın nlhayptlne ul!!,tırdr .. dl"niJRM'!ktedir. 
ki bu bir apnrcuya :oı·akıemıyl\c.ak iftiradır. 

Bu ~·\izUC'U arkada,a bu gibi lftlrsla.rda 
bUlıınl\<'.atı ~·erdtı ~aJı!ımR"'mtn daha iyi ola. 
rattnı hatırlatır ve mı>l\tubumnn a~-nı !'Otun. 
da df"r<'il6 vazlyf"tln a~·dmlahlma!lmı ııayJ\'f. 

1arırnlıı. rica OOP.rlm •• 
Ortaköy Spor yurdundan 

C'. OKı\R 

SAr1 .. l~AclvPrt 
Bu isimle bir spor 

gazetesi çıkıyor 
Şehrimizde çıkım (Top) spor gazetesi ge. 

lecPk haftadan itibaren yerini Sur _ LA.el. 
\'ert isimli yeni bir mecmuaya terketmekte. 
dlr. 

Bu yeni gazete iıımlnden de anla.şrldığ"t 

ı;:ibl Fenerbahçell Hl\yrl CelAI , Salt Rallhad. 
din. Zeki Rıza ile eski Top muharrirlı>rinden 
Sedat Rıza, Ulvi Ziya, Adil Giray tarafından 
neşredllecektır. 

---
lzmil de F uaı kupasını 

Alsancak 
kazandı 

l:r.mirdekl panayır kupur maçlarının final 
müsabakası dUn Alaancak ile Ateşııpor klllp 
lerl arasında oynanmıştır. Netler.de çok ha..; 
kim bir mllııabaka yapan Alsancakhlar 3.1 
J:>alip gl'lerek kupayı almıJlardır. 

- "'---- --- ~ ..__..__ 
Takımlar dihılôi miisabakadan evvel bir arada 

Fener - üneş 
muhteliti 

ilk devrede 1 - O kaybettiğ; 

Pire· karışık 
takımını 

3 - 1 mağlup etti 
Pire muhtelit takımı ikinci mUeabakasmı) yuncularımız tekrar hUcuma ı:c ı;tller. Yunan 

da dun Taksim stadında Fenerbahçe forma.. mUdatnasınm BUlende ynpuğı fa"-uıu .Naci 

aını taşıyan Fener • Güne§ karışık takımile 1 çekti ve topu dıprı attı. Ha!taynı bittiği 
yapU. zaman vaziyet n-ı Pire muhtelltin!n lehin.. 

saat beşe on kala ba§layan mUsabakaya deydi. 
Yunanlılar bir gün evvelki kadrolarile, bi. 
zimkiler de Cihat - Fanık. Yaşar - Le. 
bib, Angelldiıı, Re§at - Canbaz, Naci, Nec. 
det, Bamblno, Orhan şeklinde çıkmıştr. 

Hakem Nuri Bosuttu. 

:Milsabaka bUytık bir ıillraUe başladı. Fc. 
ner Güne§ muhtelitlnde Umidin fe\'klnde bfr 
canlılık var. Fakat ne de olsa antrenman 
azlığ'I belll oluyordu. Pireli lutbolcuların pas 
!arı daha lsabetıl, daha hesaplı görünüyor. 

Bizim hUcum hattı bu hususta rakiplerinden 
geri kalıyordu. Dokuzuncu dakikadan sonra 
mlsatirler oyun U:ı:erinde nlsbt bir hAklmiyet 
tesisine muvaffak oldular. Buna ra~men on 
birinci dakikada bizlm muhteliUn çok kor. 
kulu bir htıcumu Pire kalesini adamakıllı 

zorladı. Sol mUdatlin kafa ile bu tehlikeyi 
1Jzakla§tırması cidden güzel bir sahneydi .• 

Yirmi dördüncU dakikaya kadar top da. 
ha ziyade Pireli futbolcuların ayağında do. 
ı~u. Soldan çok mUııalt bir vaziyette hUcu. 
ma geçen Orhanın Canbaza verdiği pası kes. 

mek için cansiparane bir plonjon yapan mi. 
safir takunm kalecisi ağ açığıınızla çarpı. 
prak B&katıandı ve çok mUhlm bir tehlike. 
yi bu suretle kurtararak oyundan çıktı •• 
Biraz sonra sağ içleri Yaıarla çarpııma ne_ 
ticesinde oyundan çıkmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Necdet, Naci ve Bamblno araamda payla.. 
şılan top gene misafirlere gcı;U. Ortadan 
kalemize doğru akarak topu sağ açığa geçir. 
diler. Sağ açık gUzel bir çalımla sol muavt. 
nimizi atlattıysa da çektiği şUt llstten avut 

oldu. 
Yirminci dakikada oyunda, ilk anlardaki 

surat kalmamıştı. Angelldlein hazırladığı bir 
hllcumla tekrar rakip nısıf sahaya giren 
muhaclmlerlmlz Orhan • Bamblno kombine. 
ıonu\ le topu Necdetc verdilcr.Necdetln çek 
Uğt şilt Yunanlı kalecinin ellerinden kurtul. 
dU)'M da yRn direği yalıvarak avuta çıkU. 

Otuz beşinci dakikada Naci sağ açığa ı::-e. 
çerek yerini Fenrrbahçell BUlcndc verdi.Can 

baz oyundan Çtktı. 
Bu arada Y~ar sa~ açıkla kl\rşılaştı ve 

topu mU~klilAtla korner!'! atarak tehllkryi 
ı1ıı.vll'ıturdu. Klişe atışını !!!\~ açıklan yaptı. 
Ton ırene onların a\'Rklıı.r1nd11 . Müdafaamız 
devrı>nln ııon dıı1dtrıııonnda mlleklll vazlyl'L 
Jnr ırlrlvnrdu. Fıılrnt ı:ıuna ral\'men Zl\man 
:ı:aml\n çok "ldı!Ptli hll<'umıar '·npıyoruz. 

Pirelilerin golii 
42 ınc! daldkada Leblbin bir hatasırnlan 

lııtifade eden Yunan merkez mubaclmi sol 1. 
c;e mllsalt bir fırsat hazırladı. Yakın mesa. 
feden çekilen sıkı bir şUtle top • Fener - GU
neş kaleııl ağlarına takıldı. 

Uzun uzun alk~lanan bu ı;olden son "'l o. 

ikinci hartaym 
Bu kısımda blziın takım Lebibln yerine 

Yusufu almı&iı. Top onlarda. naılama vu. 
nışunu yaparak hUcuma geçtiler. ~elidiı 

topu kes ti, biz mukabil hücumda bulunduk. 
Netice yok. 

Muhtelitin ilk sayısı 
Üçüncü dakikada Necdet arkadan aldığı 

topu itinayla sUrerek BUlendin önUne attı. 

Bülend rakip müdafii atlatarak bUyUk bir 
soğuk kanlılıkla topu ağlara taktı. 

vaZİyet berabere olunca bizim çocuklarda 
gayret arttı. Şimdi Pire muhtelitlnln kalesi 
allak bullak oluyor. 

Muhtelitin ikinci golü 
BC§lncl dakikada 801 açık Orhan nefis bir 

kafa vunı§lle ikınci sayıyı kaydetti. 

Altıncı dakikada tlçUncU goltı yapacaktık 

fakat Naci çalım 11evdasJ yUzUnden topu 
müdafilcre kaptırdı. 

MnğlQblyettcn kurtulmak için çırpm&n 

Yunanlılar Tilrk taz)1klnden kurtulamıyor. 

lar hllcum üstUne hücum yapıyonı:ı:. On U. 
çllncU dakikadan sonra misafirler tekrar 

kcndllcrlnl toplamağa muvaffak oldular. 

Oyunun merkezi slkleU bl.zim nısıf sahaya 

intikal etti. 

On beşinci dakikada Orhant tekmeliyen 
rakip müdafaasına faül cezası verildi. Bun. 

dan istifade edemedik. 

Mubtelitin son golü . 
On yedinci dakikada Necdet yirmi metre.. 

<!en çektiği serbest \'Ur\l§la topu Ust sağ kö. 
§eden ağlara takarak UçUncU golü de yap. 
mrş oldu. Ve şiddetle alk~landı. 

nu golden sonra maneviyatı bozulan Yu. 
nan oyuncuları tekrar hflkimlyeU Tllrk ço. 
culdarına teslim etmeğe mecbur kaldılar. 

Fener _ Güne§ muhtellU mütemadiyen hU. 

<'Um yapıyor. Yunanlı oyuncular büytlk bir 
hezimete uğramamak için canlarnıı di§lerine 
takarak hUcumları durdurmağa gayret edl. 
l'Orlar. 

Top saıtdan soldan mütemadiyen taca çı. 
kıyor. üst.tın oynadığımız halde sayı adedi. 
n\ yllksellemlyorduk. 

Otuzuncu dakikadan sonra. açılmaıta baş. 
layan Yunan muhtellU kalesine BUlentle 
Naci anı bir hlicum yaptılar, bu da korner. 
le durduruldu. Bunun hemen akabinde Fe. 

ncr - GUneş muhteliti de mtlhlm bir tehlike 
ı:eçlrdl. Fakat Yaşar dev bir \'Uruşla topu 
uzaklaştırdı. Maçın son on beş dakikaıımda 

daha nefesli olan misafirler tekrar hücuma 
geçtiler • .Fakat müdafaamız biç aar1Bımadın 
bUtün hUcumlan kc:;erek muhaclmlerlnc gti. 
zcl paslar yetı~tı rıyor. 

l\'. ırlnncı dakikada t ekra r h!lcı•ml\ geç"n 
Fe ner Gllm"' muht<'liti Yunıın merkez mua. 
vln lnln Nec !ete fav!ll yanması U:o:erlne Mr 
rcrbest \'\ITU'I ılıı lı 'I J.ı a:r• nıtı Bundnn dl\ lıı tl. 
flldP. edc""l '"~:k. Ve r/jrt ,.,. , . ııra rlP.hl\ nrta ., 
~,.., e ... ra -ı t "'?'l V'ı""i,,e• t fl rııX-t ., • 4.--_.....ırr, rn"•F"ı-.r 

3.1 T!lr'< ' " '{ımının r,ll' "besllc l'>ltrrı lş ol<lu .• 

111'1 • n 17kurt 
"' l\n~ • A ='"}ln.. 1 

• A 'trnhll'.U, Altıok 
l'nriste yap•lmakta oıan o. • 

Oyw1 nası\ o,du ? 
J!'encr GUneş muhle'ltl ti ' hnıı.ra ikinci d ::v. 

