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Celal Bayarın kabine teşkiline memur edilmiş olduğuna dair 
Cumhur Reisliğ i Genel Sekreterliğinden yapllmış bir tebliğ yoktur 

• 

'.lııcı 7'arf1t Ko11grc,i d!!:: son tnııfaıı tısıııı yaparak çalı..Jmalarım bitirnıif. 
tir. B.ı Jw.su~taki ta/ silô.t -~ ilJıcü sayfad.adır 

·Salahiyet 
sahipleri 

·ne digor? 
Şayialar başlayınca ilk i§b:niz An. 

karada. Cel8.1 Ba.yarı aramak oldu. E.. 
vinden aldığımız ilk oeva.b muhterem. 

' Başvekil vekilinin mutadla.rı olduğu 
üzere atlarına. bindikleri ve gezmeye 
çıktıkları oldu; maamafih "yemeği 

, her zaman evlerinde yedikleri ve saat 
'. on ikiye çeyrek kala mutlaka a.vdet e.. 

decekleri,, de bildirildi. Bunun üzerine 
saat tam on ikide tekrar Ankarayı 

a.radık. Bu sefer başvekil vekilinin e.. 
vindeki telef ondan gelen ses, bizzat 
muhterem Celll Baya.mı nazik sesi 
oldu: 

- Buyrunuz..; . 
- Bu sabahki gazeteler Başvekill~ 

ğin asaleten size tevcih edilmiş oldu.. 
ğundan bahsetmektedirler. 

- Bu meselede §8.hsnn mevzubali 
edildiği için bunun etrafında mütalea. 
dermeyan etmek ve fikir ~ermek ba.. 
na. teveccüh etmez. 

Saym vekilin Akşam gazetesini Cie 
ayni sözlerle kareıladığmı okuyoruz: 

(Devamı 7 '1ıcide) CeUJ.l Baym-

de Q iş nı esi için· 
• 

Meclisin toplanmış bulunmasına veya toplan-
masını beklemeğe teşkilatıesasiye kanununca 

Lüzunı yoktur 
Başvekillikten lnönünün çekildiğinden 

Yabancı devletlere haber 
verildiği de yalandır ! • 

Başvekil İnönü Cumhurreisine isti. 
fasını verdi mi? 

Bu sabah çıkan gazetelerden dör. 
dünde buna. temas eden yazılar var. 
Kurun refikimiz, Ba~vekilin BUyUk 
Millet Meclisi Reisliğine namzetliği 
konulacağından bahsediyor, .;ran ise 
ba§vekalet vekili CelfılfBa:yarm "asa.. 

leten" ba.ş\•ekil olduğunu şöyle bir ı.. 

fadeyle haber veriyor: 
·~ekillik kat'ileşti.,, 

Tan başmuharriri Ahmet Emin Yal. 
ma.n, Başvekil İnönUnün İktısat vekili 
Celil Bayarın başvekilliğe asaleten 
geldiğim haber verjrken Meclisin ka... 
~ah bı.ilunmas1 Y.llzJ:lıiden başvekillik . . 

salahiyetlerini §imdilik vekiı.letcn ida.. · 
re edeceğini, ve meclis toplanır toplan.. 
maz bu vazifeyi asaleten deruhte ede.. 
ceğini,, yazmaktadır. Ahmet Emin 
Yalmana göre, bunun böyle olmasına .... 
sebeb bu ay içinde fevkalade bir top. 
lantı yapmı§ olan meclise bu meeele 

(Devamı 7 i1ıcfd.o), 
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=15ış Sil/4sa: 

Bu dünya ner~ye 
gidiyor? 
Va~an : Şekip Gündüz 

Şimali Amerika Birliği birkaç gün önce "Temel yasa günü"nU ("") bayram. 
ladı. Cumhurreiai Ruzveltin bu münasebetle söylediği büyük nutukta rejim. 
lere temas eden şöyle bir cüm!e var: 

"- Demokrasi krallıkların halkı ihmalinden doğmuştu. Bazı memleketler. 
öe, halka faydalı bir şeki!de tatbik edilememesi ye in i di!\ ' atörlüklerc terket. 
mesine sebebiyet verdi. Fakat diktatöıllikl~rin iurlia rttikl rri fazi ' etlcri göstc. 
rememeleri demokrasinin tekrar kuvvetlenmesine yol açmış~ır .. , 

Dünyanın bugünkü şartları içinde )bu sözlerin birçok mcmleke~lerde derin 
akisler yapmış olduğunu kabul etmek lf.zımd1r. Zira demokrasiye uvmıyan 

rejimlerin devam ve selametinden emin oln,a1ı~ını söylemekle n.uzvclt Al. 
manyaya hükmeden mu;yonal sosyalizmi, dün~·anın aı ~ ıda birine hükmeden 
Jiomünizmi, İtalyayı idare eden faşizmi açıkça bir inhidam arücsinde addet.. 
mekte olduğunu ilan etmiş bulunuyor. 

Acaba Ruzvelt, demokrat Amerikanın temel yasasına sadık kalacağına ~öz 
vermiş, and içmiş bir Cumhurre~si olduğu için mi böyle söylüyor: yoksa bu 
sözler dünya ile yakından temas eden, dUnyanın nabzını tutan bir münevverin 
müşahedelere ve tetkiklere dayanan samimi kanaatini mi ortaya atıyor? Bunu 
tayin etmek hakkını zamana ve tarihe bırakmak daha doğru olur. Fakat bu. 
gUnktl dUnyayı bu gözlükle şöyle bir !Cyretmekten bizi kim meneder? 

lşte nasyonal sosyalist Almanya... Ruzvclte göre, demokrasinin bir mU. 
him vc8ikasını, yani Vayman parçahya n bu Almanyada halkın, diktatörlük 
kurmuş bir rejimden ''fazilet" terini ispat etmesini beklediğini sanmak la. 

lmn. 
İşte faşist İtalya ... Burası da diktatörlükle idare edilen bir memleket. tıp. 

~t Alma.nya. gibi, tıpkı Rusya gibi bu d tyarda da mUtemadiyen söz söyleniyor 
\'e hep bUyUk gUnlerden, fqimıin f a.z:ile tlerinden bahsediliyor. Demek ki halkın 
curada. gösterdiği büyük sabrr ve taha nunüllerin l!ebebi de §U mahud "fazi. 

let" terin ispatı. 
Dahası var. Faraza Bulgaristan da diktatörltikle idare ediliyor. Kral Bo. 

ris Sobra.nyayı kapatmış ve bütün iktid Ut Sof ya l!!arayında toplamıştır. Fran. 

ko İspanyayı hep böyle bir takım "fazilet" leri ispata imkan ve saha bulmak 

\imidiyle yakıp yıkmaktadır. 
Demek oluyor ki, Ruzvelt bütün bu hadiseleri gelip geçici addetmekte '\'e 

b ir giln sabn ve tahammUlü tükenip U midi 'kesilecek olan milletlerin başla. 
rmdaki bu rejimlerden silkinip tekrar demokrasiye can atacaklarını ve dört 
elle sarılacaklannı 8alllllakta.dır. 

A \TUpanın bir rejim tasfiyesine gir dlği bu günlerde Amerikadan gelen bu 
teşhis Avrupadaki iki cepheyi de bir h &yli sinirlendirmi3 olsa gerek. 

Şekip GONDOZ 

(""') "CoMtitııtiom Day'' 

Japonlar şimalde 
bozguna uğrailılai
Beş bin maktül ve iki bin esir 

vererek kaçtılar 
Tokyo, 26 (A,A,) - (Tebliğ) - 2~ eylU?. ı 

de t!la&t 10 Ue öfte ara.tında Japon tayyare 
filoltırt, 3 de!a Nanldn Uzerinden uçmu,tur. 
Tayyareler, evvel& belediye dalttainl, .anra 
tert!laneyl ve UçUncU de!& olarak telsiz tel. 
gra.t lııta.syonu ne uker1 blnalan bombardı
man elml§lerdir. Ha.sarat mUhlmdir. 

2:S eylCH sabahı Japon tayyareleri, bir eaat 
fasılasız olarak, Cantonu bombardıman et.. 
:rnl§tlr. Canton, hemen hemen t.amamUe ba.. 
rap oımu§lur. 

Çinlilerin bir mu vaffakiyeli 
Nankln, 2:S (A,A,) - Ka.ref&l şanıkay. 

§Ckln kararglhma gelen haberlere göre. Çin 

kuvveUerf, ilk defa olarak şaııelnln fim&lin. 
de bUyUk bir muvat!aklyet ka.zanmJ§ıar ve 

g6ğüıı göğüse ıılddeW muharebelerden 90nra 
Japonlara beş bin aaker zayiatı verdirml§ler_ 
dir. !ld bin :Japon da esir aımmıtrr. 

Gazeteler, ayrıca Çiıılilerln Şanainln ~ma. 
llndc Tatungı geri aldiklannı bildirmekte_ 
dir. 

raponlar sulten hoşlanmı yorlar 
Peldn, 25 (A,A,) - Japon ıuıkert ma.ka •• 

matı namma söz söylcmcğe sa!Ahlyettar bir 
zat deml§Ur ki: 

•'- Sulh mUzakerelerfnden bahııetmek için 
vakit henUz pek erken olmakla beraber Ja. 
pon ordusu muhuematı tatil etmemesine mil 
saacıe ba~olacak ıeldlde muhitin hava.ıım. 
da bfr tebeddUI vukuundım memnun olacak_ 
br .. , 

Nyon anlaşması 
ltalyayı a lakadar eden 

Müzakereler yarın 
Parlste başlıyor 

Parla, 26 (A.A.) - İngiltere, Fransa ve 
İtalya mUlehıwmılan İtRtyanm Nyon ttllA. 
!ına l§tlrak etmesi meseleainin teknik bakı. 

01mdln tanzimi meeelesinl tetkik etmek Uzer~ 
pazarte:>I gln:ıil saat 10 da bahriye nezaretin. 
de toplanacaklardır. 

Konfernnsm meımlslnl sUratıe ikmal cdt . 
ceğl znnnolunmaktadır. 

Franııu: ve lngtUz heyeUerlnln a.rzuııu, 

;vp.mba günUne k&dar bir ııetlce elde et. 
mektedlr. 

Talımtn -edilen hal sureti !taıya.ıı filosuna 
T1~nl:;en ve AdriyaUk denizlerinin kontro. 
ltlnden b&~ka l!!lcilyıı. ile Tunus arumda 
bulunan ve Trabluagarba k&dar Ü.Zanan k11. 
mna kö12troıun11 vermektedir. 

Bu zat, Çinin bir teemmül vakfesi geçir. 
meal ve Paotıngtounun eukutu keyfiyetinin 
verml31 olduğu dersin gözönUne getirerek 
düoUnmeat twm olduğunu llA.ve elml§tlr. 

J apon yalanını tekzip 
Cenevre 26 (A,A,) - Lltvinof, Havas a. 

jan11 muhabirine ıu beyanatta butunmu,. 
tur: 

"-Tokyodan gelen bazı haberler Çin 'le 
Sovyet Rueya aruında gizil blr muahed.:ı 

mevcut olduğundan b&bıetmektedlr. Bu ha. 
berter, hayıı.l mah.lulUdUr ve ka'tıyyen asıl vı: 

eauı yoktur.,, 

TOrk parası hakkında 

Şayia 
çıkaranlar 

Teshil edildi 
Türk parasının kıymetinin düşürü

leceği etrafındaki şayiaları çıkaranlar 
hakkında b°aşhyan tahkikat devam et· 

mektedir. 
Bu şayiaların Beyoğlunun muhteliC 

semtlerindeki kahvelerde bulunan bazı 
kimseler tarafın.dan çıkarıldığı tesbit e· 
dilmiıtir. Bunlar şayiaları çıkardık· 

tan ıonra sarraflardan altın, borsada da 
Türk borcu ve Anadolu tahvilleri gibi 
kuponları yabancı dövizle öclenen tahvil 
!eri toplamıya başlamışlardır. Fiyatlu 
yükseldikten sonra altın ve tahvilleri 
yava§ yavaş satmı~lardır. Norman za
manlarda bonada günde 500 - 600 tah 
vil üzerinde muamele olurken p.yiala· 
nn çıkttğı gün .6.000 Tüfk borcu ~ze
rinde muamele yapılmıştır. 

Borsa komiserliği hangi şahsiyetle
rin o gün en çok Türk borcu aldığını, 
hangi sarrafların en ziyade altın sattık· 
larını teabit etmiştir. 

Emniyet direktörü Salih Kılı~. 

dün borsaya giderek komiser İhsan 

Rifatla görütmüş, bazı kimseler isticvap 
edilmlıtir. 

Şayiaları çıkaranlar tamamiyle tes· 
bit edildikten eonra müddeiumumiliğe 

verileceklerdir. 

HABER - :.\ICsam postası . -

tıua2-I 
Bayramzadenin evlendirdiği 

Serseri ·· bana 
ha hşiş ve·rdi ! 

· 'if a;gaıra: Alıa Gü11düz 
Umumi harbe ycti§enler Bayram za 

de Hakkı beyin ne olduğunu biliTler a 
ma kim o3:luğunu bilmezler. 

Ne olduğunu ! ÖYie b'lirler: 
Bir yıl iç ' nde hiç yoktan yüz binler 

ce lira kazanmış. ikinci yıld'1 bu parayı 
beş on misline çıkarmış bir adam. B:r 
harp zengini, bir yeni zengin, bir türe· 
di ki havaya altın, denize gümüş, kara 
ya banknot saçıyor! 

Ne eski ıarkadaşlannı tö.nıyor, ne 
yeni dost!arına yardan ed'yor. ne fakir 

fukaraya metelik veriyor. Ortağı müı· 
yü Aravyanla bir olrnu:;lar her gece 
"Vur patlasm, ı;al oynasın, bu hayat 

böyle geçer, bu hayat böyle geçer, 
hey ı .. deyip yaşıyorlar. 

Levazım daire!i. iaşe nezareti. şe 
keıi:ien paspala kadar bütün piyasa o 
nun em:r ve fermanı altında! Bayram 
zede Hakık mı? Papel imparatoru! Gök 
yarılmış ka!a!ına altın yağıyor 1 

Evet ne olduğunu böyle bilirlerdi. 
• Kim olduğunu da ben söyliyeyim: 

gski arkadaşım Hakkı, Bakırköy 

baruthanesi muhafızı binbaşı Bayram 
a~amn oğludur. Tahsili yerindeydi. 
Bu kadar iyi. düzgün karakterli adam 
az bulunur. Kdi:. halinde. Şatıafattan 
ıarlatanlıktan anlamaz. Dot1tuna da dü 
manına da dost. Müzevvirlik etmez. 
Gammazlık bilmez. Hafiyelik yapmaz. 
Yüze gülüp arkadan söylemez. Sivril 
mektc gözü yok. En hazetiği şey iyilik 
etmek. En nefret ettiği şey bir adamın 
yardım etmek elindeyken bunu sirge 
mesi. Az fakat tatlı konuşur. Hayattan 
memnun. Nikbin. ''Ne verseler ~na p 
krr, ne kılsalar ana şad" halince kazan 
c:ınca ya,ayıp cWen bir insan. 

o nmanar milli tfc~t mOda kit 
"<fnüne gekri· Milli ticaret'' d iye ·~~ 

bakkal fdükkanı açıyordu. Aşağı yukarı 
cebinde beş on kuru~ gören tezgahı ku 
nıyor, sabunu, prinçi istif etti mi, milli 
ticaret olup çıkıyor ve tabii ertesi günü 
de topu atıyordu. 

Hakkı da kendine göre ufak tefek 
i~ler yapmağa çalışırdı. Fakat yüzspz 
olmadığı için her tarafa sokulup dala 
vere çeviremer.di'. Tab:atmdaki mertlik 
ten ayrılamazdı. 

Derken umumi harp patladı. 

t pucu İsmail Hakkı paşaya gesti. 
Ortada kocaman alış verişler vardı. 

Bu işleri sen yapmazsan öte!ti. yapacak · 

bu gecerem~zse ba~kası becerecek. Şu 
yapmasın, bu yapmasın, kim yapaoak? 

ismail Hakkı paşa da her insanın 
düşündüğü gibi dü~Undü . Bütün i§lerde 
en yakın arkadaşlarını, en güvendiği a 
damları aradı. Dünyanın her yerinde 
bu böyledir. Hakkıy! Eakırköyden, ba 
basından. itilafç'lar zaman!nd~ Paşa Be 
kir ağa bölüğünde hapiste iken Hakkı 
nın gösterdiği yardımlardan. m<!rtlik 
terden tanıyordu. Karakterini biliyordu 
ve İh:mad ediyordu. O devirde Hakkıyı 

çağırmasaydr da fasiki 'mahrumlardan 
kimi olca ça ğıro:aydı; 

- Al JU if sana verdim. Yap ka 
zan. 

Deseydi, hang!si reddederdi? fnsan 

bir hüküm vereceği ?aman kendisin
den pay biçmeli. Mesela ben. Bugtln ~e - . 
kcr kralı b:ni ça~ırsa. deşe ki: 

- Nistcl·,: kö~klcrimdcn ortancası 

nı sana bağışla:.!ım. llcr kış git, yan gel 
otur. Harcırahı benden. 

Böyle b'r tek1 ife "Hayır"mı öiycce 
ğim? 1 O zaman adam::ı budala derler. 
Hoş kral hazrctler:i dahi böyle bir tek 
lifte bulunacak kadar saf değ :Birlcr ya 
neyse ge({clim 

fsnıail Hakkı paşa da bir sürü hima 
ye ettiklt"rrnin arasına Eayram zade 
Hakkıyı da aİdı . • 

Bayram zade bu tutuluştan ve o ka 
lantorlaruştan hiç şımarmadt. Tanıyan 
bilen Allah için söylesin. 

Umum harb'n üçüncü yılının sonla · 

nnda i.di. Ben. istemiyerek ~ilecikte o
turuyordum. Bile:iğin istjlsyonu k~a 
baya epice uzaktır. btasyon eğlenceli 
olurdu, ara sıra, dav.et eden olursa is 

tnsyona g.'dcr biraz vakit geçirirdim. 
Bir gece arkadaJlarla :stasyon büfe 

sinde oturuyorduk. Tren geldi. Yolcu 
lar arasın~an tam tertip sıfır numara 
bir serseri çıktı. Koşarak yanıma geldi. 
Bir şaklabanlık, b:r şaklabanlık ! 

- Sen kimsin yahu? 
- Aman beyim! beni tanımadın mı? 

Öyle ya serserilikten ne yüzde bakıla 
ca'k yüz, ne kılıkta kılık kaldı. Sen is 
tanbuldayken her uırr.an b:ni kollar. 
mangiz uç'anırd n. Ben eli bayraklı 

mcş..'rnr serseri ( ... ) bendeniz. 
- ll'ç hatırlamadım cııma, ı:ene sora 

yrm, burada ne arıyorsun? 
- lstanbula gıJ:yorum. Gc;yn mü 

sellah:ı ayrıld ım . Pencereden burada 
oturduğunuzu gördüm de .. Şey ... 

Arkadaşlardan biri pek muz:ipti: 
- Ne §eyi ? Dilinin altında ne var 

söyle bakalım? 
Bu suali bekliyormuş. Ne şey.: oldu 

ğunu anlattı : 

- Beyfcndiciğim ! Aslanım. kapla 
nım ! Göıler.:m ·kör olsun ki kara mete
liğim bile yok. Bana beş l ira ver. Altın 
değil, kağıttan, kağ'ıttan lira. Ben ·ka 
ğıttan liraya da fitim. ' . , . . 

Gülmeğe başladım. Çünkü cebimde 
beş lira de;U ya, beş mec'.diye değil ya 
b::ş çeyrek değil ya. beş kuruş bıtc yok 
tu ! Topu topu yeşil kağıttan Ü!; kurüş 

vardt. 
' 

Arkadaşırp şaka yapayım. derken 
beni istemiycrek dü~ürdüğü müşkil va 
z 'yetten mahçup ' oldu. Serseriye bir ı<a 
ğıt lfra verdi. Faknt o, beni hala eski za 
manımda sanıyordu. Ben(ien de alma 
dan gitmek istemiyordu. Fakat sonun 
da anladı ki .b:n .ken~inıicn ~aha biça 
reyim. K'oca ~cY'sert fl(jyıc bir durup ilü· 
şt:tı<!ü .11•r.nnıt ~ım1 :'" .r:ıah" ~' &"ı'-r .. "'~11 

- Affed::rsin. ,d~di, ~eııi rahatsız c,.t 
tim. 

V!lgona dönerken nasıl oldu? .Ni~in 
oldu? :e.:ımem. Birdenb're şaka etmek 
aklıma gel:ii, seslendim: 

- Bana bak omuzdaş! B"-'1im va 
ziyetimi gördün. Benden ha~r yok. 
Mademki lstanbuh gidiyorsun. Orada 
Bayr.am zadeyi bul. Bend:m selam söyle 
dek · : "Beni &ana gönderdi. Hem bana 
para vereceksin. hem beni evlendire:ek 
sin, b:n de serserilikten kurtulaca· 
ğım." 

