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Pariste 
bir suikast 

~atronlar cemiyetin
ı~~e iki bomba patladı 

Polis öldü, hasaratın mühim 
~ olduğu bildiriliyor 
'~' 12 (.A. A.) - Biri Patronlar Uk tahkikat, bir mağaza çırağının 
ltte Yonu binasında, diğeri de Presbourg sokağındaki binaya uf ak 
er~0katında Pari maden sa.. bir sandık getirerek kapıc.ıdan bu san. 
~;ı ~Uplannın merkezinde dığ"ı k.o~e~crasyon. reis ~uavinine 

e lki infılô.k vukua gelmiş. \'ermcsını rıca ctmıştir. Kapıcı, bu 
sandığı kendi odasına koymuştur. 

laı binad Bois.,.icre sokağındaki binada buna 
il'. a \'ukua gelen hasarat 

• d 8okağmdn yaya kaldın • 
' lltııı bulunan iki polis memuru 
~da kalmıe olup itfaiye ef. 
~ I' b{1 Cıkarmıya çalışmaktadır. 

llanın kapıcıı::ının beyni sar 
~ lloiaierc sokağında ölen \ 'C 

-·--'-oktur. · 

benzer bir sandık mağaza çırağı tara. 
fmdan merdiven ba§lna. bırakılmt§tır. 
ÇünkU o binada kapıcı yoktu. 

Presbourg caddesinde konfederas • 
yon bina.sının sağ cephesi, Boissiere 
caddeslhde ise binanın dahili tamamen 
harap olmuştur. Enk~ allmda ezll • 
miş olan iki polisın cesetleri çıkan] • 
mıştır. 

·rdağh Ve MQlayim 
'ün karşılaşıyor 

lJgijn Taksimde geç vakte 
ar ~üre ek re ler va 

Sulh müdafii devi ellerin lop/an tısı olan 

Akdeniz konferansı 
Müsbet kararlarla 

alışmalarını bitirdi 
Akdenizde 60 torpito 

muhribi karakol gezecek 
Odesada Sovyet gemilerinin hareketlerini bil

diren bir casus ltalyan ve arkadaşları yakalandı 
(Ya..-ısı .J Wıcüde) 

s • ' s ' ~ 

Başvekil gece telefonla Hariciye 
·Vekilimizden izahat aldı 

Vekiller Heyeti dün de toplanarak Akdeniz 
~ - Yazısı Spm- roy/amızda - konferansı müzakereleri ve kararlaflm tetkik etti 

k
ij s s u ut c a d d es ,· n de kilJ~n~:~~tiı~üc;~ı:r::~~plan~r;a;: 

ve kuvvetle tahmin olunduğuna göre 

1 A 1 Nyonda yapılan Akdeniz konferanat mu 

ıh~~ ova anan m an karreratnu tetkik etti. 
Qı.;~ (Deva~ 4 üııcfl de) 

eı ilah atı ldıktan sonra yakalandı, ~~ıırıuınıınııuın 
tıliıı tcc, hudut harici edilecek Tayyare 

t bir h 1~at 23 k Ankara cad- mcktedirler. Halbuki bu sabah yaptığı- d 
~tltıtır dıse olmU§ ve bir şahıs nuz tahkikata g .. rC hadisenin mahiyeti pigangosun a 

~ d~ larının aı kasından ateş şudur: 
~haıı &onrq yaka'anmıştır. Alman bandıralı Tinas vapuru tay· B u g u· · n 
~tı ı,·Çıkan refiklerimizden bir Ealanndan Hamburglu Hurbert Veye - J 

gı~ bi ır casus, bir takımı da sut dün vapurunu kaçırmı ve vapurun 

~t' r l•h" 0 olmk tavsif et- (Dcvoınq Uncıüle} çeki 1 en 
~h 1nada mühim bir hırsızhk la ':/ 
"hk d 18 ·ı numara r r-, 11..t a a n m) yon 7 f J f d d Bir Jcıpmı m<ı7dncliW/eği 

t«lrabmi çalındı ~~:~ııı:fedai Çinliler Tokyo-
tı~~ı,g, hnkumsnz bırakmak ıçın çalınan F~a~sa~m yu bombardıman 

· ıq~ ba nk not ları hüktlmet değiştiriyor . a ay aı • f w k · d · ı 
~ 0~rnuauam.veçokgarip tcdavii!~ebulunanbütün · b·e~cr~in Yenı delegesı e mege arar ver 1 er 

~in u • Ywıanıstan banka - drahmılık banknotların dcğıştınlmesıne · 

: ~rıı:n§Ubcsindcn 18 m:lyon karar vermiştir. Beyanatını yalnız Kolera Japon ordusunu kırıp 
h llıcn e>t ça.lımı tır. Bundan başka b3nka idaresi, hırsızlı· Arapça yazdırmak · ' . v 

ltt~~kno~:~~k~~e~a~~m~~h v_e !::n;::~~~:k~~~:~~a~m~~~ s:O~~ garabetini gösterdi geçirmege başladı 
en olduğunu tcsöit ederek drahmi vermeğe karar vermiı~ (Ya..~~ llncilM). W..JlıZlf8"X~e;! 
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Atatürkü dinlerken ... 1Jış Süµısa: 

V~t~lri1 
3{;;qata J'"! 
Benim banı1t, Giornale d'ltalia, 

Montreux muahe- ve 
desi ve korsanlık... , 

lhl lY rrröyet 
B ANA Çiğtrı~ bU a:..~ 

da göndernıı~ler, 9 "1• ~ 
vine bana "rgtan" bır yafJ ~~ ,, ~- -r~....
da bay Cihad öme.r TUJ1"'- .ıffe ...--

• keO• -~ 
çen sefer ona cevab verır kfll' l/F-

kabalık olurdu. F~at ;ut~ 

Yazan: Şek ip Gündüz 
Bir İtalyan gazetesi, Montreux mu. 
alıedesinl, İtalya hükumetinin niçin 
imzalama~ış bulunduğunu izaha lü
zum görmüş. 

Giornale d'ltalya adını Uuiıyan bu 
gazetenin Türkiye Cumhuriyeti 
hükümranlık haklarına taalluk 
eden bir siyasi vesika etrafında fikir 
beyan etmiye bükfuneti tarafından ne 
derece mezun addedilebHdiğini kestir
meye çalışmak beyhude bir zahmete 
girmek olur. 

Biz burada boğa.z.lardan ve boğauar 
mukavelesinden böyle çok küstah bir 
tarzda bahsetmek cüretini göstermiş 
bulunan bir kaleme ancak ncfretlerL 
mizi bildirmekle mukabele etmek vaıL 
yetindeyiz. 

Giyornale d'İtalya'nm Akdeniz kon
feransı mUnasebe6yle neşretmi§ oldu. 
ğu ibu makalede deniJiyor ki:: 

"İtalya Akdcnizi korsanlıktan kur. 
tarmak istiyor, fakat Monterux kon. 
f cra.nsı Bolşevik korsanlarına Akdeni
zin kapılarını açmıı:ıtrr. Bundan dola.. 
yıdır ki İtalya boğazlar mukavelena
mesini imzalamamıştır.,. 

Bu satırların kısa bir tahlili, bu sa. 
tırlan neşretmiş olmakla İtalyan ga. 
zetesinln İtalyayı ne garib ve berbad 
bir vaziyete solonuş olduğunu açıkça 
gösterir. Giyornale d'İtaJyanın bu yazı 
sından c,;ıkanlabilecek mana şudur: 

''Akdenizdeki ·korsanlık, 1 talyanm 
Boğazla.= mukavelenarneıini iıma etme
mit olmaamdan doğmuştur. Eier Bo
ğazlar mukavelenameıi ltalyanm be
ğenebileceği bir ıelde ackulac:ak oluraa 
l tal ya Ak denizde tahrik ebnekte ven 
kolaylaıbrmakta veya bizzat idare et· 
rnekte olduğu koraanblt derhal durdu· 
rur.,, .... 

Italja.ıi gazetesinin açikça bu mana. 
oa olan bir yazısını Roma matbuat ve 
propaganda nezaretinin, verilmiş §ÖY
Ie veya )>öyle bir direktüe ne derece 
uygun addedeceğini öğrenmek cidden 
merak edilecek bir şeydir. 

.. <iyornale d'İtalyanın bu yazısında 

Sovyetler I 
lnkilAbın yirminci 

yıldUnttmUne 
hazırlanıyor. 

Bütün Sovyetler Birliği, Sovyet in. 
xılabınm yjrminci yıldönümUnU, bu ha 
C:lisenin ehemmiyeti ile mütenasip bir 
surette kutlulamak Uzere faaliyetle 
hazırlanmaktadır. 

Genç Sovyet ilim adamları arasında 
aa, en iyi ve yüksek ilmi çalı!)m& için 
bir müsabaka açılmıştır. Muhtelif mü. 
kUatıar için, Sovyetler Birliğini teşkil 
eden 40 cumhuriyet ve mıntakadan 

8.000 den fazla kiıi, mtlsabakl1ara çalı§ 
.maktadır. Bunlann 2500 il teknik eser 
ler, 700 U tıbbi eserler, 4 75 i sosyal 1. 

lim meselelerine ait eserler, 300 U jeo. 
loji eserleri ve nihayet 150 si de fizik 
eserleri vereceklerdir. Bu genç müsa. 
bıklarm bfrçoklan şimdiye kadar yaz.. 
aıklan eserlerle esasen ilim aleminde 
mühim yerler tutmuş kimselerdir. 

Teşrinievel inkılabı bayramı esna. 
sında, gerek Moskova ve Leningradda 
ve gerek Federe cumhuriyetlerin bil _ 

tün merkezlerinde, Sovyet musiki sa.. 
natı f estivallcri tertib edilecektir. Bu 
festivaller esnasında, Sovyet kompozi. 
törlerinin yeni eserleri salınacak ve 
temsil olunacaktır. Bunlar arasında, 

mesela Kabalevskinin, Romain Rollan. 
dın eserlerinden muktebes "Kola Bre. 
ugnon" operası, Yurovskinin dahili 
harpten bahseden ''Opanas'a mersiye'' 
operası, profesör Gedik'in "Jaköri" 
operası ve saire vardır. 

İnkılabın yirminci yıldönUmü müna.. 
aebetiyle Moskova'da amatör ressam. 
Iarın eserlerinden mürekkep birinci 
sergi açılacaktır. Daha §imdiden, bu 
sergi !çfn, aralarında çok mükemmelle. 
ri bulll!lan bine yakın tablo ve heykel 
seçilmiştir. (Ta.M) 

bize karşı gösterilmiş büyük bir neza
ketsizlik hissedilmektedir. "Montrö 
konferansı Bolşevik korsanlarına Ak
denizin kapılarını açık bırakmıştır., 

demek Akdenizin e.mniyetsiuiğinde bi. 
zc menfi bir rol yüklemek demektir. 
Türkiye Boğazlar mukavelenamesini 
arsıulusal bir konferansta müdafaa 
ederken hiç bir devlete hiçbir maksat 

için en ufak bir imtiyaz ve müsamaha
da bulunmamak dürlistlüğünü göster
mi~tir. Montreux muahedesinin imza. 

siyle Tükiycnin istihdaf etmiş olduğu 
maksat, Türk topraklarının, Tilrk muı. 
ki tamamlığınm, Türk vatanına ait 

emniyet ve müdafaa imkanlarının ek. 
siksiz ve emrivakilere imkan vermez 
bir kıymete yilkselmesiydf. Montreux 

Türkiyenin böyle me~ru bir arzuyu te. 
ınin edebilecek arsıulusal bir emniyete 
muhatap oldu~nu ispat emi~tir. Mon-

trönUn Uz.erinden geçen on beş ay ise, 
Türkiyenin bu muahede esasları üze_ 
rinde ne büyük bir hassasiyetle hare
ket etmi& olduğunu da ispat eylemi~ 
tir. Onun için Montrö, Giyornale d'!tal. 

yanın f uzuU nasihatlerine ve bu satır
ları yazdıran d~Uncelerin muahede. 
ye imza koYına.mıı olmalarma rağ. 
men bUtUn eartları ile hali tatbik~
dir. Ve bugüne kadar onu imzalamıe 
olan devletlerin en ufak bir itiraz ve 
oiklyete kalkışmamıı olmalan TUrki
yenin tatbikattaki muvaffakıyetine en 
bUyUk miyardır. 

Bu veslJe ile Cumhuriyet refikimize 
böyle betbaht dilşlinceler n~en ga.. 
zetelere "meSlekdq gazete" samimi.. 
yetini göstermenin müsamaha edile
mez bir~~duğuıı'J BQ.ylemek iste
riz. :Qiz lstanbulda Ciomale d'İtalya.. 
ya meslekdaş liir gazete bulunabllece. 
ğini tasavvur edemeyiz. Cumhuriyet 
g~tesinin Ciyornale d'İtalya'ya "mes 
lekdaş., diyebilmesini bir kalem seh. 
vi, bir dalgınlık addetmeyi tercih ede. 
riz. 

Şekip GONDOZ 

Bursa ve Gemlikte 

Kurtuluş 
bayramı 

Dün sevinçle 
tesıt edildi 

Bursa, 12 (Hususi) - Bursanın dün 
k~-tuluşunun 15 nc.i yıldönümU idi. 
Bu yıldönilmil, Bursalıların ve her ta. 
raftan gelen halkın coşkun tezahüratı 
ile tes'id edildi. Şenlik gece gündüz 
devam etti. 

Gemliğin kurtuluşunun 15 nci yıl _ 
dönilmU de dUn kutlulandı. 

iş bulma -
idarehaneleri 

iş dairesi tarafından 
tescil edilecek 

İt Dairesi, iJ yerlerinin tescilinden 
sonra, İt Kanununun mer'iyet mevkiine 
girmesinden evvel kurulup ta şahıılar, 
hususi veya mesleki teıekküller tara· 

fından idare edilmekte olan iJ bulma 
idarehanelerinin de kontrol edilebilme· 
ıi iç:n bunlann tesciline karar vermiı. 

tir. F..saaen iş Kanununun 66 mcı mad

desi bu gibi müesseselerin tescilini amir 
bulunmaktadır. • 

Jı Dairesi şimdiye kadar kanunun 

neırindcn sonra vücuda getirilen iş bul 
ma idarehanelerini tescil ctm'ştir. Şimdi 

diğerleri de it Dairesine birer beyan
name vererek vaziyetlerini bildircek
lerdir. Bu beyannamede müessesenin 

çalışma tarzı, kuruluşu ve eldeki ite 
hazır İKİ miktarı da kaydolunacaktır. 

Be~nnameler toplandıktan sonra 
i~ müfettişleri müstahdemin idarehane
lerini akı bir kontrole tibi tutacaklar • 

dır. 

Yazan: 

OslDllnb lmparııtorlutu devrinde 
Betlııcl Ordunun merknzl Şamdı. O. 

raya A51(erf AkRd<-.misinden ~1ı7b.\şı 

t•kmıı lld adam 8Üriilmü5tü. Biri 
l\JU1'tnfa Kemal, tliğerl l\lüflt (1 >-·· 
Bunlar Ş~ıda 29 uncu ve 30 unı·ıı 
&Ü\'ILri alaylarmcla ıtaj)cr idiler. O 
devirde her 9eltO Havranda blnblr 
metıele icat olunurdu. 190/S te Hın run 
MCA(•leırıl "Em\'nll Mağ9ube,, (•) U· 

dlJfo orta.) a atılmıştı .. Orayıı bir •>r. 
dıı ır;ldecektı. Haklkatt~ bô.} le bir rııo• 
-.ele \'ar mıydı, ~-ok muydu, bunun 
lı.ahınr \"e muhaluımeıılııl şlmdlllk 

btr&kalrm. 

MUfidin Mustafa K~male 
müracaatı 

Şaırun iki odalı, ba8lt bir t\'lnde oturan 
Mustafa Keınale, ı;ok eevdlği kahraman ar. 
kadaşı Mti!lt müracaat ediyor: 

- Ha~rln \'ar mı, gidiyorlar 1 
Mustafa Kemal soruyor: 
- Kim? Nereye? 
- Bizım &l&j yapmakta olduğumuz ıılay. 

tar .• 
- Naıııl olur? Benim bunde.n 

yok, ve b1J olamaz .. 
- Gidlyorl:ır, hem bu akşam .. 

haberim 

İki arkada.J atlarına biniyorlar, evvelı1 
Mustata Kemalin ıtaj yaptığı 30 uncu sUva. 
r1 alayı kumandan.ınm yanına gidiyorlar. 
Muıtata Kemal alay kumandanına soruyor. 

- Alayınız bir vazife almı§ gidiyor. Bu 
alay içinde kumanda etmekte olduğum bir 
bölük var; benim de beraber gf tmekllğim 
tabii defi! mi? Niçin bana haber '\'tmı1.;.I. 
nll:T 
Kumandanın ce\·abı: 
- Siz bu alayda ırtajyerainlz. Kumanda eL 

Utlnlz bb10ton uıl kumandanı bölUğtln ku. 
mandasnıı alllll§br. Slz erklnıharp zablUal. 
nlz; böyle çetin J§lere gelemezsiniz. Ben 
sizin Şamda kalıp laUrahat etmenizi tercih 
ettim. Maqmız verilecektir, merak etme. 
ylnlz. 

Must&ta Kemalin aldığı bu cevap, pek ta. 
bll l>krak, Müfidin. 2t uncq IU·Yart alay ku. 
ınandanmdan aıacatr ~vabın aynı olacakb. 

iki arkad.ı.ş boynu bftkftk 
çıkıyorlar 

Müfit §U mUtaleada bulunuyor: Süvari 
fırka.ııı lıumandanına glkllyet etmek... lıluı_ 
tata Kemal buna lllıum görmüyor: 

- Mutltçlğlm, diyor, bunlar o kumandan. 
la beraberdirler. Ona müracaatten bir şey 

tıkmaz. Ordu kumandanına gidellm. Belki 
ondan da bir §ey çıkmaz; fakat hiç değilse 
flklyetlmlzl umumııeotırmıo oluruz. 

lki arkadq mutabık kalıyorlar. 
Ordu kumandanı mU§lr Hakkı Pll§Bdır. 

Milracaat usulsilzdflr 
İki erklnıharp yüzbqısı, doğrudan doğru_ 

ya, mll§ir Hakkı paşanın resml makamının 
kapıaına gidiyorlar ve yaveri vasıta.sile mu_ 
ıtr pa,ayı görmek istediklerini arzedlyorıar. 
Hiç vaki olmamıııı bu hareketi ınü§lr pa,1'. 

çok kUstahane tclA.kkl ediyor ve onları ko. 
ğuyor. Sokak ortacrında kalmııır gibi bir \•a:ıL 
yette Jkl arl,ad8§ artık blriblriylc konu§anu.. 
yacak kadar mUteeulrdlr. Nihayet lıfuıtata 
Kemal, MU!lde: 

- Biz de gideriz, 
Diyor. Mutıt eoruyor: 

- Nasıl? 

I pıduğumuz gibi .. Yani ıtmdl atlarımıza 
bfnmlıır bulunuyoruz; emirber ne!erlenmız dtı 
var. Havrana giden kuvvete, oldutumuz gL 
bl fltlhak eder:lz. 

- Bu olur mu'! 
- Niçin olmaaın? 
Ve, Muııtata Kemalin dediği ~lbi. gidiyor_ 

!ar. 

Şam - Şemiskin yolu üzerinde 
lkl süvari alayı, birçok topçu bataryalan 

\'c eslerll piyade taburlan, bUyük blr kuv_ 
vct bnlln<le, yUrllyorlar. Bu ku\"t'etlerin ku_ 
mandanr Bay L1'ltlldlr .. Mustafa Kemal ve 
MU!lt, ellerinden alınmıııı olan bölüklere itti. 
tat etmiycrck, nUarmı bu kuvvetlerin başı_ 
nın yanına sürüyorlar ve : '•Biz de berabt·riz 

efendim,. diyorlar. Henllz bu ikl adamı ta. 
ııımaınış olan lmmamlan onların yUzüne bak 
mamakla ve sadece sclttmlarını iade etmo't.. 
le iktifa ediyor. Başka konu§ıııa yoktur. 

Kuvvetler, o ghnlln ak§anıı Şemlskindc 

çaılrriı ordugAhta, ıon nt!erfne kadar yerle_ 
şlyor. Yalnız açıkta vc aç kalmıı, iki adam 
var : Mustafa ı<:r.mal ve MU!lt. Onlarla kim_ 
se mc§gul değildır. Yalnız gece yarısına 

doğru onlarrn emirber nelerlerl büyük b•r 
lı.llnecablrklıı. bu iki nrkadR.Şa kendi evlerini 
teklif ediyorlar. Bu ev, neferlere tahsis olun 
muş ';ıı.dırdır. N ·ferler: "Biz açıkta kalalını, 
z.lyanl yok, siz c:adıra buyurunuz,, dlyorlllr. 
Blraz ıonra da daha bUyUk bir UIUV\'llcenap 
ile bu iki arkada§a ic;crleıinc saman doldu. 
nılınU§ iki çuval getiriyorlar ve bunları ya_ 
tak diye yere aertyorlar. 

Ertesi g1ln stıvarl 30 uncu alayın bölük 
Jcumandaı:ılarmdan bir ;>11Zb8.fı geceyi aç 
ıetlrml§ olan Muııtata Kemal lle Müfidi keu 

Tiırli tnrih kurumu nsbaşkanr 

KIRŞETIIR ÇORU!ı! 

Ltitfi ılfiifid ö=dc~ Dr Mustafa Cantekin 

dl çadırına davet ediyor, onlara bir çay zl. 
yatetı veriyor. 

Bu yUzl:ıaşı vazlycıU ve bunu icap ettiren 
\'e idame ettirmekte olan adamların gtz11 
nokta! nazarlarını senele:-denberi dc\'am t'. 

den teerllbesi l!aycslnde blllyordu. O. Must&. 
ta Kemal ve MUtide §U teklifte bulunuyor: 

- Arkad&§lar. görUyorsunuz kJ bize aı1la 
kumandanlık vazifesi vermiyeceklerdlr. Bu. 
.nun sebebleri vardır. Fakat bana hususi l>ır 

vazıre verllml§tlr. Eğer siz bu vaz!feın t"! 

banıı. kontrolör olmak isterseniz ben bunu 
temin ederim. Yalnn: "imdiden söylemeltytm 
kJ bu kontrol neticesini kimseye blldirmiye. 
ceğlniZe dıUr bana namusunuz Uzer1ne temi. 
nat vermeniz lfizımclır. 

Mııstnta Kemal, MU!idin yüzüne baktı ve 
kendi kendine, şöyle bir muhakeme yaptı: 

"Bu adamın yapacağı şer. belki netice iti
bariyle aöylenmemek icap eden hicaplı ~lr 
ııeydir. Hiç bir §ey yapmamaktan ise bu in. 
aana hicap veren mese1enin :mahiyetini anla_ 
mak kendlsl ve arkadaşı için bir kazançtır. 

O, bu tecrübeyi yapabilmek için en nllıa~t 
bir adamı kusurlarından dolayı affetmi§ O

lacaktır. Bir adatnm kusurunu ele geçirmek 
için yapılabilir bir fedııkArlrktır, 
Mus~ra l<emal bu mUl~baza ile opa ~öz 

verdi: MUfit de kenlllıılne iltihak etti. 

na'vran kö:vıerinde gasp l' '· 
Şamdan çıkan mürettep büyUk • · ltuvvet, 

sanki bUtün Havranı sömürecek gibi, tertl. 
bat aımııtır. HaVJ"an muhteJl! mrntakalara 
a)Tilmqı, her mıntakaya bir kuvvet tab.IU 
olunmugtıı; bunların va.zlfesl o mmtakadC.:.i 
köyleri soymaktı. 
İlk Havran köyünde Mustafa Kemal vo> 

:Müfit, balUk kumandanının ..ıxıleafirt oımu~
lardır. Köy oduında, plll~. ~tızartmaları V\l 

diğer nena yemekle.r yeniyor. Erteıl aabt.b 
Mwıta!a Kemal, yUzbaııya ıu tekll!te bulu. 
nuyor: •'Seyahatimiz eanumda mü§terelc 
murattan hluernlze düıenl hemen mi vero. 
Um? Yoka& en aonunda tediye etmek üzere 
bir detter ml tutaraıtıızT11 

O, detter tutmak uauıunu tercih etti ve 
öyle yapıldı. 
Havranlı köylWer, l\ergün ve ber gece, bir 

takım lnıanlar ve bu lnaanların bindiği hay. 
vanıar tarafından, yiyecek itibariyle, mahve. 
diliyor, bu kMI defilml_ş gibi o insanlardan 
on senelik vergi fıtenlliyor, herkes kudretl'la 

göre bir veya bcf mecidiye, bir \'eya iki lira 
vorerek kendlnl kurtarıyordu. BlS!Uk kuman 
danı bu işte son derece meharetli bir adam. 
dL Havranlı:larm Osm&nlı imparatorluğuna 
asi olduklarını v.ıı bu adamlan mahv ve kalı.. 
retmek ltmm geldiğini bir hUkUm olarak 
tatbik ediyordu. Muıta!a Kemal ve MUtit 
bu lıllkmün yanlrılıtını, yerinde ve Jözlerly . 
le, görüyorlardı. ' 

lkl ayn düşUnce: Biri para toplamak \te 
bu parayı paylaşmak dllşUncesl, diğeri bıı 

para toplıuna mezallmlne layan etmek ~Un 
cesl .. 

