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C. Bayar, iktidar mevkiinin 
Tam adamıdır 
Buna Büyük 

itimadını 
Şef Atatürkün yüksek 
kazanmış olması 

~-........................... .. 

Ceıaı 
Bayar 

Şehrimizde 
Bu sabah tayyareyle geldi 
gene ayni yolla dönecek 

Başvekil Vekili Celal Bayar, bu 
itiln saba.lileyin Ankaradan hava yoL. 
ları tayyarelerinden biriyle hareketi 
~erek saat 11,5 de ~chrimize gel-i 
~tir. : . 

CelU Bayar'ın BUY.ilk Şef '.Ata.-i 
ti.irk tarafından kabul edilmesi muhJ 
tenı.eldir. Başvekil vekili, yine bu..! 
~ akşam üstü Ankaraya tayyare! 
ile d" '·tir : O~A • 1 

3;30 aa. hareket edeceği söylenmeJ . "' :; 
e .ra~ mevzubahs saatte Jie-i 

~ ~zden aY.I"Ilmamış J:iulu..i 
lôrlii'di, .... 1 ll't 1 

''!!lıW-

Yangın 
EmlnUnUnde 

Bir piyazcı dilkkam 
tamıtmen yandı 

Bu sabah saat be; bus11l.."'ta Emin. 
ÖnUnde Bebek tramvaylarının durak 
)~nde piyazcı ömcrin dül:kinıooan 
Ya.grn çıkmı§t dükkan tamamen yanmıı
tlr. Dilkkanm üzerindeki doktor Hor. 
hor~inin muayenehanesinin de bir kıs 
lnr-yanmı§tır. Yangın. teneke ocağın 
dibi delinmesinden çıkrnı§, tahtaları 
\utu§tunnuştur. · 

'hfaiyc yangını biti§ik eczane ve 
'lalde hanına airayct etti:-tneden sön -
'1ünni.qtiir. 

İtfa;ye vasıtaları Eminönü meyda • 
r\?nda topl:ındığından bir buçuk saat 
lradar tramvaylar itleycmemiştir. 

Bundan başka 5"oaha ka?'JI Sirkeci -
d .. •Utçü Tomanm dükkanının bacası 
tut'uşmuş, itfaiye tarafından !Öndürül
l?ıüştilr . 

BiR KAC SATIRLA -Cinayet ve 
zararları 

Av:nıpa gazetelerinden okuduk: 
"Kantonu bombardıman eden 60 Japoo 

tt.Yl'arest 115 .dakika 3000 kişinin ölUmUne 
'ebebtyet vennlşUr. Diğer zarar ve ziyan he 
'-P edllemlyecek derecede çoktur.,, 

115 dakikada Oç bin adam! Bu ne !acla! 
'BUt11n Ha.be§ se!erfnde 2000 İtalyan oı_ 

(Devamı 7 incide) 

•• •• 
EN BUYUK 
• • • 

BiR DELiLDiR 
!Hleyet:n ve0<noe dOıın ceoao ıeayarnn 

ırDyase'\cD n dle topoaınd o 

Eıı bUyUT~ Şef Atatürk"iln WmM-ını 7.:aııancın Cc"ldl Bayar Atatürldle bir· 
lfkte, Zongııldakta kömilri~ ocakla rım totldl~ mraaınd,ı(ı otomobide 

Cumhur Reisliği Genel Sekreterliği
nin dün neşrettiğimiz resmi tebliği, 

Atat-Jrkiln Cetal Bayara en yüksek ıe· 
refi bahteden itimadını ve bu itimadının 
derecesini göstermiı bulunuyor. 

AtatürkUn itimadını kazanmak ko
lay iş değildir, Türkiycde bir devlet a
damnın Türk milletine ne dereceye 
kadar faydalı olabileceği Atatürkün 

itimadını ne dereceye kadar kuanmıt 
olduğunu bilmekle kestirilebilir. Ata
türkün yüksek itimadını kazandığı için 
12 yıl Türkiyede iktidar mevküni elin
de tutmuı olan 1nön:i gibi bir muvaffak 
devlet adamından bo§alan yere Celal 
Bayarı seçmekle Cumhuriyet Halk Par
tisinin daimi Genel başkanı ve Türk 

(Devamı 7 incide) 

· Faşist Rerllo bayram yapıyor 

• 
HITLER 
MU.SOLİNİ 

. . . 
Bir sulh(!) esasında müttefik 

iki ahbaptırlar 
ıtaıva ı•

Kırup 
fabrlkasona 

42 lak toplar 
ısmarDada 

(Yazt8ı 7 incide) 

Avrupanın en uzun köprüsü 

~ ~" rc8!m, Daıılınar1ı:a kralını;ı. go çen pazar grı~n resmi 1..-ll~adını yapmt§ 
~· Avrl!.p:rnm crı u.::.~m köprüsi~~ıii. göstcrmcktedır. 3.fOO mGtr' uzunlu
t.-.z ola,. bu köprü Storstroem boğa zınm iki kıyı.sın& birle§tirmekted;,. c>e 

Ankarayı ziyaret edecek o1an Elen Ba§"ck·iJi Metaksas Hariciye Vekilimil 
Tevfik Ril§tü ve Atina sefirimiz Ruşen Eşref arasında 

Yunan Başvekili An
karayı ziyaret edecek 
ıeu ziyaret Tüırk • Vuınaın dostlu· 

etuna bir kllftit taşo dalhla 
nıave edecelk 

Katirnerini gazetesi diyor ki : 
0 Bu iki devlet arasında zaten hu dut 

mevcut deQlldlr,, 
(Yazı.9ı 6 mcıM) 

Yakında kaldırı1aca1' ola>ı Emiu ötıü tramvay d.ura'k yeri 1'e 9it.ıili 

geçitlerde1ı gC9(:111.er 

Karaköydeki 
tramvay durak 
yeri kaldırıldı 

Geçit yerleri de azaltlldı 
SeyrUsefer zorluğunun bu şekilde UnUne 

geçlleblleceğl tahmin ediliyor 
Köprü üstündeki iki geçit yerinin 

çivilerle işaretlenmesinden alınan neti. 
ccler üzerine geçen cuma günü Galata· 
da lda' üç geçit yeri yapılmıştır. 

Bunlardan biri Kadıköy iskelesi ci
hetindeki köprü kulübesinin önünden 
baılayıp bir msıf daire çizdikten &onra 
tramvay durak yerinin yan tarafında 
nlhayctlerüyordu • 

ikinci geçdt yeri ise Ga!atadaki tram
vay durak yerinin Karaköy cihetinin 
ilerisinde, ü · cüaU e !tarak~ ecza. 

nesinin önünde idi. Bu üç geçit yeriniıı 
başlarına zabıta memurları dikilmiı, 
bunlardan başka bir kaç zabıta memu-

ru da halka buralardan geçmeyi öğret· 
mckle vazifedar kılınmıştı. Bunlardan 
ba~ka yüz metre kadar dar bir aahanm 
iki tarafında bulunan iki işaret memu
ru lda araba ve otomobillerle tramvay. 
lara yol göstermek vazifelerini yapıyor
lardı. 

Bir çok zabıta memurlannm kes 
(De1Jamı J ıınca de) 



2 HABER - :.\ltşam t>ostuı 
-

ıJış Süµısa: • .. 
1 

Dağ doğura ·doğura 
bunu mu doğuracakll? 

il Hatıralar ve m~şahed !J i 1 
Ba iradei seniye 
Rakı yasak! 

I 

Yazan: Şek ip Gündüz 
Berlin nihayet Musolinini.n setini 

işitti. Günlerdenberi dünyanın her ta· 
rafında alaka ile beklenen nutuk bu 

mudur?. 
Mu:;.olininin seyahati başlarken, 

Bertin - Roma mihverine bıyık altın· 

dan gülen d~vlctlerle İtalya arasında 
başlıyan müzakerelere far,;st lıderin 

Berlin ziyaretinden daha fazla ehem. 
m:yet vermekte olrJuğu artık açıkça :d

dia edilebilir. 
Bir ay evvel, Musolininin Berline 

gideceğine dair rlk rivayetler ba~lar· 
kcn, bazı mühim Avrupa gazeteleri. 
bilhassa Fransızların "Le Temps , i 
şöyle bir dil kullanmı~tı: 

''Musolini sıkıştıkça Berlini ziyaret 
edeceğini ortaya atar. 932 yılındanberi 
böyle şayfaları o kadar dinledik ki artık 
fazla umursamıyoruz. Zira, Musolini 
"Berline gideceğim!,, diye etrafa bir 
göz!dağt verir, suları bulandırrr, sonra 
bu bulanrk suda balık avlamağa başlar. 
Kendisine "- Aman Berline gitme!,, 
diye yalvaranlar olur ve hazret bundan 
istifade eder; "- Berlin seyahatinden 

'vazge5erim amma .• mutlaka şunu, §U • 

nu, yapmalısınız!,, diye tutturur. Pa • 
zarlığa girişilir ve koparabildiğini ko
parır. Lakin bu nevi manevralara artık 
aldanacak kimse kalmamıştır • 

Hakikaten de öyle oldu .• Musolininin 
Berline gitm i kararlaşınca, medeni 
devletler buna, Nyon mukavelesini im
zalıyarak cevap verdiler. Ve bu muka
velenin esaslannı derhal tatbika baıla. 
'dılar. Şu anda, İngiliz, Fransız harp 
~emileri Akdenizin her tarafını tara -
maktadırlar. Uçaklar havada ve muh
ripler derizin sathında ve ciibinde kor
sanlığı tamamiyle sinldirmişlerdir. 

Bu vaziyet biliyoruz ki İtalyanın ak. 
lınr derhal !başına getirdi, ve önUne a· 
tılan son tahlisiye simidin(. reddedeme
ö:, Pa~iitcki teknlk .... komiteye azamt 
sür'atle. iştirak etti, 

Filvaki, buna mlivazi olarak Cenev· 
rede İtalyan Bocea ite Fransa Harr.ciye 
Na:rm Detbos ara ında bir de ıiyasi 

muhavere veya .•. mUzakere cereyan et· 
mektedir. Fakat ne de olsa Paristeki 
konu~mayı kabul etmesi, İtalyanın bir 
dictat kabul etmesi demektir. Evet, 
hiç bir prensip müzakeresi yapmadan 
tatbiki, ameli ve teknik meseleleri. ko
nuşmağa girişmek sadece ·ıemrolunan 
§ekilde hareket etmek,, manasına gelir. 
Bunu, Roma, "Eaıizmin balapCTVaz ve 
gürültücü gösteriş illetleriyle nasıl tem 
edebiliyor;,, diye dlişünmeğe lüzum 

Mareşal 
Fevzi Çakmak 

Ayın birinde Yugoslavyadan 
ayrılıyor 

Belgrad 29 (huaust) - :Ma.re§al Fevzi 
Çakmağın rlyıuıeUndekl Tllrk heyeU a.akert.. 

yeslnJ S"eUren ve ılmdlye kadar SpWt llmn. 
nmda bulunan Adatepe muhribi bugtlıı saat 
2,40 da l>Ubrovnlke hareket etmlıUr. Adate. 
pe muhrlbl ~rlnlevvclin blrlne kadar orada 
kalacaktır . .Ma.reoaı Fevzi Çiıkma.Aın rlyase 
tindeki askeri heyet teorlnievvelln birinci 
güntl Adatepe muhrlbile Dubrovniktcn Türk! 
yeye dönecekUr. 

Nostarda hareket 
Me.re~al F~vzl Çakmak, dUn malyeWe be

raber husus! bir trenle Saray • Bomanın 
Nostar şehrine gttmlıtır. İstasyonda bUyUk 

merasimle uğqrlanan Mareoal, Yugoslav bU. 
yük erkAnıhaı:blye reisine ıunlan SÖ)1em~. 
tir: 

"- Mem1eketlnl:ı:d ı;ördUklerim pek iyi 
\'e güzeldir. Fevkaltıde memnunum. DönU. 
§tlmde bUtUn glSrdUklcrfml dosUanma ve ta. 
nıdıklanma nakletleceğ1m . ., 

Noslarda karşılama 
Belgrad 29 (husu81) - Saray • Bo&ıa hal. 

kı TQrk mareşalmı Nostarda CO§kun teza. 
hllratıa karşıladı. Hnlk Meta bayrllm yap. 
mıottr . .:nrıu·e~aı Fevzi Çakmak öğled<'n so!l. 
rıı Dubrovnlke hareket edeeektır. 

Askeri heyetler döndlller 
Bcigrnc 'ZO (hususi) - Yunan ,.e Rum n 

aaxerl heyetleri bu sabah memleketlertıu 

dtlnmtıı:ln~. 

Fr.a~ eılt~ x-:harblyc? r~!~! g<'l\eral CamP. 
Un ~'>mar.yaya ;ltm~tlr. 

yok. İ§te hem "telif ediyor,, hem de 
"aman müzakereler yarıda kalmasın 1,. 
c.:yerek büyük tefi, Berlinlde azamt bir 
usluluk gösteriyor. 

Y a zan: Alıa Gü11düz 
Gerek Musol:ninin. gerek Hitlerin 

r.utuklarıhı gazetclcrcle ·şöyle bir oku· 
yanlar hatıralarını yoklaıl?.rsa bugüne 
kadar bu iki devlet adamı tararmdan 
bu derece sudan nutuk söylenmemiş 

olduğunu kabulde tercdd:1t etmezler. 
İtalya ile Almanya 115 milyonluk 

bi:- kit!e tcşk l etmekteymişler. Olur a .. 
M~:leni di'nyanın nürusu. bu nüfustan 
az ve medeni dünyanın kudreti bu 
k•ıdrette kıymetsi.ı: midi: ki hu 115 
milyondan bahsedil'nce :nsanlık titre. 
yip diz çöksUn.. 

Bununla beraber, İtalya Hitlere Ro· 
ma imparatorluğunun bilfll ihya edil
miş olduğunu söyletebilmiı bulunuyor. 
Roma - Bedin mihverinin Roma impa. 
ratorluğunu kabul etmi~ olması yeni 
bir §ey değil:lir. Fakat milyonlar aarfile 
donatılan Berl'nde, bu kadar gUrültü -
den, patırdıdan sonra, bundan başka 

bir §ey söylenmemi~ olması, adeta Al. 
manyanın bütün milli varlığiyle Roma 
imparatorluğu lehinde bir nümayif ka
fileı;.: gibi kullanılmakta olduğu zannını 
vermektedir ki bunu İtalya lehi:ıe bir 
kazanç ve Almanya lehine de beyhude 
bir zahmet olarak kabul etmek müm
kündür. 

• • 
Acaba bütün bu dıt görünüşün bir 

zehirli çekirdeği sarmakta olduğu, ya. 
rıi Berlinde çok mUhim ve ~rarengiz 
bir anlaşma yapıldığı da iddia edilemez 

mi? 

Olmaz, olmaz .. Fakat olsa n~ çıkar? 
Bu iki devlet elelc verip dünyayı zapte· 
demezler ya ... Belki Avrupa ortuında 

oynadıkları menfi rol, Japonyanın ek
meğine biraz; daha yağ silrer. 

Vazjyetin aldığı son şekil şudur: 
Ya Almanya ile İtalya menfi rollerin 

iden vazgeçecekler ve Avrupa, Japon 
belasına karşı cephe tutacak, yahut Ja. 
ponya bu müddet zarfında doyuvere
cek, tekrar ingfltcreye yamanacak, A
merikanın gönlünü edecek ve Uzakşark 
belasından kurtulan Avrupa, Almanya 
ile İtalyayı uslandırmarun yolunu bula
cak. Berlin • Roma mihveri Japonyanın 
dönekliğinden evvel siyasasını değig

tirir, çenesini tutar, tehditlerinden ve 
blöflerinden vazgeçerse zeki kafalar 
tarafından idare edildiği zannını uyan· 
dırabilir , 

ŞEKIP GONDOZ 

Akdeniz 
emniyeti 

Konferansa iştirak eden 
ltalyan murahhasları 

Hllktlmetlerlle f stt
şarede bulunacaklar 

Paria 28 (A,A,) - Fraııaız, İngiliz ve 
İtalyan bahriye müteha~sıııları, bir buçuk 
1111.at devam eden bir müzaltereden sonra saat 
12,30 dil dağılmıDlardır. :Mütehassısl&r, yann 

- BİRİNCİ FASIL -
Zayıf, uzunca boylu, gözlükleri al

tın çerçeveli, dımağ iılerile çok meşgul 
olanlarda görüldüğü gibi pek harir 
kanburumsu. Sırtında daima - epeyce 
yaşlı - redingot. ayaklarında mabeyin 
işi - saray adamlanna mahıus - arka· 
lan cıkcıklı kaloJ kunduralar. Yüzü 
ciddi. hareketleri orta. fakat gözleri bil
gi ve zeka ile fıldır fılğır dönen, karşı
sındakine - kim olursa olsun - saygı 

telkin eden bir zat. 

Bu, Ağrıbozlu Ragıp paşadır. 

Ragıp pa~a, Abdillhamidin birinci sı
nıf mabeyincilerindendir. Ve Abdülha· 
midin çok inandığı, çok sevdiği, fakat 
ayni zamanda - korktuğu denecek de· 
recede - çekindiği birisidir. 

Ab&ilhamit herkese inanmazdı. Bil
hassa yakınında bulunanlara. Bilirdi ki 
yüz.de doksan dokuzu jurnalcr, cuuı, 

müzevir, ca!lil, fô.klaban, şarlatan insan
larclır. 

Böyle olduklarını bildiği halde bu 

insan bozuntularını ne diye kullanırdı? 
Ne diye mi? ÇUnkü kendi stan.dard mar 
kası da böyleydi. Sinek sineği nerede 

bulur? Çöplükte. Daha kendisi ıehzade 
iken devlet, millet iıleri ve öteki ıehza· 
deler aleyhine Abdülbize hafiyelik e
derdi ve en ıon tahta çıkan altıncı Vah· 
dettin gibilerine de hafiyelik öğretirdi. 

Fakat ne de olsa onun da birkaç 
doğru dürüst adama ihtiyacı vardı. İtte 
Ağnbozlu Ragıp pa~a da bu bir kaç 

doğru dürü~t(in bir tanesi, belki de en 
ba§takisiydi. Bir de Tophane müıiri 
ve umum askeri mektepler nazın Zeki 

paşa vardı. O da böyleydi. Ağrrboı: 
fatihi brahim pa}!ll, kU.çük Ragıbı daha 

ilk gününde keşfetmi§ti. ''Buna sarfolu
nacak emek boşa gitmez,, demiıti. 

Küçük Ragıbı ve 90J1'!'a b:itün o aile
yi kana.drnın altına aldı. Ragtp çocuk 
en iyi bir tahsil ve en karakterci bir 
terbiye ile yetişti. Abdülhamide ma-

beyinci olduğu gün kendisine "bu bir 
garp alimidir,. dedirtecek kırattaydı. 

Abdülhamit onu garptan gelen bin
bir çeşit işlere karşt kendisine bir hacet 
kafası edinmiıti. Her zaman karaya 
kara, aka ak dediğini tecrübe edip anla
dığı için inanırdı. 

İnandığı için de severdi. 
Hem inanırdı, hem ıeverdi de ne-

den cekinirdi? Abdülhamit gibi yılan try 
netli, kuşkullu insanlar hep böyledir 
ler. Ragıp. paşa blitün harici ve hariçle 
münasebeti olan dahili sırları bildiği 

için çekinirdi. Olur ki bir go:.in kızar, 
Abdülhamidi terkeder. Daha kimbilir 
nice sebepler ki bunu ancak Abdülha
mit bilir. 

Yıldız sarayının erkekler tarafına 
ki mabeyin elerlerdi, Tahtakalenin be
kar odaları gibi bir §eydi. Ve kendi ba-

tına bir Slemdi. İşte bu Uemin içinde 
ve dışında Ragıp paşanın bilgi ve derin
liğini anlatmak istiyen efsaneler meyda
na gelmiıti. Bir tanesi şudur : Ragıp 

sabah yeniden toplanacaklardır. 
Bugünktl konteranı, dUnkUnUn mUtemmL paşa mabeyindeki ince uzun odasının 

mJ olmu~tur. Filvaki, ttalyarun Akdenlzdekl 

1 

~ğ kenanna iki t•:irkçe katibi, sol kenarı 
kontrola iştirak etmesinden ibaret olan esas na iki fransızca katibi oturturmu§. 
meseleye glriıtımeml§Ur. Kendisi de odanın uzunluğunca bir 

Roma hUkOmeti tarafrndan kendilerine ve. boydan bir boya gezınırmiş. Elindeki 
kıl.Jet \•erilmiş olan mütehassıılıı.r, Nyon iti. ba~ka baıka yerlerden. başka başka mev 
llı.fı Uzerine Franga ,.e İngiltere tarafrndan zularla gelen fransızca evrakın türkçe5i-
tesla edilmiş olan deniz tarassut ve kontro. ni katiplere yazdırırken. başka ba~ka 

IUnUn işlemesi ve bu iki hUkOnıetln İtalyanın yerler için ba§ka başka mevzularda mek 
l§Uraklnl ne ııurctlc derpiş etmekte oldukları 
hakkında dUn muhataplanndan almıo olduk. 
ları malümatı itmam etmeğe ug-ra~mıotar. 

dır. İtalyan mUtehasaıalan, buı:;iln öjtlf'dım 

sonra bu mal~matı Romaya blldırccek!er ve 
yannki celse için hUkCmetlerlle lstl~rclerde 
bulunacaldardır. 

Konfcram; ümi tli 
Paris, 23 (A,A,) - Deniz PkspPrlerl kon. 

fcransı hakkında Joıımal gıu:etcsl, §Öyle 
yazmaktadır: 

"İnttbl\ iyidir. İyi dtlşünUlecek olur.ııa bir 
!Ul!ta \'&nlacağl anl&§ılrr. Konforaıuı& tıtı. 
rak etmeğ1 kabul etmekle İtalyanlar, Fran. 
sa ve İngllterenln ııo1tta.l naı:&rlar:ma mu\·a. 
fık, bir tarzı hareket ltUhaz etmeğe mUtema. 
)11 olduklarını göstermektedirler. ıtentaa~ 

de buradadır . ., 

tupları, cevapları, mütaleaları fransı.z:

ca katiplere dikte edermi,. Yani t ze
kasını bir anda on mevzu Uzerinde ve 
iki dil ile kullanmruş. 
Abdülhamit bunı:ian korkmasın, go
cunmasın da kimden ürksün'! 

Ragıp pa~a uzağı görenlerden oldu
ğu i!rin meşhur "ol santanatın yeller e
ser şimdi yerinde,. beytini "her saltana
tın yeller eser sonra yerinde,. şekline 
çevirmişti. Mabeyincilikten, padişahın 
evham ve hayalitını üf:irlip avutmaktan 
bit fCY ~rkmıyaeafını bildifi için ziraat 

ve ticaret itleriyle de - kendi hesabı
na - metıulü. Zaten bu aile hep böy- 1 

leydi. Kardeıleri Arif pa§a olıun, Reıit 

paşa olsun, o zamanki e' Jet işlerine ka
rışmaktan ziyade ticaret aleminde ve 
halk arasındA çalışmaktan hazze.derler
di. Bu sayededir ki zamanlarının b:rinci 

sınıf sayılı zenginlerinden olmuşlardı. 
Ragıp paıamn Silivri civarında ve 

Omurca adında bir çiftliği vardı. Paşa 
bu çiftlik'e yıllarca uğra~tı. Sonra an
lardı ki çiftçilik arpa ekip dan biçmek
ten, buğ.day ekip rüzgar savurmaktan 
ibaret değildir. 

Ragıp paşa bir gün Çorlu eşrafından 
ve sayılı çiftçilerde:ı Hacı beyle Meh
met beyi kabul etın.;ş ziraat üıerine ko
nuşurorlardı. Mehmet bey bir erkek 
güzeli ve Hacı bey bir erkek hovarda 
idi. İkisinin de devlet entrika tarağın
da bezleri olmadığı için düşündükleri
ni söylerlerdi. Hacı bey dedi ki: 

- Paşa hazretleri, siz ziraatle uğ

raımayınız. Bizim memlekete ziraat 
memleketi ılerlerya, doğru değildir. Bi
zim memleket ziraat memleketi değil
dir, basitçe ckmekliğini, bulgurluğunu 
çıkarmağa uğra~n çiftçiler memleke
tidir. Bir memlekete ziraat memleketi 
demek için batka şartlar lazımdır. 

Mehmet bey lafa karııtı: 

- Bir çiftçi ki ağzıru havaya açıp 
tarlasına yağmur bekler, ora.da çiftçilik 
bile olmaz. Onun için böyle zatı devle
tiniz de bizler de her yıl ziyan eder ve 
gelecek yıla bel bağlarız. 

Biraz hımhım konuşan Hacı bey gü 
lerek ıu söz geli~ini söyledi: 

- Çiftçi ölır.ıJş. Karnını yarmı~lar. 
İçinden kırk tane "gelecek sene.. çık

mış. 

Hakiki ılim adamları - logaritmayı 

ezber etmiş riyaziyeciler gibi - hod
bin olmazlar. Ragıp paH da bunları öğ
renince kaşlarını çatmadı da sordu: 

- Öyleyse ne yapmalı? 