ı ede çok dUzgUn \'f' ten iz rır oyun çıkardı.. 

ğındnn ı;a'cbcyl hakkiyle l•azandı . "'\" ·~ • \ natartn. 

~ "'ara··- ·· -
f}'1llaa Q UCU metredir. Yukandn'd reıımimlzde s:-erek Bcr 

l!' a h fA, a,, e I e ll'Ptredir. Yukarıdakf retımlm!zıle yerck Ber 

limpıradınd!l kadınlar araııında cl~it şampl. 

:ıonluf;unıı Alıııan kız atletlerinden matmazel 
Golmann 3 ,81 metre t'e kazanmıştır. 

Bu mUsabakanın iklnclııi de gene Alman 

~ ~~ l-
1 
kil ltiı Un ollmplyRtlarınıfa \ ' e gerekıır. ünin~rslteler 

:ıtt.. ~ llnıuı o!lmplyarlmda cirit ~amplyonluğunu kaunan 
~-:"" l''•lr,.,. Anl-1\ragtıcU futbol ta Almaıı 1<17.ı Gnlmnnn (ortııdal Y&tanda.şlan 
1'.ı. ta.ta.~.,..a.rıe•erbtrll!:' ile yaptı"'ı mil- i "'l' ., o• " ara'!ınrlıı ı:i'irUlmr.l<tedir 

' r dtlrctcr golle berabere ka-1 ı ~a~dakl 11porcu kız da <'lr t 
lk1nclııl olan matmazel Mott:sdur •• 1i'ener • Giinq mii&Jfaası bir Pire hikumwm Tı.x:scrkcn 

ırnçuk Orha n. Angclldis, Ya-şar. ikıncl 

lusımd:ı. da M. Re~at ve Faruk. ~al!biyettc 
e:ı çok his3e sa"•lbl olnralt ı;östrilebil!rlcr .• 

Usnflrlerc gelince: Umumiyetle muvaf. 
fak oldular. t çlt'rlnde vr.l!esini başaramı. 

~·ıı rı "'<''Tlnn .. lbtermı-'t mi'"küldUr. Sol mU. 
f' r fi ' n:'f, mt'rl;e:ı: mııa Jin'crl. merkez muha. 
cimlerl \'c sa~ açıkları lJUhassa göze çarpan 
oyuncularıydı. O. K. 
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700 kişinin gözü önünde "• 
1 ı Kimsenin göi'emedi91 

müthiş cinayet! 
l"azaıı: Sofom&n i'ebllryao - Çeviren: s.ş. -20- - lktibaıı ,., tcrcume hakkı mahhl1'.dtır -

Müdüre: Hademe beni dışarı atmağa kalkışırsa 
onu da seni de buracıkta gebertirim, dedim 
Bütün nezaket kaidelerini bir tarafa eden emri vermezsen seni burada ~e - vaziyeti olduğ·u gibi analttım ve "Milli 

bırakarak kapıyı vurmadan müdürün bertirim.. büro,. ya alacağımı istemeğe gittiği -
odasına giıldim ve masasına doğru iler Müdür, şayanı hayret bir soğukkan- mi söyledim. Makbuz istediler. Mak -
}edim. Müdür, karşısmda hiç tannna- hlıkla zile bastı ve içeriye giren muha- buzu "Milli büro,. muhasebecisine ver· 
dığı ıbir adam görünce hiddetle gözle· sebeciye: diğimi söyleyince polis kızdı ve: 

rini açtı: - Bu arkadaşın kağıtlarını hazırla- - Sen bizi çocuk mu zannediyor -
- Sen kimsin ve ne cesaretle buraya yınız, acele işi olduğu için parasını §İm sun? Hiç insan parasını tahsil etme • 

giriyorsun? diye sordu.. idi ödiyeceğiz. Mes'uliyeti ben deruhde tlen elindeki makbuzunu borçluya verir 
Cevap vermediğimden cesaret alarak ediyorum. mi? Ne ise bunları artık mahkemede an 

ta: Muhasebeci müdürü selamlıyarak latırsın, dedi. 
- Derhal dışarı çık! ldiye kapıyı dışarı çıktı. Az sonra kapı açıldı. Dört Artık nezarethaneye bile atılmı§ bu-

gösterdi. be§ polis içeriye girdiler ve herhangi lunuyordum. 
Bu esnada ben, karşıaında heykel gi- bir harekette bulunmıya vakit bırak - H 1 h d J k 

bi dur.nuş ses çıkarmıyor, beni adama- madan beni yakaladılar. ap s ene e pazar l 
kıllı tahrik etmesini bekliyordum, bin 1. 1 Hapisaneye girişimin üçüncı:.i günü 

:s Po ıs erden biri üzerimi aradı, taban 
farkında olmıyan müdür ayag·a kalktı 1 bir .ıiyaretçin:n beni görmek istediğini 

camı, susta ı bıçağımı, ceplerimdeki ev 
ve biraz evvelki emrini bu sefer daha haber verdiler. Bilhassa son hadiselcr-rakı masanın üzerine koydu. 
şiddetli bir şekilde tekrar ederek: den sonra artık kimseye itimadım kal-

- Derhal kfocırı çık! dedi. Ötd:ie, müdür de polis komiserine şu 
r Jİkayette bulunuyordu: madığından kimseyi görmek istemddi -

ğimi bildirdim. Biraz sonra elime b:r Titremiye başlamqtnn. Daha uzun 
müddet kendimi tutamadım ve ditleri -
min arasından bir fiske gibi çıkan u 
kelimeleri müdürün ıı:izüne fırlattım: 

- Hiç bir kuvvet beni buradan dr -
an çıkaramaı: .. 

- Ben seni buradan dı~rı atmanın 
yolunu bilir~ diyerek zile bastı. 
•Ben: 

- Sizinle hususi görü~mek istiyo -
rum. dedim. çağıridığıruz hademe, beni 
buradan dışarıya çıkarmıya kalkışına 
onu da, seni de buracıkta i5ldilrürüm ... 

Bunu söylerken elimi de tabancama 
götürdüm. 

Bu harclcetim beklediğim tesiri yap 
mış olacak ki, müdür içeriye giren ha
demeye: 

- Bize iki çay söyleyiniz! diyerek o 
nu s.ıvdr ve masasının ıbaşma geçerek 
KH§ı!ıırldaki koltuğu da bana gösterdi: 

Her ihtimale kar~ı ayakta durmayı 
tercih ettim ve söze başlıyarak, kim ol
duğumu, ne istediğimi kısaca anlattık
tı 11 sorıra: 

- Paralarımı almadan buradan &it
mem, dedim .. 

Birdenbire yumuşamı~ görünen mü
dür hemen atıldı: 

- Bilm'.yorum, haklısınız .. Sizi tanı
madığım halde, dün ak}am Erzincana 

telgraf çektim. Bugün, yarın muhak • 
kak cevabı gelecektir. Maamafih para
ya ihtiyacınız vars3, size bir miktar a
vans vereyim. 

- Bu sözleri daha evvel muhasebe
cinizıden de itş:tim .. Yeni bir diyeceği
niz: var mıdır?. 

- Ne gibi yeni bir §ey istiyorsunuz? 
- Paralarımı tamam olarak bugün 

veriyor musunuz:, vermiyor musunuz? 
- Niçin vermiyclim? Cevap gelir 

gelmez derhal ve tamamen vereceğiz .. 

- Azizim bu komedyayı b:r tarafa 
bırakalım .. Benim kimse ile uğraşacak 
vaktim yok. Paralarnnı derhal isterim. 

-· Ben nasıl veririm?. 

- Muhasebeciyi çağırır ve emreder-
siniz .. 

- Mes'ul olurum .. 
Bu cevap üzerine tabancamı çıkar • 

dım ve müa:.irün yüzüne tevcih ederek: 

- Şimd: muhaseb:ciyi çağırıp icap 
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- Bu adamı ilk defa olarak görüyo
rum. Hususi bir iş için görü~mek iste
diğini söyliyerek odama girdi ve taban 
casınr çekerek tehdit ile para istedi ... 
Vakit kazanmak Üzere kendisiyle pazar 
lığa giriştim, bu müddet zarfında da 
bademe yasıtasiyle sizi çağırttım 

Meğer, iki çay söylemesi parola 
imiş. .• 

MUd:irün bu uydurmalarını protesto 
etmek istedim .. Fakat beni susturdular. 
Nihayet zabıt varakası hazırlandı. Mü
dür, muhasebeci ve hademe zaptı im -
zaladtlar. 

Kanılcolda beni isticvap eden polise 

I 

kağit uzattılar. Gayriihtiyari açtım ve 
daha ilk satırını okur okumaz: 

- Gelsin! Gelsin! diye bağırdım. 
Mektup, Erzincanda mektep müdür-

lüğü yapan hocam Dersimli Hampar -
ııumdandı ve şu satırları ihtiva ediyor· 
du: · 

"Az.izim Sogomon, 
Biiyük wr haksızlığa kurban olduğu-

nu öğrenir öğrenmez seni ziyarete gel· 

dim. Merak etme, ben buradayım, le
kelemek istedikleri temiz namusuna el 
ıürdürmiyeceğim.,, Hamparıum 

(Devamı ııar) 

Nevyorkta halkı çok meral<· 
landıran bir cinayet 
davası neticelendi 

Nevyorktan yazılıyor: 
Nevyl.)rkta yeni bir "Opera cına 

yeti,. oldu. Bu cinayetin giizel çar
pan tarafı, yalnız opera binasının 
dans salonlarında olmasından de 
ğildir; cinayet, 700 kişinin burnu
nun dibinde vukua geldiği halde 
kimse tarafından göri.ılmemesinde -
dir. 

Manhattan opera binasının dans 
salonunda 700 kişilik bir ziyafet ve 
riliyordu . Erkekler simokinlerini, ka 
dmlar büyük tuvaletlerini giymişler
di. Mükellef'sofranın yambaşında a
yağa kalkıp kısa nutuklar söyliyen 
mebuslar. hakimler, milyonerler, 
meşhur müellifler görülüyordu. 

Busırada büyük salonun bir köşe 
sinde birden kargaşalık oldu. Şişeler 
bardaklar kırı ldı. Birkaç kadJn çığrı
şarak fırladılar. Fakat çok sürme
den salonun o kö~csindeki nizam ia
de enildi. Sesler kesildi. Muzik bü
yük bir zevk \'e ahenkle bir tango 
havası çalmağa başlaciı. Çiftler, par
lak dans sahasını, iyi kurulmuş bi
rer makine gibi ağır ağır ve çalımla 
dolaşmağa başladılar. Bıcır bıcır ko
nuşuyor, gülümsüyorlardı. Kadeh
ler şıkırdıyor, herkes kendi keyfinde 
eğlenceye devam ediyordu. 

