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ita/ya ile Fransa arasında. vahim bir hadise 

talyan bahriyelileri Tunusta 
bir binaya taarruz ettiler 

ıtı,.k l?tırııltpy nıilzakcrelcri11i 
tal:ir rdiyor 

Pr. Affll Kııru1f<tyın dihıki( cclscsiııdı. 
tebliğde bulımurkcn 

·Kurultay 
Dün açıldı 

l\tıru1taym düııkü ce1sesim1cn bir göriiniiş 

Bugünkü celsede 
yedi mühim tez 

okunacak 
lıııı 20 (A,A,) - TUrk Tarih kongreal 
~llıdan: 

'll1ıı umumi t.opt:uıt.wı, yarınki salı 
l 14 le yapılacaktır. Ruzname §U. 

Doktor Andrae: SUmerlerln monUmantal 

sanatları. 

Doktor Arif :Mil!it :Maruıcl: Ege tarihJnd" 

Akalar meaeleal. 

e Necmı Dilmen: TUrk tarih tezin. I'rofeeör doktor Dtirpfeld: Turova • Hl-
~ Avrupa araaındakl mUnnsebctıer. sarlık hafrlyatL 

~ r Necmi Dilmez: TUrk tarih tezin. Profc!öl'"'Blegen: Turova hafriyatı. 
t • :On teorisinin yeri \'e değeri. 

\. '1e~ .. ~ndsberger: ön Asya tarihinin (Kurultayın dUnkil faaliyetine dair yazı 
~· 7 inci sayfadadır) 

Japon taarruzu Ce
~&vrede görüşülüyor 
Amerikanın da girdiği bu 
rnüzakereler Japonyayı 

~\n. pek sinirlendirdi 
~ıtı, 21 (A.A.) - Japon havai İtalya sefarethanesi erkanı da gam-

~lltın başlaması lazım gelen sa- bota binmlşle:ıdir. Fakat sefaretane aç•k· 
'~lar tarafından hiç bir taarruz bırakılmıştı~ ve me~uri.n he~ gün sefa. 

artın geçmiştir. Hava taarrn · rethaneye gıtmek nıyetındedırler. 
~~ile tarnan başhyccağına dair hiç Amerikan askeri, bahri ve sivil ma-
ı ltıct rnevcut d•ğ;ldir. hafilinde Amerika sefirinin Nankini 
-~~tle T • tahliye etmesi karan dolayısiyle mera-
)4n . r Nankınden ayrı lıyor ret hissi hasıl 'Ôlmuştur. 
ıı~~· 21 (A.A.) - Röyter •· Bu mahafil, bu yüzden Amctjkanın 

• (Devamı 4 'ilncilde) 

Fransızlarla müsademeden sonra 

8 Italyan bahriyelisi 
tevkif edildi • 

Elli klşlllk bir müfreze ile taarruz edip adam UldUrenler iki 

• 

mektep gemlslle Tunusu ziyarete gelen misafir 
ltalyao babrlyelllerldlr 

Hadise Tunusta ve bütün 
Fransada heyecan uyandırdı 
Fransanın 

nota vereceği 
söyleniyor 

Parls 21 (HUSU!1) - Tunusta İtalyan bah 
ı1yelllerl tarafmdan yapılan bir suikast bU. 
tiln Fransadıı bU)11k bir heyecan ve infial 
uyandırmııtır. HA.dlse şudur: 

Tunusa gelml§ olan VC3puçl ve "Kolom. 
bo .. adındaki İtalyan mektep gemilerine men 

ın b r •Y ı ""y..uı. ., , 

ki lllk bir ~p hallndc "İtalyan hukuku be. 
ocr blrllğl., merkezine giderek içeriye hücum 
etıui§ler ve fa§lst aleyhtı:.m olan birliğin kıt. 
Ubl umumtsinl knlblnc mktiklan bir kurşun. 
la öldUrdUkten sonra birliğin moı>llyeıılnl 

kınp gcı;trmlşler ve kaı;mı.§lar:dır. 
PoUs mUt.enrrızlan ko\·aıruııa~a bqlamı~. 

bu esnada birçok bahriyeliler yaralanmıo. 

bir kısnıı yakalanmıştı. HD.dlso derhal hUkQ 
met merkezine bildirilmiş ve rcsml makam. 
tarda bUyilk bir infial uyandırmıştır .• 

(Devamı 6 ıncıda) 

Başvekil 
Bir buçuk ay 

Mezuniyet aldı 
İstanbul, 20 (A. A.) - "Resmtdir." 
Başvekil, Malatya meb'usu İsmet 

tr:öni.ine, taleb ve ricası üzerine, Reisi.. 

cumhur Atatürk tarafından bir buçuk 
ay mezuniyet verilmiş Ye Başvekalet 
vekaletine lktısat Vekili C~lal Bayar 
tayin edilmi§tir. 

Haber - 12 yıl geceli gündüzm ~ 
hşan Başvekil tnönü doktorlarm gös. 
terdiği lüzum üzerine Şef tarafından 
verilen bir bucuk aylık bir tatil ve is. 
tirahat devresine girmi§ buJunıJyor. 

Başvekilimizin kısa bir mUddet evvel 
uğradığı ailevi matem de bir tatil ve 
istirahat devresinden istifade etmeye 
karar verişi üzerinde müessir olm~ 
bulunsa gerektir. 

Cihan buhranının çok had bir saf. 
haya girdiği anda ~ok faal bir Baş. 
vekilin istirahat imkiı.nmı bulabilmesi 
Türkiyenin iç ve dış emniyetinin ke. 
maline delalet eder. 

lzmir 
manevraları 

llkteşrlnin onunda 
başlıyor 

İzmir, 21 (Hususi) - Aydın civa
rında Germencik ile Söke ar:asında ya
pılacak olan büyük mane\Talar müne
sebetiyle Büyük önder Atatürkün de 
Aydını tearifleri galib bir ihtimal da
hillnde bulunmaktadır. 

Manevralar ha kkmda aldığım ma. 
lümata nazaran ha.rekat ilkteşrinin o. 

(Dwcımı j :üncild.el 

-

Vahinı hadiselere sahıı.o olan Tıtnıı.stan l>ir manzara 

Akdenizde 
kontrol filoları 

140 harp gemisi ve 100 deniz 
tayyaresinden müteşekkil ... 

Cenevre 21 {husus!) - Nyon anlqmaaı. 
nm tatbikine memur lnglllz ve Fransız deniz 

ve hava kuvveUerlne Oran limanı 11.! ittihaz c.. 
dilm!Jtlr. HO harp gemlsl ve 100 tayyare Ak 
dcnlzde kontrol yapmaktadır. 

Edenin notku 
Cenevre 20 - İngiliz hariciye nazın M. E. 

den, MllleUer cemiyeti konae)inde Irat ettL 
t"t nutkunda Nyon anlll§tlla.mıdan bahsede. 
rck §U?lları söyleınioUr: 

"- Akdenlzdekl korsanlık hücumlarına 

nihayet vermek için sert tedbirler almak lA. 

Zim geliyordu. Nyon konferansı bu sahada 
kendisine tevdi edilen vazifeyi muvaffaklyet 

le tta etmi§Ur. Bazı Akdeniz devleUerlnin 

Nyon anl&§masma iltihak etmedlklerlnl te. 
es8Uf]e kaydediyorum. Bununla beraber, aa.. 
laşmayı imza eden devleUcr, ileride alınma. 

(Devamı 4 üncü de) 

Topkapı sarayında 
yapılan hafriyat 

Bir ço!< mühim eserleri 
meydana çıkarmış bulunuyor 
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1'~ Süµua: 
Devletler ve milletler arasında 

sınıf kavgası 
Yazan: Şek ip Gündüz 

.\!illetler sınıf kavgalarının en kan. 
lı ve korkunç merahlesi olan şu "dahi. 
li harplere ve dahili harplerden do
ğan felaketlerin §U dehşetine bakarak ı 
müşterek bir silkinme ile bu taundan 
kurtulmak istiyeccklcr mi? 1 

İspanyayı mahvu harap eden 
Cloctrine haydutluğunun seyr;uden \ '€' 

tuyler ürpertici hadiselerinden böyle 
mes 'ut bir intiba.hm doğması beklene. 
bilir mi? Kimbilir1 .. 

Bunu sananlar yok dcğ-.1. Faraza 
Timcs gazetesinde, Nyon konferansı 

münasebetile dünya gazeteleri arasın. 
da. açılan ve şiddetini arttırarak de. 
vam eden münakaşaya hasredilen ma. 
kalelerden birinde, Hitlerin Nurem. 
berg kongresini kaparken söylediği 

nutka cevab olarak yazılmışa benzL 
yen şu satır lan görüyoruz: 

"tnriltere itikat ebnİftİr ki ispanya, 
istiklalini kaybedebilecek ve komıünist 
entemasyonale yahut beynelmilel fa
!İzme elİr ve alet olabilecek son A vra. 
pa !devletidir.,, 

Acaba şu.meşhur muhafaza.kir tn. 
giliz gazeteSinin bu teşhisi mal ettiği 
İngiltere "/ugili:: efkôrı 1'mttmiyeai,, 
midir, yoksa. bizzat ve binnefis ubıgil. 
'tere ~Ukı'tmeti" mi? F«er İngiltere hü. 
ktlmeti ise Avrupayı tahrik eden giz.. 
li kuvvetlerin ve bilhassa Berlin - Ro. 
ma mihverine mensup propagandacı. 
larm karşısına bilyUk ve kararlı bir 
öüşman çıkıyor demektir. İngiliz dış 
arya.sa.sının dahilt harb kundakçılığı 
karşısında demokrasiye tam bir mu. 
eyyide olmak kararını vermesi, Avru. 
p&nm zayıf memleketlerini müstemle
keleştirmek için cehennemi planlar ta.. 
sarl.ıyanlann iğrenç ve sefil tahriki... 
tına derhal sed çekebilir denemez. Fa. 
kat İspanya. hadisesinde gördüğümU.Z 
açık mUdahalelere, Santander'in suku. 
tu aka.binde Franko ile Musolini ara. 
sın~ teati edilen teiJrraflar nev'inden 
ıska.naallere, li.üoaıt?ik:1ere, dünya. ef. 
kin umumiyesini biçe sayıglara, Gu.. 
ernika. gibi tariht şehirlerin Alman 
tayyareclleri, Alman tayyareleri ve 

· Alman bombala.riyle tahrib edil. 
mesine, Palermo ve Nuremberg nutuk. 
lariyle cihanın tehdidine, havada. ve 
öeniz altında korsanlık yapılınasma 

kolaylık bırakmaz. 

Times'in bu satırları - eğer bir siyasi 
tna hattı göwnüne koymuş oluyorsa -
earki Af rikada Habegistanın ve uzak 
şarkta Çinin Avrupa. devletlerinden 
mtistacel bir yardım ve-insani müzahe
ret bekliyebilmelerini İngiliz satveti
nin imkan dahilinde görememesi ma
nasına. da alınabilir. 

Medeni ve demokrat Avrupa kuv. 
vetaiz değildir. Fakat dünyanın dört 
bir tarafında, ayni zamanda, ha.yduL 
lukla mücadeleyi kabul etmek bu kuv. 
veti parçalamak, bu kuvveti i.stif ade 
edilemez bir hale sokmak demektir. 
Bunun için medeniyetin ve insanlığın 

, bayrağını tutan demokrasiler planlı 
hareket etmeye ve ilk elde en müsta. 
cel tehlike karşısında cephe tutmıya 
mecburdurlar. 

Avrupa demokrasisi için en müsta.. 
cel şekilde kahredilmesi icab eden 
tehlike hangisidir? 

Hiç şilphesiz metropole en yakın 

yerde olan ve vatanın teferrüatından 
ziyade aslını, yani binnefs melropo1U, 
tebdid eden tehlike. 

lngiltereden ve herhangi bir mede. 
n.i Avrupa devletinden, burnu dibin. 
deki tehdidi ortadan kaldırmadan 
Şangha.yda, Harrarda milcadeleyi ka. 
bul etmesi istenemez. 

Netekim, Milletler Cemiyetinin 21on 
asamblesinde, milliyetperver Çin hU
ktlmetinln mümesaili Wellington.Ku 
bu büyUk hakikati gözönUnde tutarak 
nutkunu söyelmek ukbını göstermiş 
bulunuyor. Habee İmpara.torunun Mil
!etıer Cemiyeti reislik divanına. gön. 
\:ermi§ olduğu muhtmmın da. yine bu 
umumi mantığın çerçevesi içinde ya. 
z.ılmış bulunduğunu hatırlamaktayız. 

Binaenaleyh, Nyon mukavelesini 
imza etmiş bulunan devletlerin birço. 
ğu gibf, "kors:ınlıl: kareısmda bilttin 
devletleri innnt duyÇ"Ularla harekete 
~vketmek ve 1>ir. Akdeniz devletini 

Nyon mukavelesinin ruhuna uygun 
tarzda fiili müzaherele davet etmek 
ısrarını göstermekle beraber" lngılte. 
renin makus tecellilere de çe. 
lik bir yumruk indirmeye azmetmiş 
bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Son po~ta ıle gelen Alman gazetele. 
rinde gördü~ümüz farfara yazılara \'e 
yaygaralara burada temas etmemek 
batalı olur. Va7jyctin aldığı tehditkar 
sarahat karşısında Lavoro Facista gi. 
bi en miifrit italyan gazeteleri bile · 
"Garbi Avrupada bir ümitsizlik gö. 
rülmcmekte'' olduğunu ısrarla kay. 
dettikleri hrıldc, Bcrlindcki gazeled 
bölüğünün bü'.ü11 onbaşıları tahrikle 
meşguldürler. Bilhassa bunlardan 
Berliner Boersen Zcitung şöyle bir 
herze yumurtlamış bulunuyor: 

"MontTö anla§maıı, Sovyet Ruıyaya 
her istedi;i zmuı.n Akdenize harp ıe
misi yoUam.ak hakkmı vennİftİr. Nyon 
da alınan kararlar yeni hadiselere mey
dan verecektir.,, 

Bu "dört satır, yalnız başına. belki 
çok açık bir mana göze vurmaz. Fakat 
Alman gazetelerinin, h~men her gün, 

"Montrö" muahedesinden "cihana 
emniyetsizlik veren bir vesika gibi,, 

bahsetmekteki ısrarlarım bilenler, bu 
dört !atırda kimbilir nasıl bir Berlin 

hesabına uygun gelen bu iddianın, bu 
temayülün bir yeni tecellisini görebi. 
lirler. 

Frankfurter Zeitung ise "bir zaman. 
lar peşleri sıra sürükledikleri bir !tal. 

ya'nm birinci sınıf bir devlet aayılma
ıına Fransa ile İngilterenin bir türlü 
milsamaha. etmemekte olduklarını" 
kaydediyor. 

Gördünüz mü işi'! 
Milletlerin sınıf kavguından kurtul. 

mala.mu beklerken devletler ara.ısında •+ p.ı>• i't!:TV~ • 
Dev etler arasındaki siyasi onur ve 

egemenlik davalll;rlnın tam manasile 

bU: sınıf kavgası aram göstermeye 
ba~laması, müstakbel harblerin bütün 

insani kaidelerden sıynlmı~ bir cana. 
varlıkla yapılacağını iddia. edenlere 
hak verdirebilir. Acaba A vrupanın se. 

Jameti için evvela Avrupada, sonra 
Uzak Şt'rkta böyle bir harbi kabul et. 

mek ve her ne pahasına mal olursa ol. 
sün emniyctı!ıiZ:ık ocaklarını tamamiy. 
le imha etmek mi lizımgelecek? 

· Şekip GONDOZ 

Almanya 
29 milyon liralık 

· Tüırk malı 
alacak 

Almanya ile yeni ticaret anla~ması
nı yapan tktısat Vekaleti müstep.n 
Faile Kurtoğlu şehrimize dönmüştür. 

Yapılan ıon ticaret anlaımaıı muci
bince, 1 eylül 1937 den 31 ağuıtoı 

1938 e kadar meınleketimizlden Alman
yaya 1U mallar ihraç edilecektir : 

Tiftik 4,848,200 liralık, yün 3,604,800 
buğday 484,800, arpa 2,179.800, kepek 
700.000, pamuk 4,954,200, ceviz 
1,284,400, fındık 11,005.200 liralık. 

Gene anlaşma muc:-bincc Almanya 
memleketimizden eylülde 2 milyon, ilk· 
teırinde 2 milyon, ikincitcşrinde 1,5 

milyon, ilkkanunda 1,5 milyon, ik'nci 
kinuri:!a 400 bin, şubatta 300 bin, mart 
ta 300 bin l'ralık mal çekC(;eıktir. 

Buna mukabil memleketimiz Alman 
yadan, nisanda başlamak üzere, nisan
da bir buçuk, mayısta bir buçuk, hazi

randa iki, temmuzda bir buçuk, ve a
fuıtosta bir buçuk milyonluk mal ala
caktır. 

Anlaşmanın esası Türk lirasrdır. 

A~actan dUşen ~ocuk 
Beşikta~ta Kılıcali mahallesinde o. 

turan bet yaşında. Hüseyin isminde 
bir çocuk Yıldız caddesinde Agi.hın 

bahçesinde a.ğaca. çıkmış, muvazene -
sini kaybederek düşmüştür. 

Afır surette yaralanan çocuk has. 
taneye kaldırılmıetn-. 

HABER - J\qanı µu:.. ~·-

, ________ .__ __ ) 
kılınç . 

ve tapu 
- Tarih Kurultayı münasebetile -

Yazan: Nlzamettin Nazif 
Bugünkü dünyada, yine dirilmek ve 

yobazlığını arttırmak fır!latını bulan 
batıl siyasi telakkiler karşısında bir 
hakkın en sarih müdafii kılıçtır. 

hana kabul ettirmekte olduğunu anla. 
tıyor. 

Türk Tarih Kurumunun, kongreye 
dünkü celsetie, arkeolojik çalışmaları. 

Tilrkiye, icao ettiği zaman, bu nevi 
telakkilerle, aradıkları vasıtayı kul. 
lanarak mücadele etmiş, anladıkları 1 
dili kullanarak münakaşa etmiş ve on. 
larr mukaddes tanıdıkları kanlı man. 
tıkla ilzam edebilmiştir. Millet salta. 
natının, topraklarımız üzerinde iç ve 
dış emniyeti yalnız hisle ve insani 
mantıkla değil ayrıca silaha dayana. 
rak da kurmuş bulunmasının sırrı ve 
sebebi budur. 

nın muhru;ebesini bilgin bir Türk kadını 

Milli Şefin kılıca dayanan bileğinde 
onu en iyi kullanmanın hüneri var. 
dır. Fakat yobazlığı ve teca \'ÜzÜ gün. 
den güne artan batıl siyasi telakkile. 
rin alt üst. ettikleri bu dünyada. şu 
kudretli Türkiyenin üzerinde ısrar eL 
mekten zerre kadar inhiraf etmediği 
öyle asil bir tarafı vardır ki bunu te. 
barüz ettirmemek Türk milletinin ba. 
§ındaki §efe tazimsizlik olur. Zira bu 
şefin en büyük meziyetlerinden biri, 
en Ustad sanatkarı olduğu kılıcı mü. 
dafaa tavrında bir totem gibi, milli 
bünyenin mukaddes bir huceyresi gi. 
bi kabul ettiği halde tasallut ve teca. 
vüzde yani ''milli varlıktan yıkmıya ça 
lışan bir vasıta halinde gördilğü za
man,, kabul etmemekte ve tel'in etmek 
tc olmasıdır. Türk milletinin şefi kılı· 

cmı da.ima bir hakkın müdafii olarak 

kullanmıştır, kılıcını milletine ait bir 
hakkın mildafii olarak kullanır; yok. 
sa kılıcının uzanabileceği bir yeri 
kendine ait bir hak gibi kabul etmez. 

· ~ 'D- u.& ..... ~ ':>"'"'" cu__.._...u ıa.rk 

bir malın hakiki sahibi olmakla tiir 
malın meşru veya gayrimeşru gasıbı 
olmak arasındaki farktır. 

İşte Türk devletinin bütün antiem. 
peryalizması, Türk devletinin her dev. 
!etten yüksek olan medeni vasfı bil. 
hassa bu kaynaktan belirir. Hatta de. 

nilebilir ki Mustafa Kemal, Tilrkiyenin 
bugünkü toprakları üzerinde Türkün 
çok sağlam temellere dayanan bir 
sarsılmaz hakkı olduğuna inanmamış 
olsaydı, kılıcı dile getiren tılsımlı 
san~atını ve dehasını ancak bu asil 
milletin reaya olma.sına. tahammül e. 
demiyeceği için kullanırdı. 

Hayır! Biz insan hakkına. inanmanın 
ve mutlaka kendi hakkımıza. inanma. 
nın mutaassrplanyız. Tarih Kuru.mu 
bu taassubumuzun umumi karargahı. 
dır. 

Güniln birinde, eline bin ton demir 
geçirmiş bir bA.trl telakki, herhangi bir 
coğrafi noktaya saldırıp bir sarp mU. 
daf aa kudreti ile karşılaşamadığı için 
oraya yerleşirse, bilmelidir ki bu bltıl 
telakkinin orada kurduğu çadır bir 
gün başına devrilebilir. Zira bir parça. 
zayıfladığı zaman in.sanlığın şaşmı. 
yan !jUUru ve tarihin amansız hakimi, 
kendisini, "ne zamandanberi oraya 
sahib olmak hakkını haiz bulunduğu. 
nu .. ispata davet edebilir. 

tştc ispatı en güç olan şey budur: 
ve İıite bayraklannı dalgalandırdıkla. 
rı hudutlarda kılıçlarını tapu gibi gös. 
termiye yeltenen mil'ctleri ve otorite. 
lcri tehdid eden tehlike. 

~ "' * 
Dün ikinci kongresinin mesaisine 

baslamış olan Tilrk Tarih Kurumu, 
Şefin yüksek irşadiyle giriştiği milli 
büyük işi ne mes'ut bir başarıya ulaş. 
tırma kta olduğunu göze vuruyor. 
Bafrmı k<1:ll kaza, yani en medeni, 

en haklı bir işkence ile, toprağa bin. 
lerce vılm sırlarmı konuşturan Türk 
Tarih ~Kurumu. hisleri nasırlanmış, 
çok ihtiyar. sağır ve inatçı bir büyük 
anayı and1ran topraktan ırkımızın ta. 
pulımm çıkarıyor ve kongresinin tam 
bir enternasyonal bilgi toplantısı ka.. 
rakterini gösteren bünyesi ile de bu 
tapulan ve bu tapulara dayanarak bu / 
toprakların otokton sa.bibi bulunduğu. 
muzu ne a.çık bir münakaşa. ile ci. 

nın ~zıyla dinletmiş olması da taliin 
giizcl bir tecellisidir. Zira Türkün hü. 
kümran olduğu topraklarda otokton 
oluşunu, bizim bu topraklar üzerinde 
nasılsa bir vatan kurmuş bir göç ko. 

lu olmadığımızı. bu toprakların bize 
sade bir vatan değil ayni zamanda bir 
"yurd" dahi (*) olduğunu ispat yolun. 
da nasıl çalıştığını bir Türk kadınının 
inanca ile anlatması seciyemize daha 
çok uygundur: 

Türkte yurdu erkek korur, fakat 
yurd kadınındır. 

• • • 
Türk Tarih Kurumu. ikinci kongresi 

ile enternasyonal bilgi i.leminin ya
dırgamadığı bir hüviyet manzarası 
göstermektedir. 