Kumeytarada 
Mııstata Kemal ve MUtlt, 08manlılık namı 

altında yapılan bu bUyük hayduUuğun ne ol_ 
duğ4nu anlamıılardır. Bunu yapanlar bakL 
kalen haydut insanlardı. Du haklkaU anla. 
dığı dakika, Mustafa Kemal, MUflde §U sö:ı. 
lerf söyledi: 

- Hatırlar mısın MU!it, Şamdan bu kuv. 
vctc iltihaka karar verditlnı!z dakikada 
kar:ıma blr allvarl mtillzfml çıkmııtı, • ba.. 
na: "Beyım, size bUytık hlirmetım vardır. 

Bu sefere gitmemenizi tavsiye ederim., de. 
mııtı. Ben aormuıtum : '•Niçin? Süvari mll. 
JA.ziml ıu ce\'abı ~cnnlıtı: "Hllyatıruz tehi!. 
keye girebilir de, onun için,, Ben bu adaır.rı 
tekrar: Nlc;in? dedim. O bana ''Seni öldU. 
rllrler. Bilmezsin!~ ve dU§ünemeulnlz be. 
yim; buglln bUtün Suttye orduııuna ıanıll 

bir müşterek mentaat vanıır; .elz bu menfa. 
ate mani olacak gfbt garünüyorsunuz; bunu 
klmse kabul e,tmcz, hAyallJ117; mcvzuubalu•. 
tir.,, cevabını verm'ıtıU. 
ııte Mustafa Kemali bu ııeyahate sc,•ke. 

den Amil o adamın musırrane sözleri olmu,. 
tu. 

Kumeytara ordugahı 
Kupeytara, Oıımanlı TUrklerl tarafından 

TUrk çtrl<ez:Jertnln oturup yerıeımelerlne talı 
ııis edilmi§ bir köydür •. O köy ve clvarmd& 

kabalığı göze almaga ın ~~ 
~rusu • 

demiştim; daha dog. ncl& 
çünkü o yazımı koleks1Y0 C. O. 'J'IJP'I 
madrm, o sözlerimi de b8Y 
çcr'in yazısından aııyorunı. ~ 

Yine susmayıp ccv~bba~ 
G<!nç mcslekdaşım bCDl U "'!....& 
dığını. hatta "asabnnın ~ ~ 
sanıyor. Beni öyle usao 18-Ji 
hoşuna gidiyorsa varsın . y.oılJI -:;,. 
ets·n. O kadar hiddet edı~..l' 
de benim için: ":sernard . .-ll-Jlll'7' 

.. .. k b' ö J:id'r deınesı ...... ınc" çucu ır nıey ı ,, .. ~ 
kendimi "büytik" bulur,~ 

yılmağa tahammUl edeıt1 beııl bl~~ 
Bu bay Cihad Turıçer t>öyle F:;:fi 

mıyor; tanısaydı beniın bil_,., 
kızmıyacağımı bilir ve ~n 11~ 
Shaw mukallidi oıduğutrl 

r 111 mezeli. Meşhur tngi ız ~ 
bü!biltün tanımaz de.ğili~~..:::: 
rini okudum; fa.kat öyle içill ~ 
ğım, eserlerini kendiırt ~ .. -"1 
zaruri bir gıda saydı~~ ~ '1' 
den değildir. Kıymet1~1b. "::"'...-! 
kar etmiyorum; hatta ırk 
duğunu söyliyenlere de h• 11 J. ~ 
bir mahzur görmem. zate u.1,r&81~ 
bir takım yanlış, zararlı.~ 
bir nevi taassubun yıkı bqll .. 
met etmiş adamlardandır, r~ 
hürmete hak kazanmıştır.ırto' 
nim daima okuduğum. tes --·ı!i. 
dığım, taklide' kalkıştı~id 
!erden değildir. BaY ~fi 
benim kimleri taklid eth 41 
bilir; onları kendisine beD 
ycccğim. Arasın buls~n: .. 

Kendisine cevab verıııın 
değildir. Bir cümlesi ~!n~ ,-. 

k·ı. • yı 
mecbur etti: diyor · . ş. 
da· ne oluyor, ben kim~ı _...,. 
kim ?

11 
Benden başka. Jcıın~: 

mı?" bilmiyorum; f ak~t 
ğa pek alışık olrpaşa gere~· 
lerin ~çoğu, bir yaşa vardı 
kendilerini dev aynaınnda 

errnezlel'• luk çocuğa" cevab v 11 bu nevi gurur hiç bir zanı ~ 
··n bell""':ı madı. Bay C. Tunçer 1 ~ 

doğmuş, adının belki ~ il!,, 
da tanınma.mıt olması bır 
etmez. öteden beri wunıı1 
harri,r ne derece al&ka.)'S jlll 
ha dün yazmağa ba§latnlf 

1"'--4>ıt sefel" .. kadar pyandır. ~ tfJlh f!' ::J 
bunun için cevab verrrı~ ~·· 
yine o dU§Unoeyle ceva. ~ ... 

Fakat kendisinden yaıl;ı..: _!"I. 
için ona bir nasiha.t vere t .,....,~ 
ret" ten çekiruıln; .hakare ını"' ~~ 
zükae bile bir eeY if ~de ~erlJll ~ 1 
sene sonra bunu uınıd uınl~ı'~ 
disi de anlar ve o zaman y r::d 
ki mahcub olur. Yok hor.'ZJiı 
sonra da yine hakaretten ,,-. 
nun ayıp olduğurıu a.nli1o __.,.,. 
sine cevab verdiğime Iş e J>lllA~ 
narım. Şimdi kızmadı~~ifle~ ":;.I 
mış'' olan bir genç ınu tftJ."!"_ıl, 
mak istedim, işte o k•~~· ool dl ";ili 
ri üı.erime almadığım gı Jllu~_,!, 
etmiyorum, onlar birk baŞ ~, 
avare doll4Jıp konaca 'bİ 'tlJllll 
cağı için birer balon gı 1~, bolur. ıı.b .,. 

Nur11 ~ 

.,, ....... ··"''"'""''" ~~~ ~ 
ve .M!l!ldln ıuuul adaıuıar 1'eJldjl~ 
tı. Ordugthm kurulınS:z1re>-I 1 ~lJ 
edildi; iki arkadaş bu~ 

tiler. pdıt ~ 
Kumeytarn ordugAb~·aıııııd• ;;,; 

Ordugtıh Kuneytaran:,ı 0 1'1~~ 
tu. Oranın çerkez 'fllrlC ~· ;ora .~ 
perver davrandılar ld M'ıceı: tıa"~ 
pıyoriar, mlsııflrlere ~.:~ıer " ~ 
yorlardı. Bir gUn, kUV 'traftııd ~.,.t· 
§öyle bir haber geıdf: ıı:su ~ııer ~ Jt 
ordugAhı buacaklar... ti o. ~u ~ 

ikaı et · -111• Kemale kadar lnl di ı;l}1>1· ~,. 

ml~tl. Vaziyeti gtdiP 'k:~ •·tıt'ıııtıt; ~ 
Bunun tlzerlnc :MU!ld · ),.nı.r aıJ# ~ 
gel,, dedi ve iki arkad~dC c16t1 1', ; 
mlrber neferi oıduğU hS e.ıtl~tJJJd• ~"" 
Jerl atlarlyle garp ıstlk1 1,.ptftl ;~ 
ba,şlıı.dılar. Bir aralık b ~.111ıl 0 ~ JJI) 
lardaıı indiler• }.Iuııts!a tJ tfltıii ~. 
Ulnden kllr§ıdakl vazl)'e f71f 1 

(De1JO ~ 
..-1 

1 ( l) Kırıehlr ~·IA"' .-o-' 
, (•) Talan ecUJnılt 



~uh; - 1937 

~· 'lÖt!ÜŞÜHt: ·. 
~-.._;uzı;n;n~ 

t llıt\rsi- • 1 h l •. ha tt.ıııe . •uıız ser e va ,, aıye y· 

~~ırı.··· 
~d a ılc de gülmeyin. 

~t1~1 gözlerinizi bu latif, bu iç a
ı.ı.ttıc •· 

~:ıİl Uzcrinde b=r dakika, hatta 
~~a.,' ~~ha fazla dinlendirin ... 

Cozter' . •· h . k' 4r ıntz, §JP esız ı, son 
h~~ gazetelere her çevrilişinde 
tdı durnan, gecit resm\ top, 

ına · c n, tank, tayyare, muhasara, 
I! liıı ç~he gibi kelimelere rastlryo:-, 
&~1° den sonra lıu serin vaha: 
~n. ız-ıanrn:ı 1 
"'at 
{tdi lllaalescf bunu hiç bir konfe-

~ habc · 1 . ·- • 'tıı rınc,ya ıut stat·stıge ıs· 

~ lıa~zrnıyorum.... Bilakis; s:lah· 
Ctlcri b' 'b' . . k' d' ~llcı ın ırı.ıı ta ıp e ıyor ... 

litları ' nıevcut kuvvetinin bütün 

ht,:;
1 
te~ti~ata sarfediyor. Harp 

~ l!ıiJba Yctı, ınek gibi sağıyor: Ha-

\. ttilld tek hayvanın sütünden deri· 
.. ·~larıcn gübresine, patiklerinden . 

~: lİli na kadar her ıeyden istifade 

.. .... 

manzara ... 
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CUMHURIYET'de: 

Tecrübe sokakları 
Server Bedi yaz.cyor: 

Belediye tecrübe olarak İatanbuluıı bazı 
parçalarını aafalt dö§emeğe karar verdi ve 
ı, Bankasının önUnde işe başladı. Ben bu a,. 

!alt inşaatına neden birer tecrübe mahiyeti 
Yerildiğini bir tUrlU anlamıyorum. TecrUbe 
edilecek olan feY nedir! Aatalbn Arnavut 

kaldmmmdan daha fyl olup olmadığı mı? 

Yoksa, belediye tarafından yaptınlan asfalt 
lann dayanıp dayanmadığı mı? 

Bu iki tecrübeden blrlııinl bUtün Avr:ıpa, 
ötekini de lstanbul bclediyeııl çoktan yapma,_ 
tı. Aslaltm Amu'Ut kaldırım;:ıdan daha iyi 

olup olmadığı merak ediliyorsa, bütün mcde_ 
nl dllnyanın tecrübe.sine lıstlnat eder!!k tek 
kelji;e ile cevap-~rellm: ly!dJr / Belediye 

tarafından yaptırılan MlalUarm dayanıp 

dayanmadığı merak edlUyonıa, gene Beledi. 

yenin tecrübe.!llne f.stlnat ederek tek kelime 
ile cevap verelim: Dayanmaz. 

Tecrübeye ne !Uzum var T 
Bwılarm hepsi tecrübe edilmfjı ıeyıer. 

şu halde Arnavut kaldmmlannm ü.ıerinl 
\ •t 11~: fabrikatörleri de, beşeriye· 
~~ 11

• her uzviyeti üzerinde öy
kt~ •!arını kurdular. Harpçula-

. s~ tarpta ''ala .. harp ettiri
'r\ckı:~ları da dişlerinden tırna
~ıt ~nden kadınlanna kadar 

Kafesler kaldırılmalıdır ! 
ı·ontmaktan ba~ka rare yok! • 

AKŞAM'da: 

Nazmi Ziyaya dair 

~b ~-~ga rnecbur ettiler. 
bit 'c d, bu gümbürtü sırasında, 

~;aı.,ti '.: benim hayalimin, tahmi· 
''"ekten aciz ıeıi vızıldıyor: 

Asırlardan beri sürüp giden bu sakim adete 
bir nihayet vermek zamanı bugün 

MWAk&t muharriri Hikmet Feridun ~r. 
.bum Numl Ziya ile yapmıı oldoju muht~ 
lll ıörllfmelerfn umumJ bir intibamı verlrke.a 
ıunu yazıyor: ~ 

Haklkaten Nazını Zlyanm en bUyUk hu. 
ııuslyeUerinden blrl de bu idi. Çok çallfDlak .. 
Bugün hAll ac;ık olan A.Jlatklrm .ergta!nde 

bef altı realm vardır ki bUDlar ayni manza.. 
raıım günUıı muhtelit za.manlarmda, muht.e. 

ut qıklar ve muhtelit glilgeler içinde yapıl. 
mıı resimleridir. Ayni manzarayı be§ altı 
kere ayrı ayrı yapmak için bir ııanatk!rnı 

ne kadar Çll!IJkan olması lUmıdır. 

~~ .... 
t ,Cl . 
~> b~, bu yalnız benim te-

\.~>lr '!i•ce nice m:lyonlaraca hat 
• ~ 'Ültllıılctarında fertlerin vicdan-

~İtı ''llanına emeli bu furjı ve 

~ alcsitesin halinde uyanmıyor 
~ Yor ıtıu? 

" ''b dııdıı claiıati beşeriye,. nin de 
',.,.1 \'ardır. Elbette bula~ık su
' d' 'Yanlara insanlık bir gün ''le 

• ~ .. ·'.tccclt . 
~ ~ tır. Harpçu propaganda-
~llr mı,, büyük bir rehberin ve 
~ ar~adaşJarmın sulhçu siya-

' »1esındcn dünya ahvalini ıo-
•t t a ·· ~~ ~ormekte olan bizler bu-

~tl Yurekten hissediyoruz. 
b~rna .... 

ç.~ ır reaksion halinde kuvve
~tağı günü bekliyoruz. ·o 

\, t 0 zaman geniı bir oh de: tar:~en ıilihlanmanın mana-
tı 4İ la UyorJar mı? tıte İspanyol. 
~ b~ da ayni derecede silah

ııı.... •rı "'t k' • kı • ::'llll • o e ını nuldatmıyor. 

'hiıelt~t daha müthit masrafla 
t Ot, ?tt •ılahla daha fazla tahrip 
, ~ 

8 
c lı zak prk harbi. 16 gi.in-

~~ ~~Po? tayyaresi düıürmüı. 
.~ ~ d ecııi öJmüı: 56 Japon 
f~l c <>rtadan kaybolmuı. Bu 

t'ti 'tltb rağmen, Ja.ponlar, 

,~~ 1-taınadr. Çünkil onlarda 
' t~ lttrette ıilahlannuı bulunu-

' ,,~ar: Habeıleri yendi, 
t dct·ı/ıfrikaldar fenni surette .. ,t l di. 1 • 
\ı-ı~ ~bı . 
~ ·liJth CScle, dünyadaki bUtUn 
~ ~ 1anmasına bakıyor. Hep 
~ . .., tibı netice, kimse müıellab 
aıı ~C\t 0 lacak. Kimin milJetçe 
~~o~ ıltu'VVeti bUyü.kıe hakimi
~ tır, k. 'Yani, mesele, eskiden 

\~tirı~'ne insan adedinde ve 
' . he e olacal:... • 
\~ ' IOy]e bir mantık yilrfüille- : 

·~ı. 1 tırııa~ da he?" miJJetin 
\ı..~~~ .gına ka&ı:- silahlanmasına I 
~~ ırca b • . 

oıab· • asıte ırca ancak on- 1 
tıhı . •lccek !" 

Ilı..· dııind 
~ ~ da en. tırnağına kadar si-
' ,~tldit'"i •rtııc aşağı yukarı isba 

11• rıc ı:." ~ 
. 'it d' •ı~ı ,.ore, hu patırtılardan 

lb,.1>'t ... ,~nnıa aksülameli bastıya· 
... ~ ·•l11;b: ~ 
~ ~? -nane bir hayale dala-

t\: }i· 
~· 'ltbinr ~ .. • f ltı \> • ıge oyle muhtacız kı, 

'';>or:;?'etlerden bile çıkarma-

10 - 15 gün evvel bir mektup al. 
mışt m. Bu okuyucumuz mııtlak Cer • 

rahpaıa civarını gelip gezmemizi isti • 
yordu. 

Bu mektubu da diğer mektuplar gibi 
dosyaya, sıraya koydum. Aşağı yukarı 

bir hafta sonra anası gelecekti.. Fakat 
okuyu:umuz artık oldukça sabırstzlan. 
mıı olacak ki, evvelki gün telefon etti: 

- Ne oldu, hala gelmediniz. sizi 

bekleye bekleye bir hal olduk, diye si. 
tem üstüne sitem yağdırıyordu. 

Bu vaziyet karşısında sırayı bozdum, 
yanıma arkadaıım foto Aliyi alarak 
Cerrahpaşanın yolunu tuttum. 

Bizi çağıran okuycumuza hastane 
nin önünde buluımak üzere söz vermiı. 

tim. Ben kendisini tanımıyordum. Fakat 
otobüsten iner inmez o bizi tanıdı, be • 

raberindeki bir arkadatiyle beraber ya. 
nırruza geldi : 

- Size, dedi, semtimizi gezdirmek 
isteriz, nereden başlamak arzusundası. 

ruz .• 
Ben buraları tanımıyordum, onun için 

ne söyliyecağimi şaıırmıştım.. Bereket 
versin Ali imdadıma yeti,ti: 

- Buraya kaı:iar ~e'mişken, evvela 
D~vutpaşayı gezelim, sonra dolaşa 
dola? Cerrahpafa, Haseki semtlerine 
ineriz .. 

Bu makul tek~if tabii de hal kabul 
edildi. Haataneni.ı önündeki caddeden, 
ileri, Davutpap orta mekteLinin bu • 
lunduğu kısma doğru iler· •. dik .• 

Aksaraydan, hastaneye kai:iar kısmen 
doğru, düzgün czanan yol, hastaneden 
sonra git tikçe bozuluyordu. 

Bilhassa pislik gözle görülür bir ıe -
kilde etrafı kaplamııtr. 

• ( Va-Nii' 

~~I) I~ \''-tıe'ncı dHJe .. ~ 
~ •lık yasak 't.t ._ ~ı.' ~tıd gaY'ti dille satıcılık yap. , !r.- ı....ııııl 

llç lt~: bUn bu yasağa riayet J ,.____ ___ !'flr. 

ta:• ~bıtaca yakalanmış, Y asak olduğu halde 1ter evde hcild 
ihata baelanmıştlt'. bulrman aal.an ağzı su bonll.arı 

gelip geçmiştir 

Bugihı 

Orta mektebin karşısmdaki köş,.de 

yol baştan başa ıslanmıı. adeta çamur 
olmuştu. 

Yaya kaldırımının üzerine konan biı 

masanın :.izerinde iki bardak duruyor. 

.du, yanındaki bir damacanadan bu bar. 
daklara, etrafa döke saça, habire su dol. 

duran bir çocuk mütemadiyen bağmyor 
du: 

- Sebilul1c:h, sebil, se1'il .. 
Gele~ geçen sudan birer bard:ık içi • 

yor, bir taraftan artıkların, bir taraf • 

tan da bardaklar dolarken taşan suların 
yardımiyle de kaldırımdan başlyıp bü.. 

tün yol smlsıklm ıslanıyordu. 

Maamafih bundn hiç şikayet etme. 
mck lazımdı. Çünkü böylece hiç olmaz. 

sa yolun müthiş tozu kısmen bastırılmış 

oluyordu. 

Bu semtte bizler için ilk fena manza 
ra daha başka bir §ey oldu. Davutpaşaya 

daha yaklaıırken, etrafımız sinek bulut. 
in ile kaplanmıştı. Hele mektebin önü 
ne geldiğimiz zaman sinekler öyle bir 
hal aldılar ki. şapkalarımızı, mendilleri 

mizi sallayıp onları adeta kovalamak 
mecburiyetin:ie kaldık. 

Bftün bu m:mz:ı~a arasında, mektc • 
bin kö~esindeki bir çeşmenin yanına 

yerleşmiş. seyyar bir köfteci de, insana 

h1kikaten pek garip geliyordu. Bize 
refakat eden ~ençlerden birisi: 

- Belediyenin çöp ve sulama kam. 

yontan Aksaraya kadar geliyorlar da, 
buraya çık.nıyor, bu yüzden hem toz 

içind~ yaşıyor, hem de temizliğimize 

pek itina edilemiyor diye dert yandı .. 

O söylerken, orta mektebin bulun . 
duğu sokağa saptık. Ayni genç, sözleri. 
ne şöy!e devam ediyordu: 

· - Size b!r §'!Y daha söyliyeceğim 
amma b:lmem sadet harici olur mu? 

r.fendim şu bizim orta mektepten de 

şikayetçiyim doğrusu. İstanbul mektep. 
teri içinde en çok talebe döndüren mek. 
tep budur. Bu sene 500 talebeden ancak 

: Haberci 

102 talebe doğrudan doğruya sınıf ge • 

çebildi .• öbürleri, ya ipka, yahut ta ik -
male kaldılar . 

Karşınuzıdakinin yaşı bu mevzu üze. 

rinde daha fazla konuşmasına müsait de 
ğildi. 

Sonra, ben de iıin içyüzünü bilmedi. 
ğim için, bu mevzu üzerinde haklıyı ve 

haksızı tayin edecek mevkide bulun • 

mıyordum. Gencin sö:o:.inü kestim, lifı 
baıka mevzua geçirdim. 

- Davutpaprun bugünkü en esaslı 
derdi nedir? diye sordum. Buna bir kaç 

dakika evvel yarumıza gclmit olan bat 
ka bir zat cevap verdi: 

- Sudur, bayım, su .. diyordu.. B.u. 

radaki c;eımeleri, (Yerine Terkos ve -

receğiz) diye kestiler. Halbuki gele ge. 

le bir tek çeşmeye Terkos geldi. Hepi. 
miz büyük bir ıu sıkıntısı iç.indeyiz .. 

(Devamı 11 incide) 
H ABERCi 

Nazmi Ziya blZfm memleketin l§tfma ve 
bol rengine hayrandı. Son gördllfllmüz za.. 
man: 

- DU.nyada Avrupa tehlrlerinde bu kadar 
ı;Uzel 111k ve renk yok .. Bizim memlekette 

gU.neı kuvvetli ve berrak olduğu için renkler 
çok !azla ve cazibelidir .. Hatt! Avnıpaya 

t;ölürdüfüm baZJ reıılmlerlme oranın re&ıam 

Jarı baktılar, hıı.klılar: 'Tablattc böyle renk 
!erin bulunması ıayanı hayrettir . ., dediler. 

İşte büyük ve en ellkl reatm Ustadmın sil. 
nat hakkında birkaç flkrl .. 

Nazmi Ziya 
BugUn toprağa 

verildi 
Vefatını dün teessürle haber verdi. 

ğimiz ressam Nazmi Ziyanın cenazesi 
bugün öğle üzeri merhumun dosttan, 
akademi hoca ve talebelerinin elleri 
Usttinde Süleymaniycde Avni paşa so. 
kağındaki evinden kaldınlmıgtır. 
Beyazıt camüne getirilen cenazenin 

namazı ora.da kılmmıg ve oradan Sir. 
keciye indirilmiştir. 
Cenaze Kachköye geçirilecek ve ora .. 
dan Erenköyünde Sahrayıcedidde bu.. 
hınan aile kabristanına defnolunacak. 

·tır. 

Suadiye yolunda 

Bir zavalh ezildi 
Kazayı yapan 

eoför yakalandı 
Diin gece saat yirmide Bağdad cad. 

desinde Suadiye kısmında. ölümle netL 
celenen bir otomobil kazası olmuştur. 

Süratle giden bir otomobil yolda yü.. 
rümekte olan Trabzonlu Salih ismin. 
de bir yolcuya çarpmı§, Salih sademe
nin şiddetinden yere yuvarlanmıştır. 
Vak'ayı görenler derhal yetişmişler, 
Salih otomobille Haydarpaşa hasta -

~ nesine nakledilmişse de bir müddet 
·~ sonra ölmüştür. 
~ Şoför hakkında tahkikata başlan • 
~ mıştır . 

4 Bir deniz kazası 
iki motUr çarpıştı, 

biri battı 
Dün Marmarada iki motör çarpı1-

mış ve bu çarpışma motörlerden biri. 
nin batmasıyla neticelenmiştir. 

