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Büyük önderimizi 
liyarete gelecek 
Ruzveıt bunu Amerika 
9azetecilerine bildirdi 

Bilyül: Ôndcr Atatiirk 

(Y'a.:ı.sı ~ 'ıiııciidc) 

er ert>e·r.ı i k 
,._" ııan edildi · 

••ıa 45 yaş aırasorndakD 
~biQ en heır çırnoa aıs!Keır 

'-."toı..-.,0 ., bUyUk düşmanı Ko:era yiizilmlen .Japonlar 
~' 1ıı1~"·"·> - n llankovu tahliye eltiler 
~ l.A~ lt~~~lne ror:rn~ı AJansınm Şang Hankcndcn alınan bir telgrafta vazlyeUn 
""'~ ku~ otul'&:ı la.ngcc vadisinin burada vahim olduğu, lô,()00 Çinli asltcrln 
'"'*ıııe ıır1'rtılltııırıı Ja.Ponıar Tungçeu Japon imtiyaz mıntakasmı muhasara ettiği 
'-:::: -.ııtenı ~rk lklbeunc ~ğ'rarnak ve Japon eşyasına ka~ı boykotaj •yapıldığı 

IJu sene Trakya nur mıraıarına deniz hatın ve motörlil k"ltt.'t'etlerimiz iştirak edecek. Ortada1d resim Yatıuzmnu
t'ım bii tiin toplarıyhı bir salvo,<Jıınu göstermektedir •.• 

Büyük erkanıharbiye ikinci reisi 

General Asım 
Manevra sahasına gitti 

ırırakya manevıraoararnda kaır<dleş ve müttef~k Dıraını 
oırd1Y1sunu temslD edecek fevkaOAde ask.eıri 

hey'et bugün lhu<dlucdlumuza gDır<dlD 
Büyük Erkanıharbiye İkinci Reisi General Asım dün rımız bu sabah hareket etmişlerdir. Karşılayıcı heyeti. 

'..nkaradan şehrimize gelmiştir. General Asım bu sabah miz yarın İran sınırında olacaklardır. 
saat sekizde beraberinde askeri erkanla Trakyaya hare. Erzurum, 8 (Hususi) - Bilyük Trakya manevrala. 
ket etmiştir. General Asım manevra. tertibatına nezaret nnda bulunacak İran askeri heyeti hududdan girmiştir 

edecektir. Merasimle karşılandılar. Heyete ~nel Kurmay Başkan. 
Manevralara ytizden fazla tayyaremlz iştirak edece~i lığı birinci şube Müdüril General Rıza Kulu Kerim, 3 ün. 

Tibi donanmamızın da bu milddet zarfında Trakya sahıl- k. h :1..Jyn Rcı"sı' Alba Ah t R'f t, s·· :ı cü fırka er anı aru " y mc ı a u\'a. erinde bulunacağı anlaşılmaktadır. • 
Erzurum, 7 (A. A.) _Askeri manevralara davetli ri Binbaşı Bani, Hava yilzba.şısı Ala, Topçu Teğmen Ve· 

bulunan İran askeri heyetini karşılıyacak olan subayla. fa ve Piyade Teğmen Fatımdan mürekkeptir. 

-------------------------------------------------......................................................... 
i Nafıa Vekilinin i 
; Avrupadaki · 

tetkikleri 
16 milyonluk demiryolu 

malzemesi satın almacak 
Demtryollarımızın 

Irak ve Irana 
uzatılmasına 

50 mi iyon llra 
harcanacak 

I spanyada yaralanan 
Alnımı tawarecileri 

............... etrn~ıerdfr. bildlı1lmekt.e~ır. ( Deuamt ~ füıcikic) 

raıiı-·····ra·ş·a·yı·············~ 1 ~.,~ 
"uran adam 

Müthiş bir hava muharebesi 
18 tayyareye karşı 
1~0 asi tayyaresi 

7 dakika ıçnnde 11 e tayyaııredelfl1 
112 sı c'IOışitü beşD deDDB< ~eşDk 

yeırDeırn ne döın<dl lOı Beır 
A~a . . 

~ lla " ağır ceza mahkemesını 
~6 i' tesiı altmda b11ahtıkla11n1 
l,~udar,~ e anlatıyor: 
i:, t l>aıa ~eltili dok . . . • · 

tı he " tilb' . tor Kordon "Ermem tehcırındcn yegane mes ul 
'-• l'tti lrıni a k . 
''tteıt· \'e hiıt· r a arkaya müteaddit defalar tekrar etmek suretıle 

~ll ıırı b trnler üz • · k · · k" d" d . tr • lt tc . crıne tesır yapma gayesını ta ıp et ıyor u. 
~"-r tt'°rrtıtl'• ~~re kapılan hakim. bu sefer bana dönerek a}'.ni mealde 

te~l>ı)Ot:ı:lc Uıcre §l~ını§tı. Vekilim, bu vaziyett~n m~mnu~ old~.ğ~n~ 
'~h . l'aıat : lerck bana bakıyor ve manıdar hır şekılde gozunu 

L.!' l'a.ı~allıad1 .a§anın Berlindc ikamet meselesi mevzuu bahsolunca, .._, ..._t p Ve, 

.., ~ 'l')'ı dah . . . 
~"- lttt 1'dan· a evvd görC:üğünüz halde, niçin hemıehrılerını ze 

•tt~111 baltla ~? diye sordu. 

't ~da lca:-~; ~ğzıı:ıdan çıkaracaktım, fakat aldığım dersi hatırlıya -
a, -"'" 1 rdıgımız cevbı verdim: "'-\il lıırıhın bu kanlı c·nayetını ı,ııyen 1 

~-.,0 .. lehliryanın ifşaaflm 1 
ır."~. ~!937 de neşı etmeye ba.'jlıyoı 11z I ..................................... ·-·--·--· .. _.... ...................... . 

Nafıa Vel.:il ;miz !:-:mirde Ifalk.alıpııu.ır 
atölyesinde 

İsvcçtcn ı.onra Almanyayı ziyaret 
eden Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ya
kında memlekete dönecektir. Nafıa Ve
kilimzin bu seyahati memleketinde 
m:.ihim nafıa işlerinin başarılması:ıda, 

bilhassa dcmiryollanmız için büyük 
bir hamlenin yapılmasında bir başlan
gıç olacaktır. Geçen ayın onunda şt-h
rimizden ayrılan N,afıa Vekilimiz bu hu 

susta gezdiği yerlerde birçok tenı~s

larda buhınmuştur. 
Günden güne genişliyen devlet 

dcmiryollan tcbekesi için yeni 1.,.,ko
motif, yoku ve muhtelif yük vagonları 
satın alınmaktadır. Öğrendiğimiıe 
göre, bu satln alınacak vasıtab:-m 

(Devamı 4 üncüde). 

Asi tayyarelerden üçü bir lngHiz 
gemisini bombaladllar 

(Garbi Akdenizde asi tayyarelerin yadan kaçan 19 komünist Frannz hu-

cüretkar bir fallliyete kalkı§tıklan anla. duduna gc~crlerkcn polis tarafından )'a 

!ılmaktadrr. Şu dakikada Cezair - Si- kalanmı~lardır. 
cilya - Sardonya hattı üzerinde asiler 
bir havai kordon kunnut gibidirler. Is. 

panyada hükümetin elindeki limanlara 

ı;itmek üzere yola çıkmıt olan ıemiler 

bu hatdiı taarruza uğramak~adır. Eğer 

lngiltere ve Franaa mü,terek bir mü
dMalede bulunmazlarıa Frankonun gar 
bi Akdenizin kontTolünü ele geçirdiği 

iddia edilebilir.) 

Paris, 9 (A.A.) - Bahriye nezareti 
Balear adalarına bir gambotla bir muh
rip göıidermittir. Bu gemiler Fransız 

nakliyelerini hava taarruz1anndan ko. 
rumağa memurdurlar. Cezairin 18 mil 

garbinde Kitistakis a1dlı Yunan vapu
runu bombardıman etmi§tir! Katalon. 

Böl Hk safahlyc• t il 
bir komünist 
Jdam edildi 

Barıelon, 8 (A.A.) - 1\:-:it:chit 

Maı-kıiıt amele partiler'.İnc ır.cmu:> o:an 

ordunun ıiyasi komiseri Mania! Mcna'· 

nın iıyana te§''ik cürmünden dolayı dün 

idam edild:~i Lcricb'dan bilürilmck~c-

dir. 

ı'1üddeiumumi tarafından idamı is

t~nilen diğer bir komiter de 30 sene 

hapıe mahkiim olmuıtur. 

(Diğer :t.afrılllt 6 '-ncı aayıfamıdadu.) 
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dlaıµıta ~ 2Jış Siqasa: · f Hatıralar ve müşahedeler... 1 
iç kavga ~ılanının Sait Halim Paşanın 

zehrı • • • riyasetinde çete ! 
Konuşma~-#' 

S ANATLARIN en ~U~ ~ıır) 
konuşmak sanııtıdi ~)-c ,;

söylemeği, bir vaka veya. ~i 1 
latmağı kascletııUyoruJilo · bir~ . 
da kolay değildir: herb~~()CJ fı~ Vaa?an: Şekip Gü11diiz d b 

D UNYA, İtalya ile ln{;'lltcre d'rasındıı. bir andlaşm:ı yapılıp yapılnmıyacağını duşUnmclt Monarşik bir evletin azan 
le meşgul oladursun, Almanya Çek?s lovakyaya karoı a~zını açmış, cll~lerinl bile k d •• ı •• l b [ 

n:ekte devam ediyor. Esasen bir hnyll Jcesklnleşnıiş olan bu dişlerin epey uzun zamandsn. ne a ar gu unç o a i eceai 
beri Çek vııtanının bir budu olan SUdel'lert kavram!§ bulunduğu m:ılQmdur. O 

Son günlerde Alman mrı.tbuatmdıın bir kıaınmtn bu dost devlete kıırşı şiddetli nr.şrl. beyanındadır ' 
yata ~lamış olması Almanyanın Çekoslfl vnkya Uzerindeltl emellerinden ve lıllllaların. • 

dan asla va.zgc~mek niyetinde olmadığını bir daha göze \'Urmalttadır. Hit!erin fikirlerini v a zan : Aka Gü11düz 
nc~reden •'Voelkischc Beobaclıler.. gazetesin den aldığımız şu cllmlelerl okuyunuz: 

•'Almanya.da, Yugoslıwyncln ve Lehistan da mevcut blltUn komünist teşklllı.Uarı oy. 
nalan ipler hep Pragdndır. Komünist enternasyonalin Çekoslovakya hUk{ımetlnden yıır. 

dım görmediğine inanmak mUmkUndUr, fakat bu memlekette bir komllnlst merkezin bulun 
maaına mUsnmaha cdllmeslnl Avrupa devletle rinde lhUlAl uyaııdırmıık için '"Çekoslovaky.ı 
hUkQmeU tarafından bolşovikllğo lıahşedilmi' gizil bir yardım,. suretinde tcfair etmek te k.!\ 

blldir.Bolşevlldlğo karşı gösterdiği bu mUsamııhıı. lle, bizzat Çekoslovakya, lrnmşuları için 
bir tehlike teşkil etmektedir.,. 

Bu satırları okudulctan sonra insanın ha lınna şu sual heliyor: 
"- O halde Almanyanın vazlycU ve vazifeleri ne olacaktır .. ? Hudutları dibinde ken. 

d!Bl için tehlikeli gördUğll bir halin de\•amın~ müsaade edecek midir? .. 

Almanyada hrudm olan ideolojinin, "bir memleketi bolşe\1kllğe karşı milsamahalt : 
olmakla,. itham ettikten sonra nasıl bir hare ket tarzı ihtiyar ettiğini frıpanya hAdiselcrl 
bugUn açrkça göstermiştir. Çckoslovakyanın bolşe\ikllğe ynrdım etmcl\le ithamı, Prag hU. 
kQmetlnin son yıl içinde mütemadiyen şlkA.yet ettiği gizil Alman tahriktıtının daha '1ddetll 
bJr §ekle gireceğine mi f§D.rCt ediyor? 

ilunu tahmin etmek mUmkUndUr. Zira bu neşriyat ile ayni anda Almanynnm yukarı 
Sllc.zlyasındıı fJlddcUi bir tethiş hareketi başgöstermlştlr.Hindcnburgün torunu olan bir mU. 
llz.lm tarafından ide.re ecllldlği söylenen b~ tethiş, Yahudilere ve llğVellilmiş ohın sol par. 
tllerln eski mensuplarrruı. tevcih edilmiştir. Alınanyanm Sllezya \•iJAyetl Çekoa!ovak hu. 
dudundııdır \•e cskl Prusya kra.Ilrğma nlt topraklıı.rdandır. Umumi Harpten sonra bu vilA. 
yetin kUçUk bir kısmı Çekoslovakyaya, bir kısmı da Lehlstanıı. bağlanmıştı. 

Bertin hlikQmetJnin Çekoslovak hududundaki bu nazı tethi~lne müsamaha etU~i gUn. 
lcrde .Alman gazetelerinin de Çekoslovakyayı bolııevikllğe mllsa.ınaııa ile itham etmesJ, Çe. 

koslovakyada bir iç kavga uyandırmak lstiycnlerin boş durmadıklarını ve dalma bir fır. 
zsa.t aramakla meşgul bulunduklannı iddia ettirebilir. Temenni edelim ki hu zan yanlı§ ol
Jrun. Zira böyle bir hA.dls<'.nln zararı Jspanya. !acia:ımdan daha bUyUk olur. Çekoslovakyn 
Avrupanm kalbindedir. Orada kuyruğuna basılacak bir iç kavga Yllanı,zehtrini, Avrupanın 
lam lta.Ibinc akıtır. :;.-ı=KlP OONDUZ 

Bu mühim yazı 
93 harbinde tilfek taşımış, 
harp etmiş bir büyük annenin 

ş· ayetidir ve acıdır! 
, - Mn.UJ·e \'ekalctlııln halkla olan t.f:Dıa<ıı sıkı bir kontrole ihtlyııç hill!!cturlyor. Yaka 

B<'tllktalJ l\ln1ruUdürlliğünde cereyan ~er -

Y azan : Kaıa Davut 
Maliye Vekaletine ait gişelere maaş 

almak·vcya yapılmı!} bir işin bedelini 
islemek için gidenlere bazı memurla
nn - hiçbir suretle mezun addedilemi. 
yeceklerl bir ~kilde • fena muamele. 
lerde bulundukları anlaşılıyor. 

ı Birkaç gün evvel bir vatandaş, Çor. 
luda, bir lanhbüd işinden hak kazan
aığı parayı, (vazifesi bu parayı sayıp 
vermekten ibaret olan bir memurla a. 
rasında mevcut şahsi münaferct) yü. 
' zünden bir türlü alamadığını bize bil-
dirmiş, biz de ibu §ildi.yeti lazımgelen 
Y.erlere duyurmuştuk. Bugün şekli ve 
manası bakımından daha mühim bir 
ıÖaşka fena hadiseyi öğrenmiş bulunu. 
yoruz. Şi~lide Acemyan apartımanırun 
ikinci katında oturan Bayan Hatice
nin bize gönderdiği şu mektubu oku. 
yunu.z: 

HABER GAZETESl 
DİREh..""TORLOC.tmE 

Bu se!er haziran :maaşımı alırken bana 
"küaUrat., vermcınlşlcrdl. Geçen gtln gaze. 
telerda "tckaUt, eytam ve eraınll klisüratı,. 
nm vc.rfteceğinl, al~kadarlıırm mnlmUdUr!Uk 
lerinc müracaat etmelerini,, yaşmışt:ınız. Pa 
ram yoktu; tramvaya, otobüae binmek için 
borç aldım; Şlşllden kıılktım, Bc§lktaşa git. 
Um. Ben yetmlıı yaşmda ihUynr bir kııdırum. 
Ma.ImUdUrlOğUne girip derdimi anlatınca 

beni öyle bir terslediler Jd şa§ırdım, kaldım. 
MalmUdü.ril, memurları bir ağıZdıı.n bana bn 
ğırdılar, gazete.lcrl yıılııncı çıkardılar, "onlar 
atmasyoneudur,. - dediler - •'Gazetelere 
inanılır mı? biz ltUsUmtı znten haziranda 
:tnaıl§ dağıtırken ,·erml_ştik,. diye bana çıkış. 
tıl:ır. Halbuki çok Jyl blllyorum, bana ha.zl. 
randa. "klislirat,, YcrilmemlşU: E\1me döne. 
cck param yoktu. "Bari bana 25 kuruş veri. 
nlz de evime döneyim. Size evden bir adamla 
iade ederim. İnanmazsanız kuponumu size 
rehin bıraltayım,, dedim. Bcnlmle alay etti. 
ler. Yetnıfıı yaıımda bir asker karısına, bir 

11.sker ana.sma. hlı;blr insana yapılmiyacak mu 
amclc;1 yaptılar . .Ağlayarak çıktını. Bekle. 
me yerinde insan seven bir genç biletimi 
aldı da erim• dönebildim. Şimdi Beşiktaş 

malmQt!UrlllğUnUn Mrta yaptığı: hakaretten 
ben utanıyorum. E!U altmlJ yıl w .mem.leke. 
te h!!:met dm!§ bir zabit ıın~s!y!o:ı. Doksan 
Uc harbinde hıı.rbe gtrnıfg, askere yardım et. 
ml§, ttl!ek, ıru, ekmek la§mu§ bir kadmım. 
Hudutlarda dolaşırken kUçUk çocuklıı.nmt 

sepetlerde l&§ıdım. Bana böyle bir hakaret 
reva mıdrr 7 Ben memleketime, milletime ve 
devlete dua Ue meşgul bir kadmımM Hem 
nJçin gazetelerin yalan yazdığını söyledlkle. 
rlne bir tUrlil akıl erdiremiyorum .. BUtün in. 
sanlar onları okuyor, olanı bileni onlardan 
8ğrcniyorlar. Şu mıılmUdilrlUğUndcn hakkı. 

mı aramıınrzı istiyorum.,. 

Maliye Vekilinin ~u mektubu okudu. 
ğu anda bizden çok müteessir olacağı-

nı, bu fena maceraya esef edeceğini 
sanmaktayız. Zira hakaret gören in. 
san şu vasıfları haizdir: ,~-~ .... 

1 - Türkiye vatandaşıdır. 
2 - Yetmiş yaşmdadır. 
3 - Büyük annedir. 
4 - Asker karısı, asker anası ve biç 

şüphesiz asker kızıdır. 
5 - 93 harbine girdiğine de bakı. 

Iırsa bir tarih hatırasıdır da ... 
Bu vatandaş malmüdüründcn bir ıu. 

tur dilenmeye gitmemiştir. Bir hak a
ramıya gitmiştir. Esasen bir malmü. 
dürü hiç kimseye Jlıtfetmeye salahi
yettar bir prens değildir, kendisine 
her müracaat edenin işini görmiye 
memur hir fani ve mütevazı 1 .. attır. 

insanlık hali bu... Olabilir a. Yet. 
rni3Jik Hatice ana hata da edebilir. O. 
nu ters lemek, ona çıkııımak, onun su
ratına haykırmak bir memurun haddi 
olmamak şöyle dursun, bunun aksini 
yapmak, yani böyle ya.:ımı, başını aL 
mış bir hatuna nezaketle muamele et
mek, saygı gös~crmek, güler yüz gös. 
termek bir malmüdürlüğü kaleminde 
bir m::.sa ba"n~da oturabilmek için ya. 
pılması li.zımgelen ilk vazüelerdendir. 
:Maliye Vekil'.nin (Türk rejiminin en 
hassas vasıtası, efkarı umumiyenin en 
sadık tc.rcUmanı ve halkın hük(ımetc 
hükumetin halka bildirmek istediği 

işlerin aynası) olan Türk gazeteleri 
hakkında bu memurları tenvir etmesi

ni istiyoruz. Çok fedakar olan, hiç do 
ticari, hususi ve ferdi mahiyette bir 
mUcssese olmıyan Türk gazeteciliği • 
n.in Türk inkılA.b bünyesindeki mevki
lnden haberdar bulunmıyan kimseleri 
cezri surette ıslahla çalışmak da ay. 

Ekmeklerini yedikten, şatafatlarını 

sürdükten, eteklerini - tabanlariyle be 

raber - öptükten sonra; 
Edirneli Talat pa}aya, Manastırlı En 

ver paşaya. Üskülarh Cemal paşaya u 
luorta ve ağız ldolusu kufür edenler, 

başlarını birazıcık, daha arkaya çevirmiş 
olsalar, ettikleri nankörlükten yerin 
dibine batarlar. Öyle yerin dibine ba 
tarlar ki, burada batsalar bacakları San 
frans!sko kıyılarından fırlar. 