Türk Tarih Kurumunun ehcmmiye. 
ti toprağı dile ~tirdiği nispette arta. 
cak ve kongrelerin sayısı kabardıkça 
ispat ettiği hakikatler in~anlığın inan. 
dığı hakikatler olacaktır. Bu kurum, 

~nternasyonal kiiltür 8.Jeminde kültüre 
emeğini katan Türkün bayrağım taşı. 
maktadır. Az 7.amanda tanıttığı üs. . 
tünlük, topladığı say~ı. ulaştığı neti. 
celer mihrakı olan iradenin ilmi kud. 
retine bir delildir. 

Nizamttin NAZiF 

Kızını vermek 
lstemlyen ada.m 

UldUrllldU 
izrnirin Urla kazasının !:>;ığkızılca 

köyünde bir kız yüzünden müthiş bir 
facia cereyan etmiştir: 

Bu köyün zenginlcrinde11 Talibin Ju. 
zmı uşaklarrndai Mehmetle Hasan sev· 
mişler, Talip te kendilerini kovmuıtur. 

Bunlarda" Mehmet kızar:ık Talibin 
önüne çıkmış, kendisini bıçakla yara· 
lamıştrr. Talibin oğlu M~hmet babası -
nm imdadına yetişmiş, diğer Mehmet 
onu da bıçakla öldürmü,tür. Talibin 
diğer oğlu Hüseyin, kardeş~i öldüren 
babasınt yaralıyan Mehmcdi tabanca 
l:urşunile öldürmüştür. 

Kamyon kazasının 
9'urbanı 

Birkaç gtin evvel Çekmece yolnıda bir 
kamyonun devrilerek yedi kişinin yaralandı. 
ğınr yazmrıtık. Bunlardan Bakırköy haata. 
neıılne kaldırılan Ali dün gece ölmUotUr. 

yar. 

rak ölmüştür . 



~ 9'Jtjiş!ftt!: 
Y&kovskl ve · 

~~ırn Hikmet 
ces~. bir Sovyet tairi vardır: ' 

vat< kı. İri yarr. çam yarmuı gi-
8 shantaı değil, muvazeneli bir 

srl' Portıncnce kol aalhyarak 
tr, Saçlarını &ıhr numara ile 

Öyle ki, bakan, şairden zi
"an olduğuna hükmeder. 
Yüksek perdeden nikbinane 

li>yliyerek .... Fakat ne garip 
8 

})il- ~~· sonu intihar oldu .... 

1 ti' ~tın 1923 - 1924 senelerinde 
1
• dO- Oi: konferaniı dinledim. Avru
~ lllıı, Moskovaya avdetinde 

ı.o\'11' binası kiralamıJ, bilet sat
dilert ~ınç sami toplamı§, onlara 

rJ.- tor~Uklcrini anlatıyordu. K.ih 
ft kah ciddyiet ve dikkat salonu 

ktcydi. 
O\>aki, konferanstan ıonra 

dt okudu. 1nıadı pek meşhur
() ıaınan moda olan fütürizmin 
tciııi halinde bulunması etra-
~ayı btiabütün arttırıyordu. 
tibi inkıtalı, çakııh mııralann-

• •bitiv, şamarlama gümbürt:ile· 
' ~. 

~· -lıı H' ~ ee ... ı tn ıkmet ..... 
Ol' dtrhaı bizim ıairimiz ıeliyor. 

"~"' • birçok defalar, öteki beriki, 
ıf• ~ \tayakovski tesirinde oldude: ~~I veya söylemiıtir. Geçen 
~ tın bahsi geçti. 

dil'• ~ 1921 den evvel, İstanbul
o ~s ı...~doluda hece vezniyle, kah 
~r 11 hamasi tiirlcr yazıp duru

\ ~ birkaç parçau: 
oıııı' ' t.eken JM"rckyf deld.lm; 
ıcttll ı.....; duydum, a1'f& yükııelelim; 
'()f• 4' ~dlm, huzura ("ldlm 

~~f, ~ ltıtırıcllnı.m, tıte MevlAna? 

~ dt• '1 babası Nazım paşa mevleviy
~~ ':Nazım on ıckiı: ya§ında iken 

tf' ~ .teairiyle yaznuıtrr. Gene 
t ıı V ~·~zere, dilnyada hiç bir ıeyin 

bo bni, sükutun hakim olduğu-
ı:: \•tan dolabırıdaki ata insanla

l?ıck guretiyle anlatıyor. 
ter • • • • • • 4ön~rl.z 
~ ~n_ baıla~.. aynı yerde döneriz. 

ı.ıl~tte bir .;~~~ 
~ b~: mevlevi reisiyle Nazım 

ftırleri okuduğu zaman, iki 
~il d_erece heyecana düşmütler. 
~ fe.sıyfe yetiJen Nazım Hikm~ 
~ b~r ıeyi, "ilhamı ilahi., ile 
\ı bne kanaat getirmiıter. onda 
' >'et görmüıler. 
~~ ~azım, "Kaçırılan kız kar
\ tıında hamasi yazılar da ya· 
S-ı Sirdenbire, ortadan kaybol
~tı ıcne memleket dışında kal

lt:a. memlekete döndü. Bir de 
\ı. "'-' ıu şiirleri getirmiş : 
."\ bey avanak! 
~. ~ ltrıltıyı bın.ku.n ... 

•tı . ,. 
ile 

~bi kauan. .. 

~. -1rnca topu 

~o~P 
\~dan rırer kaleclnlıı karama! 
~ ...... •tur bu \'U"11· 

'"' nqlllerf.m 
~ lt-.ıenıtmden öfrendl bu aanaU 
~ fttı "-ıemım kl 
\... flnızc1en \1lcuda.nuu h~r tlktıtı 

~' llU.ar-3 ;ıııı ! lt4e t.aı ! 

' Ya, be arkadq: 
~ ... 
~ll bu iki safha arasında bir
~~Uıccl:ri vardır ki, bu değiımcle 
~lı rı ve esbabı tamamiylc 
~~·~~unları bir gün uzun uza
bt1/tı ıstcrim. Çünkü yegane 

t'~lll. Bizzat Nazım Hikmet 
~ htllıt· kendini yazmağa kalksa, 
~\~ hllırnkinden zayıf olduğu isin 
' itırlıyamıyacaktır. 
\ı... 11ti ik' . . . . d 
•ııj ı çeşıt şıırı yaza.n a a-

t.ıç,~ liihıiyet olduğuna inanmak 
~ t, Fakat ben bu hüviyet de
t 0 ~tbebini anlatabilirim. Nazım 

~4ıt l§taki "avanak., lı manzume 
lı,.~~k~l~it, hiç Rusça bilmiyordu. 
~ ~•i 1nın yalnrz ismini duymuştu 
\.tq~ tıe ~us §airinin §U iki mısra-
''· trnı§lerdi: ,,~t1Pl'1! 
~: ,. MaT"Ur yolcta,,! 

\,,, 
) "".. ;:t" atan kimdir,. 
'ht ı .. 
'-ıı~!ilç ntıırada Nazım Hikmetin 
q_l\tıetfnı yaratacak kadar kuvvet 

tıi, ll Cttnek abestir. Nazımın has
•aıı evvelki nlllhitindc mevle· 

Gakıtcıda hurdacılara giden yolım üzertn'dc görilncn garib manZ<Jra1araatı yol orta,,ınaa seyyar 

lstanbul konuşuyor! 

Hurda demir satanlar 
"Şimdi yaptığımız iş kumbaraya para atmağa 

benziyor,, diyorlar 

Galatanın garip 1>lr sokağın'da bulu
nuyoruz: 

Buraaı olıdukça geniş bir yol, fakat 
köşesi, buca~ı seyyar bir lokanta haline 
gokulmuJ ... 

Bir köıede, sokağın ort.nrna ycrleJ· 
tirilmiş maltıılann üzerinde palamut 
parçalannın loıartılmasını seyrederken, 
öbür köşede bu manzaranın gene aynini 
görcbi1iyorsunuz. 

Ve 15 • 20 adım sonra, bir çıkmaz so· 
kağın içinde ayni manzara ttkerrilr edi
yor .. Yalntz bu sefer dekor daha geniı
~ir, Balık maltızının v:ınıbasmd:ı bi.- de 
iızüm küfesi vardır. Yorgun argın in-
sanlar, buradan b:r parça oalı)(, biraz 
üzüm bir parça <la ekmek alıp, bu köşe· 
ye büzülüp i:annlannı doyuruyorlar. 
Orada bir de ufacrk kahve var ki, ye • 
mek üzerine içilen yorgunluk kahveleri 
de her halde bu!'adar, temin ediliyor. 

işte bu sokakta, yelkenciler var. 
Bunlardan Ahmet usta isminde birisi
nin ufak dükkanı önünde dört dönüyo· 
ruz:. Usta, yanındaki çırak ile beraber, 
harıl harıl koca bir yelken dik::ndclc 
meşgul... 

- Sizinle biraz konuşabilir miyim? 
dediğim zamar, yorgun nazarlarını ba
na çevmp, konuşmağa başlry~ruı. 
Kendisi tatlı yüzlü. tatlı sözlü bir adam. 

Ben:m suallerime gözlerimin içine derin. 
derin bakarak şöyle cevap veriyor: 

- Ben 40 senelik yelkcr · ···im .. Bu 
i~ eskiden ne mükemmel ~ • di, b:Ie 
mczsiniz. ö yle zamanlar olul"Ju ki, yanı 
mrzda •düz:ünelerle adam çalıştığı halde 
yetmezdi. Halbuki şimdi, beş erkek ço
cuğumdan birisini bile. bu işte barın

dırmak kabil olnuyor. Eskiden burada 
50-60 yelkenci idik. Şim:i~ kala kala 
üç dükkan kaldık. H er yeni çıkan ica
dın eaki san'atlardan bir kısnırnı öldür
düğü gibi motörler de, bizim işi malı -
vetti. Y elkencilil: mütarekccienberi her 
ı:ün söndükçe söndü. K.imbilir daha da 
ne kadar sönecek .. 

Tl<r:bcrci hım1acılar1rı 

vi ruhunu " sezmig., ve akscttirmişse, 

o seneler zarfında da ayni ıeyi yapmıı· 
trr. M uhitinin havasını, ıeslcrlnt, ı6z:· 

terinin öminü aksettirmiıtir. 

Yazan: Haberci 

Vaziyctlerl11i11 köWliiğüııden 

Hu~dacılar caddesinden bir göril>ıii~ 

Ahmet usta bütün bu sözleri bir ne- ı 

1 

feste söylemiş, bir filozof t~vekkülü ile 
boyun büküp önüne bakmaga başlamış
tı. 

T;oıııışııyor ... 

Mayakovski ile benzeyiıleri varsa, 
ayni modeli rcsmwen bır rcssamm bcn
zcyİ§i kabilindendir. 

( VA-Ntl) 

şikdyct cderı yelkenciler .•• 

Bu sırada genç bir işçi yanımıza 

sokulmuştu: 

- Bayım, dedi, benim de söyliyecek 
terim var. Ben belediyeden şikayetçi • 
yim .. Bize gece gündüz: ceza yazıyor -
tar. Başkası çöp atar, ceza yazarlar, kö
:rr.ür yakmak için mangalı bir dakika 
dışarı koruz, gene ecza yazarlar ve da
ha böyle binbir sebeple verdiğimiz ce
zanın haddi hesabı yoktur. 

Etrafımıza toplananlardan bir kaç 
kişi bu sözleri hep bir ağızdan tasdik 
ettiler. Bu mevzu üzerinde artık dert 
yanan yeı.nana ili. 

Biz yanlarından uzaklaşıp başka bir 
sokağa doğru giderken, onların bala 
söylendiklerini ifitiyordum. 

Yeni saptığımız sokak, Galatanm 
Hurdacılar caddesi idi. Yolun iki tara
fında, içi binbir türlü eski ve paslı !de
mir parçaları, gemi zincirleri, çapalar, 
çubuklarla dolu diikanlar görünüyor • 
du •.• 

Buradaki esnaf tan bazısı, büyük de
mir külçelerini bozuk, kaldınınlı sokağa 
çıkarmışlar, kocaman balyozlarla par
çalıyorlardı. 

Bir kısım dükkanalra~a ise. büsbü -
tün başka bir iş yapılıyor, burada eski 
püskü demir boyanıp, yepyeni blr 
hale konuyordu. 

Bu caddenin p~l: garip dükkanları a
rasında dolaşırken, birdenbire b:zim 
eski arkadaşlardan A!dnan Tüfckçioğlu 
ile karşılaşiım. Bizi görünce, gülmiye 
başladı: 

- Ne o, dedi, demek bu:-aya da uğ. 
rarsımı, siz! .• 

- Fakat senin ne İJİn var, burada? 
diyecek oldum .. 

O lafı ağzıma tıkadı 
- Buyurun, benim dükkanda. bir ga. 

Z OT. için, biraz dinlenirsiniz:, diye israr 
etti. 

Dostumun. buranın en geniş dük
kanlarından birisi olan ticarcthancaine 
ı;irerken: 

- Ne o, sen hurdacı olmuşsun ha 1 
diye takılmağa kalktım .. 

HABERCi 
(Devamı 11 itıcide), 

3 

ıu ınmmnıımınu -------------KURUN' da 

- · Kuru Hayın açıhfı 
Dun ikin('( Tadh Kurultayının 8t'ıhnıı•ı 

mün118f'~tlle bUtUn J&V"fell!r 1ıa,m.akal8ltt1 

bu UnlU ve öMmll h!elite)·e hasretmı,ındlr. 

,\smı Ua eliyor kl: 
ıtı32 ıeneai temmuzunda açıla.n Birinci 

TUrk- Tarih kongresi, Türk mlllctlnln gec;ml;ı 

hayatım bilgi ı§ıfı lle aydınlatmak, beyne!. 
milel medeniyet aaha11mda. Türklerin §imdi. 
yo kadar inklr edllmlf kUltür haklarmı ilim 
Alemine tanıtmak istikameti Uzcrindo faali. 
yete b&§lamı2tı. AtatUrkUn yUkaek rehber. 
liği ile b&§lıyan bu faaliyet f;eJıe BU)1lk ön.. 
derin h imayesi altında durmakınım beJ ae. 
nedenb;:rt devam etmlttlr ... 

Türk Tarih Kurumu e.ısaııen sadece mlW 
blr makaat ve pye için l;ıe b&§lamı§ olduğU 
'ı&ldl' şimdiye kad&r bu yoldaki çalııma. ... '>. 

nu mllll makYt ve çcrçe\'eden aala ayrılma . 

rnakla beraber beynelmilel bir bilgi ufkun~ 
kadar yUkeeltmtıtir; Tllrk mlllctlnln t&rlhlnl 
aydınlatmak için Anadolunun ve Trakyanm 
muht.ellf yerlerinde yapılan kazılar Jle elde 
edilen tal'rlcr yeryüzUnde Z&mfll ile biribir
lerlnden uza.kl&§IJU§ insanlar n milletler a.. 
rumdak1 menıe ve t?'k ve meden.lyet yakın. 
lığmı açıkç& ortay& koymu§tur; bu lııe Ulnı 

yolundan in.aanlann ve mllletlerln geçml§l!. 
rint tetkik eden bUyUk Alimler Ye mm heyPt
lerl için ol.mdlye kadar in.sanlan ve ınllle+. 
lerl blriblrlııden uza.klqtıran içtimaı ve ııi. 

y&81 JaymeUer yerine bfllkls onlan birlbtr. 
lerlnc yaklqtıran eaa.alar koymak rf bl bir 
vazife ile kartılqtınr. 

lıte bu mW!lıazad&n dolayıdır k1 dUn ta
rih kongresine 'bafkanhk eden KUitUr Bıt. 
kanı Sat!et Ankan bUtun dUny& ilim a.tWn. 
Jarmm Türk Tarih Kurumunun meaa!Bin• 
yardım etmelerlnl fetemiı ve: 

- BUyük Alimler aadece bir milletin malı 
olamaz! Onlar tlzerlnde bUtUn !.naanlığm 

hakkı vardır.,, deml§Ur. 

TAN' da 

Bir tez ve bir mucize 
.Ahmflt Emin Yalman yaz::ryor: 
Tarih Kurumunun ortaya koyduğu .tez.· 

bize bir mucizenin ellTUU öğretiyor. TUrk 
mllleU binlerce aenedenberi daima yUkeek 
medeni kıymetler yaratan bir varlıktrr \'e 
AtatUrkUn önderllğile keneli kendini bulöuk. 
tan ve tafudıktan sonra kendi k.endlne v'! 
bUtUn dünyaya karşı vazifelerine yeni bir 
ideal §eklini verebilmlı ve inlanlık llcmlnln 
gittikçe faydalı bir Amili olmuıtur. 

Dikkate değen nokta p:ı;ıdur ki, tarihteki 
~oIUnU 1.anımanm TÜrk~illetine Mkln etti. 
ği gaye, bUytlklU.k bUlyalan, ve macera he. 
vealerl değildir. Bu mllll ideal, ane&k barq 
ve emniyet yolunda 1n.nnlrk için yeni ve gü. 
ze1 çığırlar açılmaamdan lbaretUr. 

Türk mllleUnln, geçml§lnl ilml bir zaviye. 
den tanıtmaamdan kendi kendimiz için do. 
tan bir takım idealler ve gayeler de vardır 
kJ, bunlardan b&§ka bir yazıda bahaedeceğtz. 

CUMIRJRIYET'de: 
KUllUr kaynalı Türkiye 
Ablclln Da.ver, dllnkll konrreye &it lntıba.. 

larmı yaz.arken fUDU dlyor: 
TUrk Tarih Kurumu A.ab&§kanı Profesör 

Bayan Afet, dUnkU güzel nutkunda, ''beşerin 
kUitUr analığmı tlzerinde ta.oryan Tllrk tart.. 
hl., nden bahsetti. YUkaek deha.aile Türlfün 

. kUltUr ataıığmt da Uzerlııe almıf olan Ata. 
tUrk, TUrk tarihinin be§er tarihi olduğunu t. 
lJm dünyaama ilpat etmek gibi yen! ve ken. 

dl dehaaı kadar bUyük bir vazifeyi de deruh. 
te ctmiotlr. 

Atatürk, bu vaziteainl de zaferle b&§ar:l.. 
e&k ve bu, onun en bUyUk, en yüce :ıa.t:erl o.. 
lacaktır. 

90 hk adam 
kız kaçırmış 

Taarruz ettiği için 
yakayaodı 

Balıkesir, (Hususi)' - Buranın Ko
cabey köyü muhtarı 90 yaşmda Emin. 

eski yanaşması Eniin.i.n karısı 19 yaşın. 
da Elifi Biğadiçten kaçırarak bir sa • 

mantıkta taarruz ettiğinden yakalan • 
nuştır. Gerek Emin ve gerekse suç ar
kadaşı Hasan tevkif edilmiıtir. 

Zorlu bir ev sahibi 
Küçük Ayasofyada Abdullahın evin. 

de oturan Ali oğlu Veli ayın yirmisi 
olmasına rağmen henüz kirayı verme. 
yince Abdullabm kızı Remziye ile a.. 
ralarında kavga. çıkmrş, Remziye Ve. 

liyi döğmü§, adamın elbiselerini yırt • 
mıştrr. 

Hayırlı bf r misafir 
Su1tanahmett.e Muhterem sokağın • 

na oturan Naciyenin evine dün Sa.a • 
det isminde bfr kız misafir gelmtgtir. 
Yeyip içtikten 150n.İ'a. yatağına. giren 
!;a.adet ev sahibi uyuyunca. kalkmış, 
19 parça efY.&Y.1 bohça.Y.a sarıp evden 
6IVI§m.l§tı::ı' • 
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Milletler Cemiyeti konseyinde 

Azalrğımız için 
seçim yapıhyor 

Türkiye il~ yerini 
ırana terketti 

Cenevre, 20 (A. A.) - Asamble ev. 
veli, İspanyol \•e Türk hükümelleri • 
nin konaeye yeniden seçilme talepleri 
hakkmda reyini vermiştir. 

!spanyanm, Türkiyenin ve Şilinin 
mUddetleri bitmiş olduğundan konsey. 
öe üç yer açılmıştır. Bu yerler iç!n, 
Peru, İspanya, İran ve Türkiye tara • 
fında.n dört namzetlik gösterilmiştir. 

ı A11aınble Türkiyenin ve İspanyanın 
taleplerini' reddetmştir. Türkiye, iki 

' aülUa ekseriyet için 34 rey lazımken 
; 25 rey almıştır. 
İ Bu iki reyden sonra re1s Ağahan, 
i mil§&verede bulunmuş ve üç açık yer. 

i <Ien ikiai için öğleden sonra seçim ya
• pılmuı teklif olunduğundan toplantı • 
l ya nihayet verilmiştir. 

Tllrkiyenin alAkadar olduğu 
seçim sonraya bırakıldı 

Cenevre, 20 (A. A.) - Asamble, öğ. 
leden aonraki toplantısında lranı 52 
reyden 48 rey Ue ve Peruyu da 52 rey. 
Öen 46 rey ile Milletler cemiyeti kon. 

Beyine lza seçmiştir. Üçüncü yer için 
seçim, çareambaya veya perşembeden 
eeçim, ç1.r1ambaya veya pe~mbeden 
evvel yapılınıyacaktır. , .. 

Vaziyet nedir? 
Cenevre, 20 (A.A.) - Anadolu a. 

jansının husus muhabiri bildiriyor: 
'''La Sui11c,. guetesi ıunlan yazı -

yor: Tilrkiyenin yerin1 lrana terkcttiği 
ve ayni zamanda ker1di&inln 
yeniden koneeye aeçilmesi i)in milra • 
caatta bulundutu m§lumdur. Demek o. 

• l!U'Pr ltl,, TU.rldye, :!apanya !le lbcr•bl::r 
ayııi aandalyayı iıtemektc!dir, lapanya • 

mn kazanabilmesi için, verilen reylerin 
iki sülüs:inü elde etmesi lazımdır. Bu 
hus··· .. aki . mütchast.ıılann sözlerine 

inanılırsa, Vlan::iayaya reylerini vermek 
ten istınkaf cılecek mcml.~kt.tler, yirmi· 

den aşagı değildir. Bunlar arasında tek
zipten korkulmal:sızın şunlar gayılabi. 
lir; 

Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, 
Kanada. trıanca, Yunanistan, Hollan
ıda, I.'l:acaristan, Türkiye, Yugoslavya 
ve Venezuel!a ile Meks:.ka hariç olmak 
ilze:c, bi.ıtün Cenubi Amerika devletleri 
bundan dolayıdır ki, bu mesele üzerin -
de mutabık bulunan Fransa, İngiltere 

ve SovyetlcT Birliği. Pazar glinilntin 
şenliğ:ne rğmcn, İskandinavya devlet
leri ile dominyonların Valanciaya ve. 
rec~!·deri reylere başka re:rlerni de inzi 
mam etmesı için hiç br şeyi ihmal etme
mişlerdir. Sı:Ciimin siyasi manası, filha· 
kika ehemmiyetlidir • 

Kilçiik itilAf konseyi 
C~nevre, 21 (A.A.) - KUçük itillf 

konseyi, ihtimal hafta nihayetinde top
lanacak ve küçük itillf ile Macaristan 

arasında yapılmakta olan mUıakercler. 
le meıgul olacaktır. 

Anteneıko, ldiln bu ~pt«, De Kanya 
ile görüımüıtür. 