Saadet ve Yıldırım motörleri, yUk. 
' lü oldukları halde Silivri civarında 

Anbarlı mevkii öni.inde karşılaşmışlar 
ve her iki tarafın da manevra hatası 
yüzünden çarpışmışlardır. Neticede 
Saadet motörü ba.tmı&, ve mürettebatı 
diğer motör tarafmdan lnırtanlnııştır, 
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Akd 
konfe 

~ Cenevre, 12 (Husu~i) - Nyon, 
'Akdeniz konferansI dün geç vakte 
kadar devam eden içthr.aınt kati bir iti· 
lafla neticelendirmİ§tir. Konferansın en 
pyanı dlrikat karan ittihaz edilen mu
karreratın önümüzdeki salı gününden 
itibaren tatbikında mutabakat hasıl ol

masıdır. 
Anlaşma yarın sabah imza edile

cektir. J!Jalkan antantı devletleri naınına 
Yugoslav murahhası Puriç tarafından 

verilen teklif Uzerine alır.an mukarrera
tın esasları şunlardtr: 

1 - Her sahil memleketi, kendi ka
rasularında kontrolü temin edecektir. 
Bütün Akdenizin kontrolü ise Fransa 
ve İngiltere tarafından temin oluna
caktır. 

Akdenizde kontrol i~in yüzde ktrkt 
Fransız olmak üzere asr a ri altmış t or· 
pito muhribi kullanılacC1ktır. 

2 - Tahtelbahir harbine dair 1936 
Londra beyannamesindeki kaidelere ri
ayet etmiyecek olan her denizaltı ge
misine korsan muameles! yaptlacaktır. 

3 - Suyun altından !'eyahat eden ve 
bayrak göstermeden herhıfng i bir hli· 
cumda bulunan tahtel':ahirler korsan 
addedilerek derhal batırılacaktır. 

4 - Suyun yüzünden giden ve bay
u .k çeken tahtelbahirle: 1936 tarihli 
Londra anla§ması ahkamına tabi tutu
lacaklardır. Bu ahkama ricıyet etmiyen 
tahtelbahirler de korsan addedilecektir. 

5 - Bu kararlar hilfına hareket e
den İspanyol tahtelbahirleri de korsan 
muamelesi görecektir. 

6 - İtalya, bu anla§maya iştirake 
resmen davet olunacaktır. Kabul ettiği 

takdirde Adiryatik Denizinin kontrolü 
it;alyaya tahsis edilecektir. 

7 - Almanya, konf~ransta alınan 

net.ice\erden habndar edilecektir. 
8 - Her devlet anc<\)t kendi sula· 

rrnda karakol vazifesi ifa edeceğinden 
Sovyet harp gemileri Akdcnize inemi

ecek, yalnız Karaden:Zde i(ayı vazife 
edecektir. 

9 - Nyon anlaşmasına iştirak eden 
hükumetlere ait hiç bir denizaltı gemisi, 
talim için tahdit edilen bazı mıntaka
Jar haricind~. yanında bir deniz üstü ge 
miıi bulunmadığı halde denize açılanu
yacaktır. 

10 - Devletler, ticaret gemilerine, 
kararla;tınlacak bazı deniz yollarını 
taki"l eylemelerini tavsiye edeceklerdir. 

Konferansta devletlerin 
müta 1eaları 

Nyon, 11 (A.A.) - Havas Ajanının 
hususi muhab:ri bildiriyor: 

Nyon konferansır.ın bütı:in müzakere
lerine, Sovyetlerin iştiraki me5elesi hA 
kim olmaktadır, . 

Konferansın tamamiyle teknik mahi
yetine halel getirmc!:ien ve binnetice 
Londra komitesinin başına gelen umu
mt siyaset münakaşalarmı yeniden uyan 
drrmadan bu iştirak ne suretle temin 
olunmahdır. 

Müzakerelerin intacı işte bu meseleye 
bağlıdır. 

Akdenizin ~rk havzasında Sovyet 
karakollarının daimi surette bulunma 
lan ihtimali, müzakereleri yan resmi 
surette takip etmekte olan (Müşahit • 

ler) tarafından derhal aşağıdaki muka
beleyi mucip olmaktadır ; 

Bu tak!dirde, yeniden İtalyanın Bo • 

ğazlar mukavelesine iltihakını mene • 
den aynı mesele karşısında kalıyoruz. 

Sovyet harp gemilerinin bu c:varlarda 
bulunuşu, u.ıak veya yakın bir zamanda 
harp demektir. 

Konferansa iştirak eden ikinci dere. 
ce devlet mümessilleri -bilhassa Türki 
ye ve başkaca İngiltere ile en sıkı b 'r 
surette bağlı bulunan devletler • başka 
bir tonda ve başka sebepler dolayısiyle 
ayni mahiyette itirazlan ileri sürmekte 

dir. Bunlar hulbatan diy orlar ki : 

Bizim Iç:n Nyonun en esaslı avantajı , 

kar§ılıklı yar!:iım. İngiltere ve F ransa· 
run mllşterek himayesi ve te~ebbüsü 

üze!'İne bina etmek olmalıdır. Avrupa. 

yr ikiye ayıran ideoloji analşmazlığında 
istenıiyerek vaziyet almı~ görünmek 
tchlikes!ne maruz bulunuyoruz. Kor • 
sanhğın tenkili meselesi, bu nahoş ne. 
ticeyi doğurmamalıdır. 

\ 

• 
iZ 

Si 

Alman . 
\ 111anevralarmda 

ngllfz, ltaJyan, Ma
car mlltnesslllerl 

bulunacak 

Ko alanan Alnı~~,.~.ı· . . l . ır.:- afırı 
(B~ ta.rafı 1 ttıcide) odasında bu garıp •·" ıı· 

kontrolüne memur polis bu tayfanın baılarruılardrr. • . cıdet sonra tt at 
vapura dönmediğini görünce derhal be- Genç Alman bır mil etıni~ · fak 
· · b h b · k f" b.. ı· .. ·· dog~rıı g ~buY ııncı §U eye a er vermıJ: ey ıyet u rar ote ın onune . . , ·rıneden za· 

tün merkezlere de tebliğ edil mittir. polisleri görünce ıçerı ~ 1 ıarnı§Uf• r· 
Bu esash güçlüğü bertaraf edebilmek 

için ilıi muhtemel çare vardır. Sovyet 
kontrolunu, Karadenize, yani şarki Ak 

denizden daha gen:§ bir mıntakaya 
tahd t etmek ve yahut Sovyetler Bir • 

liğinin kontrola i§tirak etmek hakkını 
tanımakla beraber kendisirılden deniz 
kuvvetlerinin buglinkü vaziyetinde 
kontrolü filen yapacak kudrette olma • 
dığı hakkında bir beyanat almak. 

ikinci şık, ademi m:idnhale kontrolil • 

nün teessür.ünde nihayet kabul edilen 
hal sureti ayni mahiyettedir. Bu hal su. 
rcti, bütün uzlaşma vasıtalarını kullan
mak hakkını muhafaza eden İngiliz hü. 

lı: umetinin rleğilse bile amirallık dairesi
n in a rzusuna tevafuk eder gibi gözük. 
mektedir. 

Fakat, bunun Sovyetler Birliği tara 
fından kabul edilip eclilmiyeceği malum 
değildir. 

Diğer taraftan Akdenizin bütün e • 
s~s'ı yolu üzer'nde kontrolü organize et 
mek ve temin eylemek i~ini filiyatta 
yalnız Fransız ve İngiliz filolarına ve. 
recek bir formül üzerinden anlaşmaya 
varılabileceğini idd:a eylemek de biraz 
z&ımansız gibi gözükmektedir. 

Bir korsanlık daha 
Londra, 11 (A. A.) - Palmo de 

'Majorque'daıı Röyter ajansına bildiri. 
liyor : 

Nasyonalistlerin Canarias kruvazö
rünün Ce:zayir açıklarında bir İngiliz 
petrol gemisini zaptetmi§ olduğu ha... 
ber verilmektedir. 

Ceuta'ya. götürülmüş olan geminin 
ismi malüm değildir. 

Bu gemi İspanyol hUkıirnetinin elin. 
de bulunan limanlardan birine petrol 
götürmekteydi. 

Esranengiz top sesleri 
Oran, 11 (A. A.) - Cuma günU 

öğleden sonra deniz açıklarından ge • 
len top sesleri bildirilmiştir. 

Aiguilles burnu ötesinde bir harb 
gemisi görülmüştür. Oran körfezin.. 
den kalkan bir tayyare, top sesleri. 
nin gelmekte olduğu tahmin olunan 
istikamete doğru uçmu§tur. Ancak 
harb gem isi, bu esnada ortadan kay
bolmu§tur. 

Sovyet gemilerini bildiren 
casus şebekesi 

Odesa limanından Karadenize ve 
Akdenize çıkmakta olan Sovyet gemi. 
lerinin harekatı hakkında İtalyan ve 
asi hfü;:fımetlerine malümat vermekten 
suçlu bir İtalyan Leningradda on ar. 
kada~iyle tevkif edilmiştir. 

Patroni isimli bu İtalyan 35 y~m. 
dadır. On senedenberi Sovyet Rusyada 
makine mühendisliği ediyordu. "Regi
na" adıyla tanınan bir kadm gizli po. 
lisi tarafnıdan ele verilmiştir. 

(Deyli Expres) 
rngiliz bahriye nazın Akdenize 

gidiyor 
Londra gazetelerinde okunduğuna 

göre Bahriye nazırı Du!f Cooper, ts. 
kQçya sularında anavatan filosunu 
teftişe hasredilecek beş günlük bir se
yahatten sonra, "Enchantress" yatı i. 
le Akdcnize çıkmak tasa.vvurundadır. 

Ve iller Heyeti 
(B<VJ tarafı 1 incide) 

Başvekil İsmet İnönünün İktıaat 
Vekili Celal Bayarla Kl~tomonu, Kara~ 
bük ve ZonguJdağa yc.pacağr seyaha
ti birkaç gün tehir edeceği anlatılmak
tadır. Başvekilin doğruca İıtanbula 
gitmesi ihtimali de mevcuttur. 

Başvekilimiz gece Nyonda kati bir 
itilafa vanldığrm Ankara Palasta Ha
riciye vekil vekili Numan Mcnemenci
oğlundan haber almrş ve derhal Nyonda 
Telefonla Hariciye Vekili Tevfik Rü~tü 
Arası bularak kendisinden izahat al
mışor. 

11:caret yolları üzerinde tetkikler 
Alakadar makamlar - §İmdilik ih

tiyari bir tedbir olarak - memleketimiı 
le dünyanın diğer memleketleri arasın
da en muvafık ve emin ticaret yollan 
üzerinde tetkikler yapmaktadırlar. 

• Bu aı::ada tacirlerden bir kısmının 

Romanya ve daha pahalı olmasına rağ
men şimendifer yolunu tercih etmekte 
olduktan görülmektedir. 

Almanyaya gidecek olan f ngiliz 
ıenel kunnay batkanı 

Sir Siril Deverel 

1 

Berlin, 12 (A.A.) - Alınan harbiye 
nazırı mare~al fon Blomberg, İngiltere, 

İtalya ve Macaristanda gördüğü misa • 
firperverliğe mukabele olarak, bu üç 

devlete mensup askeri yüksek zevatı 

Alman ordusunun bu ay içinde Pome-

ranyada yapacağt manevralara davet 
etmiştir • 

Yalovadaki 
yeni otel 

Henüz açılamadığı 
·için sıkıntı çekiliyor 

Yalovada yeni yapılan 140 odalı 

büyilk otelin tefri38-tI ikmal edilmek 

Ur.eredir. Fakat bu otelin el'an açı • 
lamaması, tam kUr mevsimi olan şu 

sıralarda Yalovaya gitmek istiyenle

ri bundan alıkoymuştur. ÇünkU Yalo. 

va. kaplıcalarının bütün otellerinde 
yer yoktur. Tek tük boşalan yerler de 

evvelce kaydolun.muş müşteriler tara
fından kapatılmaktadır. Bu yüzden 

birçok aileler, bilha!sa Yalovada her 

Bir tarartan Alman aramrkcn diğer ta- suut caddesini takibe ba~·an gitrrıi~1\ 
raftan dün akşam meçhul bir şahıs bıta memurları da arka'ın dertıal al~~ı r 
Meserret oteline gelmi~ ve kat"p f email dir. Bunları gören Alma" tır· poıı: :. 
d · · d ' ~ · k ğ baıııtanıı§ a nıb en buralara polısın uğrayıp uğrama· ıgıne ·açma a :s k•arı sotır fY 

dığını sormuıtur. Kendisine teminat havaya be§ el silah attı perrıirJcapıd~ r· 
verilince meçhul şahıs 7 5 kuruı yatak yet bu meçhul ada~ı yakaıarrı=~ ·' 

· 1 tobüs durak mahaltınde . 
parasıy e 25 kuruş da hah~i~ vererek .l ı· 

dışan rıkrruştır. Otele bırakmıııı olduğu dır. '· tine iad' e.;, :ı :ı A • . eı:nll'ı>C ı; ote' lman gemıcı m ıırıadı,.1 

11 pasaportu pul beyannamesine geçirilir
ken pasaportun 1936 senesi 1 O hazi· 
ran tarihli olup Türkiye vizesi görme· 
miş olduğu anlaşrlmtştJr. 

Katip derhal Emi:ıönü merkezini 
meseleden haberdar etr.::~ ve bir komi· 
s erle bir memur otele gelerek mhıafir 

Hatayaa 
vaziyet 

Antakya, 11 
(Hususi) - Ken
disinden çok şey

ler beklenen yeni 
Fransız delegesi 
b:ıra}'a geldiği-

nin ikinci günü 
yap ı ı ğı bir hare -
ketle Sancak 
Türklüğünü ren • 
ti.de etmiştir. 

Yeni delege ga· 
zetelere verdiği 

beyanatı ıadcce 

Hataydaki yeni Arapça ya~dı;;;ş 
Fransız delegesi ve tevzi ett.irmİ§· 

tir. Halbuki bu hareket Sancakta asıl 

ekseriyeti te§kil. eden Türklüğü hiçe 

saymak olduğu kadar, Sancak statü • 
kos.una da muhalif tir. 

casııs 0 • pc lecektir. Bu adamın •·sura\'a . 
1 .. · ğ· 8ırıaıı 3rıl' c muracaa.t ettı ı :t. dat1 da 

. ırıas.ın it del" 
uğrar mı?,; dıye sor. . 1 50rına Ilı! 
şılmaktadır. Böyle bır sı. a. e gore 
hal şüpheyi davet edecc-ğın. O'österıı'r . n t cserı I> 
casusun böy le hır ga e 
sine iht1maJ verilemez:. 

ispirto . 
muhtekir e_~c:e 

d res• f' ın hisar ı ad·ıece eııf 
tecziye e 1 ı... nıuııt..ı~ 

rd ~ehfµo e!V 
Son zamanla a " . a.retJı3ll ti' 

yerlerinde bir taknrt tıc ;,spirtO ~· 
muayyen fiattan yukafl•apıiall fll ıııJY 
r• k ihtikar yaptıkları ) un içlll eCJ 

la.rdan anlaşılmıştır· Bun s.Jnl'ıt ll1 
sar idaresi yeni tedbirler ıs!' 
burivetinde katmıfitır. 

1 
: .. Jıis'r .• ( 

,, ·ile! w bli' 
Kanunen, ispirto ba) nıeC.~ı1 

•d ' d h at a.lnllyıı. ,_1)?' 
ı aresm en ru s... f ttall • t , 
dur. Kanun muayyen ıa da f11efl~ 
fiatla ispirto 5at~lm8:5ınıkadıt' ısP ~, 
miştir. Halbuki §ımdıye i.J1detl J'll I' 
satanlar inhisarlar jdares 1çııı ıııl19. 
sat almamı§lardır. Bunun ),.rs' ~ 
sar idaresi §ehirde ıa.ra;;ua)')1~e" 
gerek ruhsatsız, gerekS a.teııtaJ' 
attan fazla fiatla ispirto 

5 

ziye edilecektir. ""'" 
1<ıtr 

Yeniden ihdaı olunan Antakya Bat· Lodos fırtınasın~ C1 

konsolosluğuna Puis konsolosu Firuz, b1r sanda ı:;olteJl~ ~ 

Antakya konso1osluğu 

Paris Başkonsolosluğuna da Dürrü Fenerbahçede D~lya.Jlbirl!i d!!Jl ~J' 
Ma turan Feridun ismınde tı01>1' w 

zhar tayin edilmiş ve tayinleri bl denbire t"-

Yüksek Tasdika iktiran etmiştir. daliyle gezerken r hıJ&t> \.,, 

Bir sinemanın tavanı 
~Uktti 

vadan dolayı sanda.lınt ~~ği ~el•~ 
menıiı ve o sırada ra.sge ... ~I rıc' 

sandnlıı» oPı.ı 
puronun arkasına ipi 1C ~ 

sene devamlı tedavi yaptıranlar bu Bugün saat 11 de Beşikta§ta Suat 
eeneki tedavilerini yaptıramamı§lar • . Park sinemasının tavanı birdenbire 
dır. çökmüştür. Sinema kapalı olduğundan 

tır. Fakat sandalın da. ~df fi' 
tekrar sandal deni~: et gece~ 
lamıya başlamış, ni.b ;5wııcı 
dun bitkin bir halde 
ne dUıımUştür. ~ Akay idaresi kaplıcalarda tedavi i. bu kaza tehlikesiz atlatılmı§tır. 

çin en milnasib mevsim son bahar ol. 
duğu için büylik oteli bir an evvel a~. 
mıya çalı§maktadır. 

TUrklUi)e hakaretten 
iki maznun 

Zabıta. dün gece !stiklal caddesinde 
bir yerde 'lürklüğe hakaret eden iki 
§ahıs yakalamıştır. Haklarında tahki. 
kat yapılmaktadır. , 

BUGDN 
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~şk ve macera ı omanı -
~ - 26 - N-ıklcden: (VA-NO) 

Ve 
Cıa , ~:nç kız, daha büyük bir coşkun· 
, ~ak kesik: 

'Sızc hiçbir suretle serzinişte bu-
ın. N · k d . • ik" ~d c aue, ne ar eşınızc.. ı· 

~'~.de ~ikayetim yok. Çünkü biliyo· 

~ k.' bütün fenalık benden geliyör. 

~llıld Otülüğün membaıyım. Siz bana 

'tteu llııı. Beni korumak için aşın ha-
~ tr tıı, b Yaparak mutazarıır oldunuz .• 
~ Çare bir yetim ve mctrük kızlclım. 

t~tbcni nikahla a lmak büyüklüğünü 
·~ ttd' 
tt(ııg~niz .. Şimdi ağladısıma , ızdırap 
, ~ e bakmavınız .. Bunun sebebi .. 

, li~nun sebebi •. 
ıç. 

'Nııaıı h" 'b· ıç .. 
"ita .. d . . . ...... s· ~ erı:n, n.rar etmeyınız. 
oyıey"n 

·' lii . .. 
kabç tşte .. Anlayamazsınız .. Bu, be 

İtQltii i\hatimdir. işte sade o kad;:ır. 
~tı. :. bu peri§an yUze uzun uzun 
ttııç aıCötleri şişmiıti. Düşünmekten. 
~ ~ nında ilk ve muvakkat kırışık· 
tr\~da~a~mış tr. 
&;ı lr ıçıni çekti. 't ~dar saf ve haddi zatında bu 

~~ti\ Olan bu saf kız, ona kartı ka-

~Ctttu:'rharnet cceri göstermiyordu. 

(lııdt b: lllevcut adet ve itikatların fev-

'tt tdı~r ~ey yapılnuş ve buna kenCinin 
)~11 llı.i~ olrnasını bir türlü aff etmi-

~~ltı·, O basit bir kızdı. "Beşeriyetin 
Oıııı itJı Çıkrnak,. diye anlattığı ıeyler 
~~l§Ua edemiyordu. 

'i~ı !unu anladı· 
>tt llız Ncrrn· d ·v·ı bil •· b · bür- ın egı , tun eşen-

-ı,c,~ttun rnevzu l:a:deler, onu itham 

~llıtrtlif~•:dc§ine ka11ı gösterdiği bu 

' 
1 hıç kimse mantıki ve ahlaki 

~:>'ac:aktı z· R'" ·· ~:'lllle • • ırıı, uşb..ı mevcut te-
~ın ~tına çıkmıştı. Dünyada hiç 

lt ... ·'n Yapmadığı bir §Cyi yapmıştı. 

Ahlk kaidelerini bir ferdin yalnız 

ba~ına kurmaaına imkan yoktur. Herke
se ait ahlakı kabul etmeli. Kaideler için 
de yaşamalı. Ekseriyetin tabi olduğuna 

tabi olmalı. 

İıte, bu stikutun devam ettiği sıra

da. Rüştü bunlan düsünüyordu. 
İçi azap içinde burkuluyordu: 

"- Haydi ben kendi nam ve hesa· 

bıma bunu yaptım. Yanıldım. Şimdi dı: 
yanıldığımı anlıyorum. Fakat bu zavallı 

kadın! Onu. hayali hanım için feda et· 
mit bulunuyorum., 

Kızın yüzüne bakıyordu. Renk renk 
camların önündeydiler. Bura.dan sıza:'l 

ışık, onun yüzüne çarpıyordu. 

Demin Nermini omuzlarından tut· 
muştu. Kız. ondan kurtulmak istemiş· 

ti. SilkinmİJtİ. Fakat Rüştü bırakma 

mıştı . Nermin de artık kendini kurtar
mak iç in tecrübe etmiyordu. 

Göz göze: bakıştılar. 
Kızın gözlerinde müthiş b!r azap 'J · 

kudu: Kendisine işkence edilen bir a
damın azabı. 

- Niçin ağladığınızı, üzüldüğünürü 

biliyorum! • dedi. 

- Niçin? 
- Çünkü ben size fenalık yaptım. 

- ..... 
- Beni affedin, Nermin .... 

- Rüttü bey. 

- Sizin ağladığınızı görmeden ev· 
ve!, gize. ıarar verdiğime kani değildim 

Ancak göz ya,tarınızı ı;crdükten sonra 

vaziyeti kendi kendime düşündüm 

ve bir olmıyacak hayal ;çin 5izi kurban 
ettiğimi anladım. Affediniz beni 1 

Ve yava, yavaı yürüyerek, kızı d.ı 

yürüterek, onu dışarıya bnaktı. Zir.:ı 

yalnız kalmağa, ,eniş t-ir ne!cı almafa 
ihtiyacı vardı. 

• • • ~d' 
h ' ın... Nermin, mütevazı surette giyinmiş, 
~ huzurunda olduğu gibi, Allah kuşanmıt ve bu haliyle pek fıpflrin ola· 

~ da da mcsuldü. Zira, Rüştü mu- rak odaya girdi. Zaten kocası on~le 
bir· · 

~ l?ı ınsandı. Bu mevzuu o cihet- mekteydi. 

~tt~ litalea etti. İki bavul, seyahat için, hazırlan-
\'. ~··,::rkcs ~u•urum!a mcıuldü. m•ıu. 
~yapmıştı. - Nermin! 

l~I'\ ı:a a m n ır• de 
lı~ ın tepesine 
~~et a olarak çıkıldı 

~ s 
tf• aı 0YYet ıdağcm, l 7 Ağustosta, 
d,,, al"lk, Pam!r:in en y(iksck zirve 

1 .. b". 
~ 2? ~ ırı olan ve deniz sathrı1tlan 
~''iıı 'ttc irtifaında bulunan (Lenin) 

• t Çıklllilğa muvaHak olmuılar • 
c, 

~ •ıır da ~ 
1
1 lthr• gcılar, Cl'nubi Kırgızistanda 
t( lnden t 

tt ttf cmmuz ayı zarfında ha. 
ıı_ I Ctck 
ı~.• ''in cenuba, Transalay dağlar 
"I, c d ~ 
b ogru yol almağa başlamış _ 

~l liıı}'~ ile . . 
tıı.t b" ıttıbatlarını muhafaza için 

~tt . iti 
~ t, i~i Çok hafif ve protatif olmak 

1 ~ı t" tane telsiz ahize ve müraile 

~'• it t.cıtUrınuşterdi. Bunlardan en ha. 
t !!il' 
'· 

0
taclan •n tepesine kadar çıkarılmış 

b a§ağıya haberler verlimiJ _ 

~~:ttılar 
~ tttni heyetine tayyareler de re _ 

~flıJ Ş Ye k d 'J ' "' 'ttı ll Yi en ı erme paraşutlerle 
~~ t, dağ Yecek gönderilmiştir. Bu su. 
,._ tı C:tlar ç k - . 
~ }'an ' o agır yıyecek ve giye 
ııı,. ttitUrltı'e~i bkfayetten beri sırtların. 
L(l.tt11 ınecburiyetinden kurtul • 
~-,t" r· 'l'ak 
~~1 ~ıı tad ş end meteorQloji ofisi, 

t ~"'a Yo. ile dtığcıla ra mıntaka • 
tr f(eraıtini ve ihtimalleri bildir. 't l'ass) . 