Gülerek ko.Ştll gitt{. 
Aradan beş altı ay geçti. bir .. iki ar 

kadaşınıla evimde oturuyorclumn~pı 

nın önünde bir 'araba durdu. Pencere 
den baktım. · Şık b:r bey. Bir gürülütü 
ile içeri girdi. Kırk. yıllık. ahbabnu§ gi 
bi elimi tuttu. 

- VeJ'nimetim beyciğim! Beni ge
ne tanıyamadın! 

- Vay 1 tanıdım, Bu h'al, bu kılık 

kiyafet ne? · · · · 

- Hep senin sayende: • 
- Benim sayemde mi? Acayip! 
- Hiç şaşma. Sen bana emir ver 

medin mi? Bayram zaldeyc g't. selam ' 
söyle, seni evlendirsin. adam etsin de 
med'n mi? istanbul:ı ayak basar basmaz 
gittim. Senin tarafından ı;cldi~mi söy 
ledmi. Hemen içeri aldırdı. Şişman bir 
berber traş ediyordu. Em:rlerini bir bir 
söylcliim. Olanı biteni min evvel min 
sonra anlattım. GGJdp. Al'!yküm~selam 
ded:. Z11e bastı bir efendi girdi. Sen ona 
ne dedinse o da gelen efendiye onları 
dedi. Dııarıya çıktık. Bana 1para verdi. 

- Birbiri iistüne ikl defa hamama 
git adama dön! dedi. Ç~nıa§ırlar aldı, 
elbis~ler. aldı. Papuçlar aldı, hiç vesilta 
mesika sormadılar. Sonra da: 

"Nışanhn falan var mı?" dedi. Yok 
ı:Je~em "öyleyse git öbür sefere kaldı" 
demesinden korktum. Var, de&m. He 
men gittim, beş altı gün içfode bir ni
§anlr peydahladım. Elcle verip karşısı 
na dikil}3ik. Nikahımız oldu, düğünü 
müz oldu, derneğimiz oldu. Bizim 'ha 
mm ~1mdi üç aylık gebe. Çocuğum er 
kek de olsa, kız da olsa adını Ya§agün 
düz koyacağı~ Ben.i bir yapağıcı ile 
bulğurcuya tanıttı. Onlar i~ verdiler. 
Çalış1p kazanıyorum .. • Bin ıükürler ol 
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:Jltuiata daie 
. .(gi acf a.m. ~ ~ 

T üRKÇEDE "iyi adam'' ter.. ı 
franuzeanm "bonhoınınc 11ıar 

gibi, henüz aptal, bön mana•~~at aı· ~ 
}anılmıyor ama bir medih,bir il~~lb'"' ii 
maktan da yavaş yava.Ş iıkıyor: 'ki#' . 
okur-yazarlar zt:imresinden pır ıtıd': iti 

. d' uh' . d b' . hakk yıne ken ı m ıtın e ın . oıııııı, 

"iyi ada.m !,, derken eksen.Ya ıyetl 
söylenmeğ'! değer ba~ka bir ıneı liri' 
olmadığını kasdediyor. Hatta ba~, \i 
ıy ı adam olmağı bir nevi aciı. \Jf 
lık saymaktan uzak değildir. Jlı pJi' 

. b'l' . . Ad ğ • .. Adıtı1 ·1• yı ı ırsınız:: amc:a ız. İ1f' 
~ d ne · layim,, demi!!: "Sert" olsaY ı gı"b' 

tedebilirdin kil" demişler. Bun il~ 
iyi olmanın, kötülüğe kal~fıl'ldJf\ 
ancak beceriksizlikten, hayal ıa3 
doğduğuna hilkmediyoruz. ·,ıirt1' 

Doğrusu ötekini berikini 5ekı ittt 
iğneli nükteler savurabilen. ht t bil' 
bir kuıur arayıp çılcarabilenlel' ıı.ıU• 

. 'b' 'il daha zeki, daha becerikli gı 1 ~ 
küyor. Fakat böyle adamların •• ııl'' 

.rtkl"' _, 
lıiına kapılmayın: onların J - ·ıi ,.. 
her şeyi kötü görmesi, ti~r~tlı Ol\1" 
tında da büyük bir aciz giı:tıdıl'· eıbe' 
rı her işin kötü, *usurlu. tarafı 'ıir'' 
der: bir insanın meziyetlerinden . r•· 
d k b h 1 • • .. .. ı ' G~ııerı '" e ·a a at ennı gorur er. u ti ay-
rasa gözleri gibidir: karanlıklar ~ bit 

lır ve ~zli ka~ması, if9asından ~ıi~1ir· 
hayır beklenmıyecek noktalar• ıJ' • • ~il 

Dikkat · edin, böyle insanlar çoı- ti' 

man ~mürl~~inde hiÇ bir zat11•f\~ ol• 
mam bir iş ~eydana çıkararııa!1\11.rıııı 1 

• • · şıca" maktan duydukları acıyı. ba 1\ ı•· 
da kötülemekle avutınağa çalı~a 
vall~lardır. . 13ir ~ 

İyi adam olmağı kolay sanırıı'. ııit 
. •. d . k ilfl11 . 

sanat esen vucu e getırme • . gb'' 
keşifte bulunmak, büyük &ir !fta1'lııı 

• • · bır mek, herkeste bulunmıyan ıciltit• 
hass~lara. kuvvetlere müte~e~ertcef 
Fakat kimseyi kötülememek. .. ~cttı 

. "rtı" J 
için hayır temenni etmek, go 

5 
alt' 

her insanın elinde 'otan. nıUe55\ bit 
lak kaidel~rine uymaktan bati'' Jtı\Pdif• - . te~ . 
cehde ihtiyaç g<istermiyen bı~ }'f•~ı· 
Ama yalnu: ıörünü§te böyJedıl'· -~dtı1 

• ·~rı 1' katte ise dünyanın en. zor .,1: rı" ıı' , :'\ ..... • n"~ :.ıı e ô.., 
bıridı~: çun~ !çfml~d~ 1~~noı~l\"jf)PP 

· teşekkül eden öfke. kin, haae<l .' jıdt" 
, tiraıları, etrafımızdakileri kendıcı1 JJ1'' 

1 
aJağı görmek arzusunu yenfllel< .. ,,nı• 
sinde elde edilir. !yitiği bit rıı11.6trl' 
de ğil de gerçek olan her ada~ ~aıtr'' 
çarpışıp onu boğmuı olan bıl' 
mandır. , lı11'~' 

Hatta diyebiliriz ki iyi ad•"'. 
0 ıtiıtl• 

bü},:ik bir unatk~r. b'Uylik bır rer' 
büyük bir iş adamı olmaktan ô•ıı ill' 
dur. Çünkü bütün bu itlerin. ~ ,ıcıfll 

l b. . b h . ~ . bırt san ara ta ıatın a şettıgı bpi ' 
meziyetlerin mahsulü olduğunll tıi< 
yoni.i. Ben ne kadar iıteıefl1bİ'ıil' 
alim, bir pehlivan olamam: ıa ti j• 

bana verdiği akıl ve kuvvet buıııl1'eııi 
çin kafi değildir. O halde 1cirıı5edıt1ııı 
öyle bir ilim, bir pehlivan oırııa ol· 
• • h ! . ada111 • 
ıçın mua aıe edemez. yı . ıııil 
mak, lierkeıe hayır t emenni c,dıP ııePİ' 

· esses ahlak kaidelerine uyrııalc 11ıt' 
mizin elinde iıe bir insanı bir 
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kar. bir alim olduğu için. bilhS5
• çıll" 

adam olduğu çin alkışlaınatıdıf· biJıf• 
k:i o, bütün insanlara örn~kA ~~~ 

i • Nurulla~ 
• . saat f 

sun, Kahve falan istemem. Bır 1ct1 

ra .ıren hareket edeeelc, tsusyoıı' , s~f 
meliyim. Yalnız sana hususi bir şe) 
lemiye geJ:lim. Müsaade edersef1" ıcelıc' 

Sofaya çıktı k, kızardı , bozarÖ'• 

Jedi: ~ - ~· f 
- Ayaklarını öpeyim darı 1''ıı' 

cenmc. Sen ben6n daima kolıJtJl• 
dımsın. Bir tcY değil, ufak bil'··· rtf610 

Koynundan çıkarıp açtığı ~01,rd'" 
ne goz attım, onlukla_rdan. eJlihk çıııfıP 
yfü:lüklerdcn desteler vardı. J.<;ll 

uzattı. Gillümsedim: - rilf1 d' 
- Yeni hayatını tebrik ede J.rt'~ 

d.·m. Çoluk çocuk sahibi oıduJ'll 
yolunu ııatırtma. • Jc i'İ lcl 

Ettiği fa taoyu anlamı~ olae' 
ura kızara doğrusunu söyledi : IJl1 1'~ 

- Bir ki'')ük hcdi~. Ne 
01 

fen. 
Bu ıder gülümsemed ' rıı• 
Faz:itetimden dt~il; d tctırt'9 
Cebimdeki yedi sekit k~eıs tJtf 

aanki bıl.r alev olup içime, iç 
nime doldu; 

1 ·ııJ11 
Gururumd.ın atmadım· . öte1'1 
Birine Allah rahmet etsın · 

de kulakları Çınlasm. o.ıooı 
A.IG\ G l " 



•• •• •• 
lJOtUŞUHt.: 

•ııdıkları;ı.ia.i'ı 
•avın Hllml 
Paşa' 

~iım mqhur adamluın - ıö
kadan - portrelerini çiziyo

' ._ rdan hir: ulci aadrıizam Hü 
IQbrıi pqadir. • 

boylu, ince yapılı, zarif ii
ıiyah aakalh ve zaman 

teıt gözlük kullanan bir zattı. 
·ilk bildilim zamancknberi onu 

Ben üç dört yqrmda iken, 
Oııun biıkitı'bi oL.ıuı. tlaküpte 

, Selit!Jrte konağına &;ider 

~Fa !ı:e_ndisini ne zaman gördü-
tırlımıyor\lm. Faut, bir sefer 

Manutı:-a onun peıint!e ıi 
B:ıbam: ''Ben, paıanın tre

iyle ıidiyorum. Sen biıim
"nenle mi ıelirıin?,, dedi. An-
lttcih t.ttim. Fakat piıman ol -
~. bizim adt katır pıpnınkine 

l O, mızıkayla sellmlanarak, 
~ınlıyar~. pürihtipm .;.,!'. 

di, treni kalktı. Ve biz, uyun
lataıyonda saatlerce bekledik. 
~den ıonra, paıayla beraber 
L..ehemmiyetini anladım. Ne za
"'llttnı bulum yanına çıktım. 
lıt:yli müfkülit çektim, zırıl .ıınl 

'n Hilmi pap. Yenaende uzun 
, bu1unmut. hatta bir de kurıun 
~ vücudundan çıkarılmamıı. 

rdu. Bu ııc:ak memleketlerde 
Yüzünden hararete pek ahş-

~uınelinin mutedil havası ona 
ilk geliyordu. Bizim ferah ferah 
lçabildiğimi.ı ı\inlerde bile, o, 
)'iin faniliyr ast Uıte giyer, oda 
der:ce hararet verinceye kadar 
:Yllrtmr, otururdu. 
~ tiyetten evvel kendisinin va-

ne hlkim Rumeli mü<ettiti ol
"'1<tmdur. İfitirdim ki, bütün ev
~ •t okumak meraklıarymıı. Ba
be •n gece yanır çağırtırdı. Gün-

' saat çalıprdt. • 
lariyle ahbaptım. Şimdi lnhi-

• 
11 

bulunan Bay Kemal, benden 
)liktU. Tabii ıhbaplıfınu.ı ola
~am.rk 'Kemal, Hüseyin Hilmi 
uıtadıymq. İlk of tunun adını 
~in. Kemal koymuı. Diğer oğul 

(~ r ve Osman benden büyüktü
. "allılar, ikiıi de, bilahare yük
illerini yaparlarken, !sviçrede 
1 nestninden binl>iri ardı ııra 
~ hafta .zarfında vefat ettiler.) 

bir kerimeırl, ve Ali ile Namilr 
~ İki oğlu daha vardı. Namık, 
lidmın adı. 

rla, konakta ve ?ahçede oy
ltonılrta, Midillinin mukaddes , 

}) muhafaza eden ananeler 
ifanın ihtiyar annesi ve kain 
llrn manuiyle mübarek birer 

;:an hanımıydılar. Zevcesi de 
le il.zere hiç biri. diğer memur 

'~a kibir ve azamet taalamaz
(i':in o ihtipm içinde, aile, 
' tevazu iç.inde yaprdt. 

~rn ... Evet, lif değil .. Konak, 
dr .... Misal olıun diye. bakmız, 

~tanın mutfafını anlatayım: 
"?ınan bir qçı baıı vardı · ld, 
Pıtme fabrikaıırun (evet, buna 
~~il fabrika demeliydi) anüne. 
l\ı kurar. içeriye adımını bile 

~ Maiyetinde her biri me:eli 
• biri et. biri sebze dairesinin 
~ olmak üzere muhtelif aıçıbatt· 
~ lbüdürleri tarnnda· çilıprlar