Delbos - Eden mllltkalı 
Cenevre, 21 (A.A.) - Delboı, dUn 

öileden sonra Eden ile görU1mU1tilr. 
Delboı, iki memleket araaında mevcut 
olması her zamanda olduğundan daha 

zarurt olan tam vifala göıteret1 diln 11 
bjlıkt nuık1.uı1Un ıııoıayı ınguı.z l1arıcı-

ye namını tebrik ctmiıtir. 

Çin - Japon harbi 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

u•.u\lı ve vekarınm haleldar olmuı oldu
eunu •öylemektedirler. 

Amerika amirali Yarnell'in tahliye
yi tuvip etmemlı oldulu cizlcnmcmck· 
tcdir. 

Nankhı ah&liıi, Japon amirali Hase
gaıanın ihtarına ancak dün akıam 

muttali olmuıtardır. Bunun üzerine der• 

hal ıenlt milcyaata bir muhaceret lıarc· 
keti btfl&mıf olup hlll devam etmek
tedir. 

Amerika büyük elçisi ile ıeföretha
ne memurları burün Lu:on vapuruna 
l:>izımitlcr ve ıef arethanede yalnrz ikin· 
ci kltibi bırakmı§lardır. Bundan batka 
Nankindc on altı Amerikalı kalrruştır. 

Japon harp tebliği 
Tokyo, 21 (A.A.) - Teblii: Şang • 

hay cej>heainde, 28 Ağustos tarihinde 
Lotior ıdırinl zaptetml§ olan Japon 

kıtaatı o tarihtenbcri, mütemadiyen tak 
viye kıtaatı almakta olan Çin ordusu. 

nun Japonların ileri hareketlerine mini 
olan anud&ne mukavemeti karşısında 

bulunmJkta idi. 

Her iki tarafın giri§mİJ olduğu gid -
octli muharcbtler neticesinde mağlup 

olan Çin orduıu, 20 eylulde rlcatc baı· 
lamııtrr. 

: 20 eyJUlde Hat 10 da vıe 11 de Nan· 
kin Japon tayyareleri tarafır.dan bom • 
bardzman edilmittir. 
~ 6 veya 7 tayyareden mUrekkep olan 
bir Çin hava filosu bir muharebeye 

ciıitmittir. Bu muharebe esnasında 4 
Çin tayyarcıi yere indirilmiJtir. Nan-

k~n etrafındaki tayy~re meydanları ile 
ukeı1 binalar, tl:dıdetle bombardıman 

cdilmit ve mühim huarata uğramı§tır. 

19 ve 20 eyU1Jdc Nanklrıde vukua 
ceten hAva 11ıuharcbelerindc Japon tay 
yarelcri, ceman 36 Çin tayyaresini dü. 
ıUrrnUJlerdk. 

Nınklnde bombardıman 
Şınrhay, 21 (A.A.) - Central Ncvs 

ajansı, dün Japon tayyareleri tarafın • 

dan Nanldn üıcı::indc yapılan ccvelirun 
on be; kald;u insanın ölmesine ve yara • 
Janmuına ve elli evin yıkılmasına se .. 
beb!yet vcrmiı olduf unu bildirmekte
dir. 

Altı Japon tayyareıi dü§üri.ilmü2tür. 

Kantonu bombardıman 
Hongkong, 21 (A.A.) - Japon tay .. 

y~rcleri, bu sab3h Kanton ~ehri Uzerin 
de bir cevel!n yapnu~lardn • 

Çinliler, bir Japon tayyaresinin ha. 
sara uğramış olduğunu ve diğer üç tay· 
yarenin düılirUldüğfrr.ü söylemektddir· 
ler. 

Milletler Cemiveti komitesinde 
Cenevre, 21 Cffusm;i) - Uzak §ark 

meselelerini tetkik eden m1lletler ce • 
mlyeti komitesi 23 murahhasın i§ti. 
raldyle bugün toplanmaktadır. 

Aruerika, komiteye iştiraki için va. 
ki olan daveti kabul ettiğini resmen 
bHdirmiştir. 

Komitede Amerikan murahhası 
Va§ington, 21 (A. A.) - Hariciye 

nezareti, Amerikanın Berndeki sefiri. 
ni uzak §ark meselesinin tetkiki içln 

kendisine havale edilmi§ olan millet. 
!er cemiyeti isti~ari komitesinin jçti. 
mamda hazır bulunmağa mer:ıur et • 
miı;ıtir. Elçi bu karardan milletler ce. 
miyetini resmen haberdar etmi§tir. 
,Japonlar meydan okuyorlar 

Cenevre. 21 (A. A.) - 23 lcr it1tifıa.. 
rl komiteeinin içtimaı arifesinde yarı 

resmi Japon müşahidler, milletler c.e. 
miyetinin Tokyo aleyhine müteveccıh 

tedbirler alması takdirinde Japonya. 
nın Cenevredeki birçok miiesue~ll"'.rle 

ynpmakta olduğu teşriki mesaiye nl. 

hayet vermek mecburiyetinde kalaca.. 
ğmı beyan et:nektediı ler. 

Fransada bir tren 
kazası 

Angoulenıe. 21 ( A,A,) .... Bu aab4ll bir 
tren kuuı olmu§lur. Sekiz kişi ölmU~ ~rml 
bet klJl yaralanmııtır. On be§lnln yarası &

frtdır, 

Manevralar 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

nuncu gillıli fetirle beraber ba§hyacak 
ve 6 • 7 gUn sUrecektir. 

Kolordularımı.zdan birisi Nazilli, di. 
ğeri Tire istikametinden ilerliyecckler 
ve diğer bir kolordumuz da Söke ve 
Ku:adasr istikametinde 'mevzi alacak. 
lardrr. Cephe gerisinde de sef erberli. 
ğin bütün icapları tatbik edilecektir. 
Manevralara Uç kolordumuz iştirak c. 
decek1.ir. 

Manevralara motörlü barb vasıtala. 
rile beraber yüzden fazla harb ve bom 
b:ı.rdıman tayyaresi i.ştirak edecektir. 

Esas manevra sahası Büyük Men • 
deres c:vandrr. Donanmamız bu neh • 
rin munsabına asker çıkarm1ya çalı • 
şacaktır. 
Manevraları mUteakip yapılacak ge 

çit resmi Germencik civarında olacak
tır. Civar köylüler kahraman ordunun 
mensuplarına !ırf kendileri tarafından 
300 kişilik bir ziyafet \'ermeye h:ızır. 
lanma.ktadırlar. 

Akdeniz 
kontrolü 

--...... ( Ba~ tarafı 1 incide) 
1'11 ıarurt görülen tedbirleri de almaktan ı:e
klnıniyeceklerdir.11 .......... -- . 

Astlerin talebi 
Cenevre 20 '(J\.,A,) - Dilk d'Albe, Millet. 

ter cemiyeti kA.Ubi umumtllğlne bir nota gön 
dererek cumartesi gUnU M. Ne~rln tarafın. 
dan Irat edllmit oıu nutka cevap vermlJ. 
tir: 

Bu notada Franl<lıUerln harekeUertrıln 
ınqru olduıu ıapata çahııldıl<tan aonra bU. 
hu1a General Fra.nkonun ecnebi rönUllUlerl 
kabule ancak Madrlt hUkOmeU taralmıtan 
ecnebi m&l•m• ve ulcerlerinln k11bUlUnden 
ıonra b&flamıı oldutu beyan ednmekteifü. 

Notada, neUce olarak, Franko hUl~OmeU
nln ınmt arulde.n bJr kmnını terketmeızi 
ula dU1Urımem1J oldutu ve dUJUnmlyccegl, 
halbuki daha ıtmdlden bur mllleUertı, bu 
milletler lehine olmak Uzere, lepanyanın rııu 
kavelevı taahbUdatı hlltlıııa Akdenlzln ate. 
tUcıUnU boım&k teklifinde bulunmuf olan Va 
lenılya bükOmeUntn hatt.t hareke~inln tıtma. 
mile buna muhalif bulundu~ \)cyu "hın 

""m&X tacıtr. • 

lla/ı'iyatta bztluııan csc1 ler ı·e 
TUrk Tarih Kurumu tarafından Topkap• 

ııarayında Kubbealtı civarında yapılmakta o. 
Jan hafriyat günden güne ilerlemekte, ortaya 
Osmanlı \ ' O Bizans devirlerine alt bırçok e. 
scrlcr çıkmalttadır. Hafriyat nrkeo!og ıJ:ı\.t_ 

tor Arlt Müfit, pro!esar Bo.ıısart. genç •l•. 
manlardan Neylre ve Bahadır tarafından ·a. 
pılmaktadtr. Hafriyat ııo:; le tasnif cc111mek. 
tedlr: 

ı - Eııkl BlznntlyUm ıehrf Akropol t.opo~ 
rafya.sının tayini. 

2 - Bu vesile ile TUrk • BI~anı - Yun11.n 
\'e ona tııkaddilm eden knv:lmlerln fierıımfü. 
lerinln lesbiU. 

:l - BlzanUyum ı;ehrinden ev,·cl la~nb·~ı 
kUltUrUntin tesblU (hafriyatta en ehemml>et 
vcrllen kısnn bu olacaktır,} 

Hafriyat ilk olarak Topkapı ısarayırıda 

Kubbealtııun ışark cıhetıncl• bl§lamı§trr. 
ÇünkU b~raııı akrapohın erı ytHuıel~ yıorıdır. 

İlk l'l(lndaJdıı. bir ıjurar. fi9nrtı bir bazlll1ta 

ispanyada dUoürtllen - eyıot Rızanın 
Aln n tayyaresi 

l"ra.nsız:ea "Lö Joumal,, ga.zetfU!lnln 111. ı 
pany&dan aldığı blr habere göre. Sarlnena • k e t O f ı d t 
civarında V\lkU bulan bir tayyare harbi el. - ~~ Ü ~a ı ıra P 1ıt•A1f C 
naamda, ırrankoculara alt Uç adet Uç moUir _ ~ U \U . J J•' 
1U bQmb&rdnrıan tayyarea! bUkOmete menıup ''0 .,, 1 "• 1 d Ü ~ 1 t j f k dece 
tayyareler tarafından dUJUrUlmU§lerdir. ~ Umll 0 renıD OŞ re 0 YO C 

Bu tayyarelerden blriılnl, birçok rekorlar fakat 81lC8k 20 - 80 t&liCSİDl 
kırmıı olan meıhur Alman tayyarecllit Ma. ı}I 
nevııld Jelare ediyordu. Manevıkl pıı.rııtıtıe Öl d Ü re b İ 1 d f m 1 m ! '7 rı!!ll4f,ll>i ' 
atlatntfıa da, dllıerek 61mUJtUr. • ı;1uı~ :ıo (hurıulltl ...,... ;cıtu:tz: mllddtlu!Jlu. mYı dUrbilnde ~&ndarmatar .~ ı:ııı"~1''ıııl 

Baselonada gizli bir sllAh deposu 1 misi Hatem! Seyit Rızmım tntıevahiı~ me~.. baz ıı§ağı a§iretı reisi ıı;~e)'1 uııd ııtl 
BarlelOn\. 21 (~.A.) - Kıt4lonyadıı u. suı olmaktadır. glrdır .. oUmlHI okununca )ti ~·~ 

mumt intizamı temine memur murııhhııı, Sc)it Rı~nın :raırnıanıt;ınrla. boynundaki itiraf!\ mecbur oımuıtur. 10 ıurl0 
matbuata bir teblll vermiıUr. Bu tebliğde gilmU§ dtirb1lnU mtihim bir tımll olmu{tnr. Seyit Rız~ bundan sonra ttl~ır ,,,ııl' fi-• 
zabitanın dU Eseolaploa denilen binada tıı.. Şakinin t &'im olm'.1.'k kaedile Erı:lnca:ı civ1.. lar çevirmeğe koyulmu,tur. aıoJdtl· 31, I{d tl ,, 
barriyal yapmıt olduğu blldirllm•ktedlr. Bil rme gelmedif;i ve "!Jlr fırr;atm.ı buluek kı:.. - Benim §apkam ''ardı. dıll' 11~ 
bin& Senpol caddellııd• ktlndlr .. Z&blt.g, bl. mak tııtedig"l tahaklrnk etmiştir. Ç\ınkl\ ?:r- iyi bir §apka getirin. Tol<!S • r& il~ t 
nada btrçsık eallha, mUhlmmat ve hücum zinc:ı.n ltoprUııilnc kadar &•len Seyit Rıza b•ı diye ısrar eden Seyit Rıza. şoıı ıôrUll 
kıt.a.a.tma alt Unitonnt.lar bulmutur. radı köprUyU ı;eı:emcıni§ ve Uzcrlnd~kl "11- "seyit,, denilmesine kızar 1 -.,.._ ______ ......,..._ ...... ____ .......,_.., __ .....__________ '•Ba • .. denllmeeinl lsteıntşU.rı 1>" 

- ıüC•'·~ f\.,, 
MARlf: BELL - HENRt ROJ..LAN MAURiC!?. 

ESCANDE-JACQUE CATELAtN 
Ve Parlıln en ,uıcl genç kıılarrnın işt:rakilc PAUL IvtARGURITE'i;ı 

en gliıcl romanının muhteı:em temsili 

ERKEK KIZ 
( LA GARCONNE) 

Mevsimin en büyü:t F.ranım; filminin yıldızlandırlar. Mcvı:uu: Modern genç 
kıılar ... Serbest kadınlar .. Paris tthlikcsi. . .Modern lüks v~ sc!ahati .. 

Ha~~ye: J3ıı filim açı~ olmak!a beraber ahla!d:Er. • • 1 ı 

s A"RdA'V. ·;~~=~:;,nd: T :J 
. ............................... .. 

se., . t Rıza bilhassa A u .. .,ıot•' ,.. . ,, 
1;öturuımulnl arzu edtyord e(lt1' aıtl ,d ~-
cudunda kıymet tevehhilrı1 , ellll 

UtV' 
yolda EIU!z lsUkamcUn• daı r, 
haldkaU anlamıı ve o 1'.IJ"l\ıuı rl>''' ' 

cumtıu fJ ,, 
- Ben delinin birlylrı1· sdf.I &' ~ 

illet.ine kar§t durmak klttl bt~ 1 deıtı . k d~cııet· • ~ marhaneye gotürUn ar ~~ 1 • 
d

J ,,, 

lamııtır. • otll1' lftı'ı.- ~· 
Seyit Rızll tsUcvabında ıı.s1tıuııutl 1111ı11d, !eltıketl b&§rna. getirenl~~ll ~e!aııl ~ıf".'~ 

r1 b4lunan Kırgan a§ireU r s.li )(Jt ~ 
nıı, kendl~nln bu asıretl ort.ed ,ııe•~ !; 
abdetınıo bulunduğtmu. fakat rııı d• 1 J.~ 
14.neıılnl öldUrtebllcSlğinl. onta ttı1>l•~ F )" 
nl aıt Ql&rak JıUkfllllcte ~~r f;t1

1 ı'' 
dlıılnlıı kaçbgını iddia ctrnl§ li~çJt~ 
bunun ld'P J!;rzl.nÇ@a J<adıır 

ııuco otUtını ••1•=·•~ 

lstiklAl Lisesi 
Direktörltiğünden o • 

l - tık, Ortı \'t Liıe lrnnmlsrına gUndUz ve yAtı, l;ız ve erkek talebe kaydına devam olunma.ktadıt~el"t 
2 - HenUz müracut etmfyen e11ki talebenin kayıUuı kapanmııtır. J3und an sonra. yapılacak ııı 

kabuledilmlyecektir. 

3 - btiyenlere mektebin kayıt :ıı.rtlarmı bildiren tarifname parasız :önderilir. 
Adres: Şehzadeba§ı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

• •• ı re il 
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--------------------------
Cinayet ve aşk ıromaıno Budin Karıncalar 

arasında 
rom~nı ı Vt..NO) tarafından türkçeye te~ rılmiıtir 

-4 
I~gal edildi, 100 bin esir alındı 

BlriblrJerloe zincirle 
bağlı toplar 
~ürJcdl ve •.••• 

~oğul Dilpon'lar muhavereyi 
4enbcri dikledikleri için, söze ka-

ci, 5ordu : 
~ffcdersiniz. Bayanın boynunda 
t Yarası var diyorsunuz. Müaaa
cniz fikrimi &Ö~ liyeyim. Demin, 

l'tırnanda bir arı uçuyordu. Onu 
Öldürdü. 

fincanı kenarındaki 

i gösterdi. 
Belki bu biçare kadın, onun sok· 
neticesinde ölmü~t\ir.... Böyh: 
olur. 

kim, hak verdi: 

Ben de bilirim. ... Olmıyacak şey 
· Bilhana kalbi zayıf olanlarda ... 
ri &ordu: 

Gidebilir miyim "fendim ... Nere
bo llltydana konacağız .... 

ttor Briyan yUriıyerek: 
~'tabii, tabii ... - dedi - Yapılacak 

;o Yok ... Yalnız cesede dokunma-

~ l>eki efendim. 
tltiın, yerine dönmek üzereydi ki. 
1ııa dikilen urun bıyıklı, kua boy

ıt ,~a hayretle baktı. 
~a~·ı?1 .... Siz de yerinize dönse · 
C ıyı olur. 

f'. ltaon tekrar etti: 

: tvct, yolcular yerlerinde otur· 
ı ~ · Neredeyse vasıl oluyoruz. 
,._ tkılr adam, ısrar etti: 

Affedersiniz. Ben bir ıey ıorüyo-
,. ' 

, ~c gibi? 
~~'lct .... Kim:;enin farketmcdiği 

~&'an ayak kabısının uciylc dik
ı 

~Celbeden ıeyi gösteriyordu. 
la doktor. gözleriyle hareketi ta . " ........... ... 
tn~ . "'" 11\vah ete2:irJin 
aı ~ QJ'ıb ııy.ı lh bır ıeyın ııkı-
~ .. dıgını gördüler. 
'105 .. 

Yo Briyan havı etle: 

Allah allah ... Bir arı daha ... - de-

~llto ~·ıd· . 
• egı ı. Cebındeıı çıkardığı u-

ıt b 
t tıın ızla yerdeki §eyi tutarak 
1 v 

, c ınuhatap}jrına: 
ıı.~akın l Anya benziyor .... Fakc1t 

~&ili 
"itd' 

t •. 1: çevirdi .... Garsonla doktora 
~C>ıtcrdi Bu, &arılı siyahlı ibriıim

' tılınış uzunca bir dikendi. 
~il 1\ ••. Hele he!'! hele .... 

