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Atatürk ·ı 
• 

nkarada 
.. ~yon anlaşması 
~Yük Millet Meclisinde yarın 
Uzakere ve tasdik edilecek 

' 
.A tatfirk ditn Haydarpaşada (Yozı.ıu 4 ihıcüde) 

Akdeniz itilafının 
zeyli imzalanıyor 

Italyanıo anlaşmaya girmek için yeni bir teklif bekledlğl 
anlaşılmaktadır. Fakat b6yle bir teklif yapılmıyaeaktır 

Silahların tahdidine dair 

Türk raporu Milletler Cemiyeti 
konseyinde tasvip edildi 

Bir lngiliz 
gemisine 

taarruz edildiği 
söyleniyor 

Cenevre 17 (Hususi} - Akdeniz a.nla§m&.. 
sına. zeyl tcşldl eden lklncl anla~nlB bugtln 
burada Nyon anl:ışmasınıı imza koyan dokuz 
devlet araaında imzıılnnııcaktır. 

Bu anlaşm, Akdeniz de hava kuvveUcrl. 
nln ve denlzUstU gemllcrJnln kontrolü hak • 
kındadır. 

's"usaıi©3kalalF..1lslbİltirırDitş$e@ı ~bceek!FD ae!MlsO aiıro lnl ---Me-tin-h-az-ır --~ Cenevre 16 (A,A,) - Fransız ve tngmz 
mUteba.ssuıları, Nyon tUIA.fını im&a ctmt;ı O-

( Devamı 4 üncflde) 

-.eydana çıkarıldı 
t: i carn·,,otin i ah 

musadere edildi 
17 (Hususi) - Bombalı su-

ırı faillerinden biri olarak ya. 
bli~ 'l'anburinin isticvabından 
l •Un Fransaya şamil büyük bir 
~bekesi mq·dana çıkarılmış_ 
~ k Yerler taharri edilmi§ ve 

ten çok miktarda csliha ve 

harb malzemesi bulunmuştur. Bunla -
rm silah kaçakçılığı da yaptıkları tah
min ediliyor. 

Tevkifat devam etmektedir. 

Yakalanan ltalyanın isticvabı 
Paris, 17 (A. A.) - İtalyan anıu. 

(Devamı 4 ıhıciUU) 