- Siz büyük sermaye koyabilirsini:r:. 
Yani biz yapamayız, fakat siz yapabi
lirsiniz. Çiftliğinizde bağcılığa ehemmi
yet veriniz ve orada bir müskirat fabri· 
kası kurunuz. Hem Trakya üzüm 
müstahsilleri istifade eder hem siz. 

- Müskirat fabrikası! 
Abdülhamit mabeyincisi Ragıp paşa 

.düşünceye vardı. Bu i~ karlı idi ama teh 
likeliydi. Ç•:inkü mabeyin içinde öyle 
yoba.;lar vardı ki cenabı Allaha bile kı· 
zıyorlardı: Günde beş vakit namazı 

niçin on vakit. bir ay ramazanı neden 
dört ay yapmadı diye! 

Onlara ağızlarını kapasınlar ıçın 

zerde pilav, helva, yahni parası dağıt
mağa da kalkışamazdr. çünkü teresler o 
kadar çoktu ki ilk gününde fabrika ku
rulmadan batardı. Allah rahmet eylesin, 
öteki kardeşleri gibi hatırı sayılır cimri
lerdendi. Bu kadar göz göre karı ihmal 
etmeğe gönlü razı olamıyordu. Bunun 
için ilk ve son defa politikayı işine ka
rııtırdı. Abdülhamide bir katakulli attı: 

- Büyük Fransız diplomatlariyle 
konuştum. 

Abdülhamidin gözleri açıldı. Qjnkü 
Abdülhamit o devirdeki Fransız diplo
matlarının arsızlıklarından, §İrretlikle· 

rin.den, cırcırlıklarından pek ürkerdi. 
Paşa bu tesiri yaptıktan sonra izah 

etti: 

- Bu mühim, çetin, büyük Fransız 
diplomatlarının çoğu meşhur Bordo şa
raphane şid<etlerinin biiyük hiıısedarla
ndır. Kulunuza dediler ki: 

- Bizim Bordonun araplan meş. 

hurdur ama üzüm suyu başka yerler
den gelir. Bordoda sofraya konacak 
bir tabak tizüm bulunmaz, o bile başka 

yerlerden getirilir. Oranın üzümleri piç, 
piç üzümlerdir. Bunun suyu azdır. 

Kendisine mahsus bir lezzeti vardır. Dı-

~a.rıdan getirilen kalın şarapları burada 
tasfiye ederler. Hafifletirler. Ve Bordo 
suyun.dan biraz katılıp terbiye olünur, 
dünyaya Bordo şarabı diye yutturulur. 
Bu üzümsuyunun çoğu ıizin Kırkkili

se) (§imdiki Kırklareli) mıntakasından 
geliyor. Siz eğer böyle bir ey yapar
nnız çok memnun olacağız, hem sizden 
daha ucuza alacağız hem deyleti Osma
niyenin UzümoüJUk şerefi artmış olacak. 
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dla.qata daic - -Hakiki kültür 
GAZETELER mekteblerlınlz1Wı ~ekllıı.. 

de ve ruhunda bir deff§lkllk olaca• 
ğmı haber veriyor: nk mekteble orta meıc.. 
teb blrle,ecek, fimdlki liseler yerin• de ili-. 

~ ve teknik mekteblerl acıtaeakmı§. BU!l 
larda umuınt malOmata pek az yer verilip t.ıı-
lebe bir meııleğe ııevkedllecekml§. Seki% l!t!• 

nelik ilk mektebi blUren, yanı henUz on ~ 
~ine glrPn bir çocuk mesleğini tayine nıee
bur kalacak. 

Du habere inanmak btemlyorum. ÇünkU 
bugUn gerek yetl.§ml§ adamlamnımı, gerelı: 
cocuklannuzm en btıyük derdi, umuınt nı .. 
lOmat nokııanıdır. Bunun için lfseleriıniZde 

bir değic§lkllk ta~~vvur olununca b1lhas5& 
umumt, hAsbf bilgilerin genlfletımestne cıo8· 
ru gidilmelidir. Teknik n lhtlsaa mektelıle• 
rlne belki 1hUyaç ,.ardır; fakat bunlar ıaıe. 
beyi Unlverıılteye hazırlıy&cak, m•.-nlekettl 
mUnevver zümreyi yeU§tlrmeğe çal!§ac~ 

mOes~r olamu. Halbuki gazetelerde o. 
kuduA"umuUl göre bu teknik ve ihtısruı ınek
teblerinln gayesi üniversiteye tAJebe huırl&
mak olaeakmt~ \'e ancak Ül\l\'emtey• v~r
yUk11ek mekteblere devıuna nlyeW olını) J· 

tar için, ~imdik! liseler gtbl blrk&ç mel<te?ı 
bulunacakmı§. 

Bilgiden .dalma fayda bekliyor, onun b8Stıı 
olması llzım geldlğtni bir ttlrlü kabul eunJ.. 
yoruz. Gerçi bugünkU ıımtn genl§llfl ve tıs
yat §&rtl&n lnaanlan ihtıııaaa, kendileritl8 

bir meslek tayin edip bilginin diğer kollıfl 
Jle rıı~gul olmamağa mecbur ediyor: taJ<ıt 
bunu mümkün olduğu kadar &:'tclktırınd' 
cal!fmak <1aha doğru otur. Llııeyt bltırellı 

yanı on sekiz, on dokuz Y&fm& varan genG 
tınınrslteye nya ytıkJıek mekteplerden biri
ne prerken kendlıolne bir "ihtısıuı,, tayin "' 
deC'ek n lnlllln bllglsJnln birçok kollan ıl' 
temuını k~cektir. İyi amıı. hlc olmaU" 0 - . _,,. 
güne kadar onun teceMUııtlntl her taf1>" 

yaymaga, kendisine mesleğlnln fcab eturdlP 
bilgilerden başka bilgilere de alaka apııanı~ 
ğa çalıımatıyu;. Yokaa multğlnde de bC1 
Jyi bir ıocı otur, fakat bir ,ey yaratııın~ 
ÇUnkU yaratmak, bilginin bir olduğ'unU ıtıı"• 
ramı!I, lnıan oğlunun hiçbir faallyettpl tıl
flfaemeyen ondan fikri gıdanın almıf trıılll
lara vergidir. 

Numan ibni Sabit'e aormuıtar: ••iki sa.at 
ıonra !Sleccğ1nl bilsen ne yaparıım?" .. gıf,6.b 
açar okurum,, demi§. lıte hakiki kUJtUr blll'• 
le haabt ol&ndır. Daha lisede faydıı. gHzeUIC. 
cek olursa memlekette böyle bir kWtUr te-
essUs edemez. , 

Elimizden gelen yardımı yaparız. 
Abdülhamidin keyif ten bütün 6inir· 

leri geVJedi. Bu sefer olsun Ftansııtır 
arsızlık etmiyorlar, bilakis sağlam ıniW 
teri vaziyetine geçi~rlardr. Artık ~· 
rap haramdır, rakı farzdır, koynak ıııüd 
tehaptır diye kim d:.iJÜnür? 

- Sen bu i~i yapabilir misin? 
- Ferman buyurulurııa hay haY 1 
- Göreyim seni Ragıp. Şu f rerıklef· 

le bu yolda olo:un aramız biraz tattıt.ar 
sın. 

İ~te teyhislıimın Süleymaniyede 
göbek büyiittilğü ve.geriatin her taraft• 
fingattığı bir devirde Omurcadaki O· 

·r,j 
murca rakısı, Omurca şarabı, oınur , 
k ••B11 
onyağı fabrikası bu suretle ve l· 

irat.iei hazreti bilmem neyi ile .. kUfU 

du. 
dı' 

O zamanlar me§hur rakılar vat ~ 
Galatada Yağ iskelesine gelen 1<3Y' 
düzü, Mürefte, Papas düzü, Dorııate~ 
.Akşehrin Fertek markaSI, Lı;ibn811ı 
Zahlesi, Diyarıbckirin GUIU ve Rubıl• 
Selaniğin Namyası, Adananın BoğftlS' 
sı falan ıibi ... 

[il' 
Fakat Omurca rakısı ne(asette ırı 

tararullah hepsini hepıini bastırdı. 

Saraplardan da Kırkkitise, Arık'~'' 
Şar~öy, s;~aniğin Ağustosu, İz~ir ?J~: 
ketı, Mardın falan ün salmııt.ı. Artı3 .,

1 
murca, hepsinden üstün çıktı. J{o11yağ'rı 
bile üç yıldızlı Martcl jle Metaksaıtıı· 
peıine dü§müş rekor yapmağa çalı~ 
yordu. 

• • • 
Aziz okuyucularım! (•) . Otıl' 
Rica ederim bu iki buçuk Uç ' r· 

nu traş telakki buyurmayınız. GörUY~ir 
ıunuz ki bir Omurca adı yüzünd.etı. 'le 

çok şeyler öğrendiniz. Asıl keyıClı 
11 

tatlı tarafı yarın gelecek. oınur~;, 
ba~ına ve onunla berabe.r halkın ba c:• 
neler geldi'! Sarı Viyolet'in fendi. kO D' 

§eriati nasıl yendi? ve saireyi yarın 
kuyacaksınız, 

AKA cONDOt 
t<ııffı.-

(') Bir zamandır gazetelerde 1<aıi ısrtl· 
lığı olarak "okuyucu,, kuUanıtdığll1~ •· 
yorum. Yanlı§tır. TUrkce degildlr. yatı~ 
Bil tUrkç• karJılığI "okuyan,,dJr. :::n 0ııı"' 
rore.ıum yok. 1.lan l!&tan nerde, Y. 
yan var dbJ.. il• O• 
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8e~~ qiidişüm: 
'- ._, --- ~ -
~aaırninm Dicıe1<1 
~emetın DnkDU&p 
Bu ıütunlarda kaç E\!nedir hararetle 

ldafaa ettiğim bir fikrin nihayet kuv- · 
'ien fiile çıktığım görmekle bahtiya

Bir arzuları böyle tahakkuk edin
bazı meslektaşlarım "biz yaptırdık! .. 
c oğünürler. Hayır. böyle bir mcga-
\aniyc kapılacak değilim. Estağfü
ah ..... Fakat müdafaa ettiği hatta 

'" ınilddet kampany astığı bir fikrin 
}'et - velev kendi tesiri olmaksı
- kabul ıdildiğini, bir memleket 
tyasın.da tatbik olunacağını öğren

'.( insanı sevindiriyor. Bir muharririn 
büyük manevi mükafatlarından biri 
iur. 

• * • 
Gazetelerde okumu~sunuzdur: Lise 
~ı artık kaldınlıyormuı. Liseler, an
t Univcrsiteye girecekleri hazırla
~ Uzere mahdut bir adede indirilecek 

Sekiz ııenelik bir iptidai tahail
ıonra çocuklara bir meslek, bir ııan
ilğretilccekmiJ. Maarifimizin belke
~i bu olacakmıJ ... Oh hele şükür .... 
~etin çocuklar nahak yere dokuı:un-
~ta, onunculara kadar sürüklendik
' istekle aınıf geçtikten sonra, on 
~tide top atarak, yahut ailesinin pa
'ı tükenerek, liseyi bitirmedi diye ao
~ ortalannda aylak kalmıyacak. 
\"a.hut da liseyi bitirip diplomasını 

'lııctan sonra: 
- Ne yaparsın, ne İJ görebilirsin, 

.AğaJımım avlusmü1.a yeni yapılmıJ yorgan ve yataklar güne§leniliyor .. 

lstanbul konuşuyor ! 

'' 3 arkadaşım öldü, şimdi 
sıra bizde! 

'' Ağa handa zehirli pamuk işleyen biçare tıığum? 
-Hiç. 
- Nasıl hiç? .... Mektebi bitirmedin 

\ hallaçlardan biri komşularına böyle söylüyordu 
-Bitirdim. 
- Ne öğrendin? 
- 'Riyaziye... Tarih... oğrafya .... 

~ha.nat. 
1.._ - Bunlarla hayatta bir şey yapa
•.rorıun demek? 
~-Hayır ... Şayet Univeraiteye gire
~. •cm... Kimbilir, o zaman belki 
~e çıkarım ... Yoksa, §İmdiki halde 
'tak bir memuriyet arıyacağım ... 
<l~u ana kadar tahsilli genç tipi 
.'llcydi. 

~undan sonra böyle olmıyacak ... 
'tr gencin mektep bitirdikten ıonra 
"İhtlaasr, bir mesleği olacak.. Yirmi 
~ ll'ıda. hayata atılan yı:.iz binlerce, mil
~rc:a tahsilli gencin bir htisas sahibi 
"' sı !a TUrkiyeyi birdenbire yükscl
>tktir. 

~ tlaanfiınize böyle bir siyaseti tatbik 
~ Saffet Arıkan ne tt~rece tebrik e
' yeridir. Göreceksiniz, nasıl bir ha
~~e manzarayla karşılaşacağı~. Bu 
'tııı 1~ inkılabı, inkılaplarımızın en e-

t?ı.ıyctlilerindendir. 

'------~~~-'-V_A_· N_u_)~ 

~ Filo 
ll sabah EU\zlzden 
s ayrıldı 
llbiha Gökçene bir altın 

tı·b~Jezik hediye edildi 
~tıiz 28 (A.A.) - Filo bugün 
~ de Diyarbekirden kalkarak 
~ da Elazizin 10 kilometre uzun
~· d:ı.ki meydana indi. Elazizlilerin 
~ç ve alakası anlatılamaz. 
'-~o. Vali vckiJi, Belediye reıs1. 
\tı 1

Yct müdürü ve tayyareciler ta
lu,~darı karşılandı. Gökçenin hava 
·~'anhklarma. çok yakından şa
~an Elazizliler, eehre girinceye 
~ onu candan sdim.ladılar, alkış-
~~· 

~· ~ 8abah 9dan12 ye kadar Vali ve 
~1%ı Özmenle birlikte surun kapıla
~ l'eni yapılan binaları, Dicle kena
~ ltl karpuz tarlalarını, Büyükca-

le teı.erek Belediye ve hüküınet da
~'lı ti Ziyaret edildi. Öğle yemeğini 

1 
~?rdu evinde verdi. Belediye, tay
~lere hatıra olarak birer tayyare 
\ b·, Gökçenle Yıldız ve Naciyeye 
~ll'er ta.ne çok gU7.el altın bilezik 
~:a~tı_:_ Filo, yarm sabah buradan 

~~ 
~~nsız kıtaları 
~ kıyc - Sur iye hududunda 

~llevralar yapacak 
' ~ Cılcu lClvüıt ıuetMlnlD :vazdı. 
~J0~. P'rarı:m: aek-:!1 ;ırtaıan Türkiye 
~ b~ hududu boyunca bir mıın:.vra yap. 
\.'.~ ..t:rrin mıntaı.:asında toır:a:ımakta_ 
ı.."'IC!e bıaııevra ..asmcl& ~kert kıta&t balk 1 bııı atllhlar: 

Ai'a hanın, üat katına çıktığım zaman, 
bizi toto Aliyi, bqma topladığı blrçok bal. 
ıaçm resimlerini almakla meuuı buldum. 
Dostum bir taraftan realm alırken, bir tarat 
tan da her kafadan ayrı çıkan bir sürü söz. 
!eri dinliyordu. Beni görünce hemen yerin. 
den fırladı: 

- İ§te, dedi. BUtUn söyleyeceklerinizi, Ha 
berclye söyleyin. Artık ben kanımam .. 

Hepsi koyu bir karadeniz §!vesile konuı,an 

ı;ençll, ihtiyarlı, battA. içlerinde bir de ka... 
dm bulunmak şartile bir sUrü insan etra!ımr 
alıverdiler .. Her kafadan bir aöz çıkıyor, her 
kes aklına geleni aôylllyordu, takat hepsi~ 
nin de söyledikleri şöyle bUllaa edilir: 

- Size ııöylenenlcre bakmayın, .ııakm. Bu 
rada iki fakirin ekmek yemesini istemiyor. 
Jar. Makine pamuğu ne yaparrnı§ ki insana. 
Bakınız beplmlz aapaııağlam lnaa.nlaru. 

İlk hız geçlpdc, etraf biraz yatııtığı zaman 
aormağa bqladım. 

- Peki ama, bu sene Uç akdatanız: vereuı 
olmu§, ölmU§. Buna no dersiniz, 

- Hayır, hayır diye itiraz: ettiler. Bu 
makine pamuğundan değildir. lnaan kendi 
kendine hastalanmaz mı? Bizim köylerde, ' 
evlerimizde ölenler olmıyor mu sanki, 

Göğatl bağrı ac,:ık, orta goylu bir adam tle 
ri doğru çıkarak, kartıma geçti. Bu ısözlerl 
§Öyle tamamladı: 

- Bakınız bana demir gibi adamım, dtğll 
mi·: Halbuki, ben 15 sene, ou makine pa... 
muklarmı yapan fabrikalarda çalııınm. Şlnı 
eli de burada bu pamukları l§llyorum. Ne ve.. 
rem oldum. Ne bir ıey. 

Tekrar sordum: 
- Makine pamuğunu ne ile yaparlar .. 
EvvelA ık mık etti. Sonra zımnen hakikaU 

lUra! etti. Fakat: 
- İyice yıkarlar tUt.aUJerler de maklnele•"I 

öyle atarlar, diyordu. 
- Bana biraz makine pamuğu göıterlt' 

misl.nlz dedim? O zaman: 
- Yok ki, dediler. Belediye Uç dört gllndUr 

menetti. Artık l§lcmJyoruz. 
- Niçin? Sualime lae cevap vermek isteme 

diler .. 
Makine pamuğu meselemne temas ettikçe 

bize kızıyorlar, dikdik bakıyorlardr. Bulun. 
duğumuz koridorun bir köoeatnde bUtUn ser 
mayeaini bir masanın üzerine yerleotlrmlş 

aa.rı bir semaverle iki ı:ezvedtn ibaret olan 
garip kahveci tezgAhma da bir nazar atbk. 
tan sonra, Aliye lpret ettim. Tekrar geri 
dönüp qağıya inmek üzere. yıkık merdlv<'n 
lere doğru yUrUdUk .. Arkamızdan MlA ııöy. 

lenlyorlardı: 

- Kırk senedir buradayız, kimse bu itten 
ötmüş değil .. Hepsi yalan hcpııi yalan .. 

A \ ludakiler, demin bıraktığımız vaziyette 

Yazsın : Haberci 

Ağa.handaki hallaçlar TIABER'ci ile konu~yorlar 

Ağahandak-i garip kah ve ve kahveci 

bizi bekllyorlarmı§. Yanlarına gider gitmez, 
yukardakllerin slizlerinl anlattım. Son defa 
konuştuğum zat ba§ını salladı: 

- Zavallılar dedi. Ne yapsınlar ekm"k 
meııetcsl bu. Ölüme razı olur, fakat bu işten 
wı.zgeçmezler. ÇUnltü bir gtıp çalı§ma.ııalar 

aç kalacaklardrr. O gördUğtlnUz odaları bir 
buçuk, iki Ura aylıkla tutmualardır. lote ora 
da çalıoırlar, orada yerler, orada içerler, Ya 
nt bUtUn ömUrlerl bu mikrop yatağının ta 
içinde geçer .. 

Makine pamuğu Avrupada da kullanılır. 
Fakat orada malzeme kaç kereler yıkanır, 
kaç kereler dezenfekte olur da, makineye öy 
le girer .. Bizde itin esruıı burada bozuluyor 
~aten .• 

Fakat blllr mlslnlz, benim en çok canımı 
•ıkan aey nedir. Burada köylerden sanat 
öğrenmek! üzere gelml§ kUçUcük çocukl&.. 
rın, hayaUarmm daha :fazla tehlikeye gir. 
ınekte olma.sına tahammill edemlyorum. Eskl 
ustalar itin kötUIUğünU bildikleri için ma.. 
ldne pamuğunu da.ha ziyade yeni çıraklara, 
işletiyorlar. O biçareler de mUtemadlyen ze. 
htrlcnlp mahvoluyorlar.. Geçende bir tanesi 
qağı lnml§ti. Yana yakıla dert yandı: 

- Bu aene lçbnlzden üç kl§I öldü, artık 
ıııra bize geldi Allah §öyle bir fırsat verse, 
biran durmadan kaçacağmı buradan .. diyor. 
du. 

Karşımdaki zatm sözleri bUUği zaman, 
ben buradaki dUkkA.nla.r araıımda gözUkcn 
bir lokantayı seyre dalml§tım. Böyle bir 
mikrop yatağı ortumda lokanta görmek in 
sana biraz garip geliyordu. 

Bu dU,ünceml ı;:allba anlamı§ olacak ki, 
gene ayni adam: 

- Bayım, dedi. Lokantaya bakıyorsunuz 
ama, ona doku:ımayın .. BUtUn buranın pis. 
llğlne rağmen temiz iş yapar doğnısu. Ya. 
zacakaanız Biz, yalnız ve yalnız vu makine 
pamuğuna dokunun bu sevap bize l{tıfldlr. 

Biz u·ludakl esnafla konu§Urken, yukan 
kattaki halaçlar da qağı lnmi§ler, uzaktan 
bulunduğumuz tarata dikdlk bakıyorlardı. 

Zaten i§lmlz bitmişti, arlık. Her ııcne bir 
kaç genel ö!Um dÖ§eğlne dUtUrdUğ(l söylenen 
bu mikrop yatağı handan, acele çıkıp, ça11ı 
kapmm yolunu tuttuk.. Yazımı bitirmeden 
§Unu llA.ve etmek 1ater1m: 

İnsaniyet ve medeniyet namma bu makine 
pamuğu denen zehirli nemenln bir çaresine 
bakılmalıdır. Bundan makine pamuğu kaldı. 
rılıım dediğim anla§ılma.ıım. Madı>mkl birçok 
insanlar bununla hayatıannı kazanıyorlar, 

pamuğun yerini lutmM& da makine pamuğu 
ile birçok l§lcr gdrUleblllyor. O zaman l:u 
pamuğun tamamen sıhhi ocralt altında ya_ 
pılmMı temin ve heracne za\·aıtı \'atı\ndaı,ılar 
dan bir 'kaçmm göT. göre gl!rc vercmdl'n 61. 
mesiM rria.nt ohınmoltdır. 

ıımn ı ııım ---------•----

ULUS' ta 
Bafvekilette 

Fallf Rıfkı Atay, bug1lııktl moa ıuete.. 
alnde hllkQ.mett.ekl detıflkllk Jıakkmda bir 
makale neoretmıatır. 

Mezuniyetin sonunda BatvekAJet makamı. 
na Oel!l Bayann setlrlleoeflnl lpret edettk 
blD('t ln!!ntl ltln ıöyle demektedlr: 

KurtulU§ harbinde cephe kumandanı la. 
met, Lozan konferansında yeni Türk devleU 
murahhas heyetinin relıll lamet, İlk uınhurl. 
yet Başvekill ve on lkl yıldanberl hUk~met 
reisliğinde bulunan İamet, bir kelime u~. 
harpte n sıılbte, AtatUrkUn emrinde ve A. 
taturkün evlAt, arkadaş ve yold&§l lıımet! 

O, pek az !Aniye nasip olan ıanıı hayatmm 
en büyük ııereflnl, AtatUrke hizmet etmı, 

olmakta bulmuı:ıtur. Atatürk adı, mWt 
kurtulu~u ve onun bütün ııeUcelerini izah 
eder: Ve bir Türk lnJullpçısınm en ili vutı 
da Ataturke hizmet kellmelerlle hulA.aa. olu. 
nabllir. Bu memlekette haklk1 iktidar mev. 
kJl AtatUrkün kalbidir. lmıet, o kalbde yer 
bulanların, ve bu aevgtden daha mukaddu 
mUkA!at olmadıfmı bize öğretenlerin bqm. 
da gelir. 

Yen1 Bqvekll CelAl Bayar, Anadolu lhtt. 
IA.llnin flk günlerinde Atatürk davumm aD 
aafma katıldr ve biran fa.atla vermekalziıı, 

hayatmı onun ideallne vaktetU. AtaUlrk 
kendisine daha Kuvayi Mllllyenln pek nazik 
ve buhranlı anlarında yilkaek vazife ve m.ea. 
UlJyeUer vermJşttr. Zaferden 9011l'& yeni dev. 
let mekanl:ımıa.n, kunılma#& bqladıtr vak!t 
memlekette mail ve iktla&dl &lem yabancı. 
larm e!Jndeydl. MllleU mallyece ve iktla&tça 
kurtarmak, yenl rejiıniıı &in' VUS!elertnlıı 
ba§mda geliyordu. !nkıllp Tllrklertnııı. bu 
ııte muv,.ı!ak olacağına hiç k1mHn1D inandı 
tr ve bizi tlmlUendlrd1ğl ,.oktu. Atatürk bu 
ınrada llk milll bankayı tem etmek meaull. 
yet1n1 Cel4.1 Bayar& verdi. ENrleri meyd&n.. 
dadir. Yeni Tllrkfyenln maliye ve tkU.adl 
lnkf§afmm ta.rlhJn1 )'U&C&k olanlar, CelAl 
Bayar imtlni hllrmeUe &nma'1 unutmıya.cak 
!ardır. O yalnıs lı bankumı deıtı, Ttlrklye. 
de modem mllll bankacrlık hay&bm kurmUf 
ve maliye ve iktisat Aleminln Türk unaunı 
ilk k&drolanma.smr temin etmı,Ur. 

