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~: .eboln önlerinde milliyeti meçhul 
bir tahtelbahir görüldü 

Akdenlzde korsanlıklar son 24 eaatte bUebUtUn artmı' buluhmaktadır : 

Dün bir lngiliz, iki de Sovyet ticaret 
~gemisi korsan hücumlarile batırıldı 
~- .· ı ı aarruza uQrıyan 
~~~l lngiliz torpitosu 

· . ı intikamını aldı 

ltarieif;;T .. V~kiıi miz 
'1111etler Cemiyeti toplantısı için 

b 8u sabah ·gitti 
,.. Aras kendisini uğurlzgan 
elçilerle kısa mülakatlarda 

~ bulundu 
enemencioğlunun 
~ tı ı. J ı ı 

l?aticiye vekilimizi rıhtımda. ttğurlıyarılardan bir grup 
(Yazısı 4 ündii.de) fi' ; tl' lltstının taksimi projesine karşı 

tQ_~k hükUmetimizin 
ır~Zaheretini istedi 
~~ elçisi HABER'e bugün 
~ .. ~~inı beya·natta bulundu 
~~ tt~ttırı~kın, bu sabah hariciye , .e. , Naci Şevket muharrirlmize demiştir ki : 

• ltttıe bt h geımtı bulunan elçisi - Benim yerime lrakm Ankara mUmeıı.ııll 
0 ~ r rrıuharrırtmız konuşmuş. liğine sabık Bq\'ckll Hikmet ı5Uleymanm 

,~ıııel'de 
0 

tayin edilditi tamamen yan~ış bir ha~rdlr. 
l ~ltı deıı btr ?taya, yabancı gazeteler. Bu haber, Suriye gazetelerlnın bır icadından 
tıt.r' l'rtııu f ı:.yta <.;ıktığı ltarllerimizce ibarettir. Suriye gazetelerinin bllhau& 1rak 
\~'I~ :· lltı ıaytay ö J k hakkında yazdıktan, lhUyatıa te1Akk1 edile. \ t,.. · acı 1\ g re, ra m An. . 
ı, -.:r 100 ~vket ı k. kral biri cek ba\'adıslerdlr. 
~ ~L. cı •1ı., t ra mm n. rı 

11\L "llııııı L tıylıı eaıımış ve !rakm ıoon - Acaba, Suriye gazeteleri, bu ha\'ad ııf 
"Ilı l\llblne çıkarmakta ne gibi bir alyaııl makııat göze. 

Ilı ı lltbt >.rı1ıııta 1erı Hikmet Süleyman tıyorlardı! 
,, ~ ~ bı elı.;IUtine geUrtlmis. - Bllhıuıııa bu meselede bir kaıılt oldulh•_ 
~Ilı.'~ >.ıat ı > f'U 

~>.ı. ''l'la rlio< elçisi ile yaptığımız r.u zannetmiyorum. Fakat sadece havadis 
. ~, nın kat'ı lto;rlll YYen asılsız olduğu. olsun diye ortaya atmıglardır. 

Uflur. (Devamı 4 !üncüde) 

Bir tahtelbahiri imha etti 

Şarki Akilmıizdc dola§mı meçhul den L"'<lltı gemisi evvela Bo::oatıda civarında bir gemiyi batır,;.ı§tı sonra Marnıa. 
ra adası civarında do1a§tığı ~phesi ".yandı, şimdi de lncbolu önlerinde bir tahtelbahir göriildiıfü, şüphesi be. 

1 ngil t enn~edeAooba Ak·d~ ~izdeki ' 
filosunu takviye ediyor 

Korsanhklar dolayısiyle toplanacak Akdeniz 
devletleri konferansı Cenevred.e toplanırsa 

BiR KAÇ SATIRLA 

Komitacılık . 
beynelmllelleşlyor l 

Koraanlar artık gemi azıya aldılar. Ne 
Rus ne lnglliz, ne sllahlı ne sUA.h.sız, ne dost 
ne dUıman olduğuna bakıyorlar, alabildiğine • 
torpil savuruyorlar. Yakıyorlar, batırıyorlar, 
öldUrUyorlar. 

İlter Frankonun bayrağını ta.şısm ister 
bayraksız olaun bu denizaltı haydutıuğunuo 
savurduğu her torplll insanlı~ dUşman ola. 
rak tanıması IAzımdır. Zira bu torpillerin 
hedefleri insanlığımızın ta kendisidir. 

Mede.nt dilnyanm bir parça kafa.sı kaldıysa 
bu kafa biran evvel mlliıbet bir karar verip 
ııulhUn hizmetindeki kuvvetleri müşterek bir 
harekete teşvik etmeıtdlr. Aksi takdirde kL 
ra kol'!IAnlığm torpili de bu kafaya ısa~t 

edecek ve insanlık son :ıekA zerreainden mah 
rum kalacaktır. 

Kara kor11Mlığın arizf bir nldlse olmadı. 
ğınr, bUyUmelerlne mUııamaha edllml§ olan 
bR7.I zehirli çlbanların seyrinden doğmull ta. 
btt bir netice olduğunu iddia etmek de mUm. 
kUndUr. Bu arsıulusal ctnayet ı,ıekll, slyul 
hedeflere ulaşmak için her vasıtayı me;ıru 

arldetmenln doğurdu~ı bir Mettir. Milletleri. 
nin umumi temaytlllPrlne aykın ve zoraki 
bir takım idare uaullerlnı komitecilikle, fer. 
di sulkıuıUarta ve tesııdU!Un yardımı ııe ku. 
rup şiddeU gittikçe art.an lııtlpdatıarla de.. 
vam ettlrmeğe alışmıı olanlar Mllletlerara.. 
m mtlnaaebetıerdc de ayni metodu kullan_ 
mağa kalkı_şmıotardır. 

Evvel! illnıharbslz harbe ba§lamak ve 7:&.. 

yrf devletleri lııtllA etmek ıekllnde kendlnl 
~enon bu hareket şimdi ölçUsünU bUyüL 
mUş ve bUtun medeniyet llPnıfne meydan o. 
kumak merhalP.slne girmlı bulunuyor. DUn. 
ya mikyıuıınria bir tehlike halini alan komi • 
teclllğe karıı namuslu 1.nsanları koruyacak 
jandarma ııereded!r 1, HABER 

ltalyanın iştirak· etmiyeceği 
anlaşıhyor 

41;. 

Şanghayda bey1ıclmilcl imtiyaz mıntaka.<nnda bir sokak Japonların bom. 
bardımanınmı>ı ''°'ıra... (Yerde öWler görilliiyor, o günkil bombardıman 
453 ki§iyi l>ldürmü§, 8f8 ki§iyi yaralamı§fır.) 

(Yazısı 4 üncilde) 
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HABER - f\l(şam "POstaın 
~~=::;-:==~=======:::::::=::======~~~ 

Vış 5"'a:":. • • • H u r re m S u 1 ta n 
~usolın_ının Berlını Rus mudur, Türk mü? 
zıyaretı ve Fransa Osmanlı sarayında Türk kadınlar 

Y a zan: Şelıip Gündüz 
Musolini Berlini ziyaret edecek mi? 
Bu 12ayianın çıktığı gündenberi hiç 

kimse tarafından tekzip edilme • 
mesine bakılırsa ltalyan başvekilinin 
Berline gitmeyi nihayet göze aldırdı
ğına inanmak lazımdır. 

İtalyan başvekilinin İtalya hudutla-
rmdan dı§arıya çıkmamaktaki devamlı 

Öikkati ve ısran malfımdur. Musolini 
bugüne kadar kendisine yapılmış olan 
resmi ziyaretlerin hiçbirini iade eL 
mek istememiştir. Hatta herhangi bir 
devlet adamı tarafından ziyareti mev. 
zubahs olduğu zaman, İtalyan sefa
retleri daima o devlet adamını bu zL 
yaretinin iade edllemiyeceğinden, ber -
veçhipeşin, dikkatle, teyiden ve tekL 
aen haberdar etmek nezaketini gös
termişlerdir. 

Parisin malfım siyasi gazetesi Le 
tremps Musollninin Berlin seyahatine 
tahsis ettiği bir başmakalede diyor 
ki: 

"İtalyan başvekilinin Hitleri ziya. 
reti ihtimali etralında umumt bir dik. 
kat belirmektedir. 

Birçok defalar, Musolininin, 1934 
llkbaharmda Vencdikte kendisini zi.. 
yaret etmiş olan Hitlere bu ziyaretini 
rcimıen iade etmek temayülünü gös.· 
terdiği rivayet edilmişti. Fakat bütün 
l)u rivayetleri daima. garib garib hL 
Cliseler takib etti. FaraZa. Mu.soliıiinın 
Yine bOyle bir Berlin seyahatinden 
[i)a.hsedilmesini müteakip Ştrezada 1n. 
giltere, İtalya ve Fransa arasında bir 
aıiı~ imza edildiği itiatırlatılabilir. 
o za.mandanoen Roma ve Berlinin sa.. 
man &ltmdan bir hayli su yürüttUkle. 