Yakın tarihimizin gürültü, entrika, 
çoküş ve kepazelik devri sadece 1908 
1918 devri değildir. (Yakın tarih) de 
ldiğimiz §eye en az yüz elli senelik bir 
zaman ve mesafe vermek gerektir. Ya 
km tarih en az yüz elli baklalı bir zin 
cirdir ki her şeyi o zincirlemeye göre 
incelemelidir. Aradan bir veya bir kaç 
bakla atlanınca hepsi karışır. Sebepler 
müessirler, amiller, cereyanlar mantıki 
akışını kaybeder, realiteler güme gi 
der. örnek meydanda: Bütün kötülük 
ler 1908 den bu tarafa olmuş! 1908 den 
arka tarafa doğru her şey güllük gü
listanlıkmış! Eser meydanda: Abdül 
mecid siyasi pehlivan, Ali Paşaya kaz 
kanadiyle künde oyunlatını öğretip e 
line taıizimat al::lında bir güreş kitabı 

vermiş. Adamcağız çok çalışmış çaba 
lamış amma ne r,apsm ki boyu cüce. 
İri yan Avrupanın göğüs çaprazından 
kurtulup da kündeden atamayınca, 

memleket çiviyukarr (~imdiki adr tuş) 
yenildi. 

Abdülaziz kuzu dolması pehlivanı. 
:A:vn• •e.-.. ftclo 1>° c_::ıf t.,,b..Unp• 12.05~ .. 

kendisi olduğu ha!de herkes fıstıklı ku
zu dolması, sütlü irmik helvası, çilek 
yağlı imam bayıldı yermiş. Bugün Ka
ğıthanede fabrikalar var. Herkes gidip 
tek başına bunları yiyecek zaman ve 
mekan bulamıyor. Öyleyse o devir çok 
ucuz ve rahat devirdi. Habire ldolma 
yut, ha bire atıştır, ha bire Abdülazizin 
elensesine boyun kapdır .. 

Deli Murad masum bir akıllıdır. Ah 
şu Harbiye mektebi nazırı Süleyman 
paşa ah!. Ah şu serasker Hüseyin Av 
ni paşa ah! Adamcağıza padişah old\I 
ğunu kandıra kandıra, ahştrra alıştıra 

yd.:iire yedire söylememiş olsalardı, sevin 
cinden çıldırmazdı da şimdi memleket 
cenneti alaya dönerdi. 

Hele Abdülhamit efendimiz, hele sul 
tan Abdülhamit efendimiz hazretleri, 
hele o! Tefrika tefrika, sütun sütun, sa. 
hife sahife,'kitap kitap okumadık mı? .. 
Hem hangi devirde? Bizim cumhuriyet 
devrinde. Meger Abdülhamit efendimiz 
hazretleri, kitaplı kitapsız yedi kere 
yetmiş bin peyğamberden üstünmü~, 

öyle üstünmüş ki, eh Tanrı Teala ile aşa 
ğı yukarı bir seldirdc oturabilirmiş am 
ma tevazuu dolayısiyle yarım basamak 
aşağıda oturmuşmuş. Bu memleketi 
otuz üç sene hem üç ay. hem üç hafta, 
hem üç gün, hem üç saat öyle idare et 
miş ki Allah Allah! 
Meşhut cürüm değil. Fakat pek a. 

yıp olacağınr bilmesek ikinci Abdül -
mecide kas~:le, Vahdeddine destan düze 
ceğiz. Mürteci, hain olduğumuz için de
ğil, sadece tarihi tetkik ilmini yaymak 
hastalığına tutulduğumuz için. İnkılaba 
ve cumhuriyete sadık olduğumuzu gös 
termek için de abalı Talatın yad eller
de kalan mezarına vur tekmeyi.. 

Bu kadar ince eleyip sık dokumak 
kudretimiz varmış da neye birazıcık da 

rıca bir lüzumdur. 

Kaldı ld Hatice ana "ben haziran. 
da küsurat almadım,. diyor. Beşikta§ 
şubcsimleyse "biz ki.İsurat1 haziranda 
da:{ıttık .. deniliyor. Bu basit münaka-

şanın hakikatini tebarüz ettirmek dahi 
matbua.tın işidir. Maliye Vekili bu ha. 
kikatin tebarüzü için matbuatın vazi
fesini elbette kolaylaştırmak istlyc. 
cektir. 

KaraDAWT 

1908 den önceki !devirleri kalburdan 
geçirmiyoruz?. 
Osmanlı imparatorluğunun en kötü 

devri Vahdeddinin düştüğü çirkef çu 
kuru devridir. En çok üç sene sürdü. 

'Halbuki bundan bin kat beter, 'daha 
çirkef, daha çukur bir devir vardır: 

Abdülhamit devri. 
Tam otuz üç sene sürmüştür. Ye -

ni nesle ve gelecek nesillere, yalnız bu 
devri ögretmck yeter. Onu öğrenenler 

bu · yüksek şerefli, izzetli cunihu-
riyet devrinin ne olduğunu anlarlar ve 
buna taparlar. 

:/- .. 
. . . . bunları neye damdan düşerce 

sine söylüyorum? Niçin sinirlendim? 
Ben de pek farkında değilim ama, not 
defterime bakınca biraz anlar gibi olu 
yorum. $unları yazmışım: 

Çoktandır yaz mehtabrnın Boğazda 

ki cünbüşünü görmedim. İki çifte, ay 
na kıç sandallar yok .. Bebekli Yani kal
fanın elinlden çıkma üç çifte mahun kik 
ler göç etmiş. Sırma çepkenli, bürüm 
etik gömlekli,beyaz dizlikli, geniş omuz 
lu, katmer enseli, yaşmaklı hanım aul 
tanlan çaldıran gaytan bıyıklı kürekçi 
delikanliların süzdükleri dört çifte pi 
yadelerin yerlerinde dalğalar geçiyor. 
Yaşmaksız, pi}'adesiz, hamlacısız, def 
siz ve haşlanmı~ mısırsız Boğaziçi ... 
Birde bunu göreyim. Dört arkalda~ se 
kiz kağıda bir motör tuttuk Geziyoruz 
Dünyada seyrine doyum olmiyan, eşi 

örnegi bulunmiyan iki mehtap vardır: 
Bnrrazici bir, Mar9in i)ti. ı.. 

Eskiden (tek kürekle mehtaba 51li~ 

tı) deyip gülüşürlerdi. Meğerse alaya 
sığmazmış. Tek kürekle mehtaba çıkı. 
lmnış. Bunun için de medeniyeşmek 

gerekmiş. Çocuklar, delikanlılar. genç 
kızlar, kadınlar, buruşuk baylar, hep 
birer kepçemsi tek kürekle biblo tekne 
lere binmişler. Havadan gelme para ile 
yapılan mahun kiklerin yerini alın teri 
ile yapılmış sporcu kayıkları alıruı. Es
kiden kürek çeken "delikanlıya külhan
beyi, tulumbacı derlerdi, şimdi gümüş 

kupa veriyorlar. 

Beyaz motörler, afili motörler, kü • 
bik motörler cayır vrzır .. Donanmış va 
purlar. Zuma. saksefon, ldünbelek, ban 
co. İçi saçmalr meksiko şakşağı, kalın 
saz, ince saz, caz, orkestra, bando ..... 
Asayiş, gündelik jurnal kağıdı üzerin 
de değil, suda, ka-rada, havada berke 
mal. Polis motöre dur, dans edene o 
tur demiyor. Öyle - bir nesil mehtap 
sefası ediyor ki içlerinde hiç biri bir te 
ki hafiyelik ne olduğunu, curnalrn ne 
idüğini bilmiyor. Biz arda kalan neslin 
bir öğüntüsü, bir zevki var: Böyle bir 
nesil yetiştirip göçüyoruz. 

Bebek .. Geç .. O artık bizim oldu. Ço 
cukluğumda bizim değildi. Orada bu 
nınları havada, dişlik frenk kırmalarile 
koltukları kabarık, kırmızı fesli mabey 

ni hümayun erkanı oturabilirlerdi .. Bir 
de ömürleri boğaz tokluğuna geçen za 
vallı balıkçılar. Valde paşanın - ki 
Mısır Hidivinin anasına böyle derler 
di - sarayına kimse sokulamazdı. Yük 

sek duvarlarının dibinden geçeni Ab 
dülhamide curnal ederlerdi. "Valde pa. 

şa hainlerle fıskosediyor, senin yerine 
pad:şah olacak!,, 

Rumelihisarı.. Bizimdi amma içinde 
bir dane bi;i'at vardı; Macar Osman pa 
şanın kızı ve o devrin meşhur şairi Ni 
gar binti Osman hammfendi. Böyle ha 

tun mu olurdu hiç? Hem fransızca ko 
nuşuyor, hem erkeklerle dizdize, karşr 

kaşıya oturuyor. Bir de Nışantaşındaki 
Leyla hanımfendi böyle idi. Bir de kar 
şıki Kanlıca koyunda Suphi paşa süla
lesicl:len Sami beyin yalxsı tekin değildi. 

Abdülhamide mensup olanların karıla 

rı bu hamm[endilerle konuşmazlardr. 

Hoş yuak olmasayldı da karşılaşsaydı 
lar ne konu~bileceklerdi. Hiç, ya gı • 

. ı· b. N -~dill ~ı--
yeyı, mese a ır a.,sn.-... :ı.-ad'1' ~ 
sını, pek kuru denecek z,atJ!la 
kesmeden, sıkacak kadar ~nJfı? S ıt 
anlatabilen kaç kişi ~ bit tt 
b'ld' ~· • &.• h•k•ycyı• Slt.fl iM~ 1 ıgınız uır ı a it )ıw 
daha tatlı tatlı dinlc:;ır. !>'1, ~ 
vakıf olanlar ise daha gibi çO~ 
hatibler, İngiltere, Ff8.I1S3 bul 
beri serbest parlarncntoS:ııı. g05tt 
memleketlerde bile pıırJTl11 P 
len kimselerdir. ı b r 

Fakat konuşmasını, . ~ıe.ııı~ 
leyip bir söylemesini, hıÇ ·ıı.b bp 
leri bir suale de müna.sib ~' tib ııııW 
sını bilmek daha güçtür· a bJlit; 
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nu, saatlerce çalışıp ıınzır~ıı.dS-Ill. 
kaye anlatmaktan }loşlall kJlıfiP1 i 
on~arı her anlatışmdn. .. ~ilir tıitb 
letır, nihayet taha.mınUl ıı.1--ta ıf 
getirebilir. Fakat ko0~011o~'~· 
zırlık olamaz: o kada.t .~1 edell ~;t!" 
nuz adamın sözlerini oııc ııal silV' 
ladığıru hissederseniz d~#ı. 
nir, onu hor görmeğe btı. ıırııf ?"' 

Sohbetleri tatlı olınald;; ~~ 
zı kimseler tanıdıın. G ıtseri-41 
zevkle dinlenirdi. Faka~ e söYıcııl! 
nuşmaz, kendi kendilcr100a·r 

"'·1 l . illi 
Monolog, konuşmak degt s.di)·e.O.;,ı 

Karşılarındakini ınUte~ te il'' ~ 
düren, mütemadiyen n~ j~J 
adamları da pek sevın~~riJliFı 
bucak yonıverirler.iKendıl rdit· ~w 
mek istedikleri de pe~ bC~:sıırı:"'.Af 
onlar, çok defa, kendı ~ et tfl"
kendi zekalarını isbatn. bızıtl 
vakalardan bahsederler. f ııdtll ~ 
Konuşma sanatkarı JteD 

1 r~ it' 
setmez, size kendi fikrini zO ~,.ıe4! 
cttinneğe çalışmaz, bir şeY oJlprJ' 
ni bile belli etmez. Faka~~~ ;tJI 
nuştuktan sonra onda.n bı bs.lt~;r 
ler öğrendiğinizi, insan. f)(irlt'. 
bilginiz\n arttığını, bcl1g10~~ ıı" 
,:ı • ._,_ .J •c!5•,.ınU~ 1taBil 

sedersiniz. as.ttıııJll 
Dalkavuk, yani karşısı~ d•iııl' • 

söylediğini tasdik edip sozil .,,ftle ~ . ,,cw ~:> 
nun hoşuna gidecek bır 6ıııı t 
mesini bilen adam, konu§n:cıi)" 

1 
rı değildir. Onun baŞka . 0ıı~ttl 
vardır (fazilet demiyorun~>d··r fY~~ 

d g"ıl 1. •h 

pek kolay tbir sanat c ·ni pli'' 
konuşmanın, kar§ısındııkl dCil oll J~ 
lemcden veya rencide euı:; Jlluııs 
- hazırlıksız olarak • fil;l o1'tııf· 
etmenin bununla alakıtf11 Y 1,.ç 

N uru11"'1 1-

A it ı b 8 t cJı,rı,tl " 
Bir kQğıt alıırak, tızerınc, :!~ıı: "'' ' 

ıanllmetrellk bir murabb3 ç ,ıııı cd~, ~ 
lardan her birisini dörde ll'~riblıi~c-0~ 
ta koyun \'C bu noktJıl&rl ~tı ı: tf 

tedln. Böylelikle yeniden on ı. .ı;ıı ~ti 
rabba elde etml~ oluyorsunu tıır ııtP (' 
lardan her birisinin ort.asıil~ ıııtl9 eıııJf 
yun. Şimdi, mesele, aıtı lı~t ıe~tJ~ l 
zerek bu on altı noktayı b l'şcşl' ;ıııı' 
kat bu ~I bir kalemde yııP ııole 

k ıııı.rı 
bu altı hat çizilinceye 6 ıı1<tı'' ~ 
lyyen kA.ğlttan ayrıtnııysc )~ıtl 

Bu bllmec~mlzln hallini a 't 
mızda bulacaksınız. 1 (11 
içinden çıK' 

ol' ' bir V ;,rl /. 
ıı.11111-' • ıt\ı:J 

(Diinkil Arıı.p saçının ll ,eÇ ıııll c' 
Ayni yoldan bir tel< det;111ııı• ~'f.~ 

bütun bu yolculuğu t.aJJ'lll alt ~ıı ı6 
Baatığtmız şcmııya t>ak&r G 

takip ediniz: ııs / 
1 - 13 - 3 - H - l'i _. ı' 

7 - 17 - 8 - 18 - o ~ı / 
19 10 - 20 - ll - A . - ceı· 

===========::::::::::::::--.;.,10!1 ··''~ terıtı ııf' 
cırlı sakızdan, ya sa ı.:oı1 ~ 

den, ya kıymalı börekterı .
6 

ı•'' 
dı. Geç. . . 1ııl1 b'~\.I 

Kalender. Hani üstat ı.ıı' 4c • 
şaheseri (aşkı meırıııu) biıi'11 f 
yer. iste o kalender de ( ıtıf~ı 
Frenk~ kızları çalğı çalaf..ıı. Cı1. tılf' 

ıan> ·~1 e ve frcnklcr keyf çatar ..J 1 rıır 
1 11ar....- bl 

mekten korkmıyan ar 0tı.ır' !ti 
zaman için kaça.mal! e. o("" 
Şimdi mektep mi oırnuŞ rı ,.ıt.' ~ 

. (Soıııı 
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e meşhurun ga -
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8-rgi balıçcsiıUle TUrk llava K11rumıı C§!Ja piyan1.:osu pauyonu .•• 

lstanbul konuşuyor ! 

Yerli mallar sergisinde. 
Bahçeyi panayır yerine çeviren bazı dükkiinlar 

temizliğe · dikkat etmek lüzumunu 
duymuyorlar mı ? 

Dün tstanbulun uzak semtlerinden 
b' rini gezmeye gidiyorduk. Fotoğrafçı 
Ali ile beraber matbaanın merdivenle
rini inerken, arkadaşımız Faik'a ras. 
geldik. 

Bizi görür gönnez: 
- Galiba, dedi. Yine lstanbulu ko_ 

nuşturmıya gidiyorsunuz! 
Fakat size bir şey söyliyeyim mi, bu 

gün kalkıp, Yerli Mallar Sergisini gez.. 
seniz daha iyi edersiniz. Şimdi gitmek 
;;.,,,.,.. .. nlrtnğunn• ~·ol' lııu• g1in ~m .. inoc:> 

dir ama, sergi bir iki güne kadar bite. 
cek. Hem bu seferki yerli mallar ser
gisinin de, bu çeşitle kuruluşu son o
lacaıt diyorlar. Dinleyin beni, bugün 
gidip gezin ... 

Böyle bir şey hiç aklımda yoktu. Fa. 
kat arkadaşımın fikrine derhal aklım 
yattı. 

- Pek ala, dedim. Sergiye gidece. 
ğiz ama, sen de beraber geleceksin. 

Dostum bu teklüimi naz etmeden 
kabul etti. 

Ali, Fail{ ve ben 15 dakika sonra 
Galatasaray lisesinin büyük kapısın ~ 
dan içeri giriyorduk. 

Bizimle beraber, kadınlı erkekli bir 
yığın insan da ayni istikamete akın 
ediyorlardı. 

Biraz ilerler ilerlemez, sergiyi haki. 
ki bir panayır yerine çeviren, bahçe -
deki yiyecek içecek satan dükkanların 
önüne gelmiştik. 

Soldaki küçük bahçe hemen hemen 
boştu. Sağa saptık. Yavaş yav~ iler
lerken, bir taraftan da etrafımı tetkik 
ediyordum. Yarabbi, ne pislikti bu ... 

Tozlu camekanların içine yerleşti -
rilmiş çeşit çeşit pastaların, sondviçle 
rin, kurabiyelerin üzerinde, ayran, li. 
monata, şerbet bardaklarının ctraf ın_ 
da binlerce sinek, yüzlerce arı dolaşı. 
yor. 

Pastaları bittikten sonra yerlere a. 
tılmış sürli sürü tatlılı kağıdın üzeri. 
ne konmuş sinek siirüleri de manzara
yı tamamlıyordu! ... 

' 

vazan : Haberci 

Televizyon! ayna sının 'ba§ında ... 

Sütçü, pastacı dükkanlarından içeri kanını geçtikten sonra, gözüme şöyle 
baktım. Doğrusunu söylemek lazım - bir ilan ilişti: 
gelirse, dükkanın içinde de temizlik Televizyon: 20 1.ıırıt§, çocukla11a 10 
namına bir şey göremedim. kw·u§. 

Ne satıcıların listeleri başları temiz.. Üçümüz birden hemen kasanın ya. 
di, ne tezgahlar, ne de kenarda bucak nından geçtik, etrafı parmaklıkla çev. 
ta görünen bulaşık bezleri. rilmiş kuyuya benzer bir yerin başına 

Serginin daha başında bu manzara geldik. 
ile karşılaşmak beni tam bir sukutu Buranın kuyudan farkı, üzerinde bir 
hayale uğratmak üzere bulunuyordu iki metre murabbaı tahta örtü bulun. 
ki, kendimi gUzel, büyük ve tertemiz ması ve ağzının da kalın bir kristal 
bir pavyonun karşısında buldum. camla kapanmış olmasıydı. 

Burası inhisarların hazırladığı kı • Kuyunun başında sürüyle insan top-
sımdı. lanmış, kaf a1annı cama yapıştırırca -

İki tarafa grafikli modeller dizilmiş. sına iğmişler, aşağı bakıyorlardı. Bun 
Koridordan girdik. Cıgara satılan kıs. lan biz de taklit ettik. 
mın önünden sola dönerek, tekrar dı. Evvela bir iki metre derindeki boş 
şarı çıktık. anbardan ba§ka bir şey göremedik. 

Bu sırada, Ali: Tc!trar tcltrar dikkatle baktık. Manza. 
- Bakın, bakın, diye lwllnrımızdan ra hiç değişmiyordu. Artık sabrımız 

çekti. Pavyonun önünde merdivenle tükenmek. üzereydi ki, birdenbire tepe. 
çıkılan kısımda ufacık bir kulübe ya. mizdeki hoparlörden asri bir rumba 
pılmış, burada halka bardak bardak havası duyuldu ve bir saniye sonra da 
inhisar içkileri satılıyordu. aşağıdaki aynada mayo ile yahnayak, 

İnhisarlar pavyonunun önünde ilk b~ıkabak dansedcn, daha doğrusu ol. 
fena intibaları kısmen unutarak lfı. duğu yerde sıçrıyarak, sözde rumba 
ııaparkm kurulduğu kısma doğru yü- oynıyan bir çiftin hayali göründü. Bu 
riidük. llk gördüklerlmitden biraz da. pek garib bir görünüştü. Çünkü, ayna. 
ha temizce bir iki siltçü, pastacı diik. ya akseden hayal, alttan görünüyor, 

insana, sanki tepemizde oynuyorlar 
da, aşağıda.ki aynaya da aksediyor 
hissini veriyordu. 