A ncak U7.Un bir zaman sonra
dır ki, davetliler, burunlarının dibin 

· de dünyanın en vahşi cinayetlerin
den biri olduğu halde bir şeyi görme 
diklerinin varkına vardılar. 

·.jt11' . r •~ b' er bıre ~ 

1 
masadaki şahısların ır dı }:3ll İŞ~, 
lerini ve sanatlarını ya~rdÜ· Şnfıı~ 

ğı yukarı sabaha kadr 5 d n sıırı1 f! 
ilk ışıklnrı pencereler .e vuktı11 

0
1 

başladığı sırada cin~}:e~ıo sıVışfll1ş 
diği köşeden, altı kışının .. bil 
duğu meydana çıktı· 0 üçıJ 1 

. ~•''ışa ı.iJoı 
Bırkac ~aat sonr, • ce"' .ı , . uya ~ ıı' 

lundu. Bu iiç kişı sorgd \darı &f' • 
Cinayetle ilfıkası olnıa 1 Geri k~. 

b kıldı. ı-ı~rı 
dığından serbest ıra }(}ar ve J3ef 
)anlardan Gabriyel l josef 0 11' 
Klar isimli iki karde§ e 'jc ıı ' 

d Bıı ı , 
ger bulunamıyor ıı._ . , 
evlerine dönmüşlerdı. . jplli b•~. 

1 J ron ıs .. ttJ' 

ki giin sonra •.. e atle'J1'l~f·rııı· 
vukat, zabıtaya murac.ı;, ·yel ~13,of' 
}erinden Berger ve Ga .(diğİ!1i ol' 
nerede bulunduğunu bı. tesliJ11.~. 
1 d. B 'k' d palıse ıı,;ııv. c ı. u ı ı a am. Op ra tifl 
mak niyetindeydiler.. eCiıı&Y\b 
na yakın bir oteldey~ıle:·radıı ~ 
yapıldığı geceden berı ~· 
bulunuyorlardı. l'J1'1 old~:rt r tes 1 ·rıı lY 

Bu iki adam po ıse .. diiklefl 111' 
tan sonra Siseroyu öd)du1r. bir Bt~ -t~ 
k A • y 1 id et 1 bl~ ar ettı. a nız Ş fakııt 

olduğunu işitmişler •. }erdi· . ·bil' 
kullanıldığını gör~eK;ş r kelldı 1ıı;' 

Ertesi gün, Ha.rı Jdtı· SorS 5eı· 
yariyle polise teslırrı 0 kefaletle 
cekildi ve 5000 dolar el 
~ jo5 
best bırakıldı. geçti· ;JJ:' 

Aradan birka.ç haf~)ar Jll hİıle 
Berger ve GabrıY~~ dilet· Şa ıııl' 
me huzuruna getırıl . e ,,e BB .• raf 

Geçen giin Nevyork cinayet mah b d l S' va şı§ ·-,·lıJ) 
kemesind~. bu esrarengiz operet u a am arın ıser~iJerinİ 50 ııırıı~ 

ye fırlattığını gördu b ,.ıık sBP 
cinayetinin mesulleri ce:r.asmı gör- l d F d lr ar ı. ·ak at orta a 
rnüştür. Berger isimli 29 yaşında k 
bir genç 7 ,5 ve Klar isimli 31 yaşın nı gören yo tu. 0ırt'I 
daki diğer bir delikanlı l O sene Berger: b ç»J.fl'J1'1" ~it\ 

"- Siseroyu ben 
1 

da bıçt\ 1~ 
hap~e mahkum olmuşlardır. ın uJ1° 

diyordu. Bir başkasın 58)oJ1 ·ı·d 
"Esrarengiz yeni opera cnaye- d - .. d' Dans 0bı ı, 

ti,. muhakemCJıi bitinceye kadar ıgını gorme ımKI rıfl ot0;.11d~gıı 
Nevyork halkı, adeta meşhur bir çıktıktan sonra T krtır 0 rı~1" 
polis romancısının kitabını okuyor- bir gezinti yaptık .. ~ ·çeri bıt• 
muş gib i heyecan içinde kalmıştı. m'uz zaman polis bııı 

1 

0jğe 
Fevkalade itina ile simokinler gi- dı..... ' soı1rt'• • 5i5' 

yinmiş adamlar meclisinde bir cina- Bu garp ifadeden d" O dl'lh
1
def' 

yet vukua geliyordu. Harikulade bir suçlu Klara sıra gel 
10
·ddia e ,,,el 

royu bıcaklamadığın•d~ .. 111t1 ~ıJ 
müzik ... 700 ki:,i &vetli.... Herkes ~ ·d ıll" 
eğleniyor .... Bununla beraber, yapı- diğer arkada~mın 1 

I edr. 
lan cinayeti yapanlardan başka kim- veriyordu. . bir .'~,; ~lıı 
se bi lemiyor.... Lakin, beş snatlı~ Ctlbr•) _10 bıl 

Ö 
... . B er ıle ıt<t ıJ 

id i.iri.ilen adam Sisero isimli bir sonra, Jurı, erg ı.teil s ~ı 

d 
tfll es- ·ı ~c 1 

elikanlıydı. Hadisenin hemen aka rı, snşha taarruz e 
1 

d~irı"' .. ~~il 
"rC~ !.U' 

binde bir nöbetçi poli~. onu ce- larak yubrıd:ı so) ye 11
1 

sedini ru:o;arı alıvermi~ ve kimseye yedi buçuk ve on sene Jeıt b" 
renk verilmemişti. etmiı:ıtir. )'l'ıı eı.: ~111 

Lakin , vaziyet müdiriyete telefon 700 kişinin önünde ceregetdif~(ı1"i. 
edilince, ziyafetin bitmesine mey- cinayetin nasıl vukt~EIİ!1 rıı~. 1 h"~ı 
dan kalmadan polis müfettişi Der· lemediği gibi, fai)Je~ı~!l biittııı 
mot içeri girdi. Rirkaç dakika son- yetinden ~onru da 1 ~ 
ra dans salonlarının bi.itün kapıları- kati öğrcnilemeoıiştır· 
nm kapamasını emretti. Sonra mu 1 f1 
zikanın trampetelerini devamlı <;al- GÖZ het<lf'f'I, .4 f/dl , 
drrarak, bütü orada dilenenlerin, nan'' f' , '(ıı 

St·nl"llk 
6 ") lık 
s it} ltk 
1 •}ilk 

ı..ıoo lir. 2. 700 lir. 
7ao .. ı .. uo .. 
•oo .. ımo .. 
ı~o .. soo .. 

yerli yerine oturmasm.ı ilan etti... 1 D I. Mu I a I . ı" 'f ıı~sif11 ıJPf {, 
Dans salonunun köşeside giirül- "'1 J sın ). • I' Yukarda mHhlelif rN··rrııerint r.ö-r. hi'TI lto•ıt ııtlnr imzAlamıetır. Asıl is. ı~ uaycne 1ane Ôl"' 1. lf 

d
.. •.. .. A .. 1.11 d ..ı k' ~ t tü olduğu zaman, herkes nerede o- 1"1,, 11• 1~nc, 'T"1 arlaba§' ·r "'e · ı~ 1eıı 
ugunuz nn ., ı ers n ııl-ın ı 0-ı:\n. mi Armida olan bu spaııyol dansöz\.ı ·• I ·~tı . 1 Ô,!, ,,o turuyorsa, oraya oturacaktı. :\ k tını" ~ 

1 

Sahibi ve Neşrigaf. Müdürü: fransiskolu me~hur dansöz bir dal.i. şimdi Ann Mil'crs müstear ismiyle A. r pt. nma na ~h .. rsii!1: ~ş0gf 
Hasan Rası·m Us kada ayağını 18'.1 defa yere vurmak mcrikada büyük bir şfü1rct kazanmış. B d l' ·· f . Pazardan maada e ltı)'tı un an sonra po 111 mu ettış 1 d 8 

L~~~~~~- ~·s~;~;:''="':'~'·~g:~:'·~':;:::::·' .. ~~~'·~M=·~·':".:•!:'~~:..,.r__J_]sure~~t~lyLl]e~b~·dr~d~aJn~s~~re~kjo~r~u!!Yk~ı~r~m~ı1şt~ı~r.~-t-ır_.~~~~~~~~~~~~~~J_~D~ekr~m~o~t~el:i~n~d:ejb~i~r~p~la~An~o~l~d~u~ğ~u~h~aJ1~d~e~ı~~,,.;.;s•o•n•rn-.;s;a;a•t •i•k•i •e•n ..... - Bunun üzerine danıııöz Holivudda mli-



e 

1 

m 
N 
er 
m 
-ı 

--3 
CD -C1) .. 

t 

a 

1 
•..:» 

... 
z 
Cl 

C" ... 

.... 

-... 
o 
% ... 

... 
~ 
fıı1 
.J 
fil 
c: 
fil 
o 

ıa 
o 
N -.J -c.:ı 
z ... 

.. 
:& .... 

~-------P __ A_·~ __ n_A __ v_A __ N_r_N __ K __ r_z_r ______________ __ 
e;ı,; Vay ..• Siz beni bununla korkuta. 

ki, yrtıısınız? Hiç kimse size inanmaz 

a~,k 0ksa si1.e söylediklerimi herkese 

~lııı:a. anlatacağımı mı sanıyorsunuz? J 
bellı ı::;anı.nız ki siı.e kimse inanmaz, ~ 

r>ARDA.YA.NIN KIZI 

---------------------------------------------------------------

,,. nu ıspat da edemez.siniz 
~a . 

~!ııı Usta bunları tasdik eder gibi ba. 

la.ya8allıyordu. Fakat son dakikada or 

Rti~ıe ~lacak bir sırrı daha olduğu 
llilahtndcn belliydi. Konçininin son 

bıra~rnı kullandırarak onu silahsız 
....._ ilk istiyordu. . 

fli ~t~:~.ğu boğan adamın §chadeti
tarıdr· ıgını zaman temin edebilirim. 