0 I< 0 v --a_d_a_d_o_k_u_m_ 
~ 
~ ''rı .art. Yor 

trıın . • 
'b 0

"'ada ılk altı ayı zarfında, 
ttıtı 3 ' g eçen sen enin aylarına 

il) 2 b• 
11.. ~il;ıtt ın fazla olarak 68.279 do_ 
~~~ CdiJnı· . 'n ıştır. En fazla fark tem 

~,~'ııı ~~~ 01rnuş ve bu ay içinde bi. 
'~ >'Uıı;dıp ed en iki r;enenin doğum 

tir. ('l' ' 106,5 b r fazlalık gös ter • 
ilSs) 

- Efendim. 

- Yemek yediniz mi? 

- Evet. 

- Ne yediniz? 

- Bir bardak süt içtim. 

- Sirin yaşınızda insan daha fazla 

yemek yemeli. 

Etraf rna bakındı. Bir çekmece ka· 

pattı. Anahtarını cebine koydu. T~l :ı

kaıına cigaral~r yerleıtirdi. Bütün bun· 
lan o kadar dikkat ve itina ile yapıyor· 

du ki. başka bir 1ey düşünmüyor gibiy· 
di. Sonra. ge~ç kızın yaruna gelc;:ek 

onun karşısın.da durdu. 
- Çocu2um ! • dedi. - Böyle bo

ğazaızhk olmaz. lnsan yapmak ıçın 
yemek yemeli. Hayat, biliyor musunuz 
ki, hayat kıymet verilecek ve uğrunda 
mübareze edilecek yeg~ne şeydir. Geri 

kalan ne varsa hepsi duman gibidir: 

A1}k, ıeref, para, teferruattır. Hayatı 

sü&lemeğe yararlar. İtte hakikat budur. 
Hayat en büyük en güzel olandır. Al· 
lah bize onu vermiş. Katiyen ihmal et· 

memeli. 
Genç kız, dudakları arasından mı

rıldandı : 

- Hayat verdiği neticeye göre kıy

met alır. 
Bu ıözü erkek anladı. 

- Hayat. göğsümüzü dolduran nefsi 
bize verir. Hayat bizl', hareket etmek 

imkanını verir. Bu ·sayede sevinçlihis
]er duyabiliriz. 

(Devamı rnr) 

lib'ii'l~TARftl 
es sene evvel bugün 

---------------------------
Şinasi 
öldü 

Cenazesinde dört Belediye 
çavuşu ile yorgancı Raıit, 
sermlirettip Riza Hoca ve 
Ebuzziyadan başka kimse 

yoktu 

Büyük Şinasiyi 
tabutla bile glJmmeh 

islemigoı laıdı 

Oç 
iki 

erkek, 
kadın 

Bay Reşldln ya.kalık düğmesi dll§mll§tU. 
Elini uzatıp çıkarmak için dolabın altına e. 
ğildl. 

Fakat düğmeyi bulamıyarak, aramakta 
devam etti. Parmaklarının ucuna, buruştu. 
ruımuo bir kAğ"tt parçası geçti. 

- Ma,all1.h.. M9.§allah.. - dedi. 
Kll.ğldı aldı ve söylenmekte devam etti: 
- Oda lj•I temizlenmiş doğruııu! 

5 

Doğnılduktan 11onra, kA.ğldı açtı. \lllı:::aıı...t , ,:. 
Bu btr mektuptu. ~- ., .. t: . 
Bay Reııt mlbanlkl surette bir röz attı. ! · - "~ · 

' da bunı§tunılmuı bafka bir ko.ğrt buldu. to. 
1ıt• 0 zaman... te okuduktan: 
Ah ııte o umıuı, tavanm (UmbUr güm. 

bilr bafma yıkıldıfuıı ııuıdı. 
Okuduğu 1atırlar ıunlardı: 

Gllı.ellml 
lkJ ctındenbel'l seni kollal"ımm araaınd.t 

ııkamıyonım. Senllz nı &enin bftkı lamulan 
uzak y .. anılan bayatın kıymeti l'ok ben<',e.. 
l'• hele dudaklarm, ah dudnklann .•• Onlnn 
öp4Ulllyeeek olduktan aonı-a lllel1m daha lyt .. 

Dojtnıııu artık dayanamıyorum. Ellndrn 

E\·lldmı, 

:Sassd oluyor? Beni unutiJ)·onwı. Bukada. 
nı da olur mu.P Bu akpm pi de aent rilzel 
gU:ıel ôpl'ylm.. 

BELALI 
• • * 

Reait artık burnundan 110luyordu .. 
- Artık bu sefer itiraz edemez. Yakalan. 

dı. Ne alçaklık! Bent aldattı. 

' pf'.nl yapan!k, bugUn aaat dörtte bf!l" ır.aman 
ki yerimize re.l. Senin öpU~Uk huıuıunda ne 
obul" oldutunu bildltlm l~ln, kalbimi timdi. 
dt'n bir dinamo haline lft'Urdlm, Otomatik 
öpU<'Ukler lıtlbsaJ fldlp dıınıyol". Senin: 

- NamuSBUZ! Yallah pılmı ptrtmı topla. 
De.tol evimden! Şimdi artık hakikati Wıyo_ 
rum. Şimdi artık beni aldattığını fnkAr ede.. 
mezaln ya .. 

- Neler aöylUyonmn? ~ne mı çıldırd.m, 
kocacı~ım? .. Mektup benim defll. 

EbUzzlya, Şlnaıılnln ölUm haberini naıııl 
ııldığmı §Öyle anlatır: 

''1Ş71 eylüiUnUn 13 Uncu çar~mba gUnll 
idi. Kemal ile beraber Beyoğlunda., o rece 
misafir olduğumuz mösyö Fantonun evlnd' 
sabah kahveal içiyorduk. Ben, Dlyojen lçln 
yazdığım bir makaleyi okuyordum. Kemal da 
bazı cümlelerini, daha manidar ibarelerle \'e 
!mil tarlkile ~lah ve tezyin ediyordu. Bu m • 
rada ıabibi hanenin hlzmetklrlarından blrl 
içeri girerek: 

- Bir adam geldi. Kemal bey\ görmek la. 
terim diyor dl'!di. 

İkimiz de gecelik ile oturmakta ldlk. Ben 
derhal muhtelit olan yatak odum& çekildim. 
U~ak da gelen adamı içeri geUrdi. 

Kapı aralık Jdi, gelen adamı ıörmedlm, 

L&kln klğıt yırtılmuını andınr bir ııea 1. 
olttiflmden herifin bir tezkere reurmıı ol. 
duJunu anladım. Bir d&klka sonra Kemal 

kapıyı iterek ellndckl kAfıUa içeri &irdl. Si. 
mut bir vakal kedenıllt üzerine herke.sin 
hasıl edebllecefl bir rengi teeuUr ihsas edi. 
yordu. 

- BilyUk bir fellkct ! dıye1'8k kltıdı uzat_ 
tr. Tezkere: "Şinasi efendi bu gece vefat et
mlı .. ,. ıözU ile b&flıyor ve cenuenln kaldr. 
nlmuı Kemalden ııuınu olunuyordu . ., 

Ebüulya, Şlnutnln ölüm habertnl aldık. 
tan 11onra Firuzağadakl evine nuıl rıtttttnı 
anlatır: Yolda bir yorgancıya raıtııyara\c 

eormuı: 

- Baksan a ağabey! Sormaglre nereden 
gidilir?_ 

Yorgancı yolu tarif ettikten aonra: 
- Gallba Şlnaal etendlnln evine gldeccksL 

nlz '! demlo ve kendiai de refaka.t etmııtır. 
Yorgancı, şına.,inin ölümü anında bulun. 

muı. §Öyle anlatır: 

- Kah\•eden kalk!J> ı;'ltUm. Müftü efcndl 
yanında idi. ~n içeri ıırtnce merhurn gU_ 
lilm•lyerek yüzüme baktı. Ayak ucundaki 
küçUk mindere oturdum. MU!tü efendi mer. 
huma: 

- İzin veriraeniz azıcık dı~rı çıkayım . 
Bir clt:ara içeyim, deyu çıkmııtı .. Beı da.kik& 
kadar hlı: aeı ı;ıkarmadı. Yalnız yUzüme ba. 
kıyordu. 

- F:fendi rahataız ını•mız? dedim. 
- Vücudum rahat ama bqrm pek rahat . 

(Deı-amı 11 it<?r.ide) 
Niyazi Ahmet 

Tonton 
amcanın 

mahzena 

J{OKON 

• • • 
Şimdi artık RC§idln nazarlarında, hakikat 

bUtUn vüzuhlle ortaya çıkıyordu. 

Karısı onu aldatıyordu. 
Neı:llnm bir aevglllsl vardı. 
Evet. muhakkaktı" Beabelliydi bu! 
- Ya. •• diye homurdandı .• Demek benim 

bunu ebedlyyen f&rkedemlyeceğlml aanıyor. 
du?." Fakat tıte mesele meydana çıktı. 
Koştu. Humen, ıruçlu kanamm odl.Blna 

girdi. Necll, aynanın k&rJı11na geçmlı, kir. 
piklerlne rimel aürmekle meıgutdü. 

Koca hazretleri, abuı ve hallecmgiz, öy!e. 
ce durdu. Kollarını ıötaü Uzerlnde çarpraat. 
ıadı: 

- Ne oluyonun, Refit? 
- Ne mi oluyorum 't 
Mektubu uz:attı. 
- Bu ne? 
- lıte ılmdl buldum. 
- Mektup mu? Ne mektubu bu? Vallahi 

nedir, anlayamıyorum, kocacıfım .. 
Bunun Uzerlne, Ba.y Rqlt artık patladı . 
- Anlamıyor mtıaun 1 Öyleyse dur ben 

ı&n& izahat vereyim. Sen aı,aklann en nl. 
çafıım. Bu mektup aana Jlıolon tarafmdan 
yollanrnı~. Bu hergelenin de ağunı bumuna 
karııtıracatrm ya, o cihet de ba,ka .. Hay<11. 
aöyle bakıLyım .• Kimdir o? .. Kimdir o?. 

- Aman kocacıtımı Aklını mı kaçmtın? 
Benim jlıoıom ol11un: kabil mı? Ben seni, 
ıenin rıbJ yUkıek bir adamı aldatır mıyım 
hiç T Sen ki kocalann en nuJkl, en harlkulL 
deslıln. Eter bu itham pek afır, pek tahkJr 
edici olmaaaydı, :üphesiz kahkahayla giller
dim. 

Fakat erkek sabır111zlamyordu: 
- Komplimanı bırak.. Şimdi bu .sözlerln 

aıruı deR-11. Bu mektubu evln içinde bul. 
dum. Egu sana hitaben dcııı.so kime yazıl. 
dl.'! 

- Bilmem, vallahi bilmem .. Dur da düaU. 
neyim biraz." 

Blrdenbır' t pykrrarak: 
- Hizmetçiye.. Eınlneye.. Evet oUpheaiz 

ona... 
- Hiznıetçlye böyle mektup yazılır mı? 

Rica ederim l:omeıll oynamak için kendtnl 
bu kadar yorma. Esaaen ben hemen §imdi 
onu ııenln kar§ında istintak edeceğim. 

Zile butr. Emine, atik y1lrUyUı,11e, beyaz 
önlllfiylc, ki\ rak haliyle, görllndU. 

Re;ıit . tallı bir 11e11lo ııorı1u : 
- Emin.ll Doğru ıöyle. Bu mektup 11cnln 

mi? 
- Jlıyrr. §Cy, evet cfenıllm. Bu mektub 

ba.na. 

Rqlt. derin bir nefes aldı. 

- Tebrik ederim marifetinden dolayı .. Bu 
zat pek kibara benziyor .. Kim olduğunu öğ. 

renmeme müsaade vır mı'! 
- Şey .. Şey .. Çalgıcıdır efendim. 
R~lt hayretle: 
- Çalgıcı mı? .. Mektupluk klfıdl da pek 

güzel. 

- Hani pıgıcıları kUçUk bastonla ldıır~ 

eden vardır .. Öyle çalgıcı, efendim. 
- Peki kızım .. Haydi git öyleyse .. 
Refit, kar111ınm ayaklarına kapanarak on. 

dan af diledi. Bir J.rjante tilki alıp bir haf. 
ta uslu durarak kabahatini ödedi. Zlra ber 
kabahatin ce1.ası vardı. 

Bu hA.dlae unutulmuıa benziyordu ki , bir 
kaç hafta sonra Reıııt, portmantonun altın. 

- Senl.ıı değil m.17 Oyleyae k1ml.ıı? 
NeclA., içini çekU. 

• - O kadarını sorma, bilmiyorum. Herha.•. 
de hizmetçinin olacak. 

İ§te bunun üzerine, Ba.y Reoit, kolla.mu 
havaya kaldırdı. 

- Hizmetçinin, hizmetçlnJn! Hep onun 
öyle mi? Beni aptal yerine mi koyuyOl'IUJl? 
Bu kızm ne ince ruhlu oldufunu blllyOnU.11. 
Kocası ~et orkestrdlr. Böyle bir jigolo onun 
olamaz. Halbuki bunun hnll yanh§larma 
bak. 

- Peki ben'! .. Ben? .. Senin gibl ince b1r 

koce.m v&r.. NMll olur da. ~kuma baka.. 
rım .. Mademki Uç erkek lld kadm arasmda 

taksim edilmek btcnJyor, niçin Ule beni ikf 
erkeğinki yapacakmı? ~en bana ktflıln. 

Re§lt. §Üphell §Upheli baktı., Sonra, re. 
ne kıuıdı. 

• • • 
Blr hafta sonra, genç kadm, sUs!U bir el. 

bise s&hlbt da.ha olmu§tu. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Petrolla tedavi 
Sovyet Rusyada 
tatbik ediliyor 

Azerbaycanda küçUk Gc.ran kaubut, 

dünyaca tanınmrı bir tedavi iıtuyonu 
mahiyetini almak üzeredir. Filhakika, 

şimdiye kadar yalnıı: burada hutalar, 
(Naftalan) denen huauai bir petrol ile 

teldavi edilmektedir • 

Naftalan, koyu gri renginde Jüzu • 
cetli, ağrr bir mayidir ve içinde ne ben. 

zin, ne petrol, ne parafin, ne de ıu 
mevcuttur. Mayiin sıcaklaşması ile !u 
lala~an kendisine mahsus bir kokusu 
vardır. 

Naftalan banyoları, bir çok sinir hu. 
tahklarm1, romatizmayı, deri hastalık • 

lan ile kadın hastalrklannr iyileıtir. 

mektedir. Sedye üzerinde gelerek bir 
kaç banycJdan sonra bacaklarmr istimal 

etmeğe ba§lıyan bir çok hastalar ıö -
rülmüştür. 

Naftalan, madeni çamur banyoların -
dan daha müessir ve kürü daha çabuk. 

tur. Ayrıca, hastalar, naftalan banyola. 

rını çamur banyolarından daha kolay 
alabilmektedir. 

Hükumet, üçüncü beş yıllık plan 
müddetince Naftalan banyolannın ge_ 

niş1etilmesi işine 30 milyon ruble tahsis 
etmiştir. (Taas) 

1 
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Ji geçmiş formaları ~! 
:i Gazetemizde neıredHen lisan li 
ii derslerinin ıeçmiı fonnalarmm .! 

i:i iki kuruta idarehanemizden te· jl 
J darik edilebileceği yazdnuth· il 
i! Bazı okuyucuların, birkaç ıün iı 
ii evvelki formalan istemelerin~en il 
U itin yanlıt anlatıldığı neti~ııne :~. 
:i vardık. Uzun zamandanben de· • 
!! vam eden ilanlarımızda bu gibi I: 
•• f 1 "ki kuru uk b'I' .. :: onna ann ı f m a ı ın· :: :· .. i de ancak ıazetemize abone ola· i! 
1 caklara verileceği yaz11mı1b. H 
f Keyfiyeti bir daha tavzihe lü- il 
i zum görüyoruz. 1! t~mmmWWJu:nmmuuı:::::=ıuıs::nnmaıl 



Serbest güreş müsabakaları 
DUnkft karşılaşmalarda ?"aklpler lnl mağlt\p eden 

Mülayinı v e Tekirdağlı bugün 
biribirleril e karşılaşacaklar 

EminönU Halkevi tarfından tertip 
olunan "Türkiye serbest gilreş müsa. 
bakalarına dün Taksim stadyomunda 
başlandı. Mülayim He Tekirdağlı ara. 
sındaki iddialı güreşin bug-ün yapıla. 
cağını düşünenlerin bir hayli fazla ot 
duğu, dün stadyomda sayılacak kadar 
az seyirci bulunmas:yle sabitti. 

Karşılaşmalara saat dörclü hır az 
geçe başlandı. üç kategoride yarılan 
bu müsabakaların ilk kısmı büyük or. 
ta pehlivanları arasındaydı. Ve bu mil 
sabakalarda müddet yarımşar saat o. 
!arak tesbit edilmiş ve on üç güreşçi 
iştirak etmişti. Kur'alar çekildi, tek ka 
lan Hasandan maada diğerleri ikişer 
ikişer ayrıldılar. 

Koç Ahmet - Karamürselli 
• lbrabim 

Orta hakemi Sami Karayel: Yan 
hakemleri muallim Mazhar ve Suyol 
cu Mehmet. 

İkisi de kafa kapmak için uğraşı _ 
yorlar. Üç dört dakika kadar neticesiz 
bir didinme ile geçti. Altıncı dakikada 
nasılsa bir bacak kapabilen Koç Ah • 
met rakibini altına aldı ve 11 dakika. 
da tuşla galib gelmiş oldu. 

Karamiirsclli Hilmi • ŞiJeli 
, Rahmi 

Biribirlerini denemeleriyle başhyan 
bu müsabakanın üçüncU dakikasında 
güz.el bir kafakol kapan Şileli Rahmi, 
Karamürsellinin sırtını yere getirdi. 
Ali Ahmet - Yıldınm Bekir 
Bu müsabaka çok güzel ve süratll 

bruıladr_. 936 senesi .. sampiyonu oJan 
Ali Ahmed henüz ikinci dakikada alta 

düştü ve mütemadi bir mildafaa oyunu 
yapmıya başladı. Biraz sonra kurtuL 
du. Fakat tekrar alta gitti. Bundan 

sonra yarım saatUk bütün müsabaka 
mUddeti tamamen müsavi bir şekilde 
cereyan etti. Neticede hakemler bir 
hayli mtinaka~adan sonra Yıldırım Be 
kiri galip addettiler. 

Pehlivanköylü Mus lafa
Nişan taşlı Llltfi 

Bu kaI'§ılaşma da seri başladı ve a. ' 
w d 1 

§8.gı an hücum etmek istiyen Nişan. 
taşlı birinci dakikada ayağını kaptıra
rak alta dilştü. Mustafa üstte olma • 

sına rağmen hiçbir oyun yapamıyor_ 
du. Bir aralık Lutfi köprüye geldi. 

Hakemler bunu tuş addettiler ve 7 n. 
ci dakikada Mustafanm galibiyetine 
karar verdiler. Seyirciler bu haksız 
karara itiraz ettilerse de netice de _ 
ğişmedi. 

Arahacı Hüseyin - Karacabeyli 
Ismail 

Arabacı Hüseyin Dinarlı Mehmedin 
kardeşi olan Ismaili bir yan çaprazına 
aldıysa da biraz sonra müsabaka tek. 

rar ayakta devama başladı. Ve ilk dev 
re neticesiz olarak bitti. 

İkinci kısma her iki pehlivan da a.. 
tılgan bir oyunla başladılar. Fakat 
dakikalar ilerledikçe müsabaka çok 

tatsız bir şekilde lüzumsuz bir itişme 

halinde geçiyordu. 30 dakika sonunda 
İsmail sayı hesabiyle kazanmış oldu. 

Çengel Abdullah - Izmirli Hüseyin 
Çok güzel oyunlar yapan Çengel 

Abdullah dııha ilk anda altına aldığı 
Hüseyini ikinci dakikada mükemmel 

bir tuşla yendi. Bu suretle sona eren 
büyük orta güreşlerinde. Koç Ahmet, 
Yıldırım Bekir, Çengel Abdullah, Peh 

livanköylü Mustafa. Şileli Rahmi ve 

Karacabeyli İsmail rakiplerine galib 

Türk i ye yelken 
şampiyonluğu ' 

lzmirde yapılmakta eılan yelken şam 
piyonluğu müsabakalarmda 1stanbuldan 

Galatasaraylı Burhan birinci, Şeref i
kinci, İ :r:mirli Niyazi d~ üçüncü olmuı 
l<ırclır. 

Yarıağırda giirc§cn pchlivan1.ar 

L_.__..... ... o::===;.._-·_ ~ 

Diinkil nıilsabrı7-:alarda gil::el bir salto 

gelerek, Hasan da eşsiz kaldığı için, 

bugün yapılacak olan final müsabaka.. 
larma kalmış oldular. 

Varı ağır 
Yarı ağır müsabakalarına beş peh. 

livan girmişti. Bunlar arasında kura 

çekildi ve biri açıkta kaldı, diğer iki 
müsabakaya başlandı. 

Sındırgılı lbrahim· lzmitli Enver 
Çok çetin olan bu milsabakada her 

iki pehlivan da güzel birer güreş yap. 

tılar. 1Ik dakikalarda güzel bir salto 

yaparak Envcri altına alan İbrahim 

bundan istifade edemedi. Biraz sonra 

ayak kaptırarak kendi fena bir vazi. 

yete düştü. İlk kısım neticesiz olarak 

bitti. İkinci kısımda oyun daha güzel 

ve stiratli geçiyordu. Nihayet 22 inci 

dakikada Sındırgılı İbrahim tek kle ile 
Enveri yendi. 

Pomak Ahmet - Yozgatlı Ce~ill 
Yozgatlının üstünlüğü altında 13 

dakika devam eden bu müsabakada 

Pomak Ahmet, rakibinin nefis bir gö. 
ğüs çaprazıyla yere yıkılarak tu~la ye 1 
nildi. 

A§ır sıklet 
Sıra ağır sıklet pehlivanlar arasın. 

daki miisabakalara gelmişti. n:narlı 
\'e Yarımdünyanın iştirak etmC'mcleri 
yüzünden bu karşılaşmalara Müla. 

~ 
" 

müsaba7oo.1arclan e1mcl 

yim, Tekirdağlı, Adapazarlı Arif ve 
geçen sene yarı ağırda güre;en Baba
eskili İbrahim girmişlerdi. Çekilen ku. 

rada Tekirdağlı ile Babaeskili, Mülii. 
yimle de Arif biribirlerine dilştülcr. 

Mülayim - Arif 
Ağır sıklet müsabakalarının müdde-

ti bir saat olarak ilan edildi. Mülayi. 

min hakim ve atak oyununa mukabil 
çabuk yenilmemek için mütemadi bir 
müdafa oyunu tatbikinden başka bir 

iş göremiyen Arifin, nihayet müsab~ 
kanın on altıncı dakikasında Mülayi. 
min evvela tek, sonra çift klcsi ii'Csır. 
tı yere geldi. 

'l1ekirdağlı Hüseyin - Babaeskili 
lbrahim 

Babaes~ili İbrahim Türkiye başpeh
livanından yirmi, yirmi beş kilo kadar 
eksikti. Bu büyük fark yüzünden k~ 

çak bir oyun tutturdu fakat dört dakL 
kadan fazla dayanamadı. Dördüncü 
dakikada üstüne <;ullanan Hüseyinin 
altında sırtı yere geldi. 

O.M. K. 

•Ç ERID E: \ 
• Evvelki akşam saat 20 de K!lç!lkpazarrta 

metresi Ali kızı Selmayı bıçakla yaraladık.. 
tan sonra kaçan seyyar boyacı Yunu11 dUn 
yakalanmıştır. 

• Zabıta ktlçUk sanaUarın Türk tebaa.sına 
hasrı hakkındaki kanuna aykırı olarak çalı. 
~n Yunan tebaasından Miço, Yorkl, !':lkollyi 
BUyUkadada çalışırken ya.kalamı§ ve rnUdde. 
lumumlllğe vermiştir. 

• 20 Eyltll Dolmabahçe sarayında toplana.. 
ca.k ve on gün kadar devam edecek olan L 
kinci Türk tarih kurultayını bUtUn balknı 

takip edebl'mrsi için tertibat alma~a başlan 
mıştır. Bıınun için üniv<'r!!lle konferans ıı:t. 

lonundıt radyo tertibatı alınmış, halkevlerinc 
oparlörlcr konulmuştur. Halk mUzakcratı 

parti blnnl:ırında takip edecektir. 
• Yunıı.nistanda Sklroz adası ac;ıklıırınttn 

mec;hı'ıl tnhtcllınhlr tıırafınrlan batrrılan Bla. 
goycl lsinıll Sovyct gemisinin ııchrimizde hıı . 

Jıınan kaptıı:ıı \'e mUrettebatr şerefine, ımn 
gece BUyUkdcre<lc!\I Sov;ret kor.so'osıu~ bl. 
nasında t:lr ziyafet \•erUrnlştlr. 

• T~am,•ay kumpanyası scı;e:ı sene UnL 
verslle ve diğer mektepler talebesine temin 
olunan tenzllAUı seyahat hakkı karnelerini 
dUnd~:ı itibaren ymllerllc değlştırmeğe ba~
lamıştır. 

• Galatada yeni yapılacak yolcu salon:ı 

için A vrupayn ısmarlanan malzeme gelmiş. 
tir. 

• Ev\·elkl akşam Anadolııhlsarmda rıhtı • 
ma bindiren Şlrkctlhayrlyenln 53 numaraır 
\'npunı dUn gece Hasköyc kızağa götUrtil. 
mllştUr. 

• Kaııl.Amonldekinden maada ikinci '..lir 
kendir fabrikası da Tirede yapılacaktır. 

• Genelkıırmay, ba§kP.nı mareşal J<~ev.:I 

Çl!kmak dUn akşam Konya.ya muvasalat •• 
ml§tlr. Mareşal Konynda bir fkl gün kalacaıc 
tır. 

• Ankarada Yenl§ehlrde yapılacak BUyUk 

r. :ti 

rFl\:.llaıır lklYl~aısn ~ll:11 1rln1~YalSBr1d~ 

lstanbul muhtelitı • 
Ankara muhtelitinı 

0-1 mağlup e~~,L dÜI~~ 
lzmirde Fuar kupası f~tbol turnuvası- sına kadar çok fena vaııy 'nin gliz: 

na dün başlanmıştır. Giinün ilk maçı lerse de müdafilerle ıcale~az:iyeıte de 
Şark vilayetleri muhteliti ile İzmirin müdafaalariyle bu sıkışık 

1 
uftıır· 

genç karışık takımı arasında yapılmı§ ve gol yememeğe muvaffak 
0

. '" ve rrıuh' • 
bu müsabakayı ilçe karşı dört golle İz Devre ortalarında .rrıuav~~afınağ• bl/. 
mirliler kazanmışlardır. cim hatları birib'rlerı}'le ad şahaP" 

k·• ı a ı..a • lamıı ve 39 uncu da 1~· ·ne ıo" Bunı:lan sonra luar kupası için istan

bulun genç muhteliti Ankaralılarla çar-
]cal es ı tcrııı' 

dan aldığı topu Ankara oJünil tı 
rak müsabakanın yegSııe g 

pı§mrştır. ill 
İstanbul takımı: Safa - Bahadır, Ru lehine kaydetmiştir. ralr auae)~ 

İkinci haftayrn da An~a rarpıtın' 
hi- Liva, Kemal, S:ıdettin. Daniş, Şa - le İstanbuldan Kemal bır af~. Ali ~iS•; 
hap, Salih, Muhteşem, Turhan. sakatlanarak Ankara rr.iid 

1~, te fafll 
Ankara muhteliti: Natık - Şevket, ile İstanbul ~akımından ~a:~an 0yıı~ 

Ali Rıza - Kadri, H:ısan. Musa - Zeki, yaptıkları !çin bakerrı t:tra '·ki t.ırııP . 
Fahri, Yaşar, Niyazi ve Selimden teşkil dan çıkarıldıklarından her 1 'treti defİ1 
d ·ı · · ve vaz:ıJ e ı mı§tır • dokuz kişi ile oynarnıt 

tirememişlerdir • bul tılc~ Oyun çok seri ve sert bir şekilde oy
nanmtş, ilk dakikalarda biribirleriyle u
yuşamıyan İstanbullular devrenin orta • 

Boksörün kansı - Suratııı:.11 sol.a 
nım sıkıldı ... 

Boksör - Merak etme cicim, daha 
'icada soldan giizcl bir yumruk yeyince 

Millet Meclisi blna81 arsa..cıınm metresi on { 
liradan ve sahlplerlle uzlaştlarak lstiml6k 
edilmesi YUksek tasdlka ıktiran elrnl§Ur. 

• Almanya ile Ucaret muahedesi yapan 
heyeUmJz aza.qrndan iç Uca.ret umum mUdU_ 
rti MUmtıız Rek ve Cabir dUn şehrimize geL 
ml~lerdir. Heyet reisi Faik Kurdoğlu ,.e he. 
yet azasmdan Burhan Zihni de Berllnden ay. 
rılmamışlar, bazı hususların halll için 
Almanyada kalmışlardır. Faik Kur<loğlu ve 
Burhan Zihni birkaç gtln daha orada kala. 
caklardır. 

• Mllll müdafaa ''ekAletlnce hazırlanan 

yeni bir kanun projesine göre Ordu DUavl 
dairesi sub:ıylarm yegA.nc dava mercii olacalt 