rini <le unutma~ bulunuyoruz. Av. 
nıpa. meseleleri etrafında !Wya ile AL 
manya arasında kuz:ulu iş birliğinin 
bugünkü §8.rllarma bakarak'. Mlİsolini 
ile Bitlerin, sonDaharda yapılması ta. 
savvur edilen komşnalardan evvel 
nebdebeli b1r nümayişte bulunm!.K is. 
ftedikleri tahmin edilebilir. Bu nüm.a.. 
~3 ot.oriter iki devlet arasındaki te. 
sanüdU gürültülü bir surette tekrar 
göz.e vurmak arzusundan doğmakta • 
aır .. , 

Görülüyor ki Fransada Musolini • 

1 
Hitler konuşması etrafında evvela bir 
tereddüd vardır. Fransız gazetesi a. , 
Çıkça şunu demek istiyor: 

Yeni vapur ve 
liman ücretleri 
Ayın onunda tatbike 

başlanıyor 
Yeni vapur ve liman ücretleri tari.. 

Celeri vekaletin tasdikından gelmiş ve 
vapur tarifelerinin derhal tatbikma ge 
~imiştir. Liman ücret tarüesi ayın o. 
nuİıdan itibaren tatbik olunacaktır. 

Haliç vapurlarında sermayesi deV: 
:lct taraf mdan verilmiş müessesat me. 
murlarile, belediye ve devlet kadro • 

tmnda. bulunan büttin ücretli memur. 
lara. yarım ucret üzerinden abonman 
karneleri verilecektir. 

Şirketi hayriycnin karşılıklı iskele • 
ter arasındaki bilet ücretlerinden dör. 
der kuruş indirilmiştir. 

İstanbul liman 15letmesi tarif esinde 
hamaliye ücretlerinde 25 kuru§. 375 
kuruşluk e.~yt. gruplarından 25 kuruş 
tenzilat yap1ldığı gibi salon hamaliye 
ücretler! de mühim miktarda indiril • 
m!ştir. 

Yeni tarifede yolcu s:Jonlarından 
geçecek olan b:ı.gajlar t:ı.snif edilmiş 
ve bunlar için mutedı! bir tarife ka • 
bul olunm:.ıştu:r. 

Akay ,·apur~ar!!lın tam ücretli a. 
boıımı:.n karnelerinde yüzde on tenzi • 
lfa. yıLpılmıetır. Bu tc:nzilit 10 yaprak. 
lı a bcnm acl::.n:. d& şamildir. 

Üzerinde esrar 
bulunan kadın 

"Musolini daima böyle yapar. O • 
nun Almanyaya gidiyorum demesine 
kolay kolay inanmamalıdır. Böyle bir 
şayia çıkartmaktan mutlaka bir baş
ka maksadı olduğunu iddia etmek is
temiyoruz ama, böyle bir şayia etra. 
fmda bazı heyecanlar doğabileceğini 
sanmış ve bu muhtemel heyecanları 
isti~mara karar vermiş de olabilir. Zi
ra 1934 te de Hitlcrin ziyaretini iade 
edeceğim diye elİ-afı velveleye vermiş 
ve betbaht Makdonaldle betbaht U. 
val'i Ştreı.ada tuzağa dUşürmüştti.,, 

Fransız gazetelerinin neşriyatına 
bakarak ne Fransanın, ne de lngilte
renin bu sefer Musoliniye: 

- Aman Sinyor ... Dur? Dile bizden 
ne dilersen. Fakat şu Berlin seyaha • 
tinden vazgeç! 

Demeye yeltenmiyeceklerini san _ 
mak mUmkilndür. Çünkü aksi takdir. 
de, yani Musoliniyi b(;yle bir seferden 
alıkoymak için hazretin Palermoda 
söylediği son nutuktaki tekliflere ya. 
naşmak icab edecek. Bu tekliflerin ise • 
değil kabulil, bir müzakere mevzuu o. 
larak ele alınması bile İngiliz ve Fran. 
sız devletlerinin arsıulusal sahadaki 
hüviyetlerinden açıkça istifaları ma.. 
namına gelir. 

Acaba M.illcUer ~miyeti asamblesi 
10 Eylfılde işe başladığı zaman Muso. 
linl nerede bulunacak? Berlinde mi? 
Romada mı? 

Eğer Romada. bulunacalisa İtalyan 
başvekilinin asamble muhitini müte • 
madiyen valiz hazırlamakla tehdide 

l<alkışacağı zannı uyanabilir. Santaıı. 
oer 'in zaptı vesilesiyle Franko ile Mu. 
sotlni arasında teati olunan tebrik tel. 
grafları, Akdenlzin şarkında, garbın. 
da ve ortaeında korsan· denizaltıları • 

nın 'durmıyan faaliyeti. Fransanın ver. 
~lfl son liararlar ve İngiltere efkan 

umumtyesindeki son temayüller, Mil. 
Jetler Cemiyetinde, Habeşistanm lt~l
yaya ilhakını tasvib edebilecek bir ha.. 
va uyandırmış sayılamaz. 

Bu vaziyet karşısında Musolini Ber. 
line gitmiş veya gitmemiş... Bundan 

ne çıkar? Zaten Be~Jin mütemadiyen 
Romada ve Roma mütemadiyen Ber • 
linde bulunmuyor mu? 

Ş~ipGÜNDOZ 

Profesör Afetin 
konferansı 

Beyn~lmllel kongre
de takdirle karşılandı 

On yedinci beynelmilel antroPQloji 
ve arkeoloji kongresi dün merasimle 
Bükreşte açılmıştır. 

Murahhas heyetimiz namına heyet 
reisi profesör Af et bir nutuk söylemiş 
ve çok takdir edilmiştir. Profesör A. 
fet ikinci defa kürsüye gelişinde Türk 
Tarih Kurumunun çalışmaları, yapı • 
lan taharriyat ve elde edilen neticeler 
hakkında izahat vermiştir. Konferans 
bilytik bir alaka ile karşılanmış, eski 
Fransız nazJTlar1ndan Fransayı tem -
sil eden Louis Marin kürsüye gelerek 
Tilrk p~ofesörilne kongre namına te
§ekkUr etmi§ ve tebriklerini bi!dirmi§
tir. 

Profesör Afet dün elçilik erkanı ve 
koncrre aıalarından badarının bulun.. 
duğu bir uyafet vermiştir. 

Bir mahalle kavgası 
Beşikta§ta Dilhani zade 110kağında oturan 

Halli kızı Fethiye, Ahmet kızı Atiye, Derviş 
ku:ı Huriye Mehmet kızı Zehra ile Kadri ve 
Sadettin isminde iki erkek diln akşam ço_ 
cuk kavgam yUzUnden blrlblrlerlne aaldır. 
mıılardır. 

Dört kadın ve iki erkek blrlblrlerlnl sopa.. 
!arla ve tılşlarla döğmilşlcr, yaralamışlar_ 
dır. Kavgacılar ya.kalanmış, cUrmUmeşhut 
mahkemesine vcrllmlştır . 

Alacak yüzünden 

l!ı!tlk~t& GuJııı..'1e yol<uıı:nda o!uran Ko. ı 
ço l:ıa ı:r.rt dUn Beylerbeyinde ftlphell tir ı 
V:ı=lj"•tto doln~rr!<en çevrllınl:. Uzeri aranm. 
ca bir 'c!k!.ar ~ bulunmuetur. Mart ka.. l 
çai:çıl.ık mt\lıkemeııine v•rilmlıtlr. __ 

Kasımpaşada Sıra.berberler sokağında 26 
numaralı evde oturan Kadri ile Koltukçu 
Salih alacak yüzUnden kavgaya tutuşmu~ 

tardır. 

Sallh bıçakla Kadriyi sol kolundan yara. 
lamıı, yakalanmı.otır. Yaralı hastaneye ya. 

tınlmııt.rr. 

İddia şeni değil ama cevap veren olmadığı 
için, hatrrıma gelmloken yazayım dedim. 

Bir müddet evvel, son imparator Vabl
deddın'ln bayan!arından birine atfettiği bir 

takım hatıraları neşretmek vaadinde bulu. 
nurken Tan gazctesr tehrir heyeti bir parça 
bUyUcek bir tarihi gaflet göstermf§tl. Vahi. 

6edd1nin meou'm hayatına iştirak etmek tL 
llsfzllğine tutulmuı olan zavallı bayan Nev_ 
zad bu gazetenin sUtunıannda blzc şöyle tak 
dlm edilml§U: 
"Osmanlı sarayının ilk kadme!encllsl .. 600 

yıl içinde imparatorluk sarayına glrebllmlg 
ilk TUrk kızı .. ,. Yani bayan Nevzadı, bir os_ 
mantı hUkUmdannın nlklh Uc aldı~ı ilk kL 
dın olarak ve sarayda roıu ve manası olmuş 
ilk TUrk kızı olarak g&termeğe yelten. 