~u ~~i~~~erede olduğunu biliyorum. 
"'tıı. tıgını anda kendisini söyleti. 

l{Ollçf • 
' l{ ~ı alay ederek: 

lt"'ı. ogdıı;....nı b' - . -
ı_·,.ıı; bir -cı.... ır uşagın, ıpe kazı~a 
"&r ki 1 adamın echadctinden ne çı. 

t;ı • ••• 
atlata tasdik tti· ...... l) c . 

dtıllıet 0fudur. Bu şahide itimat c. 
l'eb'lirİ akat daha iyisini de söyli
~Ylc trı. Ronçlni. Size bir şeyi daha 
~ llte~ı 11lı : ı Unuttum; bunu da anlata.
r .. "andr· d' 

U&-u b' 1 ındar bir adammış, ço. 
hcı.. Lr k .. 

tltıarrı 0 Pek ya\'rusu gibi suda 
t;ttl'ı bi I§ ve Vaftiz ettirmiş. Munta. 
tıi~ kor ~veııud kağıdı dn almış. tşte 

b P~asını ·· •- . 
k ~"Ul\Ja .. goaı.ereyım. 
·~gıt : 80Yliyerek göğsiinden bir 
1-\oıı.~İtı"ç araraJc fümçiniye uzattı. 
' 

1 bun h" . 'ı:> ~'l'd U ıç beklemiyordu. Bir 
ll.ra lten~i ~e:hc:.l kağıdı aMı. Biraz 
...... ~ sını tophyabildi. 

't.hte 0~~~n ne. çı~ar, dedi. Bunun 
lı'atıgla. gunu ıddıa ederiz. 
'll. 

u hakikaten 

sunuz ki ben de siı.c karşı yalan söy. 

!emiyorum. Maamafih bunun hakiki. 

si de mevcut. tste~em onu meydana 
çıkarabilirim. Evvela şimdi ölmUş ol. 

masma rağmen imzasının tahkiki 

mü,mkün olan rahibin imzası. Saniyen 

isim baba.lığı yapan ve henüz sağ o
lan Landrinin imzası, salisen, yine 
ş 'mdi mü bulunan diğer iki şahidin 

imzası vardır. Kağıtta çocuğun sinyor 

Konçinigin çocuğu olduğu tasdik edili 

yor.Fakat valdcsi meçhul deniliyor. A. 
sıl vesikayı değiştirttim ... Valdesi meç 

nin çocuğu olduğu tasdik ediliyor. 

Fakat valdesi meçhul deniliyor. Asıl 
vesikayı değiştirttim. "Validesi meç. 

hul" kelimeleri yerine "Mari dö Me

diçi'' ismini yazdırdım. Ölen şahitler. 
den birinin yerine de Lagorel simiııde 

bir kadının ismi yaırJmı§tır ki, bu 

kadın sağdır ve ne söylersem tasdika 

amadedir. Eğer beni mecbur ederse. 
niz böyle bir kağıtla iki şahit göster. 

m~ye hazırım. Bunların epey kuvvet-
li olduğunu siz de tasdik edersini1 a. . 

Fausta K0 nçiniye ikinci defa indir. 

.diği darbenin tesirini görmekle ~evi. 

niyordu. Çünkü Konçini afallamı~ ve 
şaşırmış bir halde gayri ihtiyari göz. 

lerini perdeye dikmişti, Adeta İmdad 

istiyordu. Leonora bunun farkına 

vine kadar gelmesini ölünceye kadar da inliyen Angolenı dükası kont Du. 
unutamıyacağım. voycni... dedi. Bu sö1..ler Konçininin 

Fakat müsaadcniz!c şunu arzcdcyim simasının değişmesine sebeb oldu Ma. 
ki; eğer irade buyurmuş olsaydınız re~al Dankr içinden düşünüyordu: 
konasa kadar gelerek emirlerinizi le· - Ne yapmak istediğini anlıyo. 

lak ki ederdim. rum: dokuzuncu Şarlın gayrimeşru 

- Ne diyorsunuz bir ricada buluna C\'ladım tahliye ettirerek üzerime sev
cak insan rica cdcc<"ği kimseyi aya. ketmcyi düşünüyor. Fena hesap de • 
ğına çağırır mı? Ben de mademki si. ğil, fakat buna müsaade edeceğimi 
zc bir ricada bulunacaktım, o halde sanıyorsa ald.anıyor. 

sizin ayağınıza gelmem tabii bir hare- Bu sırada kapının perdesi hafifçe 
ketti. aralanmış ve çirkin Lconora başıyla 

Konçini heyecanla: bir menfi işareti yapmıştı. Bu işaret 
- Ne diyorsunuz? Madam dedi ve Konçininin kararını kuvvetlendirmiş. 

büyük bir hürmetle ilave elti: ti. Fa ustaya şöylece cevab verdi: 
- Prenses Fau~ta r:ca etmez. Emir - Aman yarabbi, ben adi bir mah. 

eder \'e emirleri ifa olunur. pustan bahsedeceğinizi sanarak müsa 
Fausla gülümsedi: ade alabileceğimi ümit ediyordum. 
- Bu ~zleriniz keyfimi yerine gcti Halbuki dük Dangolem olunca iş değiş 

riyor. İıılcd:ğimin yapılacağını umil tj. 7 ... wallı sinyora. Siz yanlış kapı 
ediyorum. çaldınız. Bu i~ için bana değil, Silessi· 

- Benden ne isterseniz isteyiniz, ye, \'iloroya Yeyaht da Luizoya-;;u: 
yapıla<'ağına şimdiden emin olabilir. racaat etmeniz lazımdı. 
siniz. l•'aknt elimden gelecek bir şey Bu mesele hangisinin elindedır, ba • 
ise. Bu sözlerı ancak şahsım için söy. km bunu bile bilmiyorum. 
lUyonım. Fausta bu gibi lfıkırdıln.ra kanacak 

Fa usta tasdik etti: bir kadın değildi: 

- Bu gayet tabii .. Ben de büyük ve - Peki, siz başvekil değil misiniz? 
muktedir mnrcsal ve marki Dankrdan I\onçini: 
kiiçücük bir riC'ada bulunacağım. Pek - Ben mi? ... Fakat asil sinyora, 
adi bir şey, alakadar olduğum bir mab ben yalnız kraliçe hazretlerinin bir 
pusw1 bırakılmasını isteyeceğim. muhibbiyim, fedakar bir bendesiyim. 

Konçini b~ka bir §CY bekliyordu, - Ziyanı yok. Kraliçenin muhibbl 
htı kadar ehcmmiyets:z bir iş oldu. olmak çok mühim bir şeydir. Hima. 
ğunu anlayınca ~kınhkla 1',austa. ye ettiğim adam için kendilerine lüt-

varmıştı. Perdeden ba~mı ~ıkararak nın yiizüne baka kaldı: fen müracaat cdini~ işittiğime göre. 
yine bir ''hayır" işareti yaptı. - tstediğ"niz yalnız bu kadar mı? kraliçe sizin her istediğinizi yapar. 

Seı-bc-st bırakıimasını i tedig-ini~ im mıı;ı .. Konçini de tekrar elti: 
mııl-ıpu3 acaba kimdir? - Mübalağa madam, hem de fazla 