Mütemadi bir tekerrürden ibaret o. 
lan bu garib dansı fazla seyretmemiz· 
de mana yoktu. Kuyunun başından 

ayrıldık. Bu sırada, oranın memurla
rından birisi, hararetli hararetli iza _ 
hat veriyordu. 

- Suadiye plajından televizyondur, 
efendim. En son icat, i18.h, ilah.,. 

Qradaki!cr bu sözlere inandılar mı, 
inanmadılar mı bilmem. Biz daha fa?
Ja. beklemeden yürüdük ... 

Yerli oam. fabrikamızın IJarif. 'na7ülfituıdtm bir Tcısmı 

Lunapark, her sene olduğu r;ibi, pek 
mahdut, ufak mikyasta bir panayır 

yeriydi. Her bölmenin öniinde başka 
(Dooamı 11 i'ltcidc) 

llABERCl .. 

Dünya ahı·aJI u gibi. \ 'e ıazctele.r, bol 
sudan °hoıılana.n bu.ıı tebııtlara benzı;·or. Ah. 
,.al ne kadar karı,ır ,·e ••ıx-rd(etli,. denebll~ 
cck bir mahiyet alırsa, ıar..eteler, siyam h11-
vadla ,.e mütalcadan yana o nJsbctte lnkl~ıır 
ediyor; aı;ılıp Mçılıl·or. 

Dünyn ah\·allnln, gene pel< bereketlendlÇI 
~u mevsimdi', pek ta.bil olarak, ıaı..eteıerde 
&lyıısetten ~llmlyor. 

MmıclA bu ııabahkl ran gzaetesinl açtık. 

Başmakale ,.e mutat ıılyaııl icmal sütunun. 
d:ın başka, hcrgUn blrtakmı hoş ~-azılar )BZ.. 

malcta olan 8. Felrk'ln d:ıhl, ı rarla ıılyaset. 
ten bahoıcttlğinl gördUk. 

ırakat ırelck'ln yaı.llıt, bugünkU buhranla 
de\'rccl"• diğer ya1.ılıırdan ~-Ok da.ha ııodra 
ifa \'t'rirl ... ÇllnkU UMUMt ffARBt?lı· ÇIK

l\HYAOAGINI ııöymyor. 
H~m M'beblnl de Jmh oolyor: Bir adadan 

bir 'takım ln"8nlann çe1dlmek tir.ere olma. 
ı; sonra l>lr t.Rkun dl,ter lnsa.nlann, ıııon r.a_ 

mantara kadar a&kıdl\ lcalmı, bir mUB.lill'ıt'. 
yn dııJr, "e,·et, mu\-afıktır,. dern<'fe haur. 
Janmıuıı .• Ye blttiln lnı mlllılm va7;lyet"' de, 
kary:ılıklı lkl kişinin, blrfblrlerlne ltinah bl. 
rcr mektup yar.arak, :r.arfı yalayıp mUhUrlc.. 
dikten sonra eld~n &'Öndermesl yardmı l"t. 

oıl~Mo • 
B. Felek'ln o pek nlkbln l&ZIM şölledlr: 

ttatya Ba§Voklli Blnyör Musolinl tnglll.s 
ba§vckill Mister Çcmberla.yn•c bir mektup 
yazmı§. !nglllz Bqvekll1 de bu mektuba 
cevap vcrmi§. 

nu iki devlet adanunm birib!rlerine yaz • 
dıkları mektuplarm 8.§k na.m.eıert olmadı. 

ğmı kabul etmekle beraber İngiltere ve t. 
talya arasında bir ya.rcnıık devresi açıldığı. 
nı, bunların blr!blrlerUe flört yaptıklarmr 

görmemek te kabil değildir. 
Bu A§ıkd8§lığı sonunda ltalyanm Mazur. 

ka ada!tndan çekilmdl, lnglltcrcnln de Ha.. 
~latanın ltaıyaya ilhakını tanıması gibi 
noUcclcr çıkabilir. Bundan ba§ka İspanyol 
dahili harbinin iki tarafmı muharip tanımak 
prensibi de rağbet bulablllr .. HatU. bu nctL 
ccler dahlll formuyonu tamamen zıt prcn. 

ııiplcrc sahip ıılyas1 grupların elinde bulunan 
Fransa tarafından bile kabul edilebilir. 

Yalnız, bu ıııre.larda bir §CY olmaz: Bir 

umumi harp. 

Ha~· Allah aendrn Ta7.l ol!lun .... Yazan <'1. 

lıırln dert görmesin e ml' 

KURUN' da 

Azgınhktan gelecek 
faydalar 

Hakkı SllhA Gezgin de, harp ve ırulh l~e. 
rlnl bir başka bakonda.n görmUJ. ÇılımJ.ığın 
lnııanlan i>lUm ,·ey& tımarhaneye götUnnc. 
~ip, belkl umumi bl.r ııükCUı \ 'O faz.ilet hala
tına ba§la.ngıç Vıfkil edcbllooc.ğlnl yazıyor. 

Hakkı t>Uha diyor ki: 

Bu azgınlıklardan dUnya için büyük bir 

nimet doğacağına. inanıyorum. Nasıl bir 
millet kendi arasındaki dUzeni korumak t. 
çln bir takım te§kll!t yapıyorsa, mllletıcr 
arasındaki dirliği bOzmamak içln de bir 

t~kÜıtt yapılacak. Bu toprağın huzurunu 
çlğncmeğe kim ycltenlrııe. berk es hep blr. 

den ona çullanacak. 

Yakınlarda buna benzer bir teY olmuştu. 
ıraıuıt karı,ıklık itinde, yanlış adama !.'Ul
Ianıldı gıı.Uba; netice böyle gösteriyor •• Eb, 
bunlar olngan ~ylerdlr. Hem :terakki, bir
denbire ka~·dedllemez ya •• tnş&Uah llerlıde.-

AKŞAM'da: 

Festivalin lzlerl pe,inda 
Hikmet Feridun, ''Esrarenılz .Fca1Jval,. 

dlyo oöJl6 bir yau ;yaunr1: 

Gazetelerde okudum: 
latanbul feııUvallnin birinci haftası bit. 

mi§! .• 
Evet bilml§!. 
Sakın kendi kendinize: 

- Ne zaman ba§lamı§tı? diye sonna:rt
nız. Şu fesUval hakikaten cl!rarCllglzlc§U· 

Onu bulmak için en qağı lnııan Nlk Kar. 
ter, Şerlok Holm~ gibi mUthl§ bir polis 
hafiyeııi olmalı •• Ve uzun uzun aradıktan 
sonra kayıp r~uvall bulmalı ... 

Hikınct l~erldunun teııblhl ~-erlndedlr .. Or. 
tıııta. haklkat.f'n, hlr polis hafiyesini meşgul 
cdf>bilecel< va7..lyct mel·cut.. Sokaklard.ı, 
llAn. elelttrlk ıtlbl, ''FMtival,. meHıılle ıılL 
kadar bau J:r.Jf'.r J'ÖrUyOn!UOUZ. Ze\·k ,.e lo. 
tlha '(K'rteulı.lnı .a~arak, araıtıra ara tı"' 
yUnıyorsunuz; fakat bu izler, r.l'ci ''ldw 
ff'..ııth-aJ,.e uıaetıramıyor" Gt>l!'<'ek yıla bu 
muaınm.& tözlllllr mU derıılnlz '! 

11. M. 

Benzin ve petrol 
Heniiz inhisarıt alınmış değildir 

nu sabahki gazetelerden blrl benzin ve 
pctro!Un :fnhlaar A.lfuuı. alındığını ye.zmaktn.. 
dır .. Halbuki hcnUz v~rllml§ böyle bir karar 
yoktur. Şimdilik yapılan 11ey bir tetkikten 
tbarctllr • 



Sopalarla kovulan 
bir yüz elitlik 

' Ruzveli F·ı· 1· A 1 b 
Atatürkü ziyaret 1 ıs ın. Arap arı 

edecek na sılahJanıyorıar 
Kudüs müftüsü ıngUtır•V' Mafız Mahmut haini 'lrttdl CI• 

mO•IOman partisi ••Hine •l•V· 
hlmlzda vaızlar v•rtn•kl• 

gec;ınıvor 
Antakya 6 (Husus!) - Sancakta ılme1iye 

1 

hatk&vtnl ıtapattıtan Kınıthan kaymaıt&mı 

!tadar GeffW propaıa.nda ile umumı e!k4n Sallhaddin Kwıeyrldtr. 

buJaııdırmafa çaııpn ıaruıwıar duruı. Surlyeden bir heyet geliyor 
dJııJ•nmeJclllzln tahrik.Ata devam etmektedir Şam 6 lHuauıdJ - Şam aazeteletl HitkJ. 

ler. ,ı ye Ue SUrtye ~mda alcdOlunması b6klen~ 
YUselellillkkrden Hafız Mahmut haini lyt dostluk ve komfUIUlt anla,muı etraf~ 

fiıadl de Antakyada k6y köy dolt§artk da A.nkatada TUrkfye Hariciye veltlleU ile 
m08Hlmaıı partıM lehine va.izla.r vermekte Franm elollllf ara11nd& konufmalar oıaca.. 
ve Türklerin dlrulzltf!nifeı:ı, otııara uyulma. tmı •e bu koiıuımaıara tıtirak etmek lliıere 

Sur:lyeden bir heyellii yaltmda Aiıltaraya 
muma&iı bahaeden beyannameler dağıtmak. 

gl6eceğtnl yuıyotıar . 
tadır. Bu arada Abacı köyüne uğrıyan mel' Beyrut ba§konsolosumuz geçen gUn gaze. 
un yobaz halk tarafmdan aop&Jarla. kojııl. 

muıtur. 

MWıim merltezterde açtl&rı 
muhitte uyandttthfr iiUjtlk 

Jten m&fialH idare Kinkhan 

hillkevl erlftliı 
aı!kadan tır. 

halkevliit bir 
Nlian& 1te kapatmı§br ... Ttlrk alfabcslr.in 
bilhuaa köylerde •okunma.mu ve balkm g/:Ss. 

tenllğt tehaJUkU bir tUrlU çekemlyen mlls. 

temleke memurları btıtUn cebir ve ffddeUe. 
rbd kullanaraıt muaulllmlert tazyik etmek. 
tiıdlrıer. BunJ&raan blr:lnlil eııttt tll.ğlanarat< 

tecllere dol<tor Arasın Şamı ziyareti hak. 
kında beyanatta bulunarak Türkiye ile Su. 
riye araamda ıı.ktedilecek muahede konu,. 
ma!arının Ankarada başlaması lAzımgelece.. 
ğlnl, tevkallıde komiserin Pame gitmesinin 
de bunun delili olduğunu ıı6yleml~Ur. 

Bu ~yanattan ııonra bazı Şam gazeteleri 
artık !!lurlye devlet ad&mlarmın ve bunlar 
arasında bulunan vatant fırka..ııı ileri gelen. 
lerlnln &nl&f?!lamazlik ztmuyetlnl bir tarafa 
bıraltbk kuvvelll Tttrtdye hUk<nMU Ue 
bir yıı.kın1aşma politikası takip etmelerini 

Kınkh&na getir:llml§tlr... Bunu yapan ve tavsiye etmektedirler. 

Japon yada seferber
lik ilAn edildi 

(Bq t<mıfı 1 inciileJ naha bulunarak limali Çiiide vaziye-
''.Aia!ıi şımbWı., muhabir:!, gazetelliiıe gön tin çok vahim olduğunu, ancak tiir hal 

Mrdllt btr teııralta 4 aiı.iuatb5ta tın ma. sureti bulmak liusueundaki bütWi ü. 
ır&mıarmm 3aponıarıa ticaret yapan bfrıta~ mitlerin zayi olmamıı oldufu fikrinde 
ÇIDlfyi kurıuna dfzdfklerlıil ve Japon fabrl. bulundugu· nu söylemişUr. 
Jta ve firmalarında çatrıan 200 Çinliyi ca. 
ıualult auçuyla tevki! etUkleiinl bildfrm!k. Çin tayyare &hfOt 
t6dlr. • Vqingt6n, 7 (A. A.) - :darlclye 

Muhabir, Japon imtiyaz mıntakasın. nezaretinin l!tatistiMeltine göte, ge • 

dilci Çin mahallesinin hududunu tayin çen a1 zarfında Amerikadan eslilia 
eden ağaçların kesilerek bwtlarm ye- mUlJayaa eden en miiliim mUgt.e!'ir Qin 
ttne sahra topları ve mitralyözler ko. olmuştur. Çin, 293.000 dolarlık ü.yya. 
nuldufunu ilave eylemektedir. Bura • re sahnalmıştır. •. 

da.ki Çin zabiti imtiyaz ~ınt~k~sının Jopon kabfnesl mftıkDllt tçlftde 
bir saat zarfında almabılecegını be · 1 Tokyo, 7 (A. A.) a.- Cifi harbi tçiö 

yan etmektedir. konulan tahiint İle bu liutuita iliti. 
Hankovda tahliye edildi 1 

yar edilen masraflar Ye mUkellefiyet-
UllÔf&l"ktan bildirildiğine göre lerin taks'mi mesele1erinde müşahede 

H&iıkovda kolera tıktığttıdan, iJaptm • edilen fikir tntibayenetleri Konoye ka. 
lar bu havallyi tahliyeye lJaşlamışlar- bincsini müşkül bir mevkie koymug -

dır. tur. Çünkü bu mübayenetler ordu ile 
Pekin civarında yağan şiddetli yağ. iktısadi mahfeller arasındaki ihtillfm 

murlar askeri harekata mani olmak- ! bUyUm~ine sebeb oimu~ur. 
tadır. Sovyet topraklarından geçen 

çınae Rererberlik 1 Lfuidra, 7 - Çin hükıiirieti yeni ae. ı borü ar 
f~lik kanununu tatbika ba.şlamıı. 1 Londra, 7 - Japonlar Sahalin ada.. 
tır :Bu kanun ahkA.mı mucibince 18 larındaki pctrolları nakl~n b6i'uları 
d~ 45 yaşına kadar bütün eli silAh tu Sovyet topraklarından geçirdiklerin • 

tanlar seferberliğe t.Abi tutulmakta . den, Sovyetler protestoda bulunmut 
dır. Halkı seferberlik davetine icabe. ve boruların Sovyet topraklarından 
te aev'ltetmek üzere memleketin her ta kaldırılmasını istemi§lerdir. 

ri.flndi: filıfıler jöeterilmektedir. Japon prenaıeri acele ediyor 
HUldhnet makafnatı tarıtfınaan neş- Tokyo, 7 (A. A.) ..- Öğrenildiğine 

redilen beyannamelerde ashcrliğin kıy göre Prens ve Prenses Tchlchlbu, vizi 
metintıen, 40 milyon kişilik bir ordu yettekl vahamet dolayısile ieyahatle. 
ile Çiititı herhangi &ir fül!llmanı geri rini kısa keserek Japonyaya avdete 
pUekUrttne~ muvaffak olacağından karar vermi3lerdir. 

ve vazifeden kaÇahların şiddetle tec. Sov y<.'l ler 

Amerika Cumhurreiei RuzvelUn 
ınemff!kelimbse geleceği arlık tiıina. 

men tahakkuk etmektedir. 
Amerika: Cumhurrelsi Beyaz EVde 

gaııef.ecilerle mUtad haftalık konuf!ll&· 
sını yaparken bir gaııeteci kendisine 
ıu suali sormuıtur: 

- AtatUrkk! teati edilen mektupla. 
rın manası nedir? 

TUr1dyeye gitmekten baheediyorsu. 
nu& AtatUrkUn, TUikiyeyi zıyaret 

hakkındaki daveiliıi ka.bul etmek ni. 
yetinde mhıirtiz? 

Buna Roosevelt, ıu cevabı vermlt
tlr: 

_ Az bir zaman içinde Türkiyede 
vücut bulan yenılik ve terakki hamle. 

. leri karşısında samimi Dir hayranlık 
duyuyorum. Bunları yaratan Önderle 
şahsen tanı§mak en bliyük emelimdir. 
Beyaz Ev yükünden kurtulup Ameri· 
ka haricine seyahat etmek imklnıru 
ele geçirir geçirmez ilk işim TUr1tiye. 
yi ziyaret etmek, orada kurulan yeni 
varhğı kendi gözümle görmek ve bun. 
tarı yaratan yüksek insanla şahsan ta. 
nı§mak olacaktır.,, 

üç Alman S{azeteclsl 
Irtgiltereden dışarı çıkarıldı 

Londra, 1 - ingilterede ikamet 
müddetleri sona eren üç Alman gazete. 
tisinin ikamet tezkereleri temdit edil
memiı ve kerıldilerin-; memleketi ter· 
ketmeleri bildirilmiıtir. 

Mevı:uu bahis gazetecilerden ikisi 
tiuciln Almanyaya hareket etmiılerdir. 

Alman gazeteleri bu münasebetle 
lngiltereye ltarır tehditklr bir lisanla 
hücum etmektedirler. 

lnglllz - ltalyan 
konuşmaları 

Eden 
llk konuımalan Oenevrede 

Kont Çlyano 
ile yapacakmış 

Londra, 7 - İngiliz ba§vekili tara. 
fından İtalyan başvekiline gönderilen 
m~ktup üzerine iki devlet arasında mü 
nasebat k~sbi salah ettiğinden İngiliz 
hariciye nazın Eden eyliılde Romaya 
giderek Muııolini ile doğrudan doğruya 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Bu haber Romada memnuniyetle 
katıılanmıttır. 

Deyli Eksprei öu liusuata ıu mallı
rt'ılti veriyor: 

"İtalya ile tngilter~ mümes&illeti a
rasında bir konterans akôedileceği ha. 
beri henüz mevsimsiz sayılmaktadır. 

Fakat İngiltere hariciye nazırı Eden 
ile ftilya hariciye nazırı Kont Ciano
nun konuırnaları hazırlıklarına batlanıl 
mıı bulunuyor. 

ziye edileceğinden bahsedilmektedir. A 
Askeri mükellefiyet hakkındaki son merikadan 3 zırllh ıahn a1Jtor 

kanun mucibince hUkiımet 20 den 25 NebiayOl'ıt, ! (A,A,) - Nevyork Tln\~ıı 

Belki her ikisi ıde gelecek içtimada 
Qenevrede bulunacaklarclir. Orada ih
zari konuımalar yapıldıktan sonra daha 
re•mi bir konferın11n teırinievvelde 
itiJyada akdedileceği umlıluyof' . ., 

ıazetes!tıin btldirdtttne g6re bir ~vyet ko. 
yaeına kadar bütün i~e yarıyan erkek- misyonu lialen 8 m'hlı iııfUt ıçtn m~aker!. 
leri silah altına davet ettneKtedir. ıerde bulunmalftadrr .. 

Çin mUelllman1an yardım istiyor şımtlfkl hi.lcte yaınu ı& pustult ı t.oıııu 
Şanghay. 7 (A. A.) - Nankinden 35.000 ton hacminde b!r arrhlmm lıi;a.81 mu. 

öjrenildiğine göre Çinde oturan müs.. nkere edilmekte ise de Sovyet hUkClmeü 
lüm&nlar ecnebi istilasına karşı dur. ceman 16 pıt~!uk ao toplu 3 mhlr satm -.ı~ 

mak tuavvurunaaarr. 
mak için bir ltomite teşkil etmtş1erdir. oeı;en nıtbaliarda Sovytot hUkömeU Ame. 
Komite bütiln dünya müslümanlarma rtka hUkQmetlnden 2 zırhlı ıatrii aımu lıı. 
!Utaben bir beyanname neşte8erek temııü de bü talebi o uman nıaaeaıımııtt 
j&ponlara kartı zecri tedbirler alınma. Halen pazarlık ırureU milıiusada te,eitıtııı 
eını ietemeje karar vermiştir. Bu be. @ünlı bir Amerikan ikıtmpan)"Umm dem .... 
)'anname muhtelif !Jeanlara ve bilhas- tııe yapılmaktadır. 
sa Tlltkçe, Arapca ,.e Fsrs,a Jisanlarile Stpaprlıln hl!dell ıoo ile 200 milyon dôlsr 

araııında tehallif etmektedir. 
ıilfıcl litinlanna tercüme edilecektir. Ayni gazeteye göre satm atma keyfiyeti 

Gene mtlıakerpfer hakkmı1a lltrülar herWal eaumı•tır. 
Şangbay, 7 (A. A.) - Tiyençine1e 

uzun milddet kalmış olan Japon sefiri 
Kavaıo Dairen'den Şangliaya gelmiş. 
tit. ı.!Uıahidler sefirle ~n liaeri ara. 
lttlc!a cereyan edecek olafı mUzakete. 
ıetlfı lüiıı llitlmillennl tetkik etmek 
f~ tMı Mr ftrüt Mh9edece!i mUt.ale
ümda tnııunmaktadır1at. 