1'rnerikadan Çine 
~~~ilah ihracı yasak 

'"tt rogmen JBpcnyu, ticaret gem11trlne 
1dırırsa Amerika harekele geçecek 

~ı
oıı Ya 
~ lınrp mmta1<a1nnndnn g('IMı yl\rrl< ynkıcı ~·c ayni :r;amnnda sul~ 8l'Yen1crl 

\.~'Ilı ede11 bir rn:ınmra! .Jupoıılurın Ş:ıntlın.rın .Nıtnoto dcnılr)'olu ıstusyonıuıu 
~" 'tbı etrneatnden &Onnı bir lmdrn 61:n~ olan lm~sınm ooscdl iinUndc Umltı.lzlUc 
''4tıır :e gllruıul or. 1'ıınlurında ufak 3 a' nılar ... U!!~l<rt ,·erroln ki ÇO<'Ukcafız, ctra. 

' 1Uın 'e lı:u'ııbfyct nıanzanııımln dch,etlni takdir cdemllccıck kadar kUı;UktUr. 
0l1U3or. (Ya.."18\ J iincild~), 

Bir Alman genılstnde 

Bitaraf müşahit 
kayboldu 

Londradan Fransııca ''L'intransi
gcant" gazetesine bilidiriliyor: 

(Akdcnz konferansına gtrmı, olan lngll tere ile F:ransanm hariciye naz.ırlan E4en w 
Delbos, bu konferansa ve anlaııınara gtmmlc te tereddüt eden 1tnlya Baıınklllne lıltap edL 
'l"Orlar:) 

Aşk yüzünden 
Sokak ortasında bir 

"Girgenti" adındaki alman vapuru 
kapdam, ademi müdahale kontrolü ofi 
sine, gemide bulunan mUşahit (Ademi 
müdahale komitesi tarafından tayin e 

dilen müşahit) Lipinskinin 1 leylül gü adam 0 •• ldu·· ru·· ldu·· 
nü saat 18ile 18,30 arasında Uasau a· 
çıklarında kaybolduğunu bildirmiştir. • • • 

Leh~~;:a:~u:;~~e:~::::n~~m:;,0:~ 16 yaşında bırı de 17 yaşındakı 
Lehistan hükum:~ıeri.ne verilen rapo- r ak i bini yara 1 ada 
runa bakılırsa, muşahıt, son defa olarak .. 
saatlSd örülmUştUr. 18,30 da nktuım Dun gece Haydarda sokak ortasın. 

c g :r- d b' k d yüz"" d . t yemeği için salona gelmeyince, gemide . a gen: . ır _ a . ın un en cı~ay_e 
ve d · d··.,. .. ·.ı'ğü zannedilen nunta- ışlenmıştir. Katıl 25 yaşmda Yasın ıs. 

enıze U:r•· • d . d Ö 
ka.da araştırmalar yapılmıştır. Fakat, ~~~ .. e bır kundura boyacısı ır. ld~-
geç vakte kadar devam eden bu araJ- d_ugu. ada,msa seyyar ~a_:puzc~ Saiıh. 
ttrmalar hiç bir netice vermemiştir. tır. Şundı vakanın tafsılatmı )azalım: 

' Vanlı Ali oğlu Yasin beş senedenbc •. 

Sovyet Rusyada 

Adliye komiseri 
azledildi 

Sovyetler b lr senede 
862 casus yakaladılar 

Moskova, 16 {A,A,l - 'raa ajanın bildiri. 
yor: 

Rusya Sovyet eosyallel fcdcrnUt cum.hurt. 
yeti merkezt icra komitesi, SovyeUer birliği 
adllyc halk komleerl Krtlenkoyu Rueya Sov. 
yet sosyalist federatif cumburlyctı ad!Jye 
halk komlaerliği vazifesinden &ffetmtıı ve 
yerine Antonov Ovacnkoyu taytn cylcml~Ur. 

ri 28 yaşında Fatma ile beraber ya§~ 
maktadır. Sırtında boya kutusu sokak 
sokak dolaşan Yasin gün olur ki iki 
liraya yakın kazanç temin etmekte -
dir. Metresi Fatma ile Erzuruma gi. 
dip geldikten l!onra Haydarda Bıçak. 
çı Alaeddln sokağında beş numaralı 
küçük bir ev tutmuştur. Bunlar ~ 
zelce yaşarlarken Fatma seyyar kar. 
puzcu Salih ile tanı§mış, birkaç defa 
görüşmUş, bundan dokuz gün evvel de 
Yasin sokaklarda ayakkabı boyarken Uğruna bir adam ôülilrüle-n Fatma. 

(Devamı 4 ilncüdeJ budur 

• • • 
Deyll Ekspresin yazdığına göre Sovyet 

Rusynda bu !!ene içinde 862 casus yakalan. 
mıı:ttr. Bunlann 60n 562 si Uç ay zarfında 
yakalanmı§tır. 

Monılng Post un yazdığına göre SOvyt-t 
Rusyıınm Çinle hemhudut olnn Kırgız cum. 
hurlycU rel.slcumhuru ve yUksck memurları 
mevkilerinden azı \'C komUnlat parUslnden 
tıı:-dedllmlşlcrdlr. 

Bu suretle Sovyct blrllSlnde BOD Blyast hı .. 
mlz'eme amcllye.sl başladığmdanberl yedlnet 
reisicumhur azledilml§ bulunuyo:-.• 

Donanmamız f~lo 

Gölcükte 
yapılan gemi Kamı§lı ve Derzor kasaba1.arınaa 

~rck memwkctim.i::c iltica edenlerin 
Bugün Marmarada tecrübe edildi ziyade Mard.iM gelmi§tir. Yukardaki 

(Y.a.."'ıM 6 ıncıda.), U oluP. Mardin muhabirim-'"i tıaraftniian 

çıkan J.."4~ı1;7ı'k1ar ftZeNnc 7ıuauatt ge.. 
Stıyısı dört hini bulmu§tur. Bunlar en 
fotoğraf 80n gc'lenkrden bir. ıırnm a.. 
göndcn1mi§fu. 



!Dış Sifa,sa: 

Fransanın ·demokra
si ye verdiği çehre ... Türk sanatıridan da 

vazan: Şekıp Gündüz · kapı•tu··ıasyo . 
iW üç gün evvel Fransada Marne 1 de daha katmerli bir ran.ııyet göstermelerinin n u 
h b • · 23 ·· ·· ld··nümü :d ı.oebtbl malOmdur. Memleketl yabancı fa§lat. · 

mu are esının uncu yı 0 
• - !erden ve bunların §Uurlu ve 11JUraw: AleU k ı d k 

rak.ed'.~di. Bu .münasebetle.bir halk ~cp- olan yerli faflSUerden kurtarmak ıwmdır.,, a 1 r m a zaman 1 
hesı hukumetı taraf.ndan ıdare o:lılen L'Echo de Paris de ~u satırlar oku-
Fransada vatanpcrverane nümayişler, nuyor: ı e t e 
askeri geçit resi~lcri .. yapıl.dı. Bun~ "KomUnlst partinin filtlrlerinl neşreden ge m ış ı r 
protestan ve katolıl: k lıselerıle muscvı gazete dün patronları.., "endlkasma bombayı 
havralarında yapılan d:ni ayinler takip bfua.ı paıronıarm koy<lurmuı oıdukıarmı VallJPa ın : Res~a n Hamı·t Göı el 

•'kelbl .. bir istihza Ue lhıııas ediyordu. Bunı -.. 
etti. 

Marne muharebesini kazandığı için 
mareşalhk asasına müs~ahak addec·:1en 
başkumandan Joffre, acaba mezarından 
başını kaldırsa, bugünkü Fransayı be. 
ğenir mi? 

Bu suali bize sorduran sebep, müte
veffa mareşalın ,o günlerde, Marne za
ferini "Fransada teessüs edebilm:ş olan 
tam milli birliğin bir zaferi,, diye ilan 
ctmİJ olmasıdır. O günlerin Fransasını 
bilenler bu kanaate iştirak c.diyorlar ve 
Marne muharebesil\:, 23 üncü yıldönü
m:.inde Fransız vatanındaki bütün dini 
müesseselerin müştereken tevcih et. 
miş oldukları tazime hak kazanmış ve 
milli ittihattan doğlduğu anlaşılmış bir 
uer olarak telakki ediyorlar; protestan, 
katolik, musevi bütı:.in Fransızların o 
lıarpte cidden büyük fedakarlıklar gös 
\erdiklerini söylüyorlar. Bu teşh:se 

inananlara hak vermek doğru · olur; 
.ııira Marne'de Fransamn ilk tekmesini 
yiyen Alman ordusu büyük harbin en 
kudretli harp mekanizması idi ve Fran 
sa gibi, demokrasirfn hazan hercümerç 

!..! hezeyan hal:ni aldığı bir memlekette 
nncak şuurla kurulmu§ bir cephe arka
r birliğinin, (bir milli l:frliğin) sihri ile 
ınağliıp edilclili: di. Halbuki bugün 
öyle bir göz atınca, Fransay:, Aklde
nizde mlihim bir enternasiyonal vazife, 
ıleruhte ettiği günlerin şu Fransasrru, 
hiç te Marne günlerinin FransasTna 
henzctmek mümkün olamıyor. Zira 
Fransa o kadar karmakarışık bir siyasi 

Jıt'ras içindedir~•· VcnO:ı kadar çok hüm
:rıalı bir hosta bünyesi göster.yor. 

Bu 23 yıllık bir siyasi sey • 
rin t~bii bir neticesidi::. Zira 

demokrat Fransanın b:.itün partileri 
tarafından geçen 23 yıl içinde gösteril
miş olan siyasi faaliyeti , yalnrz ve mün
hasıran "Fransada milli bir anlaıma, 
milli bir birlik teessüs etmesine mani 
olmağa çalışmak,, suretinde hülasa et • 
mek mümkündür. 

Fransayı, bugün .=çinden sarsan ve 
vatandaşları biribirir.l:len nefrete sev. 
keden ihtirasların derecesini anlamak 
için evvela Fransız matbuatının bir 

tününü §Öyle bir &özden geçirelim. Fara 
za son suikastlcr, li..r patron sendika -
ıırun dört katını birden uçuran aon 
bombalar meselesi etrafında "Le Jour,. 
gazetesinde §U satırlar okunuyor: 

"Franaız nıilleU parçalanmI§ltr. Ha.ric'l 
dU§ma.nl&nmız blzl dahili harbe doğ'ru atı. 
rUklUyorlar; BlQm hUkQmeU, sınıf mücad4". 
1eal adı verilen iğrenç prenaJpe taraftar o!. 
dutunu ıKlyllyerek tam bir yıl ikUdar mev. 
kilnde kalabflmlşUr. Onun etra!a yaydıfı 

kindar kehaneUerln unutulduğU söylenebilir 
mi? İhUIA.lln çabuk çabuk patlak vermedl!lnl 
gören bazı kudurmuı dlm&gların (yani ko. 
mUnlıUerin) bir dahili harp tahrik etmek 
latemlyecekleri iddia edlleblllr mi': .. 

Le Figaro gazetesi - ki en ağır htlı 
Fransız gazetelerinden biridir • ıu mü
taleada bulunuyor: 

•ÇıCtrmdan çıkan dünya günden ~ne dil.
ha fazla deli yeUıUriyor. Bazı siyasi &kide. 
ellerin tahrikAtı arttıkça bu delileri z&maııın 
da teıhJJı etmek de mUmkUn olamıyor .. ,. 

L'Oeuvre gazetesi bu hadiseyi bir 
"Fatist su:kasti,, olarak t'le alıyor ve 

diyor ki; 
"TahrfkçUer ve ort&IJğr karııtırmak !ati. 

yenler ne yaparlarsa yapsınlar bu memleket 
tedhl§ edllemlyecek, korkutulamıyacaktır. 

F&.1lııtıerln ıtıakaadı nedir? Parfıe bomba 1\.. 

tılan, adam öldürülen, emnlyet.!tz bit 

,ehir manzaraaı verip ııerglye gelenleri ka.. 
çrrtmak mı? Dünkü pazar günü lf'rıi gişe. 
terinde 376.000 bilet keallml;ıtlr. Beyhude ÇL 

lı§ılıyor.,. 

Le Populaire gazetesi, geçenlerde 
Cerberc tünelinde de bir suikast oldu
ğunu hatırlatarak f(>yle diyor: 

•'HIUercl .Almanlar ve F&.flıt İtalyanlar, 
Frankocu İspanyollar, Fransa.da bir tkknn 
gizli te§kOltlar yapmııtardır ki bunlar yal. 
ruz; euualukla meogul detfllerdlr. Bunlılr 

Franaa dahilinde içtimaı nizamı bozm&k V'! 

Fransanm anar§l içinde bUlundufu zaıı.nıııı 
uyandJrmak için çaııııyorlar. Hele bug11nler. 

cevap \'ermek manasızdır. Maamanıı şunu 

kabul "tmc'k ı~·mclır ki bugünkü 1- '"l"selt>r. 
den, Fr11n .. anm bu!!ilnktı hll'lndcn <'~7.a gör. 
mesl llızım olan bizzat Franmz ınl 11etlclir. 

Zira biz iktidar mevkllne memleket idare et.. 
menin ne demek oh.luğunıı 11nl:ıtmış olsayrlık 
b•JgUnldl anıı.!l'lye düşmezdik.,, 

Fa~ht J.,'Epoque gazdesi h:ikümete 
~öyle hiicum ediyor : 

"Patlayan bomtaların !alllerlnl arıyorlar. 

Bu bombalar 19311 senesinin intihabat aan . 
ılıklannrlan çıkmaktadır. Kızıl şefl~r bun:.ı 

an'adıkları için derhal fa,iııtlere bücumıı. kal 
kıyarlar, Tahkikatın neticesini dikkatte bel:. 
llyoruz ... 

La Rrpublique gazet:si, bombaları 

atan adamın bir de'.: o!ması ihtimalin -
den de bahsediyor '"' makalesini ~öyle 
bitiriyor: 

•'Bu suikast mutlaka bir çetenin, hatt.A 
bir ~eteden Ziyad., "büytik yardımlara <laya. 
nıı.n,, bir teılilltıttn eseri glbl dt"görUlüyor .. 
Bu teşkllAt Fransı1.lar b.rafmdan mı ; ya. 
ba.ncılnr tara.tından mr: yokıa bı>ynelmll ~I 
bir Jwmlte tııratırıdan mı idare ediliyor? Biz 

ıanıyoruz ki bu eonuncu llıtima.J daha :ı.kh 

yakmıdr ... 
Komün:st l'Humanite de alabildiği -

ne İtalya ve Almanyaya saldınyor; 

diyor ki: 
••casusları vat&ı:ıımızda kaynasan. her ts. 

rafı kana bulayan, parayla adam ti1dUrten, 
gizli tahataat d&ğıtanık 1' glirdilrtn,Pariıte, 
Pirene dağlarmda veya §imali Afrikadıı her 
tUrlU tahrikA.tı yapan fa§!ıtlerl ce1.a.landıra. 
eak zaman gelmiıtır . .Memleketimizde Hlt. 
terci bir rejlm kurmak lıtlyen bu vcba<ian 
Pa.rlııt n Fransayı tcmlı.lem.-llyi.z. Bunlar 
rumhurrelslerlmi:r.e kurşun ı1ıkmışlardır, Ti. 
tuıesko gibi ml.eatirleri zı>hirlemişlerdlr;işle 

rlne gelmlyen lktısad A.llmlerini hançerlemiş. 
terdir. l<u.ırıart'mır.ı,ttniH!irlerlnı\zl 'lıurDun
ıar,rndan ve ı:ııemld<eUml:ı:ln emniyet \'e .su. 
kQnıınu bombalarınclan kurtarmalıyız.,. 

Matbuatın bu ahenkli ( ! ?) mütesa -
nit (? 1) manzarasıııa siyasi partilerden 
birinin lideri tarafından söylenmiş son 
nutuktan da bir parça ilave etmeği 

faydalı buluyorum. Bir zamanlar ko. 
mUnist, sonra ı;ol soı.yaVst ve niahyet 
nevi şahsına münhasır bir fa~ist olan 
ve Almanyadan tahsisat aldığı rivayet 
edilen Doriot, Fransa Harbiye Nazırı 
Daladier'in radikal sosyal'st partisi 
kongresinde söylediği son nutka muka
bele iç'n irat ettiği bir nutukta şöyle 
diyor : 

"- Sol cenah artık sol cenah manaaına 
gelmiyor. Zira yabancı olan, caııuıluk naza. 
riyeııı olan komUnlat'lk bunun manuını d•. 
#i§tlrmlflir. Her §4"Y berbatıa,m19tır; bunuıı 
için herşey yıkılmalıdır. Sağa mı gidtllm" 
Sôla mı gidelim'? Hayır! Ne sağa ne 801'1 
fldecegtz, evnll Franaayı dU,üneceR'\Z. BU. 
tUn markalar, bütlln tUketler 9.fa~ı! Slyaaa 
ecza.hanesinin bütün !ormüllert berbaddır 

l\albimlzl ve zekf.mızı zehirletmlyeceğizl,. 
Bundan bahsci:Jen gazeteler bu suada 

7000 komünistten müte~ekkil tir n:.i -
mayi§ kafilesinin; 
"- Kahrolsun Doriot! Kahrolsun 

Faşistler!.,, 

Diye bağuarak aok:ıklarda dolaştık

larını yazıyorlar. Gene ayni gazeteler 
vilayetlerden birinde b'r ayan azasının 
irat ettiğf nutuktan §U parçayı alıyor. 

lar : 

"- Memleketi ayan meclisi kurtar -
mııtır. Eğer ayan meclisi m<ali progra
mı kabul etmış olsaydı Blitm devr"lmez 
di. Şimdi ötede b:ride, bazı saylavlar, 

• ayan meclisin'n lağvını konU§UyorJar. 
Parlamento azası hu hareketle büyük 
1-."r hatada bulunmaktadır. Zira biz Bh1. 
mu devirmeseydik, Blum bügünkü re
jimi devirecekti.,, 

Ve bu sözler söylendiği ıün

lerde Blum Baıvekil muav:ni arfatiyle 
kabinede bulu:ımakta ve onun Fransanın 
hakiki Başvekili olduğuu herke:; bil -

mektedir. 
• • :ıır 

Fransanın demokrasiye çok betbaht 
ve bc~enilmez bir çehre verdiğini iddia 
etmek mUmkündür. Fransanm, sulh, 
medeniyet ve emniyet i.lemin=n müza
hereti ;Je beynelmilel mühim bir vazife 
yüklendiği günlerde böyle olmam.ası, 

Dikkat ediyorsanız fikir adamları. 
mızda, entcllektüeller1mizde, bilhassa 
şu son üç sene içinde yabancı sanat. 
karlara yaptırılan abidelere karşı 1 
gittikçe köpüren bir reaksiyon başla. 
dığrnı elbette sezmişsinizdir. Mukad - ı 
desatımrza, öz duygularımıza karşı u. 

. yanan bu milli alaka ve kıskançlığın , 
yavaş yavaş ulvi bir hiddet çehresi al. 
dığını görüyoruz. İç alemimizdeki U

yanıldığm ve kendimize gelmenin ifa. 
desi demek olan bu mes 'ut hare. 

1 ket abidelerimizin yabancı nıh 
\'C eller le değil, duygusunun 
kökü cemiyetimiz ıçıne atılı 
olan kendi sanatkarlarımız tara • 
fından yapılm:ı$ı lüzumunu §iddetle 
hatırlatmıya ba~ladı. Hadinin Erzu. 
rum abidesi müsabakasını kazandığı 
haberi on üç senelik acımızın ve hm. 
cımızın bir zaferidir. Sevinmeye hak
kımız var, çünkü bu haber ayni za. 
manda sanat hayatımız.daki kapitü. 
lasyonlarm artık kaldırılması zamam 
geldiğinin de bir ihtarıdır. 

Hıncımız belki bugünkü kadar bil -
yük olmıyacaktr. Şimdiye kadar ccnc. 
bilere yaptırılan abidelerimiz içinde 
beynelmilel tek bir sanat eseri olsay. 
dı ... 

On dört sene ene! memleketimize 
ilk heykeli dikece~tik ... Ve bu, dünya. 
nm şimdiye kadar bir eşini daha gör. 
mediği büyük bir inkılabı yaratan 
Milli ŞeC için olacaktı. Evet, bu bir 
~ahcscr olmalıydı. Hatta kabil olsa Mi 
kel Anjı meMrından kaldırıp ona yap 
tırmalrydık. 

Zamanımızın da büyük heykeltraş. 
ları var. Onlardan birini çağırıp tek 
bir eier yaptıracaktık. Bu eser yel'li 
sanatki.rlarımıza bir misal ve teknik 
bir örnek olacaklı. Fakat ne yazık ki, 
memleketimize ilk dikilen heykel ace. 
miliğin ve cehaletin bir şaheseri ola. 
rak Sarayburnunda duruyor. 

Sanat iljlerimizin ba.~ına getirilen 
merhum Namık 1smailin bu memle. 
kete yaptığı üç fenalıktan biri de ken.. 
disine vaktiyle Paristen, dünyanın en 
büyük abide sanatkarlarının isimleri. 
ni yazdığım mektuba (bu millet 
Bourdcl'i, Maillol'u anlamaz. Bize 
mutavassıt sanatkar lazım) diyerek 
Kripellcre, Kanonikalara rey topla • 
mış olmastlır. On beş senedenberi 
Cumhuriyet meydanlarımızı ve vila. 
yetlerimizi dolduran tunç yığınları 
herkesin gözü önündedir. 

Ömürlerinde hiç heykel görmemiş 
saf V:? bakir halkımıza heykel diye bu 
ruhsuz tunç kalıpları gösterdik. 

İşte Cumhuriyet abidesi... Bu ka. 
dar garib, gülünç dememek için söy. 
1 üyorum, bir eser dünya sanat tari. 
hinde görülmüş müdür? 

Biz bunlarla mı, bu eserlerle mi za. 
fcrimizin eı;sizliğini in!nlabımızın bü. 
yüklüğünü dünyaya ve gelecek nesil. 
lerc ve asırlara tanıtacağız ve 
hatırlatacağız. lı;te emniyet a. 
bidesi... Memleketime kar§ı bu-
radan açıkc:a itiraf ediyorum. 
Bn eserin m:ınasını hala bir türlü nn. 
lıyaınadım. Entellektüel arkadaşla. 
rım çok defa bana sorarlar: 

- Allah aşkına biz bundan bir şey 
anlamıyoruz. Bu neyi ifade ediyor? 

- Btmlar, derim, genç ve ihtiyar i. 
ki Türkmüş. Vatanın ere.niyetine (vaki 

olacak herhangi bir düşman tccavüzil
nc karşı) koyan scmbollermiş. 
Muhatabım hayretle susar: tatmin 

edilmiş olmadığını hissederim. 
Derler ki, büyük eserlerin anlaşıl. 

mamak kudreti varaır. Ve biliriz ki 
anlaşılmıyan eserlerin mistik '1e in -
Mna aczini bildiren ağır bir manası 

elbette böyle olmasından daha mürec. 
cahtır. 

Şeıkip GONDOZ 

olur, fakat insaf ... Bu bir Sfenks 
midir? Bir saniye için ona izafe etti. 
ğim yüksek (anlaşılmama) hassası da 
yok ycredir. Biz bu eserin teknik ku. 
surlarını mevzubahs etmiyeceğiz, 
kompozisyon da aramıyoruz. Hatta 
Viy::ı.na atölyelerinde poze ettirildiği. 
ni bildiğimiz ant'patik "tip" !erini de 
hoş görelim. 

Neyi kastettiğini, neyi ifade ettiği. 
ni memleket entellektüelinin bile an • 
lamakta mUşkUlat <;ektiği bu kadar 
acaib nesne bilmem ki hangi vatanın, 
hangi milletin emniyet ve müdafaası.. 
nı temsil eder! 

BütUn dUnyanm bildiği Türk mü. 
dafaa kahramanlığını bu kalın kafalı 
bodur delikanlı ile pörsük ihtiyara 
temsil ettirmek günah değil midir? 

Bu heykel bence Türk vatanının 

emniyetini değil, olsa olsa bir bosta. 
nın korkuluğunu yapabilir. 

Eserin tek meziyeti korkunç olma. 
sıdır. Fakat bu korkunçluğu da öyle 
içimizi ürperten, bizi heyecanlandı. 
ran cinsten, ulvi b:r korku değil, an. 
cak kargaları ürküten bir korkunç • 
luktur. 

Halbuki ben böyle bir eserde genç 
Türkiye cumhuriyetinin şahlanışını 

görmek isterdim. Hem sanırım yalnız 
ben değil, bütün sanat alemi, bütün 
millet ve bütün yabancılar ... 

Hele bunun arkas"ındaki Torak'ın 
yüksek kabartması (Haut relief) mu. 
Jc:ı.ddcsatımızın bir karikatürüdür ki, 
ilemı 1tcna·miıe"' gUfdOrtrlek ıÇ1n ~ • 
pılmı:;: ~ııır. 'Ne idügtl beUnız • ir 
takım cücelerin, etrafını aldıkları 

Atatürkü temsil eden figür ayakta bL 
le duramıyan bir hayalet şekline so -
kulmuştur. Röliyefin bilhassa bu kıs. 
mı bir ter<'ddüdün, bir şa.~kınlığın hat 
ta bir mahkumun hareketi... 

Halbuki Atatürk kat'iyetin, sobri. 
ete'nin, vuzuhun, azmin ve iradenin 
sembolüdür. Ben bu esere isyan edi. 
yorum. 

Bütün bu acı şeylere karşı ~izi le. 
selli edecek ve hatta sevindirecek ha.. 
reketler yok değildr. Memleket işi 

anlamış ve kültür bakanlığı vaziyeti 
görmüştür. Artık bugün entellektüel 
ziimre ile güzel sanatlar umum mü. 
dürlilğüne hakim olan fikir şudur: 

(Türk heykelini Türk heykellraşı 

yapar.) 
Ticaret ve sanayileşme faaliyeti. 

mizin başına ecnebi getirmemek, san. 
at işlerimizi yabancılara bırakmaktan 
daha doğru mudur? Halbuki biz ter. 
sine olarak ruh esaretini diğerlerine 

tercih ediyoruz. Köprümüzü kendi. 
miz kuruyor, trenimizi Türk mühen. 
dislerine yaptırıyoruz. Vapurumuzu 
Türk tersanesinde Türk ustalarına 

yaptırmak istiyoruz ve beynelmilel 
fenni millileştirmek iştiyakını bcsli • 
yoruz da milli destanımız., zafer hatı. 
ralanmız ve manevt öğüncümUz ola... 
cak olan heykelimizi ecnebi heykel
tra§& yaptırıyoruz. 

Eskiden sultanlar marslarını bir 
İtalyan veya Alman kompozitörüne 
hesteletirlermiş. Piyer Lotinin biilm 
hayatımıza ait yazdığı eser Türk e. 
debiyatı arasına girebilir mi? Hiç 
Klod Farreri çağırıp ona milli bir ro. 
man sipariş edebilir miyiz? Sahnemi. 
zi bir İspanyol trupuna bırakabilir 
miyiz? 

Arıunra kulağımıza. çalınır: 

"- Heyke1 işini bafaracak Türk sa. 
n-;ıtkAr yokmuş .. , 

Her şeyimizin olup da yalnız Türk 
heykel sa.natki.rırun bulunmayııına J. 
naruna.k gilçtUr. Şurası billrunelidir 
ki Tllrk bankacılığı, Türk iktıaatçılı. 
ğt, TU.rk milhendisliği ney~. Tilrk 
resgamlığt, Türk mimarlığı, Tilrk hey 
keltr&§hğı da odur. 

Hattl bir teY. ıöyliyeyim mi? So. 
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O VENDtRE ıcuııanı :surbıı.Il 
sak edildiğini, dostuJll okuduJ!l· 

Felek'in bugünkü. f~ıcrası~: 011un ya,, 
övendirenin tarif mı de g dire bit bU-

••l}Ven si"' zısmdan alıyorum: unda bir 
çuk metre kadar uzun, uc ökilı ,-e 
ri çivisi olan bir sop~~~nunlıı. dilt' 
mandaları yilriitmek içın 

ı-,,1 
terler.,, dı·ı .... iyece 

· ~t e w- \11 Hayvanlara ezıy ganc gBı 

Gerçi istihdaf edilen ~~ diteı olcill 
d ~·ııniş· 0'en u=~ asıl gaye bu egı ~ . · ıuyorın it 

derisinin kıymetını S: bU}-ilk b 
lşin bu tarafının da. elbe 

8 
bU )-eti 

ehemmiyeti var; f~kat. ~une gtÇ'' 
yasağa, bilhassa ezıyetill 0 

ceği için 8evindim. acıtınak iti' 
öldürmek, dövmek, can endir· ~o~ 

sanı kUçülten hareketlerd d8l' ınlil' 
Vf"tleri mümkün olduğu ~a dÖ'rU;ıı1~ 
iki kişinin çarpışma:ıın :~bi ~ 
sinde belki bir güzellık dine ııı~ 

yı!ı keD d&r 
Fakat kendinden z.a ' ıınıyatıl d'O' 
kabele etmesine i1?k~ ~ik bulıJll 
ven insanda hiç bır güze 
ğu iddia olunamaz. · tı1indd1 ~ 

Bir gün evimin pencererifill b it 
kağı seyrediyordum· . J{ kedl>-e, b,.. 
kendi halinde giden bU" adlııı: '~o' 
teltme yapı§tırdı. Dayans.ına _,,..ıııı 

hayvan ~t"' çin vuruyorsun? o ••senin ~ 
yaptı?,. diye sordum· k ndi e#..ııı 
mi?,, dedi. Bir insaJllll• e atı1D1.,....., 
olmıyan bir kediy~. ~ıon;ysJll'dJ \ 
istememesini bir tu:lu a }<arat "~ı 
benim bir deli o!du~s. kat oll~9 
Benill}}d delilik degıl •. fa adaJıl• ıJf' 
edebsizlikti. Emini~ kı 0 eJJlin ~l-OP 
bir ceza gönniyeceguıden d• dö' 
sa, kedileri değil, ınsanlarl dıi' 
vlcıtlrmekten çekinme~. bir arııl o~ 