- Vesika f!ahtedir, şahitler de ya. F•'aıısta bır dakika durdu; soııra mübalağa. 
lancıdır deriz. İki ııef!l kadına karşı J\ıı .. ç'n!nin gözlerine gözlerini dike - Fausta ısrar ediyordu: 
kraliçe hazretlerinin sözü geçmiyccek rck : - Ne olur canım, hatırım için bir 
mi z.annedi sunuz? - On scııcdenberi Bastil zindanın. kere müracaat. ediniz. 

~~~~~~~~~~~-=-==-==::.:....===-..==~-----=~~=-=-=-=~~_._~~~~~ 
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-----------------------------------------------:-:. es~ Konrini kederli bir hal almıı:ıtı: kiı.yeye athyarak asıl &övlemesini i&. - T08kana. grandükü Fra.nsuanm Bu yeni Yatanda. kraliçe olall bU. 

:ıı ~ " • • d kil ilk siız.a.de - llı\hi sinyora!. Siz benden yapı. tediği hikayeye kadar dayandı: k~na. göz attı. · metreeı sayesin e ç 8 t is .. 
Iamıya.cak bir şey istiyorsunuz. Tabii - Bundan; dedi, yirmi bq sene Konçini meseleyi tamamen anlamış yük bir mevkie sahip old~, ~1.i o-
t1a.ra.yda olup bitenleri bilemezsiniz. evvel Flora.nsada bir asilzade yqa. tı. Fausta hikayesine şöylece devam tfdiği kadar yükıselemedı. 

Bu zavallı Dangolem kraliçe ta. maktaydı. Hakika.tte bu adam uil etti: nun arzusu nihayet.sizdir. enı1eket 
ra!mda.n hiç sevilmez. Eğer ben onun miydi? Doğru.sunu söylemek lazımge· - En ziyade hayret edilecek nokta Metresinin hakim olduğu ın ıına-

lirse bir benzemiyordu. Fa.kat büyük nedir biliyor musunuz? Floransadaki te en yüksek mevkii elde etmiş~' dtı. için müra.caa.tta. bulunursam kendi ~ · · kocası""' 
bir a.ileye mensup oldugun-u b,.inra. işçi kadınları nasıl kandırdıysa, ayni arna. rağmen sevgilisının yerimi de kaybederim, bir felakete -c-
çagı- ra. söylerdi. Güzel, yakıeıklı bir §ekilde grandilkün kızım da dolaba ortadan kaldırdı. . i5111i. 

ma.niz kalırım. Eğer yalnız benim K · · s· b ·1 deniJl 
delikanlı olup zarif tavırlarla. malik koydu. Toskana gra.ndükasile bir A. onçını... ıze u ası m .. urJiilY 

elimde olsaydı, hiçbir şey değildi. Em y d b .. 1 . h k . \"••turya premıesinin kızı olan bu asil ni söyliyeyim mi? Evl&dını old. ····ıiill 
rediniz ı:urada bütün kanımı akıta- bulundugun an u soz erıne er es ı. . '40 t k ı· 1 k dının ısı.-

ı.- ·-" t · ·b· ·· ·· ürd" •• kız kUçük' asilzadenin metresi oldu. en sonra ra ıçe o an a yım, fakat bunu yapaına.nı. na.nır ve.7 ...... u ınanır gı ı gorun u. ~ k .. t k . t . . . ? 
1 
.. 

Onun da istediği zaten buydu. Eğer Konçini anlamamazlıktan geıere : ışı me ıs er mıı:oınız · ,<Jt p 

- Demek oluyor ki, kolayca olaca. . t . b" d •1 d 1 k _ Ah t1ın· '-·ora, zannedersem bı·raz Konçini karar vermira bir t3 ıs erscnız onu ız e ası 2:1. e o ara " '$ 

ğmı ümid ettiğim bu ricamı reddedi. kabul edelim. fazla. gidiyorsunuz, büyüklerin aleyh- dedi ki: •ğ' i! ı& 
yorsunuz. Konçini bu sözleri büyük bir dik· !erinde söylenenlerden hoşlanmadık • - İstemez madam! Söytedı ~tdı1f• 

- Ne yapayım, imkansızdır Sinyo. katle dinliyor fakat kendisinden b~ larını bilmez misiniz? çük asilzade benim!. EvladIIl1. ~e-
ra.. ııedileceğini zannetmiyordu. - Biliyorum, fakat emin olmadı~m ten kraliçe Mari dö Mediçi'd~;fuı 

- Öyleyse, arlık oiıdan bahsetmi· §evı .;.;vlemekten •a~A- ho ıa.nmam. seleyi tamamen anladım . Ma ·ıı.d' Fausta sözlerine devamla: J• ""'" .. ı.=• J3Ul 
yelim. Size grandükün kı:ıının bu adama mel sabırla. mukabele edeceğim. d 1J(!• F ta. t b .• b" ta 1 - Bu '-'akışrk1ı ve ....ıı .... ı delikanlı 

11 
•ı. rs " 

aus a 11 ır vır a ve asla kı~ " 6 ......, r~Hk ettiğini ııöylüyordum, değil mi 1 \ nlnızız, kimse bizi din yenı.. ..; du 
gınlıg·ını bellı· ım · k · çok fakirdi. Fakat gu"ı.elliği sayesinde y .,,A ?Jtııo 

e ıyere gülmesinde EYet öyle, metreslik elti ve 1597 se· yeniz gayP.t dogradur. pcn ·ıltf.. 
devam etU. Konriru: kadınlar val'!ıtaaiyle geçinmeye başla- 'f d' · · • k • h 11. da. M 

ll ne8inde babasının sarayı içinde kim • !' e ıçının aşı ·ıy::nm ve ıı j1 &t"ttO 
Nekadar U-.aıa·· ... · b'l dı. İlkönce adi oda hizmetrileri, i.,.l · ldU ~-

- .c.u ugumu ı emezsi • :ı 10 se~·e farkettinneden bir de kız doğur. yım. Ondan bır kızım o · unJsfl 
niz. Elimden gelebilecek her şeyi sizin kadınlar, orta halka mensup kimseler du. nehrine attırdım. Peki sont4• ~ 1J1113• 
için yapmak bana bir şereftir. le sevişti, fakat sonraları yüksek ha. Faust.a. burada. bir lahza susarak söylemekten maksadınız ı!~~ıı.k ıı1' 

_ Ben dük Dangolemi tahliye et. nımlarla tanışm1ya bqladı. Zengin de Konçiniye baktı . .Mareşal Dankr hiç • !arla dük Da.ngolemi k~/ 
tı·ı·mek ı"stı"yordum Bunu · ·· g~ildi, fakat bir ha'-'li para r.arfedebili. 1• t · ? · sızın yapa. .J bir şey söylemiyor, derin derin dUşfi· 5 ıyonmnuz · 
bileceğinizi sanmıştım. Demek ki ya • yor ve bu sayede servet sahibi sanılı. nüyordu. Kadın sözlerine tekrar baş. Fausta. kat't bir ta.vırla.: 
nılnıışım. Sim bundan konuŞm1yalım yordu. Bu paraları sevgililerinin ke. lad Ev t da. 

J: - C 0 •• . ·...-otıl. P" dememiş miydim? se•inden alıyordu. 1596 senesine doğ. _ Bizim asilzadenin emniyet ettiği _ Bunu a la yapamıyaca.~~ btı-
Bunu o kadar lakayt bir tavu·Ja söy ru büyük bir sinyor gibi hareket edi. bir adam vardı. Bu adam her şeyi ya. na baksanıza, ben ahmak defil:'bıift' 

ledi ki, Konçini adeta korktu. 1<1ıus- yor, avuç avuç para ıııerpiyor ve bu pabilirdi. Asilzade kızım bu adama tes na eminim ki dük Dangoleıll . eeıe· 
tanın daha mühim bir §ey istiyeceğini suretle kendisine hürmet ettiriyordu. lim ederek boynuna bir taş bağlayıp edilit" edilmez, bir suika.st tertiP ~ 
dilşündti, kadın Konçini ile çok sami. Büyük bir şah~iyet olmak istemişti. Arno nehrine atmasını emret.ti. Bu da rek benimle uğraşacak, kUçilkelC isti• 
mi bir ahbabmış gibi muhavereye gi· Bunda muvaffak olabilmek için kime yapıldı. Fakat bakın işın sonunu on üçüncü Luinin yedne geçın bt1 
rişti. Faust.a, !talyadan, bilhassa FJo. göz dikmişti bilir misiniz? Eğer bu. dinleyiniz. Bu hakiaten bir hnr:kadır. yecektir. Israr etmeyiniz madaJll.~ 
ransadan bahsediyor, orııya a!t bazı lursanu: a.şkolsun size... Üç sene sonra küçük asilzadenin met. adam zindanda kalmalıdl1"· ikıS6" 
~lilnç. bazı da korkunç hikayeler an. Konçini bu IÖılerden kendisinin resi rızasiyle evladını boğcıuran kadın kalırsa orası ona layıktır. BU ~ bt!-
Jatıyordu . Konçini sihirli kadını dik. kastedildiğini artık anlamı~tı. Korka. hıristiyanhğm en büyük hükümdarla yi anlatmaktan makısadmrz yo 
katle dinlemekteydi. O kadar dalmıştı ı rak: rından biriyle evlendi ve Floransı t('r. ni teşhir etmek mi! 

~~~~~~~~~~~--.......... .-ı·LAU:·-.--...-...--...au· ~M·..ı..·J:W·a-tı.a--'--.~-~.-.....LWLCM.wı.L...1.Ma.1..1--~~~~~~~~~~~~~__;k~·e~t~ti~.Fa.ka • ı nıdaberabcr ..._öt~Ur....._. ___ ~-~N~T~i~~in~e~tm:..:=i~ye~y~ı~·m:..:...:...?~~--~~~~• 
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~asusıarın ağzından 

Son senelerin en tehlike 
Alman casusu 

Staub 
kimdir? 

Irma 
Bir 

"l.!ıJ.J\Ny .\, 
• ı ı. nın harp cm:ısınd3kl Bcrn el. 

ı.ın 1-t ihl 
ıl.111 IJ ,.,J.ol ı.ll'.r• (.1 .,ınJ. 

oı ı llı , l>ot Uı\aZıj:clc ı.IPırbıı 

t re un .ı< 
l\t eaddit on it. t..c~ııdmlkl nl .. a. 

• •~. U~taıu ı "- "u•ıııı r l ıllll 'tllği h ılı.le ıs ""ta ı. • onu ' 
t "~l g le m1:ınkkcllcn ı.lış.m çıkar_ 

ll llı~llr, Cck kın·ctt" l.ılr dclıl ele ı;c~i. 
lıı d.t tallıaııııı.r 
b ctrı., hiç Pe 

1 
ben fıdeta oııuıı gölg~si ı;t. 

~ıtııeıt Olarak V Odcn ayrılmıyordum. Hunun 
, 1 ~· O ;a1a~nu hcrkcstt'n daha I,> ı tanı. 
~ tlare ctıı..ı ın lt'k lıru ına btltlln o ~ıcrı 
bı,. lıttıpıt'r " ne h 1 ı merak cdt'r1nı. Rüp 

r~lllcıt <ını 1 \ardı Fakat gizli şeyleri Jıl~ 
la. ·.ı1 )' ara lt'sll . ' 
.~be lllnıı m edemıyordıı. Gtzli 
~l'J it tıe llçıgo blllrdl. Ynnıııdakller, bir mil. 

f1ıı eıı<l 11 il a 'Unırl: r cllyt', bil tun te'grat 
tt 'Ilı '4ıb,.l>l :~frc l'dt'r, kcndısi sakin rıh, ı 

ktııtı1.ıı 1 'E enctısınr yalmlnmnk ı;:li• ıınüş 1 
\ıtı tlıeııı t'.'r itil, f dl'\ lt'tl<'rf rızıj 6' r 'n ıp ki • -
h ~A illı p

011 
nııı('t •r onu mat dl'hlllrııc, 

t tı <1 t ~ R nln ltimnt f'tUtl ndıımla 
' r11 \' , lr ıı-ııı olınııınnlıınndrın llcrl 
t eı ıtrıızı a' lıtıl!II<Jir rnııı Stnııh l11ınl11rı:11n i•. 
~ 1ar111 sanırım İr'llıı • Stsnh: '!on 
~ Fi, nırın lt'hlıkeH C:ı<;ıısu ! 

~ı.. beııı n<lıınıı •rınc1nn im l<'ı,ı.nrb"l 
""1lb en he ı . 
~ c,., ~ı~IU1t P ellmızc düştOl<'r 1 rm ı 

casusları 

Yazan • • Şart Lilsyeto 
- Fransız casusu -

Hal.ıl<atc tıp:ıtıp UJ muyordu. Fak:ıt aıanla_ 
rııııır., ou lmı.Jınııı ne tehlikeli lıir · casus ol. 
cli:G'llll l:'ilıJOrl!lnlı. Ve ye;;tlne hıı cılnrı bu 
lmdını Ndc edebılm~ktı. Bunun neUCf'"ll o•.t. 
rak. 01111 hc l" Y<'rrlc apanızs görüyorlar vcyl 
ı:ortlr gibi oluyorlardı. 