MotllrlO tayyareler . ,, 
Memleketimizde iık defa otatak 

yapılmaya blş1ansyor 
Tilrk Hava liurumu mUheDdiı Nuri Demir 

afm tayyare fabttkiııma ilk parti otarali 
82 m6töi1U t.&yyare ve <;. 9 Uplfttle '88 Yl.lk. 
ııek yelltü rekor plliianl slparlıı elml§Ur .. 

Bu euriU~ ilk i!efa motörltı tayyareler 
memlekeUn\lzde yapılacaktır. 

Şehir içindeki 
bostanlar 

Gelecek Bene ekilmeyecek 
Sfhhlye veklletııe iktisat '-ekAleU ,ehlr 

içinde b6!ta.nlann bulunmumı d<>iru g6rme. 
diklerinden gelecek eene fıu f>oetanıarda f!. 

kime mUııaade ei!ltmeme11lne karar vermı1• 
!erdir. 

Merdlten kUyUndekl 
tayla 

Bir dayak hldlBe&lflden çıkmıt 
Emniyet Dlretlt6r1Ulilliılen ıu teıskereyl 

al&k: 
MerdlvenkoyUnde 801l gUillente bir adamın 

kuılUanarak 61dUfüidUJil yolunda bir ıayta 
c;ıkmıı ve fıu tayianın o köy 8.hallııinden ba.. 
zı klmııelerliı lildla ve llsdelefi Uzenne 6 ve 

7 tarihli Haber gazetem ile difer fıuı gaze. 
teıerde netredllmlı oıaufU görUtmUıtur. Ya. 
pılan tahkikat köy aııaııamden bu lddlida 
bulunanlarıft 16tıeruUn asılııa oldufünu g8ıı 
tetmıı fıulunmakladır. Hldlse alel!de bir 
~avgadan ibarettir. Bu buswıun tavzihini 

' dilerim. 

meydan okur gibi 
beyanatta bulunuyor~' 

Fili!ıtin A.rablarıiUD lideri vaziye. 100,000,000 Arab va.rdlt· 
tinde olan mUftl Hacı Eminin ı>etlncle nu unutmamalıdll'!" d~ 
gidenler, son haftalar içinde ıimall Arap birliği doğı"! ~ 
Fllietine mUhim miktarda slllh ve cep bondra 1 - :Arap btrli~ 
hane kaçınnışlardir. ran eden §&)'iatar w:ertne 

Bir taraftan bu sillh ka~ılıfmı Yemen vell&hdi ıu be~~ 
k a·- tkrafl--- da, im ld .. - Bayle bir meselede'l ..ıuıı.-::.ıı1 .. 

yapar en, ıger 1411 1 a e. Bu glbl işler 'ahıelartn deıt1o,. 
ki Arab köylerinin ilerde yahudi devle. tŞfdlr. Blnaen&.ieyh ııaııi bd i1I!": ";ııl 
tine ithal edilmesi ta!avvuruRa karşı gi bir vUlfe tevdi editi:llll .ılJl\f ... ,.. 
gelmek üzere ı:tidaetli bir harekete geç. , lrakm Ml netler O~ 1 
mişlerdir. vemltf ti';.'' 

Daily Herald gazetesi Kudüs mu- Cenevreden News 1 _.il 
habirinin yazdığına göre, müftü Hacı riliyor. ~.~ 
Emin, son defa Suriye ye geldiği vakit Filistin in tek bir araP tıııJlt ~ 
silah satınalmak için 12,000 ingiliz hakkında, Irak nükiı~i ~ti"' 
lirasını bulacak derecede külliyetli de- cemiyetine verdiği teklifiSI 
pozllo bırakmıştır. dilmiştir • rıif". '6 f 

Filistin::le tenha koylara mütemadi. Bu teklifte hcü~e d: ~f 
~n tüfek, revolver ve fişE!k ihra§ e. "Filisfinin, yahuditerl~~ 
dilmekteair. sında taksimi tasavvıır~ ek ~ 

MUftu, sila.h almak için parayı ne. laflı vaziyeti halledebileC t ,rr 
reden temin ettiğini pek gizli bir s1r aegileiir. Bir tehlikeli vasif' ~ 
olarak muhafaza etMekte, kimseye bir da ihtimal aahilinaecJir. ~ 
şey söylememektedir. Bu itin, yegane bal •11 

Bir meydan okuyuş mamiyeti hai%, müsiaitil ~ 'f• 
Filistin Müftüsü Emin Elhüseyıü rap aev!etlnin farunaıaiıoı•·~ 

Eıil'ormaslon gazetesinin bir muhabi- diler, bu devletin içerisidd~ .. t 
rlne Filistinin taksimine şiddetle a • te bir ekalliyet olmalı kl11'"" 
leyntar olduğuna dair bir beyanat ler.,, 
vermiş ve ezcümle demiştir ki: ~~...;.;.-=:_;;;;:;.;:.::.;;...;;_... __ _ 

.._Bu işle alakadar arkamızda Alevlt!r atO 
Nafıa Vekilinin kalan şsAlı 

Avrupadaki Bordo, s. cA.A,) - Jl~ ...Jll 

t tk • k 1 • LOren ormanmda bir ~~ e 1 e rl Yanını 6fleden sonra 
bir ıahaya e!rav"'*' ~·_.,,~· JdJ 

( c;ru; &ıAı ıır~ x 1rıCtaeJ Yangın cepbe.tnln 215 

mecmu kıymetinin 16 milyon liralık• fwıda oldutu ve Liatr&c'daD 
uzandığı tahmin edllınektedit· ._..f 

olması içiiı Nafıa Veklletinin elinde Yangınla mUcadete edeli~?! 
sallbiyet bulunmal(taaır. Bunl&nıı be ıert takviye etmek ve aıe.ter 
deli 1938 ve 1939 senelerin<le birer mil Pfc&rd kalabam!UD ı.-ıirfıil 
yon ve mütelkip senelerde ae ikiıer mecburiyeti hasıl otmUltur. tttl 
milyon lira olarak müsavi taksitlerle~ Bir kadid d•t.JI 
denecektir. P":'. 

Gelecek vasıtalar gümrük resmine etkek dol~~ 
tabi olacak, fakat bu parayı devlet her Londra, s (A,A,) - ııutt~ 
sene 300 bin lira olarak umumi bütçe· bilinde k!ln Braudon ~· ~ 
den öaiyecektir. Ltngvord adında bir ko ... .ı4P. ~· _ 

Diğer taraftan Naia Vekili- çocuk dtthyaya ptlrDPt-· 
miz Diyinbeklr istasyonundan iti - aeıl mhhattedir. 

, 
haren Devlet mrnirllarının bir tar.ıf

tan frak 've diğer taraftan fran hudutla

rına kadar temaidi için icap eden maJ. 
zemenin m:ibayaatı i§iyle de metcul 
olmaktadır. Yapılan keşifler bu iıin 

50 mllyon Türk lirasına çıkaca~ını 

göstermift!r. Bu para her sene miiliye 
vek!leti tarafına.an mikdan kafi bono 
ihracı curetiyle temin olunacaktır. Ay
rın zamanda fe\'JtalAde menbilar varida 
tından da istifade edilecektir. 

Nafıa Ved!etine timd.iden bu hu
susta tiahhütlere giriımek üı:ere aa• 
laniyet verilmiştir. 

Nafıa Vekili sah srfinii geliyor 
Ankara 7 (A,A, ı - 1ııveı: ve Alı~an hlı. 

kllmeUP-rtnin aaveUnl kabulle bu iki memıe. 
kette bir telklk lll!y&haUrle çıkmıı olan Na. 
fiıı. vekili Ali Ç@tlnkaya, bu ııeyahaUeıi fay. 
d~r ıekllde ikmal etmtı. bu arada her lkl 
devlet relıılerl taratmdan kabul M.llmııtır. 

Haber aldığımıza göre. Nafıa Ve.ldllrnlz 
Falı ııabahı ekspresle MUnihten İııtanbula 
gelmiş bulunacaktır. 

Siyasi mahzur 

Habef" 
imparat~ 

Hatıralarını net~ ~ 
Habq mıpiratoru Jull~ %' 

dilhıce yumq oıaüiU :,S ~ .~ 
ten:Ume edttmıı hatifi~ J~J 
ıöffilememeltteatr. ~ -.r.-ij,11 

Habe§ imparatoru, Dl ~~ 
dip lngiltereye reıdiPt!: ~ 
oııeph lalmll blr tniUl.1 ıtöc'll . .ıi 
vele akdetinlf n ora -~~ 
matı vudetitllfU. ııef'W:.-

Hatırat içerisinde, a& ~ ~,..Jil 
ııon ttaıyan lııtııuınd&Jl .,- ., 
harbin bütün teferrtıaııı;;. _.; ;ıj 
dan na.kloluttaca#t ti.bit ~ ~ "" 

Fakat ııon gUnler içlD,. dt ~ 
İngiliz tabı ılrkettne Jel Jtil'.'.!;'' 
redilemiyeceğinl bil~,~ 
imparatorun ılyut ııı~~ 
ılmdl ne§redilmememiıl 
!arı .. göııterlliyor. 

lllattbul Belediyesinden : .. ı 
1 O Ağuıtba 937 ıah ıünUnden itibaren KanliBfs'-' 

zerin4e ıeyrUıefer icabı ve Belediye zabttaıı tiU~ ~t '!) 
Belediye tetıblhi hükümletirıe ıöre aıaftda yaztb pil 

edilecektir. l JJ 
Skyın halkın Ye l;ütün veıa1li nakhye ıah ,.,. 

förlerin atlhacı ve tUtüeUlerin aıaiıdaki nıadc1• 
etmeleri illtı olunur. 1; 
1 - Halk, köprü tl••rinde yaya kaldırımlardaıt A 

tan di~er tarafa alltak tlYi ile ijaret edilen •aba 
geçecektir. • . ~ 

2 - Bütiifl nakU V.taülatı, bu ~&haya ıeldı~cİe.Jfi 
dan yaya ıeçen vatta ••h•I dutacak ve yap 11 tıil 
len ıonra yôlaBA dl!YalWl e•et.Utcektir. Au sebeple OS 
tı bu ıahafa Rayet alır srelmetldit. (d.,ıııl(İll4•8S•OIİ)-~....-

il Xa.vap, Tsinğt.8.yi terk~tmeden 
evvel matbuat milmessillerine beya • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~-------
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.............._ .. Yazan: Şaılot Pıim 
~ lnııilizce.ıen leıdiıne kalb ve biıı romıım 

lıı.ııır d - 20 -
ile ÜtiL_ 1 a Ltyd' r 
~k etti. 1 ~•rnovd keridileri. f ...... s·. . 

~iUtı tıin, dedi b 
lltu bil . ' u kadar 'clost ol 

ı.._.' }ıt· rnıyordum 
"ili ııtcr V"b . 
diıııı~ıı. ~thir'. ert.bir müddet ptoda 

ııı C&trid' Uıerandcld köprü kcn-Gtn ır. 
~ ~ç ltız bu 
\'~Zlık •ok defa araya hiç bir anla. 
a~ kendisini ~ay.aya .. karar verm~ti. 
~i ~'Ydı. ÇUna~~r gordüğüne zahip 
htratı.ır Itıı1111h •. ku 1ngiltcrenin en 
''"d~ttli, Um.it ~frcndiği yeri ıcy, bu 
~i·u~liydi, ]{ ııı genç aşıkı şiddetle 

ı . il' endisin· k 
''"tıı alcat hi k' ı pc çokları sev-
qdtıı '1ııi1tt. 

0 
ç llllse V eyn tarzında 

ltyd· İ~~rtn ":n ~§kı daha ilk daki
llıi 1 Lıly,1 albıne tesir etmi•ti. 

Yt ~"''- tvveı~ b Y 
lltti ~lftlııtı a u hissi bertaraf et. 
. Ct b • Arala d ki 
~ 1111 ol b' . nn a aşktan ne 
bir :ı Yolı11 ~ ılı:-di? Evlenmelerine 
ıı. "ttl\a . unun~ b b . .._ 

8 
• :tcya 1 era er onu hıç 

tttdı 0 rdu ıe · ~ • trı • G·· vemıyecegı tarz-lbtt unun b' . V,,,. l'\ır ltıı ırınde ''İngilterenin 
ıQ Pte ı., hayatt .. 

11tı k Ytcr v·b a saadetının 
~lll\•~l\di lctndı' 1 ~:-t'dcn ibaret olduğu-

"ll U ne ıt' lt\.\
11 

terine .. ırafa mecbur oldu. 
' ,.,,, Yttdig._' k • , 
Uıı.,l llnıcrn k 1 arar, hıç bır ıa-
~,llı~ lll~"lci ;ib'Yolund~ydı. Servet. 
~ald Yttı kaı 1 §cylerın gözünde e. 
'-· llrab·1· rnadı ll 111-.da ~ ırdi. Ve · •. ayatını ancak a§k 
"td, 1\ 1libarc Yn 1 cevap verdiği da-
d.ıt - ttl)ı. n l§ka ,__ 
"Clllda 1tti. ){cnd' . . '~di bir ıurctte 
lıı>'otd ı:ı doil>ı bü ıa~~ı, bu aJka kaydrT
\t'ht 11• ?iiçitı bu Yuk bir nedamet du. 
11t ~ ltçlllitti? :S kald.r adam arasında 

() ~ tdiyordu .atan da kendi kendi

llt a ~ 11 Itri ' 
'litı~111.ttli ,:: telıcydi ve Ven1 ge-
bt Ct'fa laydı h 
~ııtıi P 'lerird' rnu akkak başka 
~~ Yaratanı '· Artık Veyn bu ''lla ,_ ltdı l{ 

"' • "'uc1 ; 1 • endisinin ide ça. 
~uruu .. na atıl 

'bltı \l · rnasına gururu 
l\t tıti~. t tesadüf 
\.... )~. ~,ti. G kendilcrtnt gene 
"llru. ""'rı"' enç ada • .. ,..""' "la:11• rn ııte karşmn-
"''1 .nıı, \' • .. rnağlu 
y }'~ tyn t '" p olduğu adam 
l~ b.._. cuar • 

\'c ~ iıtcr ıesnuı aah. 

:riyaları altında göze çok güzel &örü

nüyordu. 
Leydi Lilyes aihirli bir tebessümle: 
- Musikiyi çok ı;eversiniz. Jedi 

Bunun için I eydi Feyn'den çok ho1-
lanacakımız. Onun kadar iyi bir mu
ııanniyeye hiç tesadüf etmedim. 

- Eğer yanınızda kalmama mü
uade ederse.1iz zevkim iki kat olacak-

tır. 

Genç kız cevap vermedi. fakat t;ıv
rında öyle biı· mana var<lı ki kendinir. de 
iki kat zevk eilacağım göstcriyord•ı. 

Genç D:ik Leydi Feyn'i piyanoya o

turttu. V eyin ile I:.eydi Lilyes de açık 
pencerelerden birin:n önüne çckilıliler. 

Genç ad.ım musiki ve shirin mana
sını buda evvel anlamamış bulunduğu 

nu kendi kendine itirar etti. Leydi Lil-
yes arkasını elektrik ışıklarına çevirmiı 
ti. Ay ziyası yuzunc aksediyor 

ve güzelliğini arttırıyordu. 
Leydi f eyn'in berrak ve taze sesi 

o kadar güzeldi ki dinliyenlcrin göı:ieri
ni yaşla dolduracak kadar derin bir tc
r.ir brrakıyor<lu. Okuduğu par~ •·üç 
öpücük •• adındaki manzumcydi. Bunda. 
bir aşık sevgilisine, yazın harareti gibi 
kolaylıkla harcanan buselerden sonra 
üç öpücükle aynlmak icap ettiğini an
latıyordu. Bunlardan biri scvi~tfaleri 
zamanda biri.birlerinin hatmni kırdılar-
sa bunu unutturmak .ikincisi sevinçli 
dakikaları hatırlatmak, içindi. Üç\lncü
sü de bir daha cörüşmedcn içleri"I len 
biri ölürse. öiüm öpücüğü yerine geçe

cekti. 

Bu nağm~ler devam ettikçe me~tap
taki güzel yü::: gittikçe sararıyor ve tat
lılaşıyordu. Bir dakika geldi ki Vtyn 
bu güzel gö~lcrde, göz ya1ları bulundu
ğunu göru:.i. Kalbi §iddctle çarptı. Genç 

"AlZ nırıu: oaıuı yana1tr. Ozcnndekı sı-

~tıklerin kokucu. genç mühendise kadar 
geliyordu. Yava~ça: 

- Leydi Lilycs ! Bu Uç öpücükten 
birini bana verecek olsaydınız hangisi

ni verirdiniz? 
~ Oeııç ~d cc..,abı •e buna mini olmı. 
il ~t ıntu ı o ~d vcrnıiyecckti. 
~~ltr. ~lr da..,r: nazik, o kadar tat- Genç kız kendisine baktı. Bu bakış-
tı';. bir la 'rnckte . 'Yordu ki Vcyn şa- ta büyük aşk gizliydi.şu kadarcık olsun 

~~t\i. le l'lt~rniyctl~ •rıı~a otuN3u. Bü. b!r kırgınlık eaeri ye>ktu. 

tıı b~het;cdı litycaj:ut~~adiyen gö- - Öliim öpücüğül'l':.i ... dedi. 

11 
zıhd bırak . dılınc kendisini Ağır perdelerin aaklamuından :~ti-

~b '•1 •nbır•·ı· ilh~ rı •rnaır . 14 afet gelmi§ti. fadc ederek genç kı:ıı:a biraz daha yak-
\' il be · •&tcdi~ ı L .ı· T ·1 · d k' tnı tı nasıı .... §ey Veyn'in a§tı. ey.uı .;1 ycsın yüzün e ı rrıana 

~' ~ll ı::~rttle: Vakıt geçirdiğiydi. bunu yapabileceğini gösteriyordu. 

~ 'otdıı hıa &İzi lllk Genç kızın beyaz elini eline aldı. 
lia1~~ •dar eder mi? Hürmetle eğildi.Kelimelerle ifade edile 

~ \'tytl lty)crden miyecek bir hararetle bunu öptü. 
ıli dıy1 ~lal •aıt· daha çok.. - lıtcrs.:niz, beni öldürünüz. dedi. 

li1 11\latt ıt •c · ç k · · d K Ye,. ı. il • Çıtdiğini uzun o tanbcrı chni.zc bakıyor u. endi 
'" • unun .. 't~ vb.,~r Uzerine Ley- mi kaybettim. Bana, ne kadar ağır Lir 

'1 ile t" llcbri Uıe . ceza düıünebilirseniz, onu veriniz. 
Cz rıı· .\Qcı old tındelci köprü bil - En ağır ecza ıu ... 

'

' t>
111

1lit? 
11

• Gelip g·o· k . •11., rme ıı Bu ıözleıi aöylerkcn öcki elini 
ııt G ~ · tlrııcınc . Veyn'e uzattı. Biçare genç aarardı, tit-

~~l llııı.ı Yı tercih ede- rcmiyc baltla-lı: 
~tıı it ~~~Yltriccrı C . - Bana ne büyük bir lCıtuf gösteri-
,~ lttt le ~ tatlı b~rıp Ye atarip ol- yorsunuz. diye mınldandı. Fakat bu 
\ ~=tt 1~diainc n ıdr his a1tındaydı. lutfunuz zulümden baıka bir şey mi? 
t. ...... -.ter· c en b 

405 sene •v,,el bugUn -
Kanuni 

Süleyman 
Balayı 

seyahatinde 
Macaristanda güneş şehrini 

muhasara ederek harbe 
başladı 

Ayselle B\ilend, evlendikleri gün. \ Aysel, en nazlı, en saf halini takma-
A vrupa usulü üzere, balayı seyahatine rak: 
çıktılar. Geçtikleri yolda güzel kasaba . - !yi ya .. Bu akşam işte ... Ba.5 ba • 
dikkatlerini celbetti. Bir aylık biletle- ı şayız. yapyalnızız. Bundan iliı. fırsat 

Ya baş alınak, ya baş 
veımek için haıp 

ri olduğu için oraya iniverdiler. Otel mr olur? 

~am.ma küçücük bir han. Ne banyo da Bülend, karısına bu yalnızlıktan 
ıresı var. ne adamakıllı musluk. Maa. başka türlü istüade etmek kabil oldu. 

1532 yılı 8 ağustos günü 405 sene evvel 
bufUn, Türk ordusu, vezlriazamm kuma.nda.. 
ıunda Macarlstaı:ıda Gün~ kalesi önüne gel. 
di; yerıeııtı. Padlııah Süleyman, Uç giln 
sonra gelecekti. Bu :ınUddet zarfında kale 
bombardıman edilecekti. Türk ordusu içlıı 

m~.~h temj~~ bir oda... ğunu anlatmak istedi. Lakin genç in-
ulend, gulerek: zm sa( bakışı karşısında sustu. 