İnsanda zulmün tabu Belki dO~ 
ğunu iddi.a edenler var.Jeti inSi)~_., 
dur. Fakat insanın ~ bil;.Jds e
rına tabi olmadı degıl, ,, ııel~111 

··ınsan · 'I" 
rı yer.mededir. Zaten . ·c bifl.,.lll' 
sine da.ima iki mana. ver!rdı ·)\eJl~i• 

,, birı e eP""' 
san denilen hayvan • Jd<ill tJ 
de birtakım iyi hisler teşc diJ!dtJIJ'' 
olan kinlse. Hayvanlara, kc~.·ııı9C!/ 

v • seven ~l ....... °' 
yıflara eziyet etmegı ... ~'" it· 

. nneuuı •.u.n;.zm ~- -İ-ll'lcfl1il ~,, 
dır. ikincisine yukse c ~ edC~~ 
vendire kullanılmasını yas.~811 e 

h kikaten 1 
rar, her insanı a . ridİf· ~~ 
istiyen zihniyetın bır. es: . .,.. bil' ır~ 

· yıyor .... • i' Hayvanları kesıp •
1 

ce1'let ~ 
. verebt c ,,,t il 

mım da bıze zarar ·dir. :fB" ıcıı1J' 
öldürüyoruz. Bu, zarnrı rınt )18 ~ 
lara eziyet etmek, canl~ fenı!'· d~ 
zaruri değildir. l~in ~~ yak~ ;6\.;ıp 
yere hayvanların can insi11ı ıı~ 

• y 1 r hef11C J3ıl h 
ezıyet etmege a ışı ' oşlBJlil'• fCtıtv 
yaralamaktan da y b asını ıı.d'' 
kendisinin de aşagı~a!~ edcbiJell ti ıı~ 
olur. Başkalarına czıY k' roalt~11).el1 

mın • işkence icadın~1 ı<ıı.b1viııt 
olursa olsun - taha k sının ) ı<tı'1' 
Yoktur: kendisini baŞ a dıılıs aı'' 

• · in de t$1C .t 
koyamıyor. kendısın ··rdUğil i)'ll' 
vetli birinden eziyet go ur cdcı11 

t sa'"' de duyarağı acıyı a Ç 
demektir. ıJ.ah 1-1 fı. 
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Moming- Poıt ıa teyit e ,,y~ , 
habiri, henüz resmen rıd-' ~l~i ,efır 
m.amakla beraber, yakınezclindeıer 'f'pr 
yabancı memleketle~{ delifıt'e 
leri arasında muhtelı. 1 , lacağını bildinnektedi.t'· ~Ati! ~ıı.-
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duğuna dair ortada arel 
detler vardrr. ııaııılt O 
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Ka:ıt.ıncı yokufuMakı çepıe ba§ında nô"bet be7diyenler •• , 

lstanbul konuşuyor I 

Kazancı yokuşu 
canbazıarın blle Kış günleri 

yOrQyemiyeceQI bir yerdir ı 
Yazan : Haberci 

Kazancı yokutunun yamn yumru 
kaldırım taflan üzerinde biraz ilerle • 
dikten 10Dra, yol birdenbire çok dik 
bir init halini aldı. 

Ben, bozuk yollu bu dik yokuftan 
nuı1 inilip çılalabilecetini dütilnür· 
tıen. arkamızdan bir kOfUtma aeıi duy
dum. Danilp baktım .. 1 O - 12 yaf1ann 
ldada iki cenç kıs, ellerine 1:irer kova 
almlflar, biribirleriyle Adeta kovalama -
ca oynuyorlardı • 
Yanımıza celd'kleri zaman bir an 

durakladılar. Bu fırsattan iltifade ede " 
rek: 

- Hayrola, nedir bu telip• diye 
iorcıwn. JSuuuu..n uusı ~ ,.;çlf• ..... .-

mele hazırlandılar. Fakat bh'u daha 
btlyük cörüneni evvel davrandı : 

- Bugün nlerimizde ıu akmıyor da, 
kovalan doldurmak için çqmeye &idi -
~uk.. Tabii hangimiz daha evvel ıi. 
dene arıyı evvel alacak ta, ondan 
kotuyorduk • 

l.. Suyunuz, ııkıık böyle kesilir mi, 
diye aordum.· 

Bu aefer1dlçllk cevabı yetittirdi : 
- Eh pek uk delil amma. araaıra da 

olsa, ıene bize epey eziyet veriyor .. 
Baktım çocuklar çeımeye yetifmek 

için atele ediyorlar. 
- Peki CSyle ise,' dedim.. Yolunun 

cidebil;niniz. tkiıi birden hızla kota· 
rak caıt:fen kayboldular. 

Ayni yoldan biz de .ilerledik.. Elli 
metre kadar wonra kendimbi bir cami· 
in önünde bulduk. Y okut burada ao. 
Iraklara ayrılıyordu. Solda, camiin ö
nünden ıeçen yol kartımızda yokuıun 
devamı, aatımcla da kCStnlnde• mahal • 
lenin ~pesi bulunan lir yol vardı. 
Çepıenln 6nünde, eberiai küçük 

çocuklardan mürekkep bir düaUneden 
futa insan, ara bekliyorlardı. Kiminin 
elinde kcd koca kovalar, kiminin elin. 
de bakraç denen kaplar. kiminin de u· 
facık ınqrabalar vardı. 

Burada, Beyotlunun cöbeii 1ayıla. 
calr bir yertle, Sular tdareainin hemen 
burnunun dibinde, bir ıu aılantıu ol • 
muma bir ttlrlü akıl erdiremiyor, itte 

bir gayri tabiilik oldutu kapaatine va· ı 
nyordum. Çeıme bqfndakilerin yanına 
aokuldum: 

- Herıün böyle midir bura11? diye 
ıotdum.. 

Sualim orada duranlann hepsine bir 
den aonıİmuıtu. Fakat birkaçı cevap 
veıicli . Bu 60 yaıtannda kadar ihtiyar 
bir adamdı: 

- Yok deldi bugün ıular kesildi de, 
' t 

tehactlm fazlalttr. Yokla her cUn bu ka. 
dar kalabalık olmaz amma. hani çepne 
batının gene de bot kaldığı yoktur san· 
ki .• 

- Bu ıu Terkoa mudur?. 
- Hayır Taksim ıuyudur. içmek 

için de ayni ıuyu kullanınz. 
Bu aenef, ıene ortaya bir sual attım. 
- Peki batka ne derdi vardır bura-

nın?. ' 
Sanki böyle bir l'Y beldiyormuı ıi. 

bi, oradaki ufak çocuklardan biri he
men karııma dikildl 

Yaşından ve halmden hiç beklenmi
yen bir tavırla: 

- Müsaade eder miıiı)iz, ben aöyll. 
yeylm? dedi. 

Kartnndakinin haline bülmemek için 
duclaklanmı ısırdım. 

- Söyle bakalım, dedim. 

yokufU""" klfln M Aale ge1'Ul'ni llaberciyo 
anltJtıyor 

Hemen antaumca bafladı: 
- Efendim, i)'t çocuk yok bu mahal· 

ld:ie, hepsi tavıacı, hepsi de kabadayı .. 
Burada patırdıuz ceçen bir tek &iln yok 
tur .. Bu yüzden inun arbdat bula -
mryor kendiainıe .. Bence en büyük dert 
budur .• 

- Bu aana cöre, tenin yqma 16re, 
dert, dedim. Fakat ben mahallenin 
eaulı dertleri nelerdir, onlan 81ren • 
ınek iltiyorcm. 

Bunun üzerine bizi buraya na111 
getirdilini dilnkU yanda anlatmıt oldu
lum Hilı': Kaynak, müdahıle etti: 

- Sizeı dedi, bunu ben anlatayı:m.. 
Ve demidclenberi yanında durdutu 

foto Aliden aynlcb. Benim yanıma ce. 
terek anlatmaca bqladı: 

- Bu yokuf, Japn ne hale ıelir, bu
nu karh bir cünde buradan binat ceç· 
meden dünyada anlayunuunu. 
tnhy ( 4 pO·Rb ı ı,ea tılır ebrd tılırdl 

Yatmurlarda, yukarı caddenin ne 
kadar pillifi, moloıu vana, hepsi bu. 
raya ıüıilklenir IOftl'& da gtınlerce temis 
lenmeyince buralan artık lq ıibi bir 
bal abr. 

Karlı havalarda ılae, it bUıbütiln bat· 
lradır. Kar bütün pttliii kapar amma, 
o zaman, ıetceleliın .buradan çıkmanm 
zorluğunL .. tnaan cambaz bile olla yu· 
kan çıkıncıya kadar bir kaç kere dilf. 
Jl!ekten kendini koruyamu. Erkekler 
neyse amma, bele biçare bdı\Uann 
feryat kopara kopara dUfUp kalkmaları 
yok mu, vallah buna delme yürek zor 
dayanır!.. ' 

Hilmi kaP.tan burada birdenbire ıuı· 
tu. Eliride kocatn1n bir çiçek buketi ile 
yokuıu çılanakta olan cenç l:i.r bayanı 
göstererek: 

- Kıtın. dedi, böyle tatlı manzara· 
tara hasret çeker bu yot •. 

Bizim eıki ahpap, tiklyet eder sibi 
konutuyordu.. Bu vaziyet epeydir 
yanımızda durup bili. dinliyen buralı 
yanı\nızda durup biz.: dinliyen buralı 
bar zatın nuan dikatini celpetmit ola· 
cak ki, bana ı 

( ~"" 6 ttlDICla) 
HABERCi 
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• •muz: _ __________ _ 

CUMHURIYET'de: 

Akdenlzde yeni bir 
vaziyet 

Nyoa konlwaa11 bttUkt.ea ve .karar aım.. 
dılrtan eoara, ortaya ,..ı4ea bir ltalyan ~
eeltıel çıktı. IWJa, eea9ell Nyoa konferan91Da 
ltt.lrak etınelqlft.t. BwıWlla beraber, Akdnl& 
de konanlıta -.... tk-.aret semllerlnl koru. 
mak Dzere mDt1ıerek mDclafu. tedlılrl almdJ. 
it aaa.a, ıt..ı,Ja.Ja da bir kontrol mmtakuı 
ayırddar: "Trenyen ve AdrlyaUk denklerine 
de"- lıakn dedlltt. Halbuki u.q.., bu ka.. 
darcü ....... ''Myük bir akdenb .... dev. 
leU olmak .... ,.,, f&Dlll& pyrl mtblutp" 
bulmakta "" kontrol itinde lqilt.ere ve Fran 
- ile ma.\'I luıldara maUll olmak l~k. 
tıellr. 

Yanu Nadi bu ~ye&la DtteJ"l nracatı

N &abmln ederek diyor ki: 

"Almanya ile m\lfterek ve Almanya tarL 
!mdan mUeyyit oldufu 9Öylenllen bu iUru. 
Jar, bizce gide gide ıura1a varacak: AkdeııJJ 

de Ucaret gemllerlD!n •rbeawtt temin edil. 
mekle n bu denizde konUl1ıJdara muı olım 
malda Val&u bOkQmetlDe lıartçten, bu defe 
artık bOUln blr emnl)'et içinde, alablldltlne 

yardım edllmeelne meydan verllmff olacak. 
tır. Bu ula tecms edllmemek 1bmı · gelen 

b0)11k n h&tt& ~ bir mtıdab&l• de' 
melctır. GemUerlıı b&tınlmuma maıı1 olacak 
.u but oalarm muayeneıdnl kabul .,. bina. 

en&leyh cıa1anD harp maıame111 tap•namalan 
nı da temin eımı, ol&lnn, Ye nihayet nlcta 
GeDer&1 l'rankoya mub&rtpllk hu1nıku tam. 
~ T Ya~ lf dert 1ıql :m&111ur 

olaNJmek için bu f&rilan da 111t1Ya etm~ 
dlr. ı,ı. ltaı;yan 1tlrularmm ark&larmds 
ll&klı olan ftkirler Ye mak•tl&r• p.nnım,..a 
bu sfbl f8Ylerdlr. 

HIUerln nutku ve 
Abidin Daver 

Alıldla Daver llll&'la A11M11AJ1 tıllakld .. 
lll)'or: 

·HIUer, bpanyaya bolpvlmnln yerlepnut. 
ne ula mtıaade etmlyecellz diyor_ Ve •'A.Y 
nıpamıı berbugl bir noktuİnda bo1feY1sm1 
lnırnıata tqe))büa etmek AbDaD7a t&ntm
dan A. Ynıp& muvuenealnl Dll&le matuf blr 
hareket olarak tıİWdd edllec:ekUr., diye ll&vı 
ediyor .. Fakat Almanya, !qlsmln lçuyad.ı 

7erlepnul için İtalya De 'ber&bu çalıflyor. 
Ya demokrat dll\'leUer de, 1ıls de bp&nyack 

veya bqlıa bir memlekette ta,fzmln yerlet-
• meıdne ula mtıa&ade 9'nll,,ecetts~ <lerlene 
ne olacak T Harp mi f • 

.Almanyanm, her mUleUn kendi lııtedlt' 

rejimi 'kabul etmeıd gt .. en ...ıı bir prenl'. 
pe karp t&kmcblt bu taııaldd1mt1n 80DU 

gelir mi? Bagb, A.Jmanya, 1ıolfn'lıanln &ley. 

hlndedlr; ltaıya, hem ~e. hem demok 
rulye dUpa&ndır. Yum, blrlau.; dntet daha 

tapı olur da. tqlzm kuvnUenlrao demek 
bOtan clODyayr sorıa tqlet npmata çalıp. 
cakl&r? • 

Din barpJerlııdeD llOllJ'& rejim harpleri.. 

KURUN' da 

Akdeniz eınnlyetl ve 
Balkan anlanb 

Ama Ue, lllıllfu ututl ~ 11011 
Akdenls JmnfenftR!lde sf...,. ..... ide 
dlldmtl cıebnk fllll1I .,...: 

Nyon koateraumda Balkan antantı de't'. 
leUertnlD takdir Ue leblerlne k&ydolUD&C&'lı 

bir g117.el hareket daha vardır ld bu d& im. 
a için yapdaa 80D içtimada her dnlet mu. 
rahbaa • 8IJ)'ledlli b&Jde B&1k&D aııtaııtmı 
tetkU eden Tllrldye, Yqml&.,.,., YunUbıtaa 
.,. Rcıımanya umma ,..ınıs 1ılr ldfl .es .ey. 
lemff, Yugoela\'l'9 deles-1 Porto lronferana. 
ta '\'ardan wqm~ bepelmllet IUlldl Jruv. 
veU8Ddfrecelc bir lmf1 olarak lel•mlamqtır. 

N10n konferaumda dOit B&1kan de\'letı' 
namma )11belen bu 8ell.pnalll hulıls BUllt 

IOID Calqan ~ekeUerln m11fter'elc dllett. 
dir ld blltun B&llwı mDlttlerl namına : . . 
atmdan çıktıtı için dolnJdan dolnı1& kon. 
ten.nam karan kadar mOblmdlr; zira .Akde. 

Dizde be)'DelmlleJ eulbQ teblmeye ko)'ID&k la.. 
Uya memlekeUer .,. mDJeUer vana ba .._ 
ldıı MPMIDI heeaba katmak mecbarlyeUllde 
dlr. 

TAN' da 

OkUztertn glza •Jdın 
Oveadre adı \'erDea aca clTIU .,_... 

....... dlb1uielı: ._. lıılr ._.. 1-" 

........... Felek, 1ıa ...... • ... llldblNI 

tıellltk ederba df7or ld: 

GuetBleriıı rlft19tlııe 1ıUlbJ'a övendlre. 
n1D )'U&k edlUP, ladıl ~ alyet çek.. 

memMt ~ Um plml)'ormUf. O. 
ftDdlre ile dGrtlllD Gldlsı.rbı derileri deUnL. 
nl~ n tıaJıe1rlendıfJ sama akat çıJuJor, 
bu da maim delWID• tem ~ 

Bu bldf_,, Od .. Y mnpbedl edeblUrla. 
BlrlDdal: Bir b&)'V&lml dıeı1alİıden keeele ,._ 
pdmUr baaD onun leblne netlceler "9l'lr " 
onun bayatta muttuıı ttnelenmetılne IDMl 
tepD edebilir. 

lldad mQf&bedıt de fUClur: 
ÖldbQ 98\'utmek lcln. ,,..... lralJnnca 

ata, ... JaPb1ı:lan sl1ıl aa.. de tertılye 
takacaklar. 
Hepıl 118 .... Wdn llmdl OMldlnlet Dl o. . 

l&cakfl 
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şebeke~!ill,. Akdeniz ihtllAfı 
(Bmı tarafı 1 incide) f Parla l& (A,A1 ~ - A.k~nl~ltl f:')'auı.1 

tan diğer yedi devlet ınUmusillerlne bu sa. devriye kolları J!umnndanlıl!n& -..yjn e4jl•n 
bah denlzliıtü gemıı,rııe tayYtJr.eler Jıalfkıa. Amiral Eııt.eı;a laf1are ile r,mıııı Afrlke.da 
da dUn tanzim edllmlJ Qlşn metı:ıl tevdi et... Orana gjtmf§Ur. ,,Y.PlraJ 018Ülhar.eluslnl ora. 
mfıter!Jh" 1Ullfn1J.me. ıtokuz ae:ııld arasınrla da. t.esl§ t!~cektlr, 
akt.edlJmfıtjr. Bu i e :f'ranı;ızlşrın Teste t•Y}'!ı1• 1J•mi11I. 
Nyorı IUlttı uyilnamestnln yarın ChııgünJ le Akdeniz filosu haya kuy ·.eU!ri ~• plrçoJJ 

imza edileceği tımıt plunmaktadır. t.orp[4o ve t.oroıoo W!illrlj?Jm lfUrak e~ek I 
Aıf ispanyada Alman filosu ur. '3ü~Un Pli §'em1Jer 'fuloııda lJarek.e~ ha~ 
Oebe!Uttank :16 (A,A,l - Admlral Seher zır buJımuyerJar. ~ıınlardıuı t14fka.ca 4i)rtlllf! 

cu torpido rnııhrl"'i fılosu ile hh••ıı·- .. ır ·--
ve Leonpard adındaki Alman harp gemileri, '"'" ~ ~ ~. ,,..... ,...,. 

kip gemisi l}e pevrjyM!e kul)anıla.cıktır. !'>•· 
AtgeBfrasa gelmiftlr. lıa §jm"iden !ff'e1Jt Jlmaııından 4gkua harp 
Bir lngiliz gemisjne taarruz gcrnıst tıar1?k.et .etfl!ııur, AU~tJk m!)§!Jn• 
Londra 16 - Bir l!l§illz vapurv lapany!ll mensup diğer iki t.orp!M {ia Ak9!nla lwP-

aulannda lhtll!lcller tarafından ha\•adan ve tro'Une ı,urak .necekUr. 

denizden taarrnza manıı kalınıştrr. Fazı!l SiUlh1aru1 hı~didl hnkkmda 
t.&fsl!At alınamamışqr. 

Konferans1 girmek için ltalya Türk raporu 
Cenevre 16 (A1A1) - MılJetJer ~emı1etı 

teklif bekliyor konıe)i btıgiln saat :ıs de 1ıP§.nya murahha. 
Roma 16 (A,A,l - Röyter ajansı ll)Uhabi, El} Negnnln rfyaaeU §Jtımıa umumi bir cela" 

r!nden: ıı.kdctmi,gtlr. 

Cene\7edekl bazı maha!illn italyanın Konsey, FihsUnln vaziyeti hakkında tet. 
Nyon fW!fı hakkında yeniden bazı teklifler. kll:ntta bulunmak \'e tllhassa Fillstlnln tak. 
de bulunacağına dair olarak ileri sUrlll.en sjm projesini tetldk eylemek ll:z:ere lngili~ 
D}Utalealara Romada kat'lyyen iştirak edil. hilkClmetıne mezuniyet verml~tır. 
memdttedlr. lfonır.y, sll~hlann tenzil ve tahdidi kon. 

İtalY!UI makamatı namına sör. royleme~! !transı }:!ırosUl)ljn tl]plan~J}arına dş_ir Tllrl< 
&allJılyettar bir zat, bu ııabtıh Röyter ajon. dele; sinin ıırdtğl rapD~ tasvip elmlJ ve 
Sllla ıu beyaııatt.a. bulunmu§tur: bµ lınnfl!f"a.n& J:ıüp>,ı;ıJnun top)antı tarjhillln 

" - ltalya, iNz,'on lUIAfını kabul etrr.esi t,sblllnl gelecek içtima devresine bırakmııı. 
için :Fransa ve !nglJt.ere tarafm.dan vnpılar; lır. 
dayeU kabul etmr.ml§tlr. Ştll}di atılmaı;ı IA. Ruznamede lspap,•'&nJp mlirac4atı me.seJe. 
zım ,gele adımı, f!'IS;lllere ;\'t li'ransanın et- slnf'l tetkiki hulunduz undan rlyuet kUrsU. 
muı Jl&ımdır.,. s~nc :Ckuvetör dele l!!il Kevedo gelfillJ Vfı 

ltalyl!Y# y~nj teklif yapılmıf acak Negrin de söz §.Jmıştır. 
J..llndr~ !4 (A,A.~ - Röyter ajıınsı muha . fSJI:ilya nlJ,Jf@bflftlilnlJ1 mek(ubU 

blrjndeıı. Cenevre, 17 (A,A,l ,.,.,.. Negrln Milletlerce. 
, Londrada İtalyanın Nyon ltl'ııtına ı,ıırakt miyetl konseyinde 8~ aıırak ı•ıcat)ettl!i 
meselesi haklfmda kapının !&Ik Qldutıı söy. taMirde tspaqyot hül;t)meu11ın aeyrjsetainl 
le.nmektc ve Franşız • tnglliz ıjayetlnln uıı. himaye etmeğe mernur ~nl~ kuvvetlerinin 
tün konlerans namına yapılmı~ olduğµ ~- vJZ!te:erlnl ifa lçln fQ>an""'t kara ısuıann& 
yan edilmektedir. ",,. 
Piğer tar ft lfın ı. f;{rme'erfne hft!J>fr V~j[e JYru e~mlyeceğf. 

a an, P a "i'llrakinln rıe gibi nl beyan e~ml§tr. 
§artlara mualllk oldu$ıJn4 dair İtalya tar.,_. , ı = -= 
tmdan hl~bir teıc11t yapıtmıı deg-lllfır ve ırı. A tat I\ r k 
gllt.ereıln bu babda ilk adım1 atmMı ıuıt' ~ W 
lyyen mevıuuba.hs olamaz. 

ıtaıyaııın iştiraki dostane bir surette ı:ahııl A n k a r a d a 
edJJecekUr. Fakat bu l:ıabda ilk adımı atmeı. 
ltaıyaya dUfer. 

Şimdi}·e kadar hiçbir devlet, ademi mUdıı 
hale komitesinin toplanmurnı lııtememfştır 
ve 1talY!HllD dn:etruı.meye olan cevabı komi. 
lede~ ~hıı.e~nıemektedf r. 

!nıl.»ıı:: n~t~ı ~ .. kı>ı:aanlıJın hfr ta. 
pan~ ~~'"lesi 'D'madığl Yetbiı!netrı:e bu me. 
ııelenln fdeml mUdaJıale koml~si tarafın~a11 
tetkfk1 icap etmtyeetğl §!!klindedlc ve bu 
§ek1Jde kaJmıktaerr. 

KonlroJ vazifes·mıeki tay;ynre!er 
Lon.dra 16 (A,A.) = Alıtdeplzde l:ontro. 

la l§tJrak eden denlı l!yyarelerl fllotlllA.Jarı. 
nm terf!kkUp tarzı Jıak}und4 lildlıiJ<jlğfRe 
göre her fll9U'JA tıeı deniz tı\yYııreslntlen 
terekküp edecek \'e bin mll!lk hareket ~aha. 
sına malik bulunan bl.l denjl< ~YRYN:ltrlnln 
her blrt üç topu hamil olacaktır. 

Çin Japon 
harbi 

Tokyo, 17 (A. A.) - Bir muhrıb 
filosu, Haintcheou körfezinde Chehni. 
ouhan adasına taarruz ctmiftir, Ja. 
poıı!ar, adayı is~al etmi§lerdir. Bu es. 
nada Jap9q tayy~reJc:ri Longhai de • 
miryplynun münt.ebası ohın Hnitcheou 

· ü~rinden uçmaktaydı. 
Amerlkaum ke rarı 

Va;lngton, 17 {A. A.) - Bahriye 
eqcUmepi, Vniita gemisi ile diğer ge. 
milerJp Çine ve Japonyayıı. hal'b mal~ 
zemeal nakletmelerini menetm ştlr. Bu 
kanrın kazalar vukuu ihtimalini a _ 
za.ltmağa matuf oldut;'tl ehemmiyetle 
ka~edllmekteys~ de Japonların yolcy 
ve antla nakleden vapµrlıırı durdur • 
malan halinde hUkümetin kat'i bir 
har~kete geçmekten fenı.gat edeceği 
manasını tazammun cur.emekte bulun 
duğu Ulve Q}unmaktadır. 

FelAket yalrıız gelmez ! 
Lon<U'at 16 (A. A.) ..... Şnnghaydan 

bildirUdiğ:ne cöre, beynelmilel ve 
Franaıa mıntakalarında altı yUz elli 
sekiz kolera hastası mevcuttur. Bir 
lngiliı ukeri koler3dan ölmUştUr. 
Fransı~ mıntııkıısmda da ayni hasta. 
lıktan ll kişi öl.mU;,tllr. 

· Çınin nota11 
Londra, l - Milletler cemiyeti kon. 

seyi ç:n hükumetinin notae ,nı tetldk 
ederek, notayı, Manguri hA.dlseei es. 
naaında Uzakşıırk lelerini tetkik için 
te;ekkUI etmit olAn 23 h::r lçomişyanu. 
na havaleye karar vermiştir. Eu kQ
misyon derhal f.Qplu,naraJc Çin notuı. 
Dl m\ir.akero edeeektjr. 

Qt.nevredekl Japon mÜ§ahldler, MilT 
fotıex cemiyeti azasına dağıttıkları bir 
muhtıra ne çın - Japon ihtllAfınıp cıe~ 
beblerl hakkında izahat vermişlerdir. 

BüyUk Uillet M~GHısiııi, NyPn konfe. 

ransındı imza ettiğimiı anlaımayı mU· 
z4kere iç n, f cvkallde bir topla11tıya 
Çtğırarı ~üyUk örıder Atatürk, bY mü· 
zakcre e&nıııındı Kamutay istim4ında 
bulunmak üı:ere ıdUn aksam Haydarpa. 
~ıdan kalkan huıugt bir trenle, Af!.ka
raya hareket etmittir • 

Floryad:! bulunan Atatürk, lün ııaat 
l 'i de Dolmabahçe ııarayına gelmiş ve 
tarih kuru:tayı )laıırlık)ilriyle bir müd
det meşgul oldul\tan sonra yatla Hay • 
dıı rpe.§a~•a ge; nf §lerdlr. 

Bu esnada yatta, G'-ncl Kurr • .;ıy Bat· 
kanı Mare~al Fevzi Çakmakla Lorıdra 
scrir'miz Fethi, İstanbul Val!ıi Muhid· 
dln Üstündağ, saylavl.ı:-1.ian Gc!neral 
Ali Fuad ve Ali Kılıç, istanbul Keman. 
danr Korgetuıral Halis bulunmaktıydr. 
Hayde.rpaş"dıt Cumhurrcis·miı:, mülkl 
ve askeri erkan tarafından karpta11mı~
tır • 

Cüm.hurreis!miz111 treni tam saat 
lp 30 ıia Haydıırp!'f!ld~n hısrek'et etmif• 
tir • 

Tasdi~c IAvıhası hHriciye 
encUmt.m;.ıde 

Ankl:a, 17 (Telefonla) - Büyük 
r.nlct Mecll!ine verildiğ'ni dün yazmı1 
o'.d .tğu:nuz; Nyon anl:)masmı;ı tofr!iki 
hııkl:ınclak! 1Ayiha Har!c!ye eneUmen •ne 
havale edil:r.iş'fr . 

l~anun 14y:hası ijç maddeden ib:!ret· 
tir. 

Birinci pıat\de korsanlığın imhası için 
alakadar devletlerle hükumet:miz ara· 
sında al:ttd le!l itilafnamenin kab:.ıl ve 
t4tb!k ed!ldiğhı.i. 

il:inci ma.;;de bu kanunun icrasına 

lc:r:ı Vekilleri heyetr1,in memur o\du • 
ğunu, 

tlcUncü m!dde de bu kanunun r.eşri 
tarih 'nden itibaren muteber oıa,ağını 

muh tevlcl r . 
L~ylhada merbut olan ifıMnamenin 

Türkçe ve Fransızca suretleri vardır. 

lt:lafname yedi mdadedcn mürekkep • 
ti. 

Me · lis toplantmnıp çok hararetli 
mlizakerel t re sahnt: ol;;cağı. bir çok na
t'pbrin ~öz söyl'yece~le•i t<Utmln cd:li. 
yor. 

Siya si mahfellerin l:anaatirı.e göre 
Nyon konferansı ~ir teknik ı~onferansı· 
dır. Türlciye bµıı~ i§tirak etmekle bir 
cephe b\rliğine gi: m 'ı de_ğ:· .iir. ~hdece 
Akd~nizde duruluk ve emniyeti koru
mak !çin yapılm•ş olan bu harekete i~ti. 
rak ctrniı:ı olmak~adır, 

M"'buJ'arını1z szidiyor 
Büyük Millet Meclisi içtimaında bu 

Amerikadaki 
tahrikçi naziler 

Senotor Boraha g6re 
idam edllmelldlr 

V11incum: ı 7 A. A ...... Amerika 
kanunu.c~sjıinin lfiO irıci yıldönümil 

mi.inu~btiylc ~. Bımı.h. bir nutuk CiiÖy 
Uyerek !itmokrat hükumetin istikbaline 
9bn itfffii4Jnı lzhar etmi§tir. Mumai 
l~yh naaytmal ~oıyoljıı~lerin Amerika· 
d@ki prop!JandaJanndan ve nazilerin 
tahrikitmdan uıun uzadJyll l:ıahsetmit 
tir 

HUlp, kanıJnJarı ihlal eden tahri· 

kAtçı}arın hlam cdilmeluini iıotemi§tir. 

Aşk yüzünden 
cinayet 

(B~ tarafı 1 incide) 
metresi l'ıtlna bütün e§yalap l>ir fi· 
rabay~ yükletip karpgzcu Salibin eYl. 
ne kaçmıştır. 

Akgam yorgun arg1n evine dönen 
boyacı Yasi~, karısını art.4llla ~örme • 
miş, eşyalllrın da taşındığım anlayın. 
ca karakola şil{ayette bulunmuştl!f. 

DUn ak!}am saat eekiz puçuğa doğ~ 
ru Yasin tekrar karakola gitmiş: 

- Şokakta kaldım. Kadını çağırın 
de eşyalarımı versin! demiştir. Tam 
bu Sır!.da karakolun penceresinden so 
kağa bakmış, Metresi ile yeni do~ty.. 
n.un kol kola. ge~tiklerinl görmüştür. 
'f asjn h~men dıgarı fırlamıf, lfatmaYJ 
önli)'erek g{:Syle demigtir: 

- Haydi ka.rakcla. gel. Seni komi. 
HT ça.fırıyor. 

Bir eli arkasında. mUtehakkim bir 
vuiyet alan karpuu:u Stllh sol eliyle 
boyacının göpUne vurmug: 

- ~kH, git! demi§tir. 
Gayet sakin konu~uı boyacı bu se. 

fer rakibi olan adama ıöyle hitab et. 
miıtlr~ 

- Sen si~l biribJrlnizden ayıracalt 
değiHm. Varın güle güle otij,ru,n. Yııl
JlJZ ~Y8.lll~ ~Jıl!ilım. KuaJ<plıı. ~edo.r Fe 