bazı "erbabı kalem .. in hayretini mucip ol. 
muş olabilir. Zira bunlardan bir kısmı ••tm. 
parator kanuni Silleymanın meşhur kansı 

hangi mlllettendir!,. §eklindeki sualin cevabı 
bulunmaz ebedi bir muamma olduğu kanaR
tlndedlrler. Diğer kısmı ise şöyle bir cevap 
vererek bu işi hallcdeblldiklerine inanırlar : 

"- Hurrem mi? Bu kadının asıl adı 

•'Roxelane,. dı. °Kırım hanı tarafından !<araya 
hediye edilmiş bir Rus cariye olduğu mu_ 
hakkaktır ... 

Halbuki Hurrenıln hangi milletten olduğu. 
nu testiit etmek için uzun boylu tetkikata 
dahi lllzum yoktur. Sadece bir parça meraklı 

olmak kACldlr. Yani bu kadının asıl adı ol
duğu rivayet. edilen Roxelane x elimeslnin 
Uzerinde durmak meııeleyt halleder. Biz de, 
tarihle ugTaşmııı olanlar arasında bu meraka 

mlşlerdi. ' tutulanlar yok değildir. Faraza rahmetli Ah 
Tarih hocası ve tarih profesörU geçinip met Rasim bu kadından bahııederken isminin 

tarih ile roman nrıısmdakl farkı sezemedlkle yanına bir muterize açıp lilıtimal ki : Rııs 
rinl za~an zaman bize ağretmlş olanlar bu demektir) der. 
iki iddianın tarlht hakikatlere uygunsuzlu. Niçin böyle derneğe ıuzum gorUr. Zira o ta 
ğu karşısında nasıl HUııtular bilmem. Halbu. rlhe kadar'•Roxselane., eekllnde blr"ismlhas .. 
kt Tan tahrir hcyeUnin tarihi hatasmı tsbat mevcut dejtlldir. llurremln milliyetlnl kcn. 
etmek için hiç de ''bUyUk mUverrih,. olma_ dlalne atroıunan ilk ısmih!s delA.letiie tayine 
ğ" JUzum yoktu. kalkı§mış ise Ahmet Rasim on dllrdUncil ve 

Faraza dcnlleb1llrdl ki: on beılncl a.ııırlarda Rmıyada böyle bir lsmL 
Osmanlı hanedanından gelen bUkUmdar _ hla kullanılmadığı neticesine pek tabii ola. 

Jar lcinde nlkAbla evıenml§ olanlar ve bu ız. rak varml§tır. Eğer bu merak seyri ile bir. 

dlvaçlarını TUrk kwarlle yapmıı olanlar :k~:~:.u:::1:1;1;:;:; ~~~:,1:~~!11 ~~ 
pek çoktur . uruk bulunduğunu anlayabllecektl. Bu uruk 

1 - Birinci Osman, .Ada.nalı TUrk Şeyh o tarihlerde Don ''e Dlmyeper nehirleri ara. 
Orlebaltnin kızı Kal Hatun ile ve nlkA.hla sında kesif bir halde ya~amakta olan Sannat 
evlenmtıtir. lara mensuptu ki SarmaUarın ve Sarmallar 

2 - Yıldırım Beyazıt su katılmamış bir glbl Hristiyan ol1tn Çuvaşlarm Ttirklü~U su 
TUrk olan Germlyan oğlunun kızı Devlet götümıeT.. Anlaşılıyor ki bu kız Kırım hanı.. 
Şah hatun ile ve nikAhla evlenmtıUr. nrn eline geçince mensup oldul!'u kabile a. 

3 - İkinci Murat su katılmamıı TUrk olan dıyla çağnlmağa başlamş, ••ııenl Çerkeıı ııe. 
lıs!endlyar oğullarmda.n Kara Yahya Çele. nl!., • "Senl Çeçen kızı!., !Bre Arna"'Ut) der 

gibi; 
binin hafldcsl HatJce ırult&n.la ve nlklhla 
evlenm.lıUr. • "- Kız ..• Rokzolan!., 

Denllmlı ve elden ele geçe geçe diller ona 
' - FaUh Jldncl Mehmet halis Türkmen Rokzolao demeğe ve 0 da böyle bir çağnlı. 

olan Dolgadır oğullarından SU!eyınan beyin p: 
kızı ile ve nlklhla evlenmJ11Ur. 

6 - İmparator Kanun.t SUleymanm me,. 
hur kansı Hnrrem hallakan TOrktllr. 

Bu 11atlrl&r Osmanlı hUkUmdarıannm zey. 
celerlne taalltlk eden neıı"eb me.selelerlnde 
tazıa hassas olduğumuz için değil, ıadece 

Tan gazetesi tahrir heyetine bir naalhat ver. 

mek ve tarlht mütaıealara kalkı§mAZdan ev. 
veı hiç ohnava birkaç t.Arlh ldtabı kan,trr. 
mak l!zım geleceğini lhsaa etmek Jçln yazıl. 
mt§tır. Ve aanırnn kl her ıeyde aklı evvel 
olmak fddlaaında bulunan Tan tahrir heyeU
bize verecek bir cevap bulamaz. 

Hurrum sultan Rus mudur? 
Yukarıda Osmanlı tarihindeki kadınefcn

dllerden bahsederken HUrrem sultanı da 
Türk olarak saymııı olm_am, tarihçi geçinen 

Başvekil 
9 Eyllll bayramında 
Izmlrde bulunacak 
Beşvikilimiz lsınet lnönünün altı 

EylUlde !zmirc hareketle ı:tzmirin Do. 
kuz Eylfıl bayramında bulunması ih • 
timali mevcuttur. 

1zmirde çok kalmıyacağı tahmin O

lunan başvekilimiz lsmet 1nönünün 
Gemlik sun'i ipek, Bursa. Merions ve 
Nazilli basma. fabrikalarını açmak Ü
zere bu ayın 14 Unde şehrimizden ha. 
reketi galib bir ihtimal dahilinde bu. 
lunmaktadır. Başvekilimize bu seya • 
hatte refakat edecek olan iktısat ve. 
kili Celiı.l Bayarın da pazar günü şeb. 
rimize avdeti muhtemel bulunmakta _ 
dır. Gene mezunen !stanbulda bulu • 
nan Sümer bank umum müdürü Nu . 
rullah Sümer de bu ~eyahatte başve. 
kilimize refakat edecektir. 

İsmet lnönünün evvela Gemliğe, o. 
radan Bursaya ve sonra Bandırma 
hattr üzerinden Nazilliye gideceği an. 
laşılmaktadır. 

--------------------------~~ 
üvey kızını 61dUren 

adam 
Feriköyündc Bayram yerinde otu • 

ran Remziye isminde bir kadından 
üvey babası Ömer para istemiş, veril. 
meyince. kundura tamirciliği yapan 
Ömer elindeki bıçakla Remziyeyi altı 
yerinden vurmuştu. 

Remziye kaldırıldığı Beyoğlu hasta
nesinde ölmüştür. Tahkikata müddei. 
umumi muavinlerinden Orhan el koy. 
muştur. 

Üvey kızının katili olan Ömer şun. 
ları ~öylcmiştir: 

"-Ben ona on yedi senedenberi ha.,; 
kıyordum. Şimdi kazancım a":-ıldı. Ba. 
na küfrediyordu. üstelik benim ona 
bakmamın mecburi olduğunu söylü • 
yordu. Kızdım. Sonra ne yaptığımı 
bilmiyorum.,, 

- Elendim! 
Cevabını vermeğe alqıml§. 

Ve Rokzoıan kelimesi frenklcr tarafın. 

dan ve o tarihte tstanbulda bulunmu, elçiler 
tarafından ''RokzölA.n., ıJeki!ne 11okulmuış ve 
onlardan naklen bahseden g{rp müeııınerl 
de bu !kinci şekli devanı ettirip yaymışlar 
ve kllblle adı olan Roltzolan't baıka bir 
lsmlhAs fml~ glbl tanıtmışlardır, 

Binacnafe,Y11: • 
•·an noı töllA.i'l-Mrınm Ik yıllarında Ka 

radenlzin şimal kıyıluını:!ft , Don ve oımyc; 

per nehlrierlle BUianan arazide, Sarınatların 
Rokzolan kabilesi arasında dilnyaya gelmllJ 
olan Hurrem Kırım hanı kadar su katılma. 
mış bir TUrktU., dersek hakikati söylemi§ o. 
luruz. 

Nizamttin NAZiF 

Azllı bir kurt 
Çanakkalede üç köy 

IUyU ağır yaraladı 
Çanakkalcnin Taelı tarla köyünde 

emsaline ender tesadüf edilir feci bir 
vaka olmuştur. 

Aç kalan bir kurd köye inmiş ve 
Ahmedin ağılından içeriye atlamıştır. 
Orada. yatmakta olan Ahmedin oğlu 
gürUltüden uyanıp karşısında iri bir 
kurd görünce yastığının altındaki ta. 
bancayı kapmış ve bir el ateş etmişse 