.,Feryat, Fransız muharriri möıyö 
•ıı· n ın ağzından ç:kmı~tı. Garso-

' l'l1ltzundan batını uzatarak hadi-
~~~rcdiyordu. 
, tar bağırdı: 

t ~H~yrct.... Enfeıı !.... Ömrümde 
, ltıkulade ıey görmedim. Gözle
cl11ilnıaınıyacağım geliyor .... 

tıon döndü: 

ıı 13
lt dikenin ne olduı;unu bilivor-

tıı? . 

~«ası) bilmem 1 ! .. Nasıl bilmem!! .. 
~ c 11 Elbette il ... 
lan • 

, sı, gururla izahat verdi: 
t ~asıl bilmem? .... Baylar 1 Bu dit;. Borne adaıuıd .. yahut cenubi 
\> «lda, - iyi hatırlıyamıyorum, -
~~hıı kabilelerin mermi gibi kul
llJ.aarı \>e de1ik bir çubuk içinden 
~il attıklan bir ... 

aro söze katıldı: 
,_Amerika vah!ilerinin oklarına 
<{le • 
~ rı o ll'le~hur zehire batmıt ola-

l. c ga · "I rıp .. 
ltharr· ·ı. . , l !r ı ave ettı: 
lt ll~nı haretlerc düşürecek bir 
t •rıkulade ... Ben ki yüzlerce po-
• 
0ttıan yazarım, bin bir vaka icat 

• ttıdir, böyle bir i in hakikatte o
~cg· . 

~İt 1nı t2savvur etmemiştim. 
t rı '~t&ıntı ııciz:ünü kesti. Tayyare 

llıt~ti. 

()~Uncu kısın~ 
t> Tallhihat 
l)~t 

\ h'o:ıa garson o ana ka.dar vaka 
bo •tirıci rohi oynarlarken, ansızın 

tt, J'hı adam onlarrıı yerine geçiver-

J.ı 
'd~rinfn kulağına Lirkaç kelime fı· 
\ .. Carson baıiyle: 

l>ck' • d d" ı .,, c ı. 

Yazan : ilhan 
Sonra, yolcuların arasından ön ta· 

raftaki lavabonun kapısına doğru ilerle
di. 

- Doiurmıyan rahimler ve emzir,neyen memeler aziz olıun! -
(lncil'den j 

Toprakta son hareketlerine devam 
eden tayyare büsbütün durduğu za· 
man, garson, yüksek sesle ba~ırdı: 

- Baylar! Bayanlar!... Polisler ge
linci ye kadar yerlerinizde oturunuz .. 
Bu işin çok sıirmiyeceğıni umarım. 

Bu tavsiyeye herkes hak verdi. Y aı 

nız Ledi Horbüri aksi bir sesle itir.cız 
etti: 

- Ne sacma şey .... Benim kim olJu 
ğumu bilmiyor musunuz? Derhal çıka
caiım! 

Garson hürmetle cevap verdi: 
- Affe::1erainiz ledı ... Bu kaideden 

ki01'5e istisna edilemez! 

Kadın , öfkeyle tepiniyordu: 

- Bu t:rb:ycsizH.tir. bu küstahlık 
tır. Sizi kumpanyanıza şikayet edece
~im ... Beni burada bir cesetle beraber 

hapsetmeğe kimscni;1 hakkı yoktur. 

Çiftlik s<:ıhibcsi Vcnitia Kcr, mızmız 
&esiyle: 

- Hak!<ınız: var ... Felaket ... Lakin 

Mareşal ve iki ftıvalye otuz ıki ukerle 
and i~tılt'r : 

- Padişnhı ya olu veya diri elde etmeden 
-;erı dcinmiyccek miyız? 

- Donmiyccegi:ı: .. 
Ve hep birden yemin eltiler .. 
Fedailer yıldırım ııtiratl ile llerllyerck sal. 

c;_tırmağa ba§ladılar. 1atlyerek ölUmlin kuca. 
~ına atılnnlar en bUyUk muva!faklyeUerl 
ba'larırlar.Padişahın yanına kadar yaklaşa_ 
rak muhafızlarını öldUrmeğc muvaffak ol"'l 
!ednl'cr, padişah Stileymanın kalın zıhlarını 
dclemedıler. Gerçi SU\eymaııın zırhına ok wı 
mızraklar isabet etmlgti fakat zırh bunları 

hükümsüz bıraktı . 

Blrlblrlcrıne zınclrlerle ba""lı bulunan Türl< 
topları bu kanlı boğuşmaya aeyirci ı:iblydı. 
ıcr. Düşman on adım meHfeye kadar ret. 
diklen ııonradır kı topların ağızlan ateo ,·c 
barut 'laçmağıt ba,ıaıJı, ltte o vakit kıyamet 
bafıtmışu. KorJrnnç bir karı,ıl<lrk ve §&§km_ 

lık kuvvetli dıişman orduııunu blribırine kat_ 
tı. 

S i lı\h sc~lcri dinmiş, Türk askerinin önün. 
den kurtulanlar bntıtklıklara dökUlnli.ı~tll . 

Gece karanlı~ı ba.ııarken tellı\llar batırıyor. 

du: 
- Herkeıı gece me,·kilnde duracaktır. 

.y. ııt. • 

lkınci günü tıleyman tııtanbuldan berıtbe . 
ne yapalım? itaat ctmeğe mecburuz. rinde ı;etJrdl~I er uvanı çadırını kurdurınuf 

Diyerek oturdu; tabakasından bır ve aıtınılakl tahta oturarak vezirlerle be~·-

cıgara çıkardı. Garsona ıordu: • ıerbeylerlnin tebriklerini kabul dıyordıı. 
... v İhtiyar bir alaybeyl cıı.drnn onUnde duru. 

- Şimdi artık içmekte mahzur yuk )ordu suıeynıan \'ezlrıne: 
tur sanırım... - lbrıı.him paşa, dedi. Alaybeyınl çağır 

- Hay Hay buyurunuz efendim! 
/Pencereden baktı . İkinci garson Al 

ber imdat köpısından diğer kompart
manda oturan ve bu hadise ile alakaları 
olmıyan yolcuları indirmek üzereydi. 

Bu vazifeyi yaptıktan sonra , polise ha 
ber vermek için binalara doğru yurüdü: 

\'il şimdı tedbir :nedır ıor .. 
lhrahiın pa§:ı ııordıı: 

Şecıı.ntlı a:ıker! Şımdi ne yapmak !Azım 
&:eh r ~ dedı. 

Alay beyı Süleymana donerek: 
- Padlııthım dikkat et ki domuz ya,·ruıa. 

rını b\1)1itmesin .. 
Bu :ıoz Silleymanın boıuna gıtU, ~UIUmaf. 

yert>k Alay beyıne bir avuç altm Ihsan etti. 

O gün yuvada büyük bir içtima ter
tip edilmi~ti. Birkaç amele karınca. §i
mal tarafındaki büyük salonun tepe 
pencerelerine tıkanmıii olan arpa tane· 
)erini yerlerin:len çıkararak içeris' ni ay 
dınlatıyorlar ve yerlerde birikm:ş olan 
buğ":iay kabuklarını çekirdek kabuk 
larıru toplayaral: süprüntü ambarına 

ta~ıyorlardı. 
Akşamın saat s ekizine doğru karın

calar birer ikişer gel =p yerlerini i gal 
etmeğe başladılar. İşinden dönen, yu
vanın kapısında reis karıncanın içtima 
emrini tesrifatçı karıncadan tebellüğ e

diyor ve getirdiği crzakı yerine koyduk 
tan sonra üstünü başını temizleyip iç
t i nıa salonuna doğruluyordu. 

Bütün aza yerlerini almışlardı Ön 
tarafta. dişiler arkada erkekler, en son
da da genç karıncalar oturmuşlardı. 

Reis bir çakıl taşından ibaret olan ma
kamına çıktı. yuva azasını selamladı: 

- Arkadaşlar, ıdedi, arkadaşımız 

{Karakoncolos) bana müracaat ederek 
bir kaç ıcnedenberi yuvamızı tehdit e. 
den bir tehlike hakkında edindiği malU
matı ve bu hususta yaptığı inceleme 
neticelerini anlattı .Bu malumat ve bu 
neticeler hakikaten ehemmiyetle düşü. 
nülmeğe değer görüldu. 

İdare komitesinin karariyle heyeti 
umumiyeyi toplantıya çağırdık . Evvela 
(Karakoncolos) arkadaşımız mesele 
hakkında huzurunuzda izahat verecek· 
tir • 

Pek fazla beklem~leri lazımgelmedi. 
Ma~mafih. yolcular sabırsızlanıyorlar · 

luyorlardı 

111!?6 yılı !?l eylQI ı;'UnU .C61 ıene evvel bu. 
gün SU!eymıı.n Budine girdi. Macarlstanın 

pıı.yıtahtı olan bu güzel şehrin yaılıları ıeh. 
rln anahtfi't ı ... ıu. pacıııaıu. ,ıuıu .. e, .. ıu:ı.~,,. c .--c 

(Karakoncolos) bir bacağı topal a • 
lan, ufak tefek bir karınca idi. Fakat, 
kafası arkadaşlarına nazaran çok büyük 
tü ve daima düşünmekle, yuvanın iktı· 
sadi vaziyetini tanzim etmekle vakit 
geçirirdi. Maiyetinde &enç kanncalar· 
dan muavinler, katipler vardı ve yuva
da bütün ambarlar, kilerler, bütün kı~. 
lık erzak ve hububat siloları, onun em

rindeydi. 

Az sonra, amirar.z t•wurlu, sivil gi
yinmiş bir adam, yanında formalı bir 
polisle 1:örünc!.J. Hızlı adımlarla yürü• 
yerek tayyareye yaklaştı. İçeriye 1:irdi. 

Kapıda duran H:ınriye tok bir se.>lc 
sordu: 

- Ne oluyor? Ne var? 
Garsonla dokton•n ifadcı.ini aldık

tan sonra, ~öyle iğilert>k cesede baktı. 
Yanındaki polise emir verdi. Ve yolcu 
lara hitaben: 

- Baylır: bayanlar .. Rica ederim, 
benimle beraber geliniz! • dedi. 

Hepsi. tayyarede:ı çıktılar. Her za 
manki gibi gümrük binasına doğru yü
rüyeceklerine yan taraftaki kücük bir 
daireden içeri girdiler. ~ 

Sivil memur: 
- Sizleri lüzumuncian fazla al.ıkoy 

miyaca~ıma. rahatsız ctmiyeceğime e
min olabilirsiniz! • eledi 

Demin bonolarını clüşünen bay Ri
der yalvardı: 

- Kuzum. bay kcmiser ! Bana niJsa 
ade edin. Londrada gayet acele i~im 

var. Onun iç:n tayyareyle geldim. 
- Maattc.essüf. 

Ledi Horbüri atıldı: 

- Burada böyle hapsedilmemi tah
kir telakki ediy<>rum. Ben, ledi Ilorbü 
riyim. 

- Affedersiniz, i:ıayan ! Fakat bu iş 
çok mühim·lir. Zevahiı bir cinayet ol
duğunu österiyor. 

Fransız mu:ıarriri Klansi. pürneşe 
Hava etti: 

- Cenubi Amerikaclaki v<ıhşilerin 
zehirli okları .. 

Kom!&er, şüpheli bir naT.arla onu 
süzdü. 

(Devamı var) 

tiştırmi§lerdl. SUleyman: 

- Sckenenin mal ''e canına taarruz eden 
en §lddeUi cezalarımı s-orccekler.. diyerek 
halkıı. ezıyet edılme:ılnl menetti. 
Kanlı harpte atının ayaklarını kesecek 

lıadl\r yanına ııokulan fedailerin elinden kur. 
tutmut otan galip hUkUmdıı.r timdi ya.nınd9 
veztria:ı:amı oehri dola~ıyordu. Tuna !abllle. 
rinc f:"eldi ve buraya bUytik bir kôprU kunıl. 
maııını emretti. Süleyman bir gün kralın av 
aarayına gitti Burada ikinci Mehmedin Bel. 
gradı muha~ara için getlrmit olduğu toplar 
vardı. 

Süleyman Budlnt> glri§lnln on dördllncfl 
gü.ııU oN!uya geri dönme emrıni verdi. Ham • 
mer bu donUşti ıoyle anlatır: 

"Bir çol< ganalml hamil olan ve önlerin. 
de her Yafta erkek kadın yüz bin mlktarma 
haliA' ve içlerinde Ofen ıBudtn)den çıkarılmft 
yahudıter de mevcut bulunan ve esir sürmek 
te bulunıı.n aııkerınl Tunanrn aoı taratma sev 
ketti.Saray ka.-,rmın hazineleri ve Manyu 
Korinoıun zengin kUtUphanesı htanbula gö.ı 
derilmek üzere ıcmlye )11klendi . ., 

Niyazi Ahmet 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları "kiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 Ye kadar Llle 
1i tayYare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

bllinde muayene eder. 

Tonton 
amca 

pedikür 

I Sendeleye sendeleye ortaya çıktı, 

reisin önünde: daha ufak mikyasta bu
lunan diğer bir çakıl taşının üstüne tır 
mandı. Ayağiyle ağıını silerek: 

- Arkadaşlar .. 
Dedi. 

Bütün kamıcalar kulak kesilmişler
di. Salonda çıt yoktu •• Yalnu: derinden 
derine, umumi kapıyı bekliyen nöbetçi 
müfrezenin ayak ıesleri duyuluyordu • 
-Arkıda§lar, yuvamız ve hayatımız 

büyük bir tehlikenin tehdidi altında. 
dır! 

Salonda kısa bir kaynatma oldu, ka
rıncalar yt'rlerinde daha fazla yerleıti 
ler ve kanatlarını öne doğru uzatarak 
dinlcmeğe hazırlandılar. 

- Yuvamızın nüfusu günden güne 

artıyor. O suretle her sene, baharda 
mevcc;.1:ımuz bir sene evvelki mevcudu 
muzun on miıline yükseliyor. Statistik 

büromuzun tutuğu kayıtlara istinaden 
tetkikat yaptık. Bir sene sonra yuvamız, 
nüfusumuzu istiaba kafi gelmiyecek ve 

bir kısım azamızrn yuvadan çıkarıl -
malan lazım ielecek. Civardaki komıu 
yuvaların da ayni tehli~eye maruz bu
lunduğunu ve onların da tedbir almak 

la meıgul olduğunu işitiyoruz. Dıprı 

çıkaracağımız arkadaıların hayatları 

J kkında hiç bir tem=nat veremiyeceği-

mize nazaran bu işi bir an evvel düşü • 
nüp bir karar vermek lazım geldiğini 

tasvip nazarınıza arzcl:liyorum. 

Karakoncolos kürsüden indi. Salon -
da müthiş b ' r mırıltı başlamıoıtı. Her
kes yanındaki ile bu meseleyi müzakere 

ediyor, sonra gruplar birle ·erek umumt 
münkaşalar ba§hyordu. Reis. bir müd
det bu müzakerenin devamına müsaa-

de etti. Sonra bağırdı. 

- Söz istiyen var mı?. 
- Ben varım! 
- Buyurunuz .. 

Bir genç karınca kürsüye geldi, salonu 
ı;clamladı: 

- Benim bir fikrim var. dedi, ma • 
demki artıyoruz . Mademki yuvamızın 
kalabalığı artıyor. O halde daha kuv • 
vetli oluyoruz ve civarımızdaki d~·ış _ 
manlara karşı koymak kudretimiz daha 
fazla artıyor demektir .. Buna evvel e· 
mirde sevinmeliyiz .. Yuvamızın barın 

ıdırma şeraitine gelince: Artan nüfu!ı 

için civarda müstemlekeler kurulmasuu 
teklif ederim. 

Bir karınca kalktı: 
- Bu mümkün değildir. Bütün top • 

raklar işgal altındadır. M üstcmleke 
teşkil etmek için mutlaka harp etmek 
lazımdır. 

Salonda sesler yükseldi 

- O halde harp edelim 1 Harp illn 
edilsin! Topraklarımızı genişletelim! 

Gürlütü artıyordu . Reis bağırdı: 
- Arkadaşlar, sükunetle hareket et

menizi r ica ederim. Eğer meseleyi hal· 
!etmek istiyorsanız herkes gelsin, bura
da fikrini !Öylesin. Hangisi kabul edilir 
se ona göre hareket edilsin!. 

En son:-t sıralardan biri kalktı. Ya
vaı yavaş kürsüye geldi. 

-Benim fikrimce bu harp fikri ta -
mamen mevzu haricindedir. Harp edip 

bütün yuvamızın halkını, büt>:in hayatı 
mızı ve istikbalimizi tehlikeye sokmak 
tansa. kura ile ayrılacak bir kısım ar· 
kadaşlanmızı yuvadan çıkarmak ve ken 
di talililerıne terketmerdana hayrrlıdn-. 
Arkadaşınuz (Karakoncolos) un &ıh · -
hatir~den emin olduğumuz tetkikatına 
nazaran bu talihsiz arkadaşların sayısı 
az olmıyacaktır. O halde kendilerini 
müdafaa etmek ve yeni bir yuva kur

mak için laıım olan kuvvete maliktir 
ler demektir. 1 

Buna muvaffak ıolamadıklan 
ve mahvoldukları takdirde zarar, nis -
beten mahdut olacak ve tarihi yuvamız 
eski şan ve satvetiyle devam edip gide· 
cektir. Harp, bütün yuvamız ve butün 
nüfusumuz için bir tehlikd:fü. 

Genç karınca kürsüden indi ve kuv
vetli adımlarda yerine doğru yürüdü .• 
Reis: 

- Ba~ka söz iıtiyen var mı ?. 
- Müsaade buyurulursa? 
- Buyurunuz! . 
Bu sefer kürsüye çıkan ya§lı bir er

kek karınca idi: 
- Bana kalırsa , dedi. bu m~elenin 

esaslı bir hal şekli mevcuttur. 
Bütün salon inledi: 

- Nedir? Çabuk söyle? Nedir? • 
Reis çanı çaldı: 

- İşi kökünden halletmek lazımsa, 

evvelemirde, ve herşeyden önce yeni te
vellüdata mani olmak lazımdır. Bu hu· 

susta anne karıncaların gösterecekleri 
hammiyet, her§eyi esasından hallede • 
cektir. Binaenaleyh ne harbe girişme
ğe, nede k;uHeşlerimizden bir kısmını 
feda etmeğe lüzum yoktur. 

Dişiler sırasından iri bir karınca a-
yağa kalktı: 

- Söz istiyorum ! 
Kürsüye hiddetle çıktı 

- Yuvamızda ilk defa olarak böyle 
bir fikrin'ortaya atıldığını görüyorum .. 
Cin imizin en esaslı vasfı ve bütün 
mahlukata nazaran en mümtaz hasleti 
olan bir Allah vergiı;ini , ne ekilde ve 
hangi tedbirlerle dur<lurmağa çalıp.ca
ğımızı tayir.::len aciz bulunuyorum. ici
ni:>.de bu çareyi bilen biri varsa liıtfen 
çıksın da anlıyalım. 

Bu sözleri söyliyen karınca, d 'ştler 

cemiyeti reisi idi. Yuvada müthiş bir nü 
fuzu vardı. Hatta reıs üıerınde bile tc
s lr sahibi olduğunu söylerlerdi. 

Bir kimse çıkıp ta bu dişıye cevap 

ilhan TARUS 
(Devamı 11 incide) 

• 
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Güneş klübünün spor 
şubeleri lağvedildi 

Bütün faal sporculaı ın, istedikleı ·i gibi 
harekette seı besi bıı akıldıklar~ı söyleniyoı 

Kuriıkapı klübü tekrar kurulacak 
ve GüneŞli güreşçiler buraya 

döneceklernıiş 
Birkaç gUndenberi bir §ayla halinde dola. 

p.n GUneı klllbU spor oubelerlnin Idğvl me. 
selesi, bugUn mevsuk bir menbadan öğren. 
dlğimlze nazaran, artık katı bir şekil almııı 
tır. 

GUnlerdenberi kIUp erk!nı ve mUesslslcrl 
nrnsmda yapılan içtimalar sonunda, klUbUn 
teni.sten bn.,ka bUtUn spor §Ubelerlnln !Ağ. 

vma ve GUncf klübUnUn bundan sonra yal. , 
nız içtimaı bir birlik olarak devamma karar 
verilmlıtır. Ve bu vaziyet klübUn bUtUn faal 
sporculanna tebliğ edllmlgtir. 
Duyduğumuza nazaran, bUtUn sporculara, 

istedikleri C{bl hareket etmekte, ve arzu eL 
tikleri klUplerc girmekte serbest olduklan 
blldlrilm~Ur. HattA bu vaziyet üzerine Fa. 

Balkan güreşçileri 
l"umaı l esi ve pazar günleri Şeref stadında 

müsabakalar yapacaklar 
Türk, Yunan, Yugoslav pehlivanla. 

rı tzmirden kalkan Ankara vapuru ile 
İstanbula müteveccihen hareket etmiş 
lerdir. 

ruk ve lbrahlmln Fenerbahçe klübUne girdl:C: 
!eri rlvayeUeri de vardır ••. 

Yalnız güreı ııubesi için ba§ka bir vazly..ıt 
dÜJUnUlmü§tUr. MalOm olduğu üzere, gehrl.. 
mlzdekl gtiret klUplerinden Kumkapı ve HL 
llç, evvelce GUnqe iltfhak etmlıler ve böyle. 
ce Güneş klUbUnde kuvvetli bir güre§ eklpl 
vücude gelmııu. 

Şimdi böyle bir teıekkUlUn darmadağın 

bir bale gelmesinin hakikaten yazık olacağı 
nazan dikkate aımmıı ve evvelA. GUnef klü. 
bUnUn bir ıubeai halinde faaliyette bulunmak 
ta olan eıkl Kumkapı klübUnUn tekrar ku.. 
rulmulle, güreıçllerin burada !aaJJyeUerine 
devam etmeleri çarelerinin aranmuma k&. 
rar verllıni§Ur. 

Bütün bu yazdıklanmızı, kat'l eurette tah
kik&, alAkadarlarm büyük bir ketumiyet gös 
termelerl yüzünden lmkln bulamadık. Onun 
için eözUne itimat edilen bir ıabalyetten ö!:
rendlfimtz halde bUtUn bu bavadlalerf gene 
kaydi lhtlyatıa yazıyoruz. 

Balkan güreş kongresi son içtimaı
nı da akdetmiş ve topla:ıtıda bu sene. 
ki şampiyonada on birer puvan alan 
Yunan ve Yugoslav takımlarının l. 
kincilik ve üçüncUlüğünü tayin hus~ 

sundaki ihtilafı halletmiştir. Kongre 
ayni puvanr kazanmış olan bu iki dost 
memleket güreş takımlarının ikisini 
de ikinci olarak ilan etmiştir. 

Önümüzdeki cumartesi ve pazar 
günleri Beşiktaş Şeref stadyomunda 
Atina - İstanbul ve Zagreb - İstanbul 
takımları arasında karşılaşmalar ya • 
pılacaktır. 

Tekirdağlı - MUIAyf m 
Yağlı güreşte berabere kaldıla r 

IHIDlnl<dlDstan serbest güıreş 
şam plyoın u 

Fazıl Muhammed 
Ve üç Yunanll pehlivan bu hafta 

şehrlmlze geliyorlar 

Hintli ilk müsabakasını 
Mülayimle yapacak 

Bu hafta Taksim stadyomunda gene 

~ok mühim serbest güreş müsabakaları 

yapılacaktır • 

Geçen hafta geleceğini yazdığımız 

Hindistanın müslüman serbest güre§ 

şampiyonu Fazıl Muhammed, iki gün 

sonra §ehrimize gelecek ve pazar günü 

tele ilk maçını Türkiye ikincisi Mülayim 

pehlivanla yapacaktır. 

Fazıl Muhammed, Hindistan ve Af • 

ganistanda yaptığı bir çok müaabaka. 

larda hiç yenilmemiş bir pehlivan olup 

iki metreye yakın bir boya ve 120 kilo 

siklete maliktir. 

Bu dev cüsseli güreşçinin bu haftaki 

müsabakasının çok enteresan olacağına 

şüphe edilemez. 

Hindistanlı pehlivan istanbulda ya • 

pacağı müsabakalardan sonra Avrupa

ya gi:lerek Fransada müsabakalar ya • 

pacaktır. 

Bu karşılaşmadan evvel de şehrimi • 

zc davet edilmiş olan Anagas, Galatis 

ve Andra namındaki üç Yunan güre~çi

si ile Türkiye başaltı pehlivanlanndan 

Molla Mehmet, Babaeskili İbrahim ve 

geçen haftaki 'Türkiye !;ampiyonluğu 

müsabakalarında muvaffakıyetli güre~. 

!er yapan genç pehlivan Hayati arasın· 

da müsabakalar yapılacaktır • 

Türk - Yunan 
A t.letı<.~ri he r sene 
karşılaşacaklar 

TUrlt ve ~:.:~a:ı aUetlzm fedcraayonları 

h"::" sem~ ~ıı.pr:r.--ı.kt:. olan Balkan oyunlarm. 
J•n bir :ı·:ftıt e\'\'tl kendi aralarında blr kar 
111~.:ııı ;ı:ap&ıc 3'Jl ı.ar.:ır vcrmlşlerdlr. 

Türk Rtletit.:rl için çok istifadeli olacağı 

Urhcl!l7. olan Tlırk • Yunan atıeUzm ml18&.. 
:akalan hlr ııeııe Yı.:r:aıılstanda, bir ac::ıe do: 
ınemlckct'ıl"IZd"' ,>'ııpılacıık; her m!lsalıııkay11 
ı dı;er atlet g1recclrtlr. 

1938 Bnlkan oyun•arı Yugoslavyada ola. 

lliıılli pehlivan Mo1ıamm.cJ<l 

Slavya 
Oyuncularını satıyor! 

Ort..a A vrupanm meş~ur takım.larmdan 

Çekoslovak Slo.vya klUbU oyunculanndan 
bir çoğu satılığa çıkanlmı, ve bunlardan bir 
h:ıyllsl bqka klUplere ııa.tılmıştır. 

Bu satı§, Slavyanın lUzumundan fazla o. 
yuncnya malik olduğunu göstermiştir. 

cağından, TUrk atıeUzm takımı buradan Yıı 
nanlstana gidecek orada Ttlrk • Yunan kar. 
§1111.§ması yapıldıkt..an sonra her iki doet 
memleket sporculan beraberce Yugo~avya_ 
ya geçeceklerdir. 

Geçen batta Takl!imdekl mUııabakalarda 
Tekirdaflı Hüaeyine hamle farkiylc yenıımı, 
olan MUIA.ytm, pazar gUnU Edlrnede yapılan 
Yatlı gti~lerde karııtqmıılar ve iki ıaat 
ıürcn bu çetin mUııabaka sonunda berabere 
kalmı§lardır. 

~ 

R a slng K lüp 
fena vaziyette 

Franaanm me§bur proteayonel takımı RL 
alns klUp dö Parl bu ıene çok fena vaziyette 
kalmı§tır. 

Buna da ıebeb en iyi oyunculanndan Dü. 
pUl ile Del!Ur, Redatar takımına geçmfşl'IT', 
Kenedi de memleketine dönmüştür. 

Bu oyuncuların yerine konulanlar, eııkl 

arkad&§larmm boşluğunu dolduramamakta.. 
dırlar. 

Sert oyun yok 1 
A vuıturyanm eski milll takım oyuncu la. 

rmdan olup aon zamanlarda Fraruıız Ek. I 
l!elıılyor klUbUnde müdafi oynayan Pavllçke 
aert ve çok favullU oynadığı için tederaeyon 
ca dört yUz frank cezaya çarpılmııtır. 

ıÇERIDE: 

• Belediye çöplerin nakli için yeni bir ara.. 
ba tipi bulmu§ ve dünden itibaren bunların 
tecrUbealne b&§lanmı§tır. Diğer taraftan 
İstanbul tarafı çöplerinin de deniz dökülme. 
ıl için tetkikat yapılmaktadır. 

• Köprü Ustunde olduğu gibi diğer cadd8
• 

lcrde de geçit yerlerine çiviler konulmMı tıı.. 

kartir etmı,tır. 
• 29 llkte::rinde tzmlr ve Adana yeni hava 

yollarının kU~at resmi yapılmllBI muhteıncl. 
•1ir. 

• Defte:darlık bir duba ile Ua\ıkhaner~ 
temiz deniz ıruyu !\'etlrttlğl halde alAn mı... 
tıkçılarm Haliçte IAğtm suyu karı0an pis 
suları kullandıl<larmı belediyeye hlldirml~ 

ve müdahale edilmesini ~temlştlr. 
• Sarryerde bir kuduz köpek İbrahim lı. 