I Yemek ha.ıırlanmca, kepçeyle 
,. •ıçıbatıY• ıetirirler, o, tatar: 
~~~z daha kaynatın. 

'l' 
t?cereyi soğuk ıuyun içine ~ 
hir çeyrek bekletin 1 - emrini ve
~ . . 
~ •. rene tolcur tolcur nucite ... 
~ tticü böyle çeıniye bakmaktan 

~n Hilmi papnm kona&ında 
, ~de hillf ıız -Uç bet sofra kır
~ an birkaç yüz kiti yemek yer
-:•lin ardma kadar fakir fuka
~ bulunurdu. Ramazanlarda 
lıt. kıp yemek pittiği olurdu. 
~ tatlıya kadar yenir, o .ıama

bf 2'lucibince her Qn on iki ye
- il r rene tuduyı d<Snülilr, tatlıya 
~nirdi. 

Hilmi papyr aonra, udn· 
<VA ·Nd l 

(l>evum ı ı incide) 

• 

Y a.ğ ia7oele8' cfvanndt.ın blr görüna., • 

lstanbul konuşuyor I 

Yağ iskeleslıldeki tticearlar 
'~-Tahmil tahliye · işi bir yoluna konmazsa 

bu sene çok zarar edeceğiz. ,, diy~»rıar 
Yazan : Haberci 

3 · 

TAN' da 

Bafvekllette dellflkllk 
Ah~t Emin :Yalman, bafyazıamd& Bqve.. 

kAl~kl detltlkllldıen, yepyeni bir mevzu. 
dan baıı.etme-ktecl.ll'. Batvekll tınnet lnönti.. 
nlln bir buçuk aylık mer.un.lyetlnln blr for. 
maUt.e metıeleel oldupnu hakikat haldf' 
Baf\'ekllln kat'I murette ff'klldlttnJ, fakat 
MecllA açdmcaya kadar ~W Bayarm vekU 
mat.ile bu \'U.lle31 sörettjiııl eöyledlktf'n 
llODr diyor ki: 

Memleketin hayrına ve l.nklptma t.aallfl. 
ku.olan dtl§ünceler dolayııılle İsmet lnönU 
Ba§vekAletten çekllmeği faydalı görmtl§tlir. 
ÖnUmUzde bulunan davalar hep ikUsad.1 ma. 
blyette davalar olduğU için Atatürk, lnkllA. 
bımızm yeni merhaleainde doğrudan doğruya 
bir lktiııatçmm ıı bafmda bulunmumm ame. · 
11 ve faydalı bir hareket olac&tmı düıünmUş. 
tür. 

Prensip lUbarile bu karara varlıdıkt&n 

aonra bu mevkii Celll B&yarın doldurma. 
smdan t&bll bir ıey olamazdı. ceıa.ı Bayar 
Türk bankacılığında ve Türk lktiaadl baya.. 
tında geniı g!SrUfU, amell ve verimli ı;aıııma 
usulleri, prenalplere ballılıfı aayeıdnde mem 
leket lçln hayırlı varlıklar kurmuı, yeni ye. 
ni çığırlar &ÇrDlfUr· Demek 1d inkılAbm ye. 
n1 devrealnde hü"metin bqm& geçen yeni 
Bqvektl, üzerine aldığı vazife bakımından 
çok eaaalı tecrübelerden geçmif kıyıneUJ bir 

p.hıdyettlr. 

" 

Yat lakeleai ve eski Keyvehoı civarında. 
kl emat diyorlar kJ: 

?ıılaziden kalan fena mlrulardan biri "l!e 
krrtut zlbnlyetUr. İdare mek&nlzmaaı için.. 
de saplanıp kallDJf olan bu zlbnlyet ve bu. 
nun dogurdulU dar usuller, geniı ölçUds 
bir 1nklpfm engelidir. Celll Bayar, mazlni.:ı 
bu fena :mir&lmı az bir zamanda t&aflye et. 
mek huawnmda memleketin en ziyade güve.. 

,..-bueceğt bir ıahalyetUr. Zaten senelerden. 
" bert bir uzvu bulundutu hUkQmeUn muvaf. 

- Buranm t.tcarl vaz1yeU çok bOzuldu. 
Halin, yapılmuı, buradaki Y&f yem1ı Ucare 
t1nln tamamen hale sttmutne eebeb oldu. 

Bu, civardakl dOkkln kiralarmm kıyrne!
ten dtl§mealni intaç etUtt ıtbl, civardald, 
bakkal, lokantacı sibl eımatm da vaziyetini 
aaratı. 

Şimdi, buraya, 1<>van, yumurta, sabun, zey 
Un Cfbl ıeyler sellyor.. • 

Blzt uıl -.rAD tahmil, tahliye tııeriııill 

bozuklutudur. 
Arladqım foto Ali, civarda dolqıp, 8&fm 

aolun re.ımlerinl alırken, ben yat iskelesi 
önündeki kahvede, etrafıma toplanan, v• 
yekaııu gittikçe kabaran buralı esnafla konu 
fUyonnn. Yukariki aöZlert not ettikten 80flr• 
tem1a pytnmıı, orta yqlı bir zat: 

- Şimdi, dedi. Size blı:e çok eziyet vertn 
tahmil ethllye ııterinin iç yUzUnü anlataııİı:. 

Ve sanki •·mUnaalp değil mi,, dermit giti 
etrafmdakllerln yUzlerble baktıktan eonra 
anlattı. 

- Bizim l§lerin, en clvcivİi zamanı, lulJI'-· 
dır. Tf!frlniaaıı.l aylarmda mall~nmız, akm 
etmeye bqlar. Şimdi blü bir ayda bUe, dolu 
mavnalar dislldlfüıl eördUfUnUz bu ıahlller • . 
de, o zaman ııue ataan.ır, denize düşmez. 

Öyle za.man!arıJllJZ olur.ki, kayıklardaki mıL 

lı çıkarmqa yeU§emeyiz. Hllblıkl. ~elen rııa 
lm denizde kalm&lt tüccar Jçln, fe,·kal!d!: 
zararlı bir iıtir. Ya,tmur yağar mal ıllamr. 
Kıymetten yan yarı kaybeder. Fırtma olur,· 
kayıklar batar. :a:vvel!d ıene Unkapanı ktf>. 

rülllnU yerinden kopar~ bu ıahlle "t~"P-Y&n 
fırtınalar gibi • mallar mahvolur. Ve daha 
bir çok Hbeblerle, selen malı muUak bo"alL 
mak ll.ıımdır. 

Bu ııeneye kadar. ne iae, ara 11ra yeu,. 
tirememekle beraber, ıene kör topal işimizi 
görüyorduk. Fakat ctrt hamallıtmm kaldırı! 
maaı yüzünden bu ıene öyle &anıyoruz ki va 
:r.iyet bambaıka o:acak. detıı bl lki &11n. rö. 
rUnÜ§e gbre, be.zan &)'iare• kayıklan bo§&IL 
marnrz imklnı kalmıyacaltır. ""tlıünlln bir 
kere, pmdi ölü me,•lim oldufu halde. tabmlJ 
tahJlyl! tıı o kadar bozuk gidiyor ki, bir a'.tm 
bqlana. ne oımu ,-uıyeL Bunun 1ebebtn~ 
setince: 

Yollarm d&rlı#r vaNl&J'm buralarda isten 
ditl rfbt kuııanııamamuıdır. Civarda öyt., · 
yollar vardJT ld, araba deıtı, buradan ha. 

mal bile zor seçerdi. 

' 1 Ya6 iakelealnb ragelıntm tlplerdetı 
mırnacs 

-~~Ir.-~.,.~~Wl•'tlııııt•••-' faklyeUI çalııma uaullerine ve prenaiplerl!ı.• 
bağlı kalmakla ber&ber bu sahada ıüratır bir 

Yeğ iskelesi· yanmda1d 1.ahvcde Habercfye d.arl y'ln ı yr,rlnr 

Halbuki, peKi belediye nizamnamesi mı.:. 
clbince, bamallann ancak: maıı:k&Yikt&:n 
çıkarıp araya koymuma mUaaade ediliyor. 

Halt& l&bile 10.115 meter mesafedeki dUk

k!nlara kadar bile mal ta11mak yuak. bke. 
~eden on adım ötedeki bir dUkk!na gidecek 

bir malı, kayıktan arabaya, nakledip ancak 
öyle sıstttnblllyonız. Bu, masrafı çok arttır 

drtr gibi, hakikaten garip bir vaziyet te olu. 
yor .. Di~r taraftan, arabacılann da vazlyeU 
ganJm~t bilip ihUktra kalktıklarını unutma-

mak llzımdır. Şimdi lı az oldufu lc;;in bu lh. 
. tık•n knımen önllye biliyoruz ama. ıı za. 
manlarmda öyle olacak ki, ll'S kurup. nak. 
!edilecek bir denk için, tüccar ba.zan bir U. 

radan fu'a murat etmek ınecburiyet.Jıde 

kalacaktır. ÇUnkü tüccar bu kadar fazla bir 
parayı vermemekte ısrar etJıe malı açı"ta 

kalacak ve daha fazla zarar edecektir. 

Bu v~yeUerin zararını tabii yalnız ttic. 
~ ~kecek dettldir. Kalı yollıyan köylü de 
zarar edeceği ıtbl. ftyaUar artacak, halk da 
pahalı mr.1 alarak zarara utnya.ca.ktır. 

BUttln bun!An bir cefeate anlatan :r.at yo. 
r.utmuıtu. Biran 1UalU. terini Bildi. İhtimal 
tekrar aöze b&flı:racaktı ama, bu sefer baş. 
ka biri daha atık davr~dı. 

- Bir de. dedi. Belediyenin cezalarından 
bıktık usandık. Meııelt. çok kere derlenecek 
bir kayıktan mallan iskelenin bir kenarına 

boplt.ır, oradan da dUk'·•na naktetmeğe bı.\' 
ıanz değil mi, hemen bir Cf'Za hazırdır. Ne 

. o •'yolu llJal etmtıız .. ,. 
şurada kör bir aokak var ki, bir ağzı 

arab&!arm seçeır.~l"'·sl için de d@mlr çubul: 

tarla karanmııtır. Mallın sotUrUp 
koruz sene ceza hazırdır· 

'Yöllan lgal etmek cezayı mU.telzlm bir 
·i~tır. Anladık ~..,a. ıcusum lize ııoranm. bu

rada yol nl!redekt, btze (yollan tııal> ~ye 

eeıa ~lain. 
Bu .ısz•ert l!Sylerken iskele 

toprak sahili ifa.ret etU, 10Dra: 
;- Buyunın. dedi. Size atzı demirlerle ka. 

patdm11 ,,lan yolu da göetere)1m. 
Yerimden kalktım. Kahvenin kö19alnl dö. 

ner dönmez eörUneıı dar bir IOk&tm, aj'TI 
blrka-; demlrlı haklakten kapalıydı. Elini u. 
:r.atarak builu söeterdi: 

- Bu tıkmas& da yol deyip ce:r.a yazmata 
· d@ter mi? diye tekrar tekrar aöylendl. 

O zaman. demlndenberi aeutz ııeaııtz duran 
bir ihtiyar llÖze ksqt1: 

- Belkl. dedi beledly~ haklı o'ablllr. Fakat 
LUccar da ne yapanı. Beıtce böyle lflerle, me. 

tıcı bir halde devam eden sıcaktan ter kan 
içinde kalmııtım. Bu 11ırada bu civardaki 
hamallan lda,.re eden, bir zatla konuımağ11. 
başlamış, yarın bu 11litUnlarda okuduğunuz 
mevzuu hazırlamağa çalıııyordum ki, nutl 

<>ldu bilmem. Birdenbire tiz bir zurna sesi 
kulaklarımı tırmaladı. Benim gibi herkes se. 
aln geldiği tarafa d6nmüı bakıyorlardı. 

Ne görsem befeninriniz.. Ben kazan gibi 
§itmlı bir kafa ile, buram buram ter içinde, 
sata llO!& çene yetııtlrmeğe Çaıl§ırken, bizim 

fotofrafçı b&fı Ali, keyfin yolunu tutturmuı, 
yoldan g~çen bir zurnacıyı çevlr:-1!<1, adama 

bir ılgara ikram 'derek köşeye çömelmit 
çaldınyor, kendi eline de bir fincan kahve 
almıı. keyf çatıp vakit geçiriyor .. 

Benim dik dik baktığımı görUnce, 1§1 pt,. 
ldnllğe vurdu. GUlmefe ba§ladı.: 

- Artık, dedi. Çok yonıldulc değil mi? 
latersen gidelim. 

Zaten itimi bltirml1Um. Buranm dar. rl• 
kokulu aokaklırmdan Adeta koprak. Emlnö 
nU lsUkamet1ne doğru ilerlerken, zuı::ııanın 

tiz ~111 hlll devam ediyordu. 
Doıtunı: • 
- ~rnyo'raun ya, dedi. Bizi zuma İlt' te · . 

yl ediyorlar. Bir davul eksik doğruw. • 
HABERcl 

1· ARINA: HAMALLIK DERDİ. : 

• Jll!-

· rmırlar çarealzllğl g&rtlp biraz IM!lfiı dav. 
ranmalı, ve mecburi vaziyetler dolayıııile 

yapılmıı nizamaızlıklara bir parça müsamıı. 

ha etmelidirler. ı 
OnJU' aöylOyor, ben not alıyordum. Bunal. 

Denizin pialiği yetmiyormu~ gibi sa. 
hile bir de çöp kutusu. koymU§'lardı 

tnkiıat temin edece#inl Umlt edeblliriz. 
TebeddWlln memleket için hayırlı olmasını 

temenni ederiz. Yeni bükQmetiD muvaffaki. 
yetine elblrllğtl• çalqrpak hepi~ lçln bir 
vazifedir. Bu vazifeyi en· candan ita edenle. 
rin ba.§mda, hiç ıüphe yok ki dalma :tamet 
İnönüyü göreceğiz. ÇUnkU Türk inkıl!bmın 
çerçeveal içlnde hiçbir tahta davuı yoktur. 
Bu inkıl!bm en U.tlln tarafı, bUtün benlik
lerin vazifenin yUkaekllğt ve gayenin kutııi
yeU karşurında eriyip gitmeııl, hiçbir nevi 
ııen ve ben hiıııılne bir yer bırakmamuı el 
birliğiyle çalıımanm derin zevkini herkes'.n 
blrden.du~uıdır. 

ClJlılHIBl~ET'de: 

Hltler • Muaollnl mUllkah 
Tunua Nadi, Bitler • Muııollnl mUIAkatm. 

dan bahlflcllyor. Bitlerin Almanyaya rtditl. 
nl aöylMlkten Te lıa Ud devletin de mllnft1.. 
rlt alyuetlerlnln eebeblertnl anlattıktan 90n • 

ra diyor ki: 
İtalya ile Almanya araamda gittikçe kuv. 

veUenen mukarenetın hakiki eebebi her iki 
devletin slyut sahada yalnıZlıklandır. Millet 
Jer cenılyetinden çekildikten llODr& Alman.. 
ya mUnferit kalmJft.I. Habef macerumda!l 
sonra. İtalya mtıntertt kaldı. ,Her iki devlet 
için yekdiğere el uzatarak yalnwıktan çık.. 
makt& birleıen bir menfaat fııtıyacı bellrmıı 
oldu. Halbuki düne kadar ttaıya Avusturya. 
ya müteveccl\h Alman lfyuetınden dolayı 
Almanyanm ba.§hca muarızı idi. Dolfwı'un 
kaUl taciuı Uzerlne 'nr0le tah§1t olunan İ. 

' talyan fırkalan daha dUnUn iıterldir. 
ltalya ile Almanyanm anıapbllmeleri için 

herşeyden önce Almanyanm merkezt AVTUpa 
ya müteveccih ıdyaaeUnde t&dil!t yapılmt1 
olmalıydı. rnirUnllfe göre bu t:adil!t yapıl. 
mıı \'e hatt! ltalyanm tavauullle bir Avua. 

turya • Almanya anlqmuı da temln olun. 
muıtur. Biraz pamuldpllğiııe b&ğlanmağa 
benzemekle beraber bu anlqmanm :r.ablr1 
,ekli bugün için bir hakikattir. Buna göre 
Almanya Avusturya iatlkllllnl ihlll edecek 

hareketlerden tevakki etmek beııabm& bqka 
taraflarda hareket erbeat181 kuanmıı ol. 
mak ve ezcümle Alman kolonilerinin lade9t 
meselesinde ltaıyanm yardımını lemin cL 
mJı bulunmak l!zım geliyordu, lkt f&§lst 
devlet komünizme kartı mücadelede de bir 
hareket vahdeti buhnuılardı. Bu son nokta 
bllh&llll& lııpanyada meyva veren bir tohum 
oldU. Halk cephesi hUkQmellne karıı lıı. 
panya dahilinden paUıyan aakerl isyan ttaı. 
ya ile Almanyanm mll§tenk JDUzahereUn4 
mazharlyeUe 1kl devletin yakmıtklarmı dL 
h& ziyade BJkl&§lırİIUf bulundu. Bu İ~ya 
meselesi İtalyaıı • Alman anl&fll\uma za. 
man zaman çok genlıllyen yenl ufuklar açU. 

Habef davumda KllleUer cemiyeti devleL 
lerinln mllmanaaWe Jcartdapn ~t&lya bu 
yüzden zuhur edebilecek ml1a&demenln v&. 
rabfleceğt heaaplan genlt tutt.y. Böyle bir 
mllaademe kend18lne Veraay mtıabede11lnln 
revanımı temin e'imek ihUmallerlle Alman. 
yayı d& faal ve müteaddi blr vaziyete ııokt-J. 
lııpanyad& ltalya ile Almanyanm dedikleri. 
nln olmaar, garp demokrUuertnl yıkmak 
için bu iki' devlete yeni yenl lmkA.rılar verebl 
Jecek'hlr yer gibi görünüyordu. Ayni ııebeb. 
terden dolayı ayni t.panya meaelealnin garp 
demokraallerlni fazla ifgal etmlJ n etmekte 
olduğunu aöylemeJe hacet bile yoktur. 

Nihayet tı 1\erliye UerHye Akdenlzdekl 
denlzallı konıuılarlle Nyon konferansının 
kararlarına dayanmca bUtUn devletlere ,.A 
blnaenaleyh İtalya ile Almanyaya göre har. 
bin artık hakikat olmğa çok yakl&§ml§ kor_ 
kunç lbtlmallnl derplf etmek l!zmı geldi. va 

_(Uttfen eayfa.yı çevirin~) 
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Tarih kongresi 
çalışQiasını bitirdi 

26EYLO'L-l~ 

Musollnln ln muvasaı~tı . esnasınd8 

Münihte 
neler oldu1 

OUnt.U celsede Pr. Afet tt.•zlol izah etti, yabancı profesörler 
nutuklar söylediler 40 ~'Siyah gömlekli,, nin h8diS8' 

rerde yaralandığı haber Verifü0 .. lkmcl 'tilrk Tarih kongresi diln ı 
oon toplantııını yapmııtır. 

Sabahki seksiyon toplantJlarındnn 
sonra umumi heyet toplantıl!!ı ıııı.at on 
dörtte maarif vekili Sa!f et Arı kanın 
b~ka.nlıfında yapılmı§tJr. 

tık ıroıu Alman profeşörü Hartnian 
almıo, yeni Türkiyeden bahıetmigtir. 
lkinci celse AtatUrkUn huzurile ve yl. 
nt Saffet Arıkn.nın riyasetinde açıl • 
mı~tır. Vekillenı de ha.ur bulunduğu 

bu ı:elsede profesör Afet "Tiirk • Oa. 
ına.nlı tarihinin karakterietik noktala. 
rına bir bakıg. 11 mevzulu tezini büyUk 
bir ~tt.gat ve muvaffakıyetle oku. 
ml1f, 111k ısık alkı§lanmı§br. 

Profesör Osmanlı imparatorluğunun 
Jcuruluıundan be.elam~. içtimai teeki • 
lltı, Türk kUJtllrilnUn fnkir,ıafı, ekono. 
mlk tegkllit, imparatorluğun azami 
teves:ıU, inhitatın sebebleri, ıslahat 

tef~bbUılerini ve manasını anlatmı~
tJr. 

Pro!uör Af etin tezinden !Onra sek. 
•iyonların meııallerine alt zabıtlar o. 
kunmuı. reye konarak kabul edılmit
Ur. 

Bundan ıonra konıre reisi son gUn 
miinaae'cetlyle baıı profesörlerin eöz 
latediklerlni bild!rerek bunlara birer 
birer a6ı vermiotlr. 

Profesör Hartman ilk sözü alarak 
fC)yle dem'otir: 

"- Eğer te§ekkürlerimlıi kelime • 
Juden baoka bir eekilde de ifade ede. 
bilirrsek, kendimiıi bahtiyar addede • 
bile~fimlıe emın olabilirsiniz. Türk 
tarihini daha derin anlamak için he. 
pimiz can1an gayret edeceğiz, bunu si 
ıe vaadediyorum.,, 

Protes5r Menghin 'in sözleri: 
"- Bize fevkalade bir lfıtufklrlık. 

la bu hldit;eyi'' l"aenmnk fırsatını ver l 
diniz. 1Buna kareı en tııamimi tegekkür 
lerimiıi ıunarız ve ayni zamanda dn r 1 
öndtrlniıin daima yUkselen devletinin ı 
ve halkının bUtün bu inkişafları ee. 

merelerfnl ~erefli bir sulh içinde ı.evk 
ile idrak etmesini dileriz.,, 

Profe:ıör Rypka, Avrupanm 'B eak 
Unlversltesi olan Şarl üniversitesi Ur 
Çekoslovakya 6Uk enetitüsUnUn hür 
met ve ısevgilerlnl tUrkçe olarak bildi. 

i 

. 

rerek §öyle demiotir: 
"- Ş'mdiye kadar koyu karanlıklar 

lı;lnde kalmıe bur meseleler aydınlan. 
mağa ba3lamıet,1. İmparatorluk devri 
bu moıelelerin halline yardım edeme • 
dl. Ancak Türkiye cumhuriyeti mU. 
nevver hUklımeti ve bilhuaa Reieicum 
hur aayeıindedir ki hakiki ve ilmt bir 
tarih, yüksek himaye ve ir~atlar al. 
tında inki~af edebilir. 
Fransız profesörü Delaporte, Oke. 

ford üniversitesi profesörlerinden May 
res memleketleri namına saygı ve eev. 
gilerini b 'ldlrdller. 

lngillz profesörU ezcümle oöyle de. 
miştir: 

"-Kongrenin bizıat Türk Cumhur. 
reisi AtatürkUn himayesi altında bu. 
lunması ve içtimaların sık sık onun 
huzuru ile şereflenmesi bu h!dieeye 
hususi bir ehemmiyet verdi. Bu euret.. 
ledir ki yalnız ileriye değil mazil!!ine 
de bakmumı bilen ve mazil!!ine baka.. 
rak istikbalinin yolunu tayin eden bir 
millet için tarihi tetkikler ancak e • 

hemmlyet kazanabilir. Kongrenin 1ıı.. 
giliz azaları Türk Tarih kurumuna ve 
onun hA.misl olan Atatürke kalpten 
gelen hayranlıklarını ve §Ukranlannı 
sunarlar ve ilmin terakkiıi ile bera. 
bcr yilrUyen büytik es.adeti dilerler.,, 

Leh profesörü Trıevoi-Rkai de §Öyle 
demigtir: 

"- Temennimiz, biz:m için pek aziz 
olan TUrk milletinin, BUyUk önderi • 
nln tlahiyane ve kuvvetli idaresiyle 
t~ihlnln pek şanlı yapraklarına. yeni 
yapraklar. il!ve etmesldif.,, 

İtalyan profesörü Roesi tUrkçe ola. 
rak şunları söylemiştir: 
"- TUrklye ile tta.tya araııındald 

·' '' 

killtllre 1 milnaubetlerin daha bUyillc 
ler venneaini temenni ederiz. aemere 

TUrk tarih kurumundan bir ricamız 
ki, o da. bir Türk • ttalya.n blb. vardır 

liogra! yuı tertip edllmeıi ha.kkınd& 

UrdüğUmUz teklifimizin kurum fleri ! 

tarafın dan teyit edilmeıidlr. Ta ki, bu 
Utterek mesainin netlceıt ola.. eser m 

rak d aha iyi bir surette fiile ,etiril. 
ıin. 

Yaşa 11n Atatürk'ün Türkiyeıl.,, 
Bund an aonra ı.tacar prof eaörU 

Ziçi Macaristan namına demif. Comte 
tir ki: .. -
ve aiya 

Bu kadar yüksek ceng!verlik 
!et an'anelerine malik milleti. 

mdi garp medeniyetimizin de nizin 11 

faa.I bir 

bahti 
yapıcm olduğunu rörmekle 

yarız. BUyUk Şef in bu defi tik • 
likte ne kadar yüksek ve büyük bir 

rol oyn adığıru biliYor ve daha çok u. 
a.r muhterem ve Büyi.\k Önde. 

, göıterdifi yolda, rehber ol 
temenni ediyoruz .. ,, 

zun yıll 
rin ı·ze 
maaını 

Rom anya profesörü Nestor, Yunan 
rU Marina.t08 da kongre hak. Profeaö 

kında 

Son 
tahassUılerini bildirmiılerdir. 

olarak bqkan Saffet Annn 
nutkunu aöylemtıttr. kapanı, 

Bir gemide infilak 
ve yangın 

8uenoa AJreı, 2t CA.A,) - Pudeto adın. 
vapurunda bir lntUllc vukua ıtl. d&kl ŞUl 

mit ve arkunıdaıı bir yanım çıkmıftır. j 
93 yolc u Ue remlııln mUrett.el:ı&tı B&nı..tu. 

ru taratmdan alma.rak Kollendoya ela vapu 
rtstUrWm Uf tUr. , 
Pudeton un m&hvolmumd&n korkulmakta.. 
dır. 

v 

Hifler fahri onbaşı 
ünvanını ald ı .,~, 

••rlla :s - tı..ıya.ıı bafv•kili Muıoltnı dUn htdiHltrd• 45 ıly&h ıömleklinlıi yat 
Mttrıihe '-'Uıl olmuı: Hltıer vı Alman devlet taıı lllve ediyor. (.3~ 
rtcaıı watııı~ ıca.rıııanmıttır. Musolinl yarm Bertinde o\~~&t< 

Miller, mtaa.flrtni' tıtuyon ~rQıttµtd• k4r. Jlerllıı. 26 (.A,A,) - Muso\inl refal< ;ıoı 
1ııamııt1r. Genç kız ve dellkulılardu mt). ki ıeva.t ıle pa.u.rtul günü oııeded~~d 
reklctp bir koro )ıeyeU, Httıercl rençltr ınn 14at 17.30 4• Berllne geJectk 111 lf ' 

ıını ıöytemi§Ur. Bunda.n ıonra Hltlerle llıfU-. HtCer tan.tmdan karıuııuıaca.ktıT· ı.uıı 
aollnt halkm alkı:ılan arumda lııtuyondan Hlt'er ve MulOltnı iıtuyond• •• ~~~t' 