de hayvanı vuramamıştır. Bunun üze. 
rine kurd üzerine saldırm 1ş ve kendi. 
sini kımıldamıyacak bir hale getirin • 
ccye kadar hırpalamış, yaralamıştır. 

Bundan sçnra azılı kurd, gürültüye 
silahsız olarak koşan Ahmedin \ize • 
rine çullanmış, onu da yere serdikten 
sonra vakaya son gelen karısının ba. 
cağını da hurdahaş etmiştir. Bu esna. 
da sem bir gayretle kurdun boğaz1na 
sarılan Ahmed hayvanı boğuncaya 
kadar uğraşmış ve buna muvaffak ol. 
muştur. Karı koca ve oğul ağır yara. 
lı olarak hastaneye kaldırılmışlardır. 

Köprüde "çivi 
cezası,, 

DUn de 39 kişi 
cezalandırıldı 

Köprü Uzerinde çivi haricinden geçenler 
hcrgün yakalanıp cezalandırılmaktadır. 

DUn çivi haricinden geçen 39 ki§l yakalan. 
mı§ birer lira alınmı§br. 

DUn sabah Yalovadan heybesi sırtında ge 
len iki köylü vapurdan çıkınca bir müddet 
yaya kaldınmmdan yUrllmUıler, sonra ıoaret 
siz yerden karşıya geçmek lııtemlşlerdlr. 

Yolun tam yarı kısmında köylUler zabıta 
m"muru tarafından çevrilmlıt, kendilerin.. 
den para cezam iııtemtııtir .. KöylUler böyle 
bir geçit yeri görmediklerini söylediklerin. 
den etraflarına toplanan halkla b1r. 
ilkte geçit yerine götUrUlerek buradan geç. 
meleri lcl\p edeceği söylenmiştir. 

KöylUler sonra karakola götUrUJmU§lerdtr. 

3 EYLfJ'L - t931 ~ 
< . ~ . Jale :Ka.11-ata _ k 
- a Nereye varıtı 

. ı· ? ıs ıgor · ~f .. 
l1 eıı 

Mals oQ veut. • 
M. BAR.JtES a,td~ 

R OMANCI Jacque ~ getiJ'dı.. 
··cull'" 

şimdiye kad~ \:1
1 

re dair !l' 
ği eserlerden muhtelif h.IS .~ oeleri k,.. 

çip topladığı vecizeleri, d~Uk Jd~bl• 
rie bir sıra ile ar.ze~eıı •• kUÇ ]cadar ro• 
nın başında diyor kı: on1·yen Y"ı. 

·1er 1 ••• man vazmıs bir adam. 1 ı. 1•5tedığl-- - d ıne~ ~ nın da yardımı ile, ne c söıil yı 
ni anlamağa başlıyor.,, ~ut:;., 111uJt'1• 

"''l bU ...,. 
nız romancıların dcgı • . 

· · terdtıtl· ~ rirlerin düşünınesinı ıs . ·n ya.ıdlb· 
Elbette ki her muharrırı dı;}ı bir 

jııaJI tr t 
her . par~ada bir. mana. ktır· f~~ 
hakıkatın ifadesı buluna~ cttiğı bil' 
bütün eserini, önceden ıayuıdat teJtlf.. 
m(lkwıd'a göre yazması k~ lnJZ saJlS
l<eli bir şey yoktur: gem )

3 
cak uııttl• 

t . . . d V• • den çıka 
ı ıçın egıl , escrın . 
ıni mana için de tehlikelidır. da b3~' 

. ... ınskS8 f, 
Önceden tay.in ett.ıgı b" sJJ1ır ç 

lanan muharrir kendine ~ baS'1' 
zer, birçok şeyleri, hakika .. ;aıı gibi 
b. "b" • . "b"rinC dUŞ utte-
ırı ırıne zıd, bırı ı . . fa.rke""' 

görünen - bin bir ç~s~ Gide JJI.., 
mcğe mahküm otur. :Andr Jcillde oldll' 
h'ın cüzlerde değil, ancak de ~fP 
ğunu ve onu yalnız bir yer

13
u şe~nae 

bulamıyacağını söyler. ( rıatb., 
söylemez: "Ne souhaite paS. ue pt!' 
nael trouvcr Dieu ai1Ieur9 g ıeı&' 

• . b ıcıclle 
tout" der; bu cümleyı •3 olJ11adJit" 
mc edecek kadar sanat.köl" }Jllll 
. . tef . . "h tt'iIIl ) onun 
ıçın sırı tcrcı e · 
dediği hak, hakikattir. . tel' I" 

Bir muhaıTir için ıneŞf~:ı~rıf, ııll' 
ye olabilir: bütün dilşUndu dJ tf' 

settiklerini söylemek; ar~aı;ylfdf~ 
zad olup olmadığına.. bu~ tt1lediğı11 

}erinin dünküleri nakzed1P c laf ilt• 
.. k ınsaıı _.u, 

bakmadan sovleme ··· ıde ~ 
dünya ile ba.oa~'ımızdan (l). e }ti~ 

v. • ı . . r·k· }erin bır .~· cegımız ııslcrın, ı ır dıt J1 , 
. ... ıcıı:ıJlll tııf• 

fedaya kalkarsa seçtıgı : yo'I- \~ 
kile ifade etmesine imkan~)·P~p'\> 

g ı• O ıu..ı ... ~ ' LJI" 

~u~.ı.u .., ... 1.ı.ı ı 1.11 t.• -
1 

rin• 11"" 
• ah k .. deki vere . otl' 

umumı en ıqın ~ f rııı'Ş· ~ı 
muş, gerçeklikkrini kayb_et 

1 yırBıttı 
ları ka.f anın kendi kendıne 1 .. r. J;IJ' . o.. it 
birer vehmi haline gelifll'l~fJlİll b ~ 
nun içindir ki bizi, ~~~a ••bissiıı fi 11 
mısraında söylediği .~1~ 1 • 'sine'' (~ 
doğru olan giin il gııııunC • dll tıtft 

• vrııı cJ• 
simplc jour le jour trcs """ıııııJI · ]er ıv _Alg' 
.mcnt) uyarak yazan şaır 

1 
ibİ. d~-tf· 

lar, essayistler sistem ~~1 
ilcJla ~it' 

tik filosoflardan daha 1
• g0yted1~ , 

Dogmatik filosofların he:abil otd~ 
rinin aks:ni söylemek d~ ıe.t ıı.ı< I· 
nu hissederiz; biliriz kı 0~8r(llt· :t!'ı· 
tin yalnız bir tarafı?ı .aı~ı gJllB),.;ıı 
buki bir maksada, b.ır ;.ıedil<l ofıJ 

lanmıyan muharrirlerı~. ~-: çilllıcU 1 t' 
aksini iddia kabil degtl 

1 i~e 1ceııd 11,.. 

tarın söylediğinin zıd~1 ~ oııl,,r ~ 
serlerinde bulunur: bO~~- klldaf • 
kikati • ellerinden gcl~'ı~rdil"· • bi! 
bir surette ifade etın1~ • uJlltJJlll0ıııt 

B. h . . serıııın -« 
ır mu arrırın e . olf%1"' ~· 

manası yok mudur? ffıÇ ağılletı t1-l' 
mu ?İnsan og~lu kendine r ..,eBil18 .ıe! 

. • ·stew ııcıv 
Her şeyi kucaklaDlalc 

1b3ıı 11a1< bıl "' 
men farkında olmadan r ıstc tt
üzerinde daha çok dUrtl . bCrBı:,er,..ı.I• 

· ile &8111 '...-
n un samimiyeti, cserı le 01ıın , ,11• 
şekkül ve inki§Rf edece rırsdsll dd· 
yetidir. Onu kendisi de ~ toPUJl ,,rrl· 
cude getirmiş olduğu ese ı;ir Jllıl11cserl 
§ündüğü zaman kavra.f· 11ııııd11 • dİ~i 

nın so ıceıı 
rin maksadı hayatı . 0ııtJ 

0 
~ 

bittikten sonra anı~ıtır, 8ııcşl< 
de - herkesle beraber • 1 Jlİ 
man anlar. uah ,. .. .ı:ıa! 

Nııtu z,tV". 
.. '(' GY 

· ·zaarı1 

(1) Reni pek o · [)/~· 

illerle ba<:ıartn. - ]IS ıııl-' I 
f18 d 

Ertuğrul M0 dtıııJ~ı 
istifası kabu~.:rii ~~"t 

Şehir tiyatrosu re~i)1Csıııe bıı ~~-
Muhsin İstanbul bel bCıedi~e e fY 
m vermiştir. Fa}(at ~eıı~IP' il11' 
fayı kabul ctnıiYeı:e~ t ~~..itJe it· 
cc iki aylık mezun1>~yet ilfP:~itU~ 

Rejisör bu nıeztıJll ~ '1pş1 

fadan sarfınaz:ırla t aııJib re 
Bu müddet zarfında. · 
yapacaktır. 



~Aşk ve macera ı omanı 

'='----= -17 - Nıkleden: (VA - NO) 
Sonra --------------------------
..... 8 ' başını sallıyarak: Bütün bu muhaverenin içinde, er-
~ .. I> ~~dan bahsetmiyelim. Daha iyi kek, yalnız bu kelimeyi mimlemişti. 

c ıl nıi? - Neymi§ şikayetiniz? .... 
ı;., ..... \'Ok b;l~k· l' H 
""I lıııb.ı ' · • ıs .. Bahsede ım. azır 

~"- tilti uıken anlatmak istiyorum. ... 

llııı. \' lerdenberi benden kaçıyorsu
lllttı~erc gelmiyorsunuz. Sizi da

'~. dolayı nr ka'dar müteessi-

' I> ~lq lrğın değilim. 
l•• t erke;in y " ·• asıktı. '«\'c . .. uzu 

tttı: 