lln ae fiY eıya i§ini halledelim!.. 

Yolunun kesıtmealne kızıı.n Fatmanrrı ye. 
ııl doıtu, boyacıyı tir daha gljğıUnden 1Up 
kUfredlnce boyac:ı Yasl11in gözU d!!nmUıı. ce. 
binde ta,ıdı~ı bıçağı derhal çekerek rakibinin 
kamına. 11aplamııtır. l{.jı.rpuzcu k11nl!ll" içinde 
:}-rır.e d!iııUrıce Yasin bıçağını iki d~fa dıı. met 
resinin kollanna ı;aplamış, aonr& doğruca 

karakola gidip teslim olmuıtur. 
Yaralı karpuzcu karakola -.Jınmıı. sıhhi 

lm·lat otomo'..ıi'lne telefon edllmi§Ur. Karp4ı 
cıı Salip karallolı:la ıı,ncJk ıunl'rr ~öyllyehll. 
rııtotır. 

- Beni Yaşin vurd•J .. 
Bundan sonra fenıt!ll,ıtı", sıhht tmdAt ottı. 

lJIOblli ile Cerrahpıı.şıı. hıuıtanesfne hldırıl. 
Q\t§H ~a or"d' l,SlmU§tUr. J{a~ın y4ralıırı 
lla.!lftlr. Tahldlt&t3 mUdf!elumuml JI)Uavtnıe. 
rtnden Orhın el koyıntJştur. 

Gene kndm yllılinden 
Beyoğlunda. Sakızağacında J<aranhk eo. 

katta 14 numaralt evde oturan 17 yaşınd.ı 
,,\nastaıı ile Tepcb~ı çaddşıılnıte oturan 18 
yaoıncıa Slmop. bir kız yUı:Unden kavga eL 
mlplerdlr. 
sımon. çakı ile >.nastaaı ~ kolundan ya. 

ralamı§, yaknlanm13tır. Yaralı tedavi altına 
ııJınmı§tır. 

Bu da a'acak yüzünclen 
Ta\1\l~rmdıı. kasap hanında kunduracı 

Kara.bet ııo Hayık alaca.li yUzllnden döttı§. 
qıU11ıerdlr. Kavga ç:ı.b~k bUyUınUr. H•yık 
ltuQduracı bıça,(ı ile Karabeti 1101 kolundan 
yaralamı!itır. 

Darüşşaf aka 
gezintisi 

Darüşıafaka Mcz:unla:ı Cemiyeti ta
rafmdın t ertip cd:len dc!liı ge;ıintiai 
yar;p yapıla~ktır. Ş 'rketl Hay:-iyen"n 
b;r vıpuru 13at dokuzda köprüden kal· 
katılctır Vapyr on ikide köprüye gene 
uğrıyuık ge• kalan davetlileri de ala. 
cıılftır . 

KrAdt Fonı'yede kaıanonlar 
1(41\lre, l T ( A,A,) ...., Y(lzd• Uç faiali ve 

lkramtytll Mısır ı>r~di fon&iye tatıvlllerinln 

<tunxU çe~liılnde : 
ıe~ ıeneııt t@vlllerlnden TliUSS ~umarıtı 

t&hvll ~o bin, ııııı aeııe~! t.lh,•!llerfnden 
~8t,ll17 ırnıuua'ı tahvil 50 tün frank ı~rımı. 
ye ~·~mtılıı.rdır. 

hınıu~ık ~~tıufıardü~ öiı~ ve ıir~ 
trenleriyle vcı ayrıc:~ tahrik edilen hu• 
ıuıt bir treı1lı Ankarı.yı g:trri1lerdir. 
Bir kımn meb'u,!9r da bugün Anlm·,, 
ya hareket et\eecklerdir. Mc:b4!lardan 
diğer bir kı~mı da tayyare ile Ankara. 
ya gitmişlerdir. 

(Ba§ tarafı 1 inc1'Je) 
§irıtı Tanbyrh'lin ilk lsticvabında ifa. 
de~inde t>11-zı tenakuzlar ve ne ile me§ 
gtıl oldyğuna dair verdiği izahatta 

hirt~.}~ım §ÜDh~li hu:mslar görijlmüa • 
tilr, Tımliurinin isticvrıpına gevam o • 

• lunı.ıyar. 

()oğ cenah partflerf nirı gizli 
teorıJıkU U 

f!ariı;, 17 <A. !\.) """'Eanrengi~ bir 
katil h4disesl mUna~eb~t yl@ yapılan 
tahkikat, iz(l!)ı ··~gaulıırds" 14ını ta.. 
§ıyap hafi bir te§ekkiıl mevçyt oldık 
#ıınu ve bu ~§ekkülUn a~kerlik h!lri
cinde ıısk~ri mahiyet~ bylum1l!iunu 
my·dana çıkarmı~t1r, Pariate ve vıli.. 

yet~erde yapılan taharriy{lt, bir mik -
tar esliha \'e mühimmat meydana çı. 
karılmgf!ma m0 dar olmuştur. 

"Cagoulards" lar, müfrit sa; cenah 
fırk2.! :ırına mensupturlar. 

Bu iş:n Prcsb:mrg ve Boissiere eo. 
kaklarında yapılm~ş olan suikastlerie 
bir alal<ası olmadığı meydana çıka.ı•ıl
IJU§hr. 

lcra edilmekte olan tahkikat esna
sında yapılan bazı gevezelikler, hükiı. 
rn~t Jllemurlarmm dün !cra edilen ta. 
harriyata ~ebbüs etmelerini zaruri 
Jiılnu§tır. 

Şimdiye kadar dört k·~i tevkif edil. 
miştir. Daha bir takım tevkifat icra 
edilmesi muhtemeldir. 

"Cagule'' göz yerleri delikli bir ne. 
vi kukuleta manasına. geldiğine göre 
"Cagulard" lar "kukuletalılar" de. 

mektir. Şu kukuleta ise Amerikada 
"Ku - Kluı:s _ Klan" denilen gizli ted. 
hi§ ceıniyeti azası tarafından kulla • 
nılmal)tadır.) 

Bir bpnıba d1Jha 

Jı:aretlerin müınessiJJeri ıayın 
dilmez toplanacaktır. atnıdaD d 

M c:otaıt tar ııı 
Bu gazete . '7 b ·rıer atı! 

piş edilmekte elan ted 1 

§unları zikretmekte4ırı edılfll 
· arıu il 

"Memlekete ginneferı · ati~ 
·ı ce:Jclerı ı 

yen kimselerin ge;ebı e d ıı:ıeoıtel<t 
ve İsviçre gıbl bemhlldu 
ler için pasaport ihda!I· k iıJerinl b 

Bir fotoğraf ve p~rrııll ası pıecb 
,.i hüviret cüzdanı ta.gıW!' ~ 
~eti. . kadderaU bi 

Siyasi rnültecilerın ın; ·ed eli~ 
tavin e1ecek ve onlara, = >. re~~ '8 

"f ırakı ,,~ ~-
de yoksa icilb eijen e' . . ·ıqı 
ı:;usi b r mahkeme teşkılı.,, .. eb~U.,,,- ~ 

Un ec .. 
Bu ga.ı.cte hUkôme d'd e 

' · · tah 1 ı-Fransaya "'İrmelerını d dılllıı ' 
" kte ol llb· ıı.'" 

flS)a tasavvur etmeme tde!l dD 
ıave etmektedir. Bu &e" aca ~i-· r" 
f!Cnebilerin süratle ıve ucu 

1 
elde e!:; 

şaport \'e hüviyet var~~a.s ·ealt " 
. d'} Fll\8 1 

b lmeleri için ken 1 e . 
lcelaylıklar gösterilecektır. bir tett! 

Hükumet sadece sarurl d·" d' ·1· • .. ·bun ~·-.ı~ 
,rapma.k istemektedııı kı Jtill'r- b 
ziy~de istıfade eqecek ~l~jr. 
cere! :ıilhihi Qla.n ecnebı 8 

1 
bl l 

· ta e fıf' Komilnistlerın urııst ı., ' 
. ) _ J(ot11 • t ~ • 

Par ıs, 17 ( A. A. Un i~t~ Ut'' 
k:ısın •n siyasi bür-MU, d tetlti~ iV! ' 
miştir Btiro hük6metten 11t~n k 

• ' . ·rıde er . .ıtıil'' "Ç 
le frangın sukutu uzerı efJt1' tee· 
yon ~panlara karnı fcab ~ 
leri almasını istemektedir. ıterl ~~ 

Btiro ordu harieinqeld as id.r". 
küller~ feshedilmesini ve ... e~~ 

d j9t6JH ıtıJll"" \, 
tasfiye olunmasını a lıltJ.l' ~v 'l 
Büro, ayni zamanda c.ıı~:;,.d• tt P' 
tından evvel vaziyet ha t1''ıl'1~~ 
katta bulunmak Uzere. h~nlıı tDF 
hesi fırkaları mümessılle~ı ı#' 
lerin alrnaaını i§ternektedıt· )Dl" 411 

Paris, 16 - Bugün Marf:lilyadıı dıı 

bir bomba fM.tl~d:ğ1 ha~r verilmek
ted:r. Zabıta bu hı.ışusta kat'i bir ke. 
tumiyet muhafaza etmektedir. Atılan 

bomba hakkında alınan mut.emmim 
nuı.ıo.m ... tl\ ı;oıx, ce3 utt1ı;tıu1 o.U.un oır 

Bilro, tek bir eosyat~st ~I sı1, 1 

fırkuının teşekküIUnil t.B;e~~ •" 
· le soınliat !ll"ka:ı1nın pı~,-. m· .1._ •• t 

mağaıaya bir yangın lx>mbuı e.tmıı. 
tır. Suikaetçller yalcala.namamıetır. 

Alınacak tedbirler 
Paris, 16 (A. A.) - M11tjn gazete,t 

ne göre ecnebilerin kontrolunu tenıine 
me:iar olacak metni tayine memur hq 
kuk~inashr komisyonu, alakadar ne .. 

Seyit Rızanın 
ifşaatı 

Bazı ıneçhul nokta
ları aydınlatıyor 

Elhlz, t 7 (fiususl) - Seyit Rııa • 
nın ilk ,: sticvabı çok uı:un o~du. Bu iı • 
ticvapta şimc!'yc kadar malum olmıyan 

çoJ: mtihim şc)•lcr öğren'!d'ği ve Scyiı~h, 
mühim lfıutta bulundu~u anlatılmak· 
tadzr. BugUn de ir.t!cvaptın ıenra 1101'\ 

tahkikit y~pı1aca.k\lr. 
Seyit RLza dtin istiev:ıptan öön~rlcın 

kendisini görmek için teıptanın halka 
bir nı.ttuk söylomt'Y. itıtemif. fakat yersiı 
olan bu arzuya meydan ver!lmemiftir 

Nevyor k ta Belediye 
relsl seelml 

Nev-; ork. 17 (A,A,) - Nevyol"k lıe!etliyo 
relalltt lı;ln ~emol(rllt ve $Unıhurlyttçl fır. 
kal•r nall\~tı~rlnln lnUlııQltr. bıa-Uıı tıir 
takım ııQ\ç!ıl\ kavgalarına. carplann, çcırçeve, 
lerln kırılmasına ve da.il& tir \l&yij kars+.,, 
r;alıklar& ecbeblyet verml§tlr. On hlr kj:t 
tevkif edllmltt.lr. NamzeUer, ıuıılardm 

Qumhuriyetcl lA ouıı:ıı, Pemekrt Jermtı'ı 
1.lahı:mey ·~ demQlcrat olmıklı lıeraıı.r 
her iki tır}{a namını aam11uıttnı koyu a. 
yandan CloMlaııd. 

Musollnini 
seyahatı 

Almanyada bir çok 
ltaıvan tevkif 

edlldt 
Romıa. 11 (Hu~uıl) ..... lt1lyın H· 

' bıtııttnt1' yıp\ılt talep vt verd:ii ~1ttt 
üıerine Almanyadı ıUphıli blr s~ l· 
talyınlır tnklf edilmiıtir. l\M\I """ 
Muıolininirı Ahr.anyıyİ y~~eatı ftY@• 1 
hattır. 

Alman zabıtası bu seyahat dolayııri. • 
le fevkalAde tedbirler almaktadır. 

mısyopunu ı.,;1.ı " .. ._... 

lep etmektedir. 

yor.,, 
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t~ckı.z, ilk defa olarak bu nefret et· 
.t~n karısı oldufunu ve onu çıl

t &ıbı ıevdifini anuyordu. 

tk de "dd ·h l ·-· ' uzun mu et ı ma ettııı 
ıız bulduğu bu küçük kızın, 

~c büyük bir yer tuttueunu 

, ~ rnııtr. 
q~ Crtninciğim, yavrum 1 Ben seni 

b~ scvermi§İm meğer 1 Söyle 1 Ar-
tıbiri-· d h. 1 . -iiJ illi? uılZ en iÇ ayrı mtyacagız, 

, s· 
ilden kaçarak kendimi tedavi e· 

~ ~nrnt§tım. Çok aldanmışım. Siz

~ta ben de ne kadar ıstırap çek-

Ncrrn · • , ıncığim 1 Bu acı hatıraların 
~·enden silindiğinı i&tiyorum. O· 

~•on defa olarak. ıeçmiı (Ünleri 
lı:onuıalım. Sana izahat vere· 

'ı.-•lcaı genç kız, kocaıının ağzını 
S(a.Patarak: 

biJ~ıı. dedi. - Bir gey söyleme. Her 
~ıYoruın. 

1 ,~aten de, CelAliıı mektubu ona 

e 1 •nlatmamıg mıydı? 
, ( 'İıc'ict her §eyi biliyorum. Şimdi ar-

tınn· . 
~ ıyetım var. 

~ ~nda.n sonra ki:\lbinizde bana kar 
s· ın kalmadı mı'! 
ltaltcne kinim olabilir, kabil mi? 

1dc · !tn1le aranızda .. Hani yazmıı 

e 
::ıı l\r·tt &İze dofruyu söyledim. O 

~ , ~trı bir yabancı döl n baıka bir §ey 

'}i 
1 aııt olur? 

ite Öyl Ak t ı· d" Ço e.. ıam an ıe ır ı ... 

Qk k korkuturdu. Fakat terbiyeli 

\~~a~tan bil§ka bir ıey değildi. 
~a~n bu anda ölünün hatırasını iyi 

le ~trtıek ıayesiyle fazla bir ıey 
" ~temiyordu. Mektupta da Ce •• 1tt '- "1C:1;ôU ıruyı.nl' 

t" z tekrar etti: 
tt t • ded· K . . • b . • bi ı, • at ae§ınız enım ı· 

~ ~r~adaştı. Sizi çok seviyordu. 
liııı. 1S•ndir ki Celali hürmetle ya 

'~ 
ıı._ trlllin ! B •. 1 . . b . 
~ll'ı u soz erının enı ne ka-
t. nun tt·~· . 
cıc11 k.t e ıgını tasavvur edemez-

Q11Utı ~~e~imi çok, pek çok sever
<a~.~grcnç bir hareket yapması
trcL uı edemezdim. Bilhaasa - is-

' ı .. v b' flt . e ım yardımımla. 

~ b;/Çiniz rahat ctıin. Kardeşini· 
~~tU hatası yoktur, Mazi lekesiz-
e ı. n1c:u ... d . . . k. . 
"iİıl -a etımtzın zev ını anla 

'I Şj~ ~adar ıstıra;> çekmek de la · 
~ti~. dı artık rah;ıt rahat mesut o-

~~\lıb· 
hoh?etle kolunu uzattı ve koc.ı
~~ Unu sardı. 

ti,İtti tn ınız. Hayatımda vegane 
r~ "c ~ .. Hayatımır. erkeği.. İ lk er· 
~ 1 tbed· ~ ttirı· ıyen seveceğim erkek. 

01tı 1 kapadı. 11k defa oli:\rak sami 
a:d Uza başını d<ıyamak zevkini 
\> ıı. 

c<\rturnı 
~ • \ouc d •taiıı u un kendisine sarılışı bu 

~ "1uhabbctli cilmlclcr ıöyle-

C:l rtı ene f İn 
~~lk Oğlu 
ıı~ astçlllk suçu 
'tıı ,tevkif edildi 
tqilcnCtıc Zinoviyef ile birlikte 1-
~ J\arrı lco Kamendin oğlu Alelc

' 
1ll'tıi .ener Sovyet Rusyada tev· 

lı '<! §lır. 

tıç~l~ harp çıktığ• esnada kendi· 
bcrh kta oldu~ı: askeri la'.lora· 

~~tırı:\oa etmek için bir suikast 
, lllış olmakla itham ediliyor. 

l\;\'k• Nevı Kronicl 

~o ... a~r Prl ilen ita' ~·ım 
~ ıı tc..,:. casusluk :uçiyle bir ı. 
. ~~~tcı .1r cdilmeı.; hadisesi İta!· 
t~ıı t Ctıne aksetıT.i~tir. 

t-1 1;~.tctclcri, Italyanın neden 

f~ 11 
Oldufunu Moskovadaki 

~ı)or~rct:ne hel'Ür bildirilmedi· 

iti r Bu haf"" içeninde Mos · 
• taly.ın tevkif cdilmiı hı:· 

Mominc P01t 

Nıkleden: ( VI - NO) 

yiJİ, Rüştünün helecanını bir kat daha 
arttırdı. Bütün v ücudu titredi. Asabi 

kolları araaında genç kızı kuvvetle sık
mağa ba§ladı. Dudakları yavaşı;a kırın 

alnından in erek, kendisine doğru uzan

mıJ ağızın üzerine kondu. 
D ört ayd anberi evlidiyler, fakat asıl 

izdivaçları o akşam oldc. -Ertesi gün, güzel bir lokantada kar-

şılıklı enfes yem ekler y:yorlardı: İita
koz, tavuk .. Nefis şarap .. 

Nermin biraz dalğın tluruyordu. Rüş

tü kolunu uzattı. Karısının elin i avucu 
içine ala rak: 

- Ne dü§ünüyorsun. yavrucuğum? 
Halinde bir dalğınlık vor? 

Genç kadın gülümsiycrek cevap ver 

di: 

- Çiftliği düşünüyor<lum. Oranın ıs

SI7.lığını, yolların bozukluğunu ... Hep 
oralarda yaşamak biraz hazin olacak ... 
İstanbulda evleriniz ol tuğunu bana ıöy 

lcmiştiniz.. Buraya yl"rlcşsek nasıl 

olur? 

- Evet ben de öyle .:'üşündüm. Hem 
de A llah izin vertr de Ç'11uk çocuğumuz 

olursa o ıssız yerde onları yetiştirmek 
çok müşkül olacaktır . 

- Peki amma çiftlik ne olacak? O· 
rada mukaddes bir vücuc> yatıyor? Ben· 
ce satmak doğru değil. Başında da bu
lunmazsak kim idare cdt-cek? 

Erkek karısının eli ni hürmetle sıka

rak bu ince hissine teşekkür etti. 
- Ben de bu meseley; düşündüm ve 

şöyle bir karar verdim : Orasını harp ma 
lüllerine vakfetsek .. Kardeş!m g ibi kala 
balıktan kaçıp da parası olmıyanlar i
çin bir inziva yeri.. Hem Celalin ruhu 
bu karardan son derece memnun ola

caktır. Buna eminim. 
- Harikulade bir fikir l Harpmal ül

l eri için bir yuva . ." Karde§İnizin eski 

silah arkadaşlarının ilsude bir hayat 

geçirmeleri için bir yer. 
n:1 .. -:_: L ... a. .. ı .~ .. :i:"";•c '"'ı, ... em· 

nunum .. Çünkü bunu yapmam için si· 
zin de razr olmanız lazımgeliyordu. 

-Neden? 

- Ö yle ya: Bütün mülkün yarısı se-
nin değil mi? ka.rde~im sana bırakma 
mış mıydı? 

- Hayır, Rü§tÜ 1 Ben bunu kabul et
miyorum. Her şey sizindir. Hem sizin 

vasıtanızla hayatın bütün rahatına, re
fahına, saa.detine eri§meği tercih edi
yorum. 

Erkek muhabbetle l.arısını süzdü. 
E lele, bir müddet, öyle, kaldılar. Kalb· 
le r i. hisleri, aynı zevki~. aynı heyecan-

la çarpıyordu. Aynı zevk le ist ikbali dü 
şilnüyorlardı : Kuracakları yuva. doğa 

eak olan çocukları. başbaşa geçirecek· 
leri sakin ve m uhabbetli hayatı 

SON 

...... ··················· ································ 
Yeni tefrikamız 

Zehirli diken 
Heyecan verici 

bir roman 
En mUk"mm"I polis romanı ya.zan nıu. 
harrlr kimdir'.' Şarlok Holmc.t hlklyele. 

• rlni yazan Konan Doy! mu? Yok111\ aon 

I• zamanda en fazla dikkati celbeden Ed.. 
gar \'allaa mı'! 

ı Hayır, ne o, ne ötchi! Aga.tha 
i Christi imza.srna dikkat ediniz. 
! Bıt, bir /.."'(tdHl muharrirdir. Bü. 
j tiin rliinywıın cıı giizel polis \ıa. 
i k'llarmı .<ıcıçiyur. I çlcrindc yal. 
i mz po/i.<ıiye 1ıaıli~clcr değil, bir 

I! rMk da ra.r. 

l (~'i ·_ Niı>. ~u zarif ~rnharririn en 
: güzel ef'erın ı gazetemızc Cumartesi 
f günii tefrika f'tmcğe ba..,Iıyor. ................................ ····················-·· 
----------------------------~~-

HABER - 'Akşam postası 

M'ii'S'*TARIH 
349 sene evvel bugUn .......... ._................................ ... 
Bir gece 
hücumu 

Yapıldı. Kaptan paşa padişahın 

elini öperken 

300.000 dukalık 
hediye, 30 köle, 40 
cariye getirmişti 

Kılıç Ali P&§& öldUkt"n ııonra yerine getl. 
rilen padl~ahm damadı İbrahim paşa kaptıın 
lıkt& bir seneden fazla kalamadı. Yerine ge~ 
Urilen Kıbrıa valisi Cafer pa§a da tahsisatı 
on bin akçeye indlrililiği için kaptan pll§alık 
memuriyetini kabul etmedi, En nihayet ce:zn
ylr valisi Venedlkll Ha.san paşa. bu bUytil• 
memuriyete getirildi, 

Bu memuriyet Huı&n paşa için çok m\J_ 
hlmdi. Kılıç Alinin yerine gelmesi, onun ma_ 
nevi bir haz.zrnı tatmin ediyor, batta ma. 
nen bUyUk deniz kumandanından lntlkıu•ı 

almış oluyordu. 
Sebebi çok meraklı bir hlk&yedir. 
Kılıç Ali paşa bir gUn Huan p~anın genç 

bir köle.sini yanınl\ alarak hadım yapmı, ,.e 
kendisine günde ~·Uz akçe aylık bağlayaralc 
harp gemilerinden birine kaplan tayin et
mişti. 

lIA~an pa.,a, Kılıç Alinin bu hareketlndea 
son derece müteeuır olmu§,. hlddetıenmıo. 
acmnı çıkarmanrn yollarını aramag-a b~!tL 
mı~tr. 

Ha.san P&.!'a bir gUn fırsatını buldu ve ba. 
ama g"lenl padi,aha anlattı. 

- Benim genç kölem! Kılıç Ali aldı ve 
kendısine köle yaptı.. dedi. .. 
kaptan pA,llya ııon derece hiddetı"ndi: 
Padişah §iki.yetine allkadar oldu.. Halt .ı 
- Nıuııl oluyor da kaptan pa~a. ıenln kfi. 

leni :zorla alırmıı. Ben de onu azlederim .. 
dedi. 

Eh" Haıoan p~a en bUytik intikamını alı. 
yor bir köle için koea kaptan pa~ayı azlet. 
tıriyordu. Hem de padlfaha .. 
Padi~ah gazaple Kılıç Al!yt yanına çağırdr. 

Sorguya çekti. Kaptan pi.§&: 
- Evet bir köle alrp hadım ettim .. dedi. 
- ~e hadım mı ettin?. 
- Aman verin fevketlüm .. 
- CezAnı görl'cekııin .. 
Kılıç Ali bir ıeyler ıııöylemek istiyor, fa_ 

kat padişah bir tUrlU aoyletmiyordu. 
En nihayet: 
- ŞevkeUOm, dedi. Bunun aebebi var . .A-n 

edeyim. Hakaız çıkarsam ceu.ma raz:ıynn. 
- Ne imi~ sebebt .. 
- Gene köleyi ele reçinnekten ma.kıı&dmı 

Hıuı&n pqanın topladıfı hazineleri ele re. 
çlrmek içindi.. - ... 

- Evet ıevkeUQm, hazinelerin yerini of. 
renmek için köleyi yarunııı aldım, O, hazine
nin yerini biliyordu. TebesıUmün b&§ka hiç 
bir aebebi yoktur. 

- Peki hazinelerin yerini otrendin mı? 
- Elbette öğrendim .. 
- Nerede imi§?. 

- Bir hamam kUlhanmda .• Ce:za.;>ir vall'1-
nln bUtUn aemerel taaddiyatı orad,a aaklıdır. 

Padi~ah biran dUtUndü. Sonra: 

- Bu bazı.neleri buraya naaıı ı:-eUıUek T. 
Bir mUddet daha dUtUndU ve: 
- Buldum, dedi .. Defterdar İbrahim btçU_ 

mle kaftandır. Onu ıonderirfm .. 

Hasan p~a Kılıç Aliyi U IPttlriyorum di"" 
sevinirken ba~ma en büyük !ela.ket g;l. 
ml~tı. 

Cezaylre giden defterdar, kendi11ine söyle
nen yerde yUı: otuz bin duka bularak geldi. 

İşte bu Haaan p&fa bir gUn kendtalnln en 
bUyUk dUJmanı olan kaptan Pl.§arun mevkH
lnl LllmıJ bulunuyordu. Şimdi elinden giden 
hazinelerini tekrar çıkarabilecekti. Bunu ak. 

ima koymuı olduğu için - ihtiyatla harekl't 
euıyor, padlşalım ıözlerlnl mütemadiyen pa.. 

ra ile .:>yalamak istiyordu. 

Hasan Pil§&, beş kadirgıun ile Siragtlzdo 
Ögust şehrine ~diyordu. 1:188 yılı 17 eylQ.I 
gUnü 349 eene evvel buırtln gemilertnt bir 
gece hücumu için hazırladı. Maksadı mu\'af. 
fak olarak padi~ahı memnun edebilecek mlk 

tarda para temin edebilmekti. Hücum, mu. 
''at!aklyetıe n"tıc .. ıendi Ye HMan Pi{'& iste_ 
diğinl de temin etU. hta.nbula, pad.l~l\hın l'.'11. 

nl öpme~c geldiği ,·akit. Uç yUz bin dulta 
kıymetinde muhtelit hediyeler, otuz ırenç ki>
le Ye kırktan ziyade cariye getirmişti .. 

Niyozi Ahmet 

Ton Ton amca
l noın lb>aoc dönüşü 

Güzel 
erkek ... 

Leyıa.: 1 
_ · ~ yapayım ? • diyordu. • Sen fazla \ 

gU.Zel bİr .,çrkeksln, Celll ... BtitUn kadmlar I 
eana bakıyor: ,Senin de onları gözünden kil. 
c;ırmadı~ını hisseozyorum. ı,:wkanc;tık ıstı. 
rabından bıktım. Ayul .zamanda senden de: 

Erkek ,uzeldl. Fakat ayni zamanda abdal 
tia değildi. 

Hemen §U cevabı verdi: 
_ Sen ba§ka.sını sevıyorsun, LeylAI. Dah.\ 

rtoğrusu ba§ka.ııını ııevdiğlni zannediyorsun. 
Genç kadın asi bir hiııle, bıı.şlyle '•evet,. IG&. 

reU yaparak: 
_ öyle- · İyi anladın. Bll.§ka:ııını se"iy. 

orıım. O, senin gibi &1\.zet ı!Pğil. Senden de 
beş yaş bUyük. Fakat tam .b~r erkek. 

reıtı, apkaıımı aldı. Kapıya dofru yürU. 

dO. 
_ Gidiyor muııun ? .. Böylece? .. Bitti de. 

ınek'.' .. 
- Ne yapayım 7 Mademki istemlyorauıı. 

Veda ed"rkcn, ikisinin de ell titriyordu. 
Fakat gururlarını muhafaza etmek JA.zımdı. 

oışardıı., merdivenden inen Celllin ayak 
ıınalerl lşitilmemeğc başlayınca, genç kadının 
k11lbi 6allkl çarpıntıdan kopacakmış gtbi ol. 
du. Boğazına acı bir şey tıkandı. Gözleri do! 
nu. Fakat kendini yenerek hemen masayll 
cıturdu ve bir mektup yazmağa başladı: De. 
mir kızgınken döğülmek gerek! 

o. Hamdiye "seni .~viyorum,, diye yazı
yordu. 

Hamdi, uzun boylu, ciddi bir erkekti. Ka. 
dınların hoauna gidecek hiç bir gUzelliğl 

yoktu. Leyllnln mektubunu alınca hayretler'? 
dU~tU. Kendi kendine: 

"- Acaba rüya mı gorüyorum? • dedi . • 
::'\a!lıl oluyor da bu ı;ilzcl ktz ben1 inUhap et. 
ti!" 

Bir scnedenberl tanışıyorlardı. Hiç b'r 
1.aınan LeylA onu Umidc dUşürecck bir hare. 
kette bulunmamı§tı. BllAklıı Hamdi, Ce!All 
meselesin! pek tyl biliyordu. Öyleyae bu mek_ 
t11bun mana.ııı neydi! 

Aynaya baktı. Acaba gUzclleşmlş miydi :
Yok canım. Gene o uzun boy. miyop gözler, 
ciddi ve surataız erkek! Maamaflb, verilen 
randevuya icabet etti. ÇünkU onun da b'J 

güzel kıza. karşı btr zaafı vardı. 
Leylt, meııeleyt dUpedUz anlattı. 

- Ben Cellli çılgınlar gibi severdim ama, 
artık bitti. BUtUn kadınlarm göz.U olan hlr 
trkeği istemiyorum. ,ijen ııevdlğim erk~ln 

b&na mahsus olmıuıını auu ederim. ışız •1C' 
ha.na b\r gtln dememıı miydiniz. 

Sözünti bitiremedi. Hamdi asabiyetle : 
- Bu yaptığınız gUze1 bir §CY değil, Ley_ 

lA! .. Benimle alay ediyorsunuz. 
Genç kadın, en sakin bir adamı çıldırta. 

cak ıahane gözl"rJle erke#j ıUzdU. 
- Amma da yaptınız. 'Şiç de alay etmı_ 

yorum. Doğru olmasa niçin size bu aö:zleri 
ıöyliyeyim? 

Cevap kat'iydi. Hamdi de çılgınlar ı;ibl 

alcvlenlvcr~tl. Uzun mUnakaşaya hacet ol. 
mak.sr:zm anlaştılar. 

Tabii, hcrgUn birlikte soka~a çıkmıı.f& 
ba,ladılar. Hamdi izdivaç teklıf et ti. Leyi§. 
kabul etmediyse de reddetmedi, 

Herı,y, her~ey, llr&lannda ciddi bir hl.!lıln 
uyanmak üzere olduğunu iabat ediyordu. 

Saadet, Hamdlyt Adeta gUzelleoUnntıtL 

Bir akşam birlikte bara gitUler. Mülhit k&. 
labahktı. Zorla bir masa bulup dondurma 
13marladılar. 

Cazband patırdısmdan blribirlerlnin IÖz. 
lerini işitemedikleri için, ba.§larını birlbirle_ 
rine yakll.§tmp konuıuyorlardı. Uzaklan on 
lan gören erkekler: 
"- Doğı'u.su Hamdinln ıansı varmış. Rıı 

gil.zel kadını nuıl yakaladı?.. diye hayret. 
!erle bakıyorlardı. 

O mratli\ tekrar barın kapısı açıldı ve içe_ 
tiye Celi.! girdi. Biraz zayıflamış, blra.z ren. 
gl uçmu§tU, fakat gene çok g"ilzeldl. 