AtatUrk ve lsmet lnönü kendlalnden Eko. 
nom1 Bakanlığına gelmeatnl lstedlklerl va. 
kit cihan buhranı k.ar§Imlda ınemleket p.rt.. 
ıarmm ne kadar çet1Jl olduğunu hatırıa.ns. 

Vatanda§larm her an maddl bUUln dava.. 
larma temaa eden ekonom1 iılerin1n tanzim 
edllmealnde ve inklıat bulmumda CelU 
Bayar, bir kellme ile, muvattak olmU§tur. 

Yeni vazlteatnı dahi aeretıı bqa.raca... 
fmd&n ıUphe ed1llr m1 T lsmet ln6nU &1bl, 
onu da, hizmeUnde yetif Ureıı ve devlet ada.. 
mı va.ııırıarmı keı!edm AtattırktUr. O da, 
ılmdlye kadar oldufu gibi muvaffak olmak. 
ta ve lnkılAp TUrldye.lln.ln neatııer yıprat&. 
cak olan muazzam inp. eeertnt tamamla... 
makta devam edecektir. 

AtatllrkU •even herke•, Celll Baya.mı 

yardımcısıdır. ı 

KURUN' da 

K ablnede dejU•lkllk 
Asmı UIJUJI, Tan pzetestnın yaptıtı talmda 

lerln ne kadar yersiz ve ın&nunı oldulmıu 

anlatan makalesi c11kkatle okunmaya deter 
mahiyettedir:{~) 9ktlatı 

ortay& atan Tan p.zet.MI lamel lnöntlntı.n 
programım: ta111tıtma mı ~ etmek lstt. 
yordu. Fakat Jıaklk&t böyle detU. hmet t. 
nl!ntı Parti progrımmu slfzönllnde balondu.. 
ranık talıtllllfı yertne ~ ceıu Bayar 
da bu tekllde ralıp.caktır. cllye 116zlerlnl '37-
le bltJrlyor: , 

Bizce l§ba§ma yeni blP hUkilmet gelmestle 
daha esa.slı değilıkUkler olup olmıyacafmı 

ılmdlden taıımlııe çalıımanm faydalı bit' ta.. 
ratı yoktur. Nitekim, gene Tan, dünkU .a~ 
smda bir takım tahminlere gtrtıerek TqldlA 
tı Esaaiye deği§tlrllip Kediain O.yan ve me. 
busan diye ikiye aynlacağmı yazınrt 1ııe de, 
derhal Cumhur Ba§kanlığı Genel Sekreterli. 
llğlnden yapılan teblif lle bu tnrın rtnyeUe
rin ve tahminlerin asi& doğru olmadıfr ve 
bu tUrlU tahminlerin ve rivayeUertn neırt. 
memleketin y(lksek mentaaUerl De telif olu. 
namıyacağı blldlrilın11Ur. 

F1krhnizce, resmen yeni bir Celtl Bayar 
kabinesi te§klli itinin bir buçuk ay 80IU'aY& 
bırakılmasındaki aebeb, her zamanki .Uktn 
ve tabllllk ic,:lnde bir intikal devri hazırlamak 
olmalıdır; bu takdirde blz gazeteclledıı tlzep 
rimlze d!l§en \•azl!e bu vaziyeti iaUmıar •
derek bir tahrike, tahrik neırtyatı yapmak. 
tan çekinmek idi ve çekinmektir de. 

Hakikaten yeni kabine il.• memlekete ııe 
tUrlU bir dcğiılklik gelebileceğini anlamak 
için tek btr yol vardır. Bu da, Atattırkün 

lklnclte:rtn bqmda Mecllsl açarken her yıl 
olduğu ~bt dalma memleketi yilkaelUct is. 
Ukametıer gösterir surette ~yllyeceğt nutku 
beklemek Ur. 

CUMHURiYET' de: 
Tam yerinde ve zamanında 

bir resmi teblll 
l"unııa NadJ, Bazı sueWertn JttlldUDıılt 

değtılkllğl itinde pek ileri sf1ıWdertnl tl'1e 
anlatıyor: 

liüktlnıetln latanbuldaki en btlyUk devlet 
memuru vuıtaalle yazeteleri bu mantwız 

hareketten te\•akkfye davet eden ve.sayumm 
bile bir kulaktan ~rlp öbUrUnden çtkm&.'!1 
bir olduğu hayretle görülmllftür. Ve &rtık 
havadis kuıw bitUkten llOm'& fimdi yeni hU. 



Japonlar b·r panik
ten kurtuldular 

Sovyetler uzak şarkla alakadar 
memleketlerdeKi elçilerini 

mer eze çağırdı 

Belçika 
Milletler Cemiyeti 
ko seylne seçildi 
Cenevre. 28 (A.A.) - Milletler 

cmiyeti Asamblesi, bu ıabah Larina 
sarayında.ki yeni müzakerat salonu ile 
mü.Jtem.ilatına resmen ve katiycn va· 
ziyet Ctmİ§tir. 

Yer yüzündeki en güzel &alon olan 
bu aalona Asamblenin vaziyet etmesini 
rcia Ağa Han Milletler Cemiyetinin 
h&yatmın ve imalinde!ti devamın tari
hinde bir merhale olarak göste.rmiıtir. 

Karaköydeki 
tramvay durak 
yeri kaldırıldı 

( Ba§ ta.rafı 1 inci~
va.kitlerc kadar devam eden çalıımala
tına rağ~n Karaköy meydanında - ge. 
çit yerleri kon.duktan sonra • ıcyrlise· 
icr tannmen bozulmuş, nakil vasıtahn 
iki taraflı tıln.ıup kalımJtı. 

ıondurmalı ıdura.k yerinde tramvay1'' 
nn durup yolcu almalan rla yasak cdil
miıtir. Burası bir kaç gün zarfında ta· - Bt 

tcct Milletler Cemiyeti Japonyayı takbihe 
karar verdi 

Asamble, hemen Belçikarun Konu
ye intihabına gi.riımiJ ve Belçika rakib
siz olarak intihap edilIO§tir. 

mamen IÖkülüp kaldırılacaktır. ~? 

Bwada.ki dur~k yeri köprü ü.z:criO' 
de Kadıköy vapur iskelesi hiz:a&ma 11' 

hnmıştır. 

-B~ 

No Nanldıı 2S (A,A,) - Sovyet sefiri Boı;o. 
mdlo!t, bu aabab tayyare ne Moskontl-'11 ı:fL 
m{§tlr. Setir 2 fikte,,rlnde Moskovayn muvıı. 
Alat edecektir. 

Bu aeyahaUn sebebf hakkında bır §t'Y söy. 
leı:ı.memckte ise de ortada pek m!lhlm bau
•ebeb!er mevcut oldufu bltdlrllmektedlr. 

f Jgiliz sefiri dikkati çekti 
Tdkyo 28 (A,.A.,) - 1.ngiltere sefiri, dU:ı 

Hariciye nazır vekilini ziyaret ederek Nan. 
kl.niıı merkez haat.ane51nın bomb&rdmınııı.na 
•UttU mahııwıada nazarı dikkaUııl celbet
m!Jtir .. 

AskerJilıt müddeti uzalJldı 
Tokyo 2S (A.,A.) - çın ile mntıasematm 

w:un ~ devam etmesinden UıTe!JUt 

edebllecek mabZW'lara kar§! koycı&k Uzere 
Harlıty. ııezueu. bu sabah caaı Te lhti:vnt 
ord'al&rdakl kıtaat& moısup zabıt.an ve e:Cr& 
dm &lluı1 htzmıotıeri. nıt:ıddctıerlni i§'a.rı a. 
hft kadar temdit eden bir emrt yevmt ne, 
rct:mtştlr. 

Çin kuvvetlerinin ricali 
plAne göre 

Ş&Dgh&y 2S (A,A,) - Çin ajaıı.sııuıı teblJ. 
ğl.ııe röre, Tien'111 Puku n Pekin • Hankov 
demiryolla.rı Çin kun·etıerlniıı rlcati e\"Velca 
h~ ol&ıı pl!lıa tevtlka.ı:ı yapılmı§tır. 

Nankin tayyare istasyonu 
bombardıman edildi 

Na.nkln 2S CA.A,) - Otm: Japon tayyareat 
Na.nkin §ehrlne kma. btr akın yaparak tn.y. 
ya.re meyda.nmı bombanfiman etmlşl!!rdlr. 

Balıkçı kayıkları batırılmamış 
Tokyo 28 (A.A.) - Bir Japon denizaltı 

gf!!Tllllnln birkaç Çin balıkçı 1aı.yrğmı batır. 
dıfı lı&kktnda dlln Hongkongd.a.ıı verilen ha
ber, Bahriye nezaretince tekzip edilmekte. 
dlr. 

Çin iki topçeker sipariş etti 
LoııdnL 2S (J..,A..) - Çtn htlldmıetı Hong. 

kongd&ld İzı&'iltl ~arma tk1 top~e:rı 
a!parla etm!§l.erdir. Bu topçekerler dedıal 

~. 

Büyük elçiJik o!uyor 
~ 28 (A,A.> - Japonyanm Va?]O. 

vada.k1 orta elçWği ve Polonyada.n da Tok. 
yodakt orta elçiliği 1 tf'..:rln.JevveldeD itibaren 
bUyUk e1ı:Wtc tahvil olunacaktır. 

Yeniden kolera görüldü 
Tiyençin 29 (A.A.) - Tiyençinin 

limam olan Tangkeu'da Çinliler ara
smd.:ı yeniden yirmi kolera vakası 

ka.ydedı1miştir. 

Vqington eliçisi de gidiyor 
Nevyork 29 (A.A.) - Sovyet bü

yük e!çicl B. Bogomolof henüz hare
ket etmemiştir. Hüktimetinden emir 
alır almaz Moskovayıı. hareket edecek
tir. 

Japonlar panikten kurtuldular 
Şangbay 29 (A.A.) - Bu ayın on 

aınnnmıuımılilıınuuınımnııuHU1ınnutnınıuıııınıııınuınuııım 
kdm•t1n takip edeCeği programlar Uzerlnde 
~t&blı tenvire llJJ'& g-elmi§U. Alda. yelken 
eden bu tul& gayret Jı"mi hllk1lmete parlak 
1ııla1Ap prognunl&n arzetmeğe koyuluyordu. 
İf1D alaya tahaı:ı:unlllU oI.sa.ydı kulafı delik 
cuetecwıın ne gibi hayal! haberlerle yeni 
hGldlıı:ı•te ııe ıtbl lcra&t. pro~ verece. 
tfnl hayreUe n tbreUcı tema,şa etmek çok 
1:evk11 blr y ol&blllrdL Fakat maatteesaUt 

maattqekkllr bu 1§ ula taııammnın olmı.. 
Jt.n ~ok ciddl Jelerlm.lzdendl. Onun içindir 
ki CUmhurrtyueU Genel Sekreterugt.ndcn 
vvUen resmı b1r tebl!# hergeyi yerli yerine 
koymak llUl'etfle t&m ye.rlnde ve tam Z&mlL. 

ıımd& en 1&mıl ve en Jıa.ytrll mUdahaleyi 
yapJ%lll oldu.Bu tebliğde bau ıueteıerimt%iıı 
hareket tarııarmı pek haklı ola.ra.k en acı 
it:a4eierl• tenldd eden ıı&Ierl okuduJtumuz 
za.man. meslek :aa.mma. müteessir olmamak 
eıımııden ~lmeml§Ur. Bu ihtarın nıatbUL. 

tmua mlle.ııslr bir ders te:kll etme.si lhtlma.. 
U b1rlclk teaclll noktamdır. 

Demekte ve m.akııl631n! en a:ıtırlArla bt. 
tınnektedir: 

Bqta btz2:.at. BUyilk Şef!:nlı: olduğu halde, 
heplmb, tmı~ tnl5nllnU daim& muhabbet. n 
1Ukı"an hl.slerlcı:.z!e k".ıcı:ıkl:ya~ ve ayni 
muvatlald~t.:1 yoUuda yilı'Umn1nt letz\elllll 
ettf!lml; ayn! ~urlyet Halk P&rtislııhı 
~ Bq\."ÜUllln kurae&tt b~eta d&bl 
bUttln milletçe c!Grt elle ısanlapk memleket! 
.At.t.11rkUn açb.fı nurlu utukl:ırdm apra &.. 

trta mvJra«'ı1:r T3 muhakkak ~..il! ve saa.dıet 
nrmen:Clerlne g6tilreceğiz. Bia n.zl.felert. 
m1ı1 tta ederek herıey oldu bitti dedl~oh: 
nman, ÇOC:ul:la.rtmız TC c:ııılarm ÇOC'uklv:r 

~. d!yecekler. haJ'D", Ata1Urkiln ~
d't:f zaler utuklarma llD11l' yoktur, daht. ncrt 
g1deceft=, d•lı:ı Uerl! 

blrindenbm Şanghay cephesinde hü
kUm sürmekte olan n.isbt siikfm, Ja, 
ponlanu yaptıklan bir t:aa.rnu: ile bo
zulmuı:ıtur. 

Londrada boykot 

Bundan onra Asamble, tekrar Mil
letler emiyetinin faaliyetleri h.akkmd.a
ki umumt müzakerelert girl§miştir. 

Belçika konseyde 

Aqam Üzerleri bütün daire.ler ve 
mağazalar tatil olduktan sonra. Gala • 
tadan ta Bahçckapıya, !Urakciyden 
Şişhane yokuşuna. kadar tumvaylann 
a!ld arda dizild'ği, otomobillerin iki§er, 
üçer srralı ıerit haline gddikleri itiraz 
kabul etmez bir hakikat halinde tece111 
etti. 

TlYATROLAR: 

TEPEBA.ŞI DRAM K.ISMl 
1.1f\.!'.\37 cum& gününden itibart':ı 

ıııı 1 · RÜLTÜ. Komedi 3 peı# 
Londr:ı. 29 (Hususi) - Sinemalar

dan birinde Çin §ehirlerinin bombar
dımanı filmi gösterildiği 6lrnda İngi
liz seyirıilcri ıslık çalmışbr. salonda 
bulunan Japon seyirciler alkışlam.ıı

Cenevre, 28 (A.A.) - Belçika, re
ye iştirak eden 52 azadan 4 7 sinin re
yi ile Milletler Cemiyrli Kons~yinc in
tihap edilmiıtir. 

Bu hal dört gün sürdü. Eütün gay • 
retlere rağmen ıeyrü::cferin tanzim e· 
dilemediği görüldü. 

~~; 
saat 20.30 da IHJRU G0-

~ 
1 ~llj 16 tablo. Yazan Sbalı:e" 

ı n 1[ peare, türkc;esi M. şakı-O· _ 
1 il 

lardır. lki taraf arasında yumruk kav-------------
gası başlamış ve polis müdahaleye 
mecbur kalmıştır. 

ESK1 FRANSIZ 'I1YATROSU Ş~ 
TiYATROSU OPERET KIS~ 
1.1n_q37 Cuma gü.nilnden iti~P 

Japon mallarına karşı başlanan boy
kotaj hareketi hayret edilecek bir su
retle genişlemektedir. Birçok İngiliz 

mağazaları vitrinlerinin önUne: "Bu
radıı Japon malları satılmaz,, le\.ha.. 
larmı aı>rnışl.ardır. 

Güreş 
hakemleri 

Bu sabah öğreniyoruz ki Galata
da kar ıdan karşıya olmak üzere işaret 
lenen üç geçit yeri bire indirllmi~tir. 
Bu da yüz: metrelik kısmın tam orta. 
sındaır. 

Bir de köprünün Kadıköy iskele~i ta· 
rafmdan Ziraat Bankası kaldırımına 

geçecekler için kısa bir §erit bırakılmıı
ttr. 

~~ 
sa.at 20,30 da. TOKA )6' I L 

medi 5 perde. Ya.zan f-.Ö' t< i 
!ffij/ 11///)jl 1 \ıtr Burde, türkçesi rncti ~ l>uaı 
ill~llllnıılm; Adil ' ge 

~dı: -
Serbest !ngiliz kilisesi ittihaz etti

ği bir ~ararda Çin şehirlerinin bom-
Kurs görecekler 

ERTUGRUL SADt TEK Pıc 
"3u gece (Büyükads) d; 
p?l'§embe (Yeşilköy) c. 
ma (Heybeli) cumıı~ 
~i (Büyükdere) de (J.I" 

NANMA GECESİ) 

bardıman mı şiddetle protesto etmiş
tir. Yakında. akdedeceği yeni bir içti
mada Çin · lehinde bir mücadele aça.
caktır. 

1ngj1!.z maden amelesi f edera&yomı 
1cra komitesi, Japon ordusile ta~ 

lerinin müdafaasız Çinli ka.dın ve ço
luk çocukla.:rı mcrlıa.metshce öldür-

mekten duyduğu tzbrap ve takbllıi 
ilan etmiştir. 
Dumdum kurşunu alm 11nışlar 

Bi.Uıusa son güre~ mü.sabakalum. 
Bundan ba9ka Karaköyde izdihamı 

azaltmak için meydanın saf tarafında 
da, güre§ hakemlerimiz ett'a.fmda. bü- --------------" 
yük bir ademi memnuniyet uyanma.ğa. 
başlamı~tır. 

Verilen baz:r ya.nlııs kararlar buna. 
ııebep olm~u. 

İstanbul güreş aj'a.nlıft müsabakala

rmur.da daha. iyi ve daJı.a. bilgili ~ 
kemler bulundurabilmek için blr kura 
a.çmağa karar vermiştir. 

Kura bittiği zaman, müsabakalar 
yalnız lisa.n.slı hakemler tarafından 
idare edilecektir. 

Litvinof 
Valansiya Htıktımetlnt 

ziyaret edecek 
Ccnevredcn Berlindc münt~· r F'öl

ki er Beobahter gazetesine bildirildifi. 

ne göre. halen Cenevrdde bulu.nan Sov· 
yet hariciye. komiseri Litvinof, Ağlebi 
ihtimal gelecek ay V;ılena·ya bükılmetf· 
ni ziyaret edtcektir. 

Londre. 29 (A.A.) - Çiclilerin. ec
ncbt mcmleketlerd-:?n dı.nn. dum. kur- --=R=---------.-,-,-,.--
şunlan mübayaa ettikleri hakkındaki om en m 1 1 • TCRK Sineması 
~:=.Çin sefaretince tekzip edll· güreşçileri 

Sefaret ayni umanda, Çinlilerin geıı·yorlar 

Huırlıklum.r ikmal ederek tamamen modem bir tekilde yeni mevaiıne 
pek ,.akmda bafhyor 

ak~ırtıct gazlar kullandığı ha.k:kmch.kl 
haberleri de tekzip etmektedir. Te§rinieY\-elin ilk hafWmda Ro-
Japonlnr Şangtung hududuna men milli g\lre§ takım.mm §ehrimize 

BEYAZ ZAN BAK 
Amerikanın en ıüzel yıldaı KAY FRANCIS - RIKARDO KORTtz 

Gene bayan]um nvkle görecekleri ve unutaıruyauktan bir phcser. #' yaklaşıyorlar gelerek, bizim tak.onla bir maç yap-
Tiyençin 29 (A.A.) - Japonlar ması kararlqmı§tn'. 

ŞantWlB: hududuna yaklaşmaktadır- Mal(lln olduğu üzere, Romenler bu 
lar. Sağ cenahları Sienh!!line be§ kilo. seneki Balkan p.mpiyonluğuna işti- P 
metrelik bir mesafede buluımıakt&- rak etmemi§Jerdir. 

d~anside Japonların Juyuehkeu geçi- Adalar arasında 
RADYO • • • GRAMOFON • • • BOTUN ŞEHiR ••• 

Ti N O R O S Si' nin 

Bu hafta S CM ER Sinemas1od11 

dini işgaı ettikleri söy1e:c..mektedir. Bu balta yUzme 
takdir nuarlaı:iyle ıeyredip candan alkı~la.dıklan 

Üç Japon tayyaresi düştü mOsebakaları var Kı·ıa ra la r çalarken. Nıınkin 29 {A.A.) - Dünkü Japon · · 
hava taarruzu on dakika. ~üştür. Deniz meYBimin.in 80ll mUsa.bak&la-

!ki Japon tayyaresinin düşüıii]dilğü n bu hafta Heybelia.dad& yapıl&cak- ı Musikili. mükemmel, eğlenceli, zengin ve hisst filminde ıöylediğl 
söylenmektedir. Central revs ajıınst t.J:r. nefis §Mkılan ile romans ve ıerenadlannı taganni ediyor. 
Kiachin'de bir Japon tayyaresinin dU· YU.zme, yelken, \"e a.Ua.ma hareket- Bu tmaal&iz filmi Jidip cörünü ı. lliveten: EKLER JURNAL 
eihilldQlünil bildirmektedit". terinden ibaret ola.n karş.ıl~ala.r Bey !11111---mı• ::;/ 

Yıldırım oğlu Halke\'İnin bu me\'Blın tertip et------------------------
tiği deniz müsa.bakalannm sonuncu- 1 t b 1 B 1 d• • d 

Yağları tulu~turdu 
Rangoorı. 29 (A.A.) - Syrta.md& klln 

Bumıa Otl lsıntnde bir hıgUiz kumpanya.ama. 
0

att bir mtıyon galon hacmlnde btı' Ya# hu. 
nesine ylıdmm ts&l:et etmif ve yatJ.ar a.tq 
aı~tır. 

1#.a.\llW 
Kolundan yaraladı 

Galatada eski Voyvoda eokalmda 

bir a~da yatıp kalkan David, dUn' ge

ce kumar oynarL:cn aabtkah Kfeork ta

rafmdan sustalı sakı ile ıol kolundan 
yaralanrnııtır. 

Yaralı hıutaneye kaldırılmrJ, Kicork 
yakalannuıttr. 

Bundan ba~ka KtZTltoprakta oturan 
Remrl karakola mlirac;aat etni§. Vah • 

ldcddin, HUsamed.din, Nedim isminde 
üç kifi tarafından bıçakla yualandtlı· 

ru söylcınigtir. Hald4rında tiklyet ya• 
ptlan üç kiJi yakalanmııtır. 

Vanıışllkla 
tentürdiyot içmiş 

Galatada Tatarik tobğmd& 11 nu • 
maralr evde oturan 20 yaJmd.a Şadi f -

minde bir m, dlln hastalann:\ı!. ~r~
lıkla bir !İtedc bulunan tentUrdiyottan 

!®U te•kil edecektir. s an u e e ıyesın en : " 
Yunanlı bir boksör ı . - Istanbol Belediye sınırı içinde fdsB 

11 Geliyor sırtında omuzda ve başta her nevi eş1, 
Gelecek ayın 11 .tııde Ywwıi•taıı ve gıda maddeleri taşınması yasak ed1~ 

vasat zııklet ~aınpiyonlarmdan Va.sis mfştlr. Bu yasak EmlnUnD, Fatih, Beyok1 -
;::ıı:~ gelip. Kiryako ile karoııa- ve Beşiktaş Belediye şubeleri mıntakB196 

Uçer dakikalık on ra\"nd il.zerine ya- rıoda ı birinci teşrin ve diğer BeJedJY o 
pıtacak bu müsabakadap b~ka aynı Qubelerl mıntakalarında da ı f kinci teşri~ 
gün. memleketin tanın.mı~ ve çok se- 'ıl dl ~ 
Yilmie boksörlerinden Kani de, Menaı. 1987 terlblerlnden itibaren tatbik e 
ee ile u~ dakikadan eeki~ ravndluk cekttr. ~ 

bi~::!:ırıı; ~:i~;;::mdadır. 2 - Taşıma işleri ve seyyar satıc•11; 

bir miktar içmittir. 
Sakli biraı ıonra unc:.ıl~nmca yanlıı

hfm fukına vuını§tır. Hastaneyt kal· 
dınlarak tedavi altına. almm11tır. 

Benzin parladı 
Hcyboliadad:ı Değirme!\ &anfltıda 

otutan Makbwe dün gece l!mba önün· 
de benzinle kocaamm knvaunı temiz • 
lerl:en benzin b:rdenbire parlanuıttr. 

Makbule, yangına mani olmak iefn 
parlayan kravatı ~çeye atmıı. bu r 
radcı etleri ehemmiyetli sı:rctte yanmıg· 
tı~. 

yukarıda yazılı şekillerden gayrı oıar~,. 
motUrlU, motUrsilz her nevi arabalar ,_ 
ve yahut elde taşınabilecek kttçllk kSP 
larıa yapılacaktır. re 

s - l\1uvakkat mahiyette olmak oze e 
bazı kayıt ve şartlar altında ştaıdl~JI 
kadar yapılmasına mUsaade edllmlş 01 de 
kOfe ile her nevi nakliyat birinci ma<ld~ıtJ 
yazılı tarihlerden itibaren alt oıduk'1i) 

·mıntakalarda yasaktır. (8) (65 

-
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Cinayet ve aşk romanı 
Agatha Chrtltle'nln bu g11zel roma'l ı ( Vl-NO) taralmdan tUrkçeye ı:evrtlmifUr. 