~~~~~n günlerde beraber yemek 
· lrıa ııın ıebebi çok itim olması
~~ bana Nermin! Size darğın 

..... S.bi -:) ...... .. ... 
ı. CSyJc Ya .. 
"'\i'fik nıçın darılayım? 
~ttıtu nazarlarla kıza bakıyordu. 

~ 'ir ha~ hayretle onu süzüyordu. 
'~l'tıııt tadır kocasını görmediği için 

ulata d" . . .... ()h uşmemıştı. 

~· ne k d ile lts.a_ a ar memnunum .. B:lse-
t •..,.r ın" tltc\ .. .. Utecssirdim. 
...., Öy tuluınsed!: 
~ le rtıi? 
't· 1'lılar 

~ tltlc ilk i~di .. ·· d ld ~ · 
iSıJ..... vaç gunun e o ugu gı ,, ~ •• b' . . 

. ''~ıf ırıbırine nüfuz etti. 
~titr ırı vücudunu yine o gün gibi 
"tıı tnı it -U1ı·~ apladı. Sükutu ilk ihlal e-
.' s_~. b~y oldu. -

~! tiftlj~~eti.mden şüphe etme Ner 
~_llltat teıu hayatının mümkün m-... 
~ tcçnıesi için uğraşan bir ar-

~ ~ız. · . . ' "'1· .. e~ınç ıçınde: 
~ln .1~e ızdivaç ettiğinize piş

' lia •ınız öyleyse .. 
'f\ hr •. 'Katiye 
'· "haı n ... 
Yt de .. 

ta) et · 
sevımli bir hareketle ııo-

1~ 
l'\ ~lltsunuz, mademki bu kadar 
t llıı,hz, ın:.isaaıdc edin de odama 

fot ~~Ctc;· ~a bir mum koysunlar .... 
~}> Ctı elektrik söndüğü zaman 

'.\ Ottını. 
' )d'tılk l'olt ta mı uyursunuzl ' . 
~ley, 

~ 'r.- e •.• 

~;:: tatı?taya kadar karan1ık-
4r 'ıı ttı enı çok muztarıp ediyor. 
ı._ftllt~ erite tva~~de hakikaten elektrik 

~~ tr~Ctı ~ •onüyor. Bunun için ya
~I\ ll)\::ıı ~ıt, Nermin.. Yarım ıaat 
~ Yat~nıanı rahatsız etmez, bila
' )L t. 