çıkarak :P.luııolininin oturacağı prens Şarl m.lnl ita edecek taburun önilndl!I ~ ~ \'11 
sarayına gttmi§lerdlr. llıfu.sollnl yamn saat ıonra etomQbllle za.ter yolu tarf1' ~ (ı 
kad_ar dlnlenmi§, 10nra Hltlerl ziyaret et. helm11tr~yt' devlet relııllfl ,ar~ıısıd" 
ınlfUr. İlk rorQııne eıs bef d4klka ıUr:müı- dıcelrlerdir. Muaollnl Berıtnde tıU 
tUr. MUteakıben iki devlet adunı 9-11-. müddet zar!mda burada aturaeatctJl'• 
923 makt1Jller•Abideaine &itmi§lerdir. O &lcpm, Hitıer, Mıaollıll ~ııt• 
Öğle yemeği kll§at ttımi Muaolininln ı.I. bir ıly&tet vencekUr. rııo 

yaretı rl1nllne teaadut elen nasyonal BOSya. NUY<>Da.1 aoayaııst part.iıl relıJ lJ' tıe# ıı 
llat Hrayuıd& ye.nmtıttr. Muaollnl . HtUere, t&kuı dtrekttlrlUkt\nlln halka ıuta r1ııı 
"AvnJpa Jn•denlyetiıUJı müdafii ıı!atlle .. f&. rettlğl bir tıeya.nna.meye nuar&!l• ge 
ıtat mecllılnlJ). tahrl ~apor&lltk payeştnt ver. Uaat odUJ, müessese dlrektörterlııl dl ,. 
mııur. ıl ..unu bUtlln mUeu.,elerl ,.at 15 ~ ~ 

maya davet etmiıUr. Bu ıureU• lf1~t.ıt • 
Mwıolinl HiUere ılmdiye kadar kimseyi! l<a, merutme ııttrak fırsatı verileet.,. 

verllmemiı olan '•fql.zm fahri onb'\. 
traı .. Uuva.ııını vermi~, lfitl•r de 1'.vfılılc 0111.. 
ra.k Kwıoıtntye Alman l<utaıı mura .. a ısı. - -3 

IBQyQk Eser ıanmı ven:nııttr. 

Akıam taerJ tki devlet relıl Alıııan ordu. 
ıuawı mnevr&la:rnıd& bulunm-.lı: Uıtre M•k 
lenburıa h&reket •tmftlırdir. MulOliai ıaıe. 
tecllero ıunları aöyJemtıUr: 

••._. ~ıyareUm, IJmaru·a Ue ttaJyqr:zı sut. 
ba batlılıklarmı bir defa 4&ha labal etmeye 

TRAKYA 
Manevraıarı 

ınatı.ıf olıcaktır. JSu suretle Ud milletin biri. be,et 
biri ti• D41 k&d.&r ııkı ballı oldutu meydanı Ve yJne TUrkçe ıözlil ,a 
çıkac:aktır... l Halk Kohramanıar• ti 

Mtınfhte hAdise1er Ve Jan Kleperranın t'be~ 
L<>ndra %3 ..,.. Mllnlllt• buıtln but \ltdlll. A c K a c N f,f 

lerln cereyan ettttı l:lldirillyor. Alman m&. """ • ot 
kamJan b\f haberleri te'kılP et!l'ltıerdir. tn. ı Millide devanı edıY 
gtllz Röyter aja.n11 lae f&)'l~•n teyit eder.le .. 

B a rbara Stanwvk ve PresloA frorater Franinzea ıözlil 

SAKARYA istiklal Savaşı 
ll&ve 

Sineması müdavimlerini Gibel ve .u.k•lW-ı filminde heyecanlandmyor lar. 
ten: YENi PARAMOUNT JURNAL: Nyon koıVerantı vs (3 PAKIK,\) taY•nı h•YNt öfretici bir fib".: 

- Buıün aaat 11 de teuillth fi.ti.arla matİM. 
-

• 3 

Me •hur Ru• muharriri PU,K!N'ln ölmez eaerl BU g Ü r1 

l\IA A KIZI iPEi-< 
· Sinemasınd8 

PlERRE BLANCHAJU> - MADEl.EINE oıEMY Bu,Un saat 11 de 
MARGUERITE MOREN O ve ANDR[ LUGUt:T ten zilltlı m 1 tine 

2 2 _,_. , 
.~ 

au hafta 
;: :f. 

AZ1cmıar altıema.!ı Oo» Vayne tarafın da1ı tenUlil edilen "Korsanlar frclli" 
iaimli bir macera ve sergüze~t filmini yarın matinelerden itibaren gö&ter. 
miye ba§lıyacaktır. Film 25 kısımlıl:t ır ve hep&i birden gö&terilmekted.ir. 
RNmimiı bu filmdtn bir 8ahneyi gt sterTMktedir. 

En Kasa Söz 
MUthl• Haydutlarm 
aırleft IU Mahal 

Korsanlar 
treni 

2a kısım tekmili birden 
Yarın matine!crden itibaren 

ALKAZAR 
81nomanmda ba,:ıyor. 
Bug!hı Bay Tcltin Afrikada 

tllMlnin 50,ı gilnildllr. 
11111uı:1:ı:-.::::ı::~ :::::::.:-.::.::z:::ı:::::::::::;a. 

r&1l,DQfe röre hır ta.raf bu korl:unı; thUma. l 
U ula JÖSIJllUne alamamak blıytik ll!abeUnl 1 
ıtaterdl. ı 

t,te MuaoUnJ • Hitıer mUie.J:atı böyle bir 

= :: : 5 ::: : • 1 

ha\•a içinde vuku buluyor ve hJı; olmaza• gU. 1 
nUn mevzuları Uzerlnde d&ha ziyade eult:ıı 

tutmağa ;ldecek blr manura ıöaterlyor. 

Büyük 
Kadınl 

lükı ve ihtitMD-.. 
ann ıiiıellifi..., 

tuvaletlel' ... 
Erkek kız SARAY Zenım 

lhtiraı 

( LA CIAAÇONNE ) 
lı bir mevzu... Büyi.ik Franıı~ Fihni Slnemaelnd• 
memit bir muvaffakıyetle davam eciyor. Ba§ rollerde: MARIE BE LL • HE NRY ROLLAN • Jac:qud Görül 

- Catelain. İl1veten: f OX JURNAL son dtinya hıvadiıleri. ili.Un ,aat 11 de teıui11tlı matine 

Yarın akıamdan itibaren SAKARYA Sineması 

M
PERENSES ;BUESCOMtarıfındARKıeAnenin o•n iyilvtNmükemme~==~~!:; ~:y:ı e~~~ mevsime ~iri>;~ 

İhtirulı bir afk Jlfhaıı .. ve rekabeti taı"1r ' 
• bu filmi FRANCIS FA RMER oynuyor· 

BUGCN 

MELEK 
Sl r.emasında 

Namus 
Borcu 

Aşk-Saadet ve gOzelllk 
Bugün saat 1 t de tenzllltlı maline 

• 12 ... b, ... 
Oynayan Tar : u-a'" 

Stanwyk "e 
Robert TaY10' f 

. "" 1 
şaheser' 



Cinayet ve aşk romano 
~ Agalha ChrlııUe'nln bu ,;&el romanı IVLNQl te.ralmdan tUrkc;cye çevrllrnl Ur. 
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- Bay Briyan biz" sonra izahat ve J 

ftte'-t' ıı. ır. 

'I'üb:.i uzatarak :österdi ve ıordu : 
- Bunu hiç gördünüz mü'! 
- Hayır efendim. 

~-.- Bunu bir yolcunun elinde ıörme
gınize emin misiniz? 

- Eminim, görmedim. 
. İkinci garsonu çağırdılar. Oda ay

~ı Cevapları verdi. Sıra. doktor Briyana 
Ctldi; O da eski dediklerini söyledi ve: 

- Ölüyü uzun uzadiya muayene et 
lııtden kati bir fikir dermeyan edemem 1 
~c ilave etti. 

- Boynunda ufak bir iğne y.ırası ol 
· dutunu gördünüz mü? 

- Evet ... 
- Teşeklt:.ir ederiı !.. 
liakim bundan sonra seslendi: 
- Doktor Jam Visler 1 
Bu adam gayet kısı boylu, son de

tccc zayıf bir erkekti. 
- Bu dairenin belediye tabibiıiniz 

detn mi? 

- Evet. 
- Tedkikatınmn ncticeıini aöylc-

>iıı. 
- Muayene ettiğ-im ölünün vefatı-

111 sebebiyet veren boynundaki yara. 
llıUhim damarlardan birinin Ustündey· 
~ ~u. bir diken yarasına benzediği ka
C • bir annın da ıokmasına benziyor. 
~ Cledi morga kaldırdık. Orada onu mü· 
crnınelen muayene ettim. 

- Ne neticeye vardmız! 
- Şuna kail oldum ki, ölüm, kanı 

~tıı~n bir zehirden ileri ıelmiJtir. Kal 
~ 1 durdunnu tur. Ölüm, muhakkak ki, 
ııt olmuıtur. 
. - Zehirin cinsini söyliyebilir 

0

misi· 
llız? 

• - Hayatımda ilk defa olarak böyle 
ır zehir gör:.iyorum. 

b Gazeteciler derh.ıl r.ot aldılar. "Meç 

Bu ismi işiten gazeteciler hemen 
davrandılar. "lngilterenin asilzadelerin 

den bir bayanın da ismi meseleye karı
§tyor. Şahid olarak mahkemede dinlen 
di." 

Şunu ilave etme~i de münasip gör
düler: Gayet şık bir ş.ıpkası, mükem-

mel tilki kürkü vardı . Bu senenin son 

moda kiyafetin.de bir model 'iyiyordu. 
Herkes onun şıklığına hayran olmuştu. 

Asilzade kadın. eski dediklerine yeni 
bir şey ilave etmedi. 

Arkadan Venitya Ker geldi. 
Gazeteciler onun da şık bir tayyörü 

olduğunu yazdılar. Fi\kat arkasından ge 

len Rider. nıalüm olan şeylere şunları i
lave etti: 

- Önümde oturan :ıdam, yemek so 
nuna doğru yerinden kalkarak arkaya 
doğru gitmi~ti. 

Bay Klansi, yerinden fırhyaıak ba
ğırdı: 

- Yalan .. Kabul etmem .. Ben çok e.
vel :arkaya gittim .. Bire doğru ı. 

Hakim bağırdı: 

- Y crinize oturun. Sıranız geldıği 
zaman konuşursunuz. 

Bay Ridere döndü : 

- Bu adamın elinde- bir ilet olup 
olmadığını farkettini:ı: mi? 

- Zannederim ki, giderken elinde 
bir dolma kalem, avdette de sarı bir kı 
tap tutuyordu. 

- Arkaya doğru giden yegane a . 
dam o mudur? Baıkasıru görmedinız 
mi? 

- Odur. Görmedim. 
- Sil' hiç kalkmadınız mı? 

- Kalktım ama lavaboya gittim. 
Ama, lavabo aksi taraftaydı ve zaten 
elimde de zehir ,açaJ'l tüb yoktu. 

,._ -11 ' 

- Gar.,on, dikkat et. Parmağım çor. 
"baya sok'1.lyorsun. 

- Merak ctmC?Jİn efendim, çorba 
sıcak dcüil! 

•Er"r..(INOT iM Fi'itwenensJAR u 
s as sene evvel bugün 

Bir elçi-
Binlerce günahsız iasanm 

ölümilne sebep olacak harbin 
önünü aldı 

Mezhep yüzünden 
kan akıyordu 

1ro.n §&hı •'Osmıuııııarın ceaarttl kılıç ile, 
mızrak ile harbetmck olmayıp uzaktan tU . 
rekle. topla kavga etmektir., diye yazdıg-: 
mektup orduya gelince vezlrilzam fena hal. 
de ııinlrlendl ve §iddeUI bir cevap gönderdi . 
Bu cevapta eğer lrantılar bir meydan muha_ 
rebcııine glrlşml'!i kabul ederler~e Oıımanlı
ıarın tüfeksiz, topsuz muharebeye hu.ır olup 
yalnız kılıç ve mızrak ile dt galebe edebile. 
ceklerlnl bJldlrtılyordu. 

İki tara! arıımnda mektupla.omanın en mil 
lıim tarafını din meselesi te§kll etmekteydi. 
Bu hususta İran fahına yazılan mektubun 
meali şöyle anlaşılmaktadır: "Müslüman Un
vanına kesbi istihkak etmek için "mtislüma
nım,. demek klfi olmayıp fesat akidelerine 
J{a111 hakikat tezahür etmek üzere bu tara. 
tın Ulema.sile müzakere için lranltlann gü. 
Jema gönderebllcceklerf, L!Il §erie.U isl&mJ. 
ye dokuz yilz aıtnuı bir yıldaııberi mevcut 

olup !randa ihdas olunan Ayinin elli senelik 
ten ziyade olmadığı, 1ranlıle.rın mektubunda 
ruzu kıye.metten ve hükQmetln dünyada bakt 
olmadığından bahM>lwımu, iae de leWhamd 

UI zehir'' diye bir aerlevha vaotırlar. 
- TcJekkür ederim. 

-=-'""'.-..--_,.,,.....paw,§Ahm df.ima bunu .mütefekkir ve onların 

Gene seslendi : 
- Bay Vinterıpom. 
l3u iri yan, gayet tatlı ifadeli, dal

~n gözlü , hatta biraz uf duran biriydi. 

1 nun f ı:ıgilteredeki en me9hur toksiko 
.,
0g (yani zehir mütehassısı) olduğunu 

0
ftenince, insan hayr~t ediyordu. 

liakim, dikeni gösterdi ve sordu: 
- Bunu evvelce görmüş miydiniz:' 

1 - Evet, tı:hlil etmem için bana yol 
adılar. 

- Neticesini aöyler misiniz? 
- Tabii. Bu diken, vah§ilerin ku-

tar dedikleri bir :ıehire batmlmııtır. 
h• - Demek. sizce, bu ölüm kürar ze-
lrinden ileri gelmit? 

.
1 

- Hayır. Bu dikenin ucunda gerçi 
1 k b . l\' atırıldrğı kurardan bır nebze kalmı~ 
d'llkat o. ikinci ıefer ve pek yeni olarak 
ıafolidus tipus diye t2nınan bir yıla

"hn h'. b a ze ırıne atırılmı!jtır. Bu hayvan, 
~taçlara sarılan meıhur bir yılandır. 
d'u dünyanın en §iddcti1 zehirlerinden· 
lır . • tnsanlarır. üzerinde ne teıir yeptı· 
~ 1 bızce kati surette malum değildir. Fa 
llt bir sırtlana ufak bir enjeksion ya-

l>ıldığı takdirde. hayvan yıldırım isabet 
:tı?t~ş gibi ölüveriyor. Disfolidus tipus 
.. ~ıli bir nezif (yani kan akması) yapa. 

derhal kalbi durduruyor, 

d 
Gazeteciler harıl harıl not alryorlar 

ı: 

le "Esraren,iz cinayet 1 Bir tayyare:tc 
h·'Obra zehirinden daha m:ithi' bir ze· 
h ırJe bir mürabahacının öldürüldüğü ta· 
ilkkuk ediyor." 

- Bir insanı öldürmek için yılan 
~thirinin kullanılmı olduğuna hayatı
llızda tesadüf ettiniz mi? 

- Hayır ... Hiç bir ıaman ... Bu pek 
trıteresan bir vaka ! 

- Te§ckkür ederim bay Vintenponı. 
li Sonra tübü bulan ~oliı izahat verdi. 

u aleti aldılar. Bir çol: teer:ibelcr ya
llılt11. Üflenerek fırlıyan bir diken on 
l'tıttre ileriye gidebiliyordu. 

- Bııy Puarol 

l Salondaki d:nleyiciler. merakla bak 
ıl~r. 

.,. Franııız polis hafiyr:sinin verdifi ce
" ap gayet kısa oldu: Bir ıeyin r11rkına 
b i!:-rnamıştı. Yalnız diken dikkatini ccl 

1 
etmişti. 

- Ledi Horbüri.., 

- Adliye mümcr.silleri önünde bu 
tarzda konuşmaktan sizi menederim. 
Oturun. 

Bundan sonra, Norman Gel, Mari, 
hep bildikl.:rini tekrarladılar. Sıra bav 
Klansiye geldiği zaman ortalıkta biraz· 
daha heyecan hükum sürdü. Onun meş 

hur bir zabıta romanı muharriri oluşu 
istintakın ehemmiyetini arttırıyordu. 
Fakat söyledikleri umulduğu gibi mü-

him çıkmadı. Yalnız kendisinde bir ikin 
ci tüb oluıu herkeıc garip görürıdü. 

O, tı:ibü cebinden çıkarmıı ınağru
rane havadl sallıyord~: 

- f şte benimki! 
Gazeteciler not ettiler: "Mahkeme

ye gösterilen ikinci tüb" 
Muharriri eyice sıkı§tırdılar. Fakat 

o, hiç bir şeyden haberi olmadı&ında 
israr etti. 

Sıra Düponlara geldiği zaman h1· 
kim: 

- Sizin bayan Morisoyu tanımaruz 
liz;ım, çünkü Fransızsınız! • dedi. 

Baba. Düpon omuzunu silkti: 
- Ben Franıada çok bulunmam. 

Mütemadiyen seyyahat ederim. 

- Bu ıtefer de seyyahatten mi dö
nüyorsunuz? 

- Evet efendim .. handan. 

- Siz ve oğlunuz vahşiler arasına 
da gittiniz mi? 

- Evet ef eııdim ! 

- Ok'.-rına yılctn zthiri süren vah· 
şiler gördünüz m:i ? 

- Hayır efendim öyle bir şeye as
la tesadüf etmedim. 

Oğlu da, babasının dediklerinin eşi 
ni söyle.di. 

(Devamı ı:ar) 

nesaylhlne gayri muhtaç bulunduğu ... ,, 
Erzurum vall8l Ayaa pa.oa da aynca bir 

mektup ya.znu~tı. Çok enteresan olan bu 
mektubun de. birkaç parçasını alıyorum. 

''İranlılar padl~ahm orduları ka?'§ısında 
çakal gibi kaçmı~lardır. Tebriz ve Erdebut 
tehdit edtn yangını men'e muktedir olamı • 
yacaklardır. Bu §thlrlerin aekene.si erbabı 11. 
haddan olduklarından bunları muhuara ede. 
cek olan Osmanlılar he.kikl müminlere kar. 
§1 muharebe edecek olanle.r hakkmdakl Ke. 
IA.mr Aliden bittabi korkmuıar. tmamUlmU
mlnln olan .Hazreti Alinln erbabı tezvir lle 
hiçbir münıı.aebeti yoktur.,, 

• • • 
Po.dl§al", :ıı,rzunımda.ydı. Yeni vı büyük 

bir sefer yapılacaktı. tran tahı meydan oku. 
ınu~tu. lote bu meydanda aayısız uker çar. 
pııace.ktı. 1554 yılı 26 ey!Ql günü 383 ıene 
evvel bugün En:uruma bir İran elçlıl geldi. 
Getirdiği mektup uki mektuplara benzeml. 
yor, iki hükümdar 1.raamd1. kullıunlabllecek 
cümlelerle ya.zılmııb. K&zaaktr kumande.nlı. 
tı rütbesini haiz buluna.o tlc;l p.h kulu: 

- Mütareke lıtlyoruz, he.rp etmlyeceflz. 
dedi. 

Pe.dlşah derhal: 

- Peki, dedi. Sonra llA.ve etU: 
- lranlılar muhafaza. edecekltrl müddetçe 

mütareke uzatıltnJ§ olacaktır. 
Ilu. h'dlrıelet yU1.Unden yapılan aııl~ma 

Şah lımaJI zama.nmdan aonra ilk ya.pıla.n 

e.nl&Jma idi. Padi§ah : ''İranlılar te.ra!mdan 
tağşiş edilmedikçe blavn111A.hi teal& muhafL 
zal ıulh olunacağını bildiriyordu. 

Bu vaka bir nokte.dan c;ok tntere11andn. 
lkı tarnt mezhep yüzünden blrfblrlel'ine girL 
yor ve manııınz bir iddia yüzünden hesapsız 
insan kanr akıyordu. Eğer ıulh tekllCi yapıL 
muaydı hlc; şüphe yoktur iki ordu binlerce 
ı;Unahsız insanı kurban edecekti. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 

rençber 

,, 
Kadın ve 

ölünı 
Vazaın : ilhan 
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- Hiçbir ıeye yanmıyorum, diyordu, ) 
son günlerinde ona bakamamış olma'< 

Artık pencerenin kenarındaki sedirde 
yanyana oturuyorduk. Ben cephemi bi
raz gerilctmi~tim. O daha dikkatle ko
nuşuyordu. 

ihtimali beni deli ediyor .. 
Düıünüyorum: Dipdiri bir adam, dev 

gibi iki omuz ve bastığı yeri çökerten 
bir gövde! Ölüm onun i~in en uzak bır 
iklimdi ve en az düıünd:.iğü ıey ölüm
dü. Ben her dakika; çocuğumuzun hc.
rareti yarım derece arttığı zaman veya 
gece yarısı dı§arda bir rüzgar çıktığı 

zaman; her dakika onu, ölümü düşün
düğüm halde erkeğim, bizim için yalnız 
yaıamak varrnış gibi, sadece hayatı \'e 
ô:inyayı düşünürdü. Senelerdenberi da
ima, her yerde tekrar ettiği laf ne idi 
bilir misiniz? Şu dünya ne güzel ıey· 
dir ! Şu dünya ne giizel ıeydir 1 Ah .. 
onun dilnyasr ne güzel ıeydi .. Beni de 

- Her :leyi yaptım, diyordu, her ;,._ 
yi.. Doktorlar ba~ından bir dakika ay
rılmadılar. Bütün gece yatağının dibin
de bekledim .. Eğer ara sıra açabiline 
gözleri benim g-özlerimi göıiiyordu. E· 
ğer kıpırdatabilirııe eli elimi buluyordu. 
Dudaklarının ilk titremesinde ıu ved
yordum ve kirpiklerinin ille kımıltısrnd.a 
pencereleri açıyordum. İçeri hava giri· 
yordu. Göğsünü açıyordum, derin derin 
nefes alıyordu ve elimi kaburga kemik
lerinin üstüne götürüp ıılayordu. 

Ah onun dünyası 1 
- Nasıl öldü? Eğer teessürlerinizi 

beraber alıp yanyana, ellerimiz birbirine 
kenetlenmiş ve gözlerimiz birbirinin 
içinde yaıadığımız dilnya ne güzeldi! 
Ne güzeldi o kat kat, derin yeşil gök
lerde ve kat kat yumuşak, kokulu tc p· 

rakta, iki dev omuzla, yanyana, bera
ber ... Hep beraber ... 

O dünya, ne güıeldi 1 O dünya .. 
İri yeşil gözlerini kapadı ve bir mu

şamba fener gibi şeffaf göz kapaklarının 
kenarından evvela tane tane, ıonra bir
birini kovalayarak, buharlr damlalar 
akmağa başladı. 

Pencerenin önünde oturuyordu. Işık
ta yüz.Ü, harikulade bir meyve gibi tüy
lü ve olgun yü:zı:.i, keskin çizgilerle kI· 
pırdıyor ve etli dudakları bir çocuğun
ki gibi, bükülüyordu. 

Bu kadına acımak lazımdı. Fakat ölen 
erkeği kıskanmak arzusu içimde bir 
deniz gibi kabardı, ilerledi ve büt0.1 
diğer arzuları sildi: Böyle bir kadını 
öldükten sonra bile böyle elinde t!.lt
mak, böyle hırpalamak ve böyle avucu· 
nun içine ::ı.lrp ezmek.. Bu ne erkekce 
bit i~ti.. .. Ona acımakla onun göıünd~ 
kazanacağım itibarın ne di bir §ey ola
cağını o:.iıündüm. Ölen erkeğe onunl3 
beraber ağlamak, onunla beraber ölen 
erkeği sevmek, bir mezar ba~ında iki a
teş hüzmesi içinde aylıklı bir kilise ıarkı 
cısı gibi ulumak ve acımak ona .. Tı:-

artırmazsa? 

- Nasıl öldü? Gece idi. Yanda.ki 
odada birkaç ltişi konuıuyordu. Su is· 
tedi yine, au.. Zaten dalına au istiyor
du. Bardağmı ağzma yaklattırdım, du· 
dakları bıçakla kesilmiş bir ak ciğer 
parçası gibi ikiye bölıilndü ve u.rkt.ı. 

Kapaklarının içinde gözlerinin yuvar
lakları döndü ve devrildi. Alnından, saç 
]arının ba~ladzğı noktadan yüzüne, çe
nesine ve gerdanına doğru çekilen, ko§a 
ra~ çekilen bir resim, bir gölge gördüm. 
Bu gölgenin önüne durmak için yorganı 
açtım, gömleğini ve çamaıırlannı par· 
çalayarak gölgeyi tutmak istedim. Ama, 
artık ortada onun balmumundan heyke
li kalm19tı. Ba~ka her ıey, her ıey git· 
mi§ti. 

- Doktor yetişmedi mi? 
- Hayır, ben bile yetiıemedim, baı-

ucunda iken. 
Gözlerinden yine yaıtar akıyordu ve 

bap beyaz boynunun üstünde iki tara· 
fa sallanıyordu. 
Düıünmedcn elini tuttum, dür:inmt"· 

den baıını omuvı~a dayadı. 
Gözleri ~apalı idi. İple# kopmuı bir 

kukla gibi halsiz görünüyordu. 
Dudaklannı oynattı: 
- Onun dünyası.. Onun dünyası ne 

güzeldi.. diye mırıldandı. 

İlhan TARUS 
selli etmek onu.. ----------------

Ayaklandım. Deniz akşamı sırtma 
giyiyor ve mavi bir deve gibi ak~amm Diktatörlük 
altı d "kü d n a ço yor u. Dünya meden· t• • · 

- ~idiyor muıunuz? 'T' h/ •k ıly~ 1 1Jm 
Dedı: .. .l e l e ldlr 
- Sıze ne soylesem teselli edemiye- R ili b 

c~-~imi biliyorum. Aradan haftalar ge~- UZVe 0 U DUtkUDO 
tıgı halde, haıa. bu evden iki saat evve1 Almanların okuması 
ayrdmıı bir adamın arkasından ağlıyor- · k f 
sunuz. Bu a.d~ iki saat evvel burada yasa • 
idi. Hatta ıimdi de burada, bizimle be- The People guetesinde okunmut-
raber, bizim aramızda, burada.. tur: 

Etrafına korku ile bakındı. Pencere- Amerikanın kanunu eıasi '1inü,. 
:~n.~i~ kut uçtu mu, kapı açıldı mı diye diye anılan milli yıldönümünde, reiıi-