-12 

- Nereden bulalım? O ihtiyar ka-
ahbaplarını, yaJ&yııını, dütman

' mir~ılarını bilmiyoruz ki .... 
l>elikanlı, tereddütle, tekrar sordu: 
- Bende bu caniyi aramak merakı 
teceHUı netieeıi mi aanı'Y'()rıu-

- Bqka ne olabilir? 
~forman Gel, devam etti: 
- Bir cinayet, buan çok muumlan 
btraber ıUrükler. Bunu ne ıiz yaptı
' ne ben ...... Fakat Ezrail kanatlarını 
erek yanımızdan geçti. Neticede 
· zin de aleyhine bazı ıeyler cereyan 

bilir. 
•tıtün serin kanhlıiına rağmen genç 

ürperdi: 
- Aman böyle konuımayın ... Beni 
kutuyonunuz .... 
- İtiraf ederim ki bt'n de korkuyo-

Altınr.ı kısım 
iki polis arasında •• 

Puaro arkadqı komiser Jap'ı ziya
' gelmiıti. İngiliz, onu rJlerek kar
~dı: 

- Geçmif olıun, birader 1 Az kaldı 
le tıkaeaklardı. 

- Baırmdan asla böyle vaka ıeç-
1 .... Hem de bütün mcalefim mild-
ce .... 

- Eh, ne dersin, buan romanlarda 
lartuüyor ve: Poliı hafiyeleri cinayetle 

utrap, neticede kendileri cani 
rlar. 

O aralık içeriye, akıllı yüslU, ince U· 

bir adam prdl. 
Jıp, prezante ettf: 

\ı - Bay P'umiye. P'ransıs sabıtum· 
1Deflektapmzdan .... tanrpr mnı

? 
P'umiye: 
- Tabii... dedi. Kaç ~bay 

o ile birlikte çabfmıpzdır. Hem 
dürümüz bay Jiro kendiıinden dal· 

baseder. 
Sonra, ikisine birden hitaben 
.- Bu akıam yemeği beraberce yl-

\ tll. Ölen kadınm avukatı bay Tibo 
Celecek. Bafbap görüımüı oluruz. 
- Maalmemnuniye 1 
l>uaro il1ve etti: 

~ - Ben zaten bu itle uiraımak iati
' ın. Zira efklrı umumiyeye karp 

U!niyetimi iıpata mecburum. 
Jap katılıyordu: 

ı.....- Ne yapar11n: ? .. Jilrilere, hareket
~izle emniyet bahtedemediniz .... A
,_" hayatımda bu kadar ıarip vaka-
1•stlamadım. 

'1e lttiikemmel bir lokantada yemek ye
"" t. O müddet zarfında ittihaları ka-

lnasın diye hiç cinayetten bahaet-

~ler. Kahveler içilirken Jap, bay 
ı..._ """Y.• 0ka.dın ha~kında bildiklerini say 
~sını rıca tttı. 

~ - Maalmemnuniye baylar ... Burada 
•u .. ~t'tne huzurundan daha rahat konu 
~trim. Maamafih size f ula bir ıey 

~~eınem imkin11z, çilnkil bayan Ji
lııı lıt huıuıi hayatına dair bir ıey 
~rn. Maziıi benim için tamamiyle 
~ huldür. Fakat zannederim ki, vak
lıft ~.hayli güzelmiı. Sonra çıkardıfı 
"-~ Çıçek haatalığiyle yüzü berbat ol
~ Bence o mUıterilerini adeta man 
\ 1ba ediyordu. Bakıılan çok nafiz. 
~ 1..~n derece kafalı bir kadındı. Tam 
\ ~nı 1 Hiç bir zaman hi11ine mai
~ 01rnaz, her ıeyden evvel hesabını 
1' '"d!· Maamafih icra ettiii bu köt'J 
"leğın içinde mümkün mertebe na-

hı ve doğru olduğunu ıöylerlerdi. 
~Son sözleri söylerken dönüp Fumi

e baktı. Poliı memuru: 
~ - Evet 1 • dedi. - Kendince namus
~~'· Lakin ne de olsa mürabahacı .. 
ıran durdu: sonra devam etti: 

\}'; · . . kadın adaletin eline geç
' · herhalde cezaya çarpılırdı. 
~V\ıkat: 
- Neden? 

' - ÇUnkü ~ntaj yapıyormuf. O, S P•ra~., adi bir ıenetle bile veriyor-

' likin l:ibar müıterilerinin bazı 
"4, 'ita V'lkıf olarak parayı zamanında 
'etmek lıtemuler11 tehdit ediyor

... !tq itlerde cidden ehilmiJ. .. 

- Ya .... · dedi. 
Furniye devam etti: 
- Evet, bütUn mütterilerini rezalet 

ten ıon derece korkan insanlar arasın· 
dan seçermiş. Zaten kendisinin mükem
mel bir hafiye tetkilitı bile varmıı ve 
kime borç para vermek lazım geline, o
nun hakkında iyiden iyiye tetkikata gi
ritirmif .. Buna rağmen bayan Jizel ken
di çerçevesi dairesinde kendine mahsus 
ıekilde namuskarmış .... Meseli ona kar
şı dürüst davrananların sırrı h!ç bir za· 
man fatedilmemiş. 

- Demek bu gizli tetkikatla elde e
di1t'n sırlar, onun elinde birer rehin ma
kamında aaklanırmrş? 

- Evet. Hem de bunları icabında 

kuvvetli silah olarak kullanırmıı ki ... 
Hiç merhamet etmezmiş ... Polisçe bu 
cihetler malumdu. Fakat elimize maddi 
deliller geçmediği için işe karrıamaz

dık. 

- Bu tehditlerine rağmen borç a
lan insan ona paraıını iade etmezse ne 
yapıyordu? 

- O zaman o sırla alakadar olan 
bir ikinci yahut üçüncii şahıı derhal 
haberdar ediyordu. 

Puaro: 
- Peki ama. paraıımı bu yolla ele 

reçiremez ki .. . 
- Evet ... Bazan kaybediyordu. Fa-

kat bu, diğer borçlulara den teşkil et· 
mekteydi. 

Jop, batını kaşıdı: 
- Şimdi bunları bırakalım ela miras 

meselesini dütünetim. Bu kadının ser
vetinden kim iıtif&de edecek acaba? ... 
Herhalde bay Tibo bunu bilir. 

- Onun bir kızı olacak. Pek ktJçük 
yaıındanberi annesinden uzak yapr. 
Son senelerde bayan Jizel. bütün ıerve
tini ona bıraktığına dair bir vaıiyetna
me imzaladı. Ufak bir parayı da hizmet 
çiıine ayırdl .. 

Puaro ıordu: 
- Serveti muazzammıı galiba .... 
Avukat: 
- Evet 1 • dedi .• Aşağı yukarı sekiz 

dokuz milyon var. 
Puaro, dudakları arasından bir ıılık 

Alıverdi. Jap hayretle: 
- Allah allıh.... Kılıfından da hiç 

belli delil. Dur bakayım, sekiz dokuz 
milyon aıağı yukarı yüz bin lnıiliz li
raıı ediyor Püüüüb 1 

Fransız polis hafiyesi: 
- Kerimesi zengin bir küçük bayan 

olacak, deseniz e.... - dedi. 
Komiser illve etti: 
- tyl ki tayyarede yoktu. Yoksa 

annesini öldürdQ diye hepimiz §Üpheye 
düıerdik. Acaba kaç yaılannda vardır? 

- Pek kati ıöyliyemcm.... Yirmi 
dart, yirmi beı olrMlı. 

- Neyse .... O cihet mevzuu bahiı 
deiil. Cinayetle alikaıı yok .. Şantaj me
selesiyle allkadar olalım. Tayyarede o
nun kompartımanında bulunanların 

hepıi, kendisini tanımadığını ıöylUyor
lar. Herhalde birinden biri yalan atı
yordur. Bunu keşfetmek bize düıtU. 

Bayan Jizel'in hususi evrakını araıtır· 
mak lizım. Değil mi Fumiye? 

- Azizim .... İngiliz poliıi bana tele
fon eder etmez, ilk iıimiz kadının evine 
ritmek oldu. Kasası vardı. Fakat içinde
ki klğıtlann hepıi çıkarılnuı. yakılmıı
tı. 

- Yakılmıt mı? ... Kim yipnuş? .... 
Niçin? 

Fumi1e: 
- Bayan Jizel'in k('ndisine pek sa

dık olan Eliz iıminde bir hizmdçisi var
dır. Hanımı ona tenbih etmiı : "Başı

ma bir felaket gelecek olursa, kasadaki 
evrakı derhal yak 1,, demiş. 

(Devamı var) 

HABER - J\ICrm go:tut ' 

llC2&1,BJ4Rlf 
ne sene evvel bugUn 

--------------Portekiz 
Kanlı bir isyandan ıon l 

meşrutiyet idaresine h ... ~ Jştu 

Don na Marya k ardeşl 
tarafından tahtından 

lndlrlıdl fakat ... 
Birinci Napolyon zamanında Portekiz ıı. 

ULA. edllmlf ' 'e kral hanedanı Llzbondan 
Brullyaya hicret etmek mecburiyetinde kal. 
mı~ılardı. 

Portekiz kralı altıncı Jan, tacaız kalan 
başına orada daha tantanalı bir taç buldu. 
•'Brezilya imparatoru., adını alarak a&ltanat 
aUrmc~e b&§ladı. Rlyodejlnerio'yu idare mer 

kezi yaptt, istediği gibi y&§amafa bafladı. 

lfte bu esnada Vfy&.na kongreai altıncı Jant 
Portekiz kralı olarak tanıdı vt kendiılne 
Llzbona dönmeal bildirildi. 

Jan rahatına kavutmuıtu. Hayatından 

mcnmundu. Rlyodejaneroyu bırakıp tekrar 
Portel<ize gitmek, yeni bir takım gailelere 

goğUı germek manaaızdı. Yalnız yeni lmpa. 
ratorlu~u bırakmamakla beraber Porte. 

itiz! de ilhak etmegi dUfUndU. Bu daha par. 
lak olacaktı. Öyle yaptı. 

Fakat bir kaç ııene aonra, Fransızlardan 
kurtulup Jngtllzlerln lnhfaarlan altına &ireu 

Porteklzlller isyan ettiler. Portekiz lktlııa. 

dıyatından baeka milletin lıWade etmelinl 

hazmedemediler. İçanyanm yapDUJ oldujıı 
gibi ayakıaııarak meırutlyetl kabul ettiler. 

Llman\&rından 'Mevcut İngiliz remllerinl 
kac;ırdtlar. 

Altıncı Jan bu haberi alınca Rlyodej&ııero 

da kalamadı. 1822 yılı 29 eylQ.\ cUnU 11~ ae . 
ne evvel bugün l'orteklze G"elerek metnıtlyet 

hUk~metlnl tud1k etti. Bu auretıe Portekiz 
nıeşrutl !da.reye kavuımuı oluyordu. 

Yalnız elmdf bir meaeıe vardı. Brezilya ne 
olacaktı? Buraya kim btkJm olacaktı! 

Jan tabii oradaki nUtuzunu muhafaza e. 
diyor ve her iki taratı idare etmeyi dUfünU. 

yordu. Bu da lmklnıız bir eey degildl. Fa. 

kat Cortesler (1) bu ,ekle ltiru ettiler. JiW. 
velA Brezllyanm tamamile kendilerinden ay. 
nlmaıını istediler. Sonra Brezilyanın bir 
mUıtemleke hallnde kalmuma razı oldular. 

Bu halıer Brezilyaya rfdince bu eefer on. 
lar ayaklandılar. : 

- Biz, hiçbir vakit Portekiz mll.steın!ekeai 
olma.ta. n.sı olaına:ys. HQttmet olmak l; ln 
nemiz ekalk .. dediler. 

Jan, Brezilyadan aynlırkea yerine vekil 
olarak oğlu Don Pedroyu bırakDUftı. lıte 
Brezilyalılar lmparatorlarınm oflunu kendi. 
lerlne yeni imparator tayin ettiler. 

Don Pedro memleketinl ftvkal&de Jyi bir 
ıurette idareye bajladı. Tebeuı kendialnden 
aon derece memnundu. 

Yalnız bir kaç aene aonra Porteklzde kral 
bulunan Jan ölUnce Porteldzliler Don Pedroyu 
ça.ğırdılar. Brezilya imparatoru baba vata.. 
nını bırakmak latemedi. Ancak kendial de 

Cenubt Amerikayı bırakmak taraftan del'f l. 
dl, .Porteklze kı.:r:mı kraliçe nubetU. 

Porteklzlller buna hiç ltl:-:ız etmiyorlar. 
dı. P'a~at Don Pedronun kardef{ Don Wınel 
topladığı blr miktar tarattaı1a helnflrulnl 

tahttan indirerek kendiatnl kral 111.n etmete 
muvaffak oldu. 

MetnJUyet ldarui bir tUrlU takarrar ede. 
mlyordu. Don Pedl"o kızmm uğradıfı Wbel 
ten aon derece mUteeutr oldu. Brezilya im. 

paratorluğunu otıuna bırakarak kendi.ı. Pa. 
rtae km Donna :Maryanın yanma rttU. Hak 
ıadı onu tekrar kraliçe yapmaktı. 

Papa, bunun da fıraatmı buldu. Pc:-teldz 
lmparatonı Don Mlgnel bl.a Franaıs tuccar 
lanna Llzbonda fena mur . J )-:-arak Jl'rall 
anılan hfdd~tıendirmiftl. Fransa hUkQmeti 

bu muameleden dolayı tarziye tateytnce de 
ile red cevabı nmıftlerdi. lıte bu 
Don Pedro için bir .trraattı. l'ran8uı dollanma 
aı ile Llzbona girdi. Kardefin1 maflekp ederek 
kw Donna :Maryayı tekrar tahta seçtrerek 
Portek.l:r:in mqruU ldarealnt yaptmata mu. 
vaffak oldu. 

Niyazi Ahmet 
( 1 ) ispanya \"e Port.eklzcle mebullara n. 

rllen l111m. 

Tonton 
amca 

boksör 

g 

Bay Wolfgang 
Fingestein'ı 

idam ettiler ... 
Yazan : ilhan 1aııu 

(Ültiyana) devleti arazi&i içinde asır 
lardanbeıi devam eden yahudi aleyhtar
lığı. artıt: ıSon haddine varmıştı. Bütün 
ıehirlerde yabudi mağualan t=ışlanı • 
yor, yahudi mektepleri kapatılıyor ve 
yahudi mezarlıklarına apartımanlar ku
ruluyordu. 
FAaı itibariyle hükumet bu harekete 

taraftar değildi. Fa.kat halkın ıapte

dilmeyen temayülü, tam bir demokra. 
si ile idare olunan (tlltiyana) da. hüku
metin de riayete mecbur olduğu bir mu 
kad:lca c=dal 1e:ldine ginnişti. 

Bu makaddes cidalin altında aaıl se
beplerin ma · ıet ve ekmek davalarına 

dayandığı ve (tlltiyana) da ıon gün -
terde baıbyan iktıudi buhranın doğru
dan doğruya yahudilerin entrikalan e
seri olduğu, filhakika erbabı izanca 
meçhul değildi. Fakat bir mitli hareke
te alelide ma:ıet ve alıt verit mesele • 
krini Jranıtırmayı bu hareketin hayat 
ve ~evımı için tehlikeli görenler, .. e 
büıbütün ideal bir mahiyet vermek lü
zumunu hakir olarak idrak etmiflerdi. 

Bay (Wolfgang Fingcatein),. (tllti
yana) nın en ileri gelen bankerlerin • 
dendi. Memlekete b:r çok faydalan do. 
kunmu9tu. Devlet merkez~nde 32 tane 
apartrmanı (128) toptancı mağazası ve 
içfode (762) memur çalıpn bir bank.a
sı vardi •. 
Apğı yukarı (10.000) vata.ri~f, ya

hudi banker sayesinde karnını doyuru. 
yor ve Avrupa piyasalann:iaj ~ bonala
nnda ve mali rnahfcllerinde hürmetle 

· anılıyordu. 
Yahudilerin hesaplarını görmek üze

re teık'. l edilen komisyon, evvel emir
de ıorguya sekilmeıi llzµngelenlerin 
bir :ıiıteıini yaptı v~ bu liıtfllin bapna 
banker (Wolfgang Fingeıtcin) in iımi
ni geçirdi .Kendisine bir kağıt göB:ie. 
rilerek filin tarihte hayatını ve itine 
ait bütün evrak ve veıaiki yanına alma
sı ve komisyona gelmesi bildirildi. 

O gün banker kon}ıyon huzurunda 
açık bir alınla otuz bet senelik ticaret 
hayatının h~ubını verdi. Apartımanla
nn beher katına isabet eden tuğlaların 
beherine verdiği parayı nereden ka -
zali:iığını ve milU bankalardan üç ta. 
nelini ayakta tutan mevduatına ait me
telklierin beherin'n nerelerden, ne au
retle geldiğini bertafsil anlattı. Komis
yon azası, hakçası söylenirse, bu düz • 
giln hesap kar1111nda aplJIP kaldılar. 

Sıra yahudinin nesline geline~ o, 
evvelkinden dw gcrit jestlerle ve ar
tık kurtulmuı olduğundan emin bir ta
vırla ve aeıle ıdedi ki: 

- Beş tane yetitmiı oilum var. Bi
rincisi otuz üç yaıındadır. Londrada 
mı11t emlilc bankuında idare mecliıi 

reir.=dir .. tkinciai Nevyorkta (Brodway 
- Bank) ta ikinci müdürlük yapıyor. 
'Oçüncüsü ve dördüncüsü henüz yirmi 
dört ile yirmi yeldi yııları arasındadır. 
lar. Her ikiıi de Varıovada devlet ban
kaaının idare meclisinde azadırlar. Be
,=nci oğlum. en küçükleri, yirmi b:r ya
tındadır. Bir hafta evvel aldıiım bir 
mektupta Brezilya (Ticari krediler 
bankau) nm umumi müdürlüğüne inti. 
hap edild'ğini bildiıiyor. 

Banker sözünü henüz bitirmemit idi 
ki emekli bir reneral olan komiayon re
iti yerinden fırlayarak bağırdı: 

- Naııl Hepw. de bankacı mı bun -
tarın?. 

- Evet, efendim .. Hepsini bu mes· 
lekte yetİ.ftirdim.. Beti de babaları gibi 
bankacı oldular . 

Komisyon azası biribirlerinin yüzle. 
rine baktılar. Kaybettiği parayı bulmui 
çocuklar &ibi kahkahalarla gülmemek 

için kendilerini sıktıktan yüzlerinl:ien 
bel\' dii. 

Re:s: 
- Sorgu bitmiıtir. Meseleyi müzake 

re edeceğiz ... 
Dedi. Bir düğmeye merbutmuı zibi 

bütün aza yerlerinden kalktılar ve dizi 

kolunda yan odaya ıeçtiler • 

(Wolfgang - Finreatein), yerine 
oturdu. Salonda çıt yoktu. Bir Havana 

cigaraıı çıkararak tutuıturdu. Etrafına 

bakındı. Derken soldalr:i camlı kapıdan 

iki tane tüfekli jandarma girdi. Kenar
da durdular. 

Bankıer, onlara yan gözle baktı, tit
redi. Fa.kat bunlar mutlak kendiıinden 
ıonra sorguya çekilecek maznunlara 

mahsuı olacaktı .. Y okaa kendi.si o kadar 
temizdi ki ve bu tembliğini o bclar L 

çık tekilde iıbat etmiıti ki, komiıyo • 

nun bir ıey yapma.ama imktn bile vere
miyordu. 

Birdenbire salonun, M>nn kocaman 
binanın her köteıinde keskin 'ziller öt. 
meğe bafladı. (Wolfg~ng) yerinden ııç 

radı ve benzi Jrül gibi oldu. Etrafma 
bakt~dr benzi kül gibi olmuftu. 

Herkesin batı önüne eğilm4ti ve jan
darmaların ıilahlan pırlamııtr. Camlı 

kapı açıldı. Komisyon uası, diz:i kolu 
halinde, ve topuklarrnı yere vura vura 

yerlerine ldoğru yüriidüler ve bir düğ
meye bağlı imifler fibi hep berabef' o
turdular .Reis tekrar kallrtı.. Gözlerini 
bankere dikti : 

- Kalkınız. 

(Woligang) sanki sandalyeye y&plf
nırttı· Jandarmalardan biri yanını ccl· 
di, yardım 'etti, banlccr ıayakta durur 
ken iki tarafa aallaruyordu. Jaııldarma 
kolunu tutarak onu olduğu yerde aal. 
lanmaz kıldı. 

Reis ezbere bir Jc:arar okudu: 
- Bankalar vaartui.yle ~lnu mu. 

kadöc. (Ultiyana) tilkeaini ve zavallı' 

(Ultiyan) milletini defi.J, apft yubn 

bütün dünya memleketlerini ve bütün 

dünya milletlerini iıtimıar c.den, 90f&n 

ve bunu ailesi için menhua bir mtsMk 
hal'nde ıidame etti.raı (Wolfpnı -

Fingestein) in ıuçu bütün suçlum fev
kinde olarak afır göriilmilftilr. Alt ko. 

misyonumuz kendiıi.ni idama mahkGm 
ediyor. Ht.&üm yann sabah rUnctin 

tuluundan iki aaat evvel infu edilecek· 
tir .. 

• • • 
Erteri sabah Bay (Wolf:anı FinreL 

tein) i, rÜ!le!İn tulOundan iki aaat ev-

vel latlanm bahçesinde, kuf§una diz • 
mek suretiyle, idam ettiler. 

İlhan TARUS 

lngiliz 
Harbiye Nazırı 
Fransız ordusunu 

mt-thedlyor 
Paris, 28 (A. A.) - İngiltere harbL 

ye nazın, Pariai terketmeden evvel kı. 

saca beyanatta bulunarak Franaanm 
milli müdafaa teşkilatını beşer dehuı. 
nın vasıl olabileceği mll.kem.meliyet de 
recesinde bulmue olmaktan mUtevellid 

memnuniyetini beyan etmi~ir: · 
Mumaileyh, P'ranaanm çatuımr ~ 

kil etmekte oluı Fransız askerlerinin 
vatanperverliklerinden, kuvvei mane. 

viyelerinden ve mukavemet kuvvetle. 
rinden pek miltehauia olduğunu be. 
yan etmiftir. 
İngiliz harbfye D&Zll"I, J'r&na&yt O • 

nun mukadderatı hakkında amlmu 
bir itimada aahil> olarak terketmekte 
oJduiunu .&,liln Siffr~ 



Arnavutluk Kralı 
zo~o 

Nasıl kral oldu ? 
Vasati olarak senede bir veya iki 

defa dünya matbuatının alakasını cel
beden Arnavutluktan iki türlü haber 
gelir: Ya isyan çıktığı, yahut kral Zo· 
gonun evlenmek Uzcrc olduğu .• 

Sekizinci Edvardın tahttan ferağa • 
ti~en beri Arnavutluk kralı Ahemd 
Zogo Avrupanın yegane bekar kralıdır 

Dedikodulann Arnavutluk kralı i
çin seçdiği kadınlar mütez.d'ddir. İlk 
defa İtalyan prensesi Maria'dan bahse 
diliyordu. Çok geçmeden dedikoducu
lar bir katolikle bir milslümanın evlen 
mes:nin mümkün olamıyacağına karar 
verdiler. ikinci namzet, Müteveffa 
Mısır kralının bir kızı idi .. 

ÜçüncU bir Macar Prensesi ve dör • 
düncü namzet Arnavutluğun en zengin 
otuz ailesinden birinin km idi. 

Kral Zogo geçelerde bir Amerikan 
gazetecisine verdiği mülakatta ~yle 

demi~tir : 

"- izdivaç planlanm hakkınida giz
li bir §ey yoktur. Evlenmeye riyet et
tiğim dakikada blitiln dünya bundan 
haberdar olacaktır. Fakat hali hazırda 
ıbir geline takdim edecek neyim var? 
Kralı olduğum memleketi teşkilatlan. 

dırmak, asrileştinnekle meşgulüm .. 
Şafak sökmeden kalkarım ve bir çok 
!defalar gece yarısına kadar masamın 

başında kalırım. Yalnız yemek yimek 

ve asgari beden cksersizi yapmak için 
kısa fasılalarla mesaimin başmdan ay
nlırım. Bu seb~ple şimdilik evlenmeği 
düşünemedim. Belki bilahare deruhte 
ettiğim iş ilerlediği zaman .. , , 

Hakikaten kralın vakti vardır. He
nüz kırk bir yaşındadır. Evlnemek ça. 
'ğını geçirmi§ sayılamaz. Sanşm, uzun
ca boylu, yakışıklı bir adamldır. Bilhas· 
sa üniforması ile çok vakur görünür. 
Gayet samimi ve ciddi konu§ur, güler 
yilzlülüğü, tavrı hareketindeki inceli. 
ğiııi görenler. onun ömrünün bUyük 
büyük bir lasmmr, da~larda u~la 
geçirmiş olduğuna kat'iyyen bükmekle. 
mezler. O vatanperverlik hırsı ile kel· 
lesini koltuğuna alarak ıilaba sanlıp 

genç yaşında dağa çıkan lir adamdan 
daha ziyade, bir İJ adamına benzer. 
İmkanı yok, romanlardan daha heye
canlr sergüzeşt hayatınr hali etvarın -
dan, yüzünden okuyamazsnız. 