mlnde birini ıııırmııı veı köpek ltlAt edllmif. 
lir. 

. 
• Hazineye ait B1tkırköyUn Menek§e, 

~lyavüş ve Kuleli çiftliklerinin köyJUye t .. v. 
zli için emir gelmiıUr. 

• TUrkkuşunun yebotirdiği pl!nörcülerden 
All plAnörle hıwilda dllnya dördüncUJUk re. 
kor mUddeUnl kırmıştır .. 

• 1zmlr panayırı dUn geccyarısı kapanmti' 
ve bel .. dlye reisi verdiği ziyafette bir nutu\ı. 
ııöyleml§tlr. 

• Bornovada HUııe)in isminde blrial anmzın 
delirmiş ve cebindeki paraları da,tıtmaj:'a 

bıi§lamıştır. Dostlarından Yakup iıımlnde b!. 
rlsl kendisine nasihat vermek lateylnce, Hil. 
eeyln buna kızmı§ ve bıçağını çekerek Ya.. 
kubu OldUrmüıtUr 

Bursrınııı 100, !001 ı·e 1500 yüzme bi. 
ı·incisi Dumsporlu lbrahinı ve 

arkadaşları 

Biıı·sada 
Yüzme ve 

futbol 
Bursa, 20 (Hususi muhabirimizden) 

- Bunanın Duraspor klübil, cumartesi 

ı:ün ak§amı Havuzlu parkta büyük bir 
eğlence tertip etmişti. Davetliler ara· 

ıında vali ve parti başkanı Şefik, müd. 

deiumumi muavini Edip ile yüksek me 

murlar ve bir çok ta ecnebi bulunmak· 

taydı. 

Sabaha kaıdar devam eden garden. 

parti çok güzel ve eğlenceli olmuş ayni 

zamanda yüzme müsabakaları da ya -

pılmıştır • 

Uç klübün girdiği bu müsabakalar 

fevkalade heyecanlı geçmi1tir, 100 met. 
re ıerbestte Durasporlu İbrahim 1,17 
gtbi güzel bir derece de yapmağa mu· 
vaffak olmu§tur. 

Yanşlann dereceleri şunlardır: 
100 METRE SERBEST: 

1-tbrahim (Duraspor) 1,17. 

2 - Muzaffer (RDuraspor) 1,29. 

3 - Fikret (Merin°'spor) -. 
200 METRE SERBEST: 

1 - İbrahim (Duraspor) 2,59. 

2 - Muzaffer (Duraspor) 3,34. 

3 - Mustafa. 

50 METRE KUÇtlKLER: 
1 - Fikret (Merinos) 39,3. 

2 - Salahaddin (Duras~r) 4 
"~------~~- ı:suman \JJuraspor ı - '""• ,....._="'"·~-

Dünkü pazar günü de Atatürk stad 

yomunda. Muradiye ile Acaridman yur· 

dudu arasında bir futbol maçı yapıl· 

mıştır. İlk !devreyi 0-2 galip bitiren 

Acarhlar, ikinci haftaymda yedikleri bir 

gole mukabil iki. gol daha yaparak mü· 

sabakayı 4-1 kazannu§lardır. 

G. 
Yüzmelerde muvaffakıyet kazananlar: 

(x) İf8retli 100, 200 ve 1500 birinciai 
lbrahimdir 

ZA Yl CÜZDAN - EmlnönU ma.lmUdUrlU. 
ğUnden almakta olduğum 434.5 numaralı ey. 
tam ma&§ cüzdanımı kaybetUm. Yenisini 
alacağımdan bUkmU olmadığr llAn olunur. 

Şehlt Yüzbqı MusWa Nail Kant1 
Zekiye Erkin • 

• DUn sabah Çineden Aydına gelmekte 
bulunan kamyon yolda devrilmlt ve yolcıı. 

!ardan biri ağır, dördll hafif yaralanmıotır. 

l{amyonda 17 yolcu vardır. 
• Devlet Demiryollarmm yeni gctlrttlği 

ikinci tayyare de bu sabah saat 9 da Anka.. 
radan kalkarak §ebrfmize llk postayı yap. 
mıştır. 

• Evvelki akşam §ehrimlzden kalkan An. 
kara postaııında bir zatın tiç bin lira& çalı::ı. 
mıotrr. 

• Yunan adaları civarında babnla.n Sovyet 
gemisinin 38 taytuı dün Sovyet RusyaYll 
hnrekct etml§tlr. 

• İlkmekteplerde talebe kaydma dUn b~. 
lıınnıı,tır. Buna mukabil liııe ve ortamektep. 
!erde kayıtlar dün akııam kapnnmı§tır. 

• Buııene orta okullara 7000, llselcre 5000 
den !azla talebe yazıJml§tır. 

21 
SALI 

EYLÜL - 1937 
Hicri: 13:i6 - Recep 15 

<ltlnl'tln dofu!Jo OUJuıtln bahtı 

5~6 18~0 

Günegin Mizan burcuna girmesi 
Valdl Sabah ôtıe ikindi ı.ıcııam Yatsı lma&l 

4,24 12,07 15,34 18,10 19,43 4,06 

21 EYL'Ô'L -~ 

Kayseride . 
pastırma imalı 

Fenni mezbaha yapıhncıYll 

Yasakda~dildİ uı 
ınubte 

Sıhhat V ckalcti yurdun •• 1 eneıı 
· ve ır 

yerlerinde yapılan, yetııen kiJder y•P' 
gıda mad:lcleri üzerinde tet "de ıu'~ 
maktadır •. Bu arada Kayacrı dab~ 
ve pastırmanın sıhhi ~artlar asri tıit 
yapılmadığı görülmüş ve orada ıııı'11' 
mezbaha ile imalathaneler yapı uc~ 
kadar Kayıerinin meşhuru ate~.: 
lariyle pastırmaları mend:lil~ .,,,. 

Tunustaki 
hadise . cUJe) 

( B<I4 tarafı 1 111 01ıP>" 
Şimdiye kadar tklsi zabit namzedi ı~ 

üzere sekiz kişi tevki! edllml§tir· ~ 
r11eee1C bahriye zabitleri terefine ve 

ziyafetten ııar!mazar edilınlJtir. artJl'dt
Bu hAdisenin, Fransa Ue ttalY:~ 

çok mUhlm bazı aiyaal meseleler ~ ~ 
. bakIIIJl&kta 1 ıı1r na muhakkak nazanle ,ıddetl 

sız bükilmetlnin ltalyaya çok 
nota hazırladığı söylenmektedir. 

Hadisede kast oıduğU 
tahakkuk etti 1~~ 

Paris, 21 (A.A.) - Tuoı.ı•ta elet' Jı! 
bahriyelileri tarafından vukU• g teti cij, 

dise münasebetiyle Matin gaıe 
yor ki: .• bU~ 

Sekiz ki~i tevkif ed~ttır, edi .ıf• 
araamda iki bahriye zabıt rı,a.rnJ ~· 

drr. Hemen adli tahkikata bal 

tır. i1J dl-
tşte tasmim ve tasavvu~ .oJdUS~ 

ha şimdiden beyan ediJebUU'• ,ıe~ 
dolayısiyle Jchirde vukua gelcJ\ g bftlt~ 

U ri z• · pek fazladır. Mektep geın e w ~ 
şerefine tertip edilmit olan kab 
geri bırakılmıştır. d1Jf''!' 
(HABER - Mürettebatı bu ~~ 
se" :· olan Kolombo ve Vespuçı /. 

- .. _, """ 
gemilerinin geçen •• ••

4 

nıJ 
geımcıcrı muıtarrerdi, fakat 

ziyaretten vaz gcçilmitti.) ___,/ 

Bir tavzih 1' u' 
Üsküdar, Kadıköy ve bavali.t bal ııl-

vaylan otrketlnden: .... ~tttll< ~ 
Şirketimiz ldare8i.ndeki degır-- ttl~ 

le, son günlerde bazı btanbUl ~yr· ff 
çıkan haberlerin, firkeUmtzlD k.yd, ~ 
§ahsiyetlerfnden verllmedJfiı11 eıJ~..ıı1 
gazetelerin kendi fikir ve mUtal ,rıtı• ~,. 
ibaret olduğu anl&§llan bU yazıl~ 
telAkkllere yol açmama.sı için U 

riz. iıfl' 
--~--~~~~~---=---,4·kuu;iıd1 , 

ZA Yl - Salim adrnua . rk'r' 

mührümü zayi ettim. Ye~ıi~r. 
cağımdan eskisinin bülcmil ~.., 

Bakırköy: Yenimahalle 3 sJ.ı.ı,t 
52 numarada 

~I 

• Esnafa nakden kredi ;)'SP~ııı~ 
çatııacak vuıtaıar verilmeal d ~t" 
görUlmUgtUr. rl y•Pıl 

• İf yerlerinde gece teftiole J 
dır. UI ~"'· 

• KUc;Ukpazarda boyacı yun illtUt· 
yaralanan &?lime hastanede 6111' 

Ol Ş ARIDA : ..-ı.t,.;' 
uınhllT' ~ tsr· 

• Çekoslovakyanm ilk c r-Pıl~ .,,,,ıo-
rlkln cenaze merasimi bugün tr•tofl" ,..,~ 

• Moııkova clvarmdaı:ı blr S ıc.aa' ~ 
nu havalanml§, fakat 800 nıeı;.,çııı.r "dJf 
ııcldikten sonra balondan g~ .,e ytl~t' 
ladığmdan tekrar aşağı ı.nınltde )-ere tlıtf 
noktadan 4 kilometre ı:ned.!~ prU ";.tıt· 
tir. Balon mürettebatı prokof 

1 
~d-1l 

Semenor par&§Ut kuııanınadıl< a ~(lf 
çe yaralanmı,ıardır. r nan tı'f.ııı 1"'. 

• Giritte, Hanyada eski 1 u bir " ;ıf 
Venh:etosun lsUrahaU rubu fçtn tı1rl<"o1ııtt• 
pılırken bir bomba patıaınlf ve te"ıdf 
yaralanmıştır. Ba.zr komunıattet -~ 
mll§tıır. dl J<Uil~lf-

• Daktilolarda kopye kt#l 1eat ~ 
kopye alabilecek beyaz k!ğıtla!' ,_ıııe 
Ur. pal~.ııJlf" 

• Yunan zabıwr tstanbUl ·l• ~ ~ 
Yunan tahviller yapmalc auÇUl ~ 'fll''I' 
na gönderdiği Yorgl Pa)fatf6bl çet11' 
dugu bUyUk bir l!&hte para ,,._ıı ~t 
dana çıkannııtır. :l'l'iyul -" ol-

• İngiliz gazetelerinden 1'~~ 
Stallnln 12 yaşındaki oğlUilun ıeJ"'I' 
dugu havadisin Moakovan!Jl 
yazryor, 
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Tarih Kurultayının 
dünkii çalışmaları 

• SüyUk Ta.rih Kurultayı dlln Dolm:ı. 
llatıı.yıııda saat 15 de aı;ıldı. 
llıabaJıçc s:ırayının altkatmdakl büyllk 

lcun.ııtay için hususi tertibat alın. 
Saat 14 ten itibaren davetliler saraya 
t ~la.nuştı. Vclslllcr. mebuslar. pro. 
· ınuammıcr birer birer saraya gell. 

t 
Otı ~e geldiği zaman ııalonôll bir 

t llııa oldu. Büyük önder ealona gellvor. 
tııtarrnda hemslrelerl Bavar. Makhıııe 
ı • . 

1 >.ret bulunuyordu. Salonda bulunan. 
'~a kalkıp bUylll< çcfi hürmetle selhı. 

Açış nutku 
~ l?ıUte:ıklp Hasan Cemil Çambel kür. 
t~erek ,u nutukla kurultayı açtı: 
.4.lat1lrk, sayın dlnleyldler. 
llıı ikinci TUrJ< Tarih l;ongreslnl açıyo. 

k I'arth Kurumunun bu k(lngrc ılc ta. 
tttııı. . 
~I gaye, scnelı!rle yaptığı ılml ııra§. 

da elde etUğt neticeleri gerek Türk 
ltezııının ve gerekse dUnyanın her ta. 
~ aramıza gelen Alimlerin tetkikleri. 
,t~tır. 

ltotı 8., hcr§eyden önce, yUksek huzur\.\. 
' ltemlze şeref vermek ](Jtfunda bulu. 
'l'urk Tarih Kurumunu tesis ettikleri 
\ı:-"berı, llml direktif ,.e lşareUerlle tari!ı 
~arına yeni bir \'eçhe veren hA[lıi 

A.tatürke sonnuz saygı ve sevgllerl. 
'tıı "'ıttnıekle bahtiyarım .• 
1\ e bu vesile ile kongremize tşUrak eden 

t tırunı adma ııelA.mtarım . • 
~tay ~c sergi mUnBBcbetııe KurumA 
~da bulunan devlet makamlarına ve. 

le~lkl mesai edenlere, ayni zamand'I 
~ t l'lrtjlnaı vcslknlar gönderen TUrk ve 

'lltfizeıere. e\•rak hazinelerine ve kll. 
Plere TUrk Tarih Kurumunun te§ek 

Pru/esör Pitfard 
, 

Unnlş ve bu huımııta BUyUk Reisicumhur itf' 
Türk Tarih Kurumuna 11Ukranlarını aunmuı. 
tur •. 

Kongre reisi, TUrk Tarih Kurumu Aıl:ıaf. 
kanı profesör Afetin, Kurumun arkeolojik 
faaliyeti hakkında bir tebliğde bulunacağı. 

nı bildirdi. Saffet Arıkanın fransızca olarak 
da tekrar ettiği bu ıı!lzler aalonda umumi bir 
alAka uyandırdı. Siyah, sade bir kostüm giy 
mlg olan kıymetli kadın Alimimiz kUnıUde 

yerini atarak ve Tarih Kurumunun yapbğl 
ve yaptırdı~ı hatrlyat yerlerini gösteren hl\. 
rlta llzE'rinde lzahnt vererek ıelis, tabii bir 
ifade ile tebliğde bulundu ve uzun u. 
zun alkı~landı. 

mlfüımu sl5y1er1•c~ı 

diğer nmı faaliyeti hakkmdaki raporu oktt. 
du. 

Bu rapordan sonra, relıı, rw:namenln bit. 
Uğtnl, hariçteki mümasil teoekkUllerden ve 
yurdun her tarafından Kurultaya tebrik tel. 
gratıan gelml§ olduğunu bildirerek bunlarm 
ıııra.s!le okunncafını aöytedl. Telgraflar birer 
birer okunarak alkııılandı ve müna.slp cevap. 
tar yazılması için riyaset dtvanma aallhiyet 
verildi; ve celse kapandı. 

Abideye çelenk 

:ııı au-:ıarım. 
~ 'I'tırk Tarih Kurult.aymdııkl çatrı. 
\.~·ııı. larthl hakikaUerfn bir kat daha ay. 
\~ına yardım edeceği Umldln\ u:M:'e· kongreye mU\'a!faklyeUer temen'll 

Tarih Kurumunun ilmi faaliyeti 

Kurultay mUzakereterlnden sonra ecnebt 
delegeler, Kurultay relsile birlikte Taksime 
giderek Cumhuriyet lbidesine merastml~ 
çelenk koydular. Ecnebi A.llmlerln A.bldeye 
koydukları gUzel çelengin üzerinde (lkind 
Türk Tarih Kurultayı) ibare!l yazlıydı. Mey 
danı dolduran binlerce halk mlıa!ir Alimleri 
uzun uzun alkışladı. Çelenk konduktan eon. 
ra mUzika İıUklA.l marşını çaldı ve ecnebi 
delegeler defteri imzaladılar. 

"· ~iyaset diYam seçimi 

~ 
.. 'llllan sonra Riyaset Divanı için se~lm 

Ve fU ze\·at seçildi: 
· ı..cııtar Bakanı Sa!feL.Ankan, falı~ 

tı,l:tnebı d e er ~ SJ"'!rnçrelt proCe. 
'lle.rd, asba§kan: profesör Afet. Hasan 
\l(.. 'fe Ham Etem ... KAUplcr: lıımail MUş 
~ Ya.kon, Fakihe Oymen. l{emal Ünal. 

t CUner, Faik Reşit ve Sıdıka İman. 
~1'Urildilcr. 'llır Bakanı Sa!!et Arıltan, kurultay rl. 
Sı llıevkunı l§gal etli. Sekreter olarak dıt 
\: '1U!)tak Mayakonla Münlre Cevı.ıt 

GUrer yer aldılar. 
~aarif Vekilinin nutku 
\h f Vekili Saffet Arıkan ıntıhabından 
'~kkUrdcn sonra ezcümle şunları 

~rk tarih tezi; bilhassa arkeoloji ve 
e Oj( gibi; bunların ne olduğunu bOen 

' ~; senelerce yakından bilindiği gibi: 
'ıı bU olmıyan Uimlcre dayanır. 

llınııerdc TUrklye cumhuriyet !aa.liye. 
\.ı,':' ~ldıııtıarının yüksek kıymetine ra~. 
'~ nuz genç olduğunu &öylemel<; ha.. 

11 ltadesi olur; bu sözUmle ne kasdet. 
~~derhal sôylemeliylm: 

s=;.rer tnedenl A.llmlerl bu işe çoktan ba' 
~· tUrlU kıtalarda birçok ka:ı:ılnr, ıı.. 

lar, buluşlar yaptılar: \'e btıntardıuı 
~ CltınyllSJna faydalı \'esilmları, Uim A.1~. !.." tliıanune koydu'ar; bunu tnsrlh ~t. 
~ ~ra beyan etmeliyim ki, TUrk tarıt, 
~"'!\ ~ kendisinin son zamanlarda mey. 
~~8.rdığ-ı arkeolojik ve antropolojik ,.~ 

"' değıt, bUtUn dünya lllmlcrln!n daha 
~~et çıkarmış oldukları vesikalarla te. 
~ "liYetını btılmu~tur. 

ıı... _ bebJedlr ki, şu temennide. bulunmak 
s:;ııı: 
~ but hayatının haldkl tarihini bulmak 
~ l lltı tnedenl yUreyer mm hcyetlerl, 

•ı,18.titı Kurumunu yalnız bırnkmMın. 
~ oıe Vererek çalı~sınlar: bu ı;:atışmad ı 
~ ıııu uıırnasını uygını dUgUndliğUm pren. 
.,~ 1_8lllllahanıza güvenerek, §il olsun 
\ ılt "'lerdlın. \." ııı.ı • 

•."llııı-. er, hangi nılllete meruıup oturlanıa 
\.....-..-, 0 nta.r yalnız kendi mutetterlnin nıa_ 
11:1i1ıırıer 
~ 'Oııe .'" '1'a rtne §Unlan na. ve etti: 

\ ltıultrth Kurumu iki cncUmen seçilme. 
!\ 'ııtıı ediyor. Bunlara A ve B seksiyon. 
~ 1 "erırsek A seksiyonu kablettarih. 

ıı.~e ~ll#a, B seksiyonu da ortaçağdan 
'tt~l.ır 8.dar olan tezleri ve eserleri tctki1' 

~rıc~ 1~'iuklnr \'e tebliğler 
ııı:enıer seçiminden sonra, Tilrk Dil 

1ııı: ~ teneı sekreteri İbrahim Necmi Dil. 
'°.'lllt :;11Ye gelerek Dil Kurumu adına bir 
~di:ııedı \'e Tarih Kurumunun mesaial. ı 

\"t\lı1ltte kuuuıadı. 
'fer 1'lecrnı Dilmenden sonra söz alan 1 
ı. ltay, Cöker tarih fakUJtcleri namına I 
~lıdlıı ~lar diledi. 
~)e ı 80nra şlddeUl alkışlar anısında 
\~telcn İ!v"iı;:reli Alim profesör PlttarJ 
\ 'tıtıılt 11ttrak eden ecnebi Alimler namma 
\\~ Söy1tyerek r~deniyeti!ı tee~lln-

Profesör A.fetln bir saat kadar ailren ve 
Kurultay tarafından bUyük bir takdir ve "
!Aka ile dinlenen nutkundan aonra Kurum 
genel sekreteri Muzaffer Cöker Kurumun 

Fransız manevraldrında "erip bir bAdlse 

lngiliz nazırını neden 
uyandırmışlar ? 

Bu yüzden manevraların tik gUoU resmi 
program altüst oldu 

Fransada yapılmakta olan askeri ma· 
nevralarda İngiliz harbiy~ nazın Hore 
Befaha'nrn ela hazır bulunduğunu yaz· 
mıştık. Fransızca "Paris - Soir., gaze
tesinin askeri muharriri, manevraların 

ilk gününde geçen garip bir hadiseyi 
şöyle anlatmal:tadır: 

"Gazeteciler ve fotoğrafçılar tam 

vaktinde gelmi~tik .• M. Dctladye, Fran. 
sız generalleri ve askeri heyetler de 
öyle .. Fakat lngiliz harbiye nazırından 
eser yoktu .. Evvela bir saat beklendi .. 
Sonra herkes endişeye düştü. 

Halbuki, bu esnada, M. Here Be1isha 
nın odasında komik bir S;lhne cereyan 

ediyordu: 

Saat tam beş buçukta. İngiliz: nazı· 
rım uyandırmak için çıngırak çalınmış· 
tı. Yatağından, dehşet içinde fırhyan 

Horc Belisha, bu "cehennemi gürültü,, 
nün ne olduğunu sordu, Kendisine iza

hat verildi: 
- Kalkma saatinin geldiğini size ha. 

ber vermek üzere çıngırak çalındı. 

Naıır hayret etti: 

- Bu ~ıngırak mıydı? Fransız çıng~
raklarr cidden pek fazla gürültü yapı -
yor. Bunu alakadar Fransız nazırına 

söyliyecek ve insanı böyle dehşet içinde 
uyandırman•n, bütün keyfini kaçırmak 
tan başka b:r işe yaramıyacağını izah 

ecleceğim. 

Nazır bundan sonra yatağına oturdu 
ve sordu: 

- Berber geldi mi! 

Bu saatte, kasabada berber bulmak 
adeta imkansız bir şeydi. Buna rağmen, 
sağa sola adamlar gönderildi ve berber 
arandı. Nihayet bir tane bulundu ve 
ekselans ile başoo§Cl bırakıldı. Yirmi da. 

kika sonra nazırın hiddetle bağırdığı 

duyulıdu. içeriye koştular ve berberin, 
elde ustura ve fırçayla beklerken, na· 
rmn da ümitsiz bazı işaretler yaptığnu 

gördüler. 
Berber meseleyi izah etti ~ 

- Kendisini trraş etmemi iıaret et
. · · anlı orutn amma, yatakta kal -

makta niçin israr ettiğine bir türlü ak. 

hm ermiyor. 
Bu anlaşmamazlık nazıra izah cidilin· 

ce 0 da kahkaha il~ gülmeg~ e başladı ' . 
ve berberin müşteriyi yatakta tıraş et. 
meğe alışmadığına hayret etti. 

Tuvaleti bitince, nazır, kahvaltısını 

ısmarladı. Kendisine bir tepside sütlü 
kahve, ekmek ve tereyağ getirdiler. 

Hayretle bağırdı: 
- Bu ne? Kendimi sadece bununla 

mr bcsJiyeceğim? Haldi oğlum, bana iki 
taze yumurta ile, iki büyükçe parça do
muz pastırması getirin. ! 

Naz:ır, ancak bundan sonra saati csor· 

du. 
Cevap verdiler: 
- Saat yedi, bay 1'1zzr ve oldukça 

geç kaldınız? • 
- Ne dediniz?. 
- Saat yedi! 
- Demek bu kaklar erken kalktım 

ha?. 
- Evet, bay nazır .. 

- Beni bu saatte, yağmur ve çamur 
içindeki yerlere götürmek istiyorlar 
ha? Deli mi bu adamlar! Tevekkeli de
ğil, her zaman iyice açılan gözlerimin 
niçi!l hala uyku içinde şişmiş olduğunu 
kendi kendime soruyordum. Böyle şey 
olmaz! Herkes gitsin, ben g·id1yorum .. 
Ben sabahın onundan evvel uyanmam 1 
Bu benim prensi.bimdir!.. 

Sonra, hiç b:r protokola ve kendisini 
bekliyenlere aldırmadan ekselans, yor· 
ganrnı üzerine çekerek tekrar uykuya 
daldı ve kendisini s.ıat on buçuğa ka

dar beklediler. 

Nihayet, golf elbisesini giyerek tam 
bir sporcu gibi, öyle masum ve güzel 
bir tebessümle gülümsiyerek dışarıya 

çıktı ki, ona kızmak hiç kimsenin aklına 
gelmedi. Fransız na:!:mna ldoğru yürü
dü ve onun çizme giydiğine hayret et
tikten sonra, harrr olduğunu beyan et.. 
ti .• 

Resmi kafile, 1..öylece, ancak aaat on 
bire doğru manevralara hareket edebil· 

di. 
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HA B ER' in :::::nım:n:ıl 

Bir kültiir muvaf f akigeti 

Dil öğreteceğiz ~ 
Dedik ve 1 

.ı 

Dil öğrettik ~ 
== Dil denlerimizdcn o\..:uyucularımızm ıon derece rr.emnun okluklannı 

Öğrf:nmİf bulunuyoruz. Hergün; htanbul. Trakya ve Anadolunun hu 
tarafındım bize gönderilen mektuplar, dil öğrenmeğc kartı memlekette mev
cut büyük alaka il~ b:rlikle "HABER,, tarafından ortaye atılınıı olan me· 
todun yüksek kıymetini de tebarüz ettirmcl<tedir. 

Bu hal, 937 nin ilk giinü yapmıf olduğumuz vaa·di ne büyük bir isabetle 
yerin~ getinni~ oldL·~umuzu göıtcı mektcd' r. HABER ailesi, okuyucu!anna 
yaptığı bu güzel kültür yardımını baıaı'tlUı. olnnnm zevk ve huzuru 
içindedir. 

}f )/.. ~ 

Muhterem okuyucularımızdan 
aldığımız mektuplardan bir kaçı 

- Bu kıymettar vesikalan, bu faydalı kültür hareketine ba§ladığınuz 

gün bize "Kuı dili öğretiyorlar ... ., demek gibi büyük bir kültür cüreti 
göstermiş olan Son Post\l muharririne ithaf ediyoruz. -

Büyükadadan Şükıii Erdiren Maraf,' Fikret Özalp: 

·ı :. .. 
il :: 
:ı .. 
ii :: 
H 
H .. . 

: . . 

i! =i yazıyor: 
!: ··· ŞlmdJye kadar ha.zırlanmı§ olan bU tenahidir.,. 

"Lisan derılerlnlzden laU!adem namtı. 

H tlln almanca öğretme wıullerl, Haber Karadeniz Ereğliıi maden memu 
H almanca hoca.mım - daha ileri gide. ru lbaan lzberk: 1 
!i rek - llaan mUtehaasııu çok luymetu '•Metodunuz ta.yanı takdirdir. Çok 11. , ! 
H zatın hazırladıtr §abeıerle kıyu edL. U!ade etlim. Eskiden bilmiJ olduğum ve 
g ıemez. Metod Berliç de gene bunun aıtnı istimal etmedJtım için zayıflamıı olan 
:İ da ve dalı& huıuaı bir kitap olarak kal. ingilizcem bu sayede kuvveUenmlıtir. 
İiİ maktadır. öyle zannedJyorum ki benim Cibl bir 

i 
, , , , , , çoldarı da istifade etmlıterdir. Kemle.. : 

1 Şu halde Türk talebeye tavsiye edile. ket kUltUrüne çok faydalı bir eser ka. 
f: cek henüz ideal bir metod mevcut olma za.ndırdıfınız için haklı olarak lttlha.r il maki& beraber, Haber Hııan dersleriul edebillrslnl:z: . ., 
ıl yabancı dillere ba§lamak ve tam bir öğ. Bilecik aakerlik tubeıi reiıi hin· 
İ:.i retmeye varmak için, en ıUmullU bir batı Er~on Özkanlar: 
i öğretme tarzı olarak gösterebiUyorum " L!aan denıerlnlzden Uıtitade edip İ 

U Yukarıda aa.ydığun metodlar, Türkl. etmeditımlzi aoruyorsunuz: Ona filpht : 
i! yede llaan öğreten ve öfrenenlerin da. 1 ,! .. m var?., , 
il yandıktan yeg!ne eserler olmakla be. Kanlıcada hakimlikten mütekaid n!' 
'İ raber, hic_;birlnln Haber metoduna terclh 

l
f edilemlyeceğt tebarüz etmektedir. Rüttü Bülbül: 

Edimeden Tahsin Arkan: ''Derslerinlz, irfan kUtUphanemild w 
Metodunuz çok mUkemmeldi, laUfadt yln eden eserlerdir. Bu dereleri takip 

elUm. edenler benim gibi bundan çok iııt1fade 

Ö O etmişlerdir sanının. Bundan dolayı den • 
Hüıeyin zdemir ( ğretmen) : lerl tertip eden heyete teoekkUr ederim.,. 
''Takip elm~ olduğunuz metodun eıt Namık Gülcün: 

istifadeli bir tarzda olduğuna hiç §Uphe 
yoktur. Yabancı bir dil tedıiıılnde bun. "Lisan deralerinl nqretmekle mekle. 
dan dalı& ırnı .. v, .a•ı.• :ni'tıH1r. mataı kı\t lclllWnlno <"lr!de• -;nk 'hllyillc lıkmlll 

~' ~ i1JC'1":' -ır ettiniz. Bu ııözlerl gell§l ~ d6tft, tasavvur olunamaz.,. 
kendi üzerimde yapbğım tecrübeyle .ay 

Topaneden M. :Ali: lUyorum. İki ayağım bir müddet rahaL 1 
"Metodunuzu pek beğendim. tstUade aız olduğu için evde kapalı kalarak u. 

etmekteyim.,, 11&n dereleri form.alarmdan inglllzceyl 
Siverek aüvari alay3üncü bölük tamamen, fransızcayı kısmen öğrendim. 
kumandanı 1. Uludoıan: Bll!h&re almancayı d& öğrenecek ve Ha 

''Ll!an deralerinizln UçUnU de takip ber ga.zeteııl aaye&.nde Uç U.am da. anla. I 