Oıııın h ırp c•nasıııda ,·azitc ı'c ı:-runsay'4 

p.- •dı '!'ı rnııh<>kkrıl<tıı Fıılmt benim bilcliğlıne 
p"rc bu -;eıl1ı iltl d<• nyı ıı mamıştır. Hem ôy 

le ı;:cralt ııltınd:\ •'rnn<ııı"ıı g:elmiştır h" kcn. 
~ısln\ nslıı t \'l,tf l"lm"I< imkflnını bulam11. 
mHm: ır., l'linl,c#\ Fr~n•ııt·11 h<'r iki g,.! şin•l" 
hu ı ıdıı h"M ~pı; ı hnrn glıli~i csnaııırrla h\' 
-.nrc ı!C' ~<'emiştir 

C~sur ve kUstah 

BU lıarılmlfı,de CWJUB kal'.fın hundan baş. 
ı. ı, mlllhiş surette hUstahtı. Bir misu. 

liııl nıııatnyırn: 

Bir !ahu dot;'Tudan doğruya yUzllme bak. 
tı. Yenlı.lcn glilUmııedl, Sonra söyledlkİcrlnıı< 
kani olmamış gibi b14ı.nı sallıyerak: 

··- PckAIA, dedi, gôrü§Urüz .. ,. 
Bundan sonrl\ bir kere daha reverans yap. 

tık. Ve bıribirfmize gl:irUnü11te hiç bakmıya. 
rak )'emeğimize devam ettik. lrnıa Staub ve 
arlıadaşı !ran,.ızca konuşuyorlardı. Arkadn
şımla ben d~ almanca konuşuyorduk. 

Sek:z dil 
konuşuyor 

A!\"LATTICIM hı\disc, bu harılmlAde ka.. 
dının ctirC'tle atıldığı binltrce mücade_ 

leden yalnız biridir. Gayet iyi tahsil gl:irmu,. 
tu: Sekiz dıl konu§uyordu. l§inl tllmamen 
blliyordıı. llC'rhangi caauııluk vazUeiinl üze
rine 11labillr, hemen 'hepsinı de muçaf!aklyet 
le nctlcelendirirdl. Bundnn başka casıı~ıug-u 

~ahai ınt'nfaatı için de~ıı. \'atanperverllk duv 
gusile yapıyordu. Ş lphesfz bu sebcble kenrıİ. 
.sinden daha çok korkuluyo~du. Zira şah:ııl 
ml'nfaat ile iş gören casus "satın alınabilir .. 
fakat vicdan asla satın Alınaıuaz<lı. 

1 r, ~ ~Yd bınnsının içinden :ıiynıll' ılışın. 
' ı 6.\·~' J:6rUten bir uzuvdu. İngiliz. 
' ~ e l'lnaı hill''er ovnıı.m••tır ki 
1 r~\~ıııtl:dını taknıışıardır. Biz ı.~111nsız. 

"il "ı. sadece ''K 

Bcrn uşa:t yukarı U0.000 nUfuslu ufak bir 
~, lıırdlr. 'l'ablnUle orada bir ay kadar yaşa•lı 
g-ınrr. mliddct ı<:lnde herkesle tanışırııır.ız, h:>r 
ltc~ ıl<' sı::i tanı r. Gerçi sulh zamanında dlin. 
) nnııı en 1!nlıin ~ehlrlerinclen biri ise ele hıırp 
?nnmnıııdn Bcrn bambaşkn bir VC'r olur. 
f!lıyllk h:lrptc orası muhasım memlek11Uer" 

~irırıck için bir harC'kct mıntakası b11'indcy. 
dL Harbin ba~langıcındanberi lsviçrcnm 
Bem şehri Alman casuslarlle dolmuştu. Ora. 
dan dojtruca Fransaya geçiyorlardı . B\7 Fran 
&ızlar için karşı knrşıya rnticadcle etmektcu 
hagka bir yol yoktu. Bu aebcblen ı .. ,·içreyc 
silmiştik. Alman casuılarile tam yerinde kl\r 
tılaşmak lsUyorduk. 

Dalıaııı ''ar. lrma Staub casuslul< bakımın 
dnn ,",'&\'et iyi usul w tallın görıtıüştü. Bır 
zamanlar Brtikseldekl casuRluk merkezini L 
dare etmiş olan me~hur Richarı! cu,·ersclcn 
ılcr~ almıştı, Bcrlindc <ie Almıınvanın en me• 
hur caııuslarmdaıı Thie!';en, binba~ı Von Vo?~ 
ktr ve Brosed<>n birçok şeyler öğrenmişti. 

Birçolc defalar lrma Staub benim karınma 
çıkmıştır. Kendisini fe\'ka!Ade kızdıraca~ su_ 
retl• ara ınrıt mat t"ltiğlm olmadı değil: ıtl. 
raf etmeliyim ki. bun:t tesadllfiln yerdımlle 
muvıtffak olabiliyordum. Bir defn onu eni 
konu yakalıyordum. Elimden kaçlt ama, bt. 
nim h11tam yüzünden değil .... O valrnyı anla.. 
tayım: 

Takma qiJzi4nii Çt'kararak l>o§ltığa gizli malUmatııı yazıldığı kfığıdı s<1lclcı
yıp tekrar gözii takan bir casus 

'\llra ıı.ra gUlge .. dly' anı. 
gtııgc,. ~cytanın ta kN•dlsly. 

S tıı Aym z:ımancla 

1 
~ 'aat 

1 1 
he yer,le ! 

tııı 'lııor ç Ode muhtelif aj.ınlarııı ban.ı 
l'J 'hı ile ~!Jllderdlldcrl olmuştur.Bu rapor 

tı11 ~trı tdrına Stıı.uba nıltlr. Beşi , e ay. 
l .. ~... Yapılmış işlt'rf gösterir 

haı1,...l'l Ytızarken, 1917 sene.sinde tut. 
' ... ti 

• 11 ; "ftt'rlmc Nıkıvonım ı 7 tın. 
~ rı l'ft lPraktıı ~un'ıır ı;;orllllhuı: ı 

f! ı~ba !loru: lrmu Stnub Nansldc ta'/ 
'l 2 Iaı Q . 

lliıı ta · llC' beraber görillmilştur ... 

lı l'ıı~~ R't'ıı:ı ru: lm1a Staub lı;pnıı\acfln 
~lir~, .... r ten gürülmüştllr. 

''};> "'11lt' 1 ~J a 12 il >a 1 Otomobilinin nun,nral!ı 
c,~ ~ 80.2, 
" "'Ilı b r"'tıoru l\taltı 1 tıııl'o Rir işe yartıyıp ynrnmıyıı 
f ~l() 1 '1t~,,h tuın, l<'akat işte b!ldıkleriın. 
c r" ... , ltunı 

ı,. ~:it l rnnyası hntlnrmd"lil kon 
11J~ar. 11ra.llıtıa ~r l<al(' • N'ls <>luıpr<'ıılndı.' Y'''· 

ıı • .\\>ııı)'011 1 
ına Staubu gHrdilt!ilnll slly. 

"l.. ~l tıoıı Uı1syon11nda te\ ide •ılmıı'Ji 
'tr ~· .._ iller(' hal 1 ~ lı' '-il ra l<'r vermiş .... 

t'ıı~ il".ıtı.ı: OUn tnnn. Staub•ı "The. 
ar r nın " • 11 l\lt~ ~ unlırıtt,.kl me\·danlıl.tR ı:::ör 

lııııı:I.\ da ltııı<I ~n lrnmvav \'<' otomnhil!erin 
t''>.t1 l'llııı dı 'ıtı Yt"rlrnfl,.., bir mf\ -Mt>l k•. 

ıılt rrı" '• a\rhrıı ",.lııt•lu"tlım vakit t;f<> trm.:ı 
'lt• rrıu,t•ı 

"!ı• ... Uı ••• 
~ rap0 ıta • r:r rıı: E~er ,.: .. ·imi\ rırsnm 

•,, l'ılu 'Jvan ı 
o\r~ rrı e"tı ııtıısv.,~ıırııir. lrmıı ı-:tııu. 

''I oıc ıı... 1 tı>nı•1>,·ıllm 1'rnıtı~ı•ıtn rı. 
~l~ıı . "llt• 1 t. l)r,II 1 t'rh'll \'irı'""'lllt"del;I ttnl 
~ .... 1

"" h'\tı('r ''<'rdlm 
·nııorda " 

n biç~irl yerinde de~ild1 

Bir glln •neııvuc,, isimli lolrnntnda bir ar. 
kadaşımla yemek y<'rken, lrma Staub salonı 
ı;irdl. Yanında Alman gizli servisinin ''),ldız. 

l:ırıntlan biri, Von R. bulunuyordu. 

lrma ~tauh her zamanki gibi gayet basit 
glyinmiştı. Salonun etrafına :öyle bir bakm. 
dı ve boş yer yalnı7. bizim masamızda oldu. 
t:-unu görünce, hiq §R'jkınlık eseri :;östermc_ 
ıl n \•11n•m17.R ı:telıli, ing•ını1A bütün yelkeni". 

rl -"'" in1ircbilcccl( ~ltimseyi§ilc şöyl!' 

ONh: 
Rıı nın<ııırla ik i brıs yr.r hu1ıınılıııtıına 

rn"'<". Reaba Fransız "17.li Pen·l•lnP mensup 
7."••qr ot11rMnm•7.~ mU '!.ilde eclertcr mi" •. 

1:11n :-•·<ı~ıı l•ı> 11<mı'ltım r.atf'n: 
Mıttmıı~f'I J,.'l\a l"tıı""" Mr kolay•lk 

g!)qt11r1T1e'!! kim latemez .. dc<liın. 
Yllzünün allıil't altında ben7jnin uçtuJ!uıın 

t.lss<>ttım. Ta ı geıliğlne koymu§tum. 
Bir<lcn atıl oralc 

•' Ne. dedi? Beni tanı) or musun ur.? Kim 
ol<lıığumu biliyor muımnıız '! .. 

Tanımamaklığınııza iınk~n mı vardır? 
Bem şt'hrinde hem er. SiiZel hem de :\f, 

\'on R • nJn ilhamı ot:ı,rı kaı.lm d•ğil mi'linır. '1 

'M. Von R • hal\ikatlerl ııizln ,özlerinizin i<;I" 

<ien görllyo! .• ,. 

Kadırı sonra birı~nbire ~ıi l cll\ vc )'llt 'larak: 
•• • Fr1tn'l'Z'Ann dalma nn•lk rıtı111klıuını 

rörtıvorıım. dci'li. Kıııim"l lnıı1r1"ı1 .. trar'ltll\Şlı 
tı zaman, ırl< münafı>rct lr,1r.rin1en 'li'inlp 
;?lillvor, 

Rı>n clP ırilll'rck <'l"'"'" \'l'rrH,., • 

" - () katlar ltl"lııt et,,.,,.·"~'~ C'idılen P"I: 

kab:ı. olduğum zamanlar \'ardır! .. 

lrma Staubun fevkalade tabiy eş . 