Ahmet Zogo kırk bin kişilik nüfusa 
malik Mati isminde bir Arnavut kabi. 
lesindcndir. Babasr, kabile reisi Celal 
pa§a öldüğü vakit Zogo ancakon ya 
§ında idi. Oğlu reşit oluncıya kadar 
kabileyi annesi idare etti. 

1914 senesinde kabilenin reisfğini 

deruhte eden genç Ahmet Zogo o za -
manki Arnavutluk prensi Guillunme 
de Viedin bayrağı altında savaşarak 
merkezi Arnavutları mağhip etti, Kru. 
ja dağlarınr ele geçirili. Bu galibiyet 
ten ııonra kab!lcsini Avusturyalılann 

menfaatine 1talyanlııra ka?JI scvketti. 
Fakat Avusturyalılar bu kahraman 

gencin Arnavutluğun istiklfili için en
trikalar çevirdiğinden şüphelenerek o. 
nu Viyanaya davet ve 1916 senesfolden 
harbin sonuna kadar Viyanada muha 
faza ettiler • 

Avusturya imparatorluğunun inkıraz 
bulması ile Viyanadan Ir.ırtulan Zogo
yu bu sefer İtalyanlar ele getirerek 
Arnavutluğa dönmesine mani oldular. 
Onun Arnavutlukta istiklal m:.icadele 
sinden korkuyorlardı. 

Fakat Zogo bunların elinden çabuk 
kurtuldu. 1920 senesinde vatanına k:lö· 
nerek Yugoslavları Usküptcn çıkarmak 

, için milcadeleye girişti. 
Yugoslavlar kan dökülmeden Us • 

küpten aynldılar. Sulh lehind" bir ha
rekette bulundular. Bu suret!e Zogo 
ilk beynelmilel zaferini kaza::ıdı. He -
men kcnd:rlni cahiliye naı:rn nasbctti. 
!er. Valonada İtalyanlara karşr isyan 
çıkarıdı. İtalyanları buradar, kovdu. 

l 922 senesi martında Tiranayı asi 
Arna .. ·:t kuv\'etlcrine karşı mJd:tfaa 
etti. Ayni senenin sonbaharında 27 ya. 
şında başv~kil oldu. Fakat 1924 sene -
sinde bir suil:ast neticesi !'aralanması 
Ü"'cri.,e istifa etti. 

Ha~iranda F.·r. Noli t"'y:tn ecl::rel: Zo· 
goyu ne!yetti. 

Zcgo yabancı n;ıcmleketlerdc misafir 

Ahmet Zogo 

oldu. Belgratta beş ay kaldı, Bu mü.d 
det zarfında yakı§ıklıbğ1, cesareti ile Bel 
grad mahfellerinin kahraman. oldu. 

Eski düşmanı Belgrad hükumetini 
kendi tarafına kazandı. Yugoslavya Zo-

go vası:tasiyle Arnavutluğa hakim ol -
r- · niyeti ile Zogo:u beyaz Ruslardan, 

men';=. arnavutlardan, Sırp komitecile 

dnden mürekkep bir bir ~e~l:ilatın ba. 
,ına geçirerek arnavutluğa scvketti. 
Zogo çok geçmeden galip geldi. Va-

tanını adrm adım (ethederek Tiranayı iş 

gal etti. Bu sefer kaçmak sırası Fan Mo 
liye gelmişti. 

Başkumandan olan Zogo üç sene 
sc.nra kendini Amavlıtlu'.; kralı il!n 
etti. 

Şimdiki halde, bilhass.ı parasızlıktan 
sıkıntı çekmekte ve bu yüzden gitgide 

ftalyaya bağlanmaktadır. Arnt.vutluğu 

hakiki ve tam manaf'l=yıe :stiklalinc ka

\"'c:turmağa muvaffak oldugu takdirde 
memleketinin tarihinde en büyük şah • 
!liyet olacaktır • 

* ııı 

Ölüm 
Sabık Edirne merkez tabur kuman

danı ve Türkiye cumhuriyeti Ziraat 
bankası İstanbul şubesi muhasibi Ad-

nan İpcr1n babası emekli binbaşı İr
fan lper uzun müddettir muzlarrp 

bulunduğu hastalıktan sifayap olama
yarak Haydarpaşa Nümune hastaha
nesinde evvelki gUn irtihali darıbcka 
eylemiştir. 

Allah rahmet eylesin t 

ı-;ERIDE: 
• Profesör Afetin riyan tindeki Türlt ve 

ecnebi A.llmler Alıı.ca.köy hafriyatını tetkik 
etmişlerdir. 

• Geçen nene Saraybumu rnahzenlerlnd' 
Selim hocayı öldürenlerin her ikisinin de o. 
nar sene hapsine. suçu gizlemek lstıyen Sa.. 
lmln 20 gtin hapsine ve Selim hoca vercscst. 
ne katillerin 1000 lira ödenmesine karar 
verilmiştir. 

• Rejim aleyhine ne.,rtyat yapmakla suçlu 
olarak ve idam cezası talebile mahkemeye 
\'erilen Yanncı Arlt Orucun duru§ması cu. 
mc.rtesl gilnU bn§layacalttır. 

• Dcnizyollan idaresi Karndenlze lşllyen 

haftada Uç postaya doğru Trabıona gitmek 
ve dönüşte yalnız İneboluya uğramak Uzerc 
bir munzam posta 11&.ve etmiştir. Bu pos• u. 
çarşamba günleri İstanbuldan hareket ede. 
cekUr. 

• Nafia vekili AII ÇeUnkaya bu ak~am 
Anka.raya gidecektir. 

• lstanbulun Kurtuluş bayramı proJ:'l'&ınJ 

ha.zırlanm&ktadır. 

HABER-~ poetuı 

Tramvay şirketi 

Yolları 
Asfalt yapacak 
Nafia Vekiletinin mukavelesini tet

kik ettiği tramvay şirketi hakkında 

b?lediyece de tetkikat yaptlmaktadır. 
Şirketin belediyeye karşı olan veci

belerine riayet etmemekte olduğu ,.e 
bilhassa. tramYay yollan tamiratını 

ihmal eylediği görülmü~tür. Belediye 
bu hustlfta tedbirler alınması için te
şebbüsata gir:şecektir. 

Şirket tramvay hatlarının geçtiği 
yerleri bundan sonra asfalt olarak ya
pacaktır. 

lran Şehinşahı 
Tiitün ve sigRra 

imalathanesini açh 
Tahran 28 (A.A.) - Şehinşah, re

fakatinde veliaht bulunduğu halde, 
kurulması bitmiş olan tütün ve sigara 
imal fabrikasını küşat etmiştir. 

Ş2hinşah, fabrikaya gelişinde, hil
kılmet ı::zası tarafından karşılanmış 

ve mat:ye vezirinin fabrika hakkında 
izahatı muhtevi nutkunu dinledikten 
sonra. 1ran renklerini havi kordelayı 
keserek fabr:kayı işlemeye açmıştır. 

Şehinşah, fabrikanın bütün aksa
mını gezdikten sonra refak~tinde ve
liaht olduğu halde, orada bulunan ka
lab:ılık halk kUtlesinin alkışları ara
sında fabrikadan hareket etmiştir. 

936 haziranında inşasına. başlanan 

bu fabrika, 95.589 metre murabbaı 
arazi üzerine yapılmıştır. İnşaata, 26 
milyon r:aı harcanmıştır. Ayrıca, fab-' 
rikadaki borulara ve fabrika civarın
daki yol inşaatına 4 milyon 900 bin 
rial sarferlilmiştir. Fabrika, sekiz sa
atlik mesai ile, 12,5 milyon sigara, 
22 bin kilo tütün ve 8 bin kilo tömbeki 
çıkarae<1 ktır. 

Almanyadan 
alacaklılar 

Merkez Bankası tevziata başlıyor 
Ankara 28 (A.A.) - Alman klering 

hesabından 31 mayıs 937 t.uihinc ka
dar Türkiye cumhuriyeti Merkez ban
kasına vürut etıniı olan havale bedel
lerinin finansman suretile ödenmesine 
b~lanacağmm ve bu tarihten sonraki 
tediyelerin ancak karşılıği bankada 
mevcut oldukça sıra ile yapılacağının 
kararlaştırıldığı haber alınmıştır. 

A 1 man gazetecllcrl 
Diin geldiler ve hemen 

An karaya hareket et tiler 
Balkanlarda iktısadi tetkiklerde bu· 

lunan Alman gazetecileri dün saat 16 
da Romanya vapuriyle Göstenceden 
şehrimize gelmişler ve akşam Ankara
ya hareket etmi§lcr.dir. 

İçlerinde bir de Alman propaganda 
nezareti memuru bulunan Alman gaze
tecileri §U iktısadi gazetelerin müdür ve 
başmuharrirleridir. 

Doktor Richter, Neuer Wirtschaft 
Dienst gazetesinden, M. Rubara, Der 
Deutschaft Velkswirtschaft gazetesin· 
den, M. Thurau, Der Freiheitskampf ga 
zetesinden, dotor Schmidt, Hamburger 
Tagablatt gazetesinden. doktor No- 1 
neindruch, Völkischer Beobachter ga- ı 
zetesinden, .doktor von Lobenstaht, der 
Angriff gazetesinden, :ioktor Bissin· : 
ger, Der Aufbau gaz'!tcsinden. 

• Emlnönll meydanının açılması l~llo meı
gul olacak komisyon yarından itibaren taa. 
llyete geçecektir. 

• Bundan iki buçuk ay e\'Yel, Kuruçe~. 

mede, Yusuf isminde bir çocuğa çarpıp ölll. 
milne ııebeb olnn şoför Sadretlln dUn, dördl!n 
cU asliye ceza mahkemesinde 11 ay 20 gün 
hapla ve 20 lira para cezasına ve 300 lira 
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Vakit Sabah Oğle tklndl 1.kşam Yat.aı lmsal 
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29 EYL'OL - 1937 

Yunan Başvekili An· 
karayı ziyaret edece~ 
felYI zDyaıre'lt Tltlıırk g Vunaın dosttDLI' 

ğ tYJ ifil a lb> n ır 6< n o n t taş o dl a ha 
nuave e<§Je<eel!< 

Kalimerini gazetesi diyor ki : 

"su ıki devlet arasında zaten hudut 
mevcut değildir .. 

AUnıı, :?S (A,A,) - Remnen bildJrfldlğine 

göre, Ba.ş'·ekll Metaksa.s, Makedonyada ya. 
pılacak sonbahar manevralarından sonra, An 
karayı ziyaret edecek ve orada Cumhuriyet 
HUkQmett l!e beynelmilel siyaset ve Bıılkan 
meseleleri Uzerlnde mUhlm görUıımclcrd:ı 

bulunacak ur. 
Katimerini ne diyor? 

AUna 28 (A,A,) - AtJna ajaruıı bildiriyor: 
Katlmcrinl gazetesi başvekil Melaksnsm 

Ankaraya yakında yapacağı ziyareti mevzuu 
bahs ederek Yunanlstanın Yugoslavyanın, 

TUrklyenln ve Romanyanm son mUzakerctcre 
vahdet halinde l§tJrak etuklcrinl ve Balkan 
antantı devleUerlnden herbirinin menfaatleri 
mucibince sıılblln netine olarak h1dl.sat Uze. 
rinde müessir olduklarını kaydettikten sonra 
diyor ki: 

Bu neticeden memnun olabillriz. ~ 
Balkan mllletıerlnin tesanUdU mU~~ 
menfaatleri ve te~rlkl mesaisi hakkında ~1 
ıenen sözleri bu netice flllyat ile t~bit t~ 
miştır. İ§te, bu muslihane anlayı§ havast l· 
çlndedir ki, Yunan bafl·ekll1n1n te§rtn!e~ 
!in ı:onlarma doğru yapacağı ııeyahaU ~.,ı 
bulacaktır, o seyahat kl, Türk do~~ 
tarafından temenni edilmekte ,.. ~eJdl 
Melaksas da müttefikler arasında yapııac8' 
bu temaslann dostluktan tanrln, baf1'l" 
takviye edeceği kanaatile gerçekı~urece; 
!erdir. Yunan hUkQmetlnln reisi tarattıı 

yapılııcak bu seyahat iki devlet ara.mıda ::; 
ha sıkı bir teşriki meaaiye doğru hare 
noktasını te§kll eyllyecekUr. 

Bu tkl devlet aramıda hudut mevcut 61-
ğildir. 

Çinde tayyarecilik 
Ancak beş sene evYel ve 

iane ile kt~rl~lmt~stur 
"" 

~-" ' 

... ... ...,. ,,, 
~~;~f~~~fi"S-:i..W...w#J.W:•~~~·. t 

Bundarı be§ sene evvel Nankin or- nin hücumlarına blr hayli ehem1ll1,e 
üusu bi: tek tayyare filoilılna. malik vermek mecburiyetinde k:ı.ldı. 

değildi. Fakat mareşal Çan - Kay - Resmimiz, Nankin tayyare ~~ 
Şekin neşrettiği bir beyanname ilzeri- nmda duran, iki motörlü bomba.1"(1ll""" 

ne, halk, Çin hava filosu teşkili için, filosunu göstermektedir. Çin ta.~ 
C!ancrb•• mühim miktarda iane vermeğe başla- elleri buradan kalkarak, -r-" .. ~ 

yınca nziyet değişti. Propagandanın, önünde duran Japon donanm~ıllSıı.11' 
Çinin en ücra kö~lerine dahi girme- nakliye gemilerine kahramlillc&. 
si için, her tarafa yüzlerce Çin milli- cumlar yapmaktadırlar. 
yetpc.rveri gönderildi ve bunlar, halka -------------_/ 

memleketin müdafaası bakımından 10 saat 33 
tayyarelerin ehemmiyetini izah etti-

ler~ylece kısa bir zaman içinde, hü- dakikada ... 
kfunet, mühim miktarda tayyare ala- Ati antik denizi 
bildi. tayyare ile aşıld• __ td 

Bundan ba.~ka bir tayyare mektebi .-ınoe"'" 
Londra, 28 (A.A) - Cıunblra ıw- -~ 

açılmış, bi~ok ecnebi mü~assıslar oırs~ 
lnglllz deniz tayyıı.resi Botvood'daD F -.., . ....J 

celbedi!mişti. Son Çin - Japon ihtil8.fı- vasıl olmuıtur. Tayyare, AtıanUk d~.'.:J 
nm ba.:;langıcmdan kısa b ir müddet 10 saat 33 dakikada katebnek suretJJe r"' 
evvel de Çan - Kay - Şek, Amerikadan ' bir rekor tcs!.9 etınlbtlr. ___../ 
elli adet iki motörlü ağır bombardı- ----------

0
-,-.

01 man tayyaresi almıştı. Böylece, harp Lf se ve orta K 

başladı~ zaman, Çin hatırı sayrhr bir öğretmen lerl 
tayyare kuvvetine malik bulunmuş Arasındaki yeni değişfkti.Jc _..., 
oldu ve Japon ordusu Çin tayyareleri- rr 

Lise ve orta okul öğretmenterı 

taıo:ıninat ödemeğe mahküm edilml§tJr. 
• Buğday fiyatları dün de 7.8 para dtıı:ı. 

mUııtur. 

• Tiyatro mektebi için musiki ve opera mU 
tı>h:ı.~s:ısı olarak celbedllen Hlndemltlis bu ııa 
'bah Şl'hr!mlzc gelmlştlr. 

• Glresonda evvelki akşam şiddetli bt: 
fırtına ile yağmur yağmış dU~en )ıldırımlar. j 
dan korkan bir gebe kadın ölmüşttlr. 

OJŞARIO/,: 
• Yunanistan Vellahdi prens Pot, Hanov. 

re hanedanının §c!l büyüg Brftanya \'e lr. 
landa prensi Dilk de Bvauscah\·clg • LUnem' 
un ktzt Prenses Frederlck ile nlşanlanmı~. 

tır. 

• Amerlkada Amerika kupasını kaybcL 
tikten sonra tngııtereye d6nerken kayboldu. 
ğu sanılan Endcvour _ 2 yatı, lrlandanın 260 ' 
mil cenubu garblslnde dün Cbaynnes petrol 1 
gemlsJ tarafından görlllmUştUr. Aradagt mu. 
habereden yat mUrcttebatmm sağ ve salim 
olduğu ve yat fçln hiç bir tehlike mevcut bu. 
lunmadıfl anl&§ılllU§tir. 

sında yapılan yeni değişmeler~ 
drr: t 

Beşiktaş orta okulu riyaziye~ 
yerliği:ıP. İsmail Kemal, Hayd t,tJ') 

lisesi tabiiye sıtajyerliğine (aÇ~1" 
Nusret, Haydarpaşa lisesi ce>gl~ 

öğretmenliğine Faik Sabri Vef.s. )lti' 
biyoloji yardımcı öğretmenıığin~i
beccel, EyUp orta okulu beden ort' 
yesi öğretmeni Tahsin, Fntih 1"t1' 
okuhma, Adana kültür dircktörU ~~ 
nus Kazım İstanbul kız lisesi fe J• 

oğltl .. 
ve türkçe öğretmenliğine. BeY tıı'3 

üncü okul öğretmenlerinden ~ tl" 
Cumhuriyet orta okulu fen bilgi~ .ı
retmenliğine, Erenköy ~ız li~~ 
manca öğretmeni Hennıne oJctllıl 

Gazi lisesine, Gelenb~vi ~rta. uçUJl' 
stajiycrlığine Hasna, üsku~a.r uğ~' 
CÜ orta. okulu ingilizce 5ta.jıyer 

0
]Clll 

Hayrünnisa, Üsküdar blrincl 0~~bt" 
katibi Asım Beykoz ortar:ı• Dı jtiılci 
kir lisesi katibi Ziya thıı:ı1d~, 
orta okul katipliğine tayın 

re 
tü 
\'e 

h>n 
~ 

B 
Un 
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Hitler - Musolini 
BerUıı 28 (A,A,) - General Göringin Ka. 

~ldald daveUne giden MU9011n1, aut 
'.&o da BerUne dönmUı ve aut & d& da )'iL 

lllnda Alman nazın Frank olduğu halde Nu 
Yoııaı aOllyallst partisinin Alman ıpor aaha. 
llııda tertip eylediği mJtlnge gttmlgUr. üç 
121ilyon tahmin edilen muazzam bir halk kUt 
1"1 yollan doldumıuı ve geçen günlerde oL 
dutu gibi faıııt lta.ıyanm relatnl çılgmca al. 
ltztıaınııtır. 
İlkönce Göbelı bir nutuk aöyleml11 bun. 

dan aonra Hitler ayağa kalkarak eu nutku 
lôslcmlştlr. 

Hitler söylfiyor 
''Şu anda öyle bir tariht Mdiaey8 §ahit o_ 

tlıyoruz kt, şimdiye kadar bu şUmulda ve bu 
tekilde hiçbir emsali görülmemiştir. Bir mil. 
:'fondan fazla insan tezahUrde bulunmak U:ı:e. 
t'e buraya toplanmıı bulunuyor. Bu tezahU_ 

ru iki milletin 115 milyon insanı heyecanla 
l"e dUnyanm diğer kısımlarmda da lOO mil_ 
:'fonlarca kişi az çok bir allka ile iştirak e. 
diyor veya dinliyorlar. 

Bu top1antrnın en derin manası iki mille. 
Un memleketlerimize sulhQ temin etmek hu. 
•usundaki samımı arzuaudur. .Fakat öyle 
bir eu'b ki. o, aczin bir semeresi değil fakat 
buton maddi nıar.evl \'C harsi kıymetleri ko. 
tuyan şuurlu bir mesainin neticesidir. Gene 
bunun içindir ki biz. hUtUn Avrupan.n da •>l. 
ltııuıı lcabeden menfaatlere ayni zsmand1 
hızmet etmeltte olduğumuz kanaatindeyiz. 
&ugQn burada bu te:ı:ıı.hllrü tertip edebilme!{. 
le aon seneler zarfında ortaya gelen değişi'< 
tıg-ı ölçeblllrlz. Dün~ada hiçbir mlllet Al. 
illan milleti kadar sUlhUn lsUkrar ettiğini gör 
tııek arzusunda ola!Uaz. Dünyada hiçbir mil_ 

let Alman milleti kadar zaa!In etım netice. 
lerıııı tatmamıştır. ÇUnkU, naeyonal sosyall-ıt 
lttın lkUdar mevltllne gelmesinden eV\·eı on 
beı senelik öyle bir devre yaşadılt ki, o dev. 
1't rnUtemadi bir taz)ik, Md lkltsabı ve mad 
C1t \"8 manevi sa!alet devresi olmuştur. 

C..lberallst "e demokratlık alddelerl Alman 
~ayı tasan'Ur cdllebllecck en kotu teca\ üz. 
ltrden koruyamamıştır. 

Na.oıyonal soııyalletlllt Alman mllletlne on 
ikı acııe estr.;cnen umumt insanlık haklarını 
Yeı:ud •n \•ermek \'azlfeslnl b&§arml§lır. ş·ı 
'1ıııa, bUlUn Alman mtnetinln önünde ,., bO. 

t11n dUnya önUnde ııöyllyorum ki, İtalya, ve 
brıhasaa ta;tat ltaıya bize yapılan hakareL 
lere l§Urak etmemııur. Fql.!lt; ltalya hukuk 
lllUaavatı tetiyen ve hayat ve ııereften haşka 
bir ıey gözetmlyen büyUk bir milletin bu 
t&rıırt .ihtiyaçlarına karşı anla~-ıı göstermlıı
llr. 

Binaenaleyh, f&§lst İtalyanın bu hattı ha. 
l'tkeUnı ha.t.ırlamak lmkhnmı bulduğumuz 
ll1n çok derin bir memnuniyet duyuyoruz. 
-V, öyle unnedlyorum kl, bunu. faşist \'e na'J 
~al aosyaııst lbllllllertnlzle mll§terek old•ı. 
h ıntınaaebetlyle hatırlardık. BugUn bu lıı
tı~ yalnıı fikirlerde, hareketlerde mev. 
tııttur. Dtlnyanm bugUn ~ı yukan h~r 
t&ratta kendini gl5steren tahrip temayllllerl 
lçınde bu blrllk bir bahtiyarlıktır. Faşist t. 
lt.ın bug1ln kudretli bir imparatorluk ol. 
ltlU§tur. 

L. Ve llz .Muııollnl ııaııyonallst Aımanyasmda 
~ lkaınetınlz eaııaıımda ve a.skert kuvveti 
._Yealnde tekrar bir bllytlk devlet halini al. 
~ görmek fırsatını bulmu§ııunu:ııdur. lY.1 
"'llParalorluğumuzun kuvveti bugün harsını 
ltlııba.raza etmekte olan ve tahrip kuvvetleri. 
ile kurban gitmek latemlyen ılmdlkl Avrupa 
~ tdameetnde bir garanat le§kll eder. 

ı... Snracıa bı:.zır bulunan n bUtQn dUnyada 
"il lezalit1rü takip eden sizler, tunu kab•ıl 
~ ki, iki milli ve tortter rejim birlik 
>otunu bUlmu,ıardır. Hem öyle bir anda ki 
deınokrat ve marklslat enternasyonali fikir. 

~ ancak garaz ,.e lnfiaab te:ı:abUrlertle 
"1dtı8rlnl göatermekte bulunuyorlar. lkl 
~ıeun bu birliğine entrikalar veya iftira. 
~- halel getirmek hususundaki her teşeh. 

:rtız on be§ milyon halkın azml ve ke7.s 
~-lllıda s1zlıı tınUnUzde bulunan ve size hl. 
~eden iki adamın azmi ııayeeinde tamami. 

llldın kalacaktır. 