i
l ediyorum. Yalnız içlerinden almanca Ue nu, bulunacafım.,. 

ta.zıa meııguJUm. Metodunuz ıayanı tak.. Kozlu kiliae aokak F. Kint: 
ı dlrdlr.,. '•Metodunuzda.n çok taU!ade ettf.m bu 
: Kaptan H. Halid Derin: huawıta medyunum . ., 
İ "Eseriniz ıimdlye kadar hiçbir kitap. Burdur orta okul türkçe öiretme 

tan elde edemediğim faydaları temin eL ni A. Selçuk Köseoğlu: 
İ ti. Müte§ekklrim.,, ''Derslerinizden lng!lızceyl okuyorum. 1 
1.f Çine askerlik ıubeıi aıkerlik me Çok tsU!ade edJyorum. Evvelce kılavu. j 

muru Sadeddin Çakın: zum Tbomson'nun kitabı idi. Sizin dera i 
Franııızeayı mektepte de görmUııtUm. ler ondaki Veraionlara alt ''Miftah,, i 

ÇUrtittUğUm dirııek ve aarfettığlm emek noksanını ve kelimelerin cümledeki an_ l:ll 
!erin hep bot ve semerulz olduğunu af. lamından önce ya.zılan uı1 anlamlanm 
Zln metodunuzu takip ettltlm glliıden. yazmanız tamamen telA.fl ediyor, UstUn 1

1

1 
beri anlanuo bulunuyor ve emeklerime kalıyor.,. 

1 
çoktan acıyorum. Çok lautade etUm. Me Kula aıhhat memuru Sabit: 
todunuza tUkran borcum vardır" ÇUn. ''Deralerlnizden çok tatlfade ettik. 
kU, bu dili öğrenemedltım gUnlerden in. K"?mleketlmlzin kWtUrU namm& göster il 
tikam alıyorum. dlğinlz alA.ka ve değerli duygudan ötUrt\ il 
Sivaı Kitabçı zade ihya Kartal: minnet "e ıuknuılarımı sunarım. Meto.. İ 

1 
"Metodunuz.dan lati!ade ediyoruz. Çok dunuz şimdiye kadar gördüğüm meto:i.. H 

! mUteıekklrlz.., larm fevkindedir.,, U 
nar.::ı:::=::::a=: ..... :m====m::::::rm:::±:ıı::ı:::==::::a::::=:::::::::=======ı 

I 

t 
' ıl/' 
' l· ·' '. "l.~-
~ ~'r· ~ 

-.ıQıı_illiıı9J!a~~ - ·'- ~- :L ~. ı'!'! 
Mcbi1:.amn yerli ah.alisi oüm "Pllebla" 1ar senelik bayramları :anıanındcs 
garib bir ''dini jimnastik,, ya-par"lar: yere uzu>ı bir direk dR"iler ve yerli. 
ler direğin yukarsına bağla olan t{ZU n bir tpin diğer ttcunfian tutarak bu. 
nıı direğe sara sara yıtl«Jnya çıkar1a r ve tepeye vannca kendi'lerini bo§lu. 

ğa bırakırlar. ipin helezoni hareketi ile döne döne aşağı inerler. Go.yct 
tehlikeli olan bu ciıdet Meksikanın es ki yerlileri olan "Azte'k" lerden kal. 
nuıdır • 
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Biraz evvel bize .ha"aret eden F'raD S!Z 

zabltlnde şafak atmıştı: Çünkü lli l ln ı. i
·· ba t m e muru başı ucunda dlkllmfştl 

Artık Hcnrietle'iıı yanına ıdönmeğe 

karar verm:ştlm. l3u ka-:arırnı tatbik 
etmek üzere ayağa kalktığım sırada 

. Hraç.; bir dakika daha oturmamı rica 

etti • 
- Senin dersin gal:ba lızayacak, hiç 

olmazsa gideyim Henriett'; bulayım di
yerek ayağa kalktım ve "§imdilik Alla
ha ısmarladık., diyerek Hr..ıçm elini sık. 
tığım halde, Fransız zabit:ni tahkir 
etmek maksaıdiyle ona el ı..zatmaJım. 
Maksadımı anlıyan Fransız zabitinin 

Hraça hitaben: . 

- Çok terbiyesiz arkada~ıruz var -
mıı, demesi sinirime dokundu. Kendi. 

ıinc iki adım yaklaşarak: 

- Biraz evv::l sizden öğrendiğim ter 

oiycyi iade ettiğime memnunum. Arzu 
ederseniz mabadini ıde takdim edeyim! 

diyerek bir tokat indirmeğe hazırla -
nırken zabitle Hraç selam vererek aya
ğa kalktılar. Ben de gayri ihtiyari to- · 

kat atmak için havaya kaldırdıftm eli. 
mi alnıma götürerek selim verdim. 

Arkamda bir Fransız zabitiyle iki in
zibat memuru duruyordu, yeni gelen 

zabit selamımıza mukabele ettikten son 
ra elini Hraça uzattı, hatmru sordu 
ve: 

- Geciktiğimizıdcn dolayı affınızı ri
ca ederim. Buraya gelirken yolda bir 

hadiseye müdahale etmek mecburiyetin 
de kaldık, bu yüzden biraz geciktik. 

Generalin emriyle bu gece tahtı emri
nizde bulunduğumu arzetmeğe memu. 
rum. Dedi ve askeri bir ıelim daha çak· 
tı .. 

Beni tahkir eden zahitte şafak atmıı· 
tr • .iki masa ötcıden hadiseye ~hit olan 

"' "-::ı.cl:.5brı da birdenbire or1.addn kay· 

bolmu~lardı • 

Sükütu ilk defa Hraç ihlal etti ve ce. 
nerarn emirlerini tebliğ eden zabite: 
- Teşekkür ederim.. Lutfen biraz 

oturunuz dedi ve bana Henriette'i bu-

lup getirmemi söyledi. Bahçeyi altüst 
ettiğim halde Henriettc'in izini bula-

madım.. Malüm:ıtlanna müracaat etti
ğim garsonlar da müıbet bir ~ey ıöy. 

Iemiyorlardı. Yalnız içlerinden biri 
Heoriette'i tanıdığını ve biraz evvel 

bahçeden çıkıp Fcnerbahçeyc doğru 
giderken gördüğünü söylüyordu. 

Garsonun tarif ettiği ittikamette 
hayli ilerledikten sonra Henriette'i bir 
ağacın dibinde buklum. Z:ıvallı kadın
cağız elan ağlryordu. Beni görünce 
boynuma sarıldı ve 

- Beni sevdiğinden emindim.. Her 
halde geleceğini biliyordum. Saba.ha 
kadar burada beklemiye karar vermiı
tim, diyorou. 

- Sabaha :~adar gelmeseydinı ne 
yapacaktın?. 

- O zaman beni bir daha ömründe 
göremezdin •. 

Biribirimizden bir daha aynlmamaya 
yemin ederek Hraçın yanına döndük .. 
Masaya oturduktan sonra Hraç bizi 
tahkir eden .Fransız zabitine emretti: 

- Biraz evvel bu masada söyledi • 
ğiniz sözleri geri alarak lütfen bayan· 
dan özür dileyiniz. 

Hraçın emrini harfiyen ifa eden za
bit: 

- Müsaade edersen=z bendeniz artık 
~ideyim, dedi. 

Hraç, müsaade istiyen zabite cevap 
\'erecek yerde, diğer zabite hitaben: 

l 

-Yüzbaşı gitmek istiyor, fakat ar. 
kada§ları kendiıı'ni burada yalnız bırak 
tılar. Ak§amdanberi içtiğine göre yalnız 
başma yiirüyecek vaziyette değild:r. 
Lutfen kendisini bu ak~nı münas:p bir 
ye11de m:safir ediniz .• Yann &abah ba
na telefon eder, ona göre hareket ecler- 1 

siniz, dedi. ı 
Zabitin emriyle iki inzibat aarhC>§ 

1 yiız:başıya yakla§tııar ve kollarına gire
rek bahçeden çıkardılar. Belvü cazi • 1 

nosunun bahiesinden çıkacağı sırada 1 
tarhoş zabit arkasına döndü ve yükıek 

1 
sesle: 

- Beni bu hale getirdiğinize piıman 

olacaksınız.. Henr:ctte'e l:ocasından 

l.ıahscdecek, mühim bir şey söyliyccek
tim. Artık ~cçmiş olsun .. C:iye bağır -
mı}tı .. 

Henriette, bu sözleri dl~Yu.nca sapsa· 
rı kesildi ve heyecandan titriyen bir 
sesle 

- işittiniz mi? diye sordu. 
Hraç, Henriette·i teskin :derek: 
- Merak etmeyin, henüz bir şey 

kaybetmiş değiliz •. Bu adam şimdi sar. 
hoJ.. Ne söylediğinin farkında bile de
ğil .. Belki bizden intikam almak için 
masal uydurmuştur . Belki d.: söylediği 
doğrudur .. Ne de olsa kendis inden bu 
gece istifade edilemez .. Bu geceyi. ne
zarethanede ' geç=recek. y.ırm sabah ta 
benden izin alınmaksızın serbest bıra. 
kılmıya;:a!;tır. isterseniz sabahleyin 
kendisini Beyoğlun.ı çağırtır, bu gece 
ne demek iı;tediğini öğren:rlz. 

Henriette' Hraçın bu sözlerine iti· 
raz ederek, zabitin ayık ka

0

fa ile bir .şey 
söyleyem'yeceğini, bilakis sarhoşlu • 
ğundan istifade etmek lazımgeldiğini 

ileri sürerek, onunla görü~mek husu· 
'r.unda israr .diyordu. Sarfetti~imiz 
bütün gayretkre racmcn 1-Ienr· ette'i 
kandıramadığrmızı ~örü .1ce, Hraç: 

- Mademki bu kadar i~rar ediyor -
sun, gel seni onun yanına götüreyim, 
kendisiyle görüş, dodi •. 

Henriette, hemen ayağa kalktr ve 
kapıya doğru koşmıya başladı. Hra~, 

onu takibe giderken bana : 

- Sakın, sen buradan ayrılma, se
ninle konuşacaklarım var .• Ben Henri-

ette'i bırakır buraya gelirim .• Onu bil
ihare buraya getirmelerini tenbih ede

rim, dedi ve Henriette'e iltihak ederek 
ge1.e karantıgıncla kayboldu. 

Komite merkezinden 
gelen maltlmat 

Yarım saat sonra Hraç, Belvü gazi
nosuna 1dönmüştil. Kendisini görür gör 
mez 

- Ne oldu diye sordum .. 
- Henriette'in hakkı varmrş.. Gali-

ba yüzbaşı bir şeyler b:Jiyor. Henri· 
ette'in zekası sayesinde bu eece zabiti 
söyleteceğine eminim , 

- Buraya dönecek mi?. 
- İfini erken b .tirirse, dönecek, 

ye>ksa geceyi orada geçi.-c.cekt:r ı 
- Nasıl olur?. 

- Merak etme, ben icap eden ted -
birler i aldım .. Ne olur ne olmaz, d:ye 
yüzba§ıyı nezarethaneye göndermek • 
tense onu götürmiye memur olan za
bitin evine gönderdim. Bu surct'e 

Henr:ette'in emri altında bir zab'tle 
iki inzibat memuru var.. işini erken 
bitirirse buraya gelecektir . 

- Biz ~aat kaça kadar burada kala-
cağrz ? .. 

- Ge-:eyi burada geçi,.eceğiz .. 
- Nasıl olur? 
- Gaz 'nonun oteli de - ar.. Odamız 

hazırdır .. İstediğin raman ı.(clcr yata
rız .. Uykun mu geldi yoksa ... 

- Hayır, uykum yok, ~adece merak 
ettim. 

- Bir bakımd1n Henriettein ~İtl'l"'e

ıi •de iyi oldu •. Şöyle rah:ıtça b' raz ko· 
nuıuruz •. 

- Evet. b: imle konuşmak ·sted ' ~i

ni ııöylemiştin ... 
Hraç garsona bir şişe d ııha ~arap 

getirttikten ve kadehleri doldurduktan 
sonra : 

- Bugü., Erivand<'n cok fena h;ıber 
le :- a'dım, diye söze ba~ladı ve devam 
etti : 

- Hocan Hamparsumdan uzun bir 
mektup d;i m •. Geçen g-ün bana söyle
d :f n sözler maalesef hakikatmi~ .. Va 
T.iyet gittik~c vahim b' r 1ekil aın,akta · 

d;r. Erivandaki fırka merkez=nin !starı· 
bula nakli hakkında benim f krimi rn· 
ruyor ve bu hususta senden başka k 'm· 

seye açılmam:ıyı tavsiye edir or la:-. t 
- Vaziyet hakY. n~a müsbet malu

mat var mıdır ?. 

,(Devamı var) 

HABER ~ ~k§am poıtaat -
. 

Şikayetler, temenniler: 

Bir Akay 
memuru 

llalkm gör.ii önünde bir gazete 
miivezT.iin i nasıl sille tokat 

dfivr.bilir? 
Şchrimfadc Pendikte nıisaf:r hulu. 

nan Adanada istasyon <'addcsinde 178 

numarada tÜccardan Bay Fa:r.ıl Ahmet 

bize yolladığı bir mektupla çirkin bir 
haditeyi haber veriyor, diyor ki: 

"DU11 akşam saat 18 de Köprüden 
hareket eden Akay vapurunda çirkin 

bir hareketle karşıl~tım. 12 _ 13 yaş. 
ı_armda b"r müvezzi gaz.ete satıyordu. 

Bilahare merak ederek isminin Nafiz 
olduğunu öğrendiğim Akayın bir me. 

muru bu çocuğa yaklaştı, küfrederek 
tokatlamıya ve dışarı sürüklemiye 

başladı. Nihayet çocuğu sille tokat va. 
purdan dışarı attı. Bu çirkin hareke. 

ti ben hiç hoş görmedim, sanırım ki 
Akay müdürü de hoş görmiyeccktir. 
Daha bu yaşta gazete satarak fakir 

anasını veya alil babal!lını geçindirmi. 
ye uğraşan bir yavruya tokat atmıya 

kims~nin hakkı yoktur. Bilhassa böy. 
le bir hareket resmi bir idarenin me. 

murlarmdan s1dır olursa insan cidden 
mütcess'r oluyor. Akay müdiirünün 

nazarı dikkatini celb~tmenizi rica ede. 
rim .. , 

Okuyucumuzun mektubunu cumar. 
tesl günü aldık. Şu halde hadise ge. 

çen cuma günü akşamı vukubulmuş 

demektir. Bir hatada bulunmuş olsa 

dahi bir vatand~ı tokatlamak hakkı 
kimst'yP. verilmemiştir. Akay memuru 

bu hareketiyle yalnız kendisini kü
çültmekle kalmamış, arkasındaki A. 

kay formasının şerefini de muhafaza 
edememiştir. Alakadarların nazarı 
dikkatlerini ~ekeriz.. 

icra 
dairelerinde 

Oosy a f c;l nden evrak 
nasıl kaybolabilir •ı 

Ortaköyde, Kar;ıdağ mabo.tlesit de 
Mandıra sokağınchı , 3 numar acJa ul · ı. 

ran okuyucularımı.:;dan Bay A·,,ni l:t·. 
güç dün matbaam1;,,a gelerek şöyle ::>;r 

hadiseden de;t yan '.h
0

: 

"- Beşiktaş icra daires:nrle i:ı1na 

ait 937 / 1206 num:'ralı bir dosya \.'lir. 

dır. Bu dosyaya bir mektup tevdi e. 

dilmistı. Geçen gü'l müracaat ettiğim 

de bu mektubun dosya iç"nd~n kayın. 

lara karışmış bulunduğunu hayretle 

gördiim. Arandı, tarandı bir türlü bu. 
lunamadı. Şimdi bu yiizden ben 175 
küsur lira z:.ırarn uğruyorum. Bu ne 

demelüir \'e bir icra dairesindeki rcs. 

mi douya iGinde bulunan bir mektup 
n:ısıl k aybolabil r? Bıın:ı hali akıl er. 
diremiyorum. Çok rica cclcr m. yazı. 
nız. arnlrnd :ı r:ar bu kabil i şl erde da.. 

ha d k !rn ~li \'e müteyakkız bulunsun. 
lar.,. 

Okuyıı cııınıııun h akkı Yar. lcra 

daire luindc·: i d· synlar i<;iı de kıymeL 

li mc!, : upla r bulunaca;ı gibi yi.izlerce 

,.e bin'crce liralık muka\·clclcr, senet. 

lcr, b ::mok r ı;' b ı her nc, ·i yen lcnmcsi 
iın !:ansız ,·eya çok nıfü;kül cnak da 

lulurabil:r. Bunl:trı muhaf?.z.ı uknler 
ço!c dikkat ve itina He hareket etme. 

reli ler. A·aı. ,. cı ır:aııo nazarı dikkat

lerini çekeriz. 
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Rüyaların muhakka 
manaları vardır! 

Ancak bunları anhyabilmek. d 
oldukça güç b·r meseledı~,;ı~ 
Rtiyalarm insanlaıı gitgide daha sene sonra rüya halinde tekrar d 

fazla alakada,r ettikleri muhakkaktır. si kabildir. . nesi ô 
Beşer bunlann hakiki manalarını anla· Rüyaların entercsar. Lıır ~~p sidit 
mak için hatırı sayılır tetkiklere giriş- hazan insanrn bile bile r?~a .gor~~e 1 
miştir. Rüya gördüğünüz:i bildığınız ha ~ :,; 

Hiç şüphesiz ki l>ütün insanlar rü- ne rüya görmekte dc·ıam. iı:abı g::ıı 
ya görürler. Rüya görmiyen insan ol- haleti ruhiye olmakla beraber, 
maz. Fakat bazılarımızın uykysu o ka tatlı rüyalar m:ranındadırlar. kaci 
dar derindir ki uyanıp da ıı:iyayı hafı· Rüyaların en uzunu acaba ne tle'' 
zamıza nakşedecek vakit bulamayız. sürer dcrsiııiz? Bazaıı insan ııaa fıı~• 
Uykuları mtithiş ağır olan insanlar rü ı ;jya gördüğünü sanarak uyanır. 1d 
ya görür görmez hem:n uyansalar ır.ııt bu çok aldatıcı bir histır. En uıu~ııı:l 
lak surette rü}•alannın hiç olmazsa bir ya bir kaç sani}•eden fa zla devarn e · 

''bCSI 
kısmını akıllarında tutabilirler. Bir Amerikalının tecru .. ı,ııı 

Maama!ih rüyalar. hatta kabuslaı Amerikalı fen adamlarından bıfl ,ıe 
tarafından uykusu bölünmiyen iıisan- insanların dlinya yüzünde vuku~ :ıe 
lar çok nadirdirler. y.;.h:de doksanımız felaketli hadiseleri tam bu had•

5 gör 
hiç olmazsa haftada bi iki rüyalı gece vul:ubuldu!cları saatlerde rüyada uyo!• 
geçirir ve hir kısmımız ertesi gün bu düklerini tesbit etmi · buıunıtl ıf.ı ~-
rüyaların tesiri altında kalarak saatler Bu hakikati, itiraf etmeliyiz ki. \~r 
ce düşünür. hatta rüyaların şekil ve ma miyle ufraşanlar da tefsirden ~lıcı • 

b . 1 
hiyetine göre ya sev;nir yahutta (bıl· !er. Uzak olmakla beraber ır 

1 
riJl 

hassa kadınlar) asabi raller geçiririz. halinde bu gibi insanların diğt~ ~,~ 
İçinde yaşadığımız asrın insanları· nazaran fazla hassas, hatta gayrı 1 1 

nı rüyalariyle fazla uğrdsmıya sevkedcn şuf bir altıncı hisse malik olduklar 

amiller arasında hiç şüphesiz ki ruhi· dia edilebilir. , .. e1'1'jrtS 
yat mütehassısları ön safta gelirler. R-:.i İnsan uyuduğu zaman rnuI a\lor· 
ya aleminin iç yüzünü kısmen tcfsiı e ve düşünceleri de birlikte uyııı11 ;D,~ 
iktidar kesbeden ruh -ilmi, tahte ~uuru Akıl denilen, durmadan dinle~ tı• 
muzda gizli kalan emellerin rüyalar i~liyen mak~ne her zama~ için ııa 1 ~ 
halinde geceleri nasıl karşımıza çıktığı hyettedir. Bu itibarla rüyalara ~ eıııİ 

b. ı k d r·h k l" ··f·kJc1
' nı ıze an atma ta ır. Maama ı henüz ma azımdır. Mademki rnu " . r'ıJY 

mevzuu etrafında anla,,.ılarak kabili izah işlemektedir. bu faaliyet netice6
1 

Jt• 
-s d'se o 

bir sa;baya girmediği de muhakkaktır. görmemiz de şa,ılacak bir ha 1 

Bilhassa felaket haber veren rüyalarla, ğildir. ____..../ 
uyanıkken halline bir türlü muvaffak 

olamdığımız hayat maummalarını sö · Heyecanlı 
zen rüyaların izahı çok m:.işkül bir ı.af . ' 

ha arzetmektedir. - be h b r 
Rüyaları kendimiz halkediy oruz 1 r B e 

Rüyaları biz insanların kendi kendı Herlyo bir bJ118)
1
," r 

mize halkettiğimize c:.sla şüphe yoktur. pencereden af rffJ Şt~·'·· 
Fakat şöyle bir düşünecek olursak her fit ~"' 

günkü hayat ve muhitimizle zerre ka· Fransızca Paris • Soir g-::~~ 
dar alakası olmıy:ın n miikemmel ve büyük nuntolıı ııerlevbala.rJıl ıctedil'' 
ı_nu!1teşem hayalleri nası kurduğumuza hayret bir havadis ve~~ f)lılı' 
da hayret etmemek ehlen 'elmcz. Bil- "Franl!ız meclisi mebusan rt1~1 ~tJI' hassa hiç görmediğimiz. hiç ziyaret et- Heriyo beraberinde baş\'el<1 td~ 
mediğimiz yerlerin ve insanların elbise harbiye ve bahriye naz.ırl~I :if r;, 
ve tefcrı•:.iatına varıncaya kadar mükem halde, esranengiz bir ~ekılde , ('1 
mel surette hayalimizde belirmesinde pa~ evinin penceresinden içerl)e 
hangi hislerimiz amil c.Imaktadır ? miş!,, 0etı 

Sonra hayatınızda hiç bir sıkın- Fena halde merak etilc· "tıf~1 

tı yokken. sevgili karınız ve çocukla- bütün Fransız kabinesi azal111\
1 
,1" 

rınızla mesut bir nayat sürüp durur- "Ku _ Kluks _ Klan,. cemiyetırı·o:ltl' 
ken. bir gece yarısı müthiş bir kabus ·rJ11h O' 

k 
lan gibi, ne diye buraya gı ba~ 

tan u.yanara hayatınızın alt üst oldug~ u A,, " 
Upuzun makaleyi başt .... · 

nu hıssetm:k neden ileri geliyor acaba'! ti' 
kutluk ve mc. seleyi anladı,,k :, ı.aıl •' 

Iler iki hali de, modern ruh ilmi. ı il" Arp• Belediye bu papas evırı .,
8 

~"'.tt1 
kendi kendinize yarattığınıza hükmet b cplcrdcn dolayı yıktırına~eft'joı:;;. 
mektcdir. Rüyada gördüğünüz her şey · h b. v JY 

muhakkak ki hayalinizle tasavvur ede- VPrmış, ı:ılbuki bu ıns. reiSİ 1e 
b

.
1 

Y• bahçesine ııitmiş ve meclı! 5etı'~:f ı ecegıniz ~eylerin ihi~ünde sayılamaz. bU DY 
tahsilini bu binada yapmış. ..ıı?' " 

Bu itibarla görülen rüya gene sizin ha binayı kurtarmak için, orıU "' ,rerJll1 
yalinizin mahsulüdür. r ıJI" 

bina ile deği§tfrmeğe ke-:8 jpıf.S il' 
Rüyaları muayyen bir geceye inhi- Bu hususlaki mukavel~ın zırlşrl ·ııY 

sar ettiren ~miller <:rasında hiç §Üp .1~ rnaı:ıı için, şahitleri (yanı n.B 11111 eı I ' 

yok ki m i.de bozukluğt< veya hazrm ta- buraya geldikleri sırada, blflll ı!'lıl'I rı• 
mam olmadan yatmak gibi haller baş- aiki sakini olan papas k3Pi:• tJtr" 
ta _gelirler. Mutadrn Hlafına fazla ha - nah tarını kaybettiğini sö~JeJll P't1'' ile 

raret dahi rüya tevlit ('dcbilir. vo da. esasen küçükken daı~uçUi'~,.ıı 
Maamafih bütün rüyaların bu ıe- den girdiğini söyliyere~ , 11Cefl ~ 

beblerden ileri geldiğir.i iddia dahi çok gibi hareket etmiş; yanı pc rıar 
yanlıştır. Kcrkulu diya!arrn yüzde sek içeriye dalmı~. ba~vekille n~;cf'· ~-· 
zeni hazrm cihaziyl~ a!akadarsa da tal ayni yoldan onu takip et.Jlll caJ'l' 
1ı rüyalar bu kata~oriye girmemekte- Fransız gazetes inin heye 
dirler. beri işte bundan ibaret.tir. 

Korkulu rüy lar. diine aid vakalcır . d B 6' 1 
dan ne§et etmez. Bunl~rın bir çoğu tan AYlrY jp8 
tcşşuurumuzda ÇOCUKluktan kalma ve A' . an 
eskiden iz bırak mı~ bir hadisenin mah· , m ' 
•ulüdü•. Ru fain on. Y'.'m;, hatta otuz ekalliyetıer;,e 

Akabede Romanyada k 0 " rıtı' 
lngiltere t a hkimat halinde toplall~ ~~cş ıı'ıı· 

y a p 1 y Q r News Chronicle gaıetcsı 1' 111 

Morning Post diplomatik muhabL ha biri yazıyor : 1\11 sJ\ş ııd~ 
"A vrupadaki bütün AIJ'l'I ' Jl şf1 

t , 
ri yazıyor: . " lktec:rı J\ı;ı ııJ 

İngiltere hükumeti, Akabevi tah. yetleri mümeı:ısillcrı ! "'·aPııcS dl 
J Romanyada bir toplantın) resi" ~'.O ' 

kim ettiği için, H:caı kralı fbnissuut. dır. "Alman azlıkları kO g çcJ\O·.:o~ 
tan protesto yollu bir nota a :mı6 de. uya fi " 
ğildir. alacak olan bu toplan . ret JidC 

Hicar.dan Romaya bir istihbar a 
jansınm verdiği haber~ göre, gıiya, 

böyle bir nota Hicaz kralı ltırafın. 

dan lngiltere hükumetine ~önderile. 

rek Akabcnin Hicaz topraklarından ay 
nlamaz bir parça olduğu tasrih edil .. 
mif. Bunu aslı Y,oktur. 

vakyadaki Alman aknllıy ıttif· cB~· 
sad H enlayn riyaset c~e;: )·ııP~1~11rt· 

Toplantı, Sipin şehr111 
• r-tıııl 

trr. Burası, Romanyadal<ı z;idif'· ıııı.''J1 
ketinin mühim bir 111er:o~.ooO ,~· 

Rornanya1a bulun"11 ırl•~ 
toplantı icin·har-aretle hllZ 
dır~ 
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t°e§al Dankr parmağını dudağının ü. 
?.el'ine koymuştu, auamasmı tavsiye e.. 
diyordu. Dudakları arasmdan •·sonra 
anıatırım,, sözleri hırl'if çe çıktı ve he.. 
inen arabaya doğru yürüdü. 

Kraliçe Leonora ve Konçini ara!ın. 
da son bir konuşma da yapıldıktan 
Bonra, mare§&.l Dankr kanınnı araba. 
l'a bindirdi. Ve kıza doğru dönerek 
Yliksek sesle: 

- Ricam üzerine kraliçe hazretle. 
!'i sizi nedimeleri meyanına kabul eL 
inek llıtİunu esirgemediler. Geliniz ev. 
ladım, krali~nin maiyyetinde bulun. 
?llak şeref inI kazanmış bulunuyorsu • 
lluz. 

Florans yaklaştı. Konçinl onun da 
'rabaya binmesi için yardım ediyor. 
du. Tam bu Bırada bir kadın tarafın. 
~ idare edilen bir köylü arabası 

ase eokağına girerek kraliçenin ara. 
hasına doğru ilerledi ve durdu. Bu a. 
tabada Madam Perin vardı. Genç kız 
tarn arabaya bineceği aırada "İnci çi. 
teği., diye bağırdı. 

Florans cevab verdi: 
- Perini 
- Luiz nerede? 
Evvelce söylediğimiz gibi genç kız 