""'il de ·· 
'• ll'a1t 

0
Yle erken yatmağı düşün 

~~~ hat nıesele o değil. Asıl İ§t 
~t\ en· 
.\ tlt, bi 1 ziyarete gelmeniz. 
l'Çı\ tc tdcnbire irkildi. 
t"' n1t "" ., bir .. ozleri öfkeyle karardı. 

ı"ı...' Ct •eııe : 
''il Ctlcyi 

> ~ 11tıtcn h· ~ karı koca arasında ce· 
\,; ı 'Ilı ,. a.dısc için aydınlığa hacet 
"Ctıı ıl_ ll'lld. it. '"'Ci~ ~ 1 bunlardan bahsetmek • 
l. ~ <! trnıin. 

~"it lldakı . • 
~-b }'ıı, h· arı tıtredı. 

11\a L it eda 'J 
, "'itı 1 

1 e kocasının bu sert 
~ tfc )'a 

1 ılc verdi: 
> ~~ Payını'> ,.,. . 

tayri memnun bir eda 

't · Siz · .r..lımde değil. Kor-
\ ~aılaiı' antanıak istemiyorsunuz. 

•t~ L 

1 
bu karanlıklar içinde deli 

~,, ucnı 
: ... t\i bt 

Y. 

~t ... h 
\~ •11 ala 

il)~ ••ti:to ga 1 Siz, bugiin beni kız-
~ llttıı2 h tıunuz. A... şimdi de ağ· 

t~ . ocn a-1 
~1 llıcl'll g ıyan insana taham· 
4 ıı. ... }{ "· Rica ederim bu halleri 

tııı ~İl\ 0
1'tlcdi bitsin. 

~ •ett h 

1 
, ttc,,İirij al takındıkça kız:ağı-

' ~~il.tı 0 derece artıyordu. 
l. · dı~, bu b . 
~~ • ~ h sa ah sıze nereden 
~ ı...\cl\di {~ .~t rahat geziyordum. 

"it d tzunt"l . c ,. . u crım yetmiyormuş 
•zın -

t .. aglamanızı dinliyece-
t-. t~i 

1\, g·· 
~,..,it oz Yaşları arasında güle· 

~1 t Ya. 
~ .. 11._ Pay1nı, . 
~ l>q;t tı · ... Kıme dert yana-
)~ zttntülerimi, şikayetleri-

·,~~ kirne aöyliyeyim! .... 
&iliz • ., n:u ••••• 

- .... 
- Neymit? 
- Dedim ya, korkuyorum .... Bu, e-

limde değil... Asabi bir ıey .... . 
- Korkuyonıunuz ha? .... 
- Deli olacak kadar ... 

, 
- Niçin? 
- Gece sizi tanıyamıyorum. Sizi 

değişik görüyorum .. .. 
- Allah allah ..... . 
- Büyümüş, irileşmiş görüyo-

rum ... 
- Tuhaf şey ... Nasıl olur bunlar .... 
- Sanki siz değlJmişsiniz de baş-

kası imiş gibi.. ... 
- Ama ita yaptınız ..... Benden baş

ka kim olabilir? .... 
- Evet, gün ağarınca sacmaladığı

mı anlıyorum, fakat .. O karanlıklar için 
da korkaklığım mantığıma galebe çalı
ycr. 

- Fakat Nermin ... . Siz bunıı alış
malısınız .... Evli insanlar arasında 
le gece misafirlikleri olur. 

- Olabilir. 
Erkek tebessüm etti. 

böy 

- Yazık ki valdeniz yok. Size bazı 
nasihatlerde bulunurdu da .. 

- Evet. Annem olsaydı nasihatte 
bulunurdu. Hem de bu kaclar kl>rkmı
yayım diye herhalde bana bir tamdanla 
bir mum tedarik ederdi. 

- Odanız aydınlık olsaydı. kocanı
zı memnuniyetle mi kabul ederdiniz? 

- Elbette. Beni sinirlendiren ka-

ranlık. Eğer elinizde bir lamba olarak 
odadan içeri girseniz memnuniyetle sizi 
kar~ılarım. Fakat adeta hırsız gibi ka-

ranlıklarda gelişiniz beni çıldırtıyor. 

Kapımı kilitlemek kabil olsa vallahi ki
litliyeceğim. Çünkü o heyecanla sa
bahlara kadar oyuyamıyorum. 

11 .. J ,,ll, f,QJ Jl 1 l:>l.4uıa• Jıc;p \,V" 

cukluklar 1 Siz kocaman kütüphane oda 
smda yalnız başınıza kitap okuya oku
ya asabınızı bozmuşsunuz. Böyle ha
diseler karı koca arasında her gün ola· 
gan işlerdir. 

Kızın koluna girmiş. ağır adımlarla 
onu eve doğru götürüyordu. Nermin 
Rüştü beyin kendisine gösterdiği bu 
itinadan dolayı kalbin<!e derin bir min

nettarlık hissediyordu. Fakat Rüştü 

bey, genç kadının bütün ısrarlarına rağ
men hiç bir vaadde bulunmadı. Hatta 

gece meseleıini anlamamazlıktan gel
di. Kızcağız kocasını fazla kızdırmak
tan çckiniyor'.lu. Bilakis ona ne derece 
müteıekkir olduğunu ispat etmek isti
yordu. 

Dü1ünmeden, büyük bir coşkunluk
la, yanağını, erkeğin dudaklarına doğru 
uzattı. 

Rüştü bey, gayri ihtiyari, bir buse 
kondurdu. 

- Sizi ne kadar sevdiğimi herhal
de bilirsiniz. Elimden geldiği kadar da 
her arzunuzu memnuniyetle yapmak 
isterim. Bundan böyle korku mu yenme 
ğe de gayret edeceğim. 

Sonra, mahcubiyetten kızararak, to 
pallrya, topallıya odasına doğru kaçtı. 

Rüştü bey. bir müddet yerinde put 
gibi kaldı. Yüzünde büyük bir ciddi· 

yet vardı. İsmini verdiği bu kızın sa
mimi hareketi onu için için irk'ltmişti. 

Guya, bağrında. iyi kapanmamıı bir 
yara sızlıyor gibiydi. 

Nermin, bütün gününü garip bir 
coşkunlukla geçirdi Kocası ona ne 
kadar iyi muamele etm!§ti. Gençti, ta 

zeydi, kalbinde büyük bir sevmek 
ihtiyacı vardı. 

(Devamı var) 

HABER-~~ıampoı~ta~~~~~==~======-====~~==========~================5ii:: 

l "'ifal&lARllt 
a ve a sene ev,,eı bugUn ---------------
Hindistan ve 
Habeşistanda 
Geçen iki tarihi vaka bana 

neler hahrlattı ve neler 
yazdırdı ? 

Eski ve yeni 
tarihi vesikalar 

Bu yazımda biraz tarihten ve biraz da ha. 
dıselerden bahsetmek istedim. •'Günü günü. 
ne tarih., i muntazaman okuyan dostlarımdan 
biri bana şliyle dedi: 

- Ben tarihi sevmem, takat yazılarını ha. 
dlsetcrln yı!dönilmU olduuğu için okurum. 
MeırelA. "l'i!W ııene evvel bugUn.. dlye görU.n. 
ce, merak eder "e "acabe. 550 sene evvel bu 
ıı;ünkU glbl bir gUn ne olmuş·! .. derim. 

Bir ahbabım da: 
_ Ben yazılarını hadiselerin yıldönümü 

olduğu için okuyorum. Bu gerçi çok merak 
uyandıracak blr buluştur. Fakat ben, tarihi 
ııe\'crım: Hadisenin cereyan ctUği günle hiç 
ala.kadar olmam . Yeter ki senesi belli olsun .. , 

Her iki dostum ve okuyucum da haklı. 

dır. ÇllnkU bu şahsi merak itidir. Yalıuz h&.. 
diselerln yıtdönUmU bende de en çok ihmal 
edilmiş bir noktadır . 

TanzJmat ricalinden bahseden bir Fransız 
muharriri Ali p11şanın hayatını anlatırken 
~öyle der: "Ttlrklyede ııoyadı yoktur, bUyUk 
mevki alan herhangi bir insan öldükten son. 
ra şöhretini de beraberinde göttırUr. :Mevki 
rahibi zevatın tercüme! hallerini tesblt etmek 
mümkün olma7.. Hf'le do~m ve ölilm gUn. 
\erini bizim tarUİlmlzle tesblt etmek imkAn. 
sız gibidir . ., 
Avnıpada basılan birçok cep tıı.kvlml.-rl. 

nln günleri sıraııında me§hur adamların 

doğum ve ö!Um tarihleri yazılı bulunur. 
Bizim tercUmel hal kitaplarımızda lae hlc_ 

rt senenin mllAdı seneye çevrilmiş olanları. 
nı nadir bulunız. Onun için hadiselerin biL 

ha.ıısa tarihi hadlaelerin ve şöhrett olarak lil. 
mut büyüklerimizin yıldönUmlerlnl te~blt eL 
mlş olmak yeni bir lüzumdur Eski "vaka 
yazan .. tarihçilerimiz bu vazifeyi nbbeten 

yapmı§lardır. MeaelA KöprUIU kUtuphanesl. 
nln Hatız Ahmet Pllf& kltaplan aruında 

ınumara 216) AbdUrrabman p&§anın yazmış 

olduğu Vakayiname adlı yazma bir tarih 
kitabı buna gUzel bir misal olarak gösterile. 
blllr. Bu yazma kitapta birçok hadlıııeler 

günleri ile ı:österilml9tlr. 
Dcm<'k bizim tarlhçil<'rlmtz de buna !Uzum 

görmüşlerdir. Fakat bugUn o tarihleri gUnte_ 
rl ile beraber mll&.dı seneye çevirmek lçln bir 
kitap yazmak kadar zahmet sekmek icap eL 
mektedlr. 

Bana bu sözleri yazdıran 1934 ve 1935 yıL 
tarının hadiselerini icmal eden "Aym tarihi., 
nde okuduğum ısatırlar oldu. 

Bunlarm iki.sini kısaca yazıyorum: 
1934 yılı 3 eytQI günU, 3 sene evvel bugün 

"Madruta olan bir kavgada bir mUıılüman 
bir bıı;ak darbeslle öldürüldil. On müalUman 
ve Uç Hindu ağır yaralandı. Polis kıtaıarı 
bu mücadelenin genlşlemeıılne rnanı oldu. 

19315 yılı 3 cyti.ll günU. 2 sene evvel bugUn: 
'•Royter aja.namm haber aldıtmıı. göre, 

Adlaabaabdakl İtalyan elçlllfl, elçlUk, bina_ 
aının müdafaası için 200 Amerikalı aakeriD 
geUrllmeatne müsaade edllmeatnı Habe§ hü. 
kOmetınden istemiştir. HükOmet bu latefe 
henüz cevap vermeml§tir.,. 

1ıte iki hadisenin yıJdönümü, ki biri Hln