Musolini söylüyor 
11 

lliuertn bu nutkunu müteakip İtalyan mi! 
ı..~lan çalınmıı ve Muaollnl l}lddetll aı. 
~~ araamda ayağa kalkarak ve Almanca 
·--.ıt deml§Ur ki: 
.._ ~rrınyaya ve onun ıeflne yaptığını zlyarı?~ 

atııD ve btzıat benim kendi hayatrmd.ı. 
~rn bir an teşkil etmektedir. Benim bu z1 
~Uın, mutat alyaat ve diplomatik ziyaret. 
~kıyu edilemez. BugUn sizi aelO.mlamak 
ır_ buraya gelmlıı olmaklığtın yarm ba.,. 

bir yere gideceğim demek değildir. 
~ll»ollnl Ber11nde yalnız İtalyan hükQme. 
it relai eıfatlyle değil ayni zamanda mJl. 
~r lhtilllln relal maUle ıözlerine t':lyle 
~Yaın etmiştir: 

"Atınanyaya ziyaretim gerisinde gizli dil. 
:::=eler saklı bulunmuyor. E.9asen lcabmdan 
Ilı, • ayntığa uğramıı Avrupanm bugünkü 
'-ı lllltına ll!ve cdtlecek hiçbir ıey haztrlan. 
~ 'ror. Berlln • Roma mihverinin mevcudl. 
-.:: Ve aağlamhğmın burada resmen \'8 ate. 
'l terıt ,.e beyan o'unmuı df#er devletler 
~hirıe mUtevecclh değildir. Biz. naayonal 
~ allst \'e faştstler sulh taUyoruz. Ve dal. 
~ bu aulh için çalııımaya amade bulunllca. 
'it ll'a.kat öyle bir ıulh ki, baldld ve mQes. 
'~lt1uğu kıı.dar, mllletıerln beraber Y&§4. 
'i • zaruretinden doğan meseleleri örtbiı' 
~"'ı:ı ~fakat milletlere bu meselelerde bir 
'tı tesviye temin eyllyen bir sulh lstiyo. 
"'u l!:ter dUnya alO.ka ile Berlln mWlkatmın 
~ ne olacağı. harp mi, uslh mu? diye 
ı. • biz fk1mlı:, Hltler ,.e ben yüksek ees 
~p veriyoruz: Sulh. 

yeni Almanya bütUn kuvveUyle ve bütUn 
IUlh Aftkı ve Avrupa aUlbtlnUn eaaalı b1r un 
ıuru bulunuyor. 

Bugllii mevcut olan eWtefehhUmlerden bir 
çoğunu \'e ltlmataızlı#Jn da bUyük bir ku. 
mının sebebi, mea'ul devlet adamlannm bu. 
gUn vücut bulmakta olan yeni hakikati anlı 
yamam.alandır. Milletlerin hayatı tıpkı fert 
ıertn hayatı gibl deği.ıımez değildir. Millet. 
lerin hayatı da mUtemad1 bir deflılkllğe t&.. 

bldir. Bir milleti bundan yirmi veya eUI 
eene evvelki rakamlara, tar.irlere veya ede. 
btyata lsUnaden muhakeme etmek çok vab!m 
neUcelcr doğurabilecek bir hatadır. Bu ha.. 
ta kesretle ltalyaya karıı yapılmıotır. 

Almanya ve ltaıyı:dakl milli thUJll daha 
derin bir tarzda blllnml11 olsaydı bir takım 
dtlşUnceler zall olur ve birçok lbUIAflı nok. 
talar da halledllmlı olurdu. 

İki mllletlmlzln dU,Uncelerinde bir çok 
müşterek bağlar vardır. 

Naavonal Sosyallııt ve fll§lzm her tarafta 
ayni efendiye hizmet eden düşmanlarla kar. 
ııııa,ıyor: üçüncü enternasyonal. 
Her iki mJllette de bayat \'e tarih tellkld. 
teri aynıdır: 

Her ikisi de kanidir ki, milletlerin haya. 
tında en mUeıııılr kuvvet ve tarihlerinin en 
kuvntll ) UrtittlcUsU onların azmidir. Onun 
içindir ki onlar, tarih! materyallstıl.k akide_ 
lerlnl ve bu akidenin Blyaat ve felsett ma. 
muUl.tını reddederler. 

Her iki mlllet de, dlslp'ln cesaret, muka. 
vemet kudreti ve vatan &§kt içinde yetl§e:ı 
gım;llklerlne istinat ederkr. 

Yeni Roma imparatorluğu İtalya.ya hlklm 
olan bu "ent zihniyetin mahsıilUdür. Ye: 
Almanya da gene bu zihniyetin eseridir. 

1ktslad1 otarşt sahaıımda da Almanya .,, 
ltalya ayni hedefi gtldlyorlar: lktlsacll ' '· 

tlklıU olmadan bir milletin slyast l.stıkllll 

ciddi .surette tehlikeye dU,er. Ve bilyUk bir 
askeri kuvvete malik bir millet bir iktlııa •ı 

ablokanm kurbanı olr..blllr. Biz bu tehlikeyi 
Cent\·rede elli iki millet ltnlya.ya karoı eko. 
nomlk sankslyonlar.l k .. ~n · -diği \"ak!; 
bUtiln cıUmulll ile hlsseUk. Bu sankslyonlar 

btltiln şiddetiyle tatbik edildi. Fakat hedef. 
lerlni bulamadı. Almanya butUn tazyiklere 
rağmen bu eankslyonlara. lştlralttcn lmtin!. 

etti. Bunu ula unutmıyacaJız. Ve i§te, bu 
nokta Uzertnc.Jedlr ki, nuyonal sosyalist Al. 
manya ile f&§lst İtalya araaında ilk defa ola. 

rak tefriki mesai zarureti bUtUn çıplaklığiyle 
kendisini göırterdi. BUtUn dUnyanın Rom& _ 
Berllo mJhvert diye tanıdığı ıey 1935 aonba.. 

barırıda vücut bulmuı ve son iki sene ~rlm. 
da da iki milleUınlz arasında mütemadiyen 

artan bir mukarenet ve Avrupa IUlhUnün 
mütezayit bir lııtlkran ile tezahür eylemlıı. 
Ur. 

Alman gazetelerinin yazılan 
Bcrlln, ::s (A,A,) - D. N. B. bildiriyor: 
Bu sabahki gazeteler, gayet ta.bit olaralı:, 

dün akşamki ziyafette Hitler lle Musollnl 
arasında tenli edilen nutuklarla bllbaıı'a 

meşgul olmaktadır. Musollıı.inln mutantnn 
bir surette Berllne glrt§i ta!sllt\tı ile dol•ı 

olan bUtün gazeteler, manıctıerin~e ltalyan 
• Alman dostluğunu tebcil eden ve lkl mem. 
tekelin hilsn!lnlyet sahibi bUttln milletlerle 

· birliği yapmak niyetlerini ka~ .,.; llycn nu.. 
tuklann bllhaSl!ıı. ııamlmt mahlyeUerlnl teb'l.. 
ruz etUrmcktedir. 

Deut.ache Allı;emelnc Zelntung diyor ki : 
•'Formalite çerçevesini a,şan dünltU nutuk. 

tarda, iki devlet adamı, görtl~melerlne v~ 

bllhaaaa açık ıurctte iki memleket araamda. 
ki 1~1 anlaşmayı bozmak gayesini güden te. 

şebbUslere temas etmlglerdir. Fakat, Muso. 
tininin dediği gibi, bu iyi anlqroa, siyası he. 
181 plann veyahut diplomatik inceliklerin bir 
netlceal değildir. Bu lyl anlaşma mUşterek 

menfaatlerden doğan tabıt bir teııanUdUn ı. 

fade1ldlr. Duçe nutkunda aşağıdaki tU!'l. 
hatta bulunmuştur: 

"Biz. UçUncü devletlere k&r§ı mUtevecclb 
bir blok teıkll etmıyoruz. Fakat, bizim dl. 
ğer milletlerin bizimle lfblrlikleri için, f&rt. 
!arımız ve kayıtlarımız mevcuttur. Bunlar 
da komUnlzmJn Avrupa kWtUrüne kar§ı bU
cumlarına mll§terek muhalefetimizden dol
maktadır . ., 

Muaollnlnln, Hitıer ile yaptığı görütmele. 
rln Alman _ İtalyan dostluğunu teyit etuğL 
nl \•e her tUrlU ayırma te§ebbUalerlne karşı 
masun bulunduğunu glSaterdlğtDJ. llade eden 
aöı.lerl de birer bellgat oyunu değildir, fakat 
baklkaUn Uadeatdir.,, 

Gazete, bundan .ııonra mak&lealne ,ayıe 

devam etmektedir: 
' •Son günlerde ı11te bu teııebbUalerden blrl 

sine tablt bUlunuıonız. Fakat ayn! zamanda 
ıunu da kaydediyonız ki dtlnya bu teııebbüs
lerln manuızlıklannı gittikçe daha fazla 

anlamağa başlaınıgtır. İmparatorlar, krallar, 
ve reisicumhurlar, aralarında görtl§1Delen1e 
bulunmutlardır. Fakat, hiç kimse, kendi mil. 
leUert namına. Avrupada yeni bir nizam 
tesis eden bu iki ııet kadar bUyUk bir saJA. 
hlyetle aöz ııöyllyemem{f1erdir.,, 

Zwoel Fuhr Blatt diyor kl: 
"Hitıer • MUIOllnl mWlk&tmm, yabancı 

memleketlerde sıszn geçen mukavel8n&m81e. 

re, yazı ile tesblt edllmlı teyldlere ,·eyahut 
ittifaklara kat'iyyen ihtiyacı yoktur. Alman. 
ltalyan tesaııUt anlaşması, bugUn o derece 
sağlamdır k1 blrer formalite olan muahede. 
terden taUğna glSatertlebUln1r. latlkba1de lkl 

millete dlişen dahut ve harici vazlfeln, çok 

uzun sUren bir eulba ihtiyaç gl5atermektedlr. 
Bu aureUe, büttln dtlnya, bu .tezabllrden mem 

dır. burada ya1DJz ıtaı.. 

ya .,. Almanya için değil, fakat büttln A'f'. 
nıpa için çalışmaktadır • ., 

Avusturya başvekiliyle Çekos
lovakya başvekili görüştüler 

Viya.na, 28 (A,A,) - Bqvekll Şn§tl.lgln 

dtln Viyana yakmmda Bl:.dende Çekoalovak.. 
ya b&§vekill Hodza !le görUıımü§tUr •• 

Tarihi birkaç za.mandanbert tesblt edUm'.J 
bulunan bu mUIAkat, Hodza Avusturyadald 
fasılalı ikameUeri eenaaında lkl bqvekllln 
yapmı, oldukları temaslar çcrçevealne dahil 
bu!unmaktad1T. 

Her ne kadar bu mUIAkatm yapıl'ıruı ol. 
ğunu an, nau.n dikkati eelbetmekte ı.e de, 
iyi maUimat almakta olan Avusturya maha.. 
fili, bu mtllAkatın asla heyecan uyandıracak 
mahiyette olmadığını beyan ve Ba§vekllln 
Hodzaya bu senenin llkbahanndaki ziyaret. 
!erini iade etmiş olduğunu t.aarlh eylemek. 
tedirler. 

Fransız gazeteleri ne diyorlar? 
Parlı, 29 (A,A, - Matbuat Hftıer ve l!U

ıollnlnln nutuktarne 1apanya mesele.sine ıU. 
tunlarını tahsis etmektedir. 

Malin gazetem şôyle yazıyor: 
•'Hltlerln nuUtu Muaollnlnln k&r§ısmda ve 

onun taavlblle söylemiş olmaaından b&§ka 
bir yenlllk ibUva etmemektedir. Fakat Mıı. 
eollnl yeni §eyler söylemi§, hiç olm&ZI& eaki 
for:nUlleri eon hAdlertne kadar ileri gıstur. 
mUştür. 

Musollnlnln eayledlklerl yalnız kendlalnl 
ve Jtalyayı değil misafiri bulunduğu Hitlerl 
n Almanyayı da taahhüt altma aokmuotur. 
Yeni ve cldcll olan cihet budur 

Flgaro yazıyor: 
" İtalyanın BovyeUer blrllğlne k&r§t aldı. 

fı yeni vaziyette Alman d!namizmlnl kendi 
lcapılarından de!etmek tçln onu şarka doğru 
tevcih etmek kayguau. hissedilmektedir.,. 

Epolt yazıyor: 
"Musollnl lle Hltıer dünyayı iki bloka a. 

yırmak tstemedlklertnl iddia etmektedirler. 
Fakat bunlarm tarzı hareketi bu neticeyi 
istihdaf etmiyor ınu? Muaolinl bütUn dUn. 
yanm faşist olacağını bildiriyor. Binaenaleyh 
blzlm ıumatsı:ı:lık göstermekte hakkımız var 
dır. Memleketimizde komllnlzm kanunlanl 
nın hUkUm sürmesin! istememekle beraber, 
faşizmin de Fransap mesut edeceğine. kani 
değiliz.,. 

Ceıaı 
(Bq tarafı 1 incide) 

milletinin ıefi ıunu izah etmif oluyor: 
lnönUnün yerini Celal Bayar doldu -

rabilir. 
Celil Bayar tam bir halk çocuğudur. 

1884 yılında Gemlığin Umurbey köyün
de doğduğuna göre bugün 53 yaında· 

dır. 53 yaş, bayatını devamlı bir surette 
memleket işleriyle uğraşarak geçirmiı 

bir inkılap ve devlet adamının iktidar 
manivelilannı resen idare edebilecek 
tecrübe ve vukufa malik olabileceğine 
işaret edebilir. 

Celal Bayar Bursa Fransız mekte -
binde okuduktan sonra Bursadaki Al
man bankasında çahşmağa ba§laınıı ve 
bu ~uretle çok genç yaşta pratik haya
tın bütün ahengini kavramııtır. 

Nazari bilgilerini devamlı bir tat· 
bikat ve tecrübe ile sentetik bir hale 
yükaeltmi~ olan Celal Bayar tam 29 
yıldanberi siyasi hayatın içindedir. 

Kanunu esasinin ilanı, 31 mart, it
tihat ve Terakki - Hürriyet itilaf mü
cadeleleri, İttihat ve Terakkinin iktidar 
mevkiini devamlı bir surette elde tut
ması, umumi harp sonu, milli hareket
ler, Türkiye Büyük Millet Meclisi hii
kumeti, Cumburiyetin ilinı ve Cum
huriyetin 14 yılı Celal Bayarı hep mem 
leket menfaatleriyle yanyana ve mem· 
leket menfaatlerinin müdafaaaı cephe
sinde bulmuıtur • 

Ba.basrnın köy hocalığı ettiği Umur
bey köyüne şahsan yaptığı yUkıek yar
dımlar Celal Bayarın insanlık tarafını 
da olanca vuzuhiyle göze vurmaktadır. 

Bu köy bugün Gemliğe goJzel bir ş<>· 
ae ile bağlanmıştır. Mükemmel bir ilk 
mektebi var.dır.Ve uzak mesafeden nefis 
bir su getirtilmi§tir. Bunlan yapan 
hep Celil Bayardır. Köyünü ve hem· 
ıehrilerini unutmıyan bu temiz kalpli 
insan bu köye bütün kalbiyle bağlıdır. 

Umumi harpten sonra memleket in· 
hilal ettiği zaman milli kıyanun içinde 
bulunuş olması Demirci Efe ile bera
ber hoca kıyafetinde faaliyete girişmiş 
ve Demirci Efeye direktif vermiş ol
ması da aynca unutulmama11 icap e
den kıymetlerinden.dir. Celil Bayar 
bir müddet Rkhisar milli kumandanı ol 
muş ve sonra Bursa kuvayı milliye riya
setinde çalışmıştır. 

Ankaranın ilk teşekkülil anında ilk 
Iktıaat vekilliğini deruhte etmiı. Lau· 
aanne aulhün.de murahhas aıfatiyle bu
Ianmuı. fsk!n vekili sıf atiyle bir m:.id
det vazife almış, bu vekillikten çekildik:-
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Rusya "Sulhfen ümi
dimi kestim !,, diyor 

lngiltere ile Fransa ispanya işini 
bir an evvel halletmek 

lstiyorla rmış 
Cenevre 28 (A.A.) - Milletler ce- hususunda Paris ve Londra htikiımet

miyeti asamblesinin siyasi komitesin- leri, bülUn anlaşma çarelerine baş. 
de bugiln İspanya meselesinin müza- vurmak istemekle beraber i§i sürün
kercsine devam edilıni§tir. cemedc bırakm.amağa ve müsbct ne-

Fransa murahhası Delbos hilkfune- ticelcr elde ctmeğe karar vermişler
ti namına yaptığı beyanatta ademi dir. 
müdahale siyasetinin bazı noksanla- Fransa ve İngiltere Har;ciye Neza
nna rağmen sulhu kurtarmış olduğu· retleri geçen gün Roma nezdinde ya,. 
nu beyan etmiş ve İspanyol meselesi- pılan Fransız - İngiliz teşebbüsü hak
nin vahim bir hal aJ.mıe olduğunu ve km.da mufassal bir nota hazrrlamak
b~~ oüratle halledilnıesl lizıın gel-ı tadırlar. Notada İspanyaya mUdaba
digını beyan ederek asambledki dev· leye ve lWyanlann orada yerJe§llle
letlerden bu yolda yapılacak gayret- sine nihayet verilmesi :hakkında Fran 
lere mü~heret edilmesini istemiştir. sa ve İngilterenin ne düşündükleri tas 

İngili:ı: delegesi de Fransız murah- rih edilecektir. 
hasının beyanatına iştirak eylemiştir. Ingiliz teklifine Ispanyollar 
. Sovyet Hariciye komi~ri Litvinof nasal mukabele ettiler 
~e, ademi mü,dahale~in beynelmilel Cene\Te 29 (A.A.) İspanya. ihtillft 
b_ır kanunsuzlu.iC oldugunu beyan et- hakkındaki müzakerelerin mUeyyide
tıkten scnra bu ııiyasetin sulhu kur- sini teşkil edecek olan karar sureti 
tarmış olduğu hakkındaki sözlere i§
tirak etmemiştir. 
Sevil Radyosunun bir haberi t 

Seville 28 (A.A.) - Radyo ile 
neşredilen bir habere göre, .Asturies 
cephesinde general Frankon un kıtal a
n Ribadesella kalesile birçok kasa
baları işgal etmişlerdir. 
Düşman, sahada 500 den fazla ceset 

bir8kmıştır. 

Londra ve Paris katt hareket 
edecek 

Paris 29 (Hususi) - İspanya .işi 

Bayar 
ten sonra, Türkiyede milli bankacılığın 
ilk temelini atmııtır. Böylece 
İt Bankaaı müdiirü umumlliğini deruh-

te etmİ§tir. 

Yaratılan büyük milli mUeasesenin a· 

sıl b!nisi AtatUrkUn ip.ret ve ilhamla· 
rile 1ş Bankasının başında aenelerce 

bütün kUdretryle çahJmıştır. Dünyanın 

tanıdığı pek mühim bankalardan biri 
haline gelen tş Bankası buhran denilen 

en rr.üthit badirenin savletine karJı Ce. 
tal Bayarın azim ve kudreti ile muka -

vemet etmiş, buhranı m:ığlUp etmiştir. 
Memleket, Celal Bayarın müabet fa

aliyetinden çok §eyler beklemektedir. 

Vekiller Heyeti toplandı 
Ankara, 29 (Telefonla) - Diln öğ

leden sonra Celil Bayann riyaseti al • 

tında toplanan Vekiller Heyeti içtimaı 
uzun müddet devam etti • 

Dünkü toplantıda müzakere edilen 

mevad arasında yeni Alman ticaret an
laşması da bulunmaktdaır. 

Tan gazetesi 
10 gftn müddetle kapatıldı 
Ankara, 28 (A.A.) - 28 eylül 937 

tarihli (Tan) gazetesinde çıkan, Teşki· 

latı Esasiye kanununun tadil ddile<:c • 

ği.ne, intihabatın yenileneceğine dair 

haberler ve devlet vwkaııru tahrif ede

rek vaki nqriyat, memleketin umumt 

siyasetine dokunacak mahiyette bulun
duğundan matbuat kanununun 50 inci 

maddesi mucibince bu gazetenin 1 O 

gü müddetle kapatılmasına v~killer 

Heyetince karar vcrilmiş•ir. 

Cinayet ve 
zararları 

(B~ tarafı 1 incide) 
mU,tUr. Bu 2000 İtalyanın l51UmUne dayana. 
rak İtalya bugUn koskoca Habe§ imparator. 
tuğu üzerinde hak iddJa ediyor; 
"- Kan döktüm; zaptettım. Habeı diyarı 

artık ltalyanmdır. Zir& bu topraklar İtalyan 
vatand8§lartnm kanı baha.mı& elde edilmiş. 
tir!,. 

Demek k1 2000 lnaanm ö!Umlf 10 milyon 
diri huıan ve 800,000 kilometre murabbaı 

toprak değerindedir. Bu mantık doğruyu; 

Japonlarm Uzakp.rkta yaptıktan zararı 

~yle hesap etmek lAzımdır: 
Her on beı dakikada bir buçuk Habqis.. 

tan-

BABD 

projesinin tanzim.ine memur komite 
saat 17130 da. toplanmıştır. 

İngiliz mura.lıhas heyeti, bir metin 
tevdi etmiştir. Bu metinde ademi mil· 
dahalenin muha.f aza. ve takviye.si hu
susunda. ısrar edilmekte, ~in akamete 
uğraması takdirinde meselenin heyeti 
mecmuasının yeniden nazarı itiba.re 

alnım.ası 18.znn geleceği beyan-olun· 
maktadır. 

Delbos, İngiliz metnine müzaheret 
etmiştir. 

Del Vayo, bu metni müzakere eııaııı 
olmak itibarile reddetmiş ve lspanya
nm müracaatına esas teşkil eden §11 

beş noktayı ileri stlrmilştür: 
1 - Alman ve !taıyan teca.vilzUntin 

vaki olduğunun tanınma.sr, 

2 - Milletler &mi.Y,eti tar&f mdan, 
bu teca.vüz.e nlha.yet verilecek bir 18-' 
kilde, meselenin mUstacelen tetkiki 

3 - Muktezi harp malremesinin 
mUbayaası hakkmm iadesi, 

4 - İ:Jpanyol olmayan muhariple
rin !spanyadan çıkanlma.sr, 

5 - Akdeniz.de, kabul edilmiş olan 
emniyet tertibatm.m İ.spanya.ya tet
mlli. 

Müzakerat icra. edildikten sonra la
panya murahhasınm bu Mbah ua.t 9 
da Valencia hUldmıet.ın:in bu be§ nok
taya. müteallik olarak yapa.bileceği 
azanıt fedakarlıkların hududunu g&s
teren bir projeyi tanzim etmesi karar 
altına almınıştı:r. 

Bir üçler konferansı mı 
toplanacak ? 

Londra 29 (A,A,) - ltaıyaya 'Yerilecek o. 
lan Franaız _ lngillz notaamııı bugi1D k&bL 
ııede tetkik edilmeal muhtemeldir. 

Projede gönWIWerl geri çafırmak imkAm 
ba.sıl olmadıtı takdirde almmur muhtemel 
tedbirlerden bahsedilmesi de ihtimal d&bllln.. 

dedir. 

İspanyaya ecnebt müdahalesi meseleatnl 
tct'klk etmek üzere projede lııglıtere Fran 
as. ve İtalya ara.mıda mllz&kereler yapılmaaı 
tekllf edilmektedir. 

Tayyare postalan kaldınhyor 
Bayonne, 29 (A,A,) - FraııklsUeriD elle.. 

rinde bulunan İspanya erazislnden geçmenln 
arzetmekte olduğu muhataralar dolayıalle 

Pirene hava nakliyat kumpanyuı bazı bat. 
!ardan ıservlalerlnl taW etml§tlr. 
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Fransız istihbarat zabiti resmi . ~etlrmlştl; 
Hanrlyet bunu göriloce çığ:ığa bastı 

- Yapamaz. Çünkü bu işte herkes- 1 
ten evvel kendi başı yanar .... Para mu- ı 
kabilinde bize rapor sattığının meydana 
çıkmasını hiç ister mi? Bu işin şaka- ı 
sı yoktur .... Divanı harbin vereceği ka
rar malümdur ... O ciheti merak etme, o 
adam bundan sonra bizim edilimizdedir. 

Vaziyet artık tamamiyle tenevvür 
etmişti. Meçhul casusun verdiği maHl
mat tamamen doğruydu. Bu ıerait altın 
da casusun komitenin itimadını kazan
nuı biri olduğuna şüphe edilemezdi. 
Hraçla saatlerce süren konuşmalarımız 
bizi bu neticeye var.dırmıJtı. Bu kanaa
timizde isabet mevcut olup olmadığını 
ancak Fransız zabitinin getireceği 

fotoğraf meydana çıkaracaktı. 
Saat sekiz buçuğa doğru Hanriyet 

BakITköyünden avdet etti. Kendisine 
verilen vazüeyi ifa edemediğinden .do. 
layı canı sıkılmıştı. Bunun sebebini §U 

• suretle izah wyordu: 
- Bugün bütün işler.miz aksi gidi

yar. Taksimden bir otomobile atlayıp 
Baktrköyüne giderken evvela Şişhane 
yokuşunda iki otomobilin çarpışması 

yüzünden yarım saat beklemek mecbu
riyetinde kaldım. Kaybettiğimiz zama
nı kazanmak için sür'atlı: yolumuza 
ldevam ederken bu s er otomoli.limiz 
Sirkecide bir tramvaya çarpmaz mı? 

Polisler etrafımm sardı. Baktım iş u. 
ı;ayacak, şoförün parasını verip ba§ka 
bir otoru,obile atladım ve Bakırköyüne 

vardım. 

- Geçmiş olsun sevgilim, iki kazayı 
birden geçirmişsin. 

- Daha bitmedi ki, üçüncüsü de var. 
- Bir kaza daha mı geçirdin? 
- Hem büyük ibir kaza . 
- Hayrola .. Çabuk anlat, merak e-

diyorum. 
- Yüzbaıı De La Croit'ı bulamadım. 
Bu sefer Hraç atılarak sordu: 
- Neye bulamadunz?. 
- tzinliyrniı .• Benden yarım saat ev 

vel trenle İstanbula inmiş. 
- Hay aksi şeytan! .• 
- Yolda iki defa kaza geçirmenıiı 

olsa idim, yüzbaşıyı evinde yakalaya
caktım. 