- Vazgeç züppeleşmiyelim... Ma. 
' demki yer hoşumum gitti, ne olur, bir 

geceyi burada geçiririz. .. Değil mi ka. 

bu bomb&rdıman çok kolaydı.:" Kaz yumurta 
aı bUyUk!Uğtlnde taneler atan çakaloslar 
Uç giln yağmur gibi dil§man kaleıl üzerin!! 
yağdı. Bu müddet zarfında bUyUk lA.ğunlar 
lar da kazılmış bulunuyordu. Padişah gel. 
dlği vakit bütün hatlardan umumt hücum 
emri verlldl. 

Duvarın on Uç yerinden atılan lA.ğmılar 

bUyUk gedikler açmııııardı. 
Hllcum. dUJmana göz açtırmıyacak ka.. 

dar §iddeUlydi. Hendeklere doldurulan çalı • 
!ara ateş \'erllmtııtı. Göklere bir saniye yük 
selen alevler arasında iki tara! var kuvvet.. 
teri lle çarpı,ıyordu. T•rlhçi Pec;evlnln de. 
diğiııe göre Tilrk askerleri CAnln ağzına alıp 
ya baJ alırım ya baş veririm deyu., harbedl
yorlardı. Türk kuvveti çok hA.k!mdl. İlk hti. 
cumda kalelere kadar yaklaşıldı. Veziriazam 
kumandan Yuri~lçe şu teklifi yaptr: "Şehri 

teııllm ederek yenlı;erl zabitanına tkl bin 
Macar dUkaııı ''eriniz .. , 

Kumandan verdiği cevapta: 
_ Şehir benim değildir. Tc.sllm edemem •. 

diyordu. 1 

Bunun nzcrlne hücum şlddeUendinldi V? 

birkaç dakika içinde kale burçlarına sekiz 
Türk sanca#! dikildi. Sancakları görenler 
yeni bir cesaretle atılıyor, her taralı lşg!ll 

ediyorlardı. Fakat bu esnada hiç umulmay•n 
bir hldlse oldu. Kalenin arkasında sğaçıar 

arasında gizlenerek son dakikalarını bekleml' 
ihUyar kadın ve erkekler, çocukları ile ken 
dilcrini dııarı atlılar ve Jııaan sesine benze. 
mlyen bir bağırış ve c;;ığlıkla ileri atıldılar. 

Ne olmuııtu? Kimdi bu garip m&hlQklar? 
Bunu '> anda anlamat;-a lmkA.n yoktu. Dü§ 

mania cenkleııen rklikerlcrl biranda lnsa 
na bcnzemlyen mahlflkla.rla karşılaşmı' gl 
biydiler.Bu ölUm korkusu ile ileri atılanlar 
ne yaptıklarını bilmeden TUrk sancaklarının 
çekildiği tarafa koımağa bqladılar . .San. 
r.aklardan lklalnl lndlrmeğe muva!l•k old 1. 

lar ...... 
Düşman ordusu, bu umulmayan muva!la. 

klyctten istifade etmeği akıl etti. Her taraf 
ta: 
- HA.mUazam aziz Marten bize yardım etti. 
Seıılerl yUkselmeğe ba§ladı .. 

llerllyen kuvvetler, şimdi beri çckilmiı,ler 
dl .. Mağtnp kuvvetler de biraz cesaret bnL 
muş glblytlller. 

IUdisetlen Uc;: saat geçmişti. Dört Türk mu • 
kAleme memuru gediklerin üzerinde görtin•Jti 1 
ter. Bunlar, Yurlolçln gösterdiği ce.saretı 
Padişah Süleymanm takdir ettiğini anlata. 
rak kumandanı tebrik için orduya çağırmclt 
ta olduğunu bildfrlyorterdı. 

YurlJlç son hUcuında yaralanmıştı. Eğer 
bir hücum daha yapabilseydi bir saat daha 
dayanamıyacaktı. Bundan başka topçuları. 
nm barutu kalmamı§. neferlerin ce.s&Tetlerl 
de sona ermlıtı. Binaenaleyh teklifi kabul 
elmel< kendisi için bir kazançtı.· 

T<:umandan vezlrlaz&m 1br•hlm paşanırı 
karııema geUrlldi .. tbrahlm paşa yaralı Yu. 
rlşlçln ellnl 11karak oturttu. 

- t.tanbuldakl ba'ltalıktan kurtuldunuz. 
mu'? ( ı) diye aordu. 

Sonra ili.ve ettl: 

rıcığım? - dedı. 
Aysel hayatındaki bütün an'aneler. 

den ayrıl mı§ görülmek ve bir f ev kala. 
delik yapmış olmak için memnuniyet. 
le kabul elti. .o. eski zamanın çıtkı
rıldım küçük hanımı olmaktan pek 
korkardı. Bütün gayesi a.sri ve her 
§eye göğüs geren bir bayan olmaktı. 
Akşam olup da yatma zamanı gelin

ce, zavallı kızcağız ilk defa baş başa 
kaldığı bu erkeğin yanında nasıl so. 
yunacağını düşünüyor, üzülüyordu. 

Bir türlü kocasına: · 

"- Sen dışarı ıçık, biraz dolaş, ben 
geceliğimi giyeyim!,, diyemiyordu. 

O, en son moda genç kızlardan de
ğil miydi? 

Sahilde beline kadar açık pijama 
ile, hatta ''!JOrt" denilen o kısa panta. 
lonlarla dolaşmıyor mıydı? Şimdi böy 
le utanıp çekinmesi delikanlıya garib 
görünmiyecek miydi? Ne yapacağını 
§aşırım§ bir halde, hem kocasiyle ko
nuşuyor, istikbale dair projeler yapı
yor; hem de bunları düşünüyordu. 

Ah, eski zamanın utangaç kadınla
rıyla alay etmek kolay ... "Biz nekadar 
deği§tik, ne kadar medenileştik!,, de. 
mck hoş ... Bilhassa kalabalık ortasın
da ayak ayak Ustüne atmak, salıncak. 
lı iskemlede sallanarak cıgara tüttü
rürken bu şekilde düşünmek tabii ge
liyordu. Lakin şimdi b'ir başına, bu ya. 
hancı erkekle kalınca, zavallı genç kı. 
zm bütün cesareti kaybolmuştu. Tat
lı sesiyle sordu: 

- Bülend ! Piket hakikaten çok güç 
oyun mudur? 

-Yok canım! Pek kolay: 
- Dinle beni. .. Bülend !.. Sana bir 

şey söylemek istiyorum. 
- Söyle şekerim! 

- Canımın çok istediği bir şey. 
Biilcnd, ınemnuniyetle: 
- Her arzun başımın üıııtüne ! • de. 

di. 
Aysel, yalvarır bir sesle: 
- Arzum en saçma bir şey olsa da 

ya par mısın ? 
Delikanlı, karısının beline sarıldı ve 

onu okıııyarak: 

- Ne i!tersen yapmıya hazırım! 
- O halde, ne olursun, bana piket 

öğret... c 
Genç adam, karısının yüzüne baktı 

ve gülmeye başladı. 

Aysel, bozularak: 
- Niç:in benimle alay ediyorsun? • 

dedi. 

- Yavrucuğum! Alay etmiyorum. 

Karısının ilk ricasını reddetmek de 
doğru muydu? Daha çocukluktan ye. 
ni çıkmak üzere olan bu kadını ürküL 

mek muvafık değildi! Rıza gösterdi. 
Çantadaki iskambilleri çıkardılar. De 
likanlı, istemiyc istemiye piket dersi 
vermeye başladı. 

Bu ne gar:ib işti? Genç bir karı ko
ca. izdivaçlarının ilk gecesi, karşılıklı 
oturup piket oynasınlar ... 

Fakat Aysel o kadar memnun, o ka. 
dar neşeli görünüyordu ki, genç erke. 
ğin biltUn öfkesi geçti. Nihayet bu 

kapris uzun süremezdi ya ... 
Fakat "genç kızın her nasılsa deh

şetli bir kumarbazlık damarı varmış. 
Hem c:abuk öğreniyor, hem de bir tür. 
1ü oyunun bittiğine razı olamıyordu. 

Bir erkeğin sabn _ bilhassa altı 

aydanberi sevda c;:ekip de nihayet ev
lenen bir delikanlının sabrı • tüken. 
mişti artık ... 

öfkeyle kaşlarını çatarak: 
- Bütün geceyi böyle mi geçirece

ğiz? • diye bağırdı. 

Genç kız, gözyaşları arasında itıraf 
etti: 

- Bu küçücük otele inmeseydik, gL 
dece~imiz yere trenle gitseydik böyle 
olmazdı. Çünkü orada soyunacak bir 

banyo odası, yahut bir tuvalet odası 

bulurdum ... 

Delikanlı işi anladı. Genç kızın hi

cab hissini müsamahakar bir tebcs. 
süınle karşıhyarak onu teselliye çalış. 
tı. Onu o J<adar okşıyarak teselli etti 
ki, her şey tabii halini aldı. 

Nakleden: Hatice ~iircyya 

Yakalanan 
kaçakçılar 

DUo de beş eroinci 
yakalandı 

Dün de, Galatada sabıkalı hırsız • 

lardan Hidayetle Nodimin biribirlc
rine eroin verdikleri görülmüş ikisi de 

derhal yakalanmıştır. , 
Hidayetin, zehiri, Eliz ismindeki ' 

mcfbur ve eski bir kaçakçı kadından 
aldığını söylemesi üzerine Hidayete 
işaretli bir para verilmiş ve Eli;: bu 
para mukabilinde yeniden eroin satar
ken suç üzerinde tutulmuştur. Kadı

nın penccnden atarak imha etmek 
istediği aynca 4 paket eroin de mü • 

sadere cdilmi§tir. 
Eliz eroinleri Refet isminde blri

sindcn aldığını itiraf edince bu ~ahıs 

da tutulmuştur. 
~'ft 1~ feıa. 'Yordu? E~ u kadar &a- Huzurunuzdan en ağır kelimeler sarfe-
~L lr ia. ~tUj b· ger araların derck kovıaydrruz daha iyi olurdu. Bu 
L~ \> bu ır a11c k 1 ~~ lrdı? tt}ı alınasına saniyede zehir içtiğimi pek iyi bi~iyo-

- Niçin teslim olmadan bu kadar ısrar 
ettiniz .. 

Yurişlç: 

Fakat ben mühim bir şey istiyeceksin 
sanmıştım. Bir kürk manto, bir oto. 
mobil. ne bileyim, gü:rel bir elmas ... 
Bu kadar basit bir şey istiyeceğini 
aklımdan bile geçirmezdim. 

Memurlar bu işlerle uğraşırken, o 
civarda şüp'leli bir §Ckilde dola~n 

Daniş ismindeki adam nazarı dikkatle 
rini celbetmi' ve kendisini tutup iistü 
nü arayınca bir paket eroinle beş gram 

afyon bulmuşlardır. 

~d t <lü~·· l!11nıırı lanıiıniyete ne lü rum. 
tta k ~ .ıllıt. · Ct'll.b \t c?ld' 1Yc ceaa ını verinceye - Hayır, ı.izi uza.kla§tırmak istemi· 

~YI\ ht.ı~dcrı Ceç~et ~d.emiyordu. yorum. Burada bulunmanıza çok, hem 

l>ııılt 1' ~' ltylcr lci 1 Cibıydi. çok memnunum. Şatodan ayrıldığmız 
lltti~tılatrrı''ıı· l'•kı~e düıünüyordu. ıündenberi s~adet yüzü ıörme<lim. 
~)!'· • ~ab ıç bitj b Ydı. SofrMia Genç kızın go:Uel yiUünde gurur 
)' L 

11 diy, ı.. 1111\tn unun farkında yerine ho• bir tatlılık vardı. Kıpkırmızı 
~elld· 11:1b 1 •nca]c h . :I' 

t'r' ı,İI\' 11 Cdil..a..· akır bir olmu§tU. Veyn t<ıı'lırdı. Bunları söyli-
\ 'ı> L· ırı "':. --uılcc ~ • ır-:s Iİrıi 11\r ky :· ... afir di cgı bu 11.ıto- yen kız, İngiltercnin en mağrur !<m. 
~)dı~c.1-.1 dı. ll'aıt Ye gelrneıi pek Lord Odlinin güzel kızı Laydi I.ilycs 

"1rı' ~"-1t '-l'tıin:t bugünkü mev- miydi? 

' ' lUıultı radarı, ~ ba h.zan.m:a.nu~ 
bit • ~'it }'~tu. ıından utan 
lı Çıftçi .. ? lf 01,,,.d llaıan içinde.., . 
ı... tcıı -111.n · " ci ·• • 
-~ı~~Otdıt Ollı.ıyurıı. "-~nda ,oturan 
t:tt{~I\ ~~ ~lıa.rı ~diye baiıraca-
'ot~ Ya Çıqca ~ tesadüfen bu 

~ .. il~ '- tı endi§csiyle 

s~ ı~ ... 
'~"'ttt ~::~~Ye lllobndalanmuai 
. • ,,b.ıı~ -"<Qllini ., dıfı 

(Devamı var) 

- Ha.st&fığtm geçU. Yalnız blii ateşli bi,. 
ıdlA.hla, ikinci.si bir taşla iki yerimden hafiC 
ııurette )•anlandım. Te111lm olmağa fere!im 
manlyJI, dedi .. 

Bundan aonra şehrin teslim prtı görUşUI. 
dU.. İkinci gün Türk a!keri zafer şarkısı 

aöyli)'erek şehre gtrirordu. 
Niyazi Ahmet 

( 1) YUrl~lc; btanbulda ııefirlik yapmı§tı ... 

Tonton amca
n an hediyesi 

Piket mi öğrenmek istiyorsun? Bun 
dan kolay ne var? Ne zaman olursa 

öğretirim. 

Bu ''ne zaman olursa., sözü, genç 
kadını fevkalade memnun etti. 

Hemen fırsattan istifade ile: 
- Şimdi! Şimdi! _ dedi. 
- Aman Ay!el, in.saf ... Bu akşam ? 

Daha neler?! ... 

• 

~' Gerı Leydi Lilyfain 
-u.ıu. ~ lqzııı rüzel yU-

"sları, tlektrik -~~~~~~~~~~~~.b-~~~~~~~~~~~ 

Su nakltyatında 
temlzltk tçln ••• 

Su nakleden arabalarda damacana.. 
uarın ü~ı ioıe arabacıların oturduğu Ye 
ya hayvanın yem torbasının konuldu. 
ğu görülmüştür. Bu §ekilde sulara 
mikrob geçtiği için belediye bu gibi 
halleri şiddetle menetnıi§tir. A)Tıca a.. 
rabacıyla damacanaların bulunduğu 
kısım arasında 70 santim yüksel:Hkte 
bir ;bölme bulunması mecburiyeti ko. 

nulmuştur. 

ilkbahar selleri 
Türıenyef - Sam.izade S • 

Ru güzel romanı mutlaka okuyun:a 
V AlaT Kitabevi • 75 .kuruş 



At yarışları 
Bugün Bakırköyde yapılıyor 
İstanbul at yarı§ları mevsiminin U. HABER'in favorileri: Flöida.mur 

~lincü haftası bugündür. Bugün yine ve Sarden. 
Veliefendide beş yarış yapılacak ve Uçüncli yarış 
yarışlara saat 15 de b~lanacaktır. 

Geçen pazar günkU yarışlarda., ilk 
haf taya nazaran daha büyUk bir ka. 
]abalık vardı. Halkı at yarışlariyle a. 
lakadar etmek için • şehrin muhtelif 
yerlerine asılmış olan birxaç ilan müs
tesna • hiçbir propaganda ve reklam 
yapılmadığına göre, bu kalabalığın a
ğızdan ağıza dolaşan şayialar ve teş. 
yiklerle hipodroma toplandıklarına L 
JWUnak lazımdır ki, bu da küçük bir 
propaganda ile halkın at yarışlariylc 
nekadar alakadar olacağım pek aıa. 

göstermektedir. 
Bugünkü yarışların daha büyük bir 

alaka uyandıracağım ü.mid ederek, ge. 
~elim yarışların pogramma: 

Birici yarış 
Vç ~ndaki ıycrli taylara mahsus 

satıg ~u; mesafe: 1400 nıetre. 
Buna sekiz tay iştirak etmektedir; 

Yarımka1ı lngiliz at ve kısraklarına 
mahsu..s. Mesafe: 1600 metre. 

Bu yarışa sekiz at iştirak ellJlekte. 
dir: Bayburd, Ayhan, Andrebudin, 
Şehap, Olga, Ceylan, Mahmure, Ülker. 

Bu yarışın bir hayli heyecanlı ola. 
cağı anlaşılıyor ve kazanacak atı tah. 
min etmek hayli güç bir kehanettir. 

HABER'in favorileri: Bayburt ve 
Ayhan. 

Dördüncü yanş 
Yarımkıuı ,arab ııt ve lı."'tsraklarına 

malısııs Hendikap; mesafe 2!00 met
ro. 

Bu yarışa beş at iştirak etmektedir: 
Benliyüz, VuraJ, CeyJan, Ünlü ve Can. 

Ceylan, ilk haftaki Hendikapta. ga. 
yet güzel bir koşu yaptı. Maamaf ih 
Benliyüzün de jyi olduğu söylenmek
tedir. 

~tillA., ;Nfızım, Merzuka, Sevim, Yıl- HABER'in favorileri: Bcnliyüz ve 
ma.z, Ceylln, Duman ve Mes'ut; Ceylan. 

, Bu taylarm hemen hepsi, §eb.rimiz. 
i:!e ilk defa. olarak koştukları i~ \•a
~yetlerini iyice bilmiyoruz. .Maama. 
fih Atilla Nizmı ve Ceylanm iyi ol. 
öuklıın söylenmektedir. 

HABER'in favorileri Ceylan ve 
M'es'uddur. 

ikinci yarış 
Sa/km& lngiıi.z at ııe kt~kUmna 

ımahsu.7tur. Mesafe !000 mı.etre. 
1 Bu yarışa. beş at iştirak etmekte. 
Gir: Nansuk, Flördamur, Bastoka, Sar
. öen, Başkan. 

Bu yanşa iştirak eden atlardan an.. 
ı:&k &§kan ve iNansuk, bu sene şehri
~e koştular. Diğer üç hayvaru ilk 
aef a göreceğiz. 

Beşinci yarış 
Yerli yarım.kan Arab at ve 1."t8mk. 

Zarına mahsu.s Hendikap; mesafe: 
1800 metre. 

Bu yarışa yedi at iştirak etmekte. 
dir: Vural, Can, Ceylan, Doğan, Sarı. 
kuş, Lame ve Bulut. 

Bu Hendikap da bir hayli karışık
tır. Maamafih en fazla kazanması 
muhtemel olan atlar, Ceylan, Sarıkuş 
ve Limcdir. 

HABER'in favorileri: Sarıkuş ve 
Ceylan' dır. 

Çifte bahhı i<>in, üçüncü ya.rıgta. 
Bayburd ve beşinci yarışta Sarıkllf}u 
tavsiye ederiz. 

Fuat Emirca1ı 

Yüzme müsabakaları 
Galatasaraylı Halil dört biı incilik kazandı 

llod&da evvelki gün bqlayan yilzme te8. ı L KAzım (Galataaaray),. • 
yilc mUaabaka.ları dUn nihayeUcnmi§Ur. ll. Kem.al (Beykoz), / ' 

Alman dereceler 11unlardır: m. Zeki (Beykoz) 
100 metre aerbef>t: HaW (G,S,) 1,4 2/ 10 600 metre küçükler: 

1 lkıncl Orhan (G. S.). U'çUncU :Mahmut (G. r . Vedat •(Galataaaray), 2,16 
S,) II. lıtusta!a (Galatasaray), 

100 metre aırUlıttı: m. KAzım (Galatuaray), 
Birinci Fuat (Beykoz), ikinci Şamil Ga. 4 100 bayrak yan,ı: 

!Jtuaray), UçüncU Nlko •(Beykoz), Birinci Galataaaray takımı, ikinci Beykoz. 
, 400 metre eerbeat: KUçUkler arumda au topu mUsabaka.mu 
\ Blrlııcl Halil (Galatasaray), ~.29, İkinct da 1-3 Ge.Iata.ııaray1.ılar kazandılar. 
. Kahmut (Galatasaray), UçüncU lama.il 
;<Be7koz). 
, :ıoo metre serbest: 

Birinci Halil (Galata.saray). 2,27,4, İkinci 
Orhan (Gal&taaaray), üçüncU Mahmut (Ga 

• J&taaaray), 

"\ 200 metre kurballama: 
1 Birinci: lıteUn (Beykoz) 3,14,1, İkinci : 

JCtd&l •(Galatasaray), 'OçUncU: ömer (Gala. 
tuaray)', 

lGOO metre: 
Birinci Halil (Galatasaray). 22,.(8, ikinci 

Jlahmut (Galata.saray). tlçUncU Fikret 
'(!leykoz. 