tır. 

• DUn frank ve 1nglllz lirası birer miktar 
daha <IU<;imUş frank Pariıı borsasında 139.06 
dan muamele görmU§, sterlln için Merkez 
bankası 62S alrı,ı 628 satış fiyatı vermiştir .. 

• f'rasval Rlsteml bir tnglllz tayyare~• 

ı;ehrlmlzden geçerek Çine gltmiı,ıUr. 
• Rasathane mUdUrU Fatin. haritalar 11. 

mum mUcHirlUğUnde )~apmakta olduğu hari~a 
lar için bazı eııa.ıılar vıızelm<'k ve manyatik 
mahiyette tetkikler yapmak Uzere Uşağa 

1 ~T\'tl ... ~..,---
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5,3i 18,26 
Vakit Sab3h Öğle lJdııdJ /.kpm Yataı lmııal 

ua 12,11 ıM• ıs,26 20,00 3,M 

Bu suretle maç, tsun ııUttir• 
1-0 gralebesiyle neticelen 

-- el' 
· ·,. 1ıe~ 

çarpılmasına bilir nıssı .. .;JJll 

kf~ 
boksta~ı çeh.-:iZmedim, i16;:ektif· 
yüzitm eski biçimi1ıe '!J'' 

~· 
gtUP dS 

gitmiştir. Rasathaneden ı,ır ,.ı_. 
terde U§&ğa gideceklerdir• şeıırIJS1~ ~ 

• Belgrad elçlmJZ gaydsf iJ"' 
eııııd' BI'. 

Ur. 1'arad uıı•• 
• Denizyolları idaresi J<adsf fi ~ 

Rlzeye ve ikisi de Bartın• edeCeıctlr~1 ,JffY 
re d6rt posta daha ut.ve ars><Jl11.ıı • 

• Belediye Yerebataıı 11 tır ~ 
satın a.ımağa karar verın:udurtı d~""e~~ 

• Vail ve belediye ten ~ııe ~ yr 
şa.mbaya giderek bundatl ~~l< tıab tP 
ıanan fakat açt1amıyaıı ç 0toıı'' 
tetkik etmişlerdir. 20 ıaııe Si'" 

• Belediye ellişer Urad;:,ur. (!eli: '° 
saç ı;:op arabast satın al ~u~1,......ııs1 ,cf 

• Kızılay Beyoğlu k~ dS V ~ . 
pazarındaki plAj gazınoııun ıcıla!l ııı 951 r' 

ri blra f ~ nUnde yapılacakken ge ~&.... ..ıı 
e \'il un ıc ~,. 

nln elinde bileti oıan z 1ıaca 
zar gllnU I'arkoteıınde ya~ar1· 
sn o bileUe teşrif buYU~a ""'-' 

O J Ş A R 1 O A • ~ıısl ııı~ 
na.5) - _ .ı ~ıı• . .ı Y 

• Hltıer evvelki gece ıd~•J,ııı~:_.,, 
Partisinin HO bin 81.)•aJI ,.ııın tıt1 ~' 
s6yledlğl nutukta ,1.lınafl) Jd bU~dl J".;,,c
rılmak lstenlldiğinl, balb~aıı• dY;Jı ~.tıı'· 
milletinin hl'r zamandan 1 bSOaJ'S rd"~t' 
il ve her UirlU mUcadeleY tıe l<~t tff• 
te bulunduğunu eheınnıl~ısıl 11'_.1~ ~· 

• Alman _ Yugoslav ııılt'' ~~ iJ" 
si dlln Dubrovnlkte rneıııı ııel J~~ 

• Holande. ,·eiiahdi pretl ıt d'(• 
başınrla bir çocuk dtınfa)'S ~ gd 

edllmlııtir. n ı ıııel~ııı:ııftl~,ıf 
• ıran parlamentosunu et.ıs • ÇI"' fY 

resi, diln Şahlnph ıaraJı!lı:ıUl'OJI',& pt· rıJi; 
celsede vellhat ile tıutuıı buıısııı%1~tl ı~ 
ve kordiplomatik ba%ır ~ 1' tıi"' f ~ 

• Macar kralt naibi :Uerd' ~l)~ı 
kaaı, yabancı mernlek uııdtll r 
gllnlUk istirahat ııeya.h8 ... ~ 
dUn otomobille c;adllllil 
dit. 



~ kYLur; - l9-3., 

Vlltan ve hürriyet 
~ '1'tı (Baş tarafı ~ incide) 

14: rk Ordugtıhına baskın yapacak 
~ını gannn orada toplu olduğunu 

tUerı bu eanada idi k1 kar§r tara! 
\ ~ llUaı lılııatata Kemali görmll§ler ve 
~ 1 lllvan kuvvetiyle onun UstUnç 

"'1ıı Uıere harekete geçml&ılerdl. Mus
IG~ lllktUıeUnl bozmaksızın Müfid~ 

~'le : Atına bin ve beni takip et." 
lıııı~tı:ıaı, MU!lt ve emirber nefer!<'r 
~ ltr; Mustafa Kemalin delA.let et. 

Gtı~llerde dllrt nala yol aldılar. Bu 
l<ıı.~uanı §a§ırtarak karargAha gel. 
.\rtı a. Kemal dUııman vaziyetini 17.a'l 

le k ordugtıhta onun sözU dinle . 
'1Gı ullıa.ndan Ltl tfi bu izaha göre ted. 

' \"e Çerkezlerin hUcumıi vaki olma 

~8[a şarkında bir köyde 
~r J..;.tUBtata Kemal, arkıı.daşı Milfit •. 
... , tldj 11neytara §arkinda bir Çerke7. 
~?trı~°,1' Köylü bu gelenleri ilk öne~ 
,,1, • iyı karııılamıyor, bunları dıı 

~ll?da.n sanıyor .. Bupa rağmen Mııs 
~ti ve lIUfldl alelusul evlerine ka. 
c-'lltl.ıtt~· Mustata Kemal bir mürldet 

\ '«ıı,~ konuşuyor , .e çok geçmeden 

~t'ıil'orı a. Kemalden hoşlanıyorlar. onı1 
8.t• • s r,k • ' iz, diyorlar. ne derseniz 

~ a.t devlet diye şimdiye lcadar ka 
~ bu idarenin emretU~I yapma. 

~-~lllu k ~ 
~~H,~ arane bir anlaşma 
~~ ita civarındaki Osmanlı kuvvetleri 
\ ~ ~erden blrlnl imhn etmek l1;ln 

~~lct:ıı~ eınır alıyorlar. Bu köyün üze. 
, '1 en kurvetln kumandanı Bay 

'tltıtı;ıUst.ara Kemal ,.e Mllflt bu hare. 
tt itler. Tam köyün kıırııısına ,;e. 

ıııllıı . 
)or ınanılmıyacnk bir manzara 

'tlıı~u tek köy o ~elen bütün Osman 
1( O "'it ıııag-ıeıp edebilecek tertibat al. 
\ı ~a it kuv\•et kumanrtanı r Bay LOt 

• 1<1.'.!ınaıe mllracaat ediyor. "ne 
lrt 1\ 'llyor IUraf etmek IAzımdır ki 

'ıııaı b ttı u köyü mahvetmek iste. 
~a'ı:ku o bu köy halkını lnkıltıp ve 

~ ı a kazanmı§ bulunuyordu. 
e~ 'e kumanda Mustata Kemale 

tlıerı 'At U. liuııtn!a Kemal bir kısım 
le llridlıı cmriııc ''ererek onu bir 

,... kö}'e ııevketU ve diğer bir kısım 
... erke k d t olağa.~ı Bay Mchmedln 

"-""' 1ıtU: Olarak merkezden lıUcumıı 
~ llevk t.ra Kemal, Müfidi öyle bır 

Zd~t:ııu ki Müfit buradan hll. 
e taasen 'hücum etmemesi '&. U o köyün ~e.lkr daha evvel >' le bağlılık ellzU "ermlşU. ÇE'r 

~ met aldı~ emir Uzerlne merkez 
~· Mustafa Kemal, daha ziyade 

•.\,' ecU takip tçln, onun pe~ı Sira 
. "I "\ ~ 11 içine girdi. 
~Q· Uatare. Kemalin gördUğil mnn. 

l\öyıuıer Çerkez Bay :Mehmedi 
I(· ~ ~ta, ve topaçla öldürmek Uzcr'?V '°' ~nUı da idi ki Mustn!a Kemal kön 
~t ~ ~,: .. : kendisini görünce ctrafıııı 

tflı en ne dersen o olsun .. dlyerelt 
~ ?ıdııstafa Kemale bağış'aılılıı.r 

~.ok·· 
·~ 0Yde bir seans 
\...'ıı:;:aalllda .. Mustafa Kemal, MU. 
"-' l{ LCılfl \'C köy ağuı. 
~ ~~ eııtaı söy!Uyor; "Bir hedefe, bir 

~' ~ğ'lz. Blriblrlmlzl tanımıyan 
''-llııhı ~ hndc!te, bu emelde hera bt'r 

1o1. '\'il liep birden '•Evet .. diyorlar. 
\~Ilı~ ıu bir mUhtlr ve imzadan dah<ı 
\~ ~I ~us sözü olarak alınmıştır. 
~ 'il1;~1tlr Mustafa l{cmale vermiş 

() ~~Q 4ı "c ltustafa Kemal onlal'Jl 
~ l'dlt tınıı\tn dırlar. 

t.>.ı lahta bir adilik 
u tar 

r..'iı lij a Kemnlln yanma geliyor ve 
"'llttlıı Yor: 

~ ~~ b~ 8CYahntte çok para kazanı!. 
\:"~ l '1ttıı.1!3eıne oldul<ça aıtın•tsabet et
'-' ~illi~ bu altınlan bana getlrdfler; 

'1 •e1>ebt' :Sen lereddUt ettim. Bu te. 
lt,..'ttııa111 nı soranlara: •'ÇünkU b•ı, 
ıı.''ll\ı ~ırnız fcydir; arkadaşım Mus 

~ ili ~Ilı u terviç ediyor mu? .. diye 
~lııııı 8.n bana: "Mustafa l\:enınlE' 

~~t Ge .,:;:rkaç misli verilecekUr. de. 
-~~•o U&aade buyun;nuz, bir kere 
\; ~~-bıı ;:rırn,, cevabını verdim. 
\.'.' ~~llJ Zlerını dlnllycn Mustafa Ke. 

,t~~re1cı~ .~ır hataya düşmüş olma. 
~ ~ c:t,y0~ Sakın, paraları almı~ oL 
~ 'tı \'el'rlı Ve Mü: ldin derhal •'hayır,, 
'-~ eaı llzcrlne ona şu sözleri 

~~it, leıı 
t, YoJca. bugunun anamı mı olnıak 
q~ıı Yarının adamı mı? 
OJııı lek•ıt edilen parayı kabul 

~ ~ ı~ııırrı verdiği gururla ve pelt 
~tı- ile lle· .., y • 

~ lcu~l'tnın adamı olmak isterim. 
·~~llt! il Kemal kendisini takdir 
~lı\ . bUkaıamazsın: h<'n de almadım 
"it ~~~l'I ınunu veriyor. 

t~ ııı arın orduca teşhiri 
J....""' Uıtac ""it ı or 

1
• a I<emalln ordugAhta ; l 

\.. ~ "e lef \l'tıdlel ölümle tehdit edili. 
~, t.p·ara mani olmak istedi~! 

l{,~ 1 ~ • bunıara şu söz!erl aöylU. 

'-.~tar 
~~ a'ı. bo-n ::t'C:fl:I mekteplerde T'I. 

l. ~ bir rı-ocıını fakat bu sizin h<> . 
~ do !ley anlamam. Tabıt ııirln 

~l"J Olmak icap eder; fakat 

bunu ordu merkezinde kontrol ettirmekten 
çekinmiyor musunuz? 

Buna ''hayır,. cevabr alınca: 
- O halde, diyor, mesele yoktur; müıı:uı. 

de ederseniz yarın bir arkadaşımızı Şama 

göndeririz; orada en yüksek muhasip kim 
ıae bu l~I ona hallettiririz. Benim rlyazlyect-
llğlm bu hesap meselesine akxl erdlrmeğe 

kAfi gelmiyor. F..tendiler ben namuslu bir 
adamım. Benimle arkad&J olanlann da nl\. 
muslu olmalan, gerektir. Sizin bana bahset. 
tlğinlz hesaplara benim aklım ermiyorsa ve 
bunu şama gönderip tetkik etml'ğl tekllt e. 
diyorsam buna bir §ey derneğe hakkınız ol . 
fuamalıdır. Yarın Müfidi Şama gönderece. 
ğim. 

Mustafa Kemal kuvvetçe ve muhitçe öyle 
tedbirler almıştı ki bu huıı.p aahtekA.rları ô. 

na mukavemet edemlyeceklerdl. 

Kuneytaradan Şama: Müfit 
Mürettep kuvvetler hırsızlan 1;ok dikkatli 

idiler. Onlar Mustafa Kemali lmh& etme~ 

dUşUnmUşlerdl: fakat Mustafa Kemal bunu 
anlaytp tedblrll bulundu ve arkada~ı MUflt11 
Şama gönderdi. 

Dürzli sınırlarında Mustafa 
Kemal 

Artık .Mustafa Kemal, akxlda tutulması 

\!zım~elen adam olmuştur. Osmanlı kuvvet. 
teri Cebelldüruzla karşı karşıyadır. Osmanlı 
kuvvetlerinin merkezi "Busrulharlr,.dlr. O.s.. 
mantı de\Tinde bu •'Bıısrulharir., DürzUlerlıı 
daima muvaffak oldukları bir merkezdir. 
Mustafa Kemal orada bir Türk kumandanı. 
nın mezar taşında ııu yazıyı okudu: 

.. Hll.cnıl Bı•y Karra:wde kurban gibi oldu 
lf'hit .. , 

Karrase, Mustafa Kemalin mensup olduğu 
kuvvetlerin bulunduğu Baıırulh:ıririn yakı. 

nında bir yerdir. 
Basrulhartr merkezinde toplanmıı olan 

Osmanlı kuvvetleri lalim ve terbiye ile meş. 
gııldUrler. Onun yukarısında Dürzüler gay!t 
kuvvetli sUvarl ve piyade kıtaatiyle, bir gtln 
bu Osmanlı kuv,·etine taarruz ediyorlar. Ta. 
arruz eden kU\'\'etler çok !aikUr. Talimhane. 
de bıılunan Osmanlı kuvvetlerinin kuman
danı derhal ı.'ustala Kemale müracaat edi
yor: Ne yapalım? diyor. Mustafa Kemal ce
vap veriyor: "Talim ve tatblkatınıza devaın 
huyurunıız .. , 

Kumandan teJAııla: fakat görmüyor mu. 
sunuz, hllcum ediyorlar demesi üzerine M'.a 
ta!ıt Kemal şu cevabı veriyor: "Evet gorü. 
yorum, ancak bE'n onları bilirim; onlar n'l.. 
muslu adamlardrr kendilerine sll!h kullan_ 
mıyanlara karııı siltu1 a.tma;!ar.,. 

Nitekim öyle oluyor. o~manlı kU\'V~Uerln! 
hücum edenler mukabele görmeyince oqırı.. 
yorlar, konuşacak adam arıyorlar. 

Onlarla. Mustafa Kemal konuşuyor, ker .• 
dllerini o gece misafir ediyor, şeflerlle arka.. 
daş oluyor \'e ertesi gUn hepsini yerlerine 
iade eyliyor. 

Bir sahtekarlık 
Bu hAdlsenln ertesi günü Şıı.m jımdarnıa 

lrnma.ııdanı olan bir miralay, mUrettep kuv. 
vetin bulunduğu yere gelmişti. Kumand'.\n 
Bay LCıtfl ile görUşllyordu . Mustafa Kemal 
de bu içtımaa davet olunmuştu. Şam jandar 
ma kumandanı Dürzülerin pUskürtUlmesln
den dolayı Bay Ltltflyi tebrik ediyordu. Çok 
namm;lu bir adam olan kumandan: hayır. 

ulyor, biz pılskUrlmedik; onlar gittiler. 
Je.ndarına kumandanı ısrar ediyordu: Ha

yır behemehal pUskllrtU!dU rtlye yazmak il\. 
zımdır mütaltasmda bulunuyordu. Şam jan. 
darma kllmıı.ndanı Zatışahaneye yaı:ılııcatc 

te!grafm müsveddesini kaleme almasını 

Mustafa Ktmaldıın ricıı etti. Mustafa Kemıı.. 
tin cevabı ışu olmuştu : 

- Ben böyle bir sahtektı.rtııı-11. illet olamam. 
F..aal!en ortada galip mıı~ICıp da yoktur. Fa. 
kat hakikati söylemek IAzımsa onlar ks7.an. 
dılıır. 

~am Jandarma kumandanı: ~en hentlz 
cahilsin; Zatlşahaneyl anlamamışsın dedi. 
Mustafa Kemal bu sersem adama şu cevabı 
verdi: Ben cahil olablllrlm. fakat Zntlşahıın., 
olan zatın cahil olmaması ve sizin gibllerio 
mahlyell'.li anhyabllmt>sl \Azımdır. 

Netice 
nu yazının başındaki ilk cUmleye dönelim: 

Şamda, Hamidiye c;arşıı;mda, Uç Türk zablU. 
Bu zabitler Mustafa Kemal, Müfit ve LtıtfL 
dlr. Bu Ltltll Havran hartk~tıru idare etmiş 
olan kumandandır. Çarşıda yUrUrlerken Mus 
lafa Kemal dikkat ediyor: Bay LO.tflnln aya. 
~nda çizme panta'onu var; fakat kundura~ı 
bir çizme değil, ale!Ade bir ayakkabıdır. Bu 
eğer bir yanlışlık e~erl değill!e, muhakkc\l' 
bir sefalet manzarasıdır. Mustafa Kemıt.1 

bunun eebcblnl Bay LOtfldcn soruyor. O, şu 
cevabı veriyor: 

- Kemal, hakikat gördUğün gibidir. Bun. 
dan başka pantalonum yok. • 

üç arkadaş 1;arşıda yürüyerek bir köııe<h, 
içine ancak iki üç adam sığabilecek. hücre 
kabilinden bir dllkkılnm önüne geliyorlar. 
Burası tüccar Mustafanm (1) tlcarethanesL 
dlr. DUkkA.nın önünde duruyorlar. Ayağmd'.\ 
ayakabı yerine nalın bulunan bir adam takır 
tukur yürUyerek kendilerine doğru geliyor 
ve dUkkAnda oturacak yer olmadığı için dtltt 
kAnın önllne birkaç sandalye koydunıyo•. 

Mustafa Kemal meraklıdır: DükkA.nın içini 
görmek istiyor, giriyor, raflarda bir takım 
ha!lt eşya var. Orta.da uzun bir maııa duru. 
yor. Bunun UstUnde felsefeye, IDkılAba, 

sosyalizme, bbba ait !ransızca kitaplar var. 
?.:ustafa Kemal bunlan karıştırıyor ve tlca. 
reth&ne sahibine ııonıyor: 

- sız atıccar mı8llUZ, f!lozof musunur, 
doktor musunuz neııtnı.z? 

TUccar Mustata şu cevabı veriyor: TUc. 
carrm, bu kitaplar eaklden kalmış §eylerdlr. 
Unutmamak için ara sıra okurum. 

Aradan günler geçiyor. Bir gece MusWa 
Kemal, Müfit, Doktor Mahmut (2) ve Ltltfl 
tüccar MuııWanın evine gidiyorlar. Şamın 

çıkmaz karanlık bir soka~mla bir evin 
kapısını çalıyorlar. TUccar Mustafa, elinde 
bir IAmba ile kapıyı açıyor, •'Buyurunuz , 
diyor. 
Şamda dünya kllranlıktrr; bu ev de karan 

ltktır. O gece, yalnız doktor veya tUccat' 
MusWanm e:lndekl IAmba ı§lk vermekte. 
dir. 
Toplantı doktor ve tüccar Muııtafanm evt. 

nln bir odasında oluyor. 
- lhtllAl yapmalı, fnkılAp yapmalı. 
Bunu ııöyllyen doktor veya tüccar Muıta. 

fadır; devam ediyor: 
- Ben tıbbiyenin son smı!ında iken bu 

emeli takip ettiğim için evvel~ mehterhanede 
yatbm, l!Onra sUrtıldUm. Çok kıymetli arka. 
dqlarımız vardır, inkıllbJ yapmalıyız. 

Mü!lt ayağa. kalkarak bağtnyor: Beheme. 
hal yapmalıyız. 

Bu kadar ciddiyet ve katiyet karşııımda 
Bay LOtfl: Ben, diyor, çoluk çocuk sahibi. 
yjm. Namuslu bir adam olduğum için 1!1.:11 

tabi olurum, fakat benden bir §ey beklem"l. 
yjniz. 

O dakikaya kadar arkadaşlarını aadece 
dlnliyen Mustala Kemal: O halde, diyor, ılz 
buradan deha! gidiniz; diyor, bizim bundan 
sonra konu1'ıtcağımız §eyleri alzln dinleme. 
nlz caiz de~ldlr. 

O gittikten sonra orada kalanlar fnkılA.p
tan, inkılA.p yolunda ölmekten bahsettiler • 
Muııtata Kemal : Me!iele ISlmekte defi!, ölme. 
den idealimizi yaratmak, yapmak ve yerle,. 
tırmektlr. 

Bundan sonra doktor Mustafa, Bütün hı. 
raretıyle Mustafa Kemale hağlandr. 

O gece orada lnkılA.p ~·olunda çalışma.k ıı.. 
zere bir cemiyet kurulmuş ve buna Vatan ve 
Hürriyet adı verilmişti. 

Suriye - Makedonya 
Mustafa Kemal Suriyede mUmkUn olanı 

yaptLktan sonra Makedonya.ya. geçiyor vı 
Şamdakl eııerlnl Makedonyada da kuruyor. 

E\•rensel ve tarihi l§tn, J908 fnkıllbmm e. 
suınt Şa.mda Dr. Muııt:atanm evinde aramak 
llzımgelir. 

(Bu yazın aynen "Ulus" gazetesin • 
den iktibas cdilm~tir.) 

(1) Çonım "ll~lan Dr. Bay Mustafa. Can. 
kldn. 

(2) Mustafa K~malln müfrit lnkı11pçı ar. 
kadaşlamtdan biri. 

Çin Japon 
harbi 

Şanghay 11 (A,A,) - T'aol!hantdan Lluho 
yakınında bir noktaya kadar giden bin mil. 
ilk bir cephe boyunda şiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. Birçok kasabalar, alev. 
Jer içindedir. 

Vousoung sahilleri boyunda da diğer bir 
topçu düellosu yapılmaktadır. Bu ıahlllerde 
Japonlar, Klangvana doğru ileri harE'ketl 
yapmak maksadlle bir yan hareketi icra.sına 
teşebbüs etmişlerdir. 

Japonların istikşaf tayyareleri, Pootung 
üstünde uçmuşlarsa da Çinlilerin Bambu hah 
çeleri altında gizlenmiş olan toplanrun mev. 
zilerlnl ke_şfe muvaffak olamanıışlarchr. 

Kızıl Çin ordusu 
Tokyo 11 (A.A.) - şanghaydan blldirlll. 

yor: 
Tiençlnln şlmallnden gelmekte bulunao 

Kızıl Çin ordusundan 60 biıı kişi, Pekin _ Su. 
lyuan demlryolu boyunca Japonların yap_ 

makta oldukları ileri hareklta artık muKavs 
met edemJyen Şa.ııaidaki orduları takviye et 
mek üzere Sulyuana doğru ilerlemektedir_ 
ter. Kızılların plştarlarmm şimdiden Suiya't. 
nın cenubuna vasıl olmuş oldukları söylen. 
mektedlr. 

Çinlilerin bir muvaffakıyeti 
Şanghay 11 (A,A,) - Ccntral Niyuz ajan.. 

11. Çin kıtaatmm Kalgan ve Yangkao ara.<1m 
da Pekin _ Sulyua.n demlryolu Uı:erinde kA. 

in bir mevki olan Tchalkoupouyu istirdat et. 
mlş olduklannı bildirmektedir. 
Şu halde Japon hatlarmr dağıtmak lçlıı 

Çinlilerin bir yan harekeU yapmıı olduktan 
anlaşılıyor. 

Fedai Çin pilotları 
Deyll Ekspres blldlrlyor: 
Dört yUz Çin pilotu Tokyoyu bombardnnan 

elmt>k için hazırlanmaktadırlar. Son zaman. 
tarda Japonların amanl!ızca hareket ederek 
Çin §<'hlr:erlnl bombardıman etmeleri ve s:ı. 

vıı halkı öldürmeleri Çln!Uerl aon derece 
kızdırmıştır. Sivil halkJ bombardıman et. 
menin ne olduğunu göstermek için bu dört 
yüz. Çin pilotu Tokyo ve diğer Japon şehir. 
lerinl bombardıman etmek içln ahdetmlşle!". 
dir. Japonlar bir defa daha bir Çin şebrt 

nl bombardıman eder etmez bu fedaUer 
Japon ukert temerküz mahallerlle cephane 
fabrikalarını bilha.cıııa berhava etmeğe teşeb. 
blls edecektir. Fedailer grupunuıı ismine de 
"•Yap \'e öl,, ismini takmışlardrr. 

Kolera Japon ordusuna sirayet 
e tti 

Londra 11 - Şanghay mmtaka.ııroda zu. 
hur eden kolera Japon ordusuna da sirayet 
etml§Ur. Bugün yirmi Japon askeri kolera.. 
dan ölrnll§tUr. 
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Bugünkü keşidede 
kazanan numaralar 

50 000 
Lira kazanan 

7988 
Sonları 88 le nihayetlenen biletler 

ikişer lira amorti alacaklardır. 

15000 
Lira kazanan 

19892 
92 ile biten biletler ikişer lira amorti 

alacaklardır. 

3000 
Lira kazanan 

36401 

1000 lira kazananlar 
21707 18644 

500 Ltra kazananlar 

37512 27595 30617 22794 37986 
10985 36103 36028 7195 9450 
21281 30062 24748 

200 Lira kazananlar 

11287 25157 13593 35978 16500 
21743 11639 11942 4072 1720 
25408 3017 21047 5108 20520 

18047 32069 18187 19257 26238 
38047 11220 5755 33641 23743 

5302 

100 Ltra kazananlar 

16962 35406 31889 26841 15272 
31249 24905 34596 34884 7155 
25372 2621 18330 30267 1695 
38555 1012 17062 6769 23116 
17545 3745 11867 29814 28293 
38745 3184 125555 30095 13291 

1250 13942 27848 4927 1734 
880 31109 27673 14352 322 

36909 38022 32226 

ltalyan ajansına göre 

Romanya krah 
lstanbula 
geliyor 

İtalyan Sterani ajansının bir habe
rine göre Romanya kralı Karolün yeni 
satın aldığı Nahlin yatı bugünlerde 
limanımızdan geçerek Göstenceye gide
cektir. 

Kral Karol yeni yatiyle ikinci teş

rinde bir seyahate çıkacak, Türkiye, 
Yugoslavya ve İtalyayı ziyaret edev
cektir. 

Nahlin yatı evvelce sabık İngiliz 
kralı Edvardın şehrimize geldiği yat· 
tır. Bu yat Leyli Jule isminde bir ka
dına aitti. 

Yugoslav 
manevraları 

50000 askerle 
yapılıyor 

Belgrad, 12 (A.A.) - Harptenbcri 
Yugoslavya ordusunun yapmış olduğu 
manevraların en büyüğü eylül ayı niha
yetinde yapılacaktır. Bu manevralara 
ihtiyat zabitlerinden bir kısmı da da -
vet edilecektir. Manevralara takriben 
50 bin kişi iştirak edecektir. Manevra
lar, on ~:in devam cl:iccek ve başlıca 
harekat 21-26 eylülde yapılacaktır. 

Manevraların kumandanı, yüksek 

50 Lira kazananlar 

16456 3007 7113 31414 5585 36105 
31248 18174 17071 26182 11473 28702 
20313 3580 406 11917 34319 25282 
39G!S 32825 38631 15365 9617 19462 
33000 23814 30259 23528 27663 39714 
21427 37227 30483 38020 9849 22914 

8768 10453 32651 16628 33421 24486 
19523 30142 31059 4153 29995 28940 
31854 20086 318155 22308 9855 15167 
13271 26733 9222 6132 36826 7801 
13136 17833 23543 2399 18680 20555 
36281 30863 17022 845 25509 572 

6955 24056 1S032 26426 25856 13321 
15881 28325 19:1.19 10620 20191 3790 
16982 24305 29336 13371 30134 36119 
25611 11495 23061 39267 26027 33768 
25490 19814 28377 9482 26550 11862 
34018 24960 2817 4830 39673 23252 

3831 28070 22152 15121 2252 616 
30603 36224: 33824 23270 3424 7 22897 
33425 15927 30025 15927 30025 29659 
30226 733119437 27258 15239 10647 
4739 36868 14247 38917 124931282(. 

29480 24812 4799 4233 10618 39789 
18095 22825 10186 832 33002 35582 

16959 30898 36754 17726 1497 21·, hl.) 

3327 4 3364 7 23558 34842 22965 38791 
16191 4489 38012 20535 16035 36811 
3817116376 27173 16949 23971 32044 
30805 32871 32755 25010 17106 39568 
11221 17938 20485 

SO Lira 1'azananlar 
10261 62 3398 4653 26691 2'291 36864 
9639 7426 6107 2658 33984 28:198 12'8e 

27826 25i59 646 29286 347"8 19874 87878 
7168 37648 4221 13330 38577 '206 74ıs& 

11405 30373 37971 13435 32895 28038 37901 , 
22098 24142 10943 2234 16118 13849 24495 
24710 26128 35558 28124 8663 33760 98~ 

23964 10378 10718 23393 4279 30826 28631 