- Zarar yok, onun için üzülme .• Bu 
işte senin kabahatin yok.. Keıke daha 
evvel telefon etseydin, boıu~una yo· 
rulmazdın. 

Hanriyet bir taraftan macerasını an. 
]atıyor, bir taraftan da elbiselerini de· 
ğiştiriyordu. Bu esnada kapının zili 
çaldı. Üçümüz birden yerlerimizden 
fırl:ıdık. Hepimiz de zabitin geldiğini 
anlamıştık • 

Hanriyet bu talimat mucibince hare
H raç alelacele şu talimatı veriyordu: 

- Yukarrya getirme. Aşağıdaki salo
na al. Sogomon gelir, size iltihak e. 
der. Beni burada görmesin. 500 lirayı 

ver, fotoğrafı elinden al.. Yarın akşam 
tekrar gelmesini tenbih etmeği de unut-
ma. .• 

aHnriyet bu talimat mucibince hare
ket ederek .Fransız zabitini evin alt ka. 
tındaki bahçeye nazır büyük salona 
almıştı. Ben salona gir+aiğim zaman 
titbitin cüzdanım hemen iç cebine in
dirdiğini görmüş fakat görmemezlik
ten gelmiştim. Bir müddet öteden beri. 
den konuştuktan sonra Hanriyet sor • 
du: 

- Vadettiğiniz fotoğrafı getirdiniz 
mi? 

- Tab·i, az kalsın unutuyordum, 
buyurun, a:yerek cüz.klanından bir ve• 
~ka fotoğ':afı çıkardı ve: 

- tşte Serj jak budur, diyerek. 
Hanriy,'1e uzattı. 

Hanrlyet fotoğrafı eline alınca müt· 
hiş bir çığlık kopardı, ve: 

-Vay hain, vay .. Vay alçak vay ... 
Şimdı her şeyi anlıyorum.. Ker.:'i'aine 
yüz vermediğ"mi görünce bu martaval
lan uydurmuş. Nasıl bunu daha evvel 
keşfedemedim, deyip duruyordu .. 

Fazla sabredemiyerek, fotoğrafı Han 
riyetin e!inden aldım ve tetkike başla • 
cım. Bu, otuz beş yaşlarında, uzun çeh
rcıı. karayağız bir adamın r~i idi. 
Her halde böyle bir adam tanmuyor -
dum. 

Hanrlyet resmi elirr.l:ien kaparak: 
- Bir dakika müsaade edin, yukar

da bende bunun eşi olacak, yanyana ko· 
yalım da görün diyerek yukarıya kot· 
tu. 

Hanriyet, beıt dakika sonra yanımıza 
cönerek elindeki fotoğrafı zabite iade 
etti. 

- Alçağın resmini bulamadım. Her 
halde yırtmış atmış olacağım, diyor -
du. 

• Zabit fotoğrafı gene cüzdanına yer-
leştirerek Hanriyetten müsaade istedi 
ve bizden ayrıldı. Hanriyet onu kaptya 
kadar teşyi ederken ben de Hraçın ya
nına çıktım. 

Zavallı dostumu hiç bu vaziyette 
görmcm·ştim .. Ba ını iki e:ıer:nin ara
sına almış, dalgın ldalgın düşünüyor • 
cu. O kadar dalmıştı ki benim salona 
girdiğiaıi bile görmemişti. Kendisine 
yak•aşarak elimi yavaşça omuzuna da· 
yadım. Evvela hiç aldırış etmedi. Faz· 
la dalgın ol:luğunu görünce seslendim, 
ve 

- Hraç 1 Ne düşünüyorsun, diye sor 
dum •.. 

Dostum, derin bir uykudan uyanmış 
dbi sarsıldı, hayretten 'biiyümüş göz -
lcrini bana tevcih ederek, ı;ordu: 

- Hanriyet nerede? 
- Zabiti teşyi ediyor, .iemeğe vakit 

kalmalJan sevgilim koşarak sdona girdi 
ve doğru Hraça : 

- Ben size saadetimizi çekemiyen -
lC>r var dememiş rri idim? dedi. Fakat · 
nasıl oldu da bu alçağı daha evvel keş
fedemedim, ona yanıyorum. 

Hraç tamamen kendine gelmiş, 60· 

ğuk!<anlılığını tekrar bulmuş olacaktı 

ki, Hanriyeti hafif tertip isticvaba baı
ladı: 

- Bu alçağın seni sekcmediğini ne
reden biliyordun?. 

- Bu adam, eskidenbcri bana mu -
sallat olmuıtu. Altrmızdaki katta otur· 
duğundan, evı:.me çıkarken mutlaka o
nun katından geçmek mecburiyetinde 
bulunuyordum. Fırsat buldukça önU· 
mc çıkar: ''Bonjur güzel komşum.,, 

"insan komşusunu selamlamaJ:lan ge
çer mi? . ., ''Niçin benden :ıefret ediyor
sunuz?,, ve bunlara benzer binbir türlü 
sıkıcı sözler sarfederdi. Ben İ§İ p·şkin
liğe vuruyor ve adamın maksadını an • 
lamamıı gibi hareket ediyordum. Hal
buki herifte yüz, surat yoktu, cüretl 
her gün bir kat daha artıyordu . Nite
kim bir gün de posta ile bana gelen bir 
mektupla gazeteyi postacının elinr.:len 
almı~ ve evime get=rmi~ti. Kapıyı aç•n· 
ca, mektubumu vererek r.eri çekilecek 
yerde, beni adeta iterek kapının aralı -
ğına gire,: ve "ne güzel .ıpartımanınız 

var., diyerek etrafına göz gezdirmcğe 
başlamıştı. Kendisini zorla kapı d·şan 
edebildim. Bu mukavemetten sonra btr 
daha bana selam vermiyeceğini düşünü
yor ve kerdi kend'me seviniyordum. 
Halbuki ayni günün akşamı herif gene 
kapımı çalmasın mı ? Bu sefer de c\.şi

nin ağrıdığını bahane ediyordu.. Bü· 
tün hiddcfme rağmen kendisini içerL 
ye aldım ve ağzını muayeneye başla· . 
drm. Ağrıdığını söylel::liği d şte ne bir 
çürüklük ,ne de d. ğer b=r hastalık izi 
görünmüyordu. Kend1sine lfr oyun oy
namak ve ayni zamanda bir ders ver
mek için "bu diş tedavi edilmez, ldcr -
hal çekmek lazım .. Yoksa apse yapar 
kanınızı zehirler . .,. dedim. Sapa sağ -
lam dişini çekmeğe hazırlandığrmı gö • 
rünce itirazlara ba!ladı. ''Siz b;r : ıaç 

koyun kar,:dir,. deyip yalvarıyordu. Ko
rncl:iyayı fazla uzatmak ~::ıtemedim ve 
''ben böyle dişi todavi edcmc.m, lütfen 
başka bir rli§çiye gidiniz., tledim. Bu -
nun üzcrin.e adam maskesini atarak a
çıktan açığa ilanı a~k ctmeğe ba~la

maz mı? Ne yapacağımı şaşırdım. Bere· 
ket versin, bekleme salonunda arkrr.laş. 
lardan iki kişi vardı. Ani bir ha~ketle 
bekleme salonunun kapısını açarak 
"buyurun,, deyince adam yavaşça "ala· 
cağın olsun, ben de senden bir intikam 
alayım da gör!,, demiş ve yum:uğunu 
sallryarak defolup gitmi~. Aklı sıra 

intı"kammı aldı • (Devamı var) 

Yüksek 
sosyetede ı 

Erkek - Suareye geç gideriz değil 
mi? 

Kadın - Tabii! Biliyonıun ki bir su 
areye h('rkes gclmcdco evvel kimse ı 
gitmiyor! 

- K1ı~tibcmiıı yeni damı na.'11? 

Kaıro koca 
Kibar karı koca seyahatte bir otele 

inmişlerdi. Otelci, müşterilerin paralı 
olduğunu anhyarak otelin en iyi oda
eını ayırdı. Yolcu: 

- Bize iki oda lizım ... dedi. 
Otelci özür diledi: 

- Affedersiniz, ben karı koca oldu
ğunuzu evvela anlıyamamıştım. 

- Bakm, piyesin b<ı§langıcındanbe. 
ri hep ttyuyor. 

- Peki ama, bunu söylemek içi>t mi 
beni 11yaııclırdım::? 

Kumarbaz 
Dişçi, hastanın ağ?.ını bir karış a.1;. 

tırdıktan sonra uzun uzun muayene 
etti: 

- Anlaşıldı, dedi. bir briç (iki diş 
arasında. yapılan köksüz sun'i diş) 

yapmamız lazım ... 

Kumara düşkün olan hasta, gözleri 
heyecanla açılarak atıldı: 

- Bir poker yapsak daha iyi değil 
mi? 

- Garson, lnt getirdiğin yemek il;i 
poraiymı nııı1 

- E1•et. 
- O h<ılde içiııde ncdcıı bir tane si. 

nck var1 
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TaJJYarcci - iyi ki 7Jaru§htii.m1i !tl 
m1-11m; yağm,tlT yağıyor! 

Sadok hDzme'tçD 
Hizmetçi kapıyı açıp sordu: 
- Ne arzu ettiniz efendim? 
Ziyaretçi cevab verdi: 
- Bay Mehmetli görmek istiyorum. 
-Ne iş için? 
- Bir borç meselesi. 
- Bay Mehmet dün seyahate çıktı. 
Ziynret~i! 
- Yazı:C, dedi, kmdisin<! borcu.mu 

ödiyecektim. 
Hizmetçi atıldı: 
- Bay Mehmet bu sabah seyahat. 

ten döndü. 

Aıme - Pencereden kôyıt parçaları 
atm.a dem.edim mi1 

Çocııl; - O kağıt -parça..-tı değil an. 
ne, biwt... 

oıntDkAır vaır R 
Mişonaçi benzinin çok pahalı oldu. 

ğunu iddia ederek b:ı.ğırıp çağırıyor -

du. Kahv('de etrafına toplananlardan 
biri sordu: 

- Kaç otomobiliniz var? 
- Hiç yok! 
öteki şaştı: 

- Öyleyse? 
- Otomobilim yok ama, çakmaG"ım 

var! 

F:tkcl~ - Pari.cıe yekUk, bütföı vak. 
tini hep yazmakla gr.çiriyorsım. 

Kadrıı - Paristc olduğunııt:ll bütün 
taıııdıklarım r:: bilmccliktcn .soııra bu 
kadar n'll18Taf a 1/flZık olmaz mı 1 

Plllç 
Lokantada müşteri garsona söylen

di: 

- Bu pilic en aşağı on be3 yaşın_ 
daymış! 

- Aman efendim nasıl olur? !\ere. 
den anladınız? 

- Di~lerle ... 
Garson s;aşırdı: 
- Dişlerinden mi? Pilicin dişleri 

yoktur ki! 

- Pilicin di11leri yoktur ama1 benim 
var! 

ÇevnkOl{Bln 
faydasu 

Seyis, gayet azılı bır beygire ıemcı 
vuruyordu. Yan tarafta duran biri 90r• 
du: 

- Bu beygir size arasıra çifte atı· 
yor mu? 

- Hayır. .. Fakat l:azan, benim az 
evvel bulunduğum yeri çiftele. 

MtüıbaOağa 
OltA ile balık avlıyordu. Biri attı: 
- B •n geçen sene on dört saat mU

tcmadiycn balık tutuyordum. 

Öteki a§ağı kalmak iıııtemedi 

- Ben bütUn gece balıkt utuyor .. 
dum! 

- Olta ile mi? 
- Olta ile .•. Ama ben yem olarak 

ateşböccği kullanıyordum! 

Biletsiz !l<>lcıt - A nuın ne korktum! 
Boıı seni biletçi samnı.1tım! 

IFevıKauacae noaç 
Adamın biri arkada§ına: 
- Bu yaz, nezle oldum, dedi. 
Arkadaşı cebinden bir kilçük kut~ 

çıkararak: 

- Al, bundan, dedi, fevkaladedir. 
- Tesir eder mi? 

- Tesir eder mi ne demek? Ben otı.ı• 
iki &enedenberi nezleyim. Bu ilaçtııl 
başkasını kullanmam .. 

- Hey: Eller yııkarı! 

nçgüvey 
Eve içgüveyi alan komşusuna ,or

du: 
d' - Nasıl, damattan memnun nıu• 

nuz? Kızınızı mesut ediyor mu? 

D k · d·~· · da!ll - amat ızımın ne ıste ıgını 

o ıöylemc<len gözünden anlayıveriyot· 
- Mükemmeli 
- MUkemmel ama anlağıgı ıeyi sıt•·' 

almak gene bize cKiıüyor 1 

Mii-1teri (otel garsonwıa) - rıe? 
Penccr~lcrdc perde yok mıı 1 ıı . car 

- Perde.ye lüzwm yok ef endrnı. 
Zar çok kirlwir ! 

.._ 
~ 
b ... .... 
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rız. Bunu unutmayın. Belki diyorum, meye başladılar. Olukta ilerlediler. Da. Landrlnin gösterdiği bu fedakarlık - - l!.vet, yüzde bir kurtulma.k ti.mi. 
çünkil buna pek emin değilim.. mm yanına kadar geldiler. tan son derece mütehassis ol.muştu. dimiz var. 

I..andri endi§eyle dedi ki: Eski sırayla, yani Pardayan önde; Fakat heyecanını göstermemeye çalı. - Şüphesiz. Eğer başka bir çare 
_ Bu damı aşmak belalı bir §CY Landri ortada, Valver de en arkada. §ıyordu. bulamazsak buna ba~vuracağız. 

ı k ·· ··1·· k ktak' b v p rd b. ""dd t t kta Bu esnada Landri seslendi: mösyö. Eğer düşmeTRk bir mucize -. o ara goru unce so a ı agrışma- a ayan ır mu e sus u n - Aman dikkat ediniz. Eve girl ~ 
dir. Ben eminim kl yuvarlanacağız, ke lar tekrar baııladı. Birkaç el silah da !Onra dedi ki: .. 
miklerimiz tuzla buz olacak. atıldıysa da Pardayanın tahmin etti. - Sen cesur bir adamsın Landril. yorlar ... 

b. ği gibi onlara kadar yetişemedi. Par. _ Hayır mösyö. Ben çok korkak Filhakika yirmi kadar silahlı adam. 
Pardayan sert ır tavırla au cevabı ikişer ikicer evin kapısından İ"cri gL. a· dayan damın kenarında durdu, yanı bir adamım, sizi temin ederim ki, hiç u 11 

yer 
1
: uçurumdu. Dikkatsizce yapılacak en bir vakit kavgaya ilk defa ben başla. meye başlamışlardı. Rospinyak bunla. 

- Görilrliz. Eğer senin eski efen. ktiçu""k bir harekette aşagrw yuvarlan • d b rm başındaydı. Pardayan ve Valver 
arak marn. Eğer tesadüfen kavgada. a. u. 

dinin eline canlı ol geçersen bun. ması muhakkaktı. d pencereden uzaklaı:ıtılar. Yalnız Lan • 
lunursam ilk fırsatta tabanları kal ı - ~ dan korkmuyor musun? Eğer kork. dri sokağı kontrol ediyordu. Parda • 

muyorsan geri dön ve ilk dam kapa. Landri şövalyenin arkasında dur. rıp kaçarım. yan biraz düşündükten sonra dedi ki: 
ğından içeri girerek Konçiniye tes _ muştu. Dikkatle iğildi, damın meyli ü. Pardayan gülerek sordu: _ Eğer buraya gelirlerse, bu kapı 
ı . ı zerine uzandı, arkasını boclugw a çevire. - Ya kaçamazsan? 
ım o · ~ bir dakika bile dayanmaz. 

Valver ve ben Mareşal Danknn eli. rek, ayaklarını da oluğa iyice yerle§. - O vakit mösyö, kendimi şiddetle Valver §Öyle bir teklüte bulundu: 
ne diri olarak geçmektense düşüp par. tirdikten sonra: müdafaa ederim, buna inanınız ki vü. - Merdivende duralım. Geniş de .. 
ça parça olmayı göze alıyoruz. - Haydi!. - diye bağırdı. cudumun kıymeti vardır. ğildir, teker teker çıkmzya mecbur 

Landri bu sözlerden sonra kal'i ka. Valver de bunu bekliyordu. Hemen - Üçümüz"de şimdi tehlikedeyiz. O kalacakları için bir haylisini hakla • 
Tarını vermiş bir adam haliyle dedi Landrinin üu>r:nden atltyarak arka üs ' halde kıymetli vücutlarımızı müdaf a. nz. 
ki: tü uzandı ve çok büyük bir meh:ıret. aya çalışalım. _ Evet, haklıya biliriz ama, onlar 

_ Ben de kara; verdim: Konçini. le tırmanmıya başladı. Böylece Lan. Bir müddet daha pencereden bak - o kadar kalabalık ki, bu çokluğa kar. 
nin eline ge..n.ektense ölmeui teı cih drinin omuzlarına kadar vararak ayak tılar. Sokağın iki ucundaki askerler §ı nihayette mağllıb oluruz. Zaten ba. 

...... .J lannı birleştirdi. O vakit La.odri el. b ki · l d K · 'nin d 1 k ı yuk k ki ., B. ederim. Eğer öleceksem ha buradan e eşıyor ar ı. onçını a am an ·a ım arı çı aca ar mı . ıraz ev 
dücıerek ölilrüm, ha onun eline düşe. lerini kaldırarak Valverin bacakları. da kapının önünde olmalarına rağmen vel düşündüğümüz gibi belki de evi u. 

:.- nı sıkıca tuttu. Bu suretle oluğun ü. h · b" h k tte bulunmam ktaydı v k lk ., rek gebertileyı·m. Haydi mösyö, yürü' • _ ıç ır are e a • çurmaga a ararsa ne yaparız. 
zerinde dik bir merdiven vücuda gel. 1 A v ·ad ti ak ·· ~·elim. ar. yagını şı e e yere vurar soz.. 

Pardaya n, Land:-inin bu sözlerinin miş oldu. Mareşal Dankr, Dalbaran ile konu. ]erine devam etti: 
çok ciddi olduğµnu anlıımıştı. GUlüm. Firar edenlerin bu canbazhğını gö. §uyor, Fa.ustanın adamı Konçininin - Ah, şu Faustanm beni şimdi öl .. 
siyere'< dedi ki: renler susmuş, ha)Tetle onlara bakı - söylediklerini kabul eder bir tarzda dürmesini hiç istemiyorum. Onun pro-

yorlardı. Bu işin sonunda. bir felaket başını sallıyordu. Pardayan bunları jelerini alt üst etmeden ölürsem çok 
- Ş"mdi brni dinleyiniz. Programı. olacağını düşünerek bu üç kahrama. görünce: fena olur. Daha. milcadclenin başın • 

mı :ınk.t~yu:1 ? na karşı yavaş yavaş sevgi beslemeye - Ac:ıba neye karar veriyorlar? dayız. Ben ortadan kalkarsam o, çok 
Şöval:10 t~tbik edecekleri projeyi başlamışlardı. • diye kendi kendine sordu _ Düşma _ rahat edecektir ki, işte bunu istemi. 

anlattı ve 50nunda sordu: Valver de iyice yerleştikten sonra nm ne yapacağını bilmemek çok fena. yorum. 
- Anlaşıldı mı? şövalye, beklediği işareti verdi. Par. dır. - O halde, bir karar veriniz mös.: 
- Eve~. anladım rr.ö~y0. dt.yan da Vah-erin yaptığı hareketleri Şövalye bir taraftan bu adamlara :ı:ö ..• 
- Lüzumu kadar kuvvetin v:ır mı? yaparak evvela Landrinin, sonra da bakarken diğer tsıraftan da damları - Ben kararımı çoktan verdim, of. 
- Gözültti!ğündcn r.h!ha pek c;ok Valverin omuzlarına tırmanarak sivri sözden geçiriyordu. Nihayet dedi ki: lum . 

• kuvvetim Yar efendim, korkmayınız.. damın tepesine kadar yükseldi. Kuv. - Eğer oradan kaçmıya mecbur o. Pardayan bunları söyledikten sonra 
- Raydi öyleyre. Çvcuklar, emin o. vetli bileği sayesinde kendini yukarı hırsak yüzde doksan dokuz düşerek pencereye döndü, dedi ki: 