l..uiıi tamamiyle unutmuştu. Nişanlısı 
~1. hile hatırlıyamamıştı. Konçiniye 

OJ1dii: . 

-Ah mösyö. 
d Söıünü bitirmemişti. Mareşal Dankr 

edi ki : 

b - Asla düşünmeyiniz. Ben çöcuğu 
"u kadına kendi elimle teslim edece -
girn 

- Allah siz.den razı olsun mösyö. 
- Slı çabuk arabaya bininiz UnuL 

llıayınız ki, kraliçeyi bekletmek ol. 
ltı.a,.. ~ 

l>erın bu sözleri duymuştu. "KralL 

• 

çe mi?,, diye bağırdı. Bir Floransa, bir 
Konçiniye, bir de arabaya bakıyor, 

fakat ne olduğunu bir türlü anlıyamı. 
yordu. "' 

Genç kıza gelince; o, bu geçen şey. 
ler yüzünden küçük kızı ve Vah·eri 
unuttuğuna sıkılıyordu. Merasimi bil. 
mediği için Konçininin sözlerine rağ. 
men Perin'in yanına kadar gitti ve: 

- Konçini benim babamdır • dedi ... 
Ama sus, sakın kimseye söyleme. Ode. 
ye haber ver, beni Luvr sarayında 

bulsun. ismim şimdi Floranstır. Bunu 
da kendisine söyle. Kızıma iyi bak. 
Benim tarafımdan onu sev. Valver kı. 
zm senin yanında olduğunu bilmelidir. 
IDğer 18.zımgelirsc mösyö dö Pardaya. 
na da. haber veriniz. İsmimi sakın u. 
nutma, Floranstır. Allahaısmarladık. 

İhtiyar kadını şaşkın bir halde bı ... 
rakarak hemen arabaya atladı Konçi. 
ninin bir işaretiyle araba hareket et. 
ti. Kapmm önünde onların uzaklaş -
malarını se}Teden Konçini ve Perini 

biraz yerlerinde bırakarak biz evvelce 
haber verdiğimiz köşebaşındaki iki 
papasın yanına gidelim. Bunlardan bL 
ri küçük. ince yapılı biriydi. Diğeri i. 
se dev cüsı:ıeli bir adamdı. Arkasında. 

ki elbise dar olduğundan her hareke • 
tinde çıtırdıyordu. 

• Bu iki papas taştan birer heykel. 
miş gibi kımıldanmadan duruyorlar • 
dı. Konçininin kapısının önünde olup 

bitenleri görmemiş gibi hareket etme. 
]erine rağmen, her ikisi de bütün söy. 

lenenleri işitmişler, bütün olanları 

görmüşlerdi. Araba hareket ettiği ıa. 

man küçüğü büyüğüne dedi ki: 

- Gördün mil Dalbaran, Lconora 
vakit kaybetmivor. İşte küçük çiçekçi 
kızı kaçırdı. 

• 
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- Hayır madam, söylenenleri işiL 
mcdim. İşitmiş olsaydım da bir şey an 
hyamıyacaktım. Çünkü italyanca bil • 
mem. Fakat ben düşündüm; kraliçe 
hazretleri benim gibi fakir bir çiçekçi 
kızı tanımaz. Böyle olduğu halde ken.. 
disini takip etmekliğimi emretti. Hal. 
buki benimle alakadar olmasında bir 
mana yoktu. Bundan şu neticeyi elde 
ettim: kraliçe hazretlerinin bu alaka. 
sı ancak mareşal Dankr'ın ricasından 
dolayıdır. 

Genç kızm bu kat'i ve tereddüd eL 
meden söylediği sözlerin doğruluğuna 
Leonora şüphe bile etmiyordu. Flo
rans büyük bir pervasızlık ve meharet 
göstererek annesinden bahsediyor, bu 
sözler ağzından öyle bir tarzda çıkı -
yordu ki, Konçininin karısı genç kı. 
zın hürmetle bahsettiği bu kadını ken. 
di annesi olarak tanımadığına kat'iy. 
yen hükmediyordu. 

Leonoranın ogenç kız hakkınd'1.ki dü. 
§Ünceleri onun lehindeydi. Maamaf ih 
kolaylıkla. aldanmıyacak kadar zeki o. 
lan bu kadın sorgularına devam eder. 
ken karşısındakine daha samimi gö. 
rünmeyi düşündü. 

- Dikka sahibi bir genç kız olduğu. 
nuzu görüyorum • dedi • etrafınızda o. 
lup bitenleri çok güzel muhakeme e. 
debiliyorsunuz, düşünmek kudretiniz 
faıla, sizi tebrik ederim. 

Lconora bir hayli müşkül bir mü -
cadeleye girişmi§ti. Karşısında müt • 
hiş zeki bir hasım vardı. Dessas kadı. 
nı aklı ile mağliıb edebilirdi. Florans 
Leonoranm bu sözlerinde bir istihza 
hiı:ı:1etti ve dedi ki: 
- 1 fade tarzınız nekaclar garib ki ma. 
<l a nı. Yoksa ıı.ldandım mı? Böyleyse 

1 
hayret edeceğim. 

- Niçin? Muhakemenize o kadar 

güvenmek adetiniz midir? Dikkat edi
niz kızım, bu hal biraz kendisini be... 
ğenmiş olmayı gösterir. 

Florans başını sallıyarak cevab ver ... 
di: 

- Hayır madam ... Cahil bir fakir 
kız olduğumu bilmez değilim. Fakat 
eğer alda.ndımsa çok hayret edeceğim. 

Eğer dediğim doğru çıkmazsa kraliçe. 
yi düşününüz madam. Fransa. krali ... 
çesinin benim gibi zavallı bir kızı gö. 
rür görmez hakkında bir teveccüh bes 
lemis olması lazım.gelir ki, bunu da .. 
mümkün görmüyorum. 

Kendini tanıyanlarca asabi görüle • 
cek bir halle gülerek: 

- O kadar inanılmaz şey ki, bunu 
iddia etmek için insanın deli olması 
18.zımgelir. 

Halbuki Leonora Floransı bilmedi. 
ğbden onun bu sözlerino kandı. Çok 
fazla gittiğ:ni anlamıştı. Düşündü: 

- Ne aptalım. Eğer bu kız doğru 
söylüyorsa onun nazarını Maryanın 

üz.erine çekmek benim vazifem değil. 

dir. O Konçininin ricasiyle kraliçenin 
kendisiyle meşgul olduğunu zannet. 
sin!. Ben Maryaxa haber vereyim d~ 
o da bu suretle hareket etmiye ~lıı
sm. 

Sonra yüksek sesle dedi ki: 
- Sözlerimi yanlış anladınız kı .. 

zım. Hakikati keşifte gösterdiğinis 
mehareti hayretle takdir ederim. Ha. 
kikatcn de kraliçe hazretleri mareşal 
Danknn ricası üzerine seninle alaka... 
dar olmıya tenezzül buyurdu. 

- Bunun böyle olduğuna emindim.. 
Bir müddet çarpıştıktan sonra din .. 

lenmiye ihtiyat:; duyan pehlivanlar gi. 
bi biraz sessiz durdular. Bu kısma ka. 
dar Florans galipti. Bunu hissediyor, 
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takat kareısındakine anlatmamıya ~a. 
lışıyordu. 

~nora: 
- Valdenizin ismini bilmiyor mu. 

ıunuz? • diy~ - biidenfüre bit sual 
lôtduyn d& Florans bu dolaba girme. 
dl. Gayet tatlı bir 8~8le hemen eu ct
va bt verdi : 

- Anııern mi? Ah madam. Onun 
l<lın olduğunu bir bilsem acaba bura. 
da durur muyum? Dethal onu bulmak 
için koşarak giderim. 

Florans bu sözleri o kadar büyUlr 
bir heyecanla söylemi§ti ki, Leonora. 
run en küçük bir tüphesi blle kalma. 
mıttı. 

- Bu kız hakikaten bir şey bilmi
yor - diye - düşündükten sortra yük. 
aek seıle dedi ki: 

- Babanızın ismini söyliyen ada • 
mm annenizin de kim olduğunu söyle. 
diğini zannediyorum. 

- Heyhat madam, söy1en1edi. 
- Halbuki bu adam onu mutlaka 

bilir. 
- MümkUndür efendftrl, haklısıntı. 

E~~t müsaade edeNMmlz ve o adam 
burad!YM kendisine sotllyrm. 

Bu s1Sz1eri söyllyen Flor:ln8. h~men 
ayağa kalkarak kapıya doğru ilerledi. 
Fakat maksadı Uindriyi bulmak de. 
fildi. Htilhuki r..conora onun l..andrt~·i 
g~rn\etlni Ist~mtyordu. HcMen önünii 
ke~r~k: 

- Niçin? diye sordu. 
- Nlçin olacak. Ona anMmin kim 

olduğunu söyleme~! için ri~a cdMe. 
fhn, yalvaraca~ım. Slzden de ist fham 
..ıenm. mtısaade edinlt de bu l\damı 
~reyim. 

- Olamaz. Krali~e:nhı sizi Mkledi. 
fll'li unutturiuz mu? 

Florans bu sefer bağırarak: 

·- -
- Anneciğim mevzuubahs iken kra 

li~eden bana ne? _ dedi. ~ 
- Demek oluyor k\ annenizi tanıya.. 

cak olursanız çok memnurl olaea.ksı • 
nız, öyle mi? 

- Memnun olaca~ım da saz mü? O
nu bir dda gOrm.e.k, kollanm1n ara.. 
sında sıkmak, kulağına: ''annecjğım" 

diye bağırmak için tereddUdsUz ömrtL 
mün yarısıru feda ederim. 

Floransm bu kadar heyecıınh \'e 
kat'f sOılcri tlıetine Leonora §Öyle dü
şUndU: 

- Bu kıZl!a.n zerr~ kad&r ;üph~ tt. 
miyo tutum yol<tur. Tanım11dıği a.nn~ 
sini Mkadar da çok seviyor. Bu, onu 
ti\nımadığı i~lndir. Şimdi ellme iyi bl.r 
tırsat geçti. Tatlılıkla beni U.klp et -
mesi i9in bir çare lfulmu~ oldum. 

YUkse1< tieda ile ve 8&mimi bir ta.\'ır
la dedi ki: 

- Giluı çocuk! ... BU i8U!ğlM na1l 
olmak için ~lkl d4 hi~blr şey hllıni. 
yen ve ~tmıii de burada olmıya11 btı 

8.<l~ma Jhtlyaç yoktür. Mare•al Dankr 
sanı\ ann~ni tanıtacak ve onun yanına 
götürecektir: 

- Ne Vıtkit? 
- Zannedcr!em yakında. Fak~t nıı-

nun fc:in evvel! oenl t.alf(i etml"n lıl.. 
zımdır 

- H.1ydi gidelim. 
u.6·1ora t>ir dakika. bıle l.sıyı'ttttıe

den M.rten kıifn k'olundan tut t 11 \·e 
yllr'UdU Mı!mnundu. K.ındl kcl\ı1irte 
.;ı ıtrek 

- O nereye ~ötüteteğimi ıme füt. 
şünmüyor. Onun en büyük arıu u tli
nımadığı annesini littlmak. Şımai ya.. 
kaladıın dernektir. Bu muhab~tten 

ıstiaf de ederek bu kıza iA!~dijimi 

ye~tıtabllirlm. • diye dU!ftlndUkten 
sonra yüksek sesle: 
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- Adımı nedir çocuğum'! ırnaliııl 
llördu Halbuki kı:ıın i~fuini lfümiyor 
değildi. Genç kız cevab v~rdi: 

- Bana 1ttci ~lçeği , yBhut da çiı:ek. 
~i kız, derler. 

- Fakat bu bir lsitn değil. 
- Parisliler bana bu ismi verdit~r. 

vaktiyle tok kUçükken bar,ka bir hı. 
mim vardı. Fııxat hatırlıyart\ıyorum. 

LOOnôta. Faustanın söylediklerin• 
h!lırh ·ordu. Konçini il fari dö Me. 
diçlnln kıtının ismi doğduğu zamıın 

Floranıı konmuetu. O suallcrihe de,. 
vam etti: 

- Pflki, tiu i11lm rıcycli? 

- BU isim natırımd:ırı ta.mametı 

~ıkrnıg;tı, Uzun seneler hiittln uğrae

mama rağmen bunu b r tUrm bulımı
~·rırum. Birli~ dlhıı evvel Bônayrhnız, 
siıo o vab vercmiyccektim madam. 

- Ytı ~imdi? 
- Şirı\c1i kafanıdalei l<artınhk bir • 

ll~ntiire a~dmlandı. Nasıl olduğunu 

hilmlyotUm, fal<a.t egkl ismim hatırı. 

ma g~ldi: adım ll"Jôraru;tır madam. 

- Btt hakikat~ garib. :Btn d~ l>Un. 
dan Söl'ıra s1ıl bu isimle çağıracağıırt. 

xxxvır 

F.V1N ETRAFINDA 

A Vlu~'a ''arırtışlardt. Evih kapısı a. 
~ fktı . Buradan dı$ar1 Çlktı1ar. Kapı. 
nın önlinde bir fltaba d ır.ıyordtı. Kort. 
çini, ba§ı a~ık ôlt1uttu Ml~ al'abamn 

l~İndo ya~Lıkt ra daytı.M'iış öt.uran 
krauce ilo konuşmaktaydı. Stôkko da 
tcygire binmf~. gôzlcrlnı \'ôjirar o~ 

k ı köşesifidô duran iki papa.sa dik. 
miş, btr heykel gibi durmaktaydı. 

Leonora kapının önünde dutmAsı i.. 
çin Floransa i~aret ettikten sonra ken • 

disi ıtrabaya yakla§tı. Konçini geti 
!!ekildi. Me.rl dô Mediçi it.alyanca olıi• 
rak ve gayet yavaş oir l!eale l'!örtlu: 

- Ne oldü? 
- Maaam, sizi t.etn1n ooerlm ki »0 

lôz lllçbir Şey bilmiyor. 
- Buha inanmak caiz midir? .. ic 
- Emin olunuz madam. Bu kil~u ~ 

kız bir şey bilse bile söy1emiyece~i1l 
kanaat getirdim. Alin ~ine ı<at§ı o Jca 
dar bUyuk lf t l!evğlsl var ki, ağtın " 
dan çıkacRk bıt ~l'.iile ona tiynn vere"' 
ceğini blliıeı dllltilti kc5pmdtna. ratl O• 

lur. 
Leonoranın gösterdi~i emniyet ;Mat~ 

yanın da katkUıunu it.ate etti. gıı~ıı. 
keııdiillne - annestne • ur~ı dııytn&k t) 

olduğu frlUHlbbetl lşifmel<la J'i i ~bi~ 11 

yecan Hie~tmemi&U. :Yalnız ıçıtıı çe.. 
ker~k dedi ki: ·ı:n 
~ ln$fillah ~ldinmıyorsun. ncnı J1 

taman\en ranat o1mlklığım için oıı~ı\ 
bir ~Y bilmediğine fyjMn iyiye errıı 
olmam lilzımdrr. 

~j!13"' 
Kraliçe ile Uottoranıti bii ıconu fs..-

1arı hir iki dakika devam etMlŞt!· ıııltl 
kat hu müddet za.tfında KôiW11 nıı 
karısı Florans ile nel& konu,tıığu tJ 

kı!aca, fakat tlÜ$illtryla. anla.trrı~o: 
K&pınn\ önlindo 15ek1emekt~ ölal\ ]<O 

rans, iki kadının kendisi hakkı~:ıııe.
nuştuklarına emin olarak bu niU ~l# 
m~nin sonunu ~kll!lneldeydi. .An11~1aıı 
ni görmek istiyor, fa.kat araban":ıyor"' 
tarafındaki perde buna mani 01tlerirl 
du Bu sıralatd& yanında eu ~ö 
yavnş"a söylendiğini duydu: a.f1-' 

- Eğer ölmek istemiyorsanıt, çr .. 
n~nitin ismlni bildiğinizi meydall~W' 
knracak blt N>zden ve bir hareke 

kaçınınız. • 1'ôll"' 
Biraenbire dönUnce ar~uırtdı }ı'!n~ 

çininin clurduğunu gördü, §aşırdı. 
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Karıncalar 
arasında 

te (Baş tarafı 5 incide) 
t~tıtıedi. Reis mitereddit gözlerle ct

l bt.kınryordu. 

Arkasından bütün dışiler ayaklandılar. 

Reis dişi: 
_.. Ark:ıdaşlar, bizim iç:mizde yu • 

murtlama ihtiyc:cmda olanlar vardır .. 
Kendilerinin daha fazla beklemeğe ta· 

Satıca bir dişi kalktı: 
~'Arkada.şiar ~sele mühimdir, ge· 
~ll~k vaktimiz yoktur, bir an evvel katleri yoktur. Binaenaleyh asıl vazife. 

rar Vermeliyiz. mizi görmek üzere içtimaı tcrketme • 
1-{ciı bu fikre iştirak eti: ğe mecbur kalıyoruz. 
~'Evet, bu hususta söz söylemek is Baş:ylc re:si selamladı, bütün salo • 
~el\ )'ok mu?. nun hayretten açılan gözleri önünde di· 

llı~tlonda müthi§ bir sükut hüküm sür şiler, hep birden dışanya çıktılar. Reis 
t~ h başlamıştı .. Dakikalar arka. arka.- ayağa kalktı: 
~ ttçtiler. Herke5!n canı ı;ık-ılmağa - Arkadaşlar, toplantı sona ermiş. 
!~dı. t' ır. 

ilhan TARUS ~et dişilerin reisi ayağa kalktı~ 

!· C. Ziraat Bankası lstanhul Şubesinden: 
llqlı Ziraat Mektebile Yetilköy Tohum blah enst!tüsünde yaptırılacağı 

~: ~ilen hangarların adedi üçten bete çıkarılmıı ve evsafında da değişiklik 
h ıJlttıı olduğundan inşaatı almak isti} enlerin verecekleri teklif mektupları 
~a>'liıl - 1937 p:ızartcsi günü saat 16 ya kadar kabul edilecektir. 

(etti Plin ve şartnamelerin Bankamız Müdüriyetinden istenmesi rica olunur. 

~) 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

n:::::i5ı, Doktoru •••-

N eca li Eakşi-~-
~ liıatalarını bergün aabah 10 dan 
~km 19 za kadar Karaköy TUnel 

1,t>'danı Mahmudiye caddesi No. 
2 de kabul eder. 

Dr. lhaan S•m=--• 

IiEO AŞlSI 
Tifo ve paratüo hutalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin tue aşıdır. Her 

ecza.hanede bulunur. Kutwıu: ~5 
kuruştur. 18 Satı ve cuma günleri saat 14 den 

ıe kadar paraıuzdır. r \.. """11:11: - 1111 na::mı=::::::anaı11111 c:rmı 
"----- :::anmıwwwmmanawww-:ı DOKTOR ii 
Kiralık bina İ K 1 .. il 

~ ema ozsan r 
"· l\tıç vapurları Şirketinin Ayvan· O 1 •i ~, 

1
. ro oğ . Operatör :1 t~ Y deniz kenarında depo ve atölye • 

~-tak kullanmağa çok elveriıli eıki Bevliye mütehassısı ·ı:: 
~t Ka.raköy - Eksehıiyor mağaza!ı 
• e binası kiralıktır. Galatada Meh • d H gUn ğ • 
•t >ır ıı y-cWın a. er ö leden sonra 

~'la ı _~§ahan No. 45 av
7
ukat Narli - I 2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 I 

lnuracaat. Tel. 4208 • _ :;m:ımıuamm::m:::ı:mmr:::nı:r:naanmm 
----~~~~~~~~~ ......... ~~ 

HABER - :Ak.tam ~tuı 

ispanya 
cumhuriyet 
pasaportları 

ltalyada muteber 
tanınmıyor 

ltalyıı. , İspanya cumhuriyeti hük<ımetinln 
pasaportunu haiz olan klmıeleri memlekete 
sokmamaktadır. Niyuz Kronik! razetesinln 
Venedlk muhabiri, bu k&rarm ~ayanı dikkat 
lılr orneğini kaydetmektedir. Muhabir diyor. 
l<I: 

"İtalyanlann, İspanyol aııllerine ka111 ıem 
patilerini lıbt.t edecek bir diğer miaal de, 

ınemleketlerlne İngiliz ulllerinden Lady Haı1 
menin - aslen İnglliz olduğu ha1de flmdi 
İspanya cumhuriyeti pa.sıı.portunu taşıyan -
hususi hizmetçisini sokmamalarıdır. 

Bu kadm, dört sene evvel bir bpanyol ile 
evlendiği için, o zamandanberl İspanya cum 
hıırlyeU bUkümetınln puaportunu haiz bu. 
lunmaktaydı. 

Lady Haldmen, iki gUn evvel Venedi'e 
gelmlı ve hizmetı;islnio de bağajlarla eon. 
radan ıeıece~nl ümit etmiııti . ha1buki, ttaı. 
ya hududund&n a1dıtı bir telgrafta, hpanyol 
pasaportuyla kadmm İtalyan topraklarma 
aokulmadığı bildirildi. 

Kadının pa58portu, esas itibarile ber cihet 
ten tamamdı : bir nok-'lanı yoktu. Bununla 
beraber. kadını, trenden dı§arı atmı~lar ve 
konsolostan etraflı maJQmat almak Uzere 
Bern §ehrine göndermişlerdir. 

Kadın, onların dediğini yap1lU§tır. Fakat 
anlaşıldığına göre, yalnız Franko puaport.. 
tarı olan ldmııeler İtalya hududuna geçebll. 
mektedlr. Batk~ tUrlU hiçbir tspaııyol yurt. 
daşı ltalyaya ayak basamıyor . ., 

Kadın 
27 şari:Oa 

Güzel 
olabilirmiş! 

Bir İspanyol muharririne göre kadın giı. 
zeltiğ'inde 27 ıart vardır. Bunları muharrir 
şöyle sıralıyor. 

3 Beyu: - Cilt, ditler, eller 
3 Siyah: - Gözler, kirpikler, kaılar. 
3 Kırmızı: - Dudaldar, yanaklar, tır. 

naklar. 
3 Uzun: - Boy, saç, eller, 
3 Kısa: - Kulaklar, dl§ler, bacaklar. 
3 .-eni~: - Gö,U.. a1ın ve kllflar &rasm. 

dakl mesafe, 
3 Dolgun: - Dudaklar, kollar ve baldırlar, 

3 İnce: - Bel, eller ve ay&klar, 
3 Narin: - Parmaklar, saç ve kalçalar. 

TIY A.TROLAR: 
ERTUCRUL SADt TEK 

Bu gece (Suadiye) 
,Jlajında (Aman hanım 

sus) ve (Kılıbık) cu. 
ma.rteai (Büyükdere) 
aile tiyatrosunda. 

-- --- ---- -=-- -- -- ---~-=-- ----~---- - . 

ıı 
mrcr 

Mldyatta petrol araştuırma naıırı 
• 

Midy'attan bir man~ara 

Midyat, (Hususi) - Buraya bağlı 

Kerburan nahiyesinde petrol araştırma

larına ehemmiyetle devam olunmakta· 

dır. Buraya makineler getirilmiş ve mü 

hendisler ıondaja başlamışlardır. Bu 

güne kadar elde edilen neticeler ümit 

vericidir. Matlup neticeye vasıl olun· 

duğu takdirde Türkiye petrol ihraç e
den memleketler sırasına girecek ve te· 
sisata hemen başlanacaktır. 

Midytrt bu meıut istikbale kavut 
tuğu takdirde çok b:iyüyecek, iktısadi 
~enişleme ve ima.r hareketleri burayt 
şarkın mühim bir merkezi haline geti· 

recektir. 

Istanbul konuşuyor 
(Ba§tarafı 3 iincüd-'J) ı 

- Ne yapalım, birader, dedi. Şimdi 
dünya para kaz;ınmak dünyası, hurda· 
cılık ta bugünün en iyi işi olduğuna 

göre.bu mesleği tutmakla zannedersem 
akıllılık etmiş sayılının. • 

Bundan sonra, arkadaşımla dakika • 
!arca hurdacılık hakkında görüştük. 

Ondan öğrendiklerimi §Öyle hülasa ede 
bilirim. 

Hurdacılık, eski vapurların, otomG -
billerin, fabrikaların veya buna benzer 
yerlerin her türlü uki demir ve ldökme 
aksamını alıp. bunların işe yarar ta • 
raflarını gene parça parça, işe yaramaz 
krsırnlarını da tekrar eritilmek üzere 

toıılarla satan esnaftı. 
Vaktiyle Avrupaya, büyük ihracat 

yapıldığı için hurdacılık pek karlı bir 
i ti. Fakat, demir ıanayiinin memle -
kette de inki_şafına karar verilip, hurda 

demirlerin Avrupaya ihracı durdurul -
duktan sonra, şiıridi hurdacıların vazi
yeti, adeta kumbaraya para atmaya 
benziyormu§ .. Yani bütün mallar hüku
metin satın almasınr beklemek üzere 

stok edilmekteymiş .. Satış fiyatının da 
r.e şekil olacağı belli olmadığı için, 
hurdacıların istikbaldeki kazanç vazi -
yetlerinin ne olacağı da şimdi bilinemi· 

yormuş. 

Maamafih bu işle uğraşan bütü es· 
naf, hükumetin. kendilerini himaye c· 
decek bir fiyat tayin ddeceğinden emin 
bulunuyormuş ve eskisinden daha da 
az kazanac·ak olsalar bile, memlekette 
demir sanayünin kurulmasından çok 
memnunmu!lar •. 

Hurdacıların diğer bir derdi iıe, de· 

niz filomıza yeni yeni gemiler alınma -
ması yüzü1*len eski ı:cmilerin hurdaya 
çıkarılmaması imi~. 

Bütün bunları bana uzun uzadıya 

izah eden arkada~ım sözlerini §Öyle bi· 
tirdi : 

- Şimdi yegane arzumuz, demir 

fabrikasının bir an evvel faaliyete reçe
rek elimizde bidktinniş olduğumuz 

mallan satabilmejtir. Çünkü, stok art -
tıkça, sermayemizi uyutmuı oluyoruz 
ve vaziyet tabiatiyle zararımıza olduğu 
gibi, malın maliyet fiyatmr da arttrn.. 
yor. 

Bu muhavere nihayete crldiği zaman 
hep beraber !dükkandan çıkmış, artık 

matbaaya dönın.iye hazırlanıyorduk. 
Karşıdaki dükkanda eski çapaların 

boyanıp yenileştirilmesi hala devam e· 
diyordu. Oraya doğru yürüdük, içi bin 
b ir türlü madeni eşya ile dolu garip 
'3ükkana bir nazar daha attım. Sonra 
yolumuza devam ettik. 

Hurdacıların sokağından ayrılırken, 

Adnan garip bir şey daha söyledi : 
- Buranın , bir derdi de, caddenin 

yeniden yapılıp tanzim cldilmesi etrafın 
dadır, diyordu. Fakat yanhı anlaşılma
sın , yani hurdacılar bu caddenin tamir 
edilmesini istemiyorlar. Çünkü o za • 
man yeni kaldınmlann üzerinde, demir. 
leri balyozalarla kırmak adetini kaldır- . 
mak lazım gelecektir. Halbuki şimdi, 
bizim en mükemmel parçalama tezga -
hrmız, u harap, .berbat kaldırım taşlan 

drr. 
"YolunJ n yapılmasını istemiyen bir 

sokak halkı, , inanılır şey değildir am -
ma, söylediğim ayniyle hakikattir. 

Son cümlelerdeki bütün ciddiyete 
rağmen dostumun sözleri bana yan p... 
ka g ibi geldi. Bu arzuya hala inanamı
yorum. Muhterem okuyucularım , ııı 

size olduiu gibi anlattım. Siz ide ister 
inanın, ister inanmayın .. 

HABERCi 

HABER 
ilan 

tarifesi 
tlin sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resml ilanlar 30 ,. 
DördUncü sayfada 100 ,. 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 11 

Birinci sayfada 400 ,. 
Bashk ilanlar 500 •• 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 

küçtik ilanlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri müddetince farka. 
lınmaz. Uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. tıaıı ver. 
mek hususunda yalnız ve münha. 
sıran V AKIT YURDU altmdaki 
Kemalettin lren ilan bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon : İstanbul • 2•370 
~~~~-~~~~~~~~~ 