uşunuyordu. Önünde ayakta duruy):·· cumhur Ruzvcltin "diktatörlük, dünya 

?um. Elimi tuttu, ıı1ak parmaklarının medeniyeti için bir tehlikedir,, mealinde 
ıpekli sesi vücudumu sardı. 

söylediği nutkun Almanyada neşri me· 
- Oturun, gitmeyin, yalvarırım.. nedilmiş ve gazete baımuharrirleri pro
Odada şimdi yalnız kalmııtık. Bir paganda nezaretine çağmlarak bu nut

pencere açıktı, rüzgar kapıyı mihveri ku nasıl kar~ılamak lbım geldiği hık
etrafında döndüruyordu. Egyalar oldu'.< kında kendilerine sıkı talimat verilmiJ 
ları yere sindiler ve uyudular. · tir. Ruzveltin demokrasi taraftarı nut• 

Pencereden baktım: Gök yüzü bir kunun, diktatöd:ik dünyasından gene 
kedi gibi tüylerini kabartıyordu. bir nutukla cevap alması muhtemel gö· 

Kadın gözlerini sildi, kalktı: rülüyor. 
- Bir ç:ıy içer misiniz? 
- Te§ekkür ederim .. 
- Gitmek mi istiyorsunuzi 
- Hayır. 

Fakat bu kadın bir hasta gibi don· 
muş bir kafa ile yaJıyordu. Daima aynı 

şeyi dÜJÜnen, tavanın aynr çizgilerine 
bakan ve gözlerini bir saniye için d·ı

varlara, kanapelerin üstüne ve döşeme· 
ye indirdikten sonra tekrar süratle ta· 
vana kaldıran bir hasta idi. 

Sovyet Ruayanınki müsteına olmak 
üzere diğer devlet reislerinin nutukla
nnr, Almanyada ncıretmek adettir. Fa
kat nutukların ötesine beriıine bazı tıı.· 

accüp ve istifham iJaretleri koymak 
suretiyle olsun mefhum ve ifadesi zım· 
nen tenkit edilir ve altına daima nim
resmi mahiyette birkaç satır yaıı yazı
lır. 

Amerika reisicumhuru 
ezcümle fÖyle demişti: 

Ruzvelt 

"Diktatörlük ıeklindeki hükumet· 
]erle dünya işleri. medeniyeti tehdit e
den bir hale gelmiştir. 

Teslihat ve bütçe açıkları çoğalıyor. 
Ticaret tahdidatı tezc:.if ediyor. açık 
denizlerde ticaret gemileri tehdide uğ
ruyor. Bütün dünyayı korku 11nyor • 

Tecavüz korkusu, fitili korkusu , ihtilll 
ve ölüm korkusu .... 

Amerika halkı, gittikçe büyümekte 
o!an bu tehlikeyi, sahillerimizden uzak 
tutmağa azmetmiştir.,, 
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Güreşçilerimiz Yugoslavyalı 
rakiplerini dün 7 - O yendiler 
Hakenıler karşılaşnıaları çok 

fena idare ettiler 

El I 
~ 
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I 
Türk takımı 

lzmlrdckl beşine! Balkan gUreş ~amplyon. r 
luğuna lşUrak eden Yugoslav takımı dUn 
Ta.kaim stadında İstanbul gUreş eklblm!zl! j 
k&r§ıl~tı ve 7-0 mağ!Op addedildi, mağlrtp 
addedildi diyoruz, çUnkU dUnkü müsabaka. 
!arda hakemlik eden zevat hiç de doğru ol. 
mayan kararlarfle gerek dost memleket peh.. 
livanlarmı ve gerekse bu mUsabakalan scy. 
re gelmiş - bereket versin ki - dört, be§ 
ytızU tecavtız etmlyen acyfrcllerl de sinirlen. 

1 
dirdller. Bu gibi bcynelmlleJ maçlara ilk dera 1 
çıkan genç pehllvanlanmız ümidin tevklnde 
muva.tfaklyeuı müsabakalar yapmışlarsa da 
tecrtıbesizllklerl ilk defa böyle ehcmmlyeW 
bir k&r§ılaşma yapmaktan mlltevelllt heye. 
canlan yUzUnden UstUnIUk g6sterememJıler. 
dlr. 

Bugünkü ve bundan sonraki :müsabakalar 
da ha'kcmlik e.f!ecc~lerln daha dlk&klli hare. 
ket etmelerini tcmenf ederiz.. . .... 

Saat üçte başlayacağı Uln edilen mUsaba. 
kalua, ringin hazırlanmamı§ olması ytlzU.n. 
den ancak saat dörtte, yeni gtıreıı ajanımız 
Hikmet ve Yugoslav kafile reisi M. Rlhterln 
söyledikleri birer nutuktan sonra başlandı . 

Hasan tahsin - Mogolyak 

156 kilo: tık de\Te lkl pchlivanm mütemadi 

düııkiı kadrosile 

abaka ayakta cereyan ediyordu. Altıncı ~ 
daklkada gllzel bir bel kapmaslle Yugoslav \ 
Yahyayı yere serdi. İlk devreyi Pongra.s itti. 
fakla galip olarak bitirdi. 

İklncl devreye Yugosla\·m lsteğile ayakta 
baglandı ve henllz b!rincl dakikada Yahyn 
gene bir bel ımrmo.sile alta dllştü. 

Bu mUsabakayı kazanmak için büytlk bir 
enerji sarfeden Yugoslav, ona kargı kendini 
müdafaa etmek için uğragan Yahyanm bu 
kısmın üçUncü daklkasmdan sonra yorulduk 
Iarı görUlUyordu. GUre§ hızını kaybetti. 

Yirmi dakika tamamlandığı zam8Jl h'l. 
kemler Yahyayı galip ll!n ettiler. 

Saim - Fişer 

'f2 kiloda Yu,ı.o~lay Fl~er Jlc ::3alm kariı.. 

lqttıar, orta ha'kl'mll~ne Yugo:s!av kame 
reiiıi Rlhter davet edildi ise de kendi pehll. 
vanıarma yapılan haksız!ığa sinirlenen kııfl. 
le reisi bu vıızlteyi kabul etmedi; yerine Sa. 
dullah geçti. 

llk kJBım ltlşmc ile ve tamamen mUsa,·I 
olarak nihayetlendi. lklnct kısmın birinci 

J::; 
" ' 

iUşmelerile ve beraberlikle netlcelendl. ~ 
lklnct kısmın ilk devresi Hasan Tahala 

kur'a He alta dUşmilştü. Yugoslavyalı olduk. 
ç~ iyi Çall§tı ise de Hasan Tahslnnin güzel 
müda.taası ile bir ısey yapamadı. 

İkinci Uç dakikada üste geçeıı Hasan Tah 
e.ln hiç de muva.ttaklyeUl bir oyun yapama.. 
dı hatta. puvan da kaybetU. 

Son dört dakika gene ltiıııne ile geçU. 20 
dakika sonunda hakemler Hasan Taluılol 
sayı hesablle galip saydıalr. 

Bu müsabakada orta hakemi Yunanlı 

Vekuris yan hakemleri de Kemal ile tsmall 
Hakkıydı. 

Yaşar • Antonoviç 

Hüseyin daha faaldi. İlk on dakika hakemle
rin beraberlik kararlle bitti. İkinci k!!ım.m 

ilk devresinde IIUscyln Ustte ikinci Uç daki
kada altta güreşti. Bu kısımlarda her ikisi 
de bir §ey yapamadılar, Ayakta son dakika. 

dıı Ankaralı daha sık hamle yaptı, Yugo.ıı. 

lavyaıı da bir hayli kaçak gtıreşti neUce:!t 
HUseyin sayı hesablle galip geldi. 

Mustafa - Mesner 

87 kilo mUsabakruıı Mustafa ile ?.!esner 
arasında yapıldı. 

Ortn hakemliğe çağrılan Yugoslav ka.tlle 
reisi bu dın·cte icabet etmedi. 

Blrlncl dakikada iki tehllke ge<;lren ve 
yenileceğini bilen Yugoslav gtlreşçisl mağli'I 
blyet anını mllmkUn olduğu kadar uzatmağa 
ça'ışlL. 

:Musta!anm 2.3 defa UstUsto yaptığı ıa'. 

toıardan gUzcı köprUler kurarak kurtuldu, 

l\lusta.ta bu ııekllde yenemlyeceğlnl anlayınca 
oyunu deği§tlrdl ve rakibini minderin kena. 

rından ortaya doğru çeker gibi yaparken blr 

denblre UetUne çullandı ve bu suretle Yug~. 

lavın sırtr yere geldi. Mustafanm bu gUzot 

galibiyeti a dakika rıs saniyede olmuştu. 

Samsunlu Ahmet - Vesiç 

Son mUsabaka nğır slklettc Samsunlu AJı. 
metle Veslç ka~ılaştılar. 

İlk dakikalardaki denemelerden sonra ka.. 
fa kol kapmak lstlyen Balkan ikincisi Ve. 

ıılç kendi oyunlle alta düştüyse de biraz ~on 
ra kurtuldu; ilk kuıım beraberlikle bitti. 

İkinci devre de mütevazin cereyan ettt. 

20 dakika ııonunda fazla atak yapmış adde. 
dilen Sanı.sunlu ea.yı hesabile kazanmış oldu. 

• • • 
Yugoslav gtlrC§çlleri dUn akşamki trenle 

memlekellerinc d!lnmUşlerdlr, bugUn aaat 
dörtte İstanbul takımı Yunanlı raklplerlle 
karşıla.,acaktır, 

O. M. Iü:,ln~k 

Yugoslav gürC§ tak"tmt 
61 kilo: Yaşarın hücumları, Yugoslavm da. 

kaçak oyunlle başlayan bu mUsabakanıa 

birinci dakika ve elll blrlncl saniyesinde dUn 
ya ııamplyonumuz rakllbnln belln sararak 
yere attı ve tuoıa galip geldi. 

Mersinli Yahya • Pongras 

devresinde Saim altta idi, Yugoslav çok iyi 1 
çaııııtı, Saım btr hayll tehlike ge~trdl. 

İklnçl Uç dakikada Ustte gUre§en Saim de 

rakibini tehllkeli vaziyetlere soktu. Son kı. 
sım ayakta neticesiz olarak geçti. 

Hakemler bu müsabakada da Salın! kıı.zcn 
dırdılar. 
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Türk kuşu 
filosunun seyahati 

IF110 dUo ismet lnöoil tarafından da uğurı•
narak büyük memleket turuna başlad~ 
Altı tayyareden mUrekkcp tir "Ttirkku. 

ııu,. filosu dUn saat on beşte Ankaradan ha. 
valanarak 2000 kilometrelik memleket tu. 
runa başlamıştır. 

Filo, İsmet tnönU ile reflkasr, Ankara va. 
llııl Ha\'a kurumu erkAnı, TUrkkuıu azalan 
,.e halk tara.tından uğurlanmıştır. 
İsmet İnönUnün refikası başöğ'retmen Sa. 

biha Gök!;cne bir bulcet vermiştir. 

Serseri 
bir kurşun 

Evinde çamaşır 
yerleştiren bir kadını 

yaroladı 
Şehremininde Arpaemlnl mahalle. 

ilinde hastane cadedsinde yetml§ bir 
numaralı evde oturan ıoför Salmln kar.un 
28 YR§mda Hayriye, evvelki gtln çamaşırları 
sandığa yerlC§tlrlr"ken bir sllAh sesi duyul_ 
muıı, camı delerek odaya giren bir ku~un 

Hayrlyenlıı bacaguıa saplanmıştır.. Kadının 

feryadına kom"'11arı :rctışmlıı. Hayriyeyi 
hastaneye kaldırmıılardır. Kurşunun Yeni. 
bahçe clvanndnn atıldığı anlaşılmı:tır. Ataıı 
adam &r8.llıyor1 

Fındık nizamnamesi
nin tatbiki ne 

başlandı 
Yeni fındık kontrol nizamnamesinin, 

tatbikına başlanmıştır. Yeni nizamna
meye göre, ihraç olunacak iç fındıklar
da adet itibariyle bir parti içinde çü

rük, küflü, bozuk ve acı fındıklann 

mecmu nisbeti yüzde yanını geçmiye-

cektir. Bir parti içindeki kırık ve ezik 
fındıklar yekünu yüzde birden fazla 
olmryacaktır. Kalbur dibi ve ince mik
tarı yüzde üçe kadar kabul olunmakta
dır. Karr§ık fındıkların ihracı memnu
dur. 

iç fındıkların ihracına mahsus çuval 
tarın ağırlığı 80 ktlo olacaktır. 

Güneş 
klübünde 

Yeni idare heyeti seçildi 

Spor şu belerl 
kapanmıyor 

tııtanbulun birinci smı! k!Uplerinden gtl. 
neşln, idare heyeti azaları arasında çıkan 

bir lbtllAf yllzUnden spor §Ubelerinl kapat:ı.. 
rak içtımat bir klUp halini alacağını evvele, 
yazmıştık. 

Bir haftadanberi bir kısım azanın spor fa. 
aliyetıni tatil etmek istemesine mukabil dl. 
ğer bir kısmın devam etmekte ısrar etmesi 
Uzerine evvelki ak§am faal ve gayri faal aza 
nm i!}tlraklle münnkqalı bir içtima al<tedll. 
mlşUr. 

Bu toplantıda spor §Ubelerlnln kapanma. 
mumı lııtlyenler ekseriyet kazıınmı§ olduk. 
!arından bu lıe muhali! olan eski idare heye 
U çekllml;, ve yeni intihabat yapılmı§ \"e 
neticede: Futbol kaptanlığına Refik, vezni!. 
darlıta: Kemal Rıfat, muhıı.sebeclliğe: Mu. 
ammer, umumt kAUpllğe de Şazi Tezcan 
sec;llmfşlerdlr. 

Filo cenup vllAyetıerl yoluyla oıya~ 
l\lre gidip Ankaraya dönl'cektır. tık mer J/I 
olan Konyadan eonra Karaman, sııifke, 
sin, Tarsus, Adana, Oııman1J9, FeySf,,;f 
Gaziantep, Birecik, Urla yolu takip .iı-' 
Diyarbekire varılıı.cnktır. 

Filo havalanmadan evvel tıımet 
Hava kurumu bqkanmdan izahat 
tayayrecllerle ayn ayn görllfmllftllr. 

Cumhuriyet bayramındaki hava ~ 
Jerinde yapılacak par&§tlt atlayııtarı ~ 
d:ı izahat alan İsmet tnenu kanaati.,... 

yarba.şkana .§U etimle ile ltade etrnltl, 

"- Hava kurumu ı,:ok gtlzel, çol< caısJJ ff 
çok vertmll çalıımaktadır. Sizi tebrik # 
rlm.,. 

KUçUk Özdcr İnönü Baıveklllll euııl 111" 
bayan Gökçene bir buket venn111Ur. tDf1l'ı 
iyi yolculuklar temenni ettlft t&yyareea::!; 
mlz havalandıktan sonra §ehlr uze~ 

ı;"rup hnllnde ve çok güzel geçl11Ierin1 #, 
scyretmlılerdlr: 

"- Bunlar, demişlerdir, hepli ba~ 
henllz senesini doldurm&mıJ genç ~
dır. Asıl verimli faallyeCcri b5y1e u~ 
mesleklerine ve nefislerine itimat getl~ 
sonra bn§lıyıı.caktır. 

Uçuıı yapan tayyare<:ilerimlz hakklD~ 
zı ııualler soran İnönü, TUrk Hava kur-'" 

yarba,kanının pUoUuk tl.zerlndeld ç-1,,,..,. 
rını öğrenince memnun olmUfl&r, ~ 
duran oğlu Ömer lnönUnU l§aret ederel': 

"-Çok güzel,. Ben de ömerle berab"' "1 
yareclllğe çalıı:ımaya bqlayacatmı., ~, 
tir. 

Filo K onyada .. 
Filo dUn saat l6,31S de Konya tayyar' "'1' 

danma lnml§tlr. Genç tayyareciler ~: 
neraller ha.Ik tarafından k&r§ıla.nmıttıı'~ 
safir tayyarecller §eretlne gece ordU 

btr ziya.tet l'erflmlşUr. Filo bugün A~ 
hareket edecektir. 

-------~--------------_,.,,,.-
Manevra 
hazırhkları 
Aydın clvaruıd• 

laaHyetl., 
de va m ediyor ,., 

İzmir 25 - Aydın manevralarma al:..
zırlıklar ilerliyor. Bu manevralar, ıo~_. 
kıtalarm sevk ve ldai'estndeki tekJUJ' _~ 
siyeUeii tebartlz ettirecek mahiyette ~ 

tır. .;) 
Bundan başka ha.zardan ııefere geÇll 

!elertnın_ de tetkikine imkAn verece~_:; 
!.tane\'ra sahumda içilecek ve tçilJIW~ 

sulara ioarct konmaktadır, ~ 

-----~~~~----~---~ 
Tifo salgmı geçince ... 

Çöpçülerin . 
ayhğı indirildl 

&ııt-
Tifo salgını k&r§ıamda §ehrl teınl' ; 

mak için ç6pçUlerfn adedi arttınlDIJf. 

lan ylrml§er liraya çıkanlm.JftL ~ 

Bir nydanberi yapılan tetkikler ne ~ 
çöpçUlcre yirml§er lira üzerinden ~ I""' 
lemlyeceğl anlqıl~tır. EylaI aytıJdAl'lıdl"" 
yirmi liradan verilecek, gelecek aydall dl 
ren arabacılara on ye~er, meyd&DC~ 
be§er lira verilecektir. ~ 

66 kilo: Ayakta başlayan gtlrc§lll UçUnc'.1 
daklkasmda Pongras kendi oyunlle alta dil§ 
tU fakat birkaç saniyede bundan kurtuldu ve 
bu defa Yahyayı altına aldı. 

DC§lncl dakikada Yahya alttan kalktı mil.. 

Ankaralı Hilseyin - Kiş 

79 kilo: Mütevazin bir ısekilde ba§layan 
bu kıır11Ilqmanın yedinci dakikadan tonr.ı 

•ÇE RID E : 1 
• Dün ıebrimlzde beı U!o vakası g6rtıl. 

mUııtUr. 

dır. BUyUk oteller iki sınıfa ayrılacaktır. 
• SelAnlk sergisini ziyarete giden İzmir 

\'ali.!! Faz~ı GU!eç dtin lzmlrc dönmüştür. 

• Salı gtınU İskendcruna hareket edecek 
ilk vapur lçln hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bazı Hata~ılar bu vapurla. gideceklerdir. 

, 
• Üniversite lmtlhanlarmm ııoııu tf• 

fe0 
gUne kadar alınacaktır. Bunlard&ll ~ 

kUJtesi kimya imUhanlan ııetleeıd 29 ~ f!f'
rUb1 fizik enstltUsü fizik ımtuıanl.,ıoıtl 

ll.tı4taf a M c.snedl yener'kcn 

• Galatada Sen Benuva mclttebl muhıuıc. 
becillğlnl yapan zengin bir papaz, birkaç 
gUn e\•vcl ö'mU~. birkaç milyon frank tutarı 
serve:.Jnl Sen Benuva mektebine vernıl1'tlr 

• tstanbııldan tzmir panayırına gönderlll':ı 
eşyR sergi lcapandığı lçın geri gelmiştir . 

• İ::mlr Tilrkofls m!ldilril Ankaraya çağ. 
rılmıştır. HugUn hareket edecektir. 

• Adllj'e vekAletl ceza i§ler! müdür muavl 
nl Beldr lıstnnbula gelmiştir. 

• Evvelki gün Çatalca ile Vize araaındaU 
ormanlarda yangın çıkmış, jandarma \"C 

köy!Ulerin gayreti ile 150 dönUm:Ok yer y:ın. 
dılttan sonra söadilrUlmUştUr. 

• Bu sene yeniden İstanbulda yedi ortsı. 

mel<l"P aı;ııacaklır, Bu mektepler gelecek 
ayın birinde tedrisata baglnyacaklardır. 

• Motörle lşllyen nakli vasılalannın gecr. 
uat 24 den ııonra güne§ çıkıncaya. kad'.l" 
lmma çnlmıyarnlt IAmbelan ile l,arct vPr. 
melerl kıırarla~tırılmıştır. 

• 8eyyah celbi için alınan tedbirler arum. 
da otellerin ıslahı da btiyilk yer tutmakta. 

"' tzmlr • Aydın yolunda bir l:amyonet 
devrilmiştir. Yolculardan Uçü ağır surette 
yaralanmıştır. 

26 
PAZAR 

i:YLOL - 10::7 
nıcrt: 13:56 - Recep: 20 

lCestane karası fırtınamı 
Gllnr,ın do~u,u 

!i,51 -
OUneşfn mtı,ı 

18,02 

Vakit Sabab Öğle lklndi .'.k:am Yatsı lmsd 
(..29 12.06 l:S,28 lS4Q2 19,84 Ul 

Uccsl 30 ey!Olde belli olacaktır. ~ 

• lktisat !akUlteslnc ''işletllle 1--taef.., 
dersi için Avrupadan profesör tsal' ,.-· 
Ur. 

DIŞARIDA: .,_,,,,, 
• tmam Yahya ile müzakerelerde tat> 

İtalyan heyeti dUn Napoliye döDJlltıf .,eıs' 
• Yunan kralı dUn 1ngtlls ııeflr:• I 

ederek uzun mUddet görtıımutttır. ~ 

• Fillııtlnde dUn iki Arap ~ 
öldUrtllmUştUr. t0tt ,,, .. 

• Belc;lluı ba§Vekili Van zetand. 1:- rJS' 
kada§larının muııırrane ricaları oıe 
:fadan vazgec;mlştir. ~ 

• Vlndsor dilkU kansı Ue birlikte 
Parise gltml§Ur. ~ 

• !fısır hUl<tlmeU ve SUveyt ~ ~ 
ranywıı tsmalllyc !le Tuzlu gısııer .,,,,,, 

bir iç limanı inşası hakkındaki ıouP 
meyl imzaıaını§lardır. 
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Şu anda lnönü 
Başve.kild 

• 
ır 

(Brış tarafı l incide) 
' te'li:n bundan haberim yoktur; 
lJqusta fikir ve mütalea beyan e. 
·ın .. , 
ifer taraftan Ealahiyetli üadelcre 
herhalde böy!e bir me\·zu iizeri. 
lenecek sözü "Reisicumhur adına 

genel sekreter söyliyebilir.,, di. 
Un için bir de keyfiyeti genci 
tere scrmak istedik. 
lllhurr:is!i;i genel sekre~eri Ha

~ııa b'-e aynen şu cevabı Yerdi: 
l sehe!erlık beyanatta bulun. 
eaıahiyetinı haiz değildir.,, 
~tıun ü~rinc Cumhurrei~li~i ger.el 
'"ri ile aramızda şöyle bir muha. 
ge--u: 
~Matbuata ''erilecek yeni bir 
't Vcır mıdır?.. . 
"' lliçbir emir alm r: bulunmuyo. 

"' Bazı gaz"'leler başvek'l vekili. 
lalet.c:J t.-~·:ckilUğe tayininden ya 
~ de, l ~ 1erin haberdar edildiğini 
, ·or!ar. Eund:ın malumatlar m1sı. 

() Rayır .... 
rta..ıa "resmi .. olarak bir vaziyet 

i:ıuıü olmadık~a salahiyet derecesi 
~:\.end~>sc ifa.':le şeklinin mübhem

"ı be11i\'di. Bununla beraber hü
~t cr':i;ınclan bazılariyle ayrıca 

Cttik: 
' llu şayiayı tekzio edebilir misi
dc.:Iik: cevap verdiler: 

..... töv:e bir haberi tev~t veva tek-ti . ~ 

1i "etek zatın kim olabilece~ini siz 
t Cder.;iniz, dediler. 

~ Vali ne iti\'Or ': 
hıı leıcr yabancı devletle.re tebligat ya. 
~ dan bahsediyorlardı. llöyle bir sev 
~Olsa mutlaka ayni tebligatın, yahut 
it iden diğer bfr tebliğin bUtUn vl!Ayet. 
l'nlmı de icap etmez miydi? Derhal hı 

Cc!al Bayar Aııl;,arava ı•asıl olduğu :nrada ... Kar§ılıyanlar arasmd.a ismet 
lnöııii de görüliiyor .•• 

tanbul \•alisi Muhlddln UstUndağı arad1k. 
KC'ndlslnl Tarabyada Tokatllyan otelinde b•ıl 
duk. Bize şu ccvc.bı verdi: 

- VllAyetc böyle bir tebliğ gelmeml§tl ... 
- Size yapılan en son tebllg hakkınd-ı 

bizi tenvir eder misiniz? 
- ~veki'ılet vekilliğine İktisat veıc;ıı 

muhterem CelAI Bayarın tayin edlld.Jğlnl 

biliyoruz. Cumhur Riyaseti Genel sekreter. 
llğinden ve Dahlllyc wktı.letlnden bana ayrı. 
ca bir tebligat yap1lmı~ değildlr. 

Şiikıü Kaya 
Validen sonra Parti genel sekreteri ve Da 

hiliye vekili ŞUkrU Kayay1 aradık. Floryada 
bulundu~nu öt!'rendik. Fakat saat ikiye ka. 
dar kendisini kö!Jkünde bulmak ve telefon. 
la konuşmak mUmküıı olamadı. 

Başvekilin husust 
kalem müdürü ne 
diyor? 

Keyfiyeti tahkik etmek Uzere başvuru. 
lucak yerlerden biri de şUphe~lz B~vekll 

tnönl\nUn eviydi. Ankarada Başvekllllk bu. 
sus! kalem mUdUrU Vedid! aradık. Bize §U 

cevabı verdi: 
- BugUn pazardır. Ben mezunum. 

Kendisine gıızetrlerin neoriyatmdan bahıı.?t 

tigimlz zaman da; 

- Bu gazeteler henUı: bura.ya gelmediler. 
• dedi. Bunun f~n size yarmdan evvel hiç 

bir oeY ııöyliyemem. 

lnönilnilne vile 
konuştuk? 

Bunun tizerine doğrudan doğruya Ankara. 

da Başvekil 1.smet lnönUnU evl.rıde aradık. 

şu cevabı aldık: 

- EkselAns evde yoktur. Ne zaman döne. 

cc,'.; '.:.:' de bilmiyoruz. Yarın ö~leden aonra 

saat dörtte Başvekllette husust kalem mU

dUril Vedid Ue konuşunuz. 

KUçUk ıtıuır k onseyi 
Cen(lvre, 26 (A,A,) - KUçUk lUlA.tm Ce. 

ne\•redekl dalmt konseytnln mutat fçUm:ıı 