Leyi!, esld 11,.vglllsinl gortlnce gayrllhtıya. 
rl irkildi. CelA.I, ıenç kadını ve arkadan da 
Hamdili t:örUyordu. Fakat farkına. varma_ 
mış gibi, onlardan uzak bir maııa intihap e. 
dcrek l)turdu. 

Derhlll etrafını dört bet kadın sardı. Ley. 
il birdenbire o kl\dllr kızardı ki, Hamdlnio 
nazarı dikkatini cdbetU. Gene erkek başınt 
revirdl ve CellU gördU. 

Biran lc;ınde. o güzel erke~e rekabet ede. 
mlyeceğlnl anlayarak, bütliıı ne~eııl kaçtı. 

Derin bir hü:r.llne kapıldı. 

Bu hlLI, genç kııdının merhametini uyandrr 
dı ve tekrar Leyi! Hamdiye sokulmağa baj. 
ladı. Bir §eyler konu,uyorlardı. Fakat iki.si 
ti' söylenen ııözlere dikkat etmiyordu. Gö~ 
l"rile CelA.li takip ediyorlardı. 

F,ıski dşı~. etrafını aaran kadroları aksi. 
tikle koğdu. Dördü böylece H\'Uldu. r:ı.kat 

beşinci sarhO§tll. Bir tUrlU gitmek İ!<temf. 

yordu Delikanlıya olan aşkını bağıra bağl:a 

haykırıyordu. 

ceıa.ı 8.!labiye!le : 
- Boyle devıı.ın edrescn ~eni dııarı attı. 

rırım! • dedi. Fakat bu tehdit mesele.}1 hal

ledecefine büııbUtWı alevlendirdi. Musallat 
bar kızı bağırmağll, Celllın Uzerine ytırllytip 

yüzünü tırmalamağa bafladı. 
M(lessesenln mUdUrtl ve garao.nlar bu ku. 

durmuı di~iyi zorla kapı dıp.n attılar. 
Celı\I, kan içinde kalan ylll!UnU yıkama le 

Uzcre kalktı. Leyllnı.n muuma ye.km otu. 
ran biri: 

- GUzel erkek olmak böyle bclllıdır iıte .• 

~ğlanın suratı kan içinde k.aldı. Belki ı1e 

gözü çıkmııtır ! • dedi. 
Leyll, bu sözleri işitince, aapsa.n kuile.. 

rek kalktı: 
Hamdiye: 
- MDsa.ade et. Şimdi gelfyonım ! • diyerek 

CelA!ln arkasından k~. 
Dellkanlmm içine derin bir acı çaktu. 1kt 

dakika. ııonra Celllle Leyil, yanyana. muaya 

geldiler. Genç kadın Hamdiye: 

- Zavallı çok ısarsılınıı. YüzU çeteleye 

dönmUş. Mau.mı.za davet ettim. Bir teY ik. 
ram edelim! _ dedi. 

Erkek, acs çıkarmadan içki Imn&rl&dı, 

Şimdi CelA.J kahkahalarla gWUyor, tuhaf 

tuhaf hlkl\yeler anlatıyordu. Müzllc bir taıı. 
go çalıyprdu. Leyllya baktı Ve tldıd birden 

dan.setmeğe başladılar. 

Hamdi, biran Lcyltnm kendisine aöyledill 
bütun \'aatıerl dU§UndU. Sonra, Cclllln (Ü. 

z.elllğinl g6.z6nWıe getirdi. 

O, bUtun manasile bir erkekti. Zu.ta. ka. 

pılamazdı. Kalktı. tçldlerln heııabmı verip 

dı§arı ~ıktı. 

Sokakta, kaldınmm üatünde bir kadın h~. 
kırarak ağlıyordu. 

Hamdi, büyük adımlarla karanlıklar içinde 
kayboldu. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Göçmenlere 
ve muhtaçlara 

tohumluk 
Ziraat bankasınca 

yeni esaslarla 
dağıtılıyor 

Ziraat bankası göçmenlere ve nıuh... 

taç çiftçilere tobunıluk ve yemeklik 

buğday tevr.iatmı KamutAym geçen 

devre!inin son içtimalarmd an birinde 
kabul edilmif olan bir kanunla bugü. 
nün ihtiyaçlarıru karşılıyacak daha 

sağlam esaslarla. yapm&kta.dır. 

Bu kanuna göre banka göçmenlere, 

bir mmtıı.k.adan diğer mmtakaya naL 
ledilenlere, mtiltecilere, kuraklık, do. 
lu, sel, yangın ve hastalık gibi fell. 
ketlerc uğnyanlarla. muhtaç çift.çile. 

re tohumluk ve yemeklik buğday da.. 

ğıtmaktadır. Bankanın bu i§ için 3 
milyon 750,000 liraya kadar geniş bir 

buğday kredisi açmıya salilıiyeti var. 
dır. 

Ziraat bankll!!ı dağıtmakta olduğu 

buğdaylan, bankanın devlet adına 

satına!dığı buğdaylardan ve maliyet 

fiatı üzerinden vermektedir. Yalnız; 

bazı yerlerde banka depolarından o 

mıntnkaya nakil i~i pahalıya mal o -
!ursa, mahallinde mübayaat yapılarak 

tevziat icra edilmektedir. 

Bu~daylar göçmen ve çiftçiye üç yıl 
da - n~kit veya malla • ödenmek üze.. 
re ve zincirleme kefaletle verilmekte. 

dir. Eğer köylü müddetin sonunda 
borcunu ödiyemiyecek halde bulunur. 
sa yine borç geri bırakılacaktır. Bor. 
cunu ödemiycnlcrdcn yüzde 7 faiz a. 
lınacaktır . 

HA~~~ 
lstanbulun en cok satılan hakiki 
akiam gaufesidir. /laiılarırıi 
HABER't• verenler kar ederfor: 
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Şark muhteliti 
Yarın Beşiktaşla, pazara da 
Galatasarayla karşılaşacak 

Galatasaray klüblliıün 15 sene ev- ı ICıp <bu mUsnbakaya havanın fırtınalı 
velki takımında mUdafi oynıyan· ve 

/ 

olması yüzünden takım sahaya yor • 
§imdi üçUncü umumi müfettişlik as- gun çıkmıştı) ikinci maçta '3 _ 3 c bc
keri müşaviri kurmay yarbay Ahmet upu.\uo}I •qıra!; o -z appas.\t:}I 'aJaqu.ı 
Ccvadın riyasetindeki şark \'ilayetle. 3 _ 2 galib, Afyonkarahisarda 7 _ 5 
ri muhtelit futbol tal:ımı, müteaddid ı;alib, !zmircle ise bfr;nci müsabaka • 
müsabakalar yaparak iki aylık uzun da 4 _ 3 galib gelmiş, ikinci karşıla§
bir syahattcn sonra ııehrimize gelmiş_ matla ise hakemin fena idaresi yüzün
tir. den 4 • 3 mağlüb vaziyetteyken ve O-

Eski ve yüksek bir sporcunun idn- ~·unun bii.nıe..:ıııie y,n.ı: i.lal:i~•a kala bl
resiyle enerjik elemanlardan teşkil e. ı akrlmıştır. 
dilmiş olan bu karışık takım, İstanbul Bu net:celcrden anlaşıldığı gibi şa'"k 
da biri Beişktaş, diğeri de Galatasa - muhteliti bu yorucu turnede büyük 
rnyla iki müsabaka yapaeaktır. Şark bir muvaffakıyet kazanmıştır . .Misafır 
sporcuları yaptıkları dokuz müsaba- sporcular şehrimizdeki maçlarını ya • 
kada sırasiy!e şu net:rrll'i almışlardır: rın siyah beyazlılarla, pazar günü de 

Giresunda 3 • 2 galib, Orduda 2 ~ 2 sarı kırmız:lılarla Taksim stadyomun. 
berabere, Samsunda ilk maç O - 4 mağ 1 da yapacaklardır. . --· #.-------------- - -
Türkiye yüzme 
şampiyonluğu 

Dün lzmirde başlanan 

karşılaşmalarda 

lstanbul birin.ci 
vaziyettedir 

Türkiye yüzme şampiyonluğu müsa· 
balarına dün İzmir Karşıyaka yüzme 

havuzunda başlannuştır. 

ıra o e b e 
oDDmpnwaı~olf11da 

Yüzmeler 
Bütün mosabaka

ıarı Macarlar 
kazandı 

HABER - J\kşam postası 

Klüpler teftiş 
ediliyor 

F enerbahçenin 
·kasası 

mühürlendi 
Türk Spor Kurumu hesap müfet· 

tişi tarafından bütün klüplerin kontrol 
edildiğini ve bir iki klübün hesapların 
da da bazı kan,ıklıklar görüldüğünü 

evvelce yazmıştık. 

Dün merkezden gelen bir emir Ü· 

zerine Fenerbahse klübüne üç müfet

tiş ile bir <le komist""r ~iderek bu klü
L<:in kasası mühürlenmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Diğer klüpleri de l<ontrol eden mü 

fettişlerin antrenör aybklanna itiraz et 
tikleri de söylenmektedir. 

Bu vaziyet şehrimizde bazı kKipl-: 
rin kapatıldığı şeklinde bir dedikodu
nun çrkmasına sebeb olmuştur. 

Halbuki bu doğru değildir. İstan

bul mrntakası reisi vali ve belediye rei 
si Muhiddin Üstündağ bu sabahki ga 

zetelerden birine bu şayia ve rivayetle 
rin doğru olmadığım, Dahiliye vekili 

ve Parti genel sekreteri Şük11:.i Kaya

nın söylediği gibi hükiımetimizin spor 

klüplerini kapatmalc değil, bilakis bun 

lan yükseltmek için tetkikatta buluna

cağını söylemiştir 
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Donanmamız içlt1 
Gölcükte yapılaJI 

'11 • • yag gemısı 

Gölciik gemisinin 

Gölciik deniz fabrikalarında planı 
ve işçiliği kamilen yerli olarak do
nanmamız için yapılan ''Gölcü'i" isim. 
li yağ gemisinin bugün Marmarada 
tecrübeleri yapılmıy:ı. başlanmıştır. 

Gemi sabahleyin İzmitte deniz komu.. 
tanhğı önUnden hareket etmie ve Mar
marada muhtelif tecrüb~ler yapıldık~ 1 
tan sonra öğleden sonra Dolmabahçe 

lstanbul 
konuşuyor 

( IJa~taraf ı 3 ii.ııc:üı.k) 

- Siz, dedi. Bay Hiln:rnin :şaka tar

zında konuştuğuna ba_f p sakın müba • 
lağa ettiğine zahip olmayın .. Söyledik. 

Jeri ayniyle hakikattir. Hele biraz daha 
aşağılara inin de bakın daha neler göre 

ceksiniz .. 

Bunun :.izerine foto Ali, Hilm~ kap -
tan ve ben doğruca Fındıklı istikameti
ne inen bu yokuştan aşağılara doğru 

tekrar ilerledik. 
HABERCi 

YARINA : Kazancının Küçük avcısı. 

bir krokisi -
. . ı·-ıiıtir~-~ 

önüne g-elerek dcmı: ~ ~1tll be§te davetliler geınıyt . ~ "f1. 
Gölcükta yapılan bu ilk 5s1l fil. 

tonluktur. Boyu su ııat~ ,u ~ 
re, genişliği 9,54 nıetre. ton YJ ~ 
metredir. Sarnıçları.1~tl ıo_~ 
mazot alabilir. Eervıs U ~ 
milidir, azami si.:r~ti 12 ;.;ı ffloJP', 
700 bcyg'r kuvvetınde ttell'U 
dür. Bir pervanelidir. )ılilfe 
kişidir. 

Dünyanın 11'1~ 
hul bir yerı 
ilk defa o~~[dt 
ziyare t e ,. _.. ~ 

Bu karşılaşmalara: İstanbul, İzni.r, 

Kqcacli, Mers:n, Ankara ve Balıkesir 

mıntakalanndan gelen yüzücüler işti • 

rak etmektedir. 

Avrupa serbest güreş şamp iyonu 
Kumkapıda bir 

mahal le 
Elekt rik ve su istiyor 

Grand Tanyon. 17 A: b~ .,e 
na - Tarihi tabii mUZC~ .... ; 
feriyesinin pişclarlarını t 11 bit ti 
cür~tkar kaşif, 12 saa«e:ı µçıa~..
det zarfında 400 me.tr~de• _ .. ~~ 
manmak suretiyle ' gokt ..,.ı ~ 
"Shiva mabedi" yayı-na ıaıaJ' !;, 
tardır İnsanların ilk defa 

0~ j 
bastıklan bu nuntakaJardak ~ft 
vaniye hakkında ~apıtaca~.......,. 
pek büyük bir alaka c~J rilı "-r' 
min olunmaktadır. ıcıtifle~ ti' 
mekte oldukları ıniaseme dJıl-_,; 
mmtakalardaki hayvanJarl ~..;# 

Yüzmelerde alınan dereceler şunlar-

dır: 

100 METRE SERBEST : 
1 - Orhan (İstanbul) 1,07 .~ 
2 - Mehmet (Kocaeli). 
3 - Mustafa (Balıkesir) 
200 METRE KURBACLAMA: 
ı - Yusuf (Kocaeli) 3,15. 
2 - Mesut (İstanbul). 
3 - Mustafa (Mersin). 
400 METRE SERBEST 
1 - Halil (Jstanbul) 5,40. 
2 - Mustafa (Balıkesir) . 

3 - Abdullah (Kocaeli) . 
Bu müsabakalardan sonra bir de su 

topu gösteriş maçı yapılmıştrr. Karşı -
taşmalara bugün de ldevam edilecektir. 

İlk günün puvan vaziyeti şudur: İs· 
tanbul 34, Kocaeli 26, Bahkesir 16, 
irmir 8, Mersin 3, Ankara 2. 

Boksta 
Gene bir 

meydan okuma 
Memleketimizde, bilhassa İr.tan· 

bulda bayğm bir halde duran boks, 
gençlerin ara sıra biribirlerine meydan 
okumasiyle canlanacak gibi görnürkeıı 
gene eski halini almak• adır. 

Son günler de ise ringte karşılaşa· 
caklan yerde gazete !Ütunlarında biri 
birlerini kovahyan boksörlerimiz bir 

hayli ziya.deleşmiştir. 
Dün $.Kalkanın mektubunu neşret 

miştik. Bugün de Gi!,ne~ klübünden A· 
laeddin; Ankara, bmir ve İstanbul 
yumrukçularına defi eden Fahreddin: 
aşağıdaki cevabı verm~ktedir: 

hm.irin Coe Lu
izinı. Ankaranın Ş: 

melingini, istanbu· 
Ju: ı 62 den 66 ycı 

kac12r bütün bok
sörlerini ermey<lan: 
na rağırmak cesarc 
ti:"i götteren Gala

tasar:-vlı rumruk
çunun gazetnizde 

Oo!tsör Alned::lin çıkan mektubunu 
havretle okudum. 

Ri:ıgleri Ö;J~Ür~'.1, çene!eri kalay gibi 
eriten bu zatin bu lmdar müeuir yum 
ruklarını yiyerek mum gibi er imek :zev 
ki, dayanılmaz bir İ§tİyak olmuıtur 

Arzu ettiği anda karşıla§mak Üzere 
kendisinin son cevabını beldeme!, tcyim. 

GUmUşsuyu -bakkhl Nureddin vası· 

tasiyle: Alaeddin 

Yeni bir Alman rekoru yapan 

Rttl"1 HaUJsguth 

Berlln, 13 (Hususi muhablrimiz(lcn) -
Parlıı talebe olimpiyatları yüzme mUsaba. 

kalan ba§tan ~ğı Macarların galebesl!c 
netlcelenml§tlr. 

Aralıırında Cslk, Grof. Lengyel, Hodvcgy, 

Hazan ve Brandy gibi dünyaca maruf yUzU

cU ve su topu oyuncuları bulunan Macarlar 

bUtUn mUsabakalıın gayet kolaylıkla !ehle. 

rinc ÇC\irmi§lerdlr .• Hatta mutat hilAfını. 

olarak bu defa atı amaları da kazanmı§IR!'. 
dır. 

Su topunda üç millet finale kalmı§ltr. 

Neticede Macarlar Almanları 9.0 mağl"p 

ederek blrincl, Almanlar da Fransızlnn 2.1 

yenerek ikinci olmuşlardır •. 

Kadınlar a.rasmdakl yüzmeleri baştan aşu. 

ğı Alman kızları kazanmı§tır. Almanların 

en iyi kadm yUzUcUlerindcn Ruth Halbogu~lı 

da 80 metreyi 12:16,2 dakika da yüzerek ye. 

nl Alman rekoru ihdas etm!§Ur. 

Sttat Erler 

Bir Çekosrovak futbol takımı 
Adanaya gelmek 

istiyor 
Sportavni Çekoslovak futbol l:lü _ 

bü Adana İdman yurdu reisliğine bir 

mektup göndererek 26 \'C 27 Kanunu 1 

evvelde iki maç yapmak üzere Adana. 1 

ya gelme!{ istediğini bildirmi;tir. Eu 
teklif tetkik crl ldiktcn sonra ica.b e

tlen cevab verilecektir. 

Yağlı güreşler 
Uzunçarşı aile bahçesinde başaltı, 

büylik ve küçiik orta pehlivanları a- ı 

raeındaki seçme müsabakaları bu pa. 
zar günü yapılacaktır. 

Al Pereira 
Sof yada Dank alofla 

karşılaşıyor 
Geçen sene Pariste yapılan Avrupa 

serbest güre~ gapmiyonlus11 müc:ıb:ılt:ı. 

larında Bulgar Dankalofu yenerek bu 

unvanı kazanan Portekizli Al Pereira 

bugünlerde Sofyaya gelerek Bulgar 

şampiyonu ile bir müsabaka yapacak-

Bizler Kumkapıda, Kazgani Sadr. 
cami sokağında oturuyoruz. Çok nüfus 
lu olan mahallemizde bir tek çeşme ol. 

madığı g:bi sokaklarımız da elektrik 
1&nıbasından tamamen mahrumdur. Bu 

yüzden çektiğimiz sıkıntıları bilemez -

.. ,;niz. 

Sokaklarımızm temizlenmemek yü • 
zündcn müthiş surette kokması ıcla b!z

lere ayrı bir işkencedir. 

Muhterem gazetenizle nazan dikkati 
Geçen seneye kadar Avrupa şamp:. - celbederek bu vaziyetten kurtulmakta 

yonu olan Dankalof bu karşılaşmada 

tır • 

yardımınızı ri.::ı edeıü. 
rakibini mağlüp ederek kaybetmiş ol -
lduğu unvanı geri almağa uğraşacaktır. 1 

Kumakapıda Kazgani Sadi cami so

kağında oturan okuyucularınız. 

t Ç t:KIDE: 1 
• Blgadlçte oturan Muaııım N'azı!ln Uç bu

çuk yaşmdakl kızı İlter! boğazından kesen 
Kasım ve arkadaşı Kara Mustafa hakkında. 
ki tahkikat de\'am ediyor. Kasımın babası 
Ccllı\t Halil, anuı Emine, kız kardC§IE-rl 
ümmU ve Zehra da sorgu hAklml!ğince tev. 
ld! edilerek hapishaneye konmuşlardır. 

• Yllkaek mUhendls ınekt~blne llselerl:ı 
!en kısmmdan gelen talebeden imtihan ve. 
l'Cnler ikinci sınıfına kabul edilebilecekti ... 
Bu suretle mektepten olgun bir talebenin be~ 
acnede çıkmuı kabil olacaktır .. 

• Lokııntacılar cemiyetinin bundan evvel 
toplanmış olan heyeti umumlyeslndc, heyeti 
idarenin hesaplarının tetkiki için bir eneli. 
men seçllml:tı .. Şimdi bu encümen tetkiki". 
rlnl bitirmiştir. Ilunı.:n için heyeti umumlve 
o:ıUmUulel'I çarşnmtı.:ı. giinU tekrar lı;llınıut 

ç:ı.g-rılmıştır. Ayni {:Un lokr:ntacılar yardım 

eandığı idare heyeti de seçilecektir. 
• EmlniinO halltevlndcn: ::!O eylCll Dl7 tarı. 

hinde Dolmabahçe sarayın::la açılacak ola., 
2 inci TUrk tarih kurultayının dc\'llmı mUd. 
d"tln,.e r.vlmi: salrınunda radyo tertibatı al • 

nacaktır. İatiyen yurt<.laşların kurultayı evi 
mlz ııalonundnn da takip edebileceklerı bıJ_ 

dirilir. 
• Deyoğlu halltevl orkestra korosunun ya. 

rın verece~! konser !c;ln dUn Taltslm stadınd.1 
konsere iştirak edecek 200 kişi pr.o\•a yap. 
mı§tır. 

• Almıuıyad:ın dönen Devlet denlzyolları 
mUdllrU Sııdettln tktlııat \'ekili CelAI Bayar;ı 
lznlıat vcrmelt üzere Ankaraya gitmiştir. 

• Hayvan sergisi lc;in kayıt muamelesi baş 
lamıştır. 

• Bcyıızıtta suıh'ma.hkemesl kapısında ka. 
nsını öldüren Halll delilik iddiasında bulun. 
muşsa da yapılan muayenede müşahede 'il. 
ltnn alınmasına IUzum görillmemlştlr. 

• Maarif veklletı. OrtaklSydekl EmlnönU 
ve Fatıht~. Çarşambadaki Gelenbevi orta. 
mekteplerini liseye çevirmiştir. 

• Ekmeklerin kliğıtıara sarılarak sablma. I 
ııı hakkındaki kıırar blr buçuk ay daha te
hir olunmll§tur. 

• Belediye Kapalıçar§ının tamire muhtaç 
klsım.Iannı tetkik ettirmektedir. Tamiri el. 
zem görülen kısımlan tamir ettlrmcklo SL 

hlplerl mecbur tutulacaktır. 
• ŞnrklSy civarında karaya oturan Yunan 

vapuru kurtarılmıştır. 

• Karadcnize çıkan tngllız gemileri dUn 
limanımızdan geçerek Akdcnlze geçmlolerdlr. 

• Saraçlar, otelciler, mllsk!rat Amiller! \'e 
arabacılar cemiyetlerinin idare heyeti lntl. 
bapları yeniden yapılacaktır. 

• İktisat \"ekili CelA.l Bayar, Maarif veklll 
Saffet Ankan ve Dahlllye vekili ŞUkrU Kaya 
yarın ak§am Anknradan §ehrimlze hareket 
edeceklerdir. 

• Atatürk gtlnU dün Trabzon halkı tara.. 
fın,lıın heyecanla kutlulanmıştır. 

• Şark \'llayetıeri velileri umumi mUCett1!1 
'l'aheln Uzerln riyasetinde Erzurumda lo{ı. 

lan maktadır. 
• Aclapazarında Cumhuriyet knhvesinrl'? 

bir yıı.nı;m ç1kmış, ltahve ile beraber 2 dük. 
ltfın ~·andıktan sonra zorlukla söndUrUlebll. 
nıiştir. 

11!1~ 1 
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CUMA 

EYLÜL - 1937 

Hicri: 13:56 - Recep: 11 
Gllnf',ln dofu,u 

5,42 
Gün~ln batııı 

18,17 
Vakit Satıah Öğle ikindi .'.kşam YRt11 lmıı"' 

4,19 l:?,09 l5,39 18,17 19,5'.) 4,01 

:.k için kullarutacak ıra~ 
Heyeti sferiyenin I~ 

radyo makinesi, i!temııısnıe 
cak girişııen teşebbu~ 
neticelenmiş old~ğ~ atefle~. 
olan işaretlerle bıldırilloe 

Açık mu hat>•_',.,,.,. 
Şeker mll.ııabak&SI ba.kJODC16 

mektup gönderen f~ . .-....1 ~ 
okuyucumuz: - Ulusal ~ ~ 
ma Kurumu istanbul pbdl ~ 
Dll.nl§c mUracaatınlzi :rica:;;;
gö~Uk, mektupta balll'~ / 
edecektir. ~~ 

~~ 
• Şlrkctlhayrlyenln ~ ıfl" ~ 

ta,ş,, ismi verllml§tır. '.oa-_:~ A 
den itibaren sefere ~ ..-1 """""' 

• Birçok Ermeni ve ~-- rl' __... 
tun tedrisatın tUrkÇC :>~ ~ 
mUrııeaat ctml§lerdir. Te ı-:t#~ 
caııtıer tizerlne tetkikat& ~ ~ 

• Dmlz ticaret mlldilrltılD .,osd" .~ 
teki İktisat vekAleU ha--- ,--"" 
•'Yılmaz,, romorkörU dOO ~il"" .... 
tir. '1'11"' t1JJ c' 

• 'Topkapı aarByt fı;l~ 
mu tarafından ynpıl&.n 
mezar bulunmu§lur. 

OJŞ ARIDA t ~1 
• MlleUer cemiyeti ~ ~ 

tı~ında FillsUnin taksimi ~ :..tlf/'. ,,-
klkata devam edllmestıd elJll!"'~ 
7.amana kadar manda ~bit~~~ 

" Musolinln!n oğlu ~ rJI - ._,J/1 
2:B:ıI geçirmiş, fakat k J11"'"1! 
rnıştır. ~~ -;~ 

• MUtcve!fa Çek cUJllb ,ooO ';it'~ 
cenaze merasimi pa.za.~ ~,.. · 
yapılac:ıktır. Fransanın bit~ .i 
mumun rlyaııeu nıtınd• . . İ r 
hazır tulunııeaktır.. t1tı .,........ _ .. -ti 

•Gla.'ll<0vda bir çıctıtJd.e ~'IJI" 
mıştır. ~-- fi! 

.. Yunan kralı l{orfu .... ..- ·~ 
dlSnnıUştUr. tıe ~ tt!""J' 

• Rusyacıa ıo.soo ro;.ıot o- ~_, trtt" 
ıon. fçlndo bir askeri ue,. ~ 
olduğu halde 14.7~0 ~ fP"" .J/I' 'f":_ 
mi§ ve Moskovadan lt ~? _/ 
takasında muvaffaJdyetl• ~ rJI' 

• lll11eU~r ceınlyeU ;:::..- .,#' 
dırmI§ hatip bulunma ~ 
ma.mı§tır. .,,...,. . ~z 

• Macar ordusu ına.Jl41 -A. ~1' 
muştur. --• ,,,..;. 

~ Almanyada I{oloOY~ 
larmda. 5000 Jd_şlllk bir~ 
ltl§lnfn kolu bacağı ~°'" 



, .. 

~YLUr.; - ıgs1 

~,. Amerikalı görüşile 

Harbe 
cesaret 
Hangi Avrupa 

~\Tletinin harcıdır·! 
leiıdldi, ll§ağı yuluırı, her zamıuı ııcs ve hararet detektörleri keşfedilmiştir ki 

' baıurnından dCln vaziyette kalı:ırol- bunlar gelen bir tayyareyi 20, 25 milden S<'Z. 
t~eınnun olmıyan muıctıerdcn gellr. mektc \"e bunları top ateş menzili içine gl. 
ırıı 8Cbc~e Avnıpanın buı;Unkü sal. rlnceye kndar kat'iyet ve isabetle takip ede. 

tını O~erf askeri UstllnlUklcrlnc kat' bilmektedir. 
&ıııı; n Olınndıkça bir harbe girişemez. Bllyllk harpte tayyareler tarafından be' 
..,~n gtrt~eceklerl herhangi bir hnrp, düşman tayyaresi dUşUrUlmeslne mukab\I 

'tı-at lıat•ı bir surette kaznnllmalıdır. anca!~ bir tanesi tayyare dafl toplarlyle ın • 
.., diktnötrıuı<1erin başlıca kuvvetleri dirilmişti. Yani nlsbet beşte birdi. Şimdi ise 

~ ,e Propagandadır. Halbuki bunlarm tspanyada tayyare tarafından dllçUrUlen bir 
t tt Ye kat·ı bir askeri hllcumdıı te. taneye mukabil, beş tayyarenin dafi toplarla 
it.. ercbJıır. Bunlann başl•ca zayıf noli lndirlldi~i iddia edllrne.ktedir. Böylece tay. 
~1/lis\pUnln kuvvet \'e propıı.gand'l. yare hllcuınları mUşkUlle§mekte ve bunlara 
ot lı~ hlsterl ile t4tıµıabllmcslndedlr kar§ı devamlı surette behemehal mUdafn.a 

er bteet ve blııterlle harekete geç"n hava moıan bulundurmak lüzumu da orta.. 
aı kazanacağı zaferler seyrek ve dan kalkmaktadır. 

t ~ Uzun bir harbe girişemezler. U. 'fayyareden sonra, moU>rlli vasıtalann •vu 
harebedc demokrns1lerln sen·eL kttllı~ını yapanlar, en ziyade tanklara bel 

"eUtü 1 1 :ıı'1aıı s nlUğU kendisini gösterecek. ba~lamaktadır ar. Bu ümitler ele spanyol 
~ lft>:ayı İtalya ile Almanya, kısa harbinde tahakkuk etmemiştir. Tanklnrm o. 
oıııı <2a katı bir zafer kazanacaklarına rada alrtıltları netlco'crden ne İtalyanlar, ne 

,...az arsa hıırbetrilez'er. Ec!crlerse "ıu Almıı.:ılar, Of' l~rnnsızlar. ne ele Sovyetler 
0 ' bir Pınış olurlar. mernn1Jndıırtar. ':' .i tarafta da ha!lf tanklar. 

ifİ 1b;ıllktn saycsinr'Jc <;abuk bir zafer sarp çukurlara, CI bomta1anna Ve yangın 
1 !\' n e:ı blıytlk avukatı mlltc\·ef' 1 c;ıkarnn gıız•)line karşı tc,;irll olamamı5tır 

d• ~n"'raıı Douhet olmuştur .. Bu ad:.ı . Bunlara ka~ı kendini ko!'Uyncak derecf'dc 
Ce lıarp hiç il ıı cd lmekslzin tılr kalın zırhlı o'an taıı'kıor lr.c matlup olan sil. 

la\'r\·ermell \'C makine'! kun·ctıer _ ratı gösterememl~lt'rdir .. Hiç şUphesiz tank. 
~t :i)·!\reler • düşmanın bUyUk şehir. lar grup halinde hUcum eden plyade tara. 

en:ıus~rl merkez'erlnc saldırmalı. fından 'kııllanılalıillr Fakat hunlar. mlld11faa 
t vaziyetinde bulunanların harektıtına mani 

l'llş, A' r·ır:ının ltafaS'.nd:ıltl rahıı.' olamamııktadır 
~· a 1ı ~ırm'lkta':lrr. Sonra motörlU \"asıtalara ger<'k lıavn•la, 

1 
al)a son Ztlrnanlarda makinr,11 gerek karada benzin temini de ayrı bir znr. 

t· ~tarı bö~te mUthiş bir muvaf.ald. \uk çıkarmaktadır. 