MESLEKT AŞLARlMDAN iki kişi Do. 
nodorrola, Pallanza, Bellagto ve Bellin. 

zona şehirlerinin teşkil ettığı mUstatll için. 
de 1taıyan ajanlarile teşriki mesai eder.?k 
çnt ışıyorlardı. 

nu havalide bir suıkastçılar kafilesi, hu. 
susi :ııurctte hazırlanmış bazı patlayıcı mad. 
deleri ttalyaya gizli ol11rak sokmağa çalı. 

~ıyorlardı. Bununla meşhur ll\'a so11yetesi. 
nin fabrikalarını ve Genova yakınındaki San 
Jler D'arena fabrikasını uçurmak nly• tlndev 
dıler. Bir snbah lrma Staııbun gayet güzel 
yapılı Merııedes markalı otomoblllnin Luga. 
noya dogru gittiğini TeS3eretctlen gördükle. 
rlnl haber verdiler. 

Bu sırada elimize dll~cn bazı Alm11n ca_ 
1111ıılarından ö~endim ki. Fon R. trm11 Stıı_ 

uba, bizim hava kuvvetlerimiz hakkında 

nıalümat alması için emir vermiştir. Hava 
kuvvetlerimiz o zaman Almanları pe1' düşün 
dürUyordu. Bundan başka diğer mcnbnlardarı 
ela öğrendiğime gore ,•aad lizt'rlne scrbcııt 

bırakılan bir çok esir FranSlz zabiti Almıın 

§{itjğ!Jl-f±&\J-~ 

™t11attt± b gtf@( 
ptap: dn ~ iM eri L f\l r nifi. 
M a.sıwı bir ş~rkmııı notası bazan as. 
keti sırlan ihtiva edebilir. Bıt resmin 
alt tarafıııdal..-i <l~irc nota §i/rrısiııiıı 

analı tcırım gösteriyor 

t'aplshanelcrinde sıhhatleri fena halele bo. !erini bana tanıştırdılar. tı• gelen zabit gU. 
Ztılduğundan iyileşmek Uzere Luı::-anoya IUm!lyerek: 

gcinderılmişti. Bu zabitlerin arasında bir kaç •. _ ::sızı ttramızda görmekle çok memnun 
meşhur tayyareci vardı: mUIAzlm G. de bun_. olduk kurnandan, dedi, -.aıeradan o'man•z 
lardan biriydi. Haltl bir müddet sonr!\ kaç. 
ması, pek fazla dlkkıı.ti celbctmi§tlr. 
Şimdi kendi kendime soruyordum· 
•·- Acaba trma Staııbun Lıı~·anoyn gel. 

meııl bu Fransız ubitlcrlnln Luganc>da bu. 
lunma,.ile ıı.11\kodar mıydı:' 

l\tiilekait binbaşı roliindc 

1 
R:'>lA'nın Luı;anoda"llclvctıy palruı., ole. 
!inde Barones d'Asrenıont adı ilP. bir oda 

klın'amış oldu:Unu da bnber aldım. 

Şt'fimden o akşam müsaade nlarak. ertesi 
ı;ünU hemen Helvctya cıtcllnde lılr oda tut
tum. Mütckıtit 'bir binba§ı rolUnU Yapıyor. 

dum. Kenı.limi chmden ı;eldiğl kadar Nikris 

hastalığınrlan mustarip gibi ı;östcriyordunı .. 
Do,:;"ruca odnma C'ıktım: yıkandım. Sonra o. 
telin alt kntınd3l<i bara glttinı. 

Uurası kalabalık ve e~ıcncell goı·ünUyor. 

du. ı..:o•<t",YI ic;me sa11tl itli. }I:ı,,·n, kara. dt'nlı 
servislerinden Fransız zab!lleı 1 muhtelit 
renkte içk\'er içiyorlardı. Bastonuma daya. 

narak \'C ayal•larııııdan birini slirüyı>rı>k b'\. 
ra ı;ic-dll!'' • zaman oradal;i zabıtler beni keo 
dilerlnd~n bi,-f sanarak fclimladılar. t;e'Am_ 

lı;rına m•ıı<ıınclc rttım. f{enriiıııi tanı,tıı ılıııı 

Muayyen bir orrlunun erkı\nıhnrbi\•"ıı'"d" ı 

olarak kendimi takdim ediyor \'e ar!ınıı Lu
.., olarak ,.eriyordum 

ıtibarile masamıza riyaset etmcllııinlz ,, 
Genç bir binbaşı da: 

"- Evet, diye llı\ve etti. Hem askeri lid•'· 
rlmlz olmalısınız. 

Bu ~"nada hep hır ağızdan gülU§tUler. nıı 
gC'nı;; zabitler. benim •'ıhtiyar .. ı;ibı ~örUn"n 

halıme takılıyorlardı. Ben de acemi ta\·ır. 

l&.rımı daha llrttırarak ve enı lrnnu şaı;ırmı~ 

görünerek: 

"- Ma!Rnıza riyaset etmek mı:' C)l:rln ., .. 
kerl şr.fıniz olmak mı': Boylr bir :ramnnd ı 

bu ~ibl iltifatlar manas:z eUmlelerdl'n ba J J 

netli,. ki. ı::ırtncl ıltııatı tir ynna l;ırrk•nı• 

Fal:at ikincisi de şımctiki vozlyetım.ıde lu. 
:r.umsuz: :ısnırırn .... 

Israrlan mUtcalıp. garsonıı <'n·•ucııın ve· .. Herl;ese lrki getirini::!., dedim . 

ı.-ar"•mızda go~c h'l.lmn bir pcnc<'rcnt'l 
önünde lrma Staub btiyllk bir ltoltu~a otur 

mu,, gülilmııiyerek olnn bıtcnl scyrcd'yord ı. 
l;;lmdcn "soğuk kanlı k11dın!., ı!~ :iın. \'c 

1:~':1..:·mı de o derece so!lJk kanlılılt harcı..• 

le ga !:ettim. 

lçkilc- geldi :ı zaman lrmıı 
kadciılmı kıı'dırarak: 

a.._ __ _:~!!QD2ll:a.ı....-t. ...... ____ ..._~_,._,..._ _ _....ı.._-ı.. _ _ .:z...~:...;,;.ı....:;.w..;:..._ _ _JL,., Cen~ bir yU::ba~ı 
- • ....._.,.._..,.._.,._..u,,.ıc.._....ı 

M3d~m. dedim. Huzurunuzda Frans•?. 
za' ·••,.rı, ~zclllğe. U';: '< c-' • ı~ ı ' ··ı-rı gÖ'" 
t •rmt'den içiyorlar dcnme!ln .. Sıhhatlı: ze ı. 

lrma Staub gözlerini "hnfıf bir utangnı;. 
!ıkla., önüne indirdi. Sonra bize dönerek ,u 

cevabı verdi: 
••- TevcccUhUnUzU şukrnnln karşılnrıın. 

ÇunkU, bu efendileri tanımıyordum Bu ' ı. 

le ile tanışmak fırsatı hasıl oluyor ve b<'n 
böylece Fransayı nekadar se,•diğlmı ve ta ._ 
dir ettiğimi ııöylemck fırsatını elde ctm!ş 

bulunuyorum;,. 

Kadehini kaldırarak ııtıve etti: 
"- Efendiler! Cesur Fransız ordusu şerı~

flne i~lyorum. Geçmiştcld ve g lrccl<tekl 
muvaffaklyeU şerefine içiyorum. Fransa şe_ 

rt'fine içiyorum!,. 

Onun kim olduğunu blldiğtm için, bu el\. 
retı, bu küstahlığı cidden dikkate şayan bu. 
Juyordum. İşini yaman görUyordu hu kadın. 

Az sonra bann yaklaşarak : 

•'- Kumandan, diye hıtııp ctU. Sız, bu 
yaşınızda babam yerinizdeslniz. Onun 'lçlrı 
kocası Belçika cephesinde ötmüş bu baronc. 

sin sizi öpmesine mUsaadc edınlz! S zın şah 
ııınızda bUtUn Fransız ordusunu opmUş ola. 

cağını!., 

Arkadaşlarım bu manzaranın tesiri altın. 
dıı ağlıyacak gibi olmuşlardı. Şıddl'llC al. 

ktl}lıyorlardı. 

"- :Madam, dedim. Yakı~ık a~maz. llnr.. 

tığın bllttin kaidelerine gorc, bust'nlzi en 

gencimize \'<' en eesurumuu. vcrm<>nlz lfizını 
dır. o d:ı işte mUlfizlm G dlr. Sıze talulJm 

ederim ... 

lrma Staub gülUınsiyerek: 

" Pekdll!. öylt'ysc .... dıye cevap verdi. 

Sevimli bir eda ile müUızim G nın bnşıııı 

cllerı arasına atarak onu alnından optı. Al. 

kış dahR şıddetlendi. 

Görllyoruunuz ya lrm:ı Staub, tlltün orııdu 

kileri mükemmel bir deha ile te iri a'tını. 

almıştı Ynlnıı: but ln o gen,.'crı kendir b.r 
ll'ı.hzn ıçindc ba

0 
amaklu kalmamış, şa!ıınn 

falmt hürmet tetl.ın eden Un\ anını Vt' l rılnl 
söyl"ıncl;'c de zr.bıtleril' ken .ı n.raınnn, it m. 

se-ıırı bir o 'ım ılt'rlı~emı) C' ı bir s:ın;ı hat 

tı ç '.mi ~I 

ll r nt' hal ı ", o ... Un. t n ' ı 

ettlM 

ye di' <'lt 

ı ı hıyar urı d 

hur <' 

mln lln. 

ıs \ .,, t ~ı. 

!? ı I<endi in1 L • 
rlle yr'andan t 

blls etm<'k l"t J 

\.li" \'f''7 ""l 'ı ·r~ l't 

l;ll Ihrin · .,•·r · ~ 
h!"'" t~r.· 'o,. I mı, 

.. "\ 1 rı, bu Meş 

run1a e. 

,.... ... ... ?.at .,,.._ 

r""<' t 'b-

l r ••" < 

,ı' · ...... U'll r 'n .. 

vr r .! ı 1: yıluğu 9.. 

l!il 'oı;:ı. iş' r fe"l'\ l 'l ' r ""'l' :.ı. 

inı" s·,., Z/ ı n m b'r 
1.:1 7''L 11 Ç •[(/ rd1[J 1'1 

Şarl Lıı~yct o 
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Mı d 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· 

• • ratir ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi• l enzze . delerini tahriş ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızlık MEVVA 
zo HAZIMSIZLICI MiDE EKŞILlK v0; Y ANJ'dbir şişe 

giderir. 1NKIBAZI DEFEDER. 1:3ugünd~n rla k•Y81 

MAZON alınız. Hiç bir mümasil müsta ıa dikkıı1 • 1 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına lstsrıbu 
Üeposu: MAZON ve 13oton ecza deposu. 