Tllrk bayrak J"&rlfl! 

Beykoz takrmı l'i,29 ile birinci, Gıı.latuaray 
takımı ikinci, 

KUçlllder araamda 100 m,.tre: 
J. Vedat (Galatasaray) 1,16, 
II. K!zım (Galatasaray), 
DI. Mahmut (Fenerbahçe), 
l 00 metre kurbaf lama: 
ı. Efdal (Galatasaray), 1,33,6, 
II. şamn (Galatasaray), • 
m. Fethi (Beykoz), 
En kUçUk yU:ıUcWer a.rasmda l'iO metre: 
I. Kemal (Galatasaray) 37,1 
n. Turu <Beykoz), 
m. Kemal (Galatasaray), 
100 metre ıurtütıtU: 

Feneryllmaz 
Voleybol şampiyonu 

oldu 
1atanbul voleybol şampiyonasının 

.._. ~ dUn Ka~öyünde Galata.sa

~ ~eryılmaz taknnlan arasında 
,., ' H~. Pab.t Oa1atasaray takımı 

· ~ ı.elme<ıiği0 için f en~ryı:maz takt
mf.ıifrianen gahp ilan edilmı§ ve §aJ?l· 

~lm tur ıı 

1ÇER1DE: 
• lltanbulda dalm1 bir sergt binaaı ku. 

rulmuı 1§1 lltanbul Ticaret ve Sanayi oda. 
m taratmdan etUd edilml§Ur. HUktuneUn de 
bu anuda olmasından dolayı Oda, bunu 
kendine bir vazl!e telA.kki etmıııur. Oda, en 
muvafık yer olarak GUlha.ne parkmı gör. 
mektedlr. 

• Yeni emniyet. te§klllt.ı kadrosu ayın l:S 
inde tamamen tebliğ edllecekUr. 

il- Tramvay durak yerlerine biletlerin a. 
Wmasr için birer çöp kutımı konulacaktır. 

• Elektrik ve havagazi tarifeleri esktsi 
glbl bırakılmı§tır. 

zt. Şimdi Sult.a.nahmette duran Rami oto. 
bllıı1ert için durak yerinin Slrkeclye alın. 

ması tetkik edilmektedir. 

:to Bu ayın ı 7einde 1zmirden Londraya 
•oo ton üzüm ve 200 ton karpuz lhraç olu. 
nacaktır. 

• Osservatore Romano gazetwne göre. 
Almanya ile TUrkiye arumda cereyan eden 
lktleadl mUzakereler tam bir anlqma ile 
neUcclerunl§ttr. Bu anlaşmaya göre, Tllrklyc 
Almanyada bloke kalan kredllerl lokomo_ 
Ut ve vapur siparfolerlle çekebilecektir. 

• 30 ağustosta 11&.nı mukarrer olan ordu 
terfi listesi Jçin MUll MUdataa vekA.leU teL 
kiklere ba,,lanuıtır. 

• !zmlr belediye rel.91 Bchcet Sallh, Salı 
günU ı,ehrlmlze gelecektJr. 

• Dlln, Şamlı Arif, Kara Mustafa, Çelik 
Silleyman, Arap Nusret. Çakır Salim, Ku. 
ru Allz, lıte§e Hidayet, lıttlnlr, Nedim adın. 

lzmir klüpleri 
Gene beşe çıkarıldı 
İzmir, 7 - İzmir mıntakasr spor 

klüplerinin aldedini be§e iblağ etmi1tir. 
Eski Altay Alsancak, Altınordu Uçok, 
Göztepe Doğanspor, KalJryaka Yaman
parspor isimlerini alını§lar, tzmirspor 
da yeni bir klüp haline gelmiştir. Bor
nova klübü Alsancağa, Buca da Uçoka 
bağlanmıştır. 

Borsada spor işleri 
ihmal ediliyor 

Bursa, 7 :<Huaust): - Bursa.da spor 
hareketi çok durgun gcsmektedir. Mm
takanın klüplere yardmı ctmemcti bu. 
na ıcbe,P. otma.Wthr. 

'.Ali:rn spor kltıbü 'l:iu sebepten 'dolayı 
mmtakadan ayrılmıştır, Durasporun da 
Akın sporlularr takip edeceği söylen
mektedir ki şu halde Bursa mm takasım 
yalnız Açar ve Muradiye spor klüplcri 
temsil edeceklerdir. 

Çok güzel bir sahaya malik olan 
Bursa sporcuları mıntaka işlerinin inti· 
zamsızlığı yüzünden faaliyet göstere. 
memektcl:ürler. 

Bu mevsimde İstanbuldan takımlar 
çağınlarak Bursa gençliğini harekete 
getirmek elzem iken mıntakanın hare
ketsizliği yüzünden hiç bir şey yapıla. 
maınaktadır. 

Bir ay kadar evvel Durasporluların 
Bursaya davet ettikleri Karagümrük ta. 
kımının buradaki müsabakalan bu sene
nin belli başlı spor hareketini teşkil et
mişti. Gene ayni klüp bu defa da Fe. 
nerbahçeyi ketirmek için müracaat et
miştir. 

Bursada spor ihmal cldilirken Mu. 

danyada büyük bir gayretle çah§ılmak
tadır. Parti ve belediye seorculara yUz 
elli lira vermişlerdir, bu para ile tstan
Lı.atdCln .lh.i !ULA t;'"l••:Jıu.li, :11uı'11 \le lU. 

man sahasının etrafı kapatılmak için 

çalııxlmaktaidrr. 

HALiT 

Balkan güreş 
şampiyonluğuna 

hazırlık 
Eylutde tzmirde yapılacak olan Bal

kan güreş birincilikleri için milli güreı 
talamnmz hazırlarunağa başlanuıtır. 16 
ağustosta İstanbula getirilecek olan a

matör Macar peblivaıilariyle yapıla. 
cak olan müsabakalar milli talmnnnız 
için bir seçme ~çı m~iyeti.n'de olacak 1 
ve ondan sonra da pehhvanlanmu: Be
bekte Amerikan kollejinde açılacak o-
lan kampa gideceklerdir~ • ! . 1 .ı. • .. 

da 9 kaçakçı yakalanml§tır... Bunlardan 
bir kısmı tehrin Ucra bir k)Sfeslnde toptana. 
rak esrar ve eroin içerek A.leı:n yaparlarken 
cUrmU ıne§hut halinde ele geçmJıılerdlr. 

:/o Trabzon limanı taatıye heyeU buıün 

yola çıkacaktır. 

• Birkaç gündür Umaı:umızda buluunan 
Japon mektep gemileri diln sa.at 17,80 da 
Umammuzdan aynlmı§lardu'. 

• Reisicumhurumuzun binmeleri f~ln .AL 
manyaya mpariı edilml§ olan tenezzUhe mah 
11W1 yat evvelki ı-ün uın.ammıza gelen :ta. 
veç bandıralı Vlngaland vapurtıe gelml§Ur .• 
AtatUrkUn yenl yatları bUtün asrt teııtaau 
havi, pek zartt ve caziptir. İçinde her türlU 
tertibatı h$lz olan bu yatta gUzel bir ealon 
kamaralar, narin bir kaptan kuleal de bu. 

e 
PAZAR 

ACUSTOS - 1937 
Hlcrl: 1356 - Cemazlyellbır 1 

GUneıln dofu,u Gllneeln bahfı 
15,03 19,18 

Vakit Sabah Öğle İkindi :A1qanı Yatsı lmsal 
3,22 12,20 18,13 19,18 21,0ts 3,°' -

__ ı :Aausros - 1951 , 

Müthiş bir hava muharebesı 
18 tayyareye katf1 

120 asi tayyaresi,,, 
7 dakika içinde 11 e tayyar•~" 

112 sn düştü beşD deBDk def 
yerıerıne döndüler ;liı 

Asi tayyarelerden üçü bir ıng 
gemisini bombaladılar ~ 

Saııtander 7 (A,.A,) - CUmhuriyetçiler rinde 3 geminin hU~ınetçU:ııı!I 
muvatfaklyetle ilerlemektedirler. .Aatlertn taratmdan bombardıman 
Tenıeli mUdataa edecekleri zannedilmekte. meydana çıkmı§tır. ınfW ııl)}OJll 
dir. CUmhurlyetçiler Tr1& de .Albarracln1 ı1• Salaınanc&da bUyilk bir 
gal ederek lıfavajoya kadar llerlemJ§lerdir. mektedir. deet~ 
Cumhuriyet kıtalan kumandanlığınca arzu Ingiltere protesto: ,,r;~ 
edildiği takdirde zaptedllen mevzilerden ılm Londra 7 (A,A,) _ ıııpaııY __..re 

di Saragoau bombardmıan etmek mUmkUn olduğu zannedilen Uç bUytlk ta~~J 
olacaktır. dan Cezalrin 30 mil garbfnde ~ 

Jhtflalcilere göre edilen Britiah Corporal v•P~,ıtr· .A 
Bilba.o 7 (A,.A,) - Radyo. Reketelin bU amlralllfe bir rapor gönderil ._.:..ı1tı ~ 

dirdlğtne göre lhtllllcller Terme! cepheııinde Raporda Palma mahalll ııı.~eeeJI 
alqama kadar be§ kilometre kadar llerllye_ de hAdieen.ln §iddeUc proıeıt0 

rek Bezaaa vud olmu§lardır. dlı1lmektedlr. • osuJlıJll 
Harp şiddetlendi Bir Italyan torpıt "' 