dlstanda biri Habeşlstanda cereyan etmiş ve 
bu hadlseelr bugün tarih olmU§tur. BU: bu 
giln, asırları elitler arasına aıkıştınlmış bu_ 
luyor ve bir umumi tarihi elimize aldığımız 
vakit yüzlerce aıınn vekayllnl kısa bir mUd. 
dette okuyabiliyor ve o devirler hakkında bir 
fikir edlneblllyornz. Fakat on dokuz ve yir. 
mine! asır hadiseleri, bllbaıısa yinnJncl EUıır 

hadiseleri o kadar mebzul ki. gelecek ne.ıııın 
bunun içinden nasıl çıkacağı kestırltemez. 

Habeşistan meseleal tarihe geçerken elbeL 
te hadiselerin birçok teferruatı tayedilerek 
bir hulAııası alınacaktır. Fakat bu teferruat 
ne olacak? Bir aaır sonra bUtUn veslkalan 
ile beraber bir meselenin tetkiki lmklnaız 
olacak ve belki de bir ır.san ömrU bu tetkikin 
ancak bir kısmına kA!I gelecektir. 

GUnU gUnUne tarihi yıldlinUmUne merak 
ederek okuyan okuyucularım da, tarihi ha. 
dlseleri sevdikleri için okuyanlar da bugünkU 
yazım içhı beni muaheze etme.!lnler. İki ha. 
dlsentn yıldönilmUnü verdim. Bu hadiselerin 
yilz .'!lf'ne sonra mUhlm birer gün sayılmaya. 
cağını kim iddia edebilir? 

Niyazi Ahmet 

Ton Ton amca balıkçı 

.Nefs ·· 

(Dünkü kısrnm hülasası) 
tnıtUz harlclyealndM M. Carnıtbera, ı 

bana Romada nı."Uı)·or ,.e C-O!Jkunlukla 
içini döküyor: lnııus. -yete.inin parlak 
~·dduJarında.n Betti lııi01lndeld Jl'DÇ kız, 

birkaç ııene evvel tul?.di bir senglnle ev. 
lf'nmlt. Şimdi Radoata oturuyor. Kocası 
ölmUt. Carrutht'ra'I ele davf't etmiş. 

"Rados ve bllha..ua ıevgill BctUyi görmek 
beni fevkallde memnun etti. Hemen hareket 
edeceğimi telgrafla bildirdim. 

"On beş gün kadar orada kalac&ktım. 

Brlndlzldcn bindltJm vapur, sabaha k&r§ı 

Radosa vardığı zaman, güzel limanı görmek 
için erkenden kalkmıştım. Gemi yanaştı. 

Bir adam güverteye çıktı. Yanıma gelerek: 
•'- Bay Carruthers alzslnlz, değil mı e. 

fendim? • dedi. 
"-Evet. 
"Az kaldı ıevlnçten elimi 

Fakat onun benim sınıfımdan 
uzatacaktım. 

olmadığını 

anladım. 

"- Bayıı.n sizi bekliyor. Kendisi vapura 
kl\dar gelemedi. ÇUnkU vakit çok erken köş. 
ke gitmek için bir saaUlk yol katedeceğiz. 

"- Bayan iyilerdir lntanllah. 
H- tyldlrler .. E§yalannız bazır mı! •• Em. 

redın de onları sıı.ndala indlrteyim. 
••- TeıekkUr ederim. 
"dediği gibi yaptı. BUyUk bir sarı otomo • 

bil duruyordu. İçine bindik. 
"- Kim kullnacak? • diye sordum. 
"- Ben efendim ... Bayanın ıo!örU.yüm. 
"- Ya. .. pekAIA.. 
"Bir şoföre göre, ıutığı cidden garlpU. 

çıplak ayakları ısandal içinde ... Bacaklarında 
beyaz bir pa.ntaton ... Sırtında yakuı açık 

ı:por glimleği . Bqmda bıuıır §apka... Bu 
vaziyet çok tuhafıma gitU. BetUnln adamlL 
rını böyle IAubali bir kılıkta dol&§tırmumı 

anlayamıyordum. 

Acaba havalar !azla aıcak diye mi mllaaa. 
de ediyordu ? 

•'Bu ıoför, uzun boylu, geniş omuzlu, fll
manl&ml\k Uure olan bir gençti. Herhalde 
gayet nefis yemekler yedlfi belliydi. Kıaa 

kesUmlı. aan bıyıkları vardı. Ytl%tl bana 
yabancı gelmiyordu. 

"Çoktan mı bayanm hizmetinde bulunu. 
yorsun uz! 

'•- Oldukça zamandır. 
"Herifin konUfma tarzı biraz leklltal.zdl. 

Hiç hoşuma gitmedi. Sustum. 
"Öylece bir mUddet yUrUdUk. Bir aralık 

canım ılgara içmek istedi. Tabakamı çıkar. 
dım . Bir tane §Otöre vermek de lı\.z.ıındı. A

dam sen de Radoa İnglltereden uzak. Hem 
de pek demokratik bir devirde yqıyoruz. 

"Aldı ve birdenbire ııorru: 
"- PakeUerl geUrdJidz mi!. 
"- Ne pakeUert? 
••şotörUn auratı asıldı. 

"- Bizim bayan alze telgraf çekmlıU. 

İki kilo Player's Tut Novy tUtUnü getirmeniz 
için .• 
"- Öyle bir telgraf"' almadım. 
"-Vah vah. 
"- Kuzum, bayan Betti bu tUtUnü ne ya. 

pacak? 
"- Burada bulunmıyor da ondan. 
'•Verdlflm. algarayı asabiyetle yere fırlat. 

tı. Makineyi hızlı hızlı sürdü .. Artık konU§
muyordu. 

"Bu hali tena halde sinirime dokunmu§tu. 
Birdenbire kqlarnn çatılarak civan ııeyre 

bqladım. Hiç konuımuyordum. 
''Bir aralık baA'ırdrm: 
"- Yakla§tık mı? 

"- Daha altmış beş kilometre val 

-,..,. 
"Bunu söylerken gUlüınaedl. Fev .. _,de 

gUzel beyaz dl§lerf oldufunu gördüm. 
•'Nihayet vasıl olduk. 
"Beyuz duvnrlr, beyaz boyalı, büyük giL 

zel bir ev ... BUtUn adamlar aon derece UslQp. 
lu. terbiyeli, r&bıtalı ..• 

'•Betti, eski hanımetendiliı'tfyle beni kar
"ıladı. Güneşten azıcık yanmı§tı. Fak&t es. 
kisinden bile güzeldi. Son derecede itinalı, 

zarifti. 
"- On sekiz yqmda lmlplnl.z gıbi dunı. 

yorsunuz, Betti! 
•'Tatlı tatlı gUtdU. 
"- Rah&t. saadet insanı öyle yapar. 
'•Bu cevap, her nedense kalbimi sıktı .• Fa 

kat !azla dUşünmeğe vakit bulmadan, o, be. 
ni sürüklüyor, etrafın gUzellfklerini gosterL 
yordu. Bir aralık sordu: 

" - Tutunu geUrdlnlı mi! 
•'- Hayır! Maatteeuüt telgrafınızı alma. 

dım. 

"- Vah vah .. Albert fena h&lde klzacıı.k. 

"- KJm Albert? 
"- Sizi buraya getiren .. O, yalnız onu 

seviyor da .• 

"Şo!ör mu? 
"LA! kan,tr. Uzakta güzel bir kotra du. 

ruyordu, Sordum: 
"- Sizin mi? 
"- Evet.. Hem motörtu ... Albert kullanır. 
"Gene §OförUn ismi.. Bir uşağa bu kadar 

kıymet vermek, doğnısu, hayret edilecek bir 
§eydi. Yüzünün bana yabancı gelmediğini 

söyledim. GUlerek cevap verdi: 
" - Tabii, canım.. Tanırsmız.. Teyzemin 

evinde ık.inci Ufaktı. Binlerce kere size k&pr. 
yı açmı§tır. 

"- Ya .. demek o ... peki, na..tııl oldu da bu 
raya geldi ? 

"- O, blzlm §alonun koyündendlr. Evlen. 
diğim zaman yanımdan ayırmak istemedim. 
Bir müddet merhum kocama uıaklık yaptı •• 
Oda hlzmell .. Sonra §Oför\Uk !iğrenmek iste.. 
dl. Ders aldı. Şimdi yanımda 11ofördtir. O 
olmasa ne yapanın bilmem .• 

"Birlikte bahçeye çıktık. Sahile kadar yU. 
rUdUk. 
"- Bütün hayatınw burada mı geçirmek 

niyetindesiniz? _ diye sordum. 
"-Belki de ••• 
"- Ama yaptınız.. Sizin yaşmızda. ! .. 
"- Ne diyorsunuz. azlzfm?. Kırkıma gel. 

d!m. 
"Yemekler entesU. Odam mükemmeldi. 

BUtün istirahatim temin ediliyordu. Şere!f. 
me baZı davetler y~ptı. Gelen erkeklerin 
hepsi aetuye hayran hayran bakıyorlardı. 

Dağıldıklan zaman sordum: 
"- Topu size Aşık, değil mi! 
"Güldü. Fakat aralarında bir §ey olmadıfı 

her suretle be111ydl. 
"Günler pek gUzel geçmekteydi. 
"Blrgün Bf>ttlnin odasında kahkahalarla 

gUldllğünU fşltUm. Acaba kiminle konu§U. 
yordu 'f Bunu anlamak kabil olmadı. 

"Ba§ka bir gün de her zaman oturduğU 

küı;Uk salonda bir spor gazetesinin sürük
lendiğini glirdUm. Böyle şeylere merakı olup 
olmadığını sordum. 

•'- Albert unutmu§ olacak! _ dedi. 
"- Başka bir gün yatak oda.sını görmek 

istedim. Birlikte girdik. Çok geni§, güzel, 
süslenmiş bir odaydı. Geni§ bir yatak ... Dan. 
tel!lar lc;:inde .. Fakat bir aralık gözUm baJ
ucundaki table de nuit'ye lllştl. Üstünde bir 
kutu slgnra... bir tabla... tablanın içinde bir 

pipo! •. 
"Hayret ettim. Bellinin başucunda pipo .• 

Acaba glzlfce 1çlyor"'!Buydn?.. .. .. 
.. Fakat c;:ıkar'keıt blr daha bakmak- lııte.: 

dlğim zaman, Bettlnln onu kaldırıruş oldu
ğunu gördüm. Bu hAdm!, son derece fikrimi 
işgal etU. :Haama!lh, fazla dü§tinmeme vak.it 
kalmadı. Çünkü btr çok gezlnUJer, eğlence. 
ıer zihnimi işgal etU. 

••o a1qam hava sı.cakb. Sivrl.!inekler c;:ok. 
tu. Cibinliğe rağmen VJZIIWarmdan uyumak 
kabil olamıyordu. Bahçeye çıkıp §Öyle bir 
hava almak istedim. Sahile dofru yürUdUm.. 

"Derken, ağaçlar altında bir sea: 
••- Havlum nerede? 