pazartesi gUnl\ aktedllecekUr. 
Ruznamede mevcut olan başlıca mesele, 

halihazırda kilçUk 1UIA! ile :Macaristan ara. 
eında cereyan etmekte olan müzakerelerdir. 

al&hiyetli r11a
amlar n~ diyor? 

(Ea~ tarafı 1 incide) \ 
de ikinci bir toplantı yapmak : 
~ti Yilkletilmemesidir. 1 
{· kalırsa bu iddia çok gariptir. 
11atı Esasiye kanunumuza göre 

~il İsmet İnönü şayet başvekalet 
~ tndan çekilmiş bulunsaydı, is. 

!tını kabulü için bu istüanrn sa. 
Curnhurrelsine verllmesi ve Cum. 

~~i Atatürk tarafından kabul e. 
~81 kafi gelebilirdi. Bu takdirde 
'Ut-reisi yine meclisi toplamıya 

\> görmeden başvekili intihap e. 
\ e ?unun tarafından kurula<'ak 
\eyı tasdik etmesi bu hükumetin 
bul' ?'evkiine. çıkması için lazımge. 

'.\ tUn formalitelerin yapılmış ol _ 

htı.?tı~nasına gelirdi. Sonra tabii 
\ kumetin meclis toplandığı za _ 

~~!nız itimat aramak ve beyan. 
~okumak l~in meclis huzuru. 
~ı icab ederdi. 

Görülüyor ki, ortada bir müphemi. 
yet vardır. Ya lsmet 1n::>nü istifa et
memiş. yani Başvekil vekili henüz a. 
sil olmamıştır veya İsmet İnönü isti. 
fasını meclis asıldığı zaman verecek
tir veyahut da böyle bir şey mevcut 
değildir. 

TegkllAtı csa'llye kanununun kabine te,kl 
!etmek §ekline dair olan maddesi ,udur: 

44 Uncu madde - Batvekll, Reisicumhur 
canibinden ve Meclis azaaı meyanından tayin 
olunur. 

Sair veklllcr Bll!Jvekll tarafından :Mec'ls 
azaSJ arasından intihap olunarllk heyeti 
umumlycsi Reisicumhurun tasdlkllc 'Meclic;c 
an:olunur. 

Mecllıı, mllteccmml değilse arz keyfiyeti 
Meclisin lçUmaına talik olunur. 

HükCımet hattı hareket ve siya.at nokl!\I 
nazannr ezaml bir hafta zarfmd& Meclis9 
bildfrfr ve itimat talep eder. 

Şehrimizdeki Vekiller bu akşam 
ııidiyorJar 

Şehrimizde bulunan Mllll Müdafaa, Dahi 
llye, Adliye, Maliye, İnhisarlar vekilleri bu 

ak§am Ankaraya gideceklerdir. Sıhhat ve!d 
11 Refik Saydam dün a.k§amkı trenle Ankara 
ya gitmiştir. 

Yann vekiller hcyeU BB!Jvekllet nkiU 
Cel~J Bayann riyasetinde toplanarak m'Jh 
telli vcklletlere alt i§lerl tetkik ve mUzake 
re edecektir. 

·············-············································· 
Dil. 

bayrar:nı 
BugOn yurdun 

her yerinde 
kutlulanıyor 

Bugün be§l.rıci dil bayramıdır. Bayram 
memlekeUn her taratmdaki halkevlerind~ 
kutıuJanacaktır. saat on sekizde Anka.r& 
ve İstanbul radyoları blrle§tırilecek, Türk 
dlll kurumu namına bir ıKlytev verilecek. 
Ur.• Şehrimizdeki h&lkevlerinde de zengin 
kutıuıama programlan hazırıa.nm1§tır. 

.............. ·-··········-························ .. ····· 
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bombardı manlarıyla yaral:ıun blr yavrımun pan.!maııı 1J(lpı1ırT:imJ et71Mınt kaybeden 
:::avallı bir anne döğünüyor .•• 

Bir yılan sayesinde 
yola getirilen şeyhler 
Musul havalisinde cereyan eden· 

garip bir hadise 
İmparatorluk de\Tinde Halep, Şam, 

Musul ve havaUsinin asayişini bozan 
ve diğerleri arasında çok kuvvetli o. 
lan iki kabile vardı. 

Bunlardan biri 1nize diğeri Şam _ 
mar aşiretleri idi. Bu iki kabile, istib. 
da idaresinin anla~ılmaz zihniyeti, 
daha doğrusu zihniyetsizliği yüzünden 
kendilerine mirmiran rütbesi veril • 
miş. paşa unvanını taşıyan, göğsü ni. 
şanlı, eli beratlı, ele avuca sığmaz bi. 
re cşkiya reisi olan §eyhler idaresin. 
de bulunuyordu. 

Suriye ve lrak arasındaki çölün 
mutlak amiri; hükümdarı bu aşiretle. 
rin şeyhleri idi. Gerek kendilerine ta. 
bi olmıyan başka kabileler, gerekse çö 
le civar bulunan köy ve kasabalar L 
niz.e v Şammer aşiretlerinin şerrinden 
bıkıp usanmışlardı. Her iki kabilenin 
Kapaklı, Vinçster, Martin, hatta Mav. 
zer ve Ma\'Zer sistemi tüf eklerle mü. 
sellah binlerce adamı ve kırkar ellişer 
bin maiyeti vardı. 

Su geçmez, çölün her türlü havası. 
na koyacak kadar sağlam kıl çadırla.. 
rını nereye kurarlarsa orasını birkaç 
saat içinde portatif bir şehir haline 
koyan bu aşiretler yalnız gidip gelen.. 
leri soymak, yahut bac almak, diğer 

bazı myıf kabilelerin varını yoğunu 
talan etmek, çöl hududunda bulunan 
memleketlerin davanın sürüp götür • 
mekle kalmazlar, hazan da biribirleri. 
ne düserlerdi. 

Fazla bir gurur, lüzumsuz bir ça. 
Jım, yerinde söylenmemiş sert bir söz, 
tapusuz ve senetsiz bir otlak, sağın -
dan gidilecek iken soluna geçilen bir 
yol, birinin soyacağı bir kafileye öte. 
kinin el uzatması yftzünden aralarm
d& kanlı çarpışmalar olur ve her iki 
taraftan yUzlerce kişi yaralanır ve ö. 
IU.rdtl. 

tnıze ve Şammar arumd& her hA.dl.se çı 

kıımda. her kabilenin Halepte, Şamda, :Mu 
sulda, hatt.A !ıtanbuld& ve bizzat Yıldd 

saraymm lçlnde bulunan hAmlleri ifln ehem 
mtyeUne göre "'Makamı muallAyı bllA.tet,.a 
takrlrler, arzU.haller, raporlar ve telgraflar 
yağdırırlar, kendi adamlarmm 111ç.suzluğwıu, 
diğer taratm habızhğmı bildirirlerdi. 

1900 eenealııde gene böyle bir ihtllA.t çık 
m~, lkl taratın arumı bulmak için bu sefer 
llk yeniden rütbe ve nl§anla.r dağıtmağa ıu 
zum görülmlyerek geyhlere "Bela.mı padlıahı 
telgrafla teblJğ ve teb§ir buyruimuı.,ve me 
yancı olarak da Muaul estersUvar tabur ku 
ma.ndanı Faris ağa tayin edilmlıU. 

FarlJJ ağa zaptiye neferliğinden blnb8fıtığ l 
yUkselebllmek için ç&de otuz .sene gibi yarım 
ömUrll!k b1r zaman geçlrmlf, • tecrilbell ve 
kurnaz bir adamdı, yqmm elliden fazla 
olmasına rağmen tuttutunu koparır bir ib1 
Jete sahlpU. 

Va%1.feyt alan blnb&§ı, HO mevcuUu ta.hu 
runu huırlıyarak yola çıkmıı ve Dicle kena 

rındaki Hammamı .Ali denilen mevkle gelınil 
çadırlı ordug~ı kurarak ıeyhlere haber 
göndermtı. 

HUktımetin daveUne icabet için acele edip 
korkak ve kUçUk g'Örünmemek :flkrile birlbl 
rinln ha.reketlnl adım ad1m kontrol eden her 
iki ta.raf ıeyhl ayni anda karargAha gelirler. 
Tabll kendllerine mera.sim yapılır. lklsl de 
mirmlrantık rütbemin bol sırmaları ve ni 
f&ll}artıe ıılliılU lstanbulinlerlnl dört pe~U 
.Arap entarilerinin lliıtUne giymlı, bqlarmd& 
ipekli a.gel ve kefiyeler, bellerinde aıtm yal 
dızlı gUmU, ıllA.hlıklarlle ve sağdan soll\ 
boyunlarına a.sılı savaUı kılıçlartıe iki direka 
kmnandan çadırına girerler. 

SelA.m kelA.ın, hal hatır ıorma gibi mera 
simden 110nra esaa meseleye girigllir. Mir 
miran, paşa ve herblrl Hamidlye ııUvarl aşı 
ret alaylarmda kumandan olan ıeyblere, ara. 
dakl ihUlifın kaldırılması, bo§Ubo§Wla kan 
dökülmemesi \'e kardef gibi yqamaları lft. 
zımgelditl \'C bunun padl§&hm emri icab-ı 
tından olduğu bildirilir. 

Çölde Y&§amI§ olanlar çok tyi blllrler ki, 
en ba.sit ve en makul bir teklif k&r§ısmda 

bulunanlar bile hiçbir zaman "- peki,, de 
mezler.Behemehal lhtlra.z ve lhUyat gösteren 
bir sUrfl kof \'e yavan mukabil teklınerde 

bulunurlar. 
Bu barı§ teklifi de 1nlze ve Şammar a:ı 

retleri için bir bakıma: '•Budalalığa lUzum 
yok, blrlblrlnlze dll§me)1n, vurgunlarmızı 

kardeşçe paylaşın!., mana.sına geldiği h&ld•J 
ıeyhler gene mlrm kmn etmeğo, )ilksel~ 

perdeden atıp tutma.ğa başlarlar. Fakat tam 
bu ıırad& hiç ümit edllmlyen bir hAdlse 
i'aris ağayı deh§et içinde bırakır. 

Sağ ayağında bir temas hisseden a
ğa bir de bakar ki aman Allah! Çölün 
en amansız katili olan s~n ve siyah be
nekli bir yılan sağ paçasının içinden 

yukarıya 4'.loğru çıkıyor. En ufak bir ha 
reketin ölüm demek olacağını bilen 
binba~ı hiç kıpırdamaz. Canlı hayvan
larla temasa gelir gelmez derhal sokan 
yılanın, dizkapağına hiç bir şey yap
ma.dan çıktığını görünce zayıf bir Ü· 

mide kapılır, bu beladan nasıl kurtu
lacağını dü§ünmeğe başlar. 

Yılanın pantalon altında dizkapa
ğrnrn yukarısından itibaren yana ve 
sağa dön.düğünü ve istikametini değiı
tirmeden sürünerek y:ikseldiğini, hay
vanın keten pantalonda husule getirdiği 
kahartıdan görür. Hayvan nihayet oy
luğuna kadar ileriler. Küçük bir çocuk 
yumruğu iriliğin.deki başını kumaıa ya
pıştınp kaldırmağa baılar. Gene böyle 
bir kalkışta Fars ağanın demir par· 
makları pantalonla beraber bu müstek
reh kafayı yakalar ve bütün kuvvetiyle 
aıkmağa başlar. Hayvan bir müddet 
çırpındıktan sonra harekct&iz kalır ve 
büyük bir kanlekesi beyaz pantalonla 
beraber Fars ağanm parmaklannı klr
ıruzıya boyar. 

Tutuştukları münakaşadan hiç bir 
şeyin farkına varnuyan ıeyhler bu kı· 
zıl lekeyi görünce evveli PJınrlar. 

Sonra, binba§ınm ayağa kalkarak e
hemmiyetsiz bir §eymiş gibi pantalonu.n 
paçasından kuyruğun.dan yal(aladığı bir: 
b1lçup metre boyundaki ölü yılanı çıkar: 
dıgıru görünce !<l!kınlıklan 'l:>üyUk bir 
korkuya çevrilir. 

Şeyhlerin haleti ruhiyelerini pek 
iyi bilen Faris derhal bu vaziyetten isti
fade çaresine bakar, bütiln aza.metini 
takınarak birdenbire haykrnr: 

- Bana bakın: t der, bot aözlere 
lüzum yok. Ben öyle istiyorum, hemen 
banşacaksıruz. Aksi takdirde Allah 
§ahit olsun ki hepinizi burada kılıç

tan geçiririin. Sizin yerinize geçecek 
§Cyhler paşalığrn rutbe Ve ulşamn kıy• 
metini daha iyi bilir ve iyi geçinirler. 

Çölün en müthi§ bir canavarını iki 
parmağı arasında, hiç de korkmadan ezi 
veren bu müthiş aakerin cenreti karp
sırıda, söylediği sözü de muhakkak tu
tacak sayan teyhler şafak atar ve ikisi 
birden ellerini uzatırlar: 

- "Allah, peygamber, namus ve 
nikfilı ahdı olsun ki bizden ve kabilemiz: 
den bir fenalık gelmiyecektir. !ıte elim r 
diye barıprlar. 

Bu sözleri bitirir bitirmez de atla
rına bindikleri gibi dört nalla kararglh
tan uzaklaıırlar. 

Bir kaçışa pek benziyen bu gidi§f, 
Faris ağa bir müddet seyrettikten son
ra yanındakilere döner: 

- Şu gidenler, öldürdüğüm yılan
dan Ç'Ok daha ı:ehirli ve muzir ! Fakat ne 
yapayım paşa rütbeleri ve çok kuvvetli 
efendileri var. 

'A. N. 

Sovyet Rusyada 
Jdam mahktlmları · 
lııloskova, 26 (A,A,) - "Slberle Sovfctlke., 

gazetuJ, 21 eylQl tarihll nllsh88mda Servo. 
no ıehrinde bazı memurla.rm idama mahktlm 
ed.Jlmlı olduklarmı yazmaktadır. 

Suadlye yolunda bir 
adam çiğnendi 

Evvelki gece Suadiye yolunda feci bir oto 
mobil kazuı olmu:tur. 

Enver isminde bir gencin kullandığı oto_ 
mobll, geceleyin asfalt yolda hızla giderken 
önUne çıkan bir adama §iddetle çarpnHo. 
bu adam yere dU§erek ağır ıurette yaratan. 
mrştır. Zablta tarafından yapılan tahkikatla 

bu adamın Üsküdarda oturan 60 yqmd.ı 
ahçı İsmail oğlu Ahmet olduğu anl&§ılmıg. 
tır. 

BeyoA'hında tramvay teli kopt u 
Bugün saat tam 14,20 de, İstiklal 

caddesinde bir tramvay teli kopmuş ve 
bu yüzden seyrUsef er dakikalarca inkr 
taa uğramıştır. Kopan tel, Alkaza.r si 
neması ile Saray sineması arasındaki 
mesafede, Tünel cihetit!den Taksime 
giden hattın asıl cereyan telini tutan 
tellerden birisid!r. Derhal tamirata. 
başlanm13 olduğundan bir müddet 
sonra seyrüsefer tekrar intizama gir 
mi.;tir. 

Bugün ayni saatte Çarşııtapıcıa cı.a. 

tramvay teli kopmuş ve seyrüsefer 
uzun müddet inkıtaa uğra.mı§tir. 
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Fransız zabit i, Taşnek ların idama ma hkum 
ettlklerl adomların list esi ni sevgilime 
getirmişti. Bu, fevka lAde mUhlm gizli 

bir r aporda yazı lıyordu 
- Buyurun. 
- Raporu yazanı tanır mııınrz? 
- Şahsen tanımıyorum, fakat kim 

olduğunu biliyorum. 
- Bu adam hakkında bana malümat 

verebilir misiniz? 
- Emredersiniz .. Raporu yazan a·la. 

mm ismi Jak Serjdir .. 
Hanriyet kendi kendine bu ismi aç 

dört defa tekrar ettikten sonra: 
- Bu isitnde kimseyi tanımıyorum . 

Sakın bir namı müstear olmasın 1 
- Olabilir; biraz evvel de dediğim 

Jibi ben kendisini ıahsen tanımam. 

Yalnız dairede bu adamın raporlarırıa 
futa ehemmiyet verildiğini biliriro. 
'Bilhassa Ermeni meselelerine dair ver
aifi raporlar yüzde doksan · doğru çıkı 
yormuı .. Madem ki bu kadar alakadar 
oluyorsunuz bu akıam raporu almaya 
geldiğim zaman size bu adamın resmi
ni getireyim, belki o zaman tanırsımz. 

- Bunu çok iyi düşün.dünüz.. Rica ı 
ederim. Bilhassa bu reımi getirinir, ı,e
ni büyük bir meraktan kurtarmış ola
caksınız .. 

Zabit ayağa kalktı ve muayyen aaa• 
te geleceğini tekrar ederek beni de 

ae~Am!a.dı. ~e salondan çıktı. Hanriret 
mıwmnı npıya kadar tetyi ettikten 
ıonra merdivenlerden koıa koıa çıkara\ 
yanrma geldi ve: 

- Sevgilim. korkulu bir düımanımız 
var.. Saadetimi daha §İmdiden çekeme
mef e baıladrlar .. İkimizi de jurnal et· 
miıler .. Bereket versin ki daha d 'in 
cece §U Fransız zabitine 500 lira ver
miıtim .. 

- Ne parası? 
- Hraçın kira için bana verdiği 500 

lll• d<tha yanımda durmuyor mu idi? 
İ~te o para bu zabitin kıameti imtı .. 

- Hiçbir şey anlamıyorum. 
- Canım bunda anlayamayacak !lC 

var? Bu zabit .. 

Hanriyet birdenbire sözünü kesti ve 
bir saniye kadar düşündükten ıonra: 

- Sahi.. Ben sana bunları anlatma
mı~tım, affedersin sevgilim.. Artık mah
zur kalmadı, kısaca sana her §eyi anla
tayım .. 

- Canım bu adam beni alikadar et.. 
mez, ıu mühim dediğin raporu ver ba
kalım neden ·bahsediyor. 

- Sabırsızlanma, şimdi okuyacak -
aın, fakat daha evvel iki sözümü dinle· 
mez misin?. 

- Peki, seni dinliyorum. 
- Bu zabit, Franıı.ız istihbarat !dal. 

resinin gizli muhaberat ıubcıi 'ıefidir. 
Bütün gizli tahrirat, muhaberat, ıifre
ler bu adamın elinden geçer. Kocamın 

mahkumiyeti eanaaında idivanıharple İa· 
tihbarat dairesi ve daha yüksek ma • 
kamlar arasında cereyan eden muhabc
rat bu adamın elindedir. Bunları bana 
göstermeği vadetti. Bu suretle kocamın 
asıl katillerini meydana çıkaracağım, 
Bu hizmetine mukabil avans olarak ken 
disine 500 lira verdim ve bundan sonra 
beni alakadar eden herhangi bir mese
le olursa, amirlerine haber vermeden 
ber,.; haberdar etmesini söyledim. Müs. 
tacel vaziyetlerde b:n evde bulunma
sam bile orada beni beklersin demiıtim. 
Şimdi anladın mı?. 

- Anladım sevgilim \'e seni cidden 
tebrik ederim .. Çok büyük bir muvar
fakıyet elde ettiğini zannediyorum. 

- Öyle ise şu raporu oku da zannın 
kanaata tahavvül etsin Sen raporu o. 
kuyuncaya kadar ben Hraça telefon 
edip bir randevu ,:stiyeceğim. 

- Randevuya ne hacet, kendisi bu 
akşam buraya gelmiyecek mi? 

)arından anlaşılıyor.du. M~tnini maalc. 
ıef kaybettiğ'm bu rapor aşağı yukarı 
şu malUmatı veriyordu: 

"Mevsuk kaynaklardan öğrendiiimi
zc aörc, itilaf Devletlerinin Ermeni)~ -
re kar•ı takip ettiği hattı hard<et Taı
nak mreıkezi umumi.inde biiyük inki • 
san hayaller vücuc:le getirmiıtir. Fırka 
merkezi umumiıi müttefiklerin Enne
nile~ yüz çevird:ğine, harbı wmumide 
onlara bir çok vudlarda bulunduktan 
ve kendi amaline hizmet ett'.rd~ten ıon 
ra bugün onlan yalnız bıraktrklan neti
cesine v11rmı~tır. 

Bu 'erait altında Enneniıtanın istik
balini dahi tehlikede aören hrka mer. 
kezi umum:ıi, hükume•e bile haber ver
meden merkezi umumiyi Erivıın:!an h 
tanbula nakle karar vermittir. Bu ka
ran tatbika memur olan merkezi umu-
mi mutemedi Sogomon Tehliryan ta. 
tanbula gelmi,tir.,, 

Raporda kendi ismimi de görünce 
hayretten -donmuştum. Bu adam bu 
mallım..atı nereden almıştı? Benden ve 
Hraçtan baıka kimsenin bilmediği ha
k'katleri nerdden ve nasıl öğrenmişti? 
Bir türlü bu suallerin cevabını bulamı
yordum. 

Verilen malümatın doğru olu§U bil
hassa nazarı dikkatimi celbetmi~ti. De. 
mek ki bu raporu yazan adam Hraçın 
emniyet ettiği adamlardan biri olacak

tı. 

Fakat buna da ihtimal vermek iste
niyordum, zira Hraç bu hususta en 
yakın arkadaşlara bile açılnuyacağını 
mükerreren söylemi§ti. Raporu okumı
ya devam ettjm. Meğer daha mühim me 
ac:lcdc:n bahac:Myonnu~ Raporltla l}Un _ 

]arı okuduğumu hatırlıyorum: 

"Fırkanın htanbul mesul murahhası 
Hraçın K.alkaayadan gelen bu gence 
k1U"91 göıteraği büyük alaka Tehlir -
yMıın mahiyeti henüz t&m9miyle anlaşı
la1'111yan hususi bir memuriyetle Istan
bola gönderildiğini isbat etmekte<Fr. 
Umumiyetle en yakm arkadatlanna bi. 
le yüz vermiyen Hraçm gece günC:üz 
Teh1iryanla vakit geçirmesi aynca p
yanı dikkattir. 

Bu huausta yapbğlnuz etraflı tablci· 
k~t neticesinde ••yanı dikkat mallı -
mat elde etmeğe muvaffak olduk. Bu 
malumata göre, itilaf Devletlerinin 
hatb h.eketJeri neticesinde Enneniı. 
tanda herhangi nihoı bir hadise zuhu

runda Taınak fırkası derhal hilaf Dev
letleıinden intikam almıy~ lcarnr ver -
mittir. Merkezi umuminin tstanbu!a 
naklindeki bnıhca a<.~p 1>udur. 

Öğrendiğimize göre, bir müddet ev _ 
vel fn-ka met"kezi umumisi Enneni mil
letinin felaketine ıebep olanlan öldür
meğe karar ve idRma mahkum f.'dilenle. 
rin bir liıteıini tanzim etmi~tir. "Kıına 
liste,, adını ta,ıyan bu listenin tanzi
minde merkezi umumi aznlan araıınıda 
h"r"retli nr1nakatalıır cerev,..,, etm:ştir. 
Razılan, umumi harpte Türkiyeyi ida
re ec'en ittihat ve Terakki erkanından 
Tp,lat, En,·c-r, Cemal PP1Rl11rl<t, ayni 
fır':'lnrn ileri gelenle,.;nden Bahaeddin 
Şakir, dokter Nazn:ı Rİbi tttih8t , . ., T,._ 

r·'·'n meı-kezi umurri ft'Yalarnın t:' 'il
rü!m~sinde isr11r ctmi~~ir. 

B":vlarw d!I, bunlar11 itiraz et~,. 1:'ı; 
b~,..ı,,~r. kl\ra listenin geni~lct'lm,.~i ~e 

ve f ' t'1'1'tçıların fr"'i~·eti-..e rrüm11ııaat 

e~~:liklcrinden dolavı cal<i Alrr:an im
par-.to':"u K~v~er Vilhelm. c.•ki P.ul"llr 
kralı f e,.d:,."tfrıı. Alrr;ıınya'lın f'tıki t~ _ 
hınb•.tJ tıf''iri Baron w,..,, ..... ..,h!"im'iıı ~ ... 
i·1

R1"' ,,..~ı.. 1<·1mtı>rr ııra~ırP kl\•0 d1n• ;:ste
nı:•ti~. Tıııı'1rı 1< rrcrl<c~İ .. ,.,..,,"l;sinin 
miifrit an•lım eh uımımi harntc Enreni 
ler• vcr,P: 'Ari ıö'Y'•ri t•ıtr-"'-! ı,J ..... nr'~., 

- Gele : ek amma bu işİ'ı beklemeğe 

tahammülü yok. IIra_çla derhal müza
kere etmek J5zım. Sen raporu oku. Ben 
şimdi geliyorum. 1 v .. F.,...-..... j' .. l"İ tıı,.ı ...... kA-.4i ,....ATOffpt'e• 

Taşnak fırkasının 
kara llstesl 

Odada yalnız kalınc.a Fransız zab:ti
nin eet'rdlği raporu okumıya başladım. 
Raporun mühim olduğu daha ilk satır-

r:.., .. "'"t İt' it...~. c•tik!cr' "i~-. d"'avı in. 
gİÜ:r h.,şv•ki"erin·'en Lo,-it Corcun, 
Hııricil·e na7·r! .. ..,nrl• .. 1 ...... -ı r ·;""?!)~ır ..... 

Fr"~s•:ıo; rh•'i..,-!~,, Vİ\·:~-:. Pc:-ro. .. ~ 

Briand'ın U. kara liateve ithalini i•te-
miıtir. ( Dev•mı var) 

HABER - '.AlCşam poat881 

A kay l 
Vapur iskelelerine 

sahip olamıyor 
Mülga Seyr\isefain idaresi Uç kısma 