Bllba.o 7 CA.,A.,) - Havaa ajanamm mu. kaptanı öJdll . ..ıt • 
~~~= ~~ 

Franco tayyareleri dUn Santander cepho.. Londra 7 - DUn meç~ f" 
ainde bUyük bir faaliyet göstermJılerdlr. BU. ratmdan .Akdenlzde bom (!aDl .ıdll' 
tUn gün bir çok hava filoları dll§ma.n mev. talyan torpidosunun ırunıaıı oıtl"' 
Zilertıe Santanderin mQdataa haUarmı bom.. lar neUcemtıde bu sabah atın ,dl , 
bardnnan etmıııer ve mıtraıyöz ateoı altına Faslı bir reis Jsp~d"' 11 
alllllflardır. Londra 7 - İspanyol Faat ~l ' 

DUn öğleden sonra saat 17 ye doğru l'i ası yit Mehmet General Fr&llcoYo etil"~ 
tayyare :flloau, Santanderin §lmali prkilıln. rek, Fu kabilelerinin ııadal<~,~Uud' ,,O • 

mlnat verml§Ur. Siyasi JJ1 deki mevzileri bombardıman ettikten JK>n.ra şlıa.> e(ı 

hareket 1lalerine avdet ederken Santander te bUyUk blr ehemmiyet at! - _..,~jl 
lle Torre Laveva araamda 18 hUkQmet avcı yY~ 
tayyareainin taarruzuna uğramı§lardır. Der- Yaralanan Alman ta bit -~ f 
hat ı20 kadar ast avcı tayyaresi hükQnıet Dün Berlinden gelen t" ... , 
tayyarelerinin etratmı alarak yedi dakika ingili?.ce DailY. Expres gstı8~ .. 
içinde bunlardan 12 tanesin.l dU§Urmeğe mu. tarihli sayısm.m Alznaııyad& ~~ 
vlLf!ak olmU§lardir. ~ı~ 'itil f"~ 

Aallerin be§ bombardıman tayyareaile rrldığmı yazıyordu. ~~-~ ~ 
iki avcı tayyaresi üstleri kul'§Uillarla delik nUshasmda., Madrid bö~ uıt' 
de,lk olmu§ bir halde d~nmtlflerdlr. len bir Alman tayyareB1 JX1 ıJ 

Franko tayyareleri Ingiliz nm r~imlerini neşrediY~ ~.~ 
gemilerini bombalıyor Daily Expres gazeteS~ fi'.~ 

CezaJr 7 (A.A,), - Röyter muhabiri blt- nilshası bu sabahki pasta 1"~~1 
diriyor~ tede f"~.JI 

Britiah Corporal ve Mongiola gemlleri ay. nemize gelmiştir. GaZe 1.,., 

Dl Uç taYYf.l'e taratmdan hUcum& Utramr§- man tayyarflrH.a..: .. :- _nl., rJ 
lardir. Kongtoıa gemıııtnae uul\Wlt.ü vo .u.v. tık, YUkarda. görille >'J 
Jand&II olduğu aanılan ademi mUdahalG '--....:ıı-.. nA. ~ ~· • 
müraklbl kolundan ve geminin kaptıım d& Madridi bom~~ ,-_J 
ciğerlerinden yaralanmııtrr. Bu gemlnfn 10 tayyaresinin mitralY _»rf ~~; 
metre yakınma dtl§en bir bomba haııan mu Skellk'om'dur. Diğeri ;se, se~pr 
cip olmU§tur. olup nastaneye kaJdırJlllll te ıtl 

Aynl tayyareler Cebelamur Franarz gemi f1P. 
alne de hQcum et.mi§lerse de bom.balarmı mann Schmitttir. . _1..rtıJ 'JI 
isabet etUrememiolerdlr. Prealdlaz Fransız İspanya harbinde ~ ~ .. ı? 
gemlal üzerinde de uçan bu tayyareler, bu tarafında. çarpıştığmı1l b _,JC' P' 

son gemlyt bombardnnan& tabı tutm&DU§la!' bu vesikanın ne§I'l, ~ 

dır~~Uah Corporal gemi.sinin tayfası tay. bi hiç istenilmiyordu. 

~:r=.numaralarmr ve marltalarmı kay. c· ç krs' ...-
Bu tayyarelerin Franko tayyareleri oldlJ. ttJr 

1 
ğu an18§ılnu§tır. Kullandıkları bombalar uı.ı p ef 
Alman mamulAtıdır. yakında Iog ıde~lf 

Mukabele 1 1 te g flJY 
salamanka 1 cA,A,> - Yapııan tahklkat ını Z yare 1~' 

;netıcesınde son zamanıarda eezaır aahme. Bu ziyaretin avruPa ne-'tt 
gidJşi üzerinde ~yat ~ 

olacağı sö~JeJleleJl ~"~ 
Bu sabahki posta ile ~ _ı.:ıe il~ . ,.ı, 

·ııı:v .~ 
News gazetesi bu sene ıç r<J'" _..ı ı 

bıı111' ı,.-
Londraya geleceği ve ··tcnıı'dlr 
nin Balkan devletleri bLl 1, 
lacağıru yazıyor. ııi•t,,sı /, 

.. ~ıırı' dl" '.J 
lunmaktadir. Yat dUn Floryaya götUrülmU§. Bu gazeteye gore, rtıı'uıı 'f" ı 
tur. Jorj, busenenin noel yıı 1'!'1Jt" ''.~ 

• Adanada sulama iıılertne bir ay sonra Londraya gidip İngiltere 1'ıl ,ı / 
),., •1 caktır Ancıl'• ~:te' ...ı. 
""ti ana • etmek arzusundadır. ol'fP'JrP 

lf. lılallye veklleti ıdyut mU.t.e§&n Faik nr' &J 
dUn .Ankara.dan ısehrlmlze gelmi§Ur • te§rinievvel ayından ıo ,ıwı ~ 
~ Yakmda Japon sanayi ve ticaret mu. tir. Çünkü İngiltere kralı d~ .tf 

id 11 
te 

41 
,,, 

· meıısUlerlnden bir heyet aehrlmlze gelecek.. devlet umurunu yen e rıl•tı" 

tir. mak üzere, teşrinievvel ao~ ~ 
• Belediye Eyüp kaza.ar dahilinde de hal. ]r;t:Jf • ,f"_j 

ka terko.s verilmesine ve sokak çeımelert ya dönmüş bulunaca • • 11~ 
kunılma.sma karar verml§tlr. 

• Sonbaharda lngilterenln Akdeniz filo. 
ııundan bir parça limanımızı ziyaret edecek. 
tlr. 

• Kadıköy vapuru gene bir kaza yapmıı 
ve sandalcı hmaile ait sandalı ikiye böle. 
rek babrmı§tır. Sandalcı kurtanımıotır. 

• Karaköeede şarktaki valilerin f§tirakC 
le umum! mUtetuı Talmn Uzerin rly:ı.seUn. 
de bir toplantı yapılacaktır. 

DIŞARIDA: 
• Bovyet Rwıyada ukerl mekteplerden 

çıkm&ml§ fakat taha1I görmüş gençler IU

bay olarak orduya almm&ğa b&§lamıetır. 
• Fransada fazla itha!Atla mUcadele ve 

maliyet flyaUannm yükselme.sine lmkAn ver 
mek için yeni tktlaadt tedbirler almmakta. 
dır. 

• Halastle birlikte Parlse gelen bir Ame. 
rtkalı genç dansöz kaybolmuştur. Kızm ha. 
lasmdan !SOO dolar fidye! necat lıtenmlıttr. 

• Beynelm!let talebe kon'krest .(0 millet 
murahlıumm ioUraklle Pariete açılmıflır. ~ 

Diğer taraftan tefı1 rıdrt'f' "./ 
Romanya kralı .Karol, ~~ 1 
bir ziyaret yapacağı gibi ge;,; 
Leopold'un da Londr•Y' 

lenmektedir. di~',.~ 
• "yle _;t'rr 

İngiliz gazetcsı t° ]"*' 
altl11cı ". ."'11• 

"İngiltere kralı ~ 0,ur.-. 
misafir kralla yapacagı ~rlde Jef>. 
pa işlerinin kidişi uzert 

rette müessir olabilir.,. dB 
Bir işçi eti~• 

yaralııllrıı• ·~ 
Dün bir işçi daha ya .,e ~ 

mail isminde bulunan ~ ııi' 'f 
Emaye fabrikası~ ç~ rı1' tc! ,1 
dikkatsizlik neticesı 0 ~ ı11' 
içi delinmiştir. Fazl~ __ 1*"1Jf.tl' 

mail haıtahaneY.e kal~ -



9:!tşnza tarzını Osmanlı 
ö'Yasflerinin i~imlerini 
!Jrenmek, oturdukları 
!/er/eri ie,~bil etnıek 
8?~r~ da hizınetçimi 

, .... f aalzyete gef)irmekti. 
i ""······ • 
{. () ············· ········· ta.~" r rr ••••••••••••••••••••••••••• ·······: 
! ~ ta "'1 ez:. ro • : ! ll•ıı h l'ıllınt1:ı. 11 1 

11 lora~ \ 'il Alw:.uı ca us tc:kı i 
t ~~ı.ı.211:tl'erı111 51anbuıa, O mantı bli~ Uklerln : 
• "•n n ı rn 1 111 ı 1 

1 !rı>ıını nıı.ız, Rıu tesiri altında ol 

1
1 rııı., .. _ l'~e rnr . 
!tıq'bıı.ı ""'ııh!'r I mıır cd !lml~tt. Hb:mef!;ı 

llıal(la i!;ı n~ıer t.nnbuta h:u <>J,rt rden c:ı us 
J.. ılır. ~ııııtı~ıııı k:•lllll atr.ından ıınlat .. 
~ ..... 

········ ·············· l'i.lı:t· .................................... . 

~· .tçtyE ÇEViREN: 

•• ~ 71-ıet 'nliiııic 
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Alman ııe Beyoğlu hcutahanelerinin kayit ele/terleri gözclerı geçirilse 
_"Dr. Franz Von Grayo•,, imzaıı en tı§ağr. yüz clela bulunur. 

Casuının bir cloktor hüviyeti altıncla gelip çalı§tığı Alman 
hcutahanesinin bugünkü hali. 

ğu§ itibarile Fransız, 

Rus veya Çerkestiler. 
Yahud da azmanı .. 
Fakat muhtelif siyaset 

yor, o evdeki hizmetçilerle ahbap 
oluyor ve hemen hemen bütün bu 
istediğim malUmatı elde etmiş ol
duğu halde dönüyor.. Neticede 
ben de şunu öğrenmiş oldum: 

malumat elde etrneğe başla~ 
Matmazel Balniyönün de zenci 
bir hizmetçisi vardı. Hizmetçim 
Kim, onunla arkadaş olmuş ve on 
dan matmazel Banlniyöye aiE 
mektuplar ve kağıt parçalan te
min etmi§ti. 

e ' ·el O~tot 8 

matla birlikte gelen masraf ve 
harçlıl< bir kaç bin Alman mar
kından maada, 5000 mark da Os
manlı bankasında hesabıma yatı. 

rılmış olduğunu gösteren bir po
liçe gelmişti. 

Kim isimli hizmetçi mi de be
ı aber almaklrğım, okuyuculara 
garip görünür. Fakat ben onun 
İstanbulda bana büyük yardımı 

ciokunacağmı biliyordum. 
Yukarda da söylediğim gibi 

bu zenci arapça biliyordu. O za
manlar, arapça bilen herhangi 
zenci çocuğu istanbulda bir çok 
şeyler öğrenebilirdi . Hemen her 
evin hizmetçileri arasında zenci
ler bulunurdu. Ve bizim Kim de 
elbet bunlar arasında vatandaş
larını bulabilecek ve bir Avrupalı 
nın elde etmesine imkan olmıyan 
bir çok·malümatı ahp getirecekti. 

Hemen hiç bir hadiseye rastla
madan lstanbula vardık. "Osman 
lı,. adı verilen bir sokakta gelişi 

güzel bir hana indim. Bilhassa 
böyle mütevazi bir yere gitmiş
tim. Çünkü dikkati celbetmek is
temiyordum. Eğer pahalı bir o
telde oturacak olsaydım, hiç şüp
hesiz kim olduğuma dair sorgu
lc.r teC"essüsler başhyacaktr. "Kim 
dir bu yabancı?.. diyeceklerdi. 
Herhalde bu adamın parası var .. 
Eğer kendi parası değilse, acaba 
k imin parasını harcıyor? Velha-

eıl hiç §Üphc uyandırmağa gel· 
mezdi. 
İstanbulu hiç bilmediğim için 

evvela, şehrin coğrafyasını öğ

renmek istedim. Bilhassa sefaret 
krin yerini ve yüksek siyaset a
damlarının oturduğu semtleri öğ
rmmek lazımdı. Ertesi hafta on
lara yakın bir yere taşındım. Ve 
siyasilerin ekseriyetle çıktıkları 

yerleri, onların temas ettikleri 
her nevi şahsiyetleri, onların pe
şinde dolaşanları araştrrmağa gi
riştim. 

Geldiğimin ikinci günü, vesi
kalanmı ve mektuplarımı Alman 
ve Beyoğlu hastanelerine vermiş 
tim. Bu suretle ismim, hastanele
rin cetveline fahri bir operatör 
olarak geçmişti. O günden sonra 
hava yağmurlu veya iyi olsun her 
gün birkaç saat hastanede bulun
mağr kendime fazife edindim. 
Günde bir defa, bazan iki defa 
hastanedekı defteri imza!arclım . 

öyle zannediyorum ki bugün 
"Dr. Franz von Graver,. imtası 
istanbuldaki Alman ve Beyoğlu 
hastanelerinin kayıt defterlerin
de en aşağı yüz defa yazılmış o
larak bulunur. Bu suretle. tetki
kat yapmakta olan bir dokton:n 
vazifesini görmüş olmuyor muy
dum.! 

Nihayet, Beyoğlunun iyi bir 
semtinde orta kıratta bir ev tuta 

rak oraya yerle~tim. 

Bi.iyük ve şatafrıt'ı~ ı · 
na gitmiyordum. Çüıı 
kü derhal ştiph ey i cel· 
bederdi. 

Vazifem cidd;:n güc; 
tü. Ancak bin itin;ıı ve 
zahmetle şehıin hııu:ı· 

tını ve evsafın• tetkik 

ederek, hana, ht:ı"'b· 1 
hükfım~tinin ve si\ n"İ 
faaliyetinin ana:ı~~rırıı 
verebilecek ~ııhsı elc!e 
edehilişimdir .. 

eyoğlunu • · b · . n ıyı ır semtıncle orta hıratte bir ev 

1stanbulda hul ıır ~n 

bir takrm yabancı kıı. 

d·nlarla sıkı hi r m[irw 

sehet kurabildim H. 
bu iş tam bir ay sür 

tutarak yerleımi§ti. dU. Bu kadınlar. do 

adamlarının yakın ar -
kadaşı olabilmiştiler. 

Bir işin başlangıcı aaima yo
rucu olur. Fakat işin baş tarafın
.da fazla yorulmak, benim üzerime 
aldığım vazifede bilhassa lazım
dı. Bir kere pot kırmak, bir de
fa karanlığa doğru bir adım at
mak, her şeyi mahvetmek demek
tir. insan, gözle görülebilir neti
celer elde edemeden aylarca 
çalışır. Bazan yanlış yol üzerinde 
çalışması mümkündür. Asıl lazım 
olan, sorgu ve araştırmalarda çok 
ihtiyatlı hareket etmektir. Bu iş
lerde hizmetçim Kim'in bana ta
savvur edilemiyecek kadar yardı 
mı dokunmaktaydı. Doğrusunu 

isterseniz onsuz, muvaffak olamı 
yacaktım. O zaman İstanbul ev
lerindeki hizmetçiler arasında sık 
sık görülen zenci sanatkarların 

"mahremi esrarı., olabilmek be
yazlar için pek güçtü. Fakat Af
rikanın meşhur ve kudretli Zulu 
milletine mensup olan hizmetçim 
Kim, bütün dünya yüzündeki zen 
ciler arasında hala mevcut olan 
esrarengiz bir farmasonluk dola
yısile en değerli malumatı topla
yıp bana getirebiliyordu. 

Benim çalışma tarzım, belli 
başlı Osmanlı sirasilerinin göz
ciderini isimlerini oturdukları yer 
leri tesbit etmek, sonra hizmetçi 
mi faaliyete geçirmekti. Nihayet, 
bu gözde kadınlardan bir tanesi
nin ismini ve nere oturduğunu 

öğrenebildim . işte bizim zenci 
delikanlısına sıra gelmişti: 

- Banak h1k Kim, dedim. Şim 
dl senden istediğim şudur: Bu 
k;ıdının evine kimin gelip gitti
ğini öğreneceksin. Gelen adamın 
daima ayni olup olmadığım öğre

neceksin. Eğer hep ayni adama. 
kııç günd• bir r.eliyor. onu da 
öğrcnece~"in . Kachmn aldıirı nıek 
tı•,,l2r ha'<'•ında öğrenebildiğini 

öğre.,ece!:sin . Sonra bu 1:adm•ıı 

rıereclcn n;mt temin etti~ini de 
ö ;ı; renTT1e~ Hizımdır. fstanbulun 
rit!'ltN11!1 bir verden para alıvorsa 
nereden nna alıyor. Velhasıl 

hu ka dına r1 air ne öğrenebilc:cn 

kardır. 

hte bövlece Kim vola cıkı· 

Öğrenmiştim ki, matmazel Bal
niyö namında birisi, o zaman 
devlet umurunda olan yüksek bir 
şahsiyetin (Ahmet) ismindeki 
müşavirilc yakın arkadaşlış edi
yordular. 

Ozaman Berlin Osmanlı siyasi 
lcrinin, Alman nüfuzuna kulak 
asmadığı gibi, ona karşı bir cephe 
almış vaziyette olduğunu görü
yordu. 

Alman entellicens servisi, Fran 
sa ve Çarlık Rusyasının faaliyet 
te olduğunu biliyor, fakat hangi 
mecralardan bu işi gördüklerini 
pek kestiremiyordu. Onun için 
hizmetçim Kim'i, matmazel Bal
niyonun ziyaretçilerini eni konu 
tahkik için gönderdim. Bilhassa 
Ahmcdin, matmazel Balniyöyü 
evinde görüp görmediğini öğren
mek istiyordum. Bu hafif meşrep 
kadının evine tam saat kaçta gel 
diğini ve geldiği zaman onunla 
beraber ne kadar kaldığını tesbit 
etmesi lazımdı. Çünkü Ahmedin 
bu k;\dmla sokakta gezerken gö
rülmesi ehemmiyetli değildi: bu 
belli başlı bir mana ifade etmez
di. Bu kadınlar bir çok Osmanlı 
asılzadelerile her zaman görülür
dü. İşleri öyle icap ediyordu. On
ların usulleri, evvela genç memur 
lan kendilerine bağlamak, adam
akıllı meftun etmek, onlara kül
liyetli miktarda para harcatmak, 
sonra kendi oyunlarını oynamak
tır.O kadar para harcatırlar ki,iş, 
kendilerine mücevherler hatta o
tomobil aldırtmağa kadar vanr. 
Neticeyi tahmin güç değildir. 

Gençler, kendilerini müşkül bir 
vaziyette bulurlar. Mevkilerini 
s~rsacak derecede borçlanmışlar
dır. Sonra bu kadınlar, müşkül 
vaziyette bıraktıkları bu mühim 
kimseleri borçtan kurtarmağa 

girişirler. Fakat onların borçları
nı ödemeğe karşılık, mükafat o
larak da devlet esrarını çekmeğe 
ç~lışırlar. 

Ahmet, böyle bir vazivete düş
miiş olabilirdi. Zenci Kim, mat
mazel Balniyönün oturduğu ev 
halkiyle müna!ehet tesis etmenin 
yolunu buldu. Böylece kolayca 

BalniyönUn hizmetçisi, bunla• 
rı çalıp benim hizmetçime getiri-J 
yordu. Bundan başka, gene bu 
hizmetçi, Balniyönün herhangi 
kimse ite neler konuştuğunu da 
ırkdaşı o1an benim hizmetçime 
yetiştiriyordu. Bütün bunlardaıı 

anla§ıhyor ki, dönen entrikalarm 
gözünü keşfetmiş gibiydim. Bu 
matmazel Balniyöydü. Fakat bu 
kadım tehdit etmek, yahut para 
ile satın ahp kendisini tanımak, 

esrarını elde etmek imkanı yoktu, 
Halbuki onu faaliyete sevkeden 
kimdi? Ücretini kim veriyordu~ 

Bunların hepsini öğrenmem l!ıım 
dı. Ve doğrudan doğruya kendi• 
sinden öğrenemiyecektim. 
Şu halde onun samimi arkada§• 

lar arasında münasip kurulabile• 
cek kimseler araştırır.ak icap edi
yordu. Arada bir, matmazel Bal• 
niyöyü bir barda danseden küçüli 
siyah saçlı bir kızla gezerken gör· 
müştüm. Bu kızın isminin Sesilya 
Kursan, olduğunu öğrendim. Ve 
ondan sonra artık barlara sık ırlC 
gitmeğe başladım. Bu yerler her 
akşam tıklım tıklım dolardı. 

Sesilya Kursan'a methetmek 
bir tesir yapmıyordu. Çünkü bu· 
na alışmıştı. 

O barlar, Avrupa veya Ameri
kadakilerden çok başka şeylerdi, 
Geniş bir meydan düşününüz. 

Ortası kalın bir İzmir hahsı ile 
döşeli olsun. Etrafındaki divan• 
ların ipekli yastıklarına yerli ak• 
trisler yaslanmıştır. Yüzlerinin 
yarısı insanlara içerisini iyice gör 
mek arzusu uyandıran bir ya§• 
makla örtülü kızlar.. Fakat vü
cutları ince şallar altında pekala 
seçilirdi. Avrupalı oyuncular ise, 
o zamanlar en son Paris modası 
üzere giyinmiş oldukları halde 
halk arasında kur yaparak dola§ 
maktaydılar. 

Ve kamıştan yapılı şık masa• 
tarda da madamlar, yahut "bey,. 
ve "cfendi,.ler oturuyorlardı.Bun 
lar sigara, çubuk veya kehribar: 
marpuı;;lu nargile içmekteygiler4 

'.(Arka.er,· "' 



HABER - .t-1-.- ·•n 'l"'llAllt 

Umumi harbin ilk 
kurşununu atan adam 
Geçen gün aynı harbiri 

yaraıısından iki gün sonra 
ilk 
öldü 

Belgıraddan verilen bir habere göre, 
Harbı umuminin ilk kurşununu alan a

damla, bu kurşunla yaralanan adam, 
geçen hafta iki gün ara ile ölmüşler. 
dir. Bu müansibetıe, Harp umuminin 
ilk kurşununun nasıl patladığını hatır_ 
Jatmak gayet enterasan olur: 

1914 senesinin 28 Temmuz günüydü. 
Avusturya. Macaristan imparator. 

luğuyla. Sırbistan arasındaki siyasi 
münasebat, bir gün evvel kesilmişti. 

Belgradda, Sava nehrinin sağ kıyı. ı 
smda Sırplar, Zemunda, ayni nehrin 
sol kıyısında Avusturyalılar alelacele 
harp hazıt1ık1armt yapıyorlardı. Her 
iki tarafta siperler kazılıyor, istihkam 
lar kuruluyordu. 

Ayni günün gecesinde, yanında, bi. 
rinci Sırp piyade alayına mensup on 
iki asker bulunan çavuş M.ilan Miloy
koviç, Sava nehrinin sağ kıyısında nö · 
bet bekliyordu. Her taraf kesif bir sis 
içine bUrünmüştü. 

Geceyarısı, Avusturya - Macaristan 
ordusuna mensup altı askerin kürek. 
Jerle yürüttüğü ve üzerinde 68 inci 
piyade alayına mensup yarım bölük 
bulunan bir sal Sırp sahiline doğru i. 
Jerledi. Bu, 'ilk askeri harekattı. ~mpa... 
ratorluğun askerleri, Sırplara taarruz 
etmiye hazırlanıyorlardı. 

Sal henüz Sırp sahiline yanaşma.. 
mıııtı. Miloykoviç gayritabii bir şey 
sezdi. Bundan şüphelendi, tüfeğini o. 
muzundan çıkardı, nişan aldı ve harbi 
umuminin ilk kurşununu attı. Sonra 
adamlarını çağırdı ve yaylım ateşi aç
malarını emretti. Askerler buna der • 
haJ itaat ettiler. 

Ilk top ateşi 
Belgraddaki Kalimegcan kalcsin~en 

nehri asdınlatmak için hava figckleri 
atıldı. Ve biraz sonra, obüsler düşme. 
ye ba.sJadı. Avusturyalı asker tarafın._ 
dan nehre ibırakıhmş olan sal şimdi 
Sırp sahiline iyice yakl~rnıştr. Fakat 
bu sırada Zemun kumandanlığı, artık 
taarruza devam etmenin faydasız ola.. 
cağını nazarı itibara aldı. Sırp obüs. 
lcri artık bir yağmur gibi düşüyordu 
ve bütün Belgrad garnizonu faaliyete 
geçmişti. Bunun için Zemundan çah_ 
nan bir borazan, salın geriye dönmesi
ni işaret etti. Kürekçiler tam bu avdet 
manevrasını yaptıkları sırada, salın U
zerinde ayakta duran Fransua Balla 
adındaki asker, göğsünde müthiş bir 

. acı hissetti. Kurşunlardan birisi, ken. 
disine isabet etmişti. Harbi umuminin 
ilk yaralısı, i~le bu askerdi ve derhal ' 
Viyana hastanesine nakledildi. 

Heyecan 
Hastaneye nakledilirken, her yerde 

heyecanla alkışlanıyordu; her istas • 
yonda halk ~ılgın ve coşkun nümayiş. 
ler yapıyor, ona. çiçekler ve meyvaıar 
ikram ederek harbin bu ilk kahra.ına. 
nına şükranlarını gösteriyordu. Böyle_ 
Jikle, Fransua. Balla, birkaç gün için
de büyük bir şöhret kazandı. 

!yilcşt1kten sonra, doğduğu Sejet 
şehrine döndü ve mobilye atölyesini 
tekrar açtı. 

Bundan birkaç gün evvel, Sejed mo
bilyacılar cemiyeti, en me~hur ve en 

256 - ''Bunlarda ne? ... A! .... ?ı.fektup!,,, 

Nereden den çıktı bunlar?., Mektuplan avu 
cunda eılcarak, dü.,Unmeğc \'C hakikatı anla. 

mag11 çalı~tı nihayet hatırladı. Dalga Şarl. 
tonun vt1cUdunu atrp g!llUrdilğü zaman, Va. 
llngin eli onun ceketine yapı§m.ı§tr. tıte böy. 

Umumi Harpte Bulgar topraklarında. ölen 1.>00 Romanyalı askerin ec&etl<'rl grren &'lln 
Romanyaya teslim edllmlıt, bu mW..5ebetıe Tuna Ur.erinde merasim yapdmı&hr. ıteemL 

mlz bu hl('rtUIJmdcıı bir safhayı gösteriyor. 

çok hizmet gören azası Ballayı bir 
ziyafete davet etti. Fakat Balla gel. 
tnedi; artık hiç:bir zaman gelmiyecek_ 
ti: Kalp sektesinden ölmüştü. 

İki gün sonra, Bclgrad gazeteleri, 
Milan Miloykoviçin ölümünil haber 
veriyorlardr. 

Harbin ilk kurşununu atan adamla, 
harbin ilk yaralısı, böylece, büyük bir 
tesadüf eseri olarak, birkaç saat fası. 
la ile, gözlerini hayata kapamışlardı. 
Hem de aşağı yukarı, kendilerine şöh. 
ret temin eden büyük facianın hemen 
yıldönümünde ... 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen İlk teminatı 

kirası 

Yeni halde ardiyesiz 40 N. h yazıhane 240 54 
Yeni halde ardiyesiz 53 No. 1ı yazıhane 240 54 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller üçer sene 
müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşsa da belli 
ihale gününde giren bulunmadJğmdan pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri le. 
vazım müdürlüğünde görülebilir. !stekl iler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9-8.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi En. 
cümende bulunmalıdırlar. (B) (4752) 

Fatih parkının elektrik tenviratmda yapılacak ıslahat ve ilavel~r açık ek. 
siltmeye konulmuştur. Bu iş için 1725 lira bedel tahmin olunmuştur. Keşif ev. 
rakiyle şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı ka... 
nunda yazılı vesika ve 129 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 9.8.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı. 
dırlar. (B} (4571) 

lstanbul Nafıa MUdUrlUğünden: 
16.8.937 Pazartesi günü saat 14 de Istanbulda Nafia Müdürlüğünde (4069) 

lira keşif bedelli Silivrikapı haricinde yapılacak Telsiz istasyon binası eksilt. 
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık İ§ler i Genel, hususi ve fenni §artnameleri, 
proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak daire:'linde görülecektir. 

Muvakkat teminat (306) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve cnaz (3000) liralık bu işe benzer iş yap. 

trğma dair göstereceği vesika üzerine Nafitt Müdürlüğünden almış olduğu 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (4655) 

lstanbul Telefon DlrektUrlilğiloden: 
İdaremiz servisinden çıkarıldığı cil:etle sattırılması takarrür eden 300 lira 

muhammen bedelli 4 kişilik Morris Marka kapalı binek otomobilinin pazarlığı 
l&-8.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Tahtakalcde Müdürlü_ 
ğümüz binasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. !ık te. 
minat 22 lira 50 kuruştur. Otomobil her gün merkez binamıza muttasıl garajda. 
görülebilir. tsleklilerin mezkur gi.in ve saatte ilk t eminat akçeleriylc müracaat. 
ları. ( 4 771) 

Kibar hırsız Siyah 

ı57 

lece, bUyUk bir tesadüf <'S<lrl olarak cebiyle 
beraber mektuplar da onun elinde kalm~tı. 

2:1i - Bir ı;e\'k labllylc bu mektupları ce. 
bine sokmu§ !akat gece bckçlıılndcn kaçar. 
){en bunln.n tamamllc unutmuştu . 

2~8 - Bu mektuplan nasılsa okuyacaktı ... 

Yegtı.ne diişllnecsl, biran evvel evine dön. 
mckU. Odaema girince, elbi.Jıeleriııi bile c;ı. 

karmadan kendieinl bitkin bir vaziyette yata 
ğına altı ve derin bir uykuya daldı. 

25!) - Ertesi günü, gözlerini açtığı za. 

.. A U 

~124-~, 
• Yaz.an: Morts LOblUI · -41- ~ 

Elele vereJIİn, billUo bu çılgınlık18r1 
unutalım ... Beni tekrar aı.... ad'l'~ 

- Hakkı,1 var, dedi. Sen çok i: h.in. Sahnenin bütün aktörJcrı ort Jff'I 
Evet, bu çamurda körükörüne çıq>ın- bolmuştu. Başka alemlerde ya clı f' 

.b. 1 orta 
maktan bıktım. Bir yaz gecesinin 1<or - dr. Tıpkı hayaletler gı 1 nJar"'11 
kulu rüyasından başka bir şey olmıyan kendisiyle karısı vardı ve 0.Jdİ· ve 
bu hatırayı unutarak yeniden yaşamak ka hiç bir ~ey mevcut değı ıısı'ıı 
· t' K •• 1 k b' b'l · ' ·d· ç·· k .. -es'ı.ıt 0 
ıs ıyorum. at ı o ara ır ıtcy ı mc - rıs mes ut ı ı. un u ,.., 

rnize imkan olmıyan bir hareket için öm rar vermişti. , ~e il 
rümüzün son:.m.ı kadar biribirimizi Ya Dominik ne yapıyordLI· pıt!" 
parçalayacak, yeyip bitirecek . • Jiz. n:..iyordu? 0 da bilmiyordLI·: dell dJ 

Rişar bize bir yol gösteriyor. En iyi yol kat'i ve müsbet düşüncele~ıtl ~' 
h sas o budur. Bunu kabul edelim.. Lakin.. mufassal olan, daha as uptıeltr 

lakin, ne tezatlarla dolu bir yol bu! . Ah lığı zaman zaman tezatlar. ş fa)'t ~ 
bu ~üphe bir türlü bizi bırakrruyacak l 
Dominik tatlı bir ses)~ sordu: 

- Şüphe mi? Demek şüphe ediyor -
sun ve beni sevdiğini de iddia ediyor -

sun. Bu ~üphe yi bırakmak senin elin · 

reddütlcr icinde kalıyordu ... ye tıU 
~ ·ıns .. 

minik bunlar hakkında 1ct 

söylemiyordu. . . j,kteriJIİ ~ 
Bu his ve intiba değışıltl tıf"r' 

kanç bir surette ruhunda ,alcııl''' 
- ıaın• de. Onu düşünmezsin, onu kalbind:.!n çı- Bazan, yalnız oldugu ~r 

düşünüyor, mahzun ve rnUlc uyct· 
\N"lrdu. Sonra aklına Jülo gc ,.j o'J 

karırsan, o da kaybolur, gider. En mil -

minin kalbinde bil~ bir şüphe hissesi 

yok mudur? İnsan hüküm vernıel:ı:iir. 
fnanmamalı<4r. Sadece, muhakeme ve 

münakaşa etmeden inanmak. Biz de 
öyle yapalım Patriıı. Müminler gibi o
lalım .. iyilik ve kötü}'lk ağacının acı 

J - aii1'l•· .,IJ 
yordu. Lakin her zaınan tıııı" 
bütün mevcudiyetiyle ıcoca ordıJ. 1 

rında samimi hisler duyıı>' ,t ~ 
'd n lı•Y ''fırtına çiçeklere yenı e f' 

• . .k b etten . 
demış.. Domını , u ife 

meyvasını tadınak istemek gibi gayri mükemmel, canlı ve nü...aJ "JJlf't' 
insani bir gurur beslemiyelim.. Hayat haşmetli çiçek bu yeni.den rd"' 

11 
ve iman karşısında fazla bir şey talep nüş, bu ilahi dirilişi taf, ~ J 

ctmiyelim. Bu imana ihtiyacımız var... kırmak, mahvetmek tehi ~ ~ 
O olmazsa yaşamamıza imkan yoktur.. miş oları fırtınadan sonra~ 
Gururu bırakalım Patris 1 Dünyada ha güzelleşmiş, hayatın oJıtl / 

mevcut olmıyan bir şey peşinde, bir lamıs inhisar altına atıntl'llf ~" 
kanaat peşindeyiz .. Bu boş iddialardan kala~n ne kadar nisbi oJdLI ~ 
vaz geçelim. Önümüzde neJ'eli, mesut müştü. Kadınlar, içlerinde ;i <tt 

bir yol var. Oyola gidelim. Elcle vere- telif aşıklar yaşatabilirler r ).ıı' .J' 
lim, bütün bu çılğınlıkları unutalım ... binbir veçheli, değişen, Jle rf>Ş" 
Beni tekrar al.. Ruhum, seni tamamen ruhları ile o kadar ho§ ,,e 
kendimde, içimde hissediyorum .. Bili - henkler verirler ki 1 .. etJ .J 

"vaıt•· şr,, 
rim, sen çok iyisin .. Kalbime kadar gir. Şimdi Dominik ınu rıts ~,l. 
Ona dokun, iki kalbimiz beraber çarp • muştu. Bir tek adamı?. k~ et~~f 
sın! Ve susalım Patris .. susalım, sevişe- dan hiç bir zaman luph ~ 
lim ... Derin ve büyük aşkımızı duyarak. Eğer bu adam, baZan, ti: ?Jİ' l 

Ve orada, Dominikin istediği gibi zünü değiştiriyor, müphe rt'• b~ f 
Rişar veya Jüloya benziyO ~ 

sessizlik içinde, adeta kilisede imiş gibi . 'k b'r tel< . 
arasında Domını 1 ·siıı ~~ 

seviştiler. Hem de ateşle!.. Çünkü ıkisi 
de gençtiler ve eski aşklarını bulmu~ -
lardr .. 

• • * 
Artık Patris ıstırap çekmiyordu. U

zun zaman açık kalmış olan yaranı':'l ü
zerine, kendi kendine fenalık yaprr.ak 
gibi fena bir hisle, bir daha parmağını 
basmadı. 

Vakia yara hala mevcuttu. Lakb ar

tık kanamıyor.du. Kapanmıştı._ Şimdi, 

izini bile bulamıyordu. Zaman ve yaşa
mak arzusu, karısının aşkı onu kapa • 

mış, kaybetmişti. Bu aşk kansının, kin, 

hiddet ve şüpheden daha kuvvetli olan 
onu fethetmiş idi, ona hakim olmuştu. 

Bu aşk, hatıralardan da daha kuvvetİi 
idi. 

Ara sıra bu menhus hadiseyi hatırla

dıkça sadece, kendi kendine "ne ,leli 

imişim,, diyordu. Bu deliliğini, hadise 

yüzünden çektiği ıstıraplar için ka1..ıul e 

diyordu. Hadise de değil.. Bir şüp!le !.. 

B.:.itün bunlar ona, bir rüya gibi, o ge

ce görünen çifte kumruların hayali de

nilebilecek mevcudiyetleri gibi görünü· 

yordu? Ve bu bir rüya değil miydi? Ha

kikaten böyle bir şey olmuş muydu? 

mu öğle zamanıydı. Gözlerini faltqr &"lbl 
aç&rak etraflll& bakınma#& bql&dı ve raki
bi gibi, nebrln dibinde değil, odamda bulun_ 
duğuna uzun mtlducl fnanama<iL 

260 - Nihayet kcndiııinJ topladı ve 

görüyordu. Bu sima Pa~ , ~ 
Mes'ut bir aık. her 

1 
o"!,c 

ve lekesiz bir billur parça• ,olf 'ti 
nun buzlu şeffaflığı içinÖ:ıırı" l 
keler olabilir. Lakin at'de'e r#' 
gözleri onla::ı: görmez, sa ı1c gS 
mellik, birlik ve sonsuz. ıf 

- s o ~ 
.,,,. 
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1 - Kırklare7i1'in 20 kilometre §arkında 94 evlik Elm.acık kiiyünc gittim.! - Köyde !'12 erkek, f9!ktıd,ın, !.2!7' 
ktıyun, ııı koç, 1500 keçi, 105 tc1:.n. 16 ~ foek, 161 öT~i.:: ve 15 okur yazar oor. 3 - Ilcrkc! sıhhatU ıo~ 65 
ya~naa genç'ler, 90 ya§ında ihtiyarl.a r bol miktarda nıevcuttu. 4 - Ôlüm bu raya scM<l6 lbir uğr<ı.r, i1oi 3ened,o bir . 
~ıtma görülür, doktorun ise geldiği ı:aki dcğfldir. 5 - Bi7tDCnaleyh. köylünün doktor uc ;ıaç gibi ıtçümai &rtleri 
yoktur. 6 - 14 ya,ında bir ilkmektcp nıczı.om kahyaya vekalet eder. Köyün telefmw vard1r ı,·e saat ~7ıatur1oa işl.er. 
1 - Muaninı senede bir~ ay ders yapar. EsMcn her ay bir mualli mdeği§ir ve ()kscriya köy mek-tebi hocasız 
kıalır. 8 - Bit' de köyün 1.."'llı.3~ mu hauvcl camiindc czaııııı arabça okunduğunu duydum. 'Hulasa Elmacık olduk-
!» m.üt~r bir köyd.ii.. 

Ziraat Bankası 
Kimler arasmda imtihan yaparak memur alıyor ? 

Gaı:etelerln illn 11Utunlarmda gözUmU:z~ doksan lira ücret aradaki lisan rüchaniyte 
çarpan, Ziraat bankasmm bir illnı mUna.ııe. birlikte tamamen :müs&vl miktardadır. 
betile bankanm Galatuaray llaesi mezun. 
Jarıru ıılcln tercih ettsfinl 11<>rmU§tuk. Dün 
bu hususta bankadan nu mektubu aldık: 

Yeni teaklllt mUna.sebeUyle ınUeueaemlı:. 
de yabancı dile qtna. memurlara. ihtiyaç bu 

lunduğundan sahil 1Ubelerimizde yeni kam. 
..Bankamız temmuz D37 ayı içinde dört 

nevi mUsabaka imtihanı açmıııtrr. panya faallyeUne yeni bazı elemanıarm Iş. 
tirakini teminen lisan nokta.tından haiz ol. 

l - Yük.ek Ticaret, Mülkiye, Hukuk mek 
teplerl meıuntan arumda mUfettl~ ve ıef 
nanu:etlll'f imtihanı, 

2 - Yüksek mektep, lise, orla ticaret ve 
ortamektep mezunları araamdıı. memurluk 

imtihanı, 

3 - Kambiyo acrvlslerimlz için yctişmt~ 
yabıı.ncı dili bilir memurluklara mahsus im. 

ti han, 

duklan müsait ıartıar dolayıalle Gala.tasaray 
lise.si Uca.ret kısmı mezunları arasındaki 

mUsabakayı diğerlerine takdim etmegi zaru 
rl bulduk. 

DUn 6 tifo vakası oldu 
Son 2t saat zarfında ııehrlmizde 6 Ufe> 

vakası görülmUııtUr • 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

J D A R /:.' E ı· I : 

lstanbul Ankara Caddesi 
ro lıı 1.o luııu l fsl •obul 214 

Telgrl!lf adresi: ıstenbul HABER 
vazı ışıeıı teıetonu; 2 3 8 7 2 
tdare. ııan : 24S7 0 

ABONE ŞARTLARI~ 
Türltlye Cc-ntbi. 

ScnL•llk 1.400 lir. • 2.700 l\r. 
6 O) lı l.: 730 •,, l.4~0 • 
3 •yhk 400 .. 800 .. 
t aylık ·~o .. 30~ .. 

Sahibi ve NeŞ;igat•M§.dürü: 
Hasan Rasim Us 
B•aıldtlt rJU (VAHiT) Matb .. ıı . . .. 

.f - Galatas11ray llse.!i ticaret kısmı me. 
;:unları arasında memurluk imtihanı, 

tkıncı rıkrad&kl mUsabaka ntnı muteber Tahlisiye Umum MOdUrlilğiloden : 
gazetenizin bahse mev:ıu otan nUshasmın Tahlisiye müstahdemleri için azı 240 ta.kını ve çoğu 250 takını yazlık ~1-
1~ lnct aayta.smda me,·cuttur. bise kapalı zarf usulile eksilt.meye konulmuştur 6.8.937 tarihine raslıyan Cu. 

VezkQr lllnımrzda lise ve_~_:aret lisesi ma günü saat on beşte Galatada Merkez Rıht;m Hanının dördüncü katında. 
mezunlarma stllj tnUddetl =z-ımda seksen T hl. . U M .. d .. 1 .. v .. S t IT7 • ih-' · 1 cak 1 
lira verileceği ve tyi derecede tiaan bilenle. a ısıye mum u ur ugu a ınalma ·nomısyonunda ıı.ıe.91 yapı a 

0 ~ 
. u tt . 

1 11 
d 

0 
ı· adan az 1 bu elbiselerin muvakkat teminatı ~37 lira 50 kuruş ve muhammen bedelı 

rın ere erın n emsa n en n ır o ~ . . . 
m amak uzere yllkllek tututaca~ ta.srlh edil 4500 liradır. İsteklilerin bildirilen vakitten bir saat cvvclıne kadar teklif 
mı1 bulunmaktadrr kl Galatasaray lisesi u mektuplarını komisyon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. Bunlar& ait ıartna • 
caret kısmı mezunlan lçiıı tasrih olunan meler sözü geçen komisY.onda görülebilir, .(4419), 

1 

ft 

Sugünkü 
radyo 

programı 
İSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musJkisI, lD,30 konte. 
rana,: Ordu sayla\•ı Selim Sırrı Tarcan (Pa 
riıte Envalld sarayı ve yUksek nılihendJı 

ınektebır,' ~O 
0

.Mtluyyen ve ark&d&§ları t&rL 
tmdan Türk muaikfsi ve halk §&rkılan, 20,80 

Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 
lluuf!er ve arkadqlarr, tarafından TUrk 
muırlkl.sl. ve halk ıarlulan, (saat ayarı), 21, 

l~ orkeıtra., 22,15 ajana n borsa haberleri 
ve ertesi gllnUn programı, 22,30 pllkla aolo. 
lar, opera ve operet parçaları, 23 30n. 
BEBLtX: 

19,05 cramofon, 20,0~ spor, 20,25 musiki, 
21,05 orkeatra konseri, 23,05 hava, haberler, 
epor, 23,35 O!'.g' !antezilerl, 24,05 dans hava 
ıarı, 

BCKR!:Ş: 

19,05 orkestra konııerf, 20,35 konterau, 
gramofon, 21,20 gece konseri, :?2,35 bava, 
haberler, veııalre, 23 gramofon, 2• ıron ha 
herler. 

LONDRA: 
18,25 orkestra konseri, 19,20 keman kon.. 

serf, 19,50 muslld, 20,25 çingene orkestruı, 
(Bud&pe§tedcn), 21 kan§lk ya.ym, ,zı.ıo or. 
kestra konseri, 23,05 tariht röportaj, 23,35 

.aon. 
ROMA: 1 

18,05 spor, 18,20 orkestra ile prkılar, 19, 
M epor, karışık muslld, 21,15 haberler, kon 
fel"&na, 21,45 kar~ık muaikl, 22,05 operet 
şen Dul, istirahat zamanlarında ve 80JU'& 

ha.herler, kOnUfma, 24,20 dans musikl.sl., h&. 
va, 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§am ıehrin muhtelif semtlerinde nt1 

betçi olan eczaneler ountardır: 
tat,aııbul dheUndekller: 

Emln8nUnde •(Salih Necati), Beyuıtt& 
(Cemil). KUçUkpa.zarda (Yorgi), EyUpt.c 
(Mustafa Arif), Şehremlnlnde (Nlzmı Sa

dık), KaragUmrtıkte (Kemal), Samatyad& 
(Rıdvan), !jelızadebqmd& (lsmail H.akkı), 
Aksarayda ı(Sanm), Fenerde (Hüsameddin) 

Alemdarda (Eaat), Bakırköyde (l~an)', 

Beyoğlu ciheUndekllcr: 
!stiklll cadde.sinde (Kanzuk,) Daire tram.. 

vay durağında (GUne:ı>. Galata Topçular 

caddesinde (Sporldla), Taksimde '.(Niza.met. 
Un), Tarle.bBfllld& (Nihat), Şl.§11 Hallak.A.r
gazl caddesinde ·(Halk), Kasımp9.§ada (MU .. 
eyyet), Haaköydo (Nesim. .AJJeo)', Bqllctq.. 
ta (SUleyman Recep), Sanyerde (Nur!), 

'O'akQd&r, KadıldSy ve Adalard&kller: 
Uaklldard& Ç&J'Jlboyunda (Ömer Xena.n), 

KadıkByUnde SSötütlOcepne cadduin4e 
(Arman HuJQat).BUyUkadad& (Halk), Hey. 

bellde "(Tanq)', 

• 
Bu aqam 

Üsküdar 1nşfrah 
B&hçealnde 

TABLA KUŞU ' 
9 Ağuatos pazarteal 

ak§&mt BCfiktaı 
Sua.t Parkta 
şmtNTEf'ZE 

Ken·di ken.dine 1000 ltelime ile 

lngilizce dersi 
Resim 22 

The Doctor and 
the Chemıst 
( Doktor ve Eczası ) 

1-The doctor: doktor. 2-The pa
tient: hasla. 3 - The pulse: 7ıabı.z. 4: 
- A prescrlptlon: bir Teçıeie.. 5-The 

chemist: eC*JCI. 6 - The chemist'ı 
"hop: eczacı d.ii.kkanı. 7 - A bottle: 
bir oozo, bir §İ§C. S -The shop win. 
dow: camekan, vitrin.. · 
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Bütün ağrıların panzehiridir. 'tı 
Beyhude ıstuap çekmeyif11 

Bir tek kaşe 

NEVROZIN 

MELiKE CEMAL 
Su ri 

TAHiYYE MUHAMMET 
hu Rakkas esi 

E 

En müannid baş ve diş ağnlannı 
sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adele ıstırab· 
lan ~9EVRozı~ ... .. edavi edilir. 

! 
~~~~~ A yrıca Solist Bayan MUALLA~~~~~~· 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 
en müessir ilaç: 