Dikkaı ve iYi HAZIM ediniz. 
ağırlık baş dönmeleri hissederler ________________ _;;.. ______ ~----------------~---

E. U g U. . n k u· e H:n:s••OOHOOO-Hıı-:•• .. Ooooıım•mr:•••onoHo: .. ............... .. ........ . ···········: 
EE ' 01, Doktoru !: 
U Necati Pakşı !i 

r ad y 0 i! Hastalarını hergün sabah 10 dan lf 
P i

p akşam 19 za ka3ar Karaköy Tünel!! r o g r a nı 1 :I rı:eyd3nı Mahmudiye caddesi No. :: 
J • • l.,'1H,L: İ! 1 2 de kabul eder. ;: 

ıs,ao plAkla. dans mu.slldsi. Hl,30 Afrika!~ Salı ve cuma günleri saat 14 den iijı 
av hatıraları, s. SalAhaddln Cıhanoğlu tara. !! 1 R le kadar para~ızdır f~ 
fından. 20 Necn1i ve tırl{ada;;ıan tarafından ::::::::::::::::::::::::::=::r.w::::::::::::::::::::::i: 
Türk musikisi ve halk ~rkıları, 20,30 30 a.. 
ğusto.s zafer bayramının 15 inci yıldonUmU 

nıtınasebetile Cumhuriyet halk partisi namı. 1 
na konferans, Emekli yarbay Hakkı tarafın 1 
ilan 20,50 Safiye ve aı kndaşlan tarafından 

'J'tlrk musikisi ve halk şarkıları ısaat aya.. 
rı), 21,15 orkestra, 22,15 ajans \'C borsa ha. 1 
bcrlerl ve ertesi gilnlln programı, 22,30 plAk 
la sololar, opera \'e operct parçaları. 2:3 son. 
UOKRt~ı:;: 

19,05 <'ğlcncell konser.2 0,20 konfcrı,ı.ns, 
gramofon, konuşma 21,15 musiki, şan kon. 
seri, 22,,·5 hava. haberler, spor, 22.50 askerf 
]{onserl. 23,50 fran.ınzea haberler. son haber. 

BoK'T6R 
Kemal Özsan 

Oroluğ . Operatör 

EevHye mütehassısı 
Karakoy - Ekselsıyor mağazası 
yaıııııda. Her gürı öğleden soııra 
2 derı 8 t' kadar: 1.:?I: 41235 

1 
--..ı;._e ---ı 

TUZU 
Y enipostahane arkasında-------;: 

•••••1111111•••••-• Eski Feyz·att • 
Yatılı B GAZiÇi iSELERi yatısız . 

füı ve erkekler içlıı ayrı bölüklerde: Ana - İlk - Orta - Lise sınıfları 

İlk kısıdan itib.-1 ren yabancı diller •crıtcrc 
Talebe kaydı için her gün mek tebe müracaat edilebilir. Isteeynler~ tcbc müracaat edilebilir. f stC} e 

Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Tetı=fon - 36.210 ~ 

Leyli - Nehari 

vust n Jorj kız 
Galata Kartçınar ~okak lO. İLK ORTA ve TİCARET. 

Eylül iptidasından itibaren kayıd ba§lar. 9 _ 16 Cumartesi öğleden sonra ve pazar kayıd yolctur. E~a5 
ya

tcdrisat almanca ve türkçe olup ayrıca fransızca ve İngilizce öğretilir. 13 Eylülde ikmal imtihanları . 
pılacak ve 15 Eylfılde okul açılacaktır. 

iLOXUR\: 
ler. 

<::öz Hekim! 1 

Dı. Şührü ~rtan ..... 
19,05 orkestra konseri. 20,05 karışık yayın Cağaloğlu NuJ\l{.'Smanıye cad. Nl• 1 

22,2:> ef'lenee'I piyano konseri, 22,35 karışık (Cağ:ıloğlu Eczanesi varurıda l 
layın. 23,05 musiki, 23.35 dans muslklı1I, 24, 1 l'elelon. 2256°6 . 

35 haherler, ha\'a., gramofon. ~~~~~~~~!!~!'.!~~~~ ı 
ı•.-uu: ---- - . _ 

18,0S kitaplara dair, §lirler, grall\ofon, S A F O 
gramer, konu§ma, §lirler, 19,20 piyano kon. A O d 

• o e · H. Rifat seri, 19,35 gramofon, !labcrlcr, eğlence, 21,35 
piyes, 23,3~ haberler gramofon, hava. Sayfiyede okunacak güzel 
ıtO:\JA: bır roman 

18,20 karışık musiki. ıs,r;ı; kan§lk yayın v AKlT Kitabevı • 100 kuruş 
21 ,45 karışık musiki, 22,05 plycslP.r, 22.s~ 
koro konseri .. sonra dans musikisi. lsUrahat. 
lcrde haberler. • lemda.rda (Sırrı Rasim), Bakırkôyde tHiliıl) 

Beyo~lu clhetlndekller: 

ı · 

1 

N 6betçl eczaneler 
Bu akşam şehrin muhtelit' semUerlnde nö. 

betçi olan eczaneler §Unlardır. 
İstanbul clhetlndekllcr: 
EminönUndc (Bcnsason), Beyazıtta (Hay. 

dar). KUçUkpazarda (Hikmet Cemil), Eyüp 
te (Mustafa Ari!), Şehremininde (NAzım 

Sadık), l\:aragUmrUkte (Suat), Samatyada 
CRıdvP.n), Şehzadebll§ında (Üniversite), Ak
Earayd9. (Ziya Nuri). Fenerde (Vltall), A. 

1sUklAI caddesinde 1 K.anzuk ı. Altıncıda. 
lre tramvay durağında !Gtineın. Galata.da ı 
Topçular caddesinde CSporldisı, Taksimde 
(Nlzamettln). Tarlabaşında INihatı, Şişli 

HalbkArgazl caddesinde (Halk), 

.HAYtlf1TiH' 

~ 

. , 

ÜskUadr, Kadık6y ve Adalardakiler: 
UskUdarda (Sellmiye). Kadık!lytlnde Al. 

tıyodağzmda (Rlfat Muhtar). Modnda !AIA.. 
eddln), Bilytlkadada (Halk), H.~ybellde (Ta.. 
naş), 

IO> O IKT O R 
Necaetlln 'Atasagun 
Her gün sabahları ı.ekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul ede!. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k<l 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 
b:linde muayene eder. 

SEZEN 
TE.RZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

©n caz•p m:ıdeller. mevsimlik metUı 
lstanbul Yeni P03tahane kar~11.dlı 

ve şık kumaşlar. 

· --

biri 
~ --- - ---

1 

Her akşam 
1 ""t' Memleketin en yUksek sanatkarıarUe b r 

AFi E 
T A K S ı• M aeıediV_8 d• 

bahçesıf1 

Tel: 43703 

::ı::::::::::::: 
n 
il .: 
I' 

~ 1 ltalyan usulü aafi innikt•ı•Pi li 

H MAl\n.A GLU~N MAKARNASINI 1STEYlNIZ U 
il Başlıca bakkaliye mağazalarmda satttır• p 
!l F abrika11: Galata Ne ::ati bey caddesi No. t 67 43481 .4' 
il MAKARNACILIK TURK LTD. Ş1RKET1 Telefon:.:sı:S:SS'°/ 
ı: ......................................................................................... :::::::·· ............. _ •• ··········-··························:· .. ·········-······ .. ••·••••··•·• s 

de" ~ 
lst an bu 1 GU m rUğU Boşm U dü rıtığilllııfl1ar~~tilo 
Haydarpaşa gümrüğü an barında bulunan V S markalı _l ~~d: oıa0 ı~)r0fl' 

Sandıkta \'C 37 ton saf ağırlıkta VC 14 656 lira 5:) kuruş degctl traflsf1l ddC' 
teferrüatı tamam iki adet kereste hıza r makinesi lokomobil ve diYe c• ,ıu. 
!arla birlikte 31.8.937 gününde kapalı zarf usulile Sirkecide . :R,e;:ş Jllud; ,c 
ı:ıindeki satı~ salonunda satılacaktır. Şartnameler bu yerdckı 5\bıııl~t1 tJJtp!· 
ğünden parasız alınır. İsteklilerin 1100 lira teminat akçesi rn~arı ıiP ,,o. 
Ticaret odası vesikalarını usuli daires inde zarflarına koY.JJl3 dst 91tJf f ,ı
Tck'if m~ktuplarını havi zırfların ayni günde tam saat 12 ye }te. ırıeıetitD

1

11fll11 
dürlüğüne makbuz karQıhğında verilme si ve mektupların .Şllrtıı~0ııııJldJ 
tındaki yere yazılması ~eeburidir. Zarflar saat 13 ele satı§ sa 
dairesinde açılacaktır. (5196) 

" Istanbul Nafia mUdUrlUğtlnde~. ~de ,5031,e-
~.9-937 ~uma günü saat. 15 de ~stan bulda Nafia müdü~Uğil~ e.ÇJ1' e j, 

keşıf bejeJh İstanbul t~vkıfhanesındc yapılacak tamirat ışler ,.ıtJ'ıft 
ye konulmuştur. ıJ ~rtll l'dt' 

Mu.kavelc, eksiltme, Bayındırlık işi eri genel, hususi ve feP 0,.uıee6 , 
pro~c. keşif hu\8.sasile buna mil tef erri diğer evrak dairedr.de g f'!..t,er' 

Muvakkat teminat (378) liradır. _ dıaP' 1eıı- "' 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer is yaptıgtn3 uıe.ııJJ 

cekleri vesika üzerine Nafia müdürlüğünden almı§ olduğu fl1 
Ticaret odası vesikalariylc gelmeleri. (5187) .. 

O"' .. 
1 Dr. Fa"k •~ -:ı ............... :::• .. ••:ı:ı-u11sı•ıı ................ - ıı.r ~ 

•·•• ••••••••••••••• • ••••• ... 6 •••••••••••••··· ı Opera u v n ~ ~e !! Meccani muayene p Cağ:ıloğlu Nuruosfl1sJl 
!! Perşembe günleri saat 2 den 3 e kadar il 
ji Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 ! No. 6 Tel: 21109· 

1 
}ir~4ıt· 

il nu~ara~a Doktor Miimtaz Gürsoy Qı •••••M•t•ıa•y•e•n•e_....,..... 