ayrılıp, deniz yolları, Akay, fabrika ve 
havuzlar idareleri namını alan kısım

lar teessüs ettikten sonra "sa'vahili 

mütecavire vapurları., gibi iskeleleri de 
Akay idaresine devredilmişti. Akayın 

köprüde olduğu gibi yeniden yaptırdı
ğı Anadolu yakasında ve Adalarda da 

zaman zaman tamir ettirtiği bu iskele· 

ler şimdi bir meselenin ortaya çıkması

na sebep olmuştur. 

Akay idaresi, üstlerini kiraladığı, 

içindeki büfelerini kirayla verdiği bu 
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Hiddetlenen adam 
··muhakkak 

anorma.ı midir ? 
Bilakis hiç hiddetlenmiyen 
insanların anormal .. olduğuna 

hükmetmek lazımdır 
Bir adam kızın

ca derhal sinirli 

veya deli diye tav-

iskelelerin Seyrüsefainden yeni idareye sif ederiz. Halbuki 

devri için tapu ictarcsinc müracaat et
miştir. Fakat tapu idaresi bu talebi 

hayretle karşılamıştır. Çünkü bir asra 

yakın bir zamandanberi mevcut bulu

nan bu iskelelerin tapuda hiç bir kaydı 
yoktur; yani binalar resmen SeyrJse-

fainin malı değildir ki Akaya devredi
lebilsin? 

Bunun üzerine tapu idaresi evvelce 

Seyrüsefain ve bir müddettenberi de 
Akay idaresinin senetsiz tasarruf ettiği 

bu iskele mahallerinin yerinde bir he
yet marifetiyle tetkikma karar vermiş- . 

tir. Bu tetkiklere gelecek ayın be~nde 

iskeleler birer birer gezilerek yapıla
caktır. Evvela Kadıköy yakasında bu
lunan Kadıköy, Moda, Kalamış, Cadde-

bostanı ve Suadiye iskeleleri tetkik e
dilecektir. Eğer buralardan hak iddia 
eden bir sahibi çıkarsa o zaman işin 

Akayla sahibi arasında halli lazım gele
cektir. 

Maılölcn Şarno islmli bu genç kız tek 
.,atılılı 1.·üçük tayyarelerle bin kik>. 

metrelik m,csa/ c d.ahilinde sürat reko. 
rumı kırarak b61pıelmilel bir şöhret 

kazcoımıştır. Kırclıfiı beynr.lnıilcl re. 
kor yalııız kadınlar arasıncla dr.ğil, ay. 

ni :xımanda erkekler ara,'J1ndadır 

Amerikada ruhi -
yatçıların iddia -

lanna göre bila
kiı hiç hiddetlen -

miyen bir adamın 

cümlci asabiyece 
anormal olduğuna 

karar vermemiz 
lazımdır. 

Ruhiyatçılar in- • ·. ·r f• 
sanların hadise - • Tolcfoııla görüşiirktm muhavere11in en heyecanlı b• 
ler ve vaziyetler · rinde hat kc3ilincc kt:::mam.ak e"Zden gelir mit or' 

karşı _gösterdikliri aksülamclleri tetkik Tam . bir şey yapac_ağımz. ıa~t•~ 
ederek hiddetlenmenin: normal olduğu yapmak için ba§kasrrun sııe 1 ed~ 
.neticesine var.mıJlardır. bulunması, yahut "sana · söyleıll edil
. Ruhiyatçılar evve)a haatahklarm cüm mi?,, diye akii giden işinizle al•1 ,1-tı lei asabiye üzerinden tesirini meydana · ·ı 1 

meıi kartısında hiddetlenment . 1 ~o koymu§lardır. Hiddetlenme; korku · ve · fiJcır c 
tabii.dir. Kabul etmediğiniz . df 

hastalık arasında bir münasebet oldu- 1 efl 
defatle karJırtızda tekrar · edi ııı 

ğunu tesbit. etmi~ler.dir. Hasta· inıa~la
rın d~ha çabuk hiddetlendikleri veya 
korktukları görülmüştür. Hatta bir in-

san iyileştikten sonra bile yok yere kız
maya mukavemeti azalır. Hastalık cüm
lei asabiye üzerinde tamamen geçmez . . 
pek çok izler bırakır. Bilhassa mide bo· 

zükluğunun sinirlerimiz üzerine menfi 
tesiri büyüktür. Bununla beraber vücut 
hastalığı ile "dima'ğ hastalığı,, yani 

insanı çileden çıkarabilir. ,o~· 

Diğerlerinin iıinize · burunlarıtıf >~' 
ması karşısında bigane kalryorsal\l~ 

·r11ır· 
'ne normalliğinden şüphe edilebı ~ ~rU 

Aynı surette korkusuzluk ı;:;:,ı ol•' 
körüne manasız cesaret de ano ıcor~· 
bilir. Az'gın bir köpelt karıııındJ 
mayan herhalde zihne.n hastadır. . ıt' 

b•' Buna mukabil dolu veya bof dere'' 
banca. veya tüf ek görünee son . Jllcr· 

sinirlenen kimseler şüph yok 1<!.ıeı:Ot~ 
mal.dirler. Bilinmiyen bir günah ır _, J1 

• J' erılr 
korkusu ile hayatlarım zchır ı}' 

kalır. Delilerin sade korku aksülamct-
bir nevi delidirler. utcııe1' 

"delilik,, arasında büyük bir fark oldu
ğunu işaret etmek lazımdır. Dimağın

dan muztarip olan kimse normal .bir in· 
sanı hiddetlendiren şeylere karşı bigane 

lri son derece şi.ddetlidir. 

Tecrübelerin göstermiş olduğu vcc
hile normal insanların hiddetlenmesi ta

bii olan birçok ~eyler vardır. Dostça hlr 
oyunda aldatılan normal bir insanın t-:ir. 
detlenmesi gayri tabii telakki edile-
mez. 

Yediğiniz yemekte bir kıl bulmak ve 
kızmamak gene anormal bir haldir. Beş 
adım kala tramvayı kaçıdığı halde aldı: 
mayan bir kimseye gayri t~bii de.rne~e
nin imkanı yo~ttir:- Normal insanların 
kızmast tabii olan haller arasında sevgi
linizin başkasına randevu vermesi,. bir 
saat beklediğiniz bir. dostunuzun değil 

geç .hiç gelme~esi zikrolunur. 

Kadınlar erkeklerden fazla ııı d•' 
ıafl11 yiç olurlar. Buna sebebp ka.dın ~1cı11 

ha bJyük hassuiyetidir. RuhiY't w~lt' 
· d er~~ 

yaptıkları tecrübeler esnasın • 1',r 
ıer 

rin kadınları korkutan birçok tef 1ı1f•ı• 
psında soğuk kanlılıklarını ı;11u birÇo1C 
ettikleri görülmüştür. Mesela cıl'rd'ıı 
normal kadınlar bile dolu tabal'I del1 d' 

-.l. 1 '-~e'·le' korkarlar. KillWn arın UU>. • 

1 
korliuları pek büyüktür. ttcJ\' 

. Anorm~l ka.dınlar hınızla~.d~ter<İ'ıı'. 
terden, ditçilerdcn dolu tuf . ...J~ . . kOrJ"' 
arılardan, ameliyatlardan ço~ k ur 
tadırlar. tomobil kaıaıından dJ Ço 

. ·-- - . --------------- keder. · (J'J' 
"Anormal kadınlar ortada kirli ~ J"' Gi.lızeo Türknve<dlen 

şır görünce, yemekte kıl bul\Jl'l~~,tıtY 
b:r sinek vızıltısı iıitince norm' . Jef· 

d tıerıır r' lardan çok daha fazla hid e 11,ııe 
Bazı' normal · insanlar da batı d.ııG r\111 ıı. 

kar§ı anormal bir akıUlamel ı0 d• b'ıı 
gibi bazan anormal insanlarda ... uf'' 

· · ·• ıtcr w 
hallere karıı. normal ~kaülamc. 
hede edilebilir. • 11" 

• • • : "bar" ~ 
lşte bu tecı:ülıeleri nazarı. 1~ 1 boı~ 

rak hiddctlenince ıinirlerinızırı Jifİıııı· 
olduğuna derhal hüktnetıneııı' ıı~· 
nu",ü!ll11eıi Yt: pyet hiddetlent:ı1Ye ~·r•r 

. . a 
kınız: vana normal olduğunuı 
vermelisini.z. . ' 
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- Bu, kolayca halledilebilecek bi.-
1§ deği1. iyice düşünmek lazım. Zaten 
telaşa da lilzum yok. Vicda.n.ıını üz:rn; 
yecek bir §ekli elbette bulacağım. 

Ve sonra Valvere dönerek: 
- Haydi gidelim, burada ışimiı 

kalmadı • dedi • 
• • • 

Han~erl kınma koydu, kiı.ğıdı da ce. 
bine yerleştirdi. Beraberce dışarı 

çıktılar. Beygirlerine bindiler ve tı. 
rıs adımlarla yola düzlildüler. Hiç ko. 

nu§madan köyü geçiyorlardı. Son evi 
de arkalarında bıraktıktan sonra da-

.ha yavq ilerlemiye başladılar. Şimdi 
artık hem gidiyGrlar, hem de konuşu. 
yorlardr. Pardayan dedi ki: 

- Madam Faustanm ehemmiyetsiz 
bir dü§mıın oldu~da hiı.li inad edL 
Yor musunuz? 

V&lver protesto etti: 
..: Bunu hiçbir vakit düşUnmedim \'e 

söylemedim mösyö. Maamafih §UDU da 
8Öylemiye mecburum ki, bUtün nasi •• 
h atlerinize rağmen bu kadının bu de. 
rece vicdaMız ve ahli.ksız olduğunu 

a.Jtlrmdan geçlrıriemiıtim. 

- Adam ~nde. Bir eey d~l. Size 
işaret etmek istediğim nokta şu'dur: 
lnsa.n tehlikeye djlşmeden evvel her 
lürtu tedbiri almış olmalıdır. Eğer bu 
llÖ:ilerime dikkat etmez.seniz mah\•ol -

dunuz demektir. İnsan daima düşünme 
li. Uyumamalı, kendfsini koyu,·erme • 
flleti, bir 'an bile dikkats1zlik etmeme. 
lidir. ÇünkU Fausta, bir an bile çalış. 
ll?a.ıunı kesmez ve kar2rlarmı ini eu. 
tette verir. Bu kararm.ı da hiç bekle. 
nilrniyen bir zamanda tatbik ediverir. 

- Ben de öyJe za.nnetmiye başla • 
drrn ö -m syo... . 

- Buna tamamiyle in&nmız. Aklmı. 

sizin, hem de nişantİnı.zm hayatı teh. 
Jikeye dü§er. 

Pardayan giderken olduğu gibi, dö. 
nüşte de delikanlmm gözünü açmak 
için uğraşıyordu. Valver kendisini mu 
bafaza etmenin lizımgeldiğil1e kanaat 
getirmişti. Kendisi için olmıfsa bile. 
ı;evgilisi için hayatını vikayeye mtt. 
burdu. Şimdi Faustanm yapacağı İ§. 
ler üzerinde görüşüyorlardı. Onları 
düşündüren, bu kadının her eeyi ya • 
pacak yaradılışta olmuından ziyade 
hareketlerindeki silratti. 

Valver Faustanın ne müthiş bir ra. 
kip olduğunu artık iyice anlamış, böy~ 
lelerine karşı dalgın olmanın ·pek teh. 
likeli olacağına kanaat getirmi§ti. 
Pardayan · delik~ınm sık sık etrafma 
bakmakt& olduğunu görünce aordu: 

- Ne arıyorsup.uz? 
Valver bu suale doğrdan doğruya 

&vah vermiyerek dedi ki: 
- Mösyo, madam Faus.tanm bu eve 

geleceğinize kani olduğunu düşünüyo. 
rum. Yoksa size bu kiı.ğıdı bırakmazdı. 

Parday11ı11 tashih etti: 

- Keşfetmişti. 

. - O da hesaba gelir ya. Böylf' ol. 
duğu halde evin içinde vyahut yol 
üzerinde bize bir tuz.ak kurma~n da 
akla gelebilir. 

- Evet. Biz de bıt tuzağı bulmadık 
veyahut bu tuzağa kar§t koymak jçin 
hazırlanmadık değil. Görüyorsunuz 
ya, daha gidE'rken hazırlıklı olarak ha. 
rekPt etmiştik. · 

:..:""'Siz köye hareket ettiğim iz za. 
man daha !htiyathydınız, şimdiyse da.. 
ha lakayt görünüyorsunuz. Onun i. 

· çin sık .sık dönerek etrafı kontrol et • 
mekte)im. Madam Fausta giderken bi 
ze bir şey yapmadı, fakat belki döner. 

• o o Vo •, 
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- Sen benimle eğlen bakalım, de. 
likantı ... İstediğin kadar eğlen. Ya:nız 
unutma ki, şimdi madam Fausta ile 
mücadele halindeyiz. Hem de başka 
düşmanlarımız da var. 
· - Demek ki madam Fausta ile mU. 
cadeledeyiz diye daima ihtiyatlı dav. 
r:ınmak, herkesten çekinmek 18.zımge. 
lccek. 

- Evet... Daima korkacağız. l{en. 
dimizi sakınmak lazımdır. Eğer böyle 
yapmaz.sak hayatımız tehlikededir. Be 
nim y~ımda olan bir adam hiçbir 
~yden korkma?.. Mesela ben ölUme 
hazırım. fak at bugün vaziyetim baş. 
kadır. Evvelce üzrime aldığım bir va. 
zife var ki, bunu yapmıya mecburum. 

KUçük kral on üçüncü Luiyi mad~m 

Faustaya. karşı müdafaa için benden 
başka. kimse yoktur. Onun hem tacı. 

. nı. hem de canını müdafaa edeceğım, 
Bu kadar lazım oldugum ~u anda ken. 

. dime dikkat etmezsem muharebeden 

kı:ıçmtş bir asker \'aziyetine dliı;erim. 
Şimdi anladınız mı nic;in korkak ol • 

;dum. 

- Anbyorum efendim, fakat. •. 
- Sıra gelince kendinizi tehlikeye 

atını, sağ ka.lacaksınrz. F..ğcr bunu 
iı:ıtiyorsanız yapınız, yalnız §UDU w:ıuL 

mayınız ki: ııı 'z öldükU>n flonra nişan. 
lınızı kim himaye edeeek? Bunu <lü. 
§Ününü?., ben mi? O halde kim.? Bu 
kadar işim arasında bir de onunla uğ. 
raşamam. 

, - Yerdiğiniz. derse le~ekkür r.de • 
,rim môsyö. Boşa gitmiyeceğine söz 
,\·eririm. 
, P:ırdayan memnuniyf>tindcn dolayı 

g~ilıneye başlamıştı. Bunu göstcrmC'
mek için başını çevirdi. Delikanlının 
kendisini koruyacağına emindi. NL 

m eL 1 

mek için kendi hayatınt esirgemesi li. 
zımdr. Mcvs'min ilkbahar olmasına 

rağmen hava fevkalade nefis ve sı. 
cakh, güt tarlaları arasındaki güne§li 
yoldan güzel bir seyahat yaparak ve 
hiçbir şeye tesadüf ~tmeden madam 
Perinin e\'ine kadar geldiler. Eve ya'lc 
!aşır yaklaşmaz birdenbire durdular, 
çUnkü kapı ve pencereler sımsıkı ka. 
patılmıştr. Kapıyı vurdular. Hiçbır ce 
vab alamadılar. Perinin çocuğu gez. 
dirmek için bir yere gittiğini zanne. 
derek etrafa sormıya ba.ı ladılar, ne. 
ticede öğrendiler ki, ayni günün saba.. 
hı ·çok erkenden birçok askerle bera. 
her bir araba Pcrin'in evine gelmiş, 
büyük bir aileye mensup olduğu anla.. 

şılan bir kadın arabadan inerek eve 
girmiştır. Yarım saat sonra Perin pen 
cereleri sımBıkı kapamış, çocuğu da a. 

larak gelen kibar misafirle beraber 
arabaya binmişti. Çocuk c:ok memnun 
bir haldeydi, nereye gittiğini sora1ıla.. 
ra, İnci çiç~ği annesine kavuşacağını 
söylcmİ§lir. 

Perin ~se hiç telişlı ve korkulu bir 
halde değildi. Araba hareket edince 
askerler de onları takip etmiştir. 

Pardayan, kendilerine bu malU.malı 
veren kadına bir altm verdikten eon. 
ı·a delikanlının ·kolundan tuttu ve ku. 
lağına iğ il erek: 1 

- Büyük madam eğer l<,au~ta de. 
ğllse. Allah belamt versin • dedi -

·-Öyle mi ?..annediyorsunuz mösyo! 
- Hiç şüphe "bile etmiyorum. 
- Peki, çocuğu ne yapacak? 
Pardayan bu suale cevab vermedi.. 

Şiddetle: 
- Eve doğııı dönelim .dP.. 

di. • ve sonra. kendi kendi • 
ne söylenmiye başladı: ne taliıır. 
var · ahu. Ne vak.it u torunumu gör. 
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- ' Hüsameddin Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

Doktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün mürekkepli ka
lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kurumasından, 

ucun bozulmasından kurtaran ye

gane rr 1 K U dotma katemi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyanm bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetindc olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar
mıştır. 

'f l K U ucu aşınmaz, bol mü 

rekkep alır kuvvetli basılır 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık. bırakıldığı 

halde her ne şekilde dururS3 dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T 1 K U en sağlam ve kulla. 

mıh mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve «11 mızı 
renkleıde de bul11nuı. 

Her yerde arayınız. Deposu, Havuzlu han No. l istanb\:.\ 
Taşraya posta ile gönderilir. 

.... .• 
Her akşam 
HARBDV~lQ>E 

•• BELVU 
Bahçesl alaturka kıs

mında me,hur 
rakKase 

elike Cemal 
v 

Bayan M UA LL 
Seanslarına devam etmekledlrle r • ............................................ 

EOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve ,,. 

DiŞ AGRILARI - ART.RiTiZM 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır • 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 -birincitcşrin-937 günü akşamına kadar biletini değiş
tirmi§ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonıa bilet Uz.erindeki hakkı sakıt olur .• 

Ekıema ve en muannit cilt yaralarından kurtulmakiçin 

KZAMi 
Kullanınız. Hinlerce hasta), kurtarmıştır !4;czaneıcruen ısceyıniz. .................................. 
lstanbul P. T. T. VHAyet MUdUrlUğUodeo: 

İdare ihtiyacı için 10 adet l,SX2.7S s/ m ebadında, 65 tane 1 X 1,5 s / m eba 
dında, 132tane 75Xll2,5ebadında, 20t:ıne 50X75 s/ m eba.dındaki ceman 227 tane 

bayrağın yerli şalide:ı ve meri bayrak kanununa uygun olarak ahnması açılt 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8/ 10/ 937 cuma günü saat 14 de büyük postcılıa 
ne binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet m:idürlüğünde müteşekkil alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedcıı 522 lira 60 kuruş muvakkat teminat 39 lira 20 kuruştuı . 
İ&teklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzet c 
calışma günlerinde :ııezkur müdürlük idari kalemine, eksiltme g:in ve sa:ıtimlc 
<le komisyona müracaatları (6398) • 

Teknik okulu giriş imtihanı 
Teknik okulu mlldUrlilğilndeo: 

Giriı imtihanı 4 teşri:ıevvel • 93 :' pazartesi günü Üniversite fen fakültesi 
ıeonferanı salonunda y<"pılacaktu. Kaydolunanların fotoğraflı krrneleriyle o gün 
~aat 8.30 da .Fen Iak"ültesi b~esinde bulunmaları ve riayc!e mecbur olcukları 
imtihan talimatını öğrenmek için her gün mektebe ır.llracaatlan il!n olunur. 

(6456) 

Tam idrar tahlili 100 kuru~tur. 

Bilumum tablilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

üroloQ - Operatör. 

Dr. OSMAN -S- ÖNER 
ldror :voııarı, Bel ·sogukh.ıgu 

Hastolıkları Mütehassısı 

Muı,yt·n·~ : t:u\111iinii .\rp:u·ıLır caılJt'ı'Iİ 

.\qıarır:ır Han !'>:ıat 1:! - 1!1 

:ı:::...-::::::::::::::::m:ı::r.::c:11nr.:::ıı:::::::r.:ı n Diş Doktoru ij 
H Necati Pakşi =ı· 
ii Hastalarım hergi!n sabah 10 dan 
~~ akşam 19 za kadar Karaköy Tünel il 
g meydanı Mahmudiye caddesi No.

11 :: 112 de kabul eder. 
g Salı ve cuma günleri saat 14 den 0 •• a: 
:: 18 ze kadar parasızdır. :: 
!! :::::=:::::: =:::::::r.:::::::::::ın::::::=:::: 

D 
y 

L 
• 
1 

................................ ._.....--... ···········:: ·································--··-··············n .. 
i~ Meccani muayene h 
H Pe!'§embe gUnlerl saat 2 den :ı e kadar ii 
g Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 i! 
g numarada Doktor Mümtaz Gü.rsoy f ! 
i! fakirleri parasız muayene eder. H 
:: :ıa: ne: r.::::::::::::::;:: ::ı::s::ı:::rn:ı= r.:m::u 

Yurdda ittifak hallne gelen bu kanaaU teelel 
niçin ve naeıl muvaffak oldu ? 

Çünkü "RADYOLtN,, in terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün "RADYOLtN,, kulla. 

çrkar. 

Çünkü "RADYOLtN,, diğer maeUf\" 

ucuzdur. 

Göz heklmı 

Or.Muıat RamiAgdın 

lar nazaran çok 
nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- rt 

Artık bütiln bunlardan soıı dir. 
8 "RADYOLIN .. , kullanan on binler' Çünkü "RADYOLIN,, emsalsiz rağ. 

Muayenehanesini Taksim.Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA. Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

beti dolayısile hiç stok yapmadığı kişinin ne kadar haklı olduğunu anlJ• 
için mütemadiyen taze taze piyasaya mak kolayla~ır. 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

Günde iki defa fırçal 
etmeyiniz ihmal 

mayı 

l=,,===0:=-p·ra:a::t"0.ıa:==r uUmur'oı'om~m::al lstanbol Gilmrilğll BaşmUdilrlilğOndeos _ 
~ M.K.N. 7449 ağırlığı 1531 kilo 2122 lira 71 kuruş değerinde S H X ! ~~ 

Doktor kalı 21 sandık eritilmiş sade yağ 29.9- 937 günü saat 14 de Sirkecide~ 
ıı Süreyya Atamal ye caddesindeki gümrük satış salonunda açık arttırma ile dahile ve harice,,,. 
ı tılacaktır. loteklilerden yüzde 7,5 pek akçesi ve maliye unvan tezkere!Iİ jlte-
İ Beyoğlu lstikl!l caddesi Parmakkapıl nir. (6521) 

l·ı' ~m~~ra~~121~~ ---------------------------
kattaki il 

f! Muayene hanesinde bastalannı her· il 
fi gün saat 16-20 arasında kabul U 
" d r ii e er. •! •. ı. 
: : :1:::::::: ::: :::::::::::::::::::::::: ::: :::::::: :::::::::: 

IC O ~TOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan ı.ckiz buçuğa 

ak~amlan ı 7 den 20 ye kadar LSle 
1i tayyare apartmanlan ikinci daire 

Dikiş yurdu 
Vezneciler Kurultay sokak ıs No. 

da Uğur apartımanmda "Sağunay" 

Biçki Dikiş yurduna talebe kaydına 
başlanmıştır. 

Yurdda dikiı:, b!çki, moda dersleri 
vardır. 

3 numarada bastalannı kabul eder. 

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

ber okuyucularını dakupon muka· 
bilinde muayene eder. i =s=••·=~0=~=~=~~::::::::::::::::::i! 