1... Ca!( k~1ar tekemmUJ etmiş mL Zehirli gaz da İtalynn generali Douhetln 

11 :1~:ı>'lda tasavvur t'ttiğl netkelerı veremlyec:cktlr. 
~ lltt, Yapılan tecrl\belcrdt'n alınan Havadan atılan gazlı bombalarla bUyUk b1r 

llıtı. 1<'l'ler şudur: 1Jehrl t.nhrlp etmek de nihayet bir hayalden 
'llıı~ı ~~<lııaıı ll;mlş silahlar, bficum vaziyetin başka bir şey değ"lld.lr. J11lyUk harpte kulla. 

":'lalı i:ra bllylllt harbte temin etti~ nıl:ın gazlann en tesirlisi olan iperlt gazı 
~ ~ ha büyUl< fayda temin edemem~§ ile Nevyork şı-hrini hoşaltmağa mecbur ed°'. 

ko ;:t şUphcslz. kA!I değildir. bilmek !çln 2000 kiloluk bombaıar taşıyan 
' \'!'den ?Ja.drltc doğru yaptı~ı bomba. tayyarelcrllc :li.375 defa hücum et. 
~ti talim ed.ilmiı;ı kllç;llk ordusu ve mek ıa.zımdır. Kaldı ki bu lperit gazı, l<lreç 
~'k 11 lilfırile çok iyi nctlcel1>r. kloridl ~le tcslralz bir bale g Urllebildlği gl. 

it\ 8~ !.IaClrfde vardıktan sonra, ora. hl gazın tesirli olabilmesi için kesif bir he.ide 
~ll Cörmt'mlş mlldafiler, kendi mev. bulunması da lcl'p eder. Bu gaz, ancak ilcr. 

~~ lklıataza kudretini gösterince b•J llyen askerleri durdurmak için lrnllanıl'\n 
~ llınete uğ'ramıştı. bir mUd3.fo.a \'B.Sitasıdır. 

!a!ıııberaber Franlm, gene Doılheth Mc<;hCll gnzlara gelince kimyagerler böylP 
~ liı.kfp etmiştir. Sayıları 20 ne yeni keşiflere pek de ihtimal \'ermcmektPdi;-

'lıl ,, buıunan bomba tayyareleri filo. lcr. 
l it'- harp lnıdesl.,nl kırmak fçln nı;:ık Ani bir baskın ile karşı tarafı derhal im. 

"'rıne ıs \:.~~. g nderflmiş ve ııehlr bomba. ha etmenin pek de öyle kabil ve kolay bir le 
~' olmadığı görUlmektedlr. Saldırganlık vasıla • 
... ~ ~Çllerın tayyare dafl toplnrı zayı~ lan ilerlediği gibi mlldıı.Caa ı;l\fthları da tP. 
\,,it bu tayyareler pek aşağıdan ı.ııı kemmUI ctUğl için saldırganlar. knlacııklar. 
~be 11r&atını ele geçirmişlerdir. dır. Faşistlerin .Madrlt önUnde muva.fiaklyet 
~ ~t l'abcr §Chlrde hayat devam etnıel· slzllğe uğramaları bu noktayı tekil etmiştir. 
\.,, ~tane sinema bir glln bile kapan. Makineli tUfek htı!A muharebe sRhalarının 
~ "e 81dı ki hava hllcumlı:ın da S<'y. hftklmldir ve makineli tUfek bir mlıdafaa si. 

\._~ıı;ankonun Umldl hilAfmıı., halk•n !!hıdır. 
~ 8f., kın•acağtna artmıştır. 'RütUn bunlnrJan çıkarabileceğimiz netle~ 

~ ltaı~ İtalyan dostıan makineli bir şudur: Umumi manzara, daha ilyade sulhUıı 
~ ı:ıır....-· tşlıJdarı zaman, netice bUsbUtllıı lchlndedlr. ÇOnkü bııgUn saldırganlık arzu. 
;. "~~lır ao 000 sunu gösteren memleketler. diktatör\Ukle t. 
," .... \>e •••• • kişilik bir kuv\•rt 
ib~l ~ tırı:tı otomobillerle birlikte fnı;ıfst darc edilen memleketlerdir. Hiçbir diktatör 

ı.. ile u de, eğer lctlnap imkAnı varsa, uzun stırecek 
"'t ... Ygun olaral< ani bir hUcumlP. .. etıe bir harbe girişmek istemez. 

ı.. o almng-n kalkıştıkları zaman 

~ 
"UVVet• ini Şu halde modem bir harbin neticesi bl~ 
~ er n tcipçulan kıır§uıında 

~\ı~ ~u <luraklıımı~ ve maldrıeler dur. milletin sosyal t~ekküllcrinln, ekonomik 
\~~ k~lııell s!IAhlar. çamurlar l~l:ı praUklcrlnln, anlayış kudreti ile politik te. 
~~k alınış, maldnell bir ordu olmak §CkkUJllnUn, askerlerin nefislerine itimatları. 
~'Ilı dU;mı • nın mllkemmellyetlne bağlıdır. 
\~il- ana hedef haline gelmiş. 

\.~ -crı Zamanımızdaki saldırgan diktatörlüklerde 
.ı~ .,ft_ ne taarruz rical haline g"L 

-.ıla t ise bu meziyetlerin demokrıuıller dereceslnd·1 
b.:• reıe mıt ır. Havada uçan hUkO. gcll~Uğ.lnl tasa,,.vur edemeyiz. 
\~~ rı, 0 zaman düşmanı diledik!.-:! 

ıı-.ı<I lllllrşlardır. ("Fortunr,, hılınll Amerika nıermuasından) 

\~)':ı lllotörıu siUl.hlnra tara.fdar olıuı 
~ tecı-harbinin mUkemmel makineli 
\ tlııı .Ube etmek için kı\!l bir snb'l 
\ Olıı"'a 86Yllyecek ve daha büyük tıır 
ı. lııcııa bunların tcslrl o za:nun gllrtllf'. 
·ıtı, h.. etlecekıerdlr .• 

"'<l;!llaıı 
-lll~acıa uçı:ın denlzalt.ılardıı.n, lçln~e 

~ Qllı ~ rı lşlfyen bomba tnyynr»ler!n. 
\,,"ı Clıın, 1~Ddan, moUlrlerl durduran f:ii. 
~deıı anıardan, ölüm saçan bast1\1ık 
\~· \'e Z"hlrll gazlardan bah&:de. 

· llznı il l•ı~ bir SUrt>Uc bir ltn" d"!a tatbllt 
• 1~~1~1 t•!e eJtl bıın'ardan basl'lcr, "11}~. 
~ t l"lı•ııt l:ln Oldu.!ttJ kadar kullananlar 

r1ı~11 "11 Olmalüa1ır. 
ıı 1J•u 

1 
hırı lllUnden bl,raz önt'e kendisiyle 
t "t ne §•ınlnrı söylemı,ur. 
• ı.-1 tı~ı"llh: lililm ı§ığı ile ancak llç 

1 ~ butunen ttr tıırlıı. faresini >I. 
"il ıı.. 

ı ltı1tau 
ırı 1 !! §Uradadır: Yeni sHAhlardJ.n 

\ lııQı tt sencsındenbcrl, gereği gfbı, 
'ı-~l''<1 rn rnı~ur. 

\ ~ 'la.ı~ :C'I''\' kı,c mazhu olan s!U\.n 
ta..."''ıta "'Pi ırıdır. Bunı<ır, on beş at~ta 

,,~"9}1 12 l')OO lcadC'md"n ıı.'ı-altta utan 
\.' 'ıtt ~ dU lrll'e!ttedlr. Bunun en frıı:. 
1\~ 'tt,~~n tarafı, gelen Mr bomba tay. , 
~ t.n otomatik surette ateşi 30 sa.. 

ttrn etmesidir. Bundan ba§ka 

Mareşal 
Fevzi Çakmak 
Askeri b ·r heyet:e beraber 
\'arın Adatepe ile 

hareket t'diyor 
Genel Kurmay Daşkanı Mareşal Fev· 

zi Çakmak, dost ve müttef k Yugoıı!av 
ordusunun m:ıncvralarmda bulunmak 
üzere yarın sabah saat sekizde A!Jate. 

pe muhri' iylc limanımJ;:dan hare!(et e
dec·kt"r. 

f..en::ı Kurmay Ba~kamnrn refakat'n· 
de Harp Akad.,misi mu:ıllimler:ncıcn 

Alb1y İzzetle Yarbay Cevdet, Mi'li Mü 
dafaa Vekaleti Hava müsteşarı Yarbay 
Şefik ve Harp Akadcm"sinden binb:ı~ı 

Şevket bulunacaktır . 
Adatepe. doğru Yu~oslavyanın Split 

~·manına gidec!kt'r. Mare~al Çakmak 
Qradan trenle manevranın yapılacağı 

Zagrcp mıntakasma hareket cl:leccktir. 
Yug~slav manevraları beş gUn su. 

recek ve bu müddet zarfında Adatepe, 

d .. 
. -ı· .. 

~ 

• 

... .. 
• • ' • • • . .. 

.. 
• 

Sis yüzünden 
Hlr Haliç vapuru 

koraya oturdu 
Dün sabah olduğu gibi bu sabah ta 

şehrin üzerini ve limanı kesif bir &:.s 

kaplaqııştı. Sis ::aat sekize kadar devam 

etmiş ve sonra sıyrılmıştır • 

IXin s:s yüzünden Haliç idaresinin 

dört numaralı vapuru Defterdar iskelesi 

açığında karaya oturmuş ve ancak sekiz 

saatlik bir uğraşmadan sonra vapur kur 

tarılabilmiştir. 

Split limanında M::.reşal Fevzi Çakmağı 

bekliyecektir. 

Bundan sonra Genel Kunnay Başka-

nımızın Adatepe :ıe limanımıza avdeti 

mevzuu bahsoldıığu g"b;, İznıire çıkma
sı da :htimal dal·rt:ndedir 

Yunan erkamharbiye reisi 

Yugoslavya ordusu taraf:ridan yapr. 

lacak manevraları takip edecek olan 

Yunan erkanrhapbiye rdsi General Pa-

pagos cumartesi günü Atinadan Belgra 

da hareket cdecetkir
0 

• 

'• 

l Ordu Vilayetinde 

Her köyün otomobil 
yolu olacak 

Or~u valisi B. Baran, eylülün başın dan itibaren Unyede teCtişe baş!amı§ ve 
d~ğ~r mıntakasındaki Karaküş köylerini gezmiştir. Bu havaliye, eski devirlerde 
hıç bır vali gitmiş değildi. Karakuş, Tü::kiyenin en geri yerlerinden biridir. Vali· 
nin kurduğu köylü birlikleri sayesinde bu havalide de - Ordu vitayetinin diğer· 
yerleinde olduğu gibi - pek yakında oto mobil yolları yaptlmış olacaktır. Resmimiz 
B. Baraıu ve Ünye kaym~kamı Mahmut. Hiveli. iandarma kavmakaıru Osmanl9 
birlikte Tifi köylüleri arasında gösteriyor~ 
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Fransız istihbarat servisinin Aya~paşada 
kiraladığı her odası mikrofonlu esrarengiz 

binaya yerleşiyorduk 
İhtiyar kadın ıcap eden emri vermek kurulmut bir tuzaktır. Buraya düşen 

üzere dışan çıkar çıkmaz, Henriette yabancı muhakkak yakasını ele ver:r. 
yava§ sesle kulağım.l şunları f.nıııldıyor. Gündüzleri Beyoğlunun kibar sınıfı. 
iju: na mensup zevat bu eve gelir istirahat 

- Bunak karının martavallanna Jru. ederler, tanıd klan kibar kadınlarla bu 
lak asma .. Bep onun ne mal olduğunu rada görüıürler. Bütün odalarda mik • 
bilirim.,. rofon tertibatı mevcut olduğuna göre, 

- O halde niçin burasını tuttun. kapalı odalarda cereyan eden muhavere 
- Hiç bir mahzuru olmadığı için... ler Fransız istihbarat 1ubesinin hususi 

Şimdi sus, sonra sana anlatırım. memurlan tarafından dinl~nir .• Esasen 
ihtiyar kadın bize iltihak ederek, kibar erkekleri buraya davet eden kadm 

banyonun yakılması için hizmetçiye e. tarın ekseriyeti iıtihabrat şubesinin a-
mir verdiğini ıöylodi. Ev sahibinden janlarıdır, Bizden evvel bu dairede 
müsaade alarak panıiyonuma çıktık. oturan Alman tuzağa düttü ve dün ge. 

Henriette banyo hazırlıkları ile uğra- ce tevkif edildi. , 
ıırken öcn pansiyonu bir daha gözden - Demek ki biz de daimi tarassut al-
geçiriyorklum.. Pansiyonun arka tara. tında bulunuyoruz. Görm,.diğimiz göz. 
fmdaki manzara fevkalade güzeldi, Bo- ler bizim her harekatımızı görüyor •. 
ğaziçtnin bir kısmı ile Marmaranın ada Görmediğimiz kulaklar bütün sözleri • 
lara kadar uzanan geniş bir kısmı pen. mizi dinliyor .. Ben böyle işkenceli ha • 
ceremdcn görUnUyordu. Bir tuaftan yat yaşıyamam .• Derhal buradan uzak-
tabiatın pheser manzarasını seyreder • laıalım •. 
ken, diğer taraftan da biraz evvel - Acele etme, daha sözümü bitir • 
H~nriette'in kulağıma söylediği sözleri medim. Herkes için tehl:keli olan bu ev 
düşllnüyor ve onlan ev sahibinin hile~. de bizim için hiç bir tehlike mevcut 
yeleri ile mukayese ejerek hakikati öğ değildir,. Ben bu dairedeki bütün mik-
renmeğe çaltııyordum. Fakat bir türlü rofonlan sök:ı:ir:iüm, attım. İnanmaz • 
i§in içinden çıkamıyordum. Birdenbi - san gel yerlerini göstereyim. 
re: Henrictte elimden tutarak beni bü • 

- H enriette ! diye seslendim. tün odaları gezdirdi ve telleri elan yer-
Banyo dairesinden koıarak yanıma !erinde duran mikrofanlar1n kamilen 

gelen sevgilim merakla sordu : söküldüğünü gösterdi. 
- Ne lrar sevgilim .. Be.1i korkuttun. - Evet, mikrofonlar kaldırılmı§, fa-
- Neden ?. kat di~er mahzurlar bakidir. dedim ... 
- Bilmiyorum, sesin çok garip gel. - Ne gibi mahzurlan 

di. Bir tehlike karşısrnda buluriduğunu - Kibar erkeklerle kibar kadınların 
ve bepi imdadına çağırdığını sandım. ziyaretleri ••• 

- Doğru sevgilim, seni imdadıma ça - Bugünden itibaren onların da a. 
ğırdım. yağı kesilmittir . 

- Nen var! Yoksa hasta mısın?. - Bu eve artık kimse gelmiyecek 
- Hayır, merak edecek bir fey de- mi? 

fi il.. Çok §Ükür sıhhatim yerinde... - Bizden ve bizim istediğimiz a. 
Yalnız senlden bir ricam var... -.....,. damlardan bayka kimse ayak basmıya-

- Söyle canım... ~ cak .. Mademki bu kadar merak ediyor. 
- Bu pansiyonu terkeaelim.. ~· aun, sana bir müjde daha vereyim ... Ev 
- Anlayamadım • sahibi de burada kalmıyacak. Biz bura-
Bu evi bırakalım diyorum. • da bulundukça öteye beriye havateb-
- Ben içeride iken bir §CY mi oldu? diline gidecek .. 

- Hayır .• • ' Henriette'in bu sözlerine inananu. 
- O halde?. T yordum. Zavallı kadın şüphelendiğimi 
- Bu kadın benim hoşuma gitmiyor. görüyor, mustarip oluyordu. Bununla 
- Onunla ahJ veri§in yok ki.. beraber, hakikati olduğu g;-bi itiraf et-
- Orası öyle amma. Be;ı bu kadının medikçe §Üphelerin zail olamryacağına 

tavrı hareketini, sözlerini, yaşayış tar kanaat getirerek boynuma sarıldı ve 
zını beğenmedim .. Bu evde esrarengiz öpmiye ba§lıyarak sordu: 
bir şeyler döndüğünü hisscidiyorum... - A§knna inanmıyor musun? 
Buradan çıkalım sev~ilim.. - tnanıy'Orum .. 

- Çocukça 9eyler aöylemeğe başla • - Öyle ise bana itimat et. Hiç bir 
dın. Daha yanm saat evvel burasını §eyden end't: etme ... 
çok beğeniyor, bu pansiyonu tuttuium F k - a at ... 
dan dolayı bana tcıckkür ediyordun .• 

- Doğru, gene öyle .. Manzara fev • 
kalade gilzel. Fakat bu evde bir esrar 
var. ilitiyarın gözlerine it:madnn yok .• 

Biraz evvel sen bile "bunak ka!dının söz 
]erine kulak asma.. demiyor muydun? 

- Evet, sözlerine fazla ehemmiyet 
verdiğini hissettiğim iç:n seni ikaz et. 
mek istedim. 

- Yani ne demek istiyorsun? Bu ev 
de esrarengiz bir ıey yok mudur?. 

- Zannetmiyorum . • 
- O halde bizden evvel bu da'reyi 

tutan ve sabahtan akpma kadar kadın
İı erkekli ziyaretçileri kabul eden Al • 
man kimdi? Burada ne yapıyordu? Ev 
sahibi niçin daimi hizmetçi kullanmak 
istemiyor •. Ev:nde. harice nk-etmcs:n -
den korktuğu hadiseler mi cereyan edi. 
yor? • 

- Madem ki zihnini bu kaıdar yoru
yor ve alelade had!selere esrarengiz 
mah'yet veriyorsun, sana bildiklerimi 
açıkça anlatayım. . 

- Fakat ne? 
- Mikrofanları buradan kaldırmıya 

ziyaretçilerin ayağını kesmiye. ihtiyarı 

buradan uzaklaştırmaya muvaffak olan 
bu kuvvetin mahiyetini öğrenmek hak· 
kımJır. 

- Sen de mi kıskanmıya basla<lın 

küçük aşık? d:yerek Henriette scvinc'n. 
den boynuma atıhyor, mütemadiyen 
beni öpii •ordu. 

Bu kadının ne yapmi\k istediğ1ni bir 
türlü anlayamıyordl:m. Bazı harekatı 

şüpheli olmakla beraber. kıskanrlı~ım

dan sevinmesi beni cidden sevd f ni is· 
bat etmez mi idi? Henriettcı ·derin ci:l. 

şüncelere daldığımı ~örünce bana vak 
!aştı. El'mden tutarak beni :,:• k?-~re 

ye oturttu. Kendisi <le yan•rııa ye leı;c

rek kolunu boynuma geçird· ve başını 

başımA d;ıyıyarak tatlı bir sesle: 
- Bu dakikada ne kadar mes'ut ol. 

du(!ıımu takdir edemezsin sevgilim, di· 
yerek !'Öze başladı. Ev~t. şu ;nda diin· 

HABER - ~lCşam posw. 

\ 

ŞikAyeller, temenniler : 

Sahibinin 
haberi olmadan 

flAr binanın yarı hissesi vergi 
kayıtları ilzerinde başkasına 

nasıl satılır ·? 
Sahibini haberi yokktn bir evin yarı 

hissesi bir başkasına satılabilir mi diye 
bir sual sorsalar şüphetiz ki: 

- Hayır! .. 
Dersiniz. Fakat size l:emen haber ve 

relim ki bu pek ala kabildir. Nitekim ol 
muştur da. Fakat bereket venin ki bu 
aatıı tapuda değil de ıergi şubesindeki 
kayıtlar üzerinde yapılmış. Böyle bir 
vaziyetle karıılaşmış olan Edirn~kapı-

da N esilph Çınarlı Çe~me caddeıinde 
1 numaralı evde mutasaı rıfan ikamet et 
mekte olan maliyeden mütekait okuyu
cumuz bay Ahmet hadiı.eyi şöyle anla· 
tıyor: 

•• Sahibi olduğum evin vergisini ver
mek için bağh bulunduğum Karagüm-

rük maliye şubesi bina memurluğuna 
müracaat ettim. Evimin kayıtlı bulun
duğu defterin 131 inci tablogunda bu bi 
nanın yarı hissesinin Tevfik a.dında ta-

' nımadığım bir adama satılmıt oldufu 
yazılıyordu. Şaşırıp kaldım. Ben evimin 
ne yarısını, ne de hatta onda birini kim-
seye "tmamıştım. • 

Memurlara söyledim. Kaydı değiıti
rip tashih edemiyeceklerini beyan ve 
tapuya müracaatımı tavsiye ettiler. Ta
pu idaresi kayıtlarında yapılan tetki
kat neticesinde böyle bit satış mevcut 
olmadığı ve evin, sencltrdenberi oldu
ğu gibi, elimdeki sen~t mucibince ta
sarrufum altında bulur.duğu bildirildi. 
Keyfiyeti vergi memuruna bildirdim. 

fakat gene resmi bir tezkere olmadan bir 
şey yapamiyacağını söyledi. Bu ne bi
çim iştir.? Ya bu meçhul sahip on sene 
benim haberim olmadan bu evin vergi-

sini vermiş olsaydı ne olacaktı? Tasar
rufa hak kazanmış olmiyacak mıyöi? 

Belli ki bu bir yanlışlık eseridir. Fakat 
bina vergileri gibi azamı dikkat istiyen 

bir iş üzerinde bu ne kadar dalğmlıktır. 
Bu yüzden hazinenin bu binadan ala
cağı vergiler gecikirse bundan kimse 
mesul olmiyacak mıdır? " 

• • • 
Görülüyor ki böyle bir yanlıtlık pek 

ala kabildir. O halde alakadarların bu 
kabil işler üzerinde daha hassas olmala
rım istemek lazımdır. Okuyu~muzun 

şikayeti üzerine nazarı dikkati çekeriz. 

Edlrnekapıda çlJpçft
lerln az uğradıkları 

bir sokak 
Edirnekapıda Neşter sokağında otu· 

ran bir okuyucumuT..dar. aldığımız mek
tupta o semte çöpçünün çok seyrek uğ
radğından ve geceleri bczuk kaldırımlı 

busokağın çok karanlık bulunmasmdan 
şikayet edilmektedir. Karanlık yüzün
den buradan geçenleri,, düştükleri ve 
sokaj!ın geceleri bir tahm münasebet-

sizliklere sahne olduğ\ından bahsolun
makta ve b,.lediyen:n b u semt ile biraz 
daha alakadar olması istenmektedir. 

. . 

- Sen bu kadını çoktan mı tanıyor. 
sun?. 

- MUsaade et, sana her §eyi olduğu 
gibi anlatacağım .. Bu .evde bizim için 
korkacak veya endişe edecek hiç bir şey 
yok .. Ev sahibi bu evi Fransız istihba
rat a.erviai nam ve hesabına kiralamış 

yadan henden dahil mes'ut kimse yok. ' 
tur. Aşığım beni ~ıskanıyor, benim 
büyük muvaffak yetler elde ett'ğimi 

~örerek her halde çok nüfuzlu dcstla -
rım olduğunu zannediyor. Değ'l mi 
can1m böyl~ ıdli§Ünmüyor mıu,un? 

f, ııı 'r ı 11 nıtıaııa/ ba1ıçcs :ııde y -ı~ı!,'Oll 
/111 pcııgıı eıı'in bn§ııw /J iiyiik l>ir aile 
faci~sı !J O!llli§lİr. IJıı hayraııııı dişi. 

si !JCçcıı lcrdc bir yıınııırtrı yıımtırtln. 

clıktaıı sonra ölnıii*tü.r. Zaualh hay. 
ı·an "lı.xırısıııııı'' Miimüııe çok miUe. 
cssfr olmıı ~. y emeden içmedcıı k<:siL 

mi., fflkat soııra aile vazifesini hatır. 
ve pansiyona ifrağ etmişti::. Sebebi de 
ıu: tstanbula gelen §Üpheli ecnebiler o. 
tellerde kalmak istemezler.. Şehrimize 

ayak basar basmaz bir pansiyon arar
lar. Bu ev bu kabil §ÜphcIUere kartı 

- Hay1r, tamamiyle öyle değil .. 
- O halde neC: :n şüpheleniyorsun?. 

- Şüphelerimin mahiyetini ben de 
bilmiyorum.. Fakat lier h11lde ortada 
gayritabli bir vaziyl!t var .. 

(Devamı var) 

.. 
lıy'lra.k ölcıı d 'ş"~iııiıı vcrin-e k·ulu.çka 
ya: mı~ ve bir y::aırn çılıa1 tnnya mu. 
t•affak olmu.1tur. 

1 arihi tetkikler · 
----·----b". . . k geografı xvı ıncı asrın en uyu 

Türk Amiralı 
Piri Rei!t 

Anlatan • P~• rı:ıu•utıa:14&tıl 
1 ., 

• Te.nb JiUrU ı 
-s- g~' 

. ksiyonısrı 
Onun maalesef ancak bir parça

&ına ıahibiz. Orw, Atlas Okyanusu
nun şimal kısmını, Şimali Amer:kanın 

ve merkezi Amerikanın yeni keşfolun· 
muı sahillerini buluyoruz. Bu parça 
dört rüzgar gülü ve 20 kısıma taksim 
olunmuş iki mikyası ihtiva ediyor. Nis
betler birincidekinden daha büyüktür . 
Şimalde Grocnland ve Cenuba doğru 

Asor adaları görütüyo~. 
Groenlandm cenubunı. doğru iki bü

yük kara parçası farkolunuyor ki, bun
lardan şimaldeki Bakala tesmiye olunu
yor. Haritada, Bakalanın Portekizler 
tarafından keşfedildiği }azılıdır. Daha 
aşağıda Arzı Cedit :-ıakınındaki heşiye· 
de; bu sahillerin Portekizler tarafın· 

dan keşfolunduğunu, 'c.kat heyeti U· 

mumiyesinin henüz malüm olmadığını 
ve sadece keşfcdilmiJ tutunan kısmın 
resmedildiğini okuyoruz. 

Daha cenupta hakiki Jekline çok ya
kından benziyen Florida yarım a.daaı ıö· 

rülüyor. Dünya haritasının bu ikincisin 
den Piri reisin o .zaman yapılan keşif
leri ihtimamla takip ettiğini anlıyoruz. 
Türk amiralı ikinci h:iritası üzerinde 
• yeni keıtiflere dayanarak- inceden in
ceye tashihler yapıyor; haritalarda aa
hilliğe büyük ehemmiyet veren Piri Re 
is, hakkında hiç malumata s,ahip bulun
madığı dünya lusımlarm: haritasında be 
yaz bırakmağı tercih etmiştir. Esasen 
haritasındaki bir haşiye bize. gösteriyor 
ki, keşfedilmemiş kısımlar - henüz meç
hul ol<luklarr için- b~yaz bırakılmıştır. 

XVI ıncı asrın Türk haritacı amirah
nm nasıl bir ilm zihniyetle hareket et
tiği bu izahattan anla~ılır. 

Bayan Afet projeksiyonla şunları gös 
termiştir: 

1 - Piri Reis tarafmdan 1513 de yapıla'l 
harita. 

2 - Amlre.lln 1528 de yaptığı ikinci harita 
3 - Piri Rel!!lln bize kadar gelen ilk h&rl 

ta!'lı ; küreiarzm hemen dörtte birini teıktı 

eden k1111mlan ihtiva ediyor. Amiralin. daha 
büyük bir mikyu UT.erine yapıl~ olan ikin . 
el haritaııına gelince; bu. dUnyanm ancak se. 
kb:de birini teşkil eden kmmlan ihtiva cdl. 
yor. 

bilecek bazı proJe • .ıı 
• fUV" 

mek isterım. ksıyonıa 
Bayan Afet . yıne proje . ~ 

~(j.,tcrmlştir : te.ııbuld& bit bet' 
ı - X\'I ıncı aııırda İl de\'1'111 ,·e o 

han,.nin lçlnılc çalı~me.Ie.r dellıı 
aıetıen 'anması (bil' 

2 - o devrin Türk don ~ 
harbi e.ınaaınd~). bir çalıtııı• 111 ırar' 

3 - Tezyina tı çok ınce rzedeII tıil' 
, eı.ıer a 

lü o:an ,·c iatilize çıç dlli111•., 
kal ke.nı. . 

1 
hCrııeıı 11 ~ 

4 - Oıımanlı TUrklerın n ınııerınde _.Jl. 
· Türk ç · ıııJY 

bldel~rinl 11tialedil<lerı . lliğinln bır _rfJd>' 
111\mune. Bıı çininin gUze ·i ,·e 1'1flP""' ~ 

.. al IJl&'i M il 
yeti de bilhuaa oriJtD yaratUo· 1ı 
dır ki, çol< ince bir ıe,•kln ,pi • ~ . . ~ 

rcmklerldir. d ınotcne' ııır v' ~ ~ 
:; - Nakıı'arı fc\•kal~ e kurnaJIIl ?"' \ ~ 

bir Türk kumll§ı modeli. B~aıclJlafill • ,, ~ " 
çaaına dikkatle bakılıraa. görUI~ rıııtıi" ~ J 
mivetle bütün kwna~ı&rda ·-·n bi . ..J !~ ..... "' dur.,....- • )'SP'·,, ,. 
le yekneMk olmalt §öyle ısrUIOr· ~ 
den tamamer: farklı oıduğ'U g _,,Jt ııır 

rltli0 bUDY .. 
veya çiçeklerden her bi ,ıerV ~ 
ve ren~I \'ardır. \ ' t !(Qtil~eı tP t 

6 - latanbul muzeıeri~l dell çolı (""" $ 
ni dolduran sanat eserlerıD dl ~ 
minyatür. dil ys,.ŞB~ı ~ 

Piri Reis öyle bir asır en ,. ~ 
T .. k 1 · · ıt · · ·· her sahada . ..:;ne d Ln 

ur cu uru .. kUllİ.Jr<"'" 11"' 

idi. Onun yalnız :Urk ediyesi çolt 
bütün dünya ilmıne h 
yüktür. 

SON 
8i b li yoğraf[!r1.re,, 

1 - I"irl Reis ••KJtabı ti~ 
tatanbul :1935 ı:telS ıı• 

2 - Piri RE'IS ''Piri e0t 4' 
.01513 919) . • rd traP" o• d' 

3 - • 'Anı~rique du ;.;o ~tıIIO~~ 