19387 37495 19494 22769 21300 29461 1164, 

4597 25931 8452 12550 25216 26779 24101 
10955 25416 26048 6~ 11725 29176 233 
12111 38459 25680 66 32228 39241 15349 
36851 24780 23969 26100 21619 18789 18261 
27876 7634 16435 707 174QQ 35842 928 
5493 25~2 28496 27596 23991 35127 36898 
1367 4398 39211 3210 6034 87925 J006l 

37124 17422 38804 10820 32652 8440 28671 
1299 30990 ısı 1386 4415 1688 244q9 
9638 32076 14223 6692 17203 21050 836 

19508 18575 34592 31607 15649 34092 21727 
l0840 9778 38901 6261 80 4014 1949 
22051 ~138 32763 28722 24286 35843 916T 
7840 39372 10707 14331 21030 14518 37993 

38747 13172 15108 14785 38834 10022 1441~ 
1818 20499 34782 24945 32598 6885 21403 

30561 23931 39581 34935 28400 36748 84ll 
13959 31309 11184 3906 23715 27579 35229 
3991 10784 30338 32118 22912 22954 5849 
9830 37352 10443 29915 3:123 19683 2318 
137 17084 2354 27973 1~522 36166 4531 

34917 23902 27468 20959 3216 36139 14441 
17336 36496 24445 26120 7445 19766 27647 
16741 30124 3078 1870 15699 1653 23023 
13005 16138 38362 19541 9980 16761 18011 
24070 26776 3898 20100 6147 13670 10300 
22R05 28480 14369 13829 11429 18406 11526 
3174 2311 37296 2601~ 29999 21084 26869 
l9~64 13899 9695 7112 12234 30163 15552 
24888 12519 8110 37985 16825 17749 307'3 
11039 15616 26270 20917 13795 34638 39939 
39688 8971 34339 7390 5247 10366 26941 
34167 11856 4522 25113 l8714 31266 12055 
8325 7651 23017 32299 

10000 Jfrahk son 
mUhAfat 

29489 
20.000 Liralık mü.kaf at. Beher nu• 

mara beter yüz lira alacak. 

1757 24899 26349 15589 7185 
8282 35495 20462 13718 35004 

34641 19143 22302 8589 34606 
8064 31285 38606 27081 35740 
5445 3723 25824 14615 30222 

9346 16053 28703 11554 8647 
5069 7208 17584 3464 14978 

24571 15702 11135 15i77 

lstanbulun en çok salı/an /rakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kô:r ederler. 

askeri şura reisi general Milin Milova
novitch ve erkanı harbiyei ummumiye 
reisi de umumi erkanı harbiye reisi 
muavini general tbija Bra.cb.itchtirıt 1 
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Fransız dllberl, kurşuna dizilen kocasının 
intikamını almak i~ln casus olmuştu 

-Kocam casus değildi. 
- Orta.da divanharbin karan var .. 
_ Amirleri mes'uliyetten kurtulma::t 

için kocamı kurban verdiler'. K.ocamm 
masumiyetini isbat edecek, ıntıkamını 
alacağım. 

- Bunda muvaffak olmanızı te. 
menni ederim. Hatta icap ederse size 
yardım da edebilirim .. 

- O halde sizden bir ricam vM" .... 
1:;tihbarat şubesinde bana bir i§ veri -

niz. 
General biraz düşündükten &cınra: 
- Kocanızın akibetinc duçar olmak. 

tan korkmaz: mıaınız?. 
- Bundan sonra benim için hayatın 

kıymeti yoktur •• Kocamın masnumiye. 
tini isbata çalı§makla beraber vatanıma 
da hizmet etmek istiyorum. 

General iki gün sonra bana bir vazi. 
fe verebileceğini vadetti. Filhakika 
söylediği gün.de ben'i çağırdı ve: 

- Arzunuz üzerine siz bir i2 vere. 
ceğim .. ·Yalnız bu hususta kim.eye 
bir ıey söylemiyeceksiniz. Bizim iatih. 
barat şubemizde çalt§rnanız: doğru ol • 
mryacaktır. Bu itibarla ıize yabancı 
muhitte bir iş verece~im. Ermenilerden 
dostlarınız veya tanıdıklarınız var mı? 

- Hayır. 

- Çok güzel.. O halde işimiz kolay. 
laştı demektir. Size bir mektup verece. 
ğim. Mektubu kendisine götürect>ğiniz 
adam crmenilerin Taşnak fırkasının re. 
isi ve ayni zamanda bizimle daimi te. 
masta bulunan şayanı itimat bir adam. 
dır. Ben J&hsen kendis:yıe görüştüm ... 
Bizim nam ve hesabınuza bu zatın em. 
rinde çalıficaksınız. Yalnız ifa edilmek 
üzere size verdiği emirleri yerine getir 
mezden evvel bizi haberdar edeceksiniz. 
Ayrıca bu ı:atın hergUnkü temaılannı, 
faaliyetini de günil günilne bize bildi • 
rcceksiniz .. 

- Emirlerinizi memnuniyetle kabul 
ederim, fakat bu §erait altında kocamın 
masumiyetini isbata çalıpcak vakit 
bulamıyacağımı zannediyorum. Bu iti. 
barla bana daha serbest bir ig vermeni. 
zi rica ederim. 

- Bilakis bu iş sanainde belki daha 
kolaylıkla maksadınıza nail olacaksınız, 
çünkü emrinde çalışacağınız a.dam ko • 
canızın yakın ahbaplamdan biri idi. 

- Kocamın ahbapları arasında bir 
ermeni hatırlamıyorum. 

- Bu sözünüz, kocanızın sizden giz. 
1i milnasebetleri olduğunu isbat ediyor. 
Bir müddet bu i~te çalışınız, memnun 
kalmadığınız takdirde başka bir şekil 
düşünUrüz .. 

Generalin tek{ifini kabul ederek tav. 
siye mektubunu Hra~ teslim ettim. 
Bana kar§ı bilyük bir hüsnükabul gös. 
terdi ve Kabristan sokağındaki 37 nu. 
maralı binada benim için bir dişçi kıli • 
niği açacağını söyliyerck bu hususta Ke 
neralle mutabık kaldıklarını ilive etti. 
İşte bu şerait altında Taşnak fırkası 
me~kezi umumisine yerleştim. Bidayet. 
te ıs:cmiyerek girdiğim bu İJten ayrıl. 
~~k ıstemiyorduı:n, zira Ilraçm Fransız 
ıstıhbaratı ubesile daimi temasta bu 
lundufunu ve istihbarat zabitlcırini~ 
sık sık Hraçla bulustuklannr öğrenm· . K • ış. 
tım. o:arrun intikamını almak ümidile 

bu muhitten aynlmamaya karar ver 
dim . • 

Hcnriette hafızasını toplamak iirere 
biraz; düşündükten sonra aözüne 'u 
şekikJe devam etti; 

- Günlerce. aylarca beraber ya_p . 
dığrm Hraça karşı büyük hit tevecc'üh 
his etmeğe başlamıştım. Bu teveccüh 
yavaş yavaş mahiyetini değiştirerek 

hissi çerçevelere girmlştı. Halbuki Hraç 
bana e!ıemmiyet vermiyor, ve hizmetçı 
muamelesi yapıyordu. Bu vaziyet kar. 
ş'.sında bir gece Fransız sefaretinde ve. 
rılen balo:ia istihbarat zabitlerinden 

biri ;le ahbaplığı fazla i!erlcterek Hra. 
ç.rn los:-ançlığını tahrik ettim. Zabitle. 
rın benımle fazla alakadar olduğunu gö 

ren Hraç baloyu yarıda brrakarak 
Kabristan sokağına dönmemi emredi~. 
ce: 

- Hususi hayatıma, bilhassa hissiya. 
tuna kanl!amazsınız ! diyerek o dakika 
da benimle da.nsetmek istiycn bir zabi. 

tin kolları arasında dönmeğe ba§ladım 
llraçın gözlerindeki hiddet kıskan!:

lığının şiddetini gösteriyordu. Bu ha. 
diseden aonra Hraç, bir daha beni yal -
ruz başıma baloya göndenndiği gibi, 
evinde tertip ettiği ıüvarclere de beni 
davet etmemeğe ba~ladı. 

Bana kaqı ne gibi muamele ettiğini 
dün gözünilzle gördtinüz .. Hraçın dün 
ko:i şüpheleri yersiz değildi. Sizi görür 

görmez vurulmuşa ldöndüğümi'hissettim. 

~anaiyonunuz hazırdı ve bu geceyi ora 
da geçirebilecektiniz .. Fakat sizi gör • 
dükten sonra derhal planımı hazırla • 
drm. pansiyonun hazır olmadığını söy. 
!edim, Hraç, sizin otelde kalmanızı is. 
temediğinden geceyi burada geçirmek. 
ten başka çare Y.almıyacaktı. 

- Henriette, sen hakikaten, çok zeki 
bir kadınsın, dedim. 

- Seven kadın kadar zeki mahli'ik 
tasavvur edilemez. Tahminimde yanıl. 
madığım işte meydanda ... 

- İyi amma ya Ilraç hakikati öğre. 
nirse .... 

- O esasen dün şüphelenmişti.. Bun. 
dan dolayı.dır ki beni geceleyin Tarab. 
yaya yolladı ve iki defa da telefonla be. 
ni arayarak Trabyada olduğuma ka • 

naat getirdi .. Yalmz saat 2 den aonn 
buraya dönebileceğimi düşünemedi. 

- Hraçr burada bulmaktan korkma. 
dınız mı?. 

- Bu geceki cinayetten sonra beni 
düşünecek vaziyette olmadığını biliyor. 
dum. 

- Ne cinayeti'!. 
- İstihbarat memuru olduğumu 

unutmayınız .. - .... 
- Ben adamımı iyi tanınm, Hraçın 

bu gece buraya gelmiyeceğine emindim. 
Hatta bugüa de buraya gelmesi şüphe. 
lidir . 

- Peki biz ne yapacağız?. 
- Öğleye kadar burada istirahat ede. 
riz. Öğleyin ben daireme ineceğim .. Siz 
de burada beklersiniz. O zamana kadar 
Hraçtan bir haber çıkmazsa beraer ye 
mek yeriz. Yalnrz beni hundan sonra 
yalnız bırakmıyacağınızı vadeder mi. 
siniz? • 

- Sizi müşkül vaziyette bırakmak 
istemem. 

- Ben henüz ihtiyar sayılmam .. Üs 
t~lik biraz da zekam var.dır. Benim gibi 
hır kadın ytl on iki ay makine rolü ifa 
edemez .. Bu hayat devam edt>rse. gü • 
nün birinde tehEkeli bir yola girmekten 
korkworum. Hraç bu tehlikeyi görme 
di. Siz daha samimi ve centilmen bir a. 
damsırıız .. Bilhassa bu geceki müşfik 
muameleden sonra beni yalnız bırakmı. 
yaca~ınızdan eminim. 

İşte bu suretle Henriette ile aramız. 
da sadakat mukavelesi aktedildi. Bu 
kadından ayrılmamayı vadederken avni 

·zamanda onu kendi ifadesiyle "tehlike]• 
yola girmekten, menetmek istiyordum. 
Henriette'in bulunduğu muhitten av. 
rdıp intikam his&yle Fransızlara ve d~. 
layısiyle bize karşı cephe kurması ihti. 
malinin çok kuvvetli olduğunu gözle • 
rimle görür gibi oluyordum. Hraça, ilk 
fırsatta bu vaziyeti olduğu gibi anlat. 
mak suretiyle Henri~tte'in ebedi teşriki 
mesaisini temin· edebilece~i:ni ümit e. 
divordum. Bu düşüncemi Henriette aç 
tığım zaman, bana : 

- Evet, sevişt•ğimizi llraça acıkca 
bi~~ire~iliriz.. Bu suretle kendisi <.le j 
mustenh olur ve bir daha benden şüp. I 
helenmez demıştL 

Bu büyük müjdeyi vermek üzere sa. 
bırsızltkla Hraeı beklivorduk . 

Komlte<'I aşkı 
Öğle yemeğimizi Henriette'in daire. 

sin.de yemiştik .. Scnelerdenhcri bir ka 
dınla haşhaşa yemek yemek saadetin • 
den mahrum olan bir adam sıfatiyle k••ı 
dimi son derece mesut addediyordum .. 
Artık Henriette'e tamamivle alısmıs. 
onu hakikaten sevmeğe haslamıştım. • 

Bütün tereddüt ve ~üphelcr:m ıail 

olmu§. beni samimiyetle sevdiğine, d:ı. 
ha dotruau onun birisini sevmek mcı:. 
buriyetindc olduğuna kanaat getirmi' 
tim. 

( Dov<Imı var) 

HABER - J\lişam postası 

Haber, okuyucuJan ııraamda bir 

fıkra mUsabakaaı açml§trr. Gönderi. 
ıecek fıkraların kısa ve hlc olmllz.ııa 
az lşiUlmlş olmaıu IAzımdır. 

Fıkralar, ı;önderenh:rln imzalan 
yahut mUsteıır adlarite ne11red1lrcPlı 
ve ber ay o ay içinde çıkacakların 

en iyilerinden beşine muhtelif ve kıy. 
metil bedlyeler verllrrektlr 

Bize bildiğiniz güzel f rkralan 
gönderiniz. 

Azıcık ••• 
Salamon Milra.ni evlenecekti. Ha -

rıl harıl zengin bir güzel kız arıyor. 
lardı. 

Kardeşi Nisim bir akşam Salamona 
müjdeyi gelirdi. "Oğlum, on be§ bin 
lira drahomalı çok güzel, terbiyeli, 
tahsil görmüş genç bir kız buldum, a
ma biraz kusuru var,, dedL 

Salaınon hemen atıldı: 
- Kör mü? 
- Yok canım, badem gibi gözleri 

var. 
- Topal mı? 
- Yok be kuzum, keklik gibi yürü. 

yor. 
- Sağır m1, dilsiz mi, çolak mı? 

Kanbur mu? 
- Yoka canım, böyle bir kuşur de

ğil, ehemmiyetsiz bir Rey. 
- Peki öyleyse, söyle neymiş bu az 

kusur? 
- Bir şey değil be kuzum, a.z.ıcık 

gebe. 
Ş. Ko::ik 

Belini kırarsın 
Çok fakir bir adam, karısı ile bir 

piyango bileti almı~lar. Ak§am yine· 
aç, susuz olurmu~lar, konu~uyorlar: 

- Ah şu piyankodan para çıksa ... 
- Bir ev alsak. 
- Evi halılarla doldursak .. 
- Bir de otomobil alsak. 

- Yok, otomobil istemez. Bir mer-
kep 'alırız. 

- Merkep doğurur, bir sıpa olur. 
Bu sözü duyan küçük oğlullan aya.. 

ğa kalkmış: 

- Baba, o sıpaya da ben binerim, 
demiş. Adam pürhiddet kalkmış çocu. 
ğa dehşetli bir dayak atmış. 

- Ulan demiş, küçücük sıpanın be
lini kırarsın. 

!. Ş. s. 
Dördüncüsü açıkta 

kalır 
Aptalın birine: 
- Hesap bilir misin? 
-Bilirim. 
- Öyleyse şu üç elmayı dört kişiye 

taksim et. 
Aptal biraz düşündükten sonra: 
- Üç kişiye birer elma dü.~r. dör. 

düncü de açıkta kalır. 
p .L l.<tnwil n akkı 

Hepinizi tepeleriz 
Fantoma Mehmet Sirkeciden topla. 

dığı birkaç hevcskar artisti ve Uç dört 
trompetçi, davulcu ile Anadoluda tur. 
neye çıkmı§lı. 

Bir hayli dol~tılar. ellerindeki üç 
be3 kuruş da suyunu çekti. Bir akşam 
Kayscr'nin bir l<azasında temsil vere
ceklerdi. Başlama saatini bir saat ka 
dar geçmişti, tiyatroya gelen seyirci 
onu bulmamıştı. Seyirciler sabırsızla. 

nıyorlar, ayaklarını vurup ıslık çalı • 
yorlardı. Fantomanm kan beynine 
çıkmıştı. Perdeyi aralayıp sahneye fır 
ladı~ 

- Bana bakın. biz si1,den daha kıı. 
labahğız, sesinizi kesin, yoksa şimdi 
hepinizi tepeleriz, dedi. 

Ş. Ko::ik 

HABER 
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ŞDlkayetoeır0 temenınınoer: 

Am8ıi . baSma !.. , 
' Basma ceza vat··· - ' . Köprü üst ündeki ceza s;;; 

f emini kaldırmak ıazırrı }. .• "'. 
uıısl! t. ısıl 

Belediyenin köpril üzerinde karşıllan lf,ıu-. 

şıya geçilecek yerleri teııbil ederek burala. , 
nnı sarı çMlerle l,şarcUediğl mal<ımdur. 

HergUn okuması olma.yan veya ı;ıızcte oktı. 
mıyan birçolt vatandıı.ş köprU Uzerinde 
bu çfvılerlc 1pret edilen yerlerin harlclnd"" 
bir noktadan kar&11yıı gcçUJti için kRrRkı>la 

göttirUlllyor ve para cc7.asına çarpılıyorldr, 

Bilha.wııa Anadoludan veya lstanqul harıcınclcı 
l.ıır yerden §"'hriınlze gelenlerin büyllk bir el< 
serlyetı böyle bir yasaktan haberdar olmıı. 
dıkları için 102 kuruşluk ccznyı \·ermek mcc 
buriyetlnde bırakılıyorlar. 

• • * 
!§in.bir de glllUnç tarafı var. Onu da hlr 

arkadıışımız §oyle anlattı: 
- KöprünUn sağ kaldırımınıJa lttrliyur. 

dunı. Biraz önümde haki elbiseli, kıRa panta_ 
!onlu, çıplak bacaklı ııarıı:ım ve yııbıı.rıcı hfr 

seyyah oldu~ıı her hallnden besbelli bir deli. 
kanlı yürUyordu. A k,am llzerl kdprtıde dtn. 
şetli bir kalaba.Jık vardı. Du yabancı şa~-ı 

sola bal<tıktan ııonra birden yaya kaldırınır. 
nm kenarına yakl~tı. karşıya g-eçecektı . 

.Aıı!o.lttan kaldırdığı ilk adımını parkelerin 
Uzertne atmağa vakit bulamadan Uç çlct 
el birden bir ııimşek hızlyle dellkanlıya ya. 
pıştı: 

- Aman ba&ma! .. 
- Basma, ce7.a var .. 

sizlik ctnı•k lııUyeccklere ,.e ı:neıııur& ~ dJll 
F.l'tı.ııen nlzame., yRaaklar& da~l.rl ~ 
saygı l'Östert>n TUrk vatan ıııJŞ 
böyleleri de çıkmıyacl\ktır. d görflllll' dtl'· 

l>Unyanın hiç bir tıırafın 8 
_,&)! lA~ 

ka1dı1 •µ 

bu "A;~ dm~ı u d ~ 
Şarap ih~i~.~~: 
(<;ti keller iizcrindekı ıruaııdır 
fiat,, ibaresi kaldırt c.ar•P11ra 

· 11alk10 r bÖY· 
inhisarlar ldaresı k ve 

.. d·- · . b ı·ı arttırma ..ı lı oıaıı goster ıgı rag e fay.ua .. hhate 'fı .. 
lece ayni zamanda 11 ·aıuııal< 1

T" 

bu ilikinin istihlakini çognasıl 1<ul1'~ 
. 1 • ıı:arabın . ıııw 
fıyatları ucuz attı· :ı vir içıP ııJI 

· nıla::ağı hakkında halkı tden SütÜP b ı. 
b ıun u. ııo•' 

telif te§ebhlislerde. u Fakat bir 11 
lar iyi, güzel tedbırler... bir okııY11' 

. da bıze 
ta daha var kı. onu 
muz haber veriyor. 

• örl, • * curııut g Jt 
Riz:ede oturan bu okuyu leyi ~o] 

111ese 
derdiği bir mektupta 1' 
izah ediyor : _su itİ~~tl 

•• 1• ur da.. --:ırıor 
"~arap bir nevı ı aç ·ı.ar P" 

':I cak ihtı" tDf' 
•arap üz•rinde yapıla ~serte 
~ - eder. r; ıı', 

Delikanlı döndü, Ş&§kın L'li§krn, kendisini 
ııımıııkı yakalayanların yüzlerl.ııe bakt.ı. Türk 
,;e bilmiyordu. ötekiler, denizden can kurt.n.. 
ran insanların hazziyle gillUmıılyerek ona 
bakıyor ve gözlerini, korkunç bir ıey görll. 
yormuş gibi evvelı'ı. ka.ldırııne. sonra da deli. 
kanlının gözleri içine dikiyor. ve kafalarını 
yukarı kaldırarak: 

vatanda!ları alak~dar .. 
0 

biitUrı ,A"'r. 
• Jemek lazımdır kı bugtı 'btilcarı .1• 

. . d carap ı bıJll"'" 

- Sakın ha! ... 

Manasına ~11.llıyorlardı . Yabancı gene bir 
§OY anlamadı. Halbktrlarm lrasmda fran. 
mzca bilen dô yoktu. Etratıarını.la bir hayU 
kalab{llık kUmelenml~tl. Nihayet bu kalaba. 
hk arasından ~ir hayır aahıbl gence yukln§. 
tı ve ona ancak çivilerin bulpnduğU yerdea 
cezaya bıuııturdıın geçebilec;ğlnl anlattı. 
Seyyah memnun. geniş bir reveransla hnlh. 
ktrıarmı selAmladı ve çivtlerln bulunduğu 

tara.ta doğru yürüdü. 

ıt. • * 
Bir okuyucumuzdan, bu bahse dair blr 

mektup alı.lık. Galatada Rıhtım caddesinde 
Vahram Hacınhyan adındaki bu mrktup sa. 
hibi diyor ki: 

''Köprü Uzerintle çivilerle lşarcUenmlı 

geçit yerlerinden maadıı bir de iki o.yrı yer 
de tramvay duragı vardır. Tramvaylardan 
inen halk Adalar, Kadıköy ve Boğaziçi va.. 
purlanna yetişmek telft.§ı ile, çivili geçit yer. 
!erinin roevcudiyeUnden haberdar olsa bllfl, 
hemen k&l"Jjıya geçmekte ve cezaya duçar 
olmaktadır. Cezalarm çoğu bu iki durakta 
tramvaydan lnenler,gazete okumıyanıar, ls. 
tanbula yeni gelenler tara!ındll.D verilmekte. 
dir. Bu halin önUnU almak lçlıi acaba köprü 
üzerindeki tramvay durak yerlerini geçitle.. 
rln yanına getlnnek veya geçitleri tramvay 
durak yerlerine kaldırma.it mümkün değil ml 
dir? Böylece bir kısım halk ceza vermekten 
kurtanlıru§ olmaz mı? .. 

... * * 
Blze kalırsa mademki ge_çlt yer!erlnde b1. 

rer polis memuru bekletiliyor. Bu memurla. 
rm vazifesi dalgınlıkla veya haberi olmadığı 
için geçit yerleri haricinden geçmek lstlyen. 
!eri yakalayıp karakola götürmek, ceza al. 
ınak değil, onlara ihtarda bulunmak olmalı. 
dir. Esasen 1ıtanbul halkı bir mUddet sonra 
bu yasağa alıp.cak ve ~çlg intızamx, mc. 
mur beklotmeğe IUzum kalmadan, kendiliğin 
den teeııııtı• etmi:ı olacaktıi. Bir müeyyide 

dolu vılayetlerın e r .. tstal1 t" 
dır. Mesela Rirede bugun i ttrıı>' A 

·ı n husus ""r"-25 kuruşa alınabı e unkU blJ r 
raptan 42 kuru,tur. Ç .ısıt" 

• . darnıı- ~"' 
.. . d b' " amı fıyat.. _.ı 
uzerın e ır aı da fiyatın . ~il 
dır. Bu damganın altın ı-ıaJb~ ,.~ 
ruş olduğunu okursunuz:. satıJ.ıf• 
şarap lstanbulda Z5 kuruşa .42 Jrıl~~ 

• • Jiyatr ç 
cak üzerinde ( Azam~a bile bir ııtP 
yazılı olması İstanbu ıı• ~:ti 

. · 1 danrn351 
,, ""-ecnebi ve yerlının a . rııeseJ" ~ 

olmaktadır. Anadoluda ııe ıuk f'. ~\I 
- 'b' b 25 kuru§ AZ de oldugu gı ı u • ..ıel\ f.te 

istınaı:ı il' 

azami fiyat .damgasına şarap1ar1~ııııı 
ruştan aŞAğ• utıırnaı. hİÇ tc 1 • f 
rine böyle bir damganın b •lt• bil' ·r. 

ktat1 a, tefi 
yoktur. Halkı aldatın~ raP tW 
yaramıyan bu ibarenın şa aıcıırıtıı# 
.deki etiketler üzerinden ~r·•' 
çok hayırlı ve faydalı ola ~ 

• • • ... Jc' Şıt~ 
kkı ,,ar· dıı 

Okuyucumuzun ha ,,.arıı ,, 
• r. eye J ıit' 

ı:erindeki bu ibarenın ' _..ıırtııl J' h·sar ,,... rıı' 

bizde. anlayamadık. in 
1 

(i atla al pt• 
d · - .. k' -ı1ktU y ..!• 
ıger mus ıratı 11- pları ı:ı.- ~e 

alışmış olan halk bu şara fiyatl• 'd'" · 
~la üzerinde yazılı 018~. tıeletıfı'le ~~~ 
de aldandığır.dan hiç ~~p]Ü 1<ar1f

1 
bd 

. . u tur re 
satın alabılır. per le uıe ıııı' 

y .. "ne geçme JOlfl e 
ve yanlı§lıgın onu . ..ıeıı Jel tjl1 
. . . .. ı:erını:ı .. fa' 
ıl:..arenın etıketlcr u ~-· ııte•· il' . ·n ".. ıJ' 
ar. bunlann anıiıterını le rıtc• ,tıl' 

.. .. balk tc ,.. fi)' 
olur sanırız. ÇunkU örecc•1 

(lf 

!inde şişenin üzerinde !beti arttı r• d' 
ehvenliği karşısında rag ta1asSrt1'1' jııı' 

Böylece bir takı~ ::ar yaP~:def" 
fabrikalar zararına ıh ]<anıatı. r.e~· 

tur ·ıu ' kanı bırakılmanuJ 0 dikıcatlet'1 

Alakadarların nazarı 
aranırsa ceza, ancak poliııln ihtarına itaat. riz. ti 
---~----~-.----~~---_;_.:_~· _;_- f Ş' 

Giüzen Türknyeden man=ars 

Bergama 
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ls2 p 'K R D 'AYAN r N K I z l 
~-----------------------------------------~~ l'itı e geçene .. Dalbara.nı göstererek • 
lla toban köpeğiniz siz.in yerinize ba. 

tnukabelede bulunabilir. 
-s .. ı .. ' oy eyınız .. 

~ ...... :Peki madam. Yalan söylemiye te 
~ .~ı etmediğini daima iddia eden 

h~s dö Soriycntcs cenapları beni 

l:i~etine almak için yalan söyledi. 
l'o ~alan sözlerini aynen tekrar edi. 
~c~: ''Burada kralın lehinde hare. 
ti 8ö edeceğime emin olunuz.,, Bu sözle 
aıı~leınemiş miydiniz? Eğer sizce bir 
dUtnı ın lehinde hareket etmek, onu öl 

ekse o vakit i§ değişir. 

~;;; l>Uees dö Soriyentese göre bakı ki 
~ati' onuncu Şarldır. Kral onuncu 
di~t nı kazanabilmesi için elinden ge1-
d~.1kadar çalıgtığmı da inkar edecek 
~61 ıs· 

~l§tir~~ ya? O halde yalan söyleme-

Va.h· ....., er kırbaçlar gibi: 
~etı \raktıyle kadın papa olmak isti
~eh Prenses Faustanın bu da yeni bir 

aretı .... ,,. · 
}.' """"""' 

ttıııı allat.anın mazisine ait ola.n bu tel. 
~ad onu hayrete düşürmedi. Valver 
l'ıı.ıı1ernkı s~nelerdenberi Pardayanm 
hııeb~~a bulunmuştu, o halde bunları 

11ıtd1° 
tı . 

;:~r;rd~Yan da bir gün evvel Valverle 
ll~~tn~ştü, hiı.ınetine girmiş olduğu 
~eı dö Soriyentes hakkında 18.7.ım _ 

e,tı. tnaı. 
\ı8ta \7 Umatı vermiş demekti. Fa.. 
h~b a~vcr veya Pardayandan başka 
ı....~Aıtngı bir insanı şaşırtacak bir 
~dedi ki: 