::1::11:::::::::::=:::::::::::::-::::::~:::::=::::: r d Meccani muayene 1 j! Perşembe gUnlerl saat 2 den 6 • kadar 1 
ri Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 
!! numarada Doktor Mümtaz Gürsoy 
il fakirleri parasız muayene eder. n 
.. zman&&am::::ı:.-m:a.~n=-:H 
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- Neşesiz ve kırgın 
HA Ş I, Dl Ş LE R 1 A ·'.\ R 1 YOR 

Halbuki 
bir tek 

Nevrozin 
alsa bütün 

ağrllar geçer 
raha ederdi. 

Ağrılar - Re matiznıa -
Nezle - Grip 

E OZi 
Karşısında derhal ric'ate 

mecbur olur 
icabında gUnde 3 kafe ahnablllr 

VAL E Lokanta ve 
oırananesı J!1m.lllonü Valde hanı içinde No. 17 

20 - 21 / 9 / 937 günlerine ait tabldot listesi 

__ , 
OÇ YEMEK 32.S KURUŞTUR 

Birinci yemekler: Koyun haıtam ası, düğün kızartma, patlican kebabı, do
matesli fırın kebabı, kadın budu köfte, piliç dolma, 
balık. 

ikinci yemekler: Etli bamya, Ayşe, patlican musakka, terbiyeli köfte, 
imam bayıldı, zeytin yağlı Ayşe, pila..,-, Tatar böreği. 

Üçüncü yemekler: Revan~ elma, ayva, şeftali komposto, meyve, aynca na· 
dide balık ve tavuk etleriyle alakart periı: servisine baılamı! bulunuyoruz. 
Bu servisi bilhassa balık meraklıla rmrn nazarr dikkatine arzederiz. ·-· 

••-•.,. TUrk Maarif Cemiyeti 
_ idaresJnde 

Kı 
Orta ve lise kısımlarına 20/Ağwıtos/937 den itibaren talebe kabu

lüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
name mektep idaresinden istenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 
lisesi direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

fstanbul Leyli Ttp Talebe Yurdu talebesi için (576) adet paltonun imali açık 
eksiltmeye konmuştur • 

1 - Eksiltme: Cağaloğluooa İstanbul Srhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasındaki komisyonda 29-9-937 çarşamba günü sa.at (15,30) da yapılacaktır. 

2 - Muhamm~n fiyat: Bir ad~t paltonun imal fiyatı {585) kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: (252) lira (72) kuruştur. 
4 - İstekliler nürnune ve şartnameyi her gün Çembcrlitaş civarmd.s Fuat Paıa 

Türbesi karşısında Leyli Tıp T alebe Yurdu Merkezinde .göreb!lir. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait T icaret Odası vesikası, şartnamesinde yazrlı 

vesaik, (2490) sayılı kanunda yazrlı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektuplariyle birlikt~ komisyona gelmeleri. (6096) 

HA13ER - J\kşam ı:toatuı 

l~I ~~~~~~~~~!!!!!!i! Telefnn: 421117 ~~~~~~~~~~, 
Ni§antaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

1 YATtLll .Li TERA KKi LiSESi louNoôZL"!) 
ANA . iLK . ORTA • LİSE KISIMLARI kUl'• 

Kız ve erkek Öğreniciler içiıi y&nyana ve g'l nlş b:ıhı;eU iki binada a~Tı YATI tc§kllAtı vardır. Fransızca, Almanca, tn::nııc• 
i_ !~rm_a dokuz ya~mdan ba§lıyarak but~~iler iştirak edebilirler. Okul hcrgiln ııaa! 10.17 ar:ı,~nd~a~a~çı~ktt~r~. !!!!!!~~~~ 

r - Eski FEVZiATI • 
Yatıll BOGA ÇI LiSELERi Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - ilk - Orta - Liıe ıınıOıu-a talebe kaydı için her ıüıt 

mekttbe müracaat edilebilir. l atiyenlere tarifnııııme sönderilir. 

Arnavut.köy tramvay caddeıi: Ç:ftesaraylar. Telefon - 36.210. ___ ........... 

KumbarM biri 

~~-----~~~----~~-/ 
PA'2ANIZ rAiZ G[Ti~M,~ Kimyager 

Hüsameddin 
. \fj ÇA [NI '$ 1 p_ 

TOrklyedekl Hataylılara llAo 

D h • ı • v k A 1 t • d Tam idrar tahlili 100 kuruştur. a f 1 ye e a e 1 n en : Bilumum tahlilat. E minönü Emlak 

Sancak arazisi !dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazisi dahilinde ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
doğmuş olup da, Sancak statüsünün mer'iyete gireceği 29 Teşrinisani 1937 tari- l l..•B•elıııynh•an•ı•. __ • _____ __. 
hinde 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler, bu statünün l 2 inci maddesi ;;.hkamı 

mucibince, Sancak vatandaşlığını iktisap edebileceklerdir. Bu şartları haiz olanlar- ı .. -----..-.------ıı:. 
dan Sancak vatan1daşlığrnı iktisap etmek istiyenlerin 29 Teşrinisani 1937 den Oöz hekimi 
itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. (3486) (6329) Dr.Muıal RamiAgdın 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu. 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000, 25.00(l, 20.000, 15.000 
10.000 liraiıi< ikramiyelerle ( ~00.COO ve 50.000) 

l iralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat ı 

Muayenehanesini Taksim. Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün : Oğleden 
sonra saa t ikiden altıya kadar 

~ ................... 111111 

Opratör Uroıog 
Doktor 

. Süreyya Atamaı 

1 
Beyoğlu lstiklll caddesi Parmakkapı 

T ramvay durağt No. 121 birinci 
bttald 

il Muayene haneıinde haatalanru her: 1 
ı i gün saat 16-20 arasında bbul 

Bilet alan he rkes 7 ·birincİtCfrİn-93 7 günü ak§amına kadar biletini değit· İİ eder. 
1 
! 

tirmiş bulunmalıdır. l IUıiiP"PHIHIUUlll:ı:anmınıumnn=mwwwl 
Bu tarihten som a bilet ilzerlııdek'i hakkı sakıt olur •• 

~ '" \& 

~ 

. ' ~ususi ŞARTLAQl t!.IZ ~A~~1,~t1 
G IŞ[L~R iM iZDı:N MALUMAT. J\L. 