earte mondfsJe. 21&4 eııııf
Topkapu lstanbUl ~ıııı-· 1'~ 

4 - KAtlp Çelebi "fCeJf ıattı'ııoJ 
olh~que de TopJ<aPU (1~1 
2331/ 35362 um .. ' 

:S - KAtip Çelebi ••Cthann (1~t 
tıtanbul l 659 uıtdtıat''' 

6 - Kltlp Çelebi •.ıruh!et .,,tP 
tatanbul 1660 ıre ~ 

7 - SociH6 turque d'.tıi.1~3 f 
ghcralt btanbul l9 J'~'°erf (~ 

g - La d~coul'erte de rtJ.oOdt 
l'homme. L'iın&ge d~..ıı :ı93'· f?• 

) Paı• 61 
JuUon Huınalne • cart• 

9 - Ch. de ta ııonct~re ı,a ,_,,, 
. 1924. _ııe • .L• 

Colombe. Psrıs F"ııcsflP"' cıfor 
ıo - A. E. NordenskJÖ~~ı.orY' of o! ııı~ 

ıu to Uıe EarlY rductloII tJıt ~ 
raphy. With rePo rtnted ın 
important maps P 

' 
~ 
l 

.f - Bir tarihi haritanın de\'riml7. atlasla. 
rmdan birile mukayeseli tetkiki blı:e PJrl 
Reisin e!lerinin ehemmiyet ve ,ümulUnü ko. 
layca lıpat t>der. Bununla beraber işaret et. 
mek ll7.ımdır ki, yalnız cenup nıst! kUres! 
memlekr.tıerl ıııhhatıe tesblt olunamam11tı!'. 

TUrk haritacısı, meı1e.lsinl , :ıo derece cenup 
arzına kadar götprdU. 

15 - Türk Amirllllnln haritalft, eb'at V'l 

me.~areler clht-linden XVI mcı Llf!rdakl mu. 
uırlarmm baııtırdıklan haritaların hepsin. 
dtn çok dıtha doğrudur. Şu noktayı kaydet. 
meli ld ; kıtalann blriblrlerine nar,aran vazı. 
yeti, Afrikayı Cenup Amertkasmdan ayıran 
meM.!e he.klkate tam11.men uygundur. Sad~ce 
kıtaıann gösterili•! bizim modem bilgimiz' 
tekabül etmiyor. Bununla beraber unutma
mak llzrmdır ki, Türk haritacısı, me.salsln. 
de: Kratot Kolombun ve • XVI mcı aaırda 
mtıtemadiyen yayılmakta olan Batıamyuıı 

coğrafyasının meydana koydukları llmt mu' 
talardan mülhem olmU§lur ... 

and Stockhotm. sı 

Etıbba ·od8
11oll' 

ÖoUmUzdekl r:yot~,~ 
ııreslnl toPod.., .~ ~ 

UçUncU mrnt&ka etibb& 611ııı:ııll~ 

6 ...-XVI rncı uırda gemiclllk, A tıaı Ok. 
yanusu aşmak için, büyük rl1zg~r ve deni~ 
cereyant:ırmdan l!ltltade ediyor, büyük gemi 
Jer _ blllhat"e Amerlkaya dojtTu yönlemek 
üzere • ilkin Atrlkaya dojtTu ilerliyorlardı. 
Türk haritacısr, yeni dünya ile te!ll.I edlle'n 
t"m&ll sayesinde ·eserini tamamlamata ve 
keştnerinl ı;enlşletmeğe muvaffak oldu. 

Ne tice 
Piri ~isin dünya haritaları, birbi

rini karşılıklı tamamlayan ve binneti
cc coğrafi keşifler tarihinin belki de 
en mühim bir safhasını tetkik için el
zem olan iki vesikadlt. 

Bu vesikalar dlinya medeniyet ve 
killtilrüne Türklerin yardımının bariz 
birer misalini teşkil ederler. 

Bu tetkikatta, Türkiyenin çok de-

ğerli bulduğum mühim bir çalışma 1 
beraberliği gösterdiğini dUşUnmeklc 

mesudum. Bu çalışma beraberliği: il 
biitun devirler:n gemicileri tarafından 
yapılan mütevali dünya fütuhatını ı1 izah etmek istiyecek kimselerin hiç 

biri tarafından ih~.al. edilmi~·ccekti~ . . • , 
Konferansımı bıtırırken , s;ze, Pırı 

Reisin ya.,adığı XVI mcı asmiaki ı 
TUrk sanat efcrlreinin bazıları hakkrnjl 
d.iı. • natamam olsa da - bir fikir vere-

ve ht!yct divanı ınuhabı rt il" 
dok'uzundıı. yapılacaktır. 9~.ıtd ~~~ 

EUbba odaamm bundan r{ılll1de (11'" 

yeti 11cçimt 935 !len~I U1'l~ tflı:l't -' 
tı. İdare heyeti doktor :r:ı ,.ıııll tJ 
nUn rcısllğl altmdadn'· bO,çl• fi"~~ 

936 aeneaine 1280 ti~ grını ~ çı,-1 .J 
Etlbba oduı bUtiln bOrçl rıııllf ııaJı ()4' y 

ra eUbba klmyahancşi kU _,1ştır· :~ 
ıu...- ~ı f' zim ve bahı;e)1 rtefrlJ e eııJJI ,,~ 

senesinde 12.946 ve bU ~~tir· JJr'>" ~ 
6. 900 Ura aldat tahsil e~tli zOOo df-1l 1 ~ 
!;en seneden tahsil edenle yrıc• ıı"1l ııtorl 'rffJ 
km bir para kaJmıttır'· J. rıteJt! .::,S sO• 
ki muhtelit eeneıere alt nı~ .ı ~ 
borcu olarak EUbba od~ actet.l dl 
llra vardrr. Jdı-P •>" ı" 

Oda ktitUphaneatndeld }dltupllatl 
dür. On altı ay z.artmd• 
ki§i gelmiştir. 
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- Bunu bana ne soruyorsun? 
- Sormama sebep, bu adam çok. 

~nberı bana aittir. Rica. ederim onu 
~dUrmeyiniz. Onu katletmek zevkini 

n tatmak istiyorum. 
k aunları söylerken de Konçiniye ba. 
dan Landrinin gözlerinde öyle bir şid. 
~t vardı ki, hem Konçlni, hem de ye. 

t\ı Yeni kendine gelmiye başhyan lnci 
~ ~ği ilrpordiler. Valver, kat't bir 
at'ıda: 

r - Konçiniyi ben kendi elimle öldü. 
eceğim ! .. _ dedi. .. 

18 
landri müteessirdi. Bir kere daha 
l'ar etmek istedi: 

!l - O halde mösyö, mUsaade buyuni. 
h Uz da sinyor Konçini ile çarpı§Dlak 
()~kkı evvela bende olsun, eğer beni 
tı.~~cek olursa, o vakit Biz istediğL 

1 Yaparsınız. 

" Vaıver daha evvelce kat'! kararını 
ı:~?1lşti, Uşağının bu sözlerine başıy
.:ı . hayır•• i§&l'eti yaptıktan sonra de. 
~I ki: 

t ":- Her yerde uşak efendiden sonra 
~1U:: Evvela ben döğüşeceğim, eğer 
ll n olürsem o vakit sen benim yerimi 
lt 11'8ın. İşte bu kadar. Fazla bir tek 
t eliıne istemem. Eğer daha fazla ıs -
a edersen seni de öldürürilm. 

1 - Emrinizi kabule mecburum. Fa-
itat b. . .d _ ıraz r.onra benı serbest bırakma... 
dıgınıza kendiniz teeıssüf edeceksiniz . 

1 edi - Ve efendisinin verdiği kılıcı ko
ı~ ::ıurı altına sıkıştırarak lakayt bir 
"1l'J .. 1 k ' · a apıya. dayandı. 

~ Vaıver ile Landri münakaşayı, ya . 
~ken Konçini sağında durduğu yata. 
il b~ından ayak ucuna geçmişti. Bu 
~ '!'eket onun için çok mühimdi ki <lu
d 3klıtr:ında bir gülilmseme peydalan
t r. 'ratağı dönmek için ne kadar mesa 
e Olduğunu gözüyle ölçtü \'e yava~ 

1 

yavaş manevrasına devam etmlye ha.. 
zırlandı. Fakat Valver daha ziyade 
ilerlemesine meydan vermedi; Konçl
niye doğru ilerlerken: 

- Sana Böz veriyorum, bu adam 

ben ölmeden işe karıomıyaca.k, senin 
hançerin var, bende de bir hançer var, 
Binaenaleyh bu iki insan arasında ay. 
ni silahla mticadele etmek demektir .. , 
Kendini müdafaa et, dedi. 

Koriçini hali. sola 'doğru bakarak f. 
lerlemek için uğraşıyordu. Valver bil. 
cuma hazırlanmıştr. 

- Kendini müdafaa et diyorum sa.. 
na - diye bağırdı - yoksa emin ol ki, 
seni köpek boğazlar gibi boğaz1ıyaca. 
ğım. 

Bu sözler üzerine Konçini müdafaa. 
vaziyeti aldı, iki rakip bir an biribir. 
terini süzdüler; ikisi de öldürmeye 
kat'iyyen karar vermişlerdi. İlk hü ,, 
cumu Konçini yaptı. Hançerini bütün 
kuvvetiyle salladı. Maamafih bu ha .. 
reket karşısındakini öldürmekten zi • 
yade kendisine yol açmak içindi. Nete. 
kim elindeki h8:11çeri sallarken kendi. 
si de sola sıçramış ve bu suretle de 
yatağın ayak ucuna tamamen yaklaş. 
mıştı. Valver de sağa doğru sıçrıya .. 
rak Konçininin karşısında bulunuyor • 
du. O, Konçininin yapmak istediğini 
anlar gibi olmuştu . İçinden blr anda 
şunları düşündü: 

- Bu herif bir oyun oynamak isti. 
yor, fakat acaba ne yapacak? 

Konçini ikinci hücumunda da ken. 
dine yol açmtya uğraşıyordu. Bu defı. 
yatağın ayak ucunu dolaşmış du\'ar;ı 

yakınlaı?ıyordu. O vakit Valvcr lw 
manevrayı tamamen keşfetti ve yine 
kendi kendine söylendi : 

- Bu duvarda muhakkak bir g:Zli 
karı olacak. O .buradan kaçmak için 

' 'PXltI5XVXNIN KIZI 

U§ haber verecek olursak çok fazla 
lizülecektir. 

Binaenaleyh §İmdi gider küçük Lu
b: ile şirin İnci çiçeğini görebiliriz. 
Sen git atını al ben burada bekliyo
nun. 

Ode dö Valver bu sözleri duyar duy 
maz yerinden fırladı. Beygirini al
mak Uzere odadan çıktı; madam Ni
kolün lokanta salonundan ge_çerken 
Esgargas delikanlıyı selamladı ve o 
dakikaya kadar · tamamile unuttuğu 
ınadam Perin tarafından Valvere gön 
derilen havadis birdenbire aklına gel
di. 

Yerinden kalktı, bu esnada sokağa 
kadar çıkmış olan Valverin arkasın
dan koşarak ona yetişti ve: 

- Mi5syö lö Kont - dedi siu bir şey 
söyliyecektim. · 

Valver hayretle sordu 
.- Ne söyliyeceksin? 
- Ef!?ndim, bir köylü kadın sızı 

evinizde bekliyor, sizi görmek için gel 
miş.. Fakat nereden gelmişti: 

Benim kafa değil ki.. Unutum gitti. 
Geldiği yerin adı. Şey .. Canım bir çi
çek ismi idi ama acaba ne idi? 

Valver heyecanla bağırdı: 
- Fontonoroz olmasın? 
- Aşk olsun mösyö lö Kont, ne de 

çabuk buldunuz.. lşte oradan gelmiş, 
ısiz~ bir kızdan bahsedecekmiş, o kı
zın ismi de .. Of canım bunu da unut
tum. o da bir çiçek adı ama acaba ne 
idi?. 

Valver yine bağırarak: 

- O da, lnci çiçeği olmasın sakın. 
- Evet efendim bunu da tamam 

h• ıldunuz, ben siw dememiş mi idim 
ona b'r çiçek ismi diye .. Fakat bende 
de ne kafa varmışı. 

V:llver bu sözlerden sevgilisinin ba-

§ına bir felaket geldığini anla.mıştr. 

Herifi sokak ortas~nda bırakarak ko
§8. koşa evinin yolunu tuttu. 

Esgargas Kontun tel~ından şaşır· 
mıgtt, kendi kendine düşündü: 

- Galiba mühim bir meseleyi vak· 
tinde haber vermeği unuttum .. 

Ode dö Valver o kadar süratle ko§U• 
yordu ki, bir iki dakika içinde Konsun 
sokağına girdi ve evinin merdiverJeri· 
ni de dörder, dörder atlayarak odası
na atıldı. 

Madam Perin orada büyük bir h~ 
yecan içinde onu beklemekte idi, çok 
kısa birkaç cümle ile bütün meseleyi 
anlattr, çok zaman geçmiş olduğunu 
da bu sözlerine ilave etmeyi unut 
madı. 

Valver bu malümatı alır almaz, oli 
gibi merdivenleri indi, sokağa Çi~, 
beygirine atladı, olanca kuvvetile mah 
muzlayarak bir rüzgar gibi oradan 
uzaklaştı. 

Valver öyle büyük bir hızla gidiyor 
du ki, belediyeyi ve Dalkon meydanı· 
nı geçerken etraftan · bağırıyorlar 

onun bir kaza yapmaması için herkes 
birbirini iterek yol açıyorlardı. Halk 
bu deli süvariye bir hayli de küfür 
savuruyordu. O, hiçbir şey duymaya
rak deli gibi ilerliyordu. Kimseyi ez.' 
memi§ olması şayanı hayretti . 

Beş, on defa hayvan tekerlendi, 
bir defa da ibir araba ile az kalsın 

çarpışıyordu. 

Ode dö Valver bunların hiçbirisine 
ehemmiyet vermeden Kase sokağının 
başına kadar geldi, orada yolun Üze· 
rinde bir adam elerini kollarını salla.. 
yarak onu durdurmağa çalı§ıyordu. 

Valver bu adamı tanıdı, bu sabah
tanberi aradığı efendisini bulamayın· 
ca nihayet ümidini keserek kendi ken· 
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diıle çoculq Ye lalı ~ kanı 
venn ve bunun ı• bu IOkakt& 'bulıı
MD Luu:lri 141. 

Vahlr atım bira yaftllattı, lid 
deW .,. liDJrll im' tanda: 

- Atla.. tmriDl wr41. 
Lu4ri bir •~ beypia ar

kuma bbull, hayftlUD JUkl tnııı .. 
iDii olm11111& ncmeıı )'ine biltUn IUr 
aW. Uerlifordu. Bil lll'ld& Valverin 
yolda az kalam çarpacağı araba da 
uralarm slttiil tarafa dofru Derli 
)'Ol'da. 

Be,p Kue IObima gtrdi, KonçL. 
n1nba m &ıtlnde Valver yere atladı, 
kapıya yülaprak tokmafı wrmap, 
ve liddetle aanmağa haılaclı. Aym 
wmanda avuı ~ kadar: "İnci 
clGlli.. diye baimYordu. 

Landri efendiaine nuaran daha ... 
kindi; onun patırdı yapmuma ltiru 
etti: 

- Aman yavaş m&y6. Bu kadar gtı 
rfllti1 edeneıüa. içerdekiler bulldü.. 
.l&rmJ ulayarak kapıyı ~ bir vakit 
~yacaklardır. 

Valver bu IÖziln doiru olduiunu 
uladı. Aklml bqına almaam da za.. 
mam pldifini dutün~ll. Bu.tırada ka. 
Pi acılmııtı. Ode ve Landri bir anda 
içeri girdiler. itte bu anda İnci çlçeli. 
ldıı Umltaiz aeai V alverin kuıatına 

plmleti. Efendi ve Ufak deli ıtbl mer 
dive!lleri brmandılar. Eno. Loqval, 
UMnyak ve Roktay ıtırttlttıyll t.111a. 
mü için bulundukları odadan çıkmlf. 
Judı. Merdivenleri çıkan bu iki arka.. 
.... clerhaJ tamchlar. Daha futa ~ 
kan :-karat dendiJeriııl rahataıı et-
.... ım içlıı kttfrtderek arka1arDi4an 
"4flmlye çabftııaİ'. l'aWat ~ pL 
me,e ftkit balamamJt1ardı. Valvw L 
le Landrt kudurmq gibi k01Uyorlar .. 
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dı. önlerine çıka.n bu adamlarm U... 
rine atıldılv, Ko!lfininin ild 11.dü a... 
damı ilk ywuukiard& "" llrildilel'. 
Bunlardan Loagvali Ludri haklamq.. 
tı. 

Okuyueulanmız hatırlarlar ki, ro • 
Jll&llJJftDlll bqmd& bu Loara1 Lan. 
drinin boyn1md•ki ipi Geken ild MI' • 

Mriden biri.tydL Geri ka1aD diler Ud 
adam da birer yumrukla birer tarata 
çeldlmeye mecbur kalmlllardJ. 

Ode önde, Lancbi arkada oldufu 
balda iki ahb&b Uerlaüte devam 
ettiler. Landri arkalarından uluyarak 
plmekte olan Dıo ile Roktayı g6z. 
den kaçnııuyordu. Landri merdivende 
birdenbire durdu. Bu eunt1e Eno 
keııdiline yaklaemıı oluyordu. Ve 

tam arkasına gelmesini beldediktftl 
sonra herifin gqdne doln mtılhiı 
bir tekme attı. Bu darbenin teliri~Je 
Ello priye dtiftU w düterken rle 
Roktaya çarparak onu da dtltürdU. 
Landri bu lahneye bir an ıtıJenk bak .. 
t.ı ft tekrar eftndiainin arkumdan 
lrotmıya bqlaclı. Valver bu mada 
Roapinyakla b~ber edaya giriyordu. 
Evet, KoDQ · ni lnci cicefini kollan a. 
raaına a1arak yat.ala ıötllrUrken, 

1" ndaJd odada onlan cörıetliyen Ros
pinyak, 1aan~ cekmiı ve Konçini.. 
yt öldUrmek O.. edaya atılmıttJ. 
ltt.e Valver de onun U'kumclan içeri 
lirıU ve ıto.pinyak'm Konçiniye aap.. 
lanmak UBere olan hançerli elini ya -
kaladı ve suratma tlddeW bir yum. 
ruk atkederek herifi odanm kapısı ö. 
nilne gelmiı olan Ledriııln ayakları 

dibine kadar yuv'arladı. Valverin 111a.. 
lı Rolpiııyak'a nete. bile alcbrmadan 
Us-ıerine atıldı, onu tekme ve yumruk 
Yalmunma prk4Jderek b&)'llll bir ha
le getirdikta aonra ce1eaını merdi. 
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Wın4eıı afatı yuvarladı. Ludrl bu iti lemesJm ıörcW, ~ Gll~ 
gördillıten ıonra odaya döndü ve ka. luu da uladı. Artık ~ ~:....-et ,_ 
pıyı ic;erden kilitledi. leline~· ZatMl ~ °" 

Konçlnt kendi evinde hiçbir .urette sur bir adamdı. Bunu da -- 1111'),., 
~arruza ujnyacağuıı Umit etmiyor .. da7& ilk shılill amu ~ ___. 
du. Netekim Roepinyak'm lçerl pn:u.. nan. bJrattılı lalmmı ~--' .,.,, 
lıni du~tı. Bunda kendiafnJ kap ~ .• _._ w!~~~. hü~~İr iP 
lıyan tehvet hJ1"8mm da tealri vardı. '" ~11111' "" "9oll~ • " ..... ~ 
O, hiçbir eeyi ıörecek, leitecek halde vulyet al4ı. ,_ 
değildi. Kollarmm aruınd& hU'lla aık. Valver de hançerini çekJDlt. 0 

,.. 

tığı fil bakir vilcudclaıı bqka hiçbir kadar keııd18ial dell eden till>;:-~ 
§ ~y!e me§gul olamudı. Bu nefte vUcu. 11er kalmamJtb. Alnındaki 
dun sıcaklığı onun tenine giri)'Oı', da. luyla lilerek balu'dı: ~ 
nıarlarındald kanı alevlendiriyordu. - İkimizden biri öimeU. .. 
lıte bu 1ebeptend · r ki az kalam Roa. 1111 6leoelıllD !... ~ 
pinyakın hançeri altında can verip iL Bu IÖaler bir idam bral'I ~ 
d ecekti. Yalnız güal kızı yaıap bı. mut ,_ l6yleam)ft1. CelUI' ~ 
raktıktan sonra arkaamda bir cllrl1L bu wt lseli'IDllM' bı1111D:1 Jd: 
tü olduğunu himedebildi. Kqlan ça.. Arardı. Diflert çarparak _. 1-
tı lınıt bir. halde geriye baktı. Ollu ra.. - aa 11d Jl.,.s.l 'tlel,::;: 91 
hataız eden, hem de böyle bir anda çlıı atJilllaurak buraJ& 
nhatm etmek ldlatahlıiuu rti1terft mm. bir k••m• dahi Jok. . .. ... ı. 
lcimdi? Bu .azleri ~tal'--

Tam bu m-ada - blıU evvel tartf cm llÖyhmıpt »ı•afth. "~ 
ettiğimiz r "bl - L&ndrl, RoBptn;aln labemı 'belindm ~ 
yakalamıı ve ufurlamakla meeguldtl. ftl"Ctikta ICD'&ı ._, 

Ma.reşal Dankr, eski uplmı tamdı, o - 1ller ilmek flıtn• .-., ...... " 
11nda karıımıda Valverl de gtirmtıtttl. 1& ol8an )Wlli4ta ~ ~ 
Jhyrette:ı oldufu yerde dondu, kaldı. Efencltllnln rta ~ --OA 

Delikanlı ise lncl çiçeğine henüz 4o- Landrl ,..tndl ~ _..-: 
kunulmamış olduğunu görerek rahat • 11& ,.ldafb ~ ....,..... -
l:ımıı ve gtnil bir nefes almııb. inci - IRIJ6, la adamı ~ 
çiçeği de yatakta kımıldamağa bqla. recek mtılıds' ""'6" #lf 
rınot.J. İki dl111nan bir llhza kartılıklı Valverln h•....._, 1'a ~ 
~urdular, hiçbir eey konu§Dladılar. terken tahkir del bir ]11.JJe ~. 
Va1ver nef e1 alıyor ve yapacaimJ ye ba1ayordu. Oça ... ~el ... ~ 
z hnlnden geçiriyor, Konçiııl lııe hay. lwlor dal••rılı lıL -__.:-~ 
retten kendini kurtaramıyordu. Bu çejlnln g&ılertnl acuü ~=. .. 
hareketsiz zamanda 1ae Landri herifi ruldutmnı fartetmeclll•· 
merdivenden atarak itini tamamlamıı Melnde hqecan ~.-:: 
ve odaya dönerek kapıyı da kilitle .. J hayret 8"f. Bira 
miıti. Kon~inf Laııdrinin kapıyı killt. 111 cevabı Vll'dl; 



~ Bugünkü radyo 
tı.: lnde haberler, havadis, 2•,05 haberler, bava, 

~ellkta d&nıı musiklst, 19,l!O piyano 2•,20 d&n• muıılklsl, 
'tflrkçe tangolar: ıreriha Tevfik _N_J_tb_e_t-,.-

1
- e-,c-z_a_n_e_l_e_r __ 

'\ ltır 20 Mustafa ve arkad&.§l&rı tara U ~ 
!>~le ınuatklsi ve halk f&rkılan. 20,30 Bu akıam ıehrln muhtelif ıemtlerlnde nö 
, lara.tından arapça ıöylev, 20,(:S betçi ol&n eczaneler fUnlardır: 

Ve lıtanbul cihetlndekller: 
~lctaı arkadqları tara.tından Emınl:SnUnde (A. Mlnuyan), Beyazıtta (A 
1-1" ve halk ıarkılan, aut ayan, 
,ceatra 

2 
u.dorı. KüçUkpaıı:arda (NecaU Ahmet), E. 

~ , 2,15 ajana ve boraa haberleri yüple (Muııta!a Arif), Şehremininde (Nazım 
ll:ıgttıııun programı, 22.30 armonik (Şerel), Şehzadebatmda (İbrahim Halil). 
~~:otar 23 eon. Samatyada (Teofiloal, Bakırköyde (HllAI) 

'~le ~ ııceıı koruıer, 2'0,05 konferanslar. 
e..\f)~on, 23,50 haberler, 

baık 
lr.)~ ~arkıları, gramofon. halk mel o. 
~-% ı:luııaı yaym, hıı.berler, 21,05 koo 

:t"ebden n&kll. haberler, r;ramo. 

o~. 

Otlt 
~ b~tra koneeri, 19,50 karı~ık ya},n 

il! ava, konseri,:? 2,30 şarkılar. 22,5\'l 
, ~ti, 23,35 danıı orkestruı, 24,Mi 

ı va., gramofon. 

ı, lı<ı 

Fenerde (\'ltali ı. Alemdarda ( Abdtilkadlrl. 
Sadık), Karaı;Umrllkle fSual), Akearaydi 
Beyoğlu clhetındekller: 

İllUklll caddesinde (Galatasaray), TUnel 
ha.ıımda (Matkoviç). Galatada Okçumııs& ca.;I 
dl'-11lnde (Yenlyolı, Fındıklı tramvay carld~qin 
de ı Mu&tafa Nam, Takı!lm cumhuriyet cad. 
desinde (KUrkçlyan). Kalyoncukulukta 17.a. 
flropuloal, Flruzabda (Ertuğnıtı. Şı;,'1 H1. 
l~kA.r Ga.r.l cadde8lnde (Asım\, Kuımpa~ıı. 
da ı Vasıf), Haııköyde ı Barbııtı Ee~lkta~ta 

(N&ll Halitı Sarıyl!rde ıOıımanı. 

Üııktidar, Kadıköy ve Adalllrdakller: 
UskUdarda iskelede !Merkez), Kadıköyje 

Modada ıNejat Sezerı. Altıyola~zında ıMer 
kezı. BUyükadada (Şlna.şi nıı:aı Heybeliti• 
IHalkl, 

~~k koMer, 18,55 kanaık yaym 
l' le lllUslkl, 22.05 komedi. istirahat 

~ li. K. Salloalma kom1syonunıJan: 
g3~ Piyango ı:.·ıctleri için 150000 el planı ve 10000 afi§ bast: .. ;lacaJ.:. ve 

\t }:ı·Pazartt.si saat 15 ~e açık ek siltm~ ile mün<\kasası yapılacaktır. 1stck-
1Yane:o Direktörlüğü muhase bes'.nde ~artnames ni görel,lirler. ( 6231) 

eQl 

~ lt~kuk gazetesi 
\ı. akıtı Özbey taratmda.n Uç ıenedeı: 

,e " t~ e franıuu:a neıred1Imekte olllJl 
ltaınUı lklnci cilt 23.2• numaralı 

~llta,.llab. rnütekA.rnil ve oııun bir §e. 
~ottaö etınııur. Bu ntıahada Unl\'ersita 
'."ııtr tlerinden Erzurum aaytavı Sal[l'l 
~l' ~ilin EkaperUıe, tzmlr nylavı \'e 

~lle bakanı, Profeal:Sr Mahmut E.sııt 
' l<anunu medenlmlze, Pr. Muatafa 

l:>t~&oY\ın Uaul kanunlarına, Cev:\t 
~ .tbı ŞQrayı Devlet kararlarına, 
'1t 'ticaret kanununa alt makaleleri 
)f trııe l tııııı • ktisadl bahislere dair Pr. 
t "! ltkın, Antalya sayla\•ı Saki De. 
'!', r değerli ze\•atıo yazılan etUtllC'rl 
~kat ve 1cUhadat kll!mmda da 
~ ları ve tebliğleri ihtiva eden bu 
~d iııı allkadarlarma tualye ederiz. 

:\ıı~tn O Kamelya 
lr t bumaa Filain bu en gib:el qk 
ltlrllıtaıa Nihat, tarafınd&n ıü:ı:el v~ 

lece ile d1Umtze cevnımıı ve Rem 
~tainln çıkarmakta oldutu ''Dün. 
~~rinden tercUrneler aerlai.,nin H 
t-lik ı o:arak fn~ar etmııUr. 

'l orna, Freze ve 
~ tesviyecilik 

HABER 
i l.an tarifesi 

tıan sayfalarında santimi 
Resmt ilanlar 
Dördüncü sayfada 
Oç \·e ikinci sayfalarda 
Bir inci sayfada 
Başlık ili.nlar 

40 Kr. 
30 ., 

100 .. 
200 .. 
400 .. 
500 .. 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 
küçük ilanlar 20 kelimelik beş de
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
ka ,•el esi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri müdde~ince fark a_ 
lınmaz. Uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. İlan ver. 
mek hususunda yalnız ve münha
srran V AKIT YURDU altındaki 

K6mtllettin /ren ilin bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

uııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııırııı aıııtttııı ııııuı-ıtt-.ı 

h 'l hu kitap, Toma, Freze ve Teıı. 
~ t btıtun bahlılerl ihtiva etmekt~-
\tı aan7 at meraklılarma tavıılye ed'9. , .. __ _ 

(i k t.t uruş. (Satış yeri lokıllp ki. 
Kimyager 

~· 
~~ -. 

)ada birinciliei kazanan 1 

~~I' ıaatleridır . 
l~~~de arayınız 
~~ci mükifat. 

ı~~tıbul berberZ kursundan 
~~un kadın \'e erkek ber. 

l 
~les· 181ınlarının kayıt ve kabul 
l ırıe b • lkte . aşlanmıştır. Alakadar • 
~ela §r:? 937 akşamına kadar 
~o. 

10 
'l'urbede Babıali cadde!in. 

~"l'lllğ Cerniyeti merkezinde kura 
~' bUl'ta rnüracaat etmelidiı ler. 
olt-ttııe Ultrnanlar tahriren müraca. 

de kayıtlarını yaptırabilir -

~-l'L --------
l\8z Ban1easın1n 

~. ~ blr tashlnt 
1 ,,. lerke:z Bankasının 11-9..37 
lı ll~j~. t . • . 
alt\ c ılanmm aktıf kıımıı. 
ttr.,, ve tahvilat cüzdanı A fık. 

~ "·•lt .. as ·~8.108.381/30 olacak iken 
~ ıııu ·l08.348ı 30 yazıldığından 
"1 'ııllr. . 

. s...__ --·---------
~~~I\ rı~: lhip oldu.tum •OS7 No. 1ı kam. 
'~lt&anıı z.a~i etUm. Yenilin! tt