~~~ ~ö dö Pardayan hakkında ne 
\r ıstıyorsunuz? Çabuk söyleyiniz. 

ı e.ı..,er b · 
\tı b ır kaplan kadar yırtıcı o. 
'larıt U kadının elleri arasına kendini 

en bir aey dilşUnUyordu: istedi. 

ğini yaptırmak. işte bunun için hiç 
çekinmeden cevab verdi: 

- Madam, siı.e söyliyeceğim §Udur: 
siz mösyö dö pardayanı dolaba dü .• 
şürdünilz, hem de alçakçasına ... Buna 
eminim. Çünkü, beraber girdiğiniz 
müdevver odadan mösyö dö Pardayan 
çıkmadı. Demek oluyor ki, sizi odaya 
kadar takib etmekle o, büyük bir k~ 
bahat işlemiştir. Şimdi ben size soru. 
yorum madam, mösyö dö Pardayanı ne 
yaptınız? 

Kadın pervasızca şu cevabı verdi: 
- Mösyö dö Pardayan öldü. 
- Yine yalan söylüyorsunuz mil • 

dam. Böyle alçakc:a ve hiç çekinmeden 
yalan söyliyebileceğinizi zaten biliyor. 
dum. Mösyö dö Pardayan ölmedi. O, 
dilşilrdüğilnüz delikte yaşamaktadır. 

Bana bir katil gözüyle bakan bu ada. 
mm mösyö dö Pardayana gürel bir 
yemek ve eski bir şarab ikram ettik. 
ten sonra muhterem vücuduna ( ! ) 
bir şey olmadan onu haklıyacağını da 
biliyorum. 

Evet madam, siz Pardayanı suda bo 
ğarak öldürmeyi münasib görmediniz. 

Onu, kendisine layık bir ölümle öldiir. 
meyi istediniz. Bunların hepsini bili • 
yorum. B'lmem anlıyor musunu7 ki, 

sizin esrannızda benim için bilinmiyen 
bir şey yoktur. En gizli köşelerde bile 
söylediklerinizi duydum. İşte bunları 

bildiğim için size diyorum ki: bura • 
dan yanımda mösyö dö Pardayan ol. 
madıkça çıkmıyacağım ... 

Bu lakırdılan bilyUk bir sükünetle 
dinlemiş olan Fausta: 

- Hakikaten iddianızı gayet haklı 
ve yerinde buluyorum - dedi - ve Dal. 
barana d?Snerek şu emri verdi: 

- Dalbaran, rica ederim Mösyö dö 
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- BütUn Valva'lar gibi o da cesur. 
f'fur, fakat onun hayatı benim için çok 
kıymetlidir, sokaklar iso emin değil. 
13inaenaleyh tedbir almak lazımdı, yap 
tın mı? 

- E\·ct efendim, dört adım geriden 
takib için adam gönderdim. Farkına 
\'ardırmadan arkasından gidecektir. 

- Pekala .. . Sana Pardayandan balı. 
ııetti mi? 

- Evet madam, onu ölmüş biliyor 
ve bu ölümden de son derece mütees. 
eir görünüyor. 

- Bu da geçer. Fikrini değiştirecek 
bir ~ey söylemedin ya? .. 

- Asla. Zaten şövalye dö Pardayan 
henüz ölmemişse muhakkak ölecektir. 

Bu °;oktada ikisi de sustular. Faus. 
tanın düşündüğü muhakkaktı. Valvcr 
de sevinçle düşünüyordu: 

- Ölmemiş ha ... Demek ki, ber i§ 
yolunda gidiyor. Ben ahmak değilim, 
mösyö dö Pardayan ba serseri Dalba
ranın dediği gibi ölmiyecek,· muhak • 
kak suretet kurtulacaktır. 

Fausta devam etti: 

- Yukan mı çıkıyorsun? 
- Evet madam. Mösyö dö Pardaya. 

nm bulunduğu mahzeni doldurmak 1. 
çin gidip su hazinesini açacağım. 

Bu sözden sonra yine bir müddet 
susuldu. Valver: 

- Vay hainler • diye düşünmcktey. 
di - Demek ki onu suda boğmak isti. 
yorlar. Durun ben sim su hazinesini 
açmayı öğreteyim. Seni gidi serseri 
1~panyol seni. O dev gibi vücuduna bir 
ka" bıçak yapıştırayım da sen de gör. 

Bu sırada Faustanın sesi tekrar 
duyuldu: 

- Hayır Dalbaran, onu böyle çirkin 
bir surette öldürtmek istemem. Par. 

dayan fazla şeylere layık bir adamdır. 
Valver bir an "acaba bu kaplan ka

dın avını bırakacak mı?,. diye düş\L. 
nerek sevindi. Fausta ise onu bırak • 
mayı aklına bile getirmemişti. Sözle.. 
rine şöyle devam etti: 

- Onun gibi bir kahramana layık ö. 
lüm, ancak bıçakla olur. Böyle yük. 
sek ruhlu bir asilzadenin kalbine bir 
bıçak vurmak ve bu suretle öldürmek 
Iazmıgelir. 

Valver alaycı bir tavırla kendi ken. 
dine : 

- Bu da. çok ala. Zavallı Madam 
Fausta hem onu öldürtmek istiyor. 
hem de pekala anlaşıldığı gibi • içi ağ. 

lıyor • demekteydi ki, bu düşüncesin.. 
de hiç aldanmıyordu. Fausta, Parda.. 
yanm ölümü hakkında konuşurken a.. 
deti ağlıyacak hale geTmieti. 

- Kuzum Dalbaran, bu bıçağı Par. 
dayanın kalbine bizzat sen vur. 

- Baş üstüne madam. 

- Fakat Parda.yanm da kılıcı var. 
Sen nekadar kuvvetli olsan onunla çar 
pışa.mazsın. Sus, itiraz etme. Sen onu 
tanımıyorsun. Ben bilirim, senden çok 
kuvvetlidir, öldürmek isterken o senin 
hakkından geliverir. 

- O halde ne yapalım madam. 
- Yarın sabah Pardayaıuı. iyi bir 

yemek götlirürsiln. Fevkalade gür.el 
hir yemek. Onun layıkı zaten budur. 
Eski şaraplardan ikram etmeyi unut. 
ma, anladın mı Dalbaran? 

- Anlıyorum madam. 
- Yalnız şarabın içine biraz uykis 

ilacı koymayı da aklından çıkarma! 
Pardayan bu ilfı.cm tesiriyle uyku .. 

ya daldığı zaman gidip bir daha uyan.. 
mıyacak hale koyarsın! 

Valver durduğu yerde bunları mil-
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kemmelen duymakt:a.ydı. Lakırdı ta _ 
mamlanmca o yukarı çıktı ve odasına 
giderek ııoyundu ve yirmi yaşın.da bir 
d,elikanlmm yapacağl §ekilde ağır bir 
uykuY.a kendini kaptırdı. 

xx.xı 
tŞtN SO!'."U 

Ode dö Valver ertesi sabah Fausta. 
Ue hususi bir mUlakatta bulunmak is. 
tediğini bildirdi. Biraz sonra da pren
eesin odasına kabul olundu. 

Fausta merak içindeydi. Valver 
kendisiyle ne konll§acaktı? Valverl ne 
a.ketle kabul ederek: 

- Sizden çok memnunum mösyö dö 
Valver. Akşamki vakada bilyUk bir ze. 
ka eseri gösterdiniz. 

- Madam, dün akşam burada gc. 
~en şeyler için sizinle de konuşmak 
lstemf ştim. 

Valverin "şeyler" diye cemi yapa _ 
tak konusması Faustanm dikkatini 
çekmişti. Fakat meraklı olduğunu 
göstermeden sordu: 

- Hangi şeyler? 
Valver gayet saf bir tavırla: 
- Canını, dük Dangolem ile husu

si muhavereniz, mösyö dö Pardayanı 
sizi dinlerken yakalamanız, şövalye i. 
le görüşmeniz \'e nih:ıyet Pardayanm 
ortadan kayboluşu ... Velhasıl bunlarm 
hepsini biliyorum ve öyle zan.."ledlyo. 
rum ki, bu:ılar m~h :m reylerdir. Bu_ 
nu siz de tasdik edersiniz. 

Valverin gülcr->k söyled 'ğı bu söz_ 
lcr Fausta üzerinde fevkaliı.de lPsir 
gösterdi. O, bir ölüm tehlikesi karşı -
Rında olduğunu derhal anlamıştı. Fa. 
kat kendisine o kadar hfıkimdi ki, kor 
lrusunu gösterme:ii. Yalnız yiizünde 
biraz sertlik çizgileri görüldü. İ§tc o 
kadar. 

Masanın üzerinde duran fil.di§i bir 
tokmakla yanındaki çana vurdu, ayni 
zamanda Valvere dönerek eunları söy .. 
ledl: 

- Mösyö dö Valver, zannıma kalır
sa bu husust görti§memizde bir üçün. 
cil adamın da bulunması hiç de fena 
olmıyacak. 

- Ben de öyle zannediyorum, pren
ses. .. 

O anda Dalbaran içeri girdi. Ne o, 
ne de hanımı hiçbir şey konuşmadı .. 
lar. Fausta yalnız iriyarı muhafızın 
yüzüne bir an Q_aktı. İşte o kadar. 

Dalbatan kollarım göğsünde kavu§
turarak ağır ağır odanın yegane ka
pısının önüne gitti ve dul'du. Bu hare
ketle, prensesin ~zini olmadan odadan 
hiç kimsenin çıkamıyacağı anlaşılmı~ 

tı. Valver b':.ltün bu hareketleri takib 
etmişti. Fausta artık rahattı. Hiçbir 
hiddet eseri göstermeden: 

- Şimdi sözlerinize devam ediniz, 
Mösyö dö Valver, dedi. 

Valver de Faustayı kıskandıracak 

bir 'Soğukkanlılıkla şu cevabı verdi: 

- Ben de bunun için buraya gel
dim madam .• Başıyla Dalbaram gös.. 
tererek - Şimdi daha iyi konuşab' li .. 
rim, çUnkii artık müdafaadan ar.iz b;r 
kadınla karşı karşıya bulunmuyorum. 

Fau:!ta son derece ha~-ret etli, Val. 
ver ise saf tavrını muhafaza ederek 
dedi ki: 

- Evvela size şunu söyliyeyim ki, 
dük Dangolem ile olan muhaverel~ri 
tamamen dinle :Um. B naenaleyh bu ko 
m şma-ırzda söy:en: n!er'n hepsini bi .. 
liyorum. 

- Ya, bakalım ne biliyoqıunuz? 