hı:ı ki he"T ~!Y yolunda g!cfocektir. çekerek ata binmiş bir vaziyette da • kafamızı parçahyacağız. - Bu adamların hiçbirisi gideceği.. 
Par ··c.n b:t t:ı oldı:~ halde yüril. mııı eivri tepesine oturdu, derhal ge. Valvcr cevab verdi: Jniz bu yolda bizim arkamızdan gele.. 

~~~~----=-----'-~~--=-~--~~~-..&...~~~~_:__--=-~~~~:__~~~ 
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mez Bu yolda gidebilmek için in.sa.. 
mn öıUmU 1i3zUne alması llzmıdır, 
binaenaloyh biz buradan giderken ar. 
ltamızdan bir hUcuma uğrıyanıayıı, 
Şimdi kalbim rahat olarak öno geçi. 
yorum. Yalnız bir şey var ki o da, §U 

'lam kapakl&rından biriıinde bir dü". 
marun olmuıdır. 

Landri yav~a: 
- Şu dam kapaklarından birinin ı. 

r.en;ine atlaM.k olmaz mı? Belki bir 
kurtuluş çaresi bulabiliriz. dedi. 

Pardayan, Landriyi •UzdU. Koca he. 
rifin rengi atmııtı. Şövalye tatlılıkla 
dedi ki: 

- A oğlum. Bizi oradan görnıez.ler 
mi? Senin dediğini yapmakla. kendi • 
m: ı.ı bile 'Dile ele vermte oluruz. 

- Bunda hakkınız var. 

- Biz bu kapaklardan mümkün ol. 
duğu kadar ut.ak duralım. Bana güve. 
niniz ve benlın tuttuğum yolu takip 
ediniz. Fakat çok dikkat ediniz, aya. 
ğınız kaymasın! 

Şövalye kılıcını çekti. Valver ile 
Landri de ayni hareketi yaptılar. Ev. 
' 'ela, pencereden çıkarak oldukça dar 
ol:ın oluğa ayaklarını yerleştirdi VE' 

Hal caddesine doğru birkaç adım aL 
tı. Soka~tnkıl~r Pardayanı görünce 
yuha savurmıya başladılar. Pencere • 
lerdaki seyirciler cesaret ve kahra. 
manlık göstermek arzusuna kapıldılar 
ve: 

- !şt :ı haydud kaçıyor. Yuha, yu. 
ha, yakaiayın serseriyi! 

Diye avazları çıktığı kadar bağır. 

:nuya ba~ladılar. 
Şöval)enin arkasından Landri gö. 

~ktü, or.u da Ode dö Valver takip eL 1 
tt. Kaçanlar Uçle§ince a§ağıdan gelen 

1 
ktltlirler, bağrıımalar da 1.Jya.dclcşti 

Halk ne olduğunu bllmec.1cn mütem~-

diyen 'küfrediyordu. Pardaya.n, ark._ 
dqla.rmın da. ıeldiğini görünce: 

- Haydi yola! dedi ve yürüm~~e 

başladı. Üçü de yava4 yavae ve çok 
dikkatli yürUyorla.rdı. Gôıleri önlerin. 
deydi, yan tarafa bakmıyorlar, bu au. 
retle mUthls uçurumu görerek balla. 
nnm dönmemesine gayret ediyorlar. 
dr. Onlar bir hayli ilerlemltle.rdt ki, 
aokakta1d1er ıuıtula.r. Herkes p.ya.nı 
hayret bir ce8arete malfk olan bu Uç 
arkadaşa artık fena saz aöylemtyordu. 

Üç kahraman evlerinden u~. dört 
ev aşmışlardı ki, Pardayan birdenbire 
durdu ve geri dönm~en: 

- Durtmu.ıl 
Em.rint verdi ve hemen Ulve ettl: 
- Dikkat ediniz; Ur.erimite a~ e. 

decekler, hemen yer6 yatınız. 
Bu "°zle.ri aöy1erken, bu dar yere 

nasıl yatacaklarını da götttrm$k irıtl. 
yormuı flbi evvell kendiii uz&ndı. On 
lar da f(Svalyeyi taklit ettiler. Bu at. 
r&da birçok silah setleri tıitJldi ,.~ 

kurtunlar Uç arkadafın UıtUnoon geç. 
ti, damlara ve kiremitlere çarptı. 

Bunlarclan birçoğu yere yuvarlandı • 
lar. Silin sesleri kesildikten eonra yi. 
ne evvell Pardayan ayağa kalktı ve: 

- Vakit kaybetmiye ıelmez, h~men 
yola dUzUlelim .• dedi • 

Pard!lyan gittikçe geniş adımlar a. 
tarak ~ürüyor, diğ~rleri de onun gibi 
hareket ediyorlardı. Böyle yirmi adım 
kadar ilerlediler. Afağıdakl eUrü bun 
larm uz:ıklaştığını görUnce, yine ha. 
ğımuya. başlamı~lardı. Fakat üç ar. 
kadaş buna. ehemmiyet vermiyorlar. 
büyük bir dikkatle yürümekte devam 
ediyorlardı. 

Pencerelerde ve sokaklardaki halk 
yüzlerce insanın yalnı.ı bu Uç kişi için 
ha:-ck~t.'.! geldiğini tamamiyh anlayın. 
ca. biraz evvel "serseri" dedikleri Uç 

P~RDAYANIN KIZI 

kahramanın artık kurtulmasını bile 
temenni etmekteydiler. 

Pardaya.n ıayesine ulaenıak için bü 
yilk bir ıayret sarfediyor ve buna 
yakl&fıyordu. Bu bir, iki damın kartı
la~tığı mahaldi. !ki dam arasında dat 
bir ıeçit vardı. Bu ıeçide bir k~re 
varsalar sağlam bir yere gelmiş ola
caklardı. Bundan baıka da sol& dön~
cekleri için Konsuneri sokafı ile orL 
daki askerlerden uzakla~mış olacak -
lardı. Bu suretle de ateş ed{lmek kor. 
ku!u da ks.lmıyacaktt. 

Şövalye iitediğl yere yaklatınc& 

süratlendi ve blrdenöire 8ôla ıt.Uıya. • 
r&k: 

- Çabuk! 
Diye bağırdı , •• göıden ka;>'boldu. 

Atlar &tlamaı g~ri döndU, bu 11r&da 
lıAndrl götUkmllıtü. Demir gibi kollL 
ı iyle onu bil~ğh1&n yakaladı, kendine 
rakti, onu yanına aldıktan 11<>nra ıtra 
Valverlndi. DellkanJl}'l da ayni tarzda 
kurtardı. Bu Hareketl~r bir u.niyede 
olmuıtu. Pardt.yan kendilerini kovalı. 
yanların hUcumunda1\ kurtulduklannı 
nnlayınc:a da.mın ilzerine oturdu ve ar. 
kadaşlarına biraz nefes alabileCtkle • 
rini bildirdi. Valver v• Lendri de yere 
otutc!ular. Hepıinin de rtnk~i kUl fi 
bı olmuştu. Ahnlarııtda.n soğuk terler 
~.kıyordu. omuz.Jtrını daırta dayıya -
ra!t gUne1t ka.rşı uzanıp kaldılar. Hiç 
bir şey konuşamıyorlardı, Kaf at arı 
yorulmuş, b!yinleri durmuıtu. Hep -
sinden evvel yin. Pardayan kendini 
topladı. ııilkindi. vaıiyeti bir anda 
1mvn;rara.k arkada.flarına. döndü ve: 

- Burada oturmanın ııraı;ı degil 
• dedi • Daha işimiz bltmtdi. Bundan 
Mnra yap:ı.caklarımıı yanında şfmdf. 
ki vot.lyetimiz çocuk oyul)<;ağı gibi 
kalır. 

Valver ile Landri de doğruldular, 

biraz e\'Velki hall~rl kalmamıetı, Mp. 
si azimklr bir tavır AlMı§lardı. Par .. 
dayan önde oldufu hi.lde, tektat yü.. 
rllmeyt bafl&dılar. tnce bir yolu tehli. 
ketl~e yUrtıdUler. Acaba. nereye gidi .. 
yorlardı? ŞUphealı kl Pardtyan yap.. 
tığı işi biliyordu, fakat hi~bir ~y 8ÖY-

1emiyorc!U. 
Ode dö Valver ve Landriye geltnee 

,övaly•ye ktreı eınnly~tl~rı o kadar 
bUyUktU kt, bf Q korkueus onun a.rka. 
tnndtn gidiyorlar, hiçbir teY sorınu .. 
yorlar. yalnız dll~meie dikkat edt. 
yorlardı. 

Pardayan birdenbire durdu. HenUı 
lkl dam a.ruın~ o\ınaltnııt ralmcn 
on adım kadAr l1Md4! bir boflul< g~ .. 
rülüyol'du. Şövalye g81"1 d~ner~lc tel· 

lendi: 
- Dtkka.tı Şimdi yine bir oluğU ta. 

kip edeceğiz. Sağ tarafımız boştur. 
Yanlıt blr adım atarea.k dilter. kaldı. 
rımlat uurinde yamyUll oluruz. 

Landrl, bU ılSzlerin 1ctnd111ne a.lt ol 
dutunu anladı \re ıu cevab1 vtrdi: 

- Uçurum ıc.tnannd& ytll'ü~ye a.. 
ltşıyorum efendim. 

Par6&yan: 
- Bun~n hqka. bu kudunnut kurt 

la.r bizi tekrar görecekler. Şimdi • .. 
t~lerinden kOrk.m&J1\. ÇilnkU buradan 
bir hayli uzaktırlar. Fakat gideceği • 
rn 'a yolu görmemelerini laterim. 

Dedi ve içini çekerek ili.ve etU: 
- Fakat başka tUrlü yapmamıza da. 

imkan yok. Bu oluğu takip edeceğiz. 
gayet sivri bir dama varacağıı. a~ 
damı da geçecfiı. Tekrar Kcmeuner~ 
Boka.ğına. gelmiş olacağız. Eğer inme 
istersek yakalanacağız. 

~· d" .. ;;_,. dik' .. •t ediı\is: e,. • .,ım ı ıu aoz_.... .11o• 

ftr bu damı aşıp da öte tarata ~ 
!;;tbilirsek belki de canımıı.ı kurta1°1 -
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Bugünkü U~ia GOmrllk M. H. T. 2 Satıoalma 
Komisyonundan : 

Mıihammen Jlu1X1kkıat lhaümin 
Miktarı b«Leli tem4tuJtı Tarihi Günü Saati Şekli 

Kilo Ura K. Lira K. 
25040i 3430 88 2580 00 13/ 10, 937 Çfrşamba 10 kapalı zarf 
9155 8 25178 67 1890 00 ti " 15 " 

a 553596 28399 50 2130 00 14/ 10/ 937 Pef"Bembe 10 ., 
Uı·fo giimriik muhafaza ikinci tabur satuıalma konıiıtyonund'ln: 
1 - Urfada gümrük muhafaza. ikinci tar.ur ve talimgahlar erat ve 

Y\'anatı ihtiyacı için muka\·eleye bağlanacak olan cins ve miktarlarile eksilt
nin giin ve saatleri ve şekilleri yukarda yazılı üç kalem madde cksiltme

çıkarıJmıştır. 

2 - Şartname ve cvsafları komisyondadır görlllebilir. 
3 - İsteklilerin ilk teminata ait vr.zne makbuzu veya banka mektuır 
\'e k~nuni vcslkalarile birlikte t>ksiltme sa:ıtlerinden bir saat en·eline ka-

teklif mektuplarını Urfada köprll b&.§ında gümrük muhafaza ikinci tabur 
argahma tabur satmalma komisyonuna vermeleri. 
4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanuna göre 
ası ıl..~n olunur. (6356) 

Istanbul Erkek ö~retmen Ol<ulu 
Satına !ma Komisyonundan: 

Okulumuzun 937 mal\ yılına ait sekiz aylık mekülat ve mahrukat ihtiyacı aşa
ıöıterilen günlerde Cağaloğlunda Kültür binasında Liseler muhasebecili-

de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuttur. İsteklilerin şeraiti anla
için Kadıköy Acıbademde bulunan okul idaresine müracaatları, muvakkat 

~atın eksiltmeden bir saat evvel yatırılarak teminat makbuzu ve 93 7 yılı ti
"rct odası belıeleriyle belli ıün ve saat ' r komisyona gelmeleri. 

Nm Miktan Fi: Teminatı 1:tale ~üı- ve saati 

~k 40000 
~ilrç eti 4000 
;er-aman etl 2000 
"'lır eti 500 

~u eti 600 
~e yağ 2500 
tfit teker 8000 
llru fas. 2 500 

~mızı merc. 200 
~ ttil merc. 600 

Ohut 1000 
~llru sofan 3000 

~~es 4000 
bı~urta 80000 
~Qinç 7000 

lltarna 1000 
~il 1700 
~hriye 100 
~i'aı pey nir 800 
~!ar peyniri 500 

&ııt 3000 

~~eyaf 150 
:~ınak 100 

~c yoğurdu 900 
'\Ok kömüril 150 
~Ot 5000 

~ıc: 1ı300 kilo, 11700 
'llCt 167 5 demet 

10.5 
45 
43 
35 
48 

100 
26.5 
16 
12 
17 
12 

3.5 
8 
2 

23 
26 

16 
26 • 

37 
60 

12 
100 
120 

5 
1870 

7 

,....._ ......... 111!!11111 .......... , ...... 1 

L. Kr§. 

315 00 1 ı 1 1 O 9 3 7 Saat 

234 73 

188 00 
159 00 

48 45 

12/ 10/ 937 

12/ 10 937 
12 10 / 937 

12/ 10/ 937 

150 88 12/ 10 937 

121 00 15 / 10 937 

41 85 15/ 10/ 937 

44 70 15/ 10/ 937 

50 63 

211 00 
26 25 

100 00 

15/ 10/ 937 

15/ 10/ 937 
15/ 10/ 937 

15/ 10/ 937 

,, 

" .. 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

" 

14 

14,30 

14.45 
15 

15.30 

15,45 

14 

14,30 

14,45 

15 

15,30 
15.45 

16 

1 

' 
radyo 

tSTA .. '\BUL: 
18,30 pl!kla dans ınuslkisi, 19,30 konferaı:ı• 

Beyoğlu halkevi namına, 20 Burhan \'e arka. 
da§ları t&ratından Ttlrk musikisi ve halk f&I' 
kılan, 2&.30 Ömer Rıza tarafından arapça 
96yle\·1 .20,~15 Sulhiye Ye arkadafları tara... 
tından TUrk musiklal, ve halk ıarkılan, aaat 
ayan, 21,115 orkeıtra, 22,115 ajan.1 ve borlt. 
haberleri ve §an piyano re1akatlle, 23 son. 
BlYKREŞ: 

19,0:S orkestra konseri, 20,35 konferans. 
gramofon, 21,40 piyano kon.serf, ıan konaerl, 
22,3:> hava, haberler, ıpor ve saire, 22.~o 

gece konseri, 23,50 haberler. 
BELGRAD: 

18,25 koruıcr, keman konaeri, 19,M halk 
mehxlilerl, ulU1al yayın, haberler, 21,0ô een 
tonik konseri, 22,05 mlZ&h, 21,0!5 ffn!onik 
konser, 22,0:S mizah, haberler, 21,2:S piyano 
kon.eri, Dana riıuatklaf, 
LONDRA: 

19,0:S orkeatra konaerl, 19,46 konser, 20,25 
kan~ık yıı.;-1,n , 21,0:S açık haYa konseri, 22, 
4:S askeri bando, 23,31'i da.na orke1tra.sı, 24,0:S 
Amertkadan naklen dana orke1truı, 24,3:S 
haberler, hava. gramofon. 

FARI~: 
17,50 gramofon, kıraat, gra.mo!on, konut

ma, t!l.05 oda musikisi, 19,3:S musiki, 20,015 
haberler, t>A"lencell yaym, 21,153 radyo fante.. 
zisl, 2!?,31'i oda muslklai, 23,36 haberler, g-ra. 
mo!on. hava. 
RO~A: 

18,20 İtalyan muaildai, 18,56 k&nflk yaym, 
21,t:s kar~ık musiki, 22,0l'i viyolonael konaeri 
22.415 bıı.berler, 22,:S:S akp.m kon.1erl, :S,SO 
dans orkestr&.Bt, iaUr&hatlerde bava, haberler 

Satılık yeni 
apartıman 

Akaarayda Kemalpap mahalluin -
de Selimpata sokatında Pertevniyal 
mektebi karşısında 31 No. lu apartmıan 
utılıktır. içi.nde terk~. elektrik ve ha 
va gazı veaair konf8rü havidir. istek
liler apartnnan derunurida bulunan
lara müracaat etsinler. 

ZAYi 
Haydarpafa gümrUtünden aldıtmuz 

7-1-937 gUnlU ve 47342 uyıh 120 
lira 08 kuruıluk makbuıun zayiinden 
dolayı yeniai.ni alacığnndan ntıiıinin 
hUkmU kalmadıfı illn olunur. (9773) 

Halit ve ŞUreklaı 

ı oktoı 
Hafız ( eıı; al 

IA>IOIA.N mDıl 

Dahiliye llütcleama 
Pazardan tıqka ıunıercıe O,ledeD ..,. 

1&&t ( 2,(1 tan & ya) kadar htaabulda Dtftll 
yolunda (104) aumaralı b\UIU9! kablneelndt 
baatalarmı kabul eder. Sah, cumaıtest sGa 
lerl aabah ''9.~-12" saatleri b&Jdld fukaraJ'81 
mahsu8tur. lıfuayathan• " " telefooı 
1239.tl Kıflık telefOD: 210t4 

D 0 -KTO R 
Necaettln Al•••ıun 
Her gün sabahlan a;ekiı buçuğa 

.ık5amları 17 den 20 ye kadar Lllc 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

~/lrl<.i!Je !<;) JJ__..... 
3 numarada hasta.lannı kabul eder. 

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

btr okuyuculannı dakupon muka-

~linde muayene eder. 

~ 

~~~~~~op~~:·-• 
1 Hastalarını hergün ubah 10 dan 

1 
'1kıam 19 ıa kadar Knaköy TUnel 
~Cydanı Mahmudiye caddesi No.

1 
112 de kabul eder. 

1 
1 

Salı n cuma &ünleri saat 14 den 
l~c kadar parasızdır. 
~::a:z::aamı::mmn:mllllllWWW-· 

!lh...--:: 

Opratör U roloQ 
Doktor 

-ürevva Atamaı 
~'~otlu htiklll caddesi Parmakkapı 
l'rıımvay durağı No. 121 birinci 

H kattaki 

ıl ~uayene hanesinde hastalannı her· ı I• •• I! ~un saat 16-?.0 arasında kıbul 

Q eder. , ........ 
~.::•.•••••••••••••"•" .. :•:ıoozıoo•oo-.~· ..... • 
~ ············-· ..... . ..... .._ .. __. 

Göz Hekim i 
c: Dı. Şilkril Ertan 
~blotıu Nuru~nive cad. Ht· 

<C.taırıtlu Ecunt>Si vanmda ~ 
lllıııııııı.... Telefon. ZZ.S66 -----

11 

Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 
'4000 adet Ankara telefon rehberi bastplmak üzeredir. Memleket iç ve dııına 

tevzi olunacak bu rehberin it adamları n ticarethaneler için kuvvetli bir propa
ğanda vasıtası olacağım izahtan müstağni görürüm. 

tlln ıeraiti !atanbul Telefon rehberin ;n aynidir. Kayıd muamelesi ve izahat 
almak için Müdüriyet Abonman Da"resine bizzat veya (02) No. raya telefon e

dilmek lt1retile müracaat lazımdır. Rch her kısa bir zamanda tab'a verileceği için 
lıtical buyurulmasını rica ederim. Müdiriyet (6491) 

Jstanbul Belediyesi ilanları 
Mahallit Tarihi No. 

Cafer ağa 7-10-937 10 

Osman aia 8-10-93i 4-11-937 ıı 
Rasim pa.p 5--11-937 18-11-937 12 

Hasan pa~ • ikbaliye 19-11-937 6-12-937 13 
İbrahim ağa 7-12-937 14-12-937 14 

Mecidiye 15-12-937 27-12-937 15 
Osmaniye 28-12-937 12-1-937 16 

Kadıköy kazasırJ:i.ı bulunan yukarıda yazılı mahallatın hizalarında gösteri • 
ler. tarihlerde arazi tahririne başlanacağ mdan arazi ve arsa sahip'erinin tasarruf 

vesikalariyle l:irlikte giderek komisyonu bilgilendirmeleri, bu mukte.z.aya uygun 
hı:reket etmiyenler hakkında 2901 sayılı arazi tahrir kanununa göre takibat 
yapılmak zaruretinde kalın..ıcağı ilan olu nur. "B ..• "6590., 

Eski Alipaıada Hobyar aokağmda 107 

No. lı dükkan 
Beıiktaıta. Şenlikdede mahallerinin lde

r~ sokağında hazne .ekili hacı Osman 

Senelik muhunn1~n 
kirası 

36,00 

ilk teminatı 

2,70 

ağa mektebi 96 '1,20 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları ya.ııh olan mahaller teslim tarı • 
hinden it:baren 38, 39, 40 seneleri mayıar tonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek 

\Uere açık arttırmaya konulmuılardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü-· 
Jebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubUe be

raber 4-10-937 pazartesi g{inü aut 14 d~ Daimt Encumenlde bulunmalıdır-
lar. (t) (6292) 

Fatih yanım yerinde Çırağıkamıa 

mahallesinin Sultanselim 50kağında 15 

iner. adada 
Aksaray yanım yerinde Mesihpap 

Sahaıı Bir metreMnin tık 

M. murabbaı muhammen B. teminatı 

7,04 1 0,52 

43 üncu adada. 33,60 2,50 6,30 

Yukanda ıemti, sahası ve muhammen bedelleri yanlı bulunan ara&lar aatıl. 
mak ilzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuftUr. Şartnameleri levamn mildilr -
lüğilnk!e CÖrillctilir. İsteklilCT hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
rr.ektubile beraber 30-9-1937 perıembc günü aaat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (6200) 

Akay işletme Direktörlüğünden : 
30 Eylül 937 perıembcden itibaren Adılar - Anadolu -YaloTa hattında aon· 

bahar tarif eai tatbik olunacaktır 
Yeni tarife iskelelere utlnUJar .. 
Ayni tarihten itibaren Kadıköyilrılden 12,05 Kferi l 1,45 te, 12,35 ıefer.=. de 

12,20 d~ kaldırılacaktır. (6559) 
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Kız ve 
Erkek IK • 

ı 
Geceıı 

G lUı n cillUı z O ü 
Ostanbul • NDşantaşa 

Memleketimizin en eski huıuıi lisesidir. Ana, ilk, Orta ve Lise lmnnlan Fen ve Edebiyat kollan vardır. İltan· 

bulun en havadar ve sakin muhitinde Tcıvikiye karakolu ka~ısında ve Teıvikiye camii ittlsalinkledir. Kayit 
için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

Yatılı 
Yatısız K • 

1 Kız 
Erkek 

İstanbul'un en eski ve ciddi özel okulu1ur. Leyli hayatı için bina ~ok müsaittir. Y:.ı va • Dk • Orta kısnnlıra her gün 

talebe kayrt olunur. Talim heyeti dcğtrli öğretmenlerden mürekk~ptir. İlk kısımda da ecnebt liunt vard.ır. 
Pek yakırı zamanda otobüsler okulun önünden geçecektir. Beııktat: Yildız Tel. 4.2282 

......................................................... 1 ..... 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : Mfinlr Paıa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Kaz 
!Erkek a Lise • 

rı 
Yatalı 
yatısız 

Ana • nt . orta lise Josnnlarmı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Dk smıflardan itibaren ecnebt lisanı 
mecburidir. Münlrpaşa konağı erkekler kısmına, Milnirpaşa konağı kareısında. leyli bir liseye li.zmı olan bütün 
mil§temili.tı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmi§tir. Kızlar kısmında ted
risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin husust otobilsiyle naklolunurlar. Kayıd muame
lesine başlanmıştır. Hergün sabah, saaUO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

e bayanlar 
En müşkUlpesent müşterileri memnun eden müteveffa Haaa.n Fehminin 
oğlu F1KRt üSTüNDAL bu defa LONDRA: ve P ARİS terzi mekteplerin. 
den B1RlNC1LtKLE diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye
niden kullanmağa. başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar terzi Hasan Fehmi 
Hcilefi Fikri Cstündal 
Terzihanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbise
ler imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamelemiz 
peşin ve taksitledir. Sözlerimin sıhhatini ispat için muhterem Bayan ve 
Bayl&rm bir defa tecrübe etmeleri klfldir. 
ADRES: Bahçekapı Birinci Vakıf Han birinci katNo.15. Telefon: 23389 

a 
Boğaziçi vapurlarına mahsus Son-

1 llkteşrln 987 Cuma 
sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
bahar tarifesi 

Şirketi 
• 

AZ 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalannı 

giderir. Son derece teksif edilmit bir 
tozdur. Mümasil müstahzarlardan da
ha çabuk, daha kolay, daha kati tesir 
eder. Mide ve bağırsakları ahıtırma.z. 
Ağızdaki f :na koku-JU ve tatsızlığı de 
feder. MAZON isim ve HOROZ mar
kcwna dikkat. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

BilQmum tahJilit. Eminönü Emlık 
ve Eytam Bankası karııarnda İzzet 
Bey hanı. 

ı•--• Dr. Ihsan Sami •-11111!11 

UksDrDk şurubu 
Uksürük ve nefes darlıtı boğmaca 

ve kızamık öksürükleri için pek te· 
slrli iltçtır. Her eczanede ve rcza 

depolarında bulunur. 

Ankarada 
mektep kitapları 

AK.BA Kitab evi BUtür. mektep kitab
lannın Ankarada satış yeridir. 

Mektep kırtaıiy ~ çeşitleri en müu 
it prtlarla temin edilit. Tel: 3317 

I Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 
Tarlabaşı Cad, URFA Apt. nma 

nakletmiştit. Tel: 411553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

!!"19--•:mua aıın:am 

................................ 

Erkekler nezdinde 

nasıl 
? 

Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmUt bir halde 
i:di. Buruşmu1, ıol· 
muı ve ihtiyarla • 
mıttI. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı ıe

viyordum, fakat 
hiç kimse beni dan 
sa davet rtmiyor
du. BugUntın er. 
kekleri, ıençlifi 
anyorlar. 

Nihayet bir cilt materıasııu 
ile istiıare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min ''Biocel.,i cildi terU taze tu
tan kıymetli cevheri • azalımı • 
tır. Fen, son zamanlarda ••Bio
cel,,l genç hayvanlarda gizlen. 

1 
mit cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muıtur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

i gibidir •. Bu cevher; timdi cil
dinizi beslemek ve gençlt-ştirmek 
için matlup nisbct dairesinde To 

kalon kreminin terkibbde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve rcsim!crde gö· 

rütdUğil gibi memntır..iyetbah~ 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapıpıa haua· 
aını veren buıust ve Jrıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ft 

• ııyet ince bir pudra kullancbm. 
Hemen hemen ıayrimer'I olup 
ıudan, yatmurdan ve ugayJB. 
ratı havaiyeden kat'iyyen m6t~ 
essir olmadığı için banyonu.su a· 
lırken veya aıcak bir ulonda 
dansederken terleserıU bile ,.O. 
zünüzde 1abit kalır. Bu yeni 
pudranın ıayanı bayı:et ve orl· 
jinal renkleri vardır. Bu cuip 
keıif pek bilyUk ve mai! fedaklr
lıklarla Tokalon müeaıeaeal ta. 

rafından temin edilmiıtir. Ve 
Tokalon pudrasına kanıtmlmıı· 
tır. Her yerde Tokalon krem •• 
pudrasını arayınız. 

Binlerce T okalon müıteriıinden mü eıseaemize mektup 
yazanlann müıahedeleri, kendiliğinden aelen ve kıy. 

metli delillerdir: 

( Krem ve pudralarınızı kullanmak ıuretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gör düın. Bu bal ar 
kadaılanmın bile nazarı dikkatini celbet ti.) 

M. F. 5. M. Buna 

(Tokalon krem.inin yüzdeki kabar cıklar için çok iıti· 
fadeaini gördüm. Bu krem ve eııiz pudra1annız sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatae 

Mektuplann aııUan doıyalanmızda saklıdır. 

lst~nbul Tramvay Şirketinden : 

Universite ve 
Yüksek Mektep 

Talebelerine 
yrıy • • 1 

DOKTOR R 
Kemal özsan il İLAN 

;I Oroloğ • Operatör 1\ Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını babteden ve •vr~f Fe-vk\adc tenzilatlı bir ayhk aobonman kartlannm yenileri 11 teJriniev .. 
vel 937 tarihide mevkii meriyete girecektir. 

Mezkar kartların önümüzLeki cuma gününden itibaren ldarei Merkezi. 
ye Kontrol Müdüriyetile Köprü Boğaziçi gi~inde aabtma ba§lanacaiı 
sayın yolculanmıza ilan olunur. 

Bevliye mUtehaseısı li verilmit ola~ ~~36 .. 1~~7 .n_ıekte.!: senesine. ma~suı yeti~. karllM~ 
Kara.köy - Ekaelsiyor mağazuı , • 1938 aenesı ıçın degııtırılecegmden, Ünıveraıte ve Yüktek fJf' 

il fdDJDda. Her gUn öğleden sonra talebeleri 15 llktetrin 1937 tarihinden evvel yeni kartlannı •ıı-:....-
B 2 den 8 e kadar: 'fel: 41235 re Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasında, Söiüt ıoka 

1wmı ıam•ttı m Hareket Kalemine veıikalan ile birlikte aelmeleri il'öıiiia-O-

, 