C1ı eaklaintu hükmU yoktur. 
11\Jıurtyd Ci. No. SO ,.eli Akd&f 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hane. 

- ~"'BER - ~ l)Oı°f&. 

- TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

nto \'e pıra.tifo bastı\ıkJ arına tutu 
ruırnak içiıı ağızdan ıiının tUo hap 
landır. l llç rahatsızlık verme1.. 1 ler 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Ietanbul yedinci lcra memurluğundan: 
Bekir \'e Mehmedin Yusuf Ziya zimmetin. 

deki alacafmdan dolay:ı mahcuz ve paray.ı 

çevrUmt".aine karar verilen Aksarayda kaza!ı 
et Mesut Murat paşa mahflllesinde Yekta so. 
kafında eski 3 yeni l7 No. lı (Numerotaj 

21.23) mabahçe ah~ap hanenin t&.marnı açık 
arttırmaya vazedllmJşUr. 

Mesahası _ tamamı 233 metre murabbaı 

ve kUçUk bina 36 metre mura.bb&ı ve bin' 
126 metre murabbaı olup 72 murabaaı bahçe. 
dlr. 

Hududu • Sağı Yuııuf Ziya zevcesi Lt'ylA 
;nane.ııi aolu Ali ve :ı:evçesl hanesile ba:ı:an 

Mehmet Ali vc.:uelerl arıMı \•e hazan Behl 
ye hane ve bahçeııt arka tarafı. Hatice hane 

\'& bahçesi cephesi Yekta eokağile mahdut. 
tur. Tamamına kıymeti muhammeneııl(18001 
liradır. 

E\·salı • Kapıdan girildlkle Iuımen malta 
döşeli bir avlu 2 gömülü kUp bodrum mahalli 
n abdesthane iki çefme yUk dolabı bir oda 

olup bahçeye çıkılır kapısı vardır. Merdiv~n 
altı :ı:emlni malta döşeli bir mutfak ve deru. 
nu:ıda dolap ve ocak mahalli vardır. Blr 

kat bir eo!a UltUnde iki hail bir koridor Uç 
oda ve bir dolap ikinci kat bir so!a U.stUnd~ 
Uç oda ve bir apdetahane olup binadan ıoka. 

:ıa çıkılır : JJ vardır herblr kat ayrı ay:-. mi 
l&nılabillr. Bina ah§ap ve tamire muhtaçtır. 
Bahçe tulumbalı kdyu ve bir mJktar e;,car ve 

bahç!dekl binada bir aofa Uzerinde bir oda 
ve bir hail vardır. Mutfak kıımı, blr kattır. 

Arttırmr. pe§l.ndir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti muhamnıenenin :yü:ı:de 
7,1) nilbetlnde pey akçeal veya milli bir ban. 

kanın teminat mektubunu hamil olmaları t. 
cap eder müterakim \•erıt t.anzilat ten\·iriyo 
ve \'Akif borçlan borçluya &ittir. Arttırma 

prtnameaf 11.10.937 tarih.ine mü11&di! pa.zar 
teel gUnU dairede ınahalli mahsuıuna talil: 
cdllecekdlr. Birinci arttırmuı 3.11.937 tarl. 

hine mUııadi! çarıa.mba gUnü dairemizde aa.. 
at H den 16 ya kadar icra edilecek birinci 
arttırmada bedeli kıymeU muhammenenltı 

yll:ı:de 7:1 lnl bulduğu takdirde üııte bırakılır. 

Ak.si takdirde eon arttırmanın taahhUdü vaki 
kalmak U:ı:ere arttırma on bq gün daha 
temdit edilerek 18.11.937 tarihine mUAadif 
per§embe gUnU eaat H den 16 ya kadar da. 
lrede yapılacak ikinci arttırma netice.sinde 
en çok arttıra.nm üatUnde birakılacaktır. 

2004 No. il icra ve i!IAs kanununun 126 mcı 
maddesine tevfikan hakları tapu ıılclllerlle 

.sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alL 
kadaranın ve irtifak hakkı ıahiplerlnln bu 
haklarını ve husuıile faiz ve meaarife dair 
olan lddlalarmı llln tarihinden lUb&ren 20 
gün zarfmda evrakı mUıbltelerile birlikte 
ciaireınl:ı:e bildirmeleri lA.zımdır. Akıl takdir 
de hakları tapu aiclllcrile 1a.bit olmıyanıar 
1a.ltş hı>d~llnin paylaşma.smdan hariç kalır. 
!ar. MUteraklm vergi tenviriye ve tan:ı:ifl. 

yeden ibaret belediye rUsumu ve vakıf icareııl 

bedeli mUzayedP.den tenzil olunur. 20 ııenel!k 
nkiC lcareııi tavlı bedeli m~teriye aittir 
daha fazla malOmat almak iııtlyenlerln 
936/3670 No. Jı doıyada mevcut evrak vı 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görUp 11.nlt1yacakları ilAn olunur. (V.P .1739) 

11 

Macaristanda 
gülmeyi öğ~etiyorlar 

Bu iş için orada mektep 
açılmasına lüzum görüldü 

Umu mi harpten 

hayli ağırlaşmıştır. 

ıonra, hayat bir 

Giinlük hayatın 

kaygulariyle çırpınan insanlar, ıüt

mek idetini kaybedecekler mi'! 

Macaristanın tanınınıı psikoloji dok

torlarından biri bu endiıe ile ve harbin 

eticelerinden bilhassa ıstırap çeken 

Macar gençlerinin melankolik hallerini 

nazarı itibare alarak ''tebessüm mekte· 

bi,. adiyle, çok orijinal bir klinik açmıt

tır. 

Profesörün bu teıebbüsü pyanı hay 

ret bir rağbet ıörmüıtür: T ebessüm 

etmeğe iht iyaç göıtercn: Bankacılık, 

siyaset, ticareet, otelcili~ ve saire gibi 

mesleklere mensup birçok kimseler, bu 

mektebe talebe olarak devam etmekte

dirler. 

''Tedriaat,, müddeti, umumiyet iti

bariyle altı hafta ailnnekte ve talebe

ler açık havada pratik ders gördükten 

ba!ka, ''Gülilt tctkikatrna mahsus libo

ratuar,, da da nazariyatta meHul olmak 

ta dırlar. 

Meıeli, Ruzveltin veya Jokondun 

tebes.Umleri gibi, klasik tebesaümler, 

ilmI bir ıelrildc tahlil edilerek ölçül· 

mektcdir: En fazla talebi olan tebeı· 
süm, Amerika reiıicumburunun gayet 

nikbin tebeuümüdür. Hcrkeı onun gibi 

gülmek istemektedir. . 

HER YASTA 
" 

TiR[ITI: i5ı•ır•$1 
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• J • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· giderir. INKIBAZI DEFEDER. Bu~.un hzal'la kıY81 l U en l z e delerini tahriş ederler ve MAZON alınız. Hiç bir mümasil musta ms dikkat. l 

. . . Ekşilı·k, ffazımsı,,Jık M EVVA TUZU kabul etmez. MAZON isim horoz rnarkas lstanbıJ 
L) k l 1 HAZlM 

41 Deposu: MAZON ve Bot on ecza deposu. 
ı ·kat ve Y edimz. _ l k ba d.. l . h" d l da 

agır ı ş onme en ısse er er Y enipostahane arkasın 

1 
·-~ . • .. ON ALAN 

SARI KURDELE 

O E J 
.=-ıakıarında çıkmuştır • 

Okuyan: M ÜNiR NUREDDiN 
------PUik No. 270904 ____ _ 

·------------ 1 Biçki ve D;kiş Yurdu 

r--

MUdUrU : Anna Peçaropulo 
Selçuk Biçki Okulund:ın diplomalı ve lise mezunu 

Maarifçe muaaddak diploma verilir. 
Mektebe pazardan baıka her gün saat 9 dan 17 ye 

kadar kayıt muameleıi yapılır. 
Adres: Beyoğlu Boatanbatı No. 23 

Münipbey apart. daire 3. 

VALDE Lokanta ve 
Birahanesi Eminönü Valde hanı içinde No. 17 

17 /18 -9- 937 günlerine ait tabldot listesi 

___ , 
OÇ YEMEK 32,S KURUŞTUR 

Birinci yemekler: Koyun haılamaıı, çömlek kebabı, onnan kebabı, roıto, 

beycndili, piliç dolmas.ı, balık. 

ikici yemeklcr: Etli tüı-lü, bamya ka'bak ograten, domates dolması, 
' 

%eytinyağ1ı bibcı- dolması, çalı, pilav, patlıcan böreği. 

Uçüncü yemekler: Yassı kadayıf, elma, ayva, ıeftali kompoıtolan. Ay. 

nca nadide balık ve tavuk etlerile alakart periz aerviaine batlamıı bulunu

yoruz. Bu servisi bilhaısa halık mentklılannm nazan dikkatine arzederiz. 

t • • - ,. • • 

IstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

1 - İlle, Orta ve Lise kısımlarına g ündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır:. acaat 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak nlUf 

kabuledilmiyccektir. 

3 - !stiye:ılere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkasr. Telefon: 22534. 

ı•m•~ın~rr~ Her Akşam ' de ~ilflll' 

(1) 
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Mısır Film Yıldızı 

iYYE MUHA 

Rakkase 

T ME·Li E CE 

.. 
IG ,,. .. 
o 
)' 
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T. C. Ziraat Bankası lstanbul • Ayrıca· Solist Bayan M U A L L A Telefon : 42& 72 

Şubesinden 
HanJ{ar yaptırılacak 

İkisi Halkalı Ziraat Mektebi arazili dahilinde vebiri Ye§ilköy Tohum Iılah 
ıstasyonunda olmak üzere beheri 52. 5 X 7,S ebadında üç adet ah§Clp hangar 
yaptınlacaktır. Çatılan kiremitle ve cepheleri oluklu saçla kapanacak, direkle· 
rin temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi maktuan 800 lira kati 
teminat akçesi ihiıle bedelinin yüzde 15 tidir Taliplerin bu gibi işleri yaptıkla

nna dair vesaik ibraz ı:tmeleri lazımdır. 
Şartname ve projeleri görmek ve i§i almak istiyenlerin teklif mektuplannı ver 

mek ve muvakkat teminat akçelerini yatırmak üzere nihayet 22 eylfı.l 937 çarpm
ba günü saat 16 ya kadar Ziraat Bankası müdiriyetine müracaat etmeleri ilhı 
olunur. (6202) 

~ ~ 

YARIN AKŞAM 1 
Taksim BELEDiYE Bahçesinde 

Hava kurumu menılfaatona 

Büyük müsamere 
SAFiYE, HAMiYET, MELiKE CEMAL 

Cnıp halinde Milli Zeybek oyunlan, GARDEN BARIN manıf artist· 

Jeri. Bu gece için anasnlarmızın ~İni ıile programı müesseseden ıorunuz. 

• T. L. 43703 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 liraiık ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000J 

liralık iki adet mükafa vartdır. 
Oilikat: 

Bilet alan herkes 7 ·birinciteşrin-937 günü ak§amına kadar biletini değİ§· 
tirmiş b~lunmalıdrr. 

Bu tarihten soru a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

. 1 s ta ıi .b ii 1. Be 1 e d i V e si i 1an1 arı 
17 - Eyj:.il - 937 Cuma - 250 
18 ,, ,. Cumartesi 251 - 350 
20 ,, ,, Pazartesi 351 - 500 
zl ~ Salı 501 - 700 
22 " ,., Çar§amba 701 - 905 

Belediye emekli ve öksUzlerinin Eylül 937 üç aylıkları yul:arda yazılı günlerde 
Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin ma.aş cüzdanlar; ve nüfus 
tczkcreelrilc birlil:tc müracaat etmeleri ilin olunur. (B} ,(6191) 

-----~ __.. 

bi.ri. 