Bunları i~itn:eyi merak ederim. 
Valver iğilerek: 
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ğım madam. 
Doğrulduktan sonra gayet sert bir 

tavır takınarak gittikçe yükselen bir 
sesle şun\arı söyledi: 

- Şurasını biliyorum ki, İspanya 
kralının yardımiyle kral on üçüncü 
Luiyi öldürerek tacını Dangolem piçi. 
ne giydirmek istiyorsunuz. Biliy<?rum 
kı, bu i~i yapabilmek için cinayeti bi. 
le göze aldınız. Biliycrum ki, şımdiki 
kralın babaıııı dördüncü Hanriyi öldU. 

ren Ravayak'm hançerini de benim eli 
me verecel{siniz. Madam!... Bir Vat 
\"eri kral öldürücü bir katil yerine koy 
manıı o kadar büyük b' r ahlaksızlık. 
tır ki, eğer erkek olsaydınız bu haka. 
retinizi kanınızla cde~diniz. Fakat ka. 
dmsınız, ben kadınlara el kaldırmam. 

Valver bu sfölerinden sonra Faus. 
tamn indinde ölüme mahkO.m olmuş 

olduğuna ırüphe yoktu. Bu evden canlı 
olarak çıkamıyacaktı. bu ölilm emri. 

ni hanımının derhal vermemi~ olduğu_ 
na Da.1baran bile hayret etmişti. HaL 
b•ıki ~a?tsta, Valverin daha ne gibi 
şeyler bildiğini öğrenmek ıstiyordu. 

1tiraz:ı lüzum görmeden dedi ki: 

- Daha ne biliyorsunuz? 
- Madam, şurasını ilave edeyim ki, 

mösyö dö Pardayanı sinyor Dalbaran 
tarafından keşf edHen odaya götüren 
henim. Mösyö dö Pardayan işte o o. 
dada benim ancak baş tarafını duya • 
bildiğjm mükalemenin tamamınr din. 
ledi. 

Bir ihanet olan bu sözler. Faustaya 
iradesini kaybettirdi. Yaralanmış bir 
canavar gibi adeta inliyerek: 

- Ne? Bunu da mı siz yaptınız? dL 
ye bağırdı. 

- Evet, ben yaptım. 

- Niçin? .. ıe 
- ÇUnkü mösyö dö Parda)"8Jl 01 

istemişti. Onun hiçbir i!tedtğirıi red-' 
dedem ezdim. ı.ıı 

- Demek oluyor ki, PardaysJ' 
dostlarında.Ill!lınız? -tttt--

Valver biraz durdu ve sonra ı
rek: 

U" .. d" p d ., de -- .w.osyo o ar ayanın nıı · • 
di - Evet, kendisini bef, altı eeıı~ 
beri tanırım. Bu müddet zarfında 

11 0 

na babalık etmiştir: beni adaıxı e_de ııı" 
dur ... Ona kal'Şl büvük bürme~ ;e """ 
habbetim vardır. KcndisinJ kUçU1' ,-e 
kaybetmiş olduğum babam kadaI et 
rim. ., 

Fa usta talihsizliğine a.detA ııııet bl• 
diyordu. Bunu hiçbir vakit aJ<lın~şill' 
le getirmemişti. Valver kadının d ~ 
cesini anlamıştı. Alaycı b;r tarzdı 
di ki: fe• 

- Sinirlcnmenizi anlıyorum; ~516 
na hareketleri yaptırmak için ııı bif 
dö Pardayandan şeref deni a1Jll1.~. 
adamı bulmak herhalde tali~s~zlı ıııY 
Ah madam, ftiçin hakkımda lyıce ,ı. 
ltımat elde etmeden beni yanınızll 
dmız? ııuJ 

Fausta bu sözlerden sonra keP 
topladı: dV 

- Bana söyliyecekleriniz bu Jc• 
mı? - diye sordu. .. .. pt• 

- Hayır efendım. Mösyö do ~c' 
dayanın kaybolduğunu size e\" '1111 
söylemiştim. Kendisinl bir bablttill" 
sevdiğimden de biraz evvel balı~)·ll' 
Binaenaleyh kendisi hakkında ııııf' 
yeceğim olduğunu tabii antarf ıf· 

\'ar t 
Maamafih madam. ba.zt §eyler t••' 
son derece söylemek istiyoruııt• ~· 
kadın olduğunuz için ceııaret edelll 
nun. Çünkü eğer bu sözler sizi 
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~'Ydi. nutmayın .. Yalnız biılm mahalleyi de. Mraderl Rıfat.,. mtıttıı efendi De hoca KL 

... ~ır~ı, hayatın ııdaıı olan gü. ğil. bütün btanbula ne büyük bir iyilik mil " ben. 

~ ""'lllrıize girip. canımıza can l edeceğinizi bilemezsiniz.. - Cenazeyi yere lndlrdller .,. tıserblde'ld 
ilkim bir riıniyet ··"·Jnden HABERCt pıı çıkanp aldıkl&n pbt tabutun :lc&Nm r _. d& kaldm!dar. Bekçi De mes&rc1 hufnde ba 

ugOnkO radyo 
programı 

~ °" koııaer1, 1U5 tutbol mac•
-..., 21,06 pıı ve mUBUd, 

1 ... 21,06 C&Zbuıd t&kmu 
Qcı orkeatraa, 24,20 çingene or. 

4' eon haberler 

~IOLAR· 
t''ôRUL SAI>t TEK 

Yann gece (BEBEK) 
bıh~inde, Salı {SUA-
1 iYE) pli..jında. Ciriş 
2G • .O m~bat yok. 

~· 

Eltör UroloQ 
"-"""- '>oktor 
l~ 1"Y• Atamaı 
~;tlkııı caddesi Parmakkapı 

"- ctq,.atı No. 111 birinci 
~ kattaki 

'.._-..ealnde baıtalannı her· 
1'-ıo ıraunm kabul 

BELGRAD: 

18,oct halk p.rkılan, gnmofoa, ıı,sa mu. 
telli prkıl&r, 20,SS uıuaaı yayın. haberler, 
halk geceal, haberler, 23,25 kouer, dana 
muslldll 
LONDRA: 

18,SI muakl. 20,0:; konUfm&,, I0,20 Tuıo 
orkestraııt. 21 kanıık yayın, 22,35 p.n n 
mu.siki, 23,85 IOD 

ROMA: 
18,05 apor, 18,20 operet yayını, 20,50 karı. 

pk mwdld ve l&ire, 21,415 ~ ID\lllld, 22, 
oıs komedi, 21,,a m&r1lar ve ftlll•, 28,U 
dana mwrlldal 

NDbetçl eczaneler 
Bu ~ ffhriD ınuhtelif atmUerbaclı DÖ

betçl olu ecnneıer IUJl)ardır: 
1atanbul cUleUndekUer: 

Emlnönllnde (BeD.8&.IOn), Beyuıtta (Hay. 
dar), KtıçWcpuard& (Hikmet (IOemll), L 
yüpte (Hamdi), Karagümrükle (Fuat), Ak.. 
sarayda ( Ziya), Ş.hzadeba§lrıda (lbrahlm). 

Alemdarda (AbdtUkadlr), J'enerde (L 
milyadil . Samatyad& (Teoflloa), BakırklSJde 
CMerkes), 

Beyoğlu clhetlndekller: 

ı.tlk1'1 caddeaillde (Kauuk), Daire trlm 
vay durafmd& (GUneı>. Galatada Topçular 
C&ddeslndfJ (Bporidla), T&Uhnde (Nl7.&met.. 
Un), Tarlabqlnda (Nlbat), Şlfll H&IA.sk&r 
gut caddelbtde (Halk), Kunnpqada (lltl. 
eyyel), Hukö)'de <Nemm .A.aeo), Beflktafta 
<Ali Rıza), Sanyerde (Nuri), 

t}ıkUdar, l(&dıllöy ve ad&l&rd&kiler: 
OqUdarda C&l'f•bo)'\lnda (()mer Kenal 

Kacbköyllnde ~tıyol &tsmda (Rlfat llula. 
tar), Modada (Alleddln), BUyUkadada 
(Halk), Heybelide (Tanq), 

~~ ........... ~ 
~ ~096 lira 90 kuruı olan Bakırköy kuuına ballı lkitelli köy . 
~ açık ekıiltmeye konulaıUftur. Ketif evrakile tutnameai leva
~ lıt . ~ görüleb1ir. lıtekliler 2490 No. 1ı kanunda yurlı vesikadan 
l~~Urlüiündcn alacaktan fen ehliyet vesikaıiyle 232 lira 27 ku. 

'rı... ~~~uz veya mektublle beraber U O 037 paartesi günü 
'-~ l Encümende bulunmalıdırlar. (1) (5630) 

lta:4:;tden aylık a!an emekh öğretmen ve memurlarla CSksilzlerinin 
"ıfl tetil ~'Yıık1-J 13 Eylll 1937 puarteai cünilnden itibaren Ziraat Ban. 
'~clctlr. Emekli ve CSksüslerin nüfuı ft aylık cüzdanlariyle Ban • 

rı hin olunur. (f} (6098) 

~hut Sıhhi Müesseseler Arttırma 
t; Eksiltme Komisyonundan: 
~ ı .. t!;li lc~nuln lş: Heybcliada Sanatoryomunun Arı Pavyonu lnpatt. 
~ ~~c • 8 l.913 lira 81 kuruş. 
~li c! taranti : (; J 43 Jlra 54 kuruı. 
"""" '\ •!·• .. ~~ .atorycımur:ı yaptırılacak olan Ara Pavyonu kapalı zarfla ebilt 
~1 1~1.ıt , 

tı:ı- . ~ 
t • • · 9. 937 pazıırtesi günü saat 15 te Calalotlunda letanbul Sıh-

\~ ı , ' :ıı •,·,.nct ! füdiirlü~ü binasmda kurulu komisyonda yapılacaktır. 
l l~ ! "~ ·. ;. }'ındırhk İ§leri genel huıusi ve fenni ıytları, proje ve ke

t 'l~ .... u~ ıı n-·•tderrl diğer evrak (410) kurut bedel mukabilinde ko
\ t , lı!r. 
'~er cari :mı,_.> c ait ticaret odası ves'kasiyle bu ite benzer 50.000 
' ~· d"=r Nııfı;ı veklletinden almtŞ olduiu müteahhitlik •Hikuiyle 
~ l!lakbu.;: veya banka mektubiyle birlikte ihale autinden Wr 

fiıll hav• ~lanm k-omiayona venneleri. (5S4S) 

ıaUJOd&rdL tmam De mtleabl de naap ta. 
buttan çıkarmak tızere ellerini usatnbf idi. 

ler, ki bir .nrau berkf19 D• orada t.batr 
vtıcut ettim, ft: 

- Ne ~WIT dedim. 
tmun: 
- Çıkarıp defnedecelfS, dedi. 
Ben: 
- Hayır, t&butsa defnolUD&Cak, dedim. 
lmam: 
- '?Put.im olarak bfeaı. dtfrılnde ecir 

ftl'dn'. cen.bau ftl'dl. 
Ben: 

- Ecir detfl a, zecir d&lı1 ola tabutla 
defnedilecek! dedlllmde imam mtblWne: 

- Pek&IL. deyip derhal tabutun Jıo11armı 
kutlrdlm. Dört beledl19 pYUfile 1ıls de Dd 
arkad&t tabutu tutarak kalın lllca eJWl1r. 

Bana öyle geliyordu, ld rubu ttDUl 'binim 
1lu .,. hlaneUml IJead 1llMdla tmaqa ft 

takdir eyliyordu." 
ı,te bOy1lk şınatln'n aıam .,. ıomma,a. 

• • • 
"Şbıul mektebi, diye edebi bir mUttp 

lnır&n .,. yeni bir Ollır aouı ba 1ıG7tlk adL. 
mm acıklı SQmQ 1UIDda ~ '11. 
kıaaca 'b&h9edeUDI. 
Şlnul en bulıranlJ •m•nlerau 1819 da 

ParUtea dlDdWtta ............ KatbU. 
llDID bir odumm k,,....._ ,...,_ ..._ 
llllftL Bu yatak ıtıadl8 ıabıdlr, -
J&talrtl. Bu odula ldtlflllnde -- 1ılr oda 
barf kualut O. do1uydU ..,. atırettlpler ga. 
bprlvdL JXTanml .,. frUlllO&dan tarkçeJ9, 
ttırkçedea fnıımıc&1& terctlme ett.ftl fllrlerl 
ilendi lıartıerl Ue butmyol'du. 

Btl7ilk IQptl 'butD'm8k lçla Pari8teıı çba. 
oe, unarca'" taıılteeDID lftlbkca mana... 
batı olan bQUJD IJlaDlar'lll harGerinl pttrtt.. 
JOrda.. ıtte ba .... plmtJa -...... dlma. 
tmı mahvedl)'OI' fakat Jrendl91Df 11lclıraml. 
JOrda. 

• • • 
Reflt Pli& için: 
...... el falarl ...... ~ .. ._ 

.AMlal .............. ....,. --
ljeldfade lıuldeler JUUI .... e.dl t1lrlı 

geye çok ebmıml19t nrfrdl. 
İfle 80 kU.Ur MDe enel yudJlı muzum. 

lerden btr kaçı: 
Giren -cım .......... Jlda JIUddmau ........................ ..,....., 
YMIDda kan ile 1111 IOl'8 ............ .. 
.,.... mi ldm '*'81 • lmr ....... 

Arayu' k•- Mı 11 tıııı' Ws a clerdlm 
Bele - ,_,. ............ erdim. ................... _""'* ................ -..., ......... ....... ~ ................. . ................................... 

Nt1ul Ahmet 

DOKTOl=t 
N-etlln Ate•.,n 
Her cUn 11bülan 111dı ltuçuca 

alqamlan 17 dea ıo ,. kadar Ule 
11 tayyare apartmanlan Udncl daire 

S numaradl lwtaıanna lrabuJ eder. 

Cuma.rteai pıııeri 14 den 20 ye b 
dar ltaıtalannı pan•, Kurun, Ha 
ber okuyuculanm c!üupon mub-
bilinde muayene eder. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan ; ve Eksiltme 

Şitli çocuk hutahaneıine llzım olan bin kilo idrofil "tıbbi,, pamuk açık ek· 
ailtmeye konulmuftur. 

1. - Eksiltme Cataloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muannet MUdürlUfü bina· 
unda kurulu lromi9yonda 15. 9. 937 ÇUJımba rUnü _.t 14,SO da yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiyat: 1300 liradır. 
3. - Muvakkat ıuanti: 97 lira SO lnınJf. 
4. - fıtekliler prtnameyi her gün komisyonda rörebilirler . 
S. - İstekliler cart ıeneye ait ticaret odau vealkuiyle 2490 aa.yıh kanunda 

yuilı belreler, ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya bankf mektuh!yle 
birlikte komisyona plmeleri. (5683) --lstanbul GDmrDklerl BaşmDdtlrltlA'Dnden ı 

2790 kaime ayı11 FBNP markalı 7 undıkta ve kanuni uf 632 kilo aph· 
iıdda "Ye 13172 Ura deferinde ipekli pamuklu ıneuucat puarldda ıe.--t-

937 ıOnU AtılaCakur. fateklilerden Ticaret Odası veaikuı ve ,.U.c:le 7,5 pey 
akçeli aranır. (6064) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Şıifli Çocuk Hutanealae ll.nm olan ı 52 kalem EeA)'I ~ 99 Mllnmel 
Sılıhiye açık ebi11ımeye konulınuftur. 

1 - Ekıiltme Cataloğlunda Sıhhat ve tçtima! Muavenet ?tmdlldqtl bina. 
unda kurulu IComia,mda 15 9 937 prpmba aGDU llllt 15,30.lda J.&P.ı.1acü-
tir. . 

2 - Mnhammea. fiat: 3270 lira 60 Jmruıtur. 
3 - M'Uftkbt praml: 245 lira. 
4 - tatekiler prtname ve listeyi her gün~ c&eblfrler. 
5 - lateldiler cart Mneye ait Ticaret Odall ...uam,.te 2490 l&ydı liammda 

yazılı belceler ve bu ite yeter mu vakbt pranti makbuz wya BanD mek .. 
tubu De belII cGn ve aaatte Komiayona ceJmelerl (5681): -

lstanbal Delterdarlıj'ındanı 

Beyoflunda: HUleyinap mahallesin 'de Pire M'ehmet eokaimda 
eüi 6 yeni 2 aayıh ev. 214 

BUyilkderec:le: Tepebqı aobğmda kain 17 1a,W ,,., 12 
Yukanda yazılı ma1lann bir eenelik itan Zl-9-937 aa1ı cUnU. uat 14 tle 

ihale olunacaktır. icar bedeli dört müu vi tablttı Ye tabltltr ''"'*' tılWI o. 
lunur. Taliplerin yüade 7 .s pey akçeleri ni vakti amayyenlndtn enel Jttıruak 
mezk\ir ıünde defterldarhk wıır Em1lk MUdıilrlUIWe mn.t*kb latıt ....._ 
yonuna müracaattan (M.) (6129) 

lstanbul · Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy emruı akliye ve aubiye haıtan'*'1n 201 bJ- 1115 ve lddıf 
malzemeli açık ebiltmeye konulmu§tUr. 

1 - Ebiltme 15-9-937 çarıamba gUnU IUt ıs te Çtialollunda Slbllıt 
ve tçtimat Muavenet Müdürlüğü binaımda kurulu Xomilyoftcs. ~pdacütır 

2 - Muhammen fiat: 3500 liradır. 
3- llluT&Jdrat .raranti: 262 lira so kuruttur. 
4 - !etekliler prtname ve lilteyi hergiln kom1onda ıönbilirlır • 
5 - laıteldiler cari aeneye ait Ticaret Odaaı v11lkaalylı 2400 aa,W ....,.nA 

yudı belceler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuı vıya Banu me~ubu U• 
birlikte be1H ıiln Ye aaatte Komilyona gelmeleri. ( 5610) 

Hagdaıpafa Ll•eıl DlıelıtlJı llllllnden 
Okulumuma leyi! ve nehari talebe kaydıan devam edilmektedir. Leyi ta

lebenill kaydı mektebin açılacalı 1 Tqrinievvel 1937 kadar devam ect.. 
cek ve icabedene daha da temdit edilotektlr. (60CM>) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan ı ve Eksiltme 

Haydarpap Emruı Sariye Hutaneanin 98 btem Tıbbi" ecn ve Sıhhi Mab& 
ıneU açık ebiltme)'e lronulmuttur. 

1 - EbUtme: l 5---9-93 7 çarpmba gilnü saat 16 da Çaialoğlunda Sıhhat vı 
tçtimat Muavenet MUdllrlüğü binasmda kurulu komiıyorila yapılacaktır, 

2 - Muhammc11 fiatı: 1310 liradır. 
S - llunkbt ıaraııtf: 98 lira 25 lcuruıtur. 
4 - lıtekliler pıtname ve lilteleri her ıun komlayonda 19rebilirler , 
5 - latekliler cari 11neye ait Ticaret Oclaar veafbliyle 2490 uyılr kamındı 

yuıJı bclıeler ve bu ite yeter muvakkat ıarantl mübm .. ,.. Banka 191ktubu ile 
birlikte belli IÜft Ye Aatte Komiayona retmeterl. (5H2) 



Akşam 
Mısır Fllr:rı 

BELVC' 
Hakiki dostun tavsiyesi budur : y 11 d 1 z 1 

IIA 

y 

L ~--~---~ _..._. . ..,...... __ ~----.......... -~ 
TAHiYYE MUHAMMET MELiKE CEMAL 

M e s h u r R a kk a s e 

L CEMA ' 
Ayrıca Sollst Bayan M U A L L A Telefon ~ ~ 

Yurdda ittifak haline gel en bu kanaati tesisi 
niçin ve nasal muvaffak oldu ? 

Çünkü "RADYOLIN,, in terkibi . çıkar • 

yüksek bir kimya şaheseridir. Çünkü "RADYOLIN,, diğer macun -

Çünkü bütün "RADYOLtN,, kulla. lar nazaran çok ucuzdur. 

Gece il 

Beşiktaş: Yıldız - E'skf ŞemsUlmekAtlp 
,, .. • 

LAR GUNEŞI 
KIZ-ERKEK nanlann dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra 

dir. "RADYOLlN, kullanan on binlerce 
Çünkü "RADYOLIN., emsalsiz rağ. 

Yuva - ilk - Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca ~ 
ıraoe~e kaıy<dloınıaı [Ç)aşDaınmoştoıra Aceoe ecınnD lbcti dolayısile hiç stok yapmadığı ki§inin ne kadar haklı olduğunu anla-

için mütemadiyen taze taze pi.yasaya mak kolaylaşır • • Kayıt muamelesi her gün yapılır. Telefon: 42282 

. k.. defa fırçalamayı Günde 
·hmal etmeyiniz 

O' 1 • O • .. :. O • • "• • 1 .. O .. r ., :~ ·, : • • .. '- ~ • - ' - O 

Elbise meraklıları Bay ve Bayanlar ~ 

ADEM i i KT i 

• 
1 En müşkülpesent müşterileri memnun eden mUteveffa Hasan Fehminin 

oğlu FİKRİ ÜSTO'NDAL bu defa LONDRA ve PARİS terzi mekteplerin
den B!RtNC!LtKLE diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye. 
niden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. ·- Tabletleri • Her eczanede arayımz. ~ ~asta kutusu 1255 Hormobln J 

Tüccar Terzi ......... -........................................... . 
: : : : :: : : ::::::::::: :: : ::::::: ::1:: ::: :: ::: : :: : :: :: i. 'l' ı .. OTELLE ..••••••••••. ··a··... •. . .• . • ........ .... . • . . . ••. . • .. ·• 

• !-! ;:.:; 

:.:.: HAST' A 11.TELER :::: ·n· AJ.'I ım 
ı .. ı :··· Hasan Fehmi 

Halefi Fikri CJstündal 
Terzihanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbise. 
ler imal ederek mUşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamelemiz 
peşin ve taksitledir. Sözlerimin sıhhatini ispat için muhterem Bayan ve 
Bayların bir defa tecrübe etmeleri ki.fi dir. 

•

0

= ve MEKTEPLER ··ı ;,..::. •:: 
~:: K 1 lf 1 1 d !::. ::!: a or er er o e mı .... ..:. 
!!!i EVLE~ ve ·ı::: .... . .. •••• AP rA"l\.TT An ... 

L 
GRiP • NEZLE - NEVRALJi BA~j 

DIŞ AGRILARI • ~RTRl'.'fl:.2:j :iii A'R.TDt.l.t'U" un..n. ii! 
m: Sobalarında ıı'ii :::: ! ii .... v ·•ı· :::: e ::.: 
HU Mutfaklarında ~i .... .... ı··· ., :::: • ::i -· ~ 

ADRE.S: Bahçekapı Birinci Vakıf Han birinci kat No. 15. Telefon: 23389 

:::: ui: -------------------------- .... ı··· 

Birinci sınıf Operatör - HH ;Hj 
Or.CAFERTAVVARIHtt mı 

Unıumi cerrahi v~ sinir, dimağ r:n İff! 
Cf'.rra.hisi mütehassısı ~m A n t r as ·1 t ·1 mi 

Paris TIP Fakültesi s. Asistanı Hi! im 
Erkek kadın ameuyatıan, dimağ i!~ Kullanmalıdırlar mi 
estetik - "Yilz, meme, karın bu- ifü ·,·m .... ... 
ruşukluklan,, Nisaiye ve doğum füj Çünkü: !iii 

mtit~hassısı ~ :m En iyi ve en idareli dumansız !lı'i .•• ı .. 
Muayene: Sabahlan M e c c !I nen !::i kömürdür: uu 
8 den 10 a kadar U iii! Satış merkezi: GİLKRtST fü: 

öğleden sonra Ucretlidir m: VOKER ve Ksi Ltd. Galata, ;m 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han füi Yolcu salonu karşısında Tahir füi 

-

No. ı Telefon: 44086 - iiH Han 5 inci kat. Tel. 44915 ve i!H 
=·== 44916 ... : ------------- .c.. . m· 
:::: KuruçC§me: Kuruçcşme cad.. ::;S 

Bir tezgahtar ve mi desi No. 25. 39 Tel. 36.213 ve ifü .... . ... 
bir tahsildara UJ! 36.21 m: 

··:: :::: 
H:: :-: : • : ::: :.:: :: : : : :: :: : :::::: ::::: ::::::::::: :: ::: :: : : : : : :: : :: :!: :: : ::: : : : : :: : : : : : : ::::: :: : : : ::::: :: : ::::::::::::::: 

" w 

Her akşam ..,, 
blrll"'"' Memleketin en yüksek sanatklrlarlle 

• 