NEVROZ l N' dlr. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kr. 

Beyoğlu: Feriköy Birinci kısım mahallesinin Feri caddesinde kain es. 
ki 118 ve 138 metre murabbaı arsanın tamamı. 276 00 

Beyoğlu: Kamerhatun Şahin sokak eski 25 mükerrer yeni 77 sayılı 
evin 1/3 hissesi. 300 00 

Ortaköyde: Pişmiş Oğlu sokağında kain eski 55 yeni 101 sayılı evin 
tamamı. · 650 00 

M sa.rayda: Katipkasım mahallesinde Mahramacı sokağında kain 
eski 1 yeni 3 sayılı ve 56 metre murabbaı arsanın tamamı 67 20 

Beyoğlunda: Hüseyinağa mahallesinde Aşıklar sokağında kain eski 
ve yeni 3 sayılı evin 135/384 payı 512 40 

Beyoğlunda: Hüseyin ağa mahallesinde "Feridiye sokağında eski 45 
yeni 61 sayılı evin 14/16 pa,Yı... 1662 50 

Beyoğlunda: Feridiye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı evin 3/ 8 hisse. 
si. 675 00 

Yukarda yazılı mallar 20.8.93i cum a günü saat 14 de satılacaktır. Satış be. 
(leline jstikrazı dahili ve yüzde 5 fa"zli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliple. 
Hn yilzde 7,5 pey akçelerini vakti muay yeninden evvel yatırarak yevmi mez.. 
turda defterdarlık milli emlak müdürlüğünde milte&ekkil satış komisyonuna 
milracaatlarr. (.M) (4824) 

T i FOBiL 
ZAYİ-Trıi.mvay ve vapur paııotanmt:ı il.il- • ·-~ 

Or. iHSAl"f SAMI 
tıp 1'&kWtcs1 hUvi_yeUmf kaybettim. Yenile. fifo ve paratlfo hastalıklarına tutuı 
rint aJacaltmdan esldlcrinln hUkmU yoktur. nıamar için a~ııdan aiınao tifo hap-

11578 Faik Gül"tl' l~ndır. Hiç rahatsızlık vermc7~ Her 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

• 
12 Ağustos perşembe günü 

Pano11ama 

Terci~ 
•"'"~ ......... - .......... .... 

• l 

.................. llllİİll ...... ~ 

Her akşam -
Memleketin en yüksek sanatklrlarlle blrll 

• 

T A K S ı• M Beled1Y
8 tJI 

bahçe•1" 

Tel: 43703 

-

BAŞ DiŞ, AZ EZ~~ 
Ve üşümekten husule gelen Bütlln 8~ 

derhal geçirir. Kalbi ve mideyi got 
Bahçesinde dıl 

Bilyilk Sünnet Düğünü Ulviye Erısln Blçk Dikiş yut~r ..i 
Münir Nureddin ..- da ,.,n 

Telefon 41065 1 En son metot ve kolay mulleri!rle biçki, dikit 10 ay ~· _JI' 
.. -----··----.. 1 öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma 'V ıtP' ... 

zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kst 
lesi başlamı,br. Adres: Tepebaşı : Bay Murat Ap. No. 

\ 

or.s~~c~f:R' ~1Arvt~ A-;--T-u·-·r_k __ l_-l_a_v_a __ K_u_r~u.,,~ 
Umunü cerrahi v~ sinir, dimağ 

Cf!rrahisi mütehassısı il!!!&) 
Paris Tıp Fakültesi s. Asistan. Büyük Piyango_, 1:1, 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ ıetı" 
estetik • "Yüz, meme, karın bu- • 4 •• •• k • J 77 A "' f 917 {)' 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum • UnCU eşıae gus OS d~' 

Muayene: :.~::ısMı 'e cc !I nen Büyük ikramiye: 50.000 Lir'. " 
8 den 10 a kadar U OO it~ 

öğleden sonra ucremdir Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.0 'ı·,,)' 
Beyoğlu, Parmakkapr, Rumeli Han 1 1kramiyeler)e ( 20.000 VC 10.000) J 
- No. 1 Telefon: 44086 

iki adet mükafat vardır. 