~~~~~~~~~il !i 
Ankarada 1, Kemat Özsan li 

ı a: o 1 - o .. !: 
k k • ii ro og . perator H 

me tep ıtap arı H Bevliye mütehassısı H 
AKBA Kitab evi Bütür mektep kitab- H Karaköy - Ekselsiyor mağazası ij 
!arının Ankarada satış yeridir. ıı ~ında. Her gün öğleden sonra ii 

Mektep kırtasiy! çeşitleri en müsa İ 2 den 8 e kadar: 1el: 41235 ~ 
it ,;,artlarla temin ediliı. Tel: 3317 ........... ·-·····••••••••·•-····· .. ··-......... __ ••••• :ı ............................................... _ •• _ ...... . 

Sult&nahmct üçüncü ırulh hukuk ~ 
mesinden: 

Davacı ölü Lfgor oğlu HrtatofiliD ~ 
Olumblya tariıfından Beyoflund& Mili ııo; 
~ında H numaralı hanede CevabfJ"dv.,O 
Prodromoaun kızı Desplna ve Olga ve __ ııt 
aleyhlerine açılan 300 lira alacak dava---

°" 936/214.0 numaralı dosya ile yapıırnaJttaV,.. 
lan muhakemesinde mUddeaaleyblerdeO 

sonun ikamctglUımın meçb61 olmasın• ııı; 
en ll!nen tehllo;at lcraama ve muhakeJJl 

0 
18-lG-937 tarlhloe mllN.dif pazartdl::;., 
saat l1 (onblre} taılklne mahkemece 

~vcrilml§ olduğundan yevm ve vakti ıneS C 

do bizzat mahkemeye gelinmediği veraıı; 
Nr vekil gönderilmediği takdirde fllf& ._ 
muhakemeye devam ve karar vertıeeeJI t.1 

nen tebliğ olunur. 

SARAÇHANE BAŞINDA HCRHOR CADDES!NDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Koz H • ~~kek ayrıye 
• 
1 Yatılı 

yatısı• 

Ana · llk . orta lise kısımlarını havidir. 1'"en ve edebiyat kolları vardır. tık sınıflardan itibaren ecnebi l~ 
mecburidir. Münirpaşa konağı erkekteT kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lizım olan bil • 
müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmi§tir. Kızlar kısmında ~ 
risat tamamiyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayıd muaJll 
lesine başlanmıştır. Hergün sabah, saatıO dan akşam 5 e kadar müracant kabul olunur. Telefon: 20530. 

:::::;:..-...-
--~~~~~-~~----~~~~-----------~~~-------~----~-----

r Istikl81 Lises-i 
Direktörlüğünden • • 

1 - İlk, Orta ,.e Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları . kapanmıştır. B\lndan sonrıı, yapılacak uıuracaat 
kabuledilmiyecektir. . • • , \ ' 

1
,. : , 

3 - tstiyenlere mektebin kıı.yıt s~tlarıiiı bildi~en tarifname parasız gönderilir. • 
. • r, ' ... '.J ' ' Adres: Şehzadebaşı pölie ,1iarakolu larkası. ı.eleıon: 22534. • 

' • t , 