"Bu, lnglllzce ııöyleniyordu. Sularm için. 

den bir kadm çıktı. Ve bu kadm Bettiydl. 
Çınlçıplaktı. Havluyu tutan erkek t?nu aar. 
dı ve kollan arasına alarak oğınağa b&§ladı. 

Bu adam d& Albertti. 
•'Na.ıııl döndüm, naaıl odama girdim! •. Yıı.. 

ralanmıı bir hayvan gibi bağırmak, ağlamak 
istiyordum. HefleY bana aon derece iğrenç 
ve pi• görünüyordu. Şimdi artık spor gazete 
sinin ve piponun manalarını anlıyordum. 

"Sabahlara kadar uyuyamadmı. 
"Bütün mazi gözlerimin önünde canlanı. 

yordu: 
"0, daha genç kızken teyzesinin U§&#iyle 

işi pl§irmlş! Tevekkeli değll! Adamakıllı bir 
insanla evlenmek lıtemedlğfnfn sebebi d• 
höylelikle anlqılıyordu. Aptal herifi bulmuıı, 
varmı§ .. Herhalde o ıııralarda Albert'den 
gebeydi. DUoen çocuk da oydu. Kocası kim.. 
hlllr, ne görmüş, ne !ark etmişti ki l§l sar. 
hoşluğa dökmU§, neticede verem olmuştu. 

':lletlcede, Albertıe rahat y&§amak için, bu 
kadın her §eyi terketml§, Rados ada.sına çe. 
kllml§tl. 

'!Ertesi gün, müthiş bir baş ağnllmı baha. 
ne ederek odama kapandım. Betti, halimde 
bir tevkalAdellk olduğunu anladı. Dikkatle 
yüzüme baktı ve benim herşc~i bildiğimi ke§ 
tettı. 

"Aramızda hiçbir IA! geçmedi. Yalnız kcn 
dlsinden müsaade lstiyerek ilk '\'apurlll ha.. 
reket ettim. 
"Ayrılmazdan evvel, bu kadar senelik * 

kıma yediremedim. l{cndlslnc son bir kurlu. 
hış yolu teklif ettim: 
"- Betti! Ben fikrimde sebat ediyorum. 

Size tekrar izdivaç talebinde bUlunuyonım .. 
"- Olamaz! • dedi. 
"- Ba~kaslle mi evleneceksiniz'! 
" Hayır! KJmeeyle. 
"- Fakat böyle yalnız bir hayat yaşıya. 

mazsmız ki... 
"Tatlı tatlı gilldU: 
••- Aptal olma, CarruUıcrs ... seni çok 

"everim .. Fakat bu eski zihniyetlerden \'az. 
geç •. 

"Çantam hazırdı. Otomoblle atladım .. Ge. 
ne Albert beni vapura kadar götürdü. Ondan 
hiç olınazaa bu kac1arcık fnUkam almak is. 
tedtm. Cebfmdea be§ İ~glliz ~kararak balı. 
§iŞ verdim. 

"Albe.rt ıqırdı, kızardı, Fakat reddetme. 
nin lmkAımzlıtm.ı anladı. HUnneUe eğllerek 

, te§ekkür etti. Teretbne eden: (ll&Uce Bttnna) 



Atletizm takımımız lngiliz 
donanması 
futbolcuları 

Sekizinci Balkan oyunlarına işti
rak için bugün Romanyaga gidiyor Varın Taksim sta

dında Türk bahri· 
yeıileri ile bir 

m ü sabaka 
yapacaklar 

Bir aydanbcri Modadaki kampta 
çalışan Tıirk atletizm ckipl bu sene 
BUkre5te yapılacak olan sekizinci Bal 
kan oyunlarına iştirak etmek üx.ere 
bugün Romanya vapuru ile şehrimi~ 
den Köstenceye müteveccihen hareket 
edecektir. 

Kafile, evvelce haber verdiğimiz gL 
bi on dokuz sporcu ile federasyon re. 
isi Vildan Aşir, ve antrenör RatkayL 
tan müteşekkildir. 

Giden atletlerimiz arasında !ngilte. 
rede çok iyi dereceler yapmağa mu -
vaffak olan İrfanla, bu sene 1,80 den 
aşağı yüksek atlamamıf3 olan Pulat ve 
manialı koşucu Faik'm taknnnnıza pu 
van kamndıracaklarmı Umit eder, 
bütün sporculanmıza muvaffakıyet _ 
ler temenni ederiz. 

Müsabakalann programı 
5 EYLÜL PAZAR 

1 - Resmi geçit, and içme ve bay. 
rak merasimi. 

2 -100 metre seçme. 
3 - Uzun atlama. 
4 - 800 metre final. 
5 - Cirit atma. 
6 - 100 metre final. 
7 - 4 X 400 bayrak. 

8 EYLÜL ÇARŞAMBA 
1 - 200 metre seçme. 
2 - 400 metre mania. 
3 - Serbest disk. 
4 - 1500 metre. 
5 - Yüksek atlama. 
6 - 200 metre final. 
7 - 10000 metre. 
8 - Çekiç atma. 

Bir boks defisi 
Galatasarayl ı yum

rukçu Mehmet 
Ankara v e lzmirli 
arkadaşlarına 

meydan okuyor 

Boksör Mehmet Cenger 

GaZaW.saray klilbil boksörlerinden 
51 kiloda Mehmet Ccmger'i>ı Ankaralı 
ve lzimrli boksörlere metJdaıı o1:1lymı 
bir melı:tubunu aldık, aynen dercedi. 
yoruz: 

Ankara 51 kilo boks şampiyonu Sa. 
15.haddln J{alkam Uc;cr dakikadan 10 
ravndlık hir maça lluVPt ediyorum. 

Kendisiyle ~0-2.37 tarihinde Be~ik -
laş klübü knptnnı Ş·ıhanm ısrarı ile 
nyni klüb salonuna~ ktrşılaşrnıştım. 

O zaman rahatsız olduğum için an -
trcnnınnsır. bulunuyordum. l':eticede 
gayet tabii olarak yenildim. Fakat bu 
rnü.,n.bn'mdnn evvel revan5 maçımızı 
yap~cağınıızı da ka.rnrlaştırr.ııştık. 

19.4..37 tarihinde de mılli spor bay. 
rann münasebetiyle Şeref stadında yi. 
rıe hu a.rkada~la bir müsabaka yap -
tık, bu dC'hkl karşılaşmamız da bcrn. 
bere neticelendi. Bu vaziyet karşısında 

9 - 400 mania. final. 
10 - Balkan bayrak. 

12 EYLÜL PAZAR 
1 - Maraton. J. 

2 - Sırıkla atlama. 
3 - 400 metre seçme. , 
4 - GUlle atma. 
5 - 110 manialı ııeçme. \ 
6 - üç adım seçme. 
7 - 5000 metre. ( 

· 8 - Yunan diski. , 
9 - 400 metre final. ' 

10 - 110 mania final. 
11 - 4 X 100 bayrak. 
12 - Mükafat tevzii. 

Geçen aene Maltayı ziyaret eden donan. 
mamızm futbol takıım ile Malta.da İngiliz 
bahriyelileri arıuıında yapılmt§ olan ve bizim 

takımın mağlQblyetue neticelenen futbol 
maçının revan~ yarın Taksim stadında bah.. 

rtye tak'rmımızla dUn ıehrfmJze gelmit olan 
tngtılz donanmuı takrmı arasında yapıla. 

caktır. 

lngUlz bahriyelileri arumda kıymetli fut. 
bolcularm bulunduğu söylenmekte olduğun. 
dan bu k&r§ılqmanm çok heyecanlı olacağı 
UmJt edilmektedir. 

Bursada spor 
Bisikletçiler Marmara turuna çıkıgoılar 
Kuı tuluş bagıamında da büyük yüzme 

müsabakaları yapılacak 

lstanbul ikinci küme birincisi Anadolu 
mil-scıbaloa. Y,aparak 1 • ! mağlup 

. Bursa .Quraspor 
Bursa, 3 (Husust muhabirimizden) 

- Şehrimiz bisikletçileri başta Bekir 
olmak üzere beş kişilik bir kafile ha
linde Marmara ve Trakya turuna. çık
mak için hazırlanmaktadırlar. 

Birkaç güne kadar başlanacak olan 
bu seyahatte sporcularımıza muvaf -
fakıyetler dileriz. · 

YÜZME MÜSABAKASI 
Bursanın kurtuluş bayramı olan 11 

Eyllllde Çekirgedeki yüzme havuzun
da bUyük bir yüzme müsabakası tertip 
edilmiştir. 

Bu müsubak:ıya Bursalı yüzücUler
den maada Bandırma, Gemlik, Mudan
yalı sporcular da. iştirak edecekler -
dir. 

Şehrlrnizde ilk defa yapılacak olan 
bu karşılaşma için yüzilcüler hazır . 
lanmıya ba.3lamışlardır. 

ll.. lYı Oelb>u ırgazda 
Bir futbol maçı 

Pazar günü Lüleburgazda Çorlu -
Lüleburgaz klüpleri arasında yapılan 
maç 1 • 1 beraberlikle neticelenmiş -
tir. 

fngllterede futbol 
Uk maçlarına geçen hafta 

başlandı 
İngiltere lik maçlarına geçen pazar 

Ü!: sahada birden başlanmıştır. Bu ilk 
kal'§ılaşmaların neticeleri şunlardır: 

Midelsburg 1 _ Sunderland 3. 
Lanmpton 1 _ Mançester 3. 
Everton 1 . Arsenal 4. 
Bu üç ınüsabakayı yüz elli sekiz bin 

kişi seyretmi§tir. 

galibiyeti paylaşmak üzere son defa 
bir müsabaka daha yapmak istiyo -
rum. Bugünlerde tam formumdayım, 

lJU maçı kaz1nacağıma eminim. Bir ke 
re yenildiğim bir defa da berabere kal 
dığım bu arkadaşın bu defimi revap. 
sız brrakmıyacağma eminim. Kazana.. 
cağıma emin olduğum bu müsabaka. 
d~n sonra lzmirin kıymetli 51 kilo 
bok~örlcriyle de karşıla~mak istiyo _ 
rum. Eğer kabul ederlerse çağır:ıC'ak. 
lnn yere gitmeye hazırım. 

Galatasaray kWbıi .")1 kilo brık. 

sörlcriıtden Me1unct Cenger 

hi.~ar / utbolci<leriyle geçen hafta bir 
oldııkl.arını evveloo haber verdiğimiz 

takı111A 

FUTBOLDE YALOVA ORHANGA-
z!LİLERİ YENDİ 

30 Ağustos pazartesi günü Orha.n
gazide Yalova Akmspor klübü ile Or
hangazi Gençler birliği arasında bir 
futbol maçı yapılmış ve bu m~ta Or
hangazililer daha iyi oynamışlarsa da 
bir türlü gol çıkaramamışlardır. Ve 
neticede birinci devrede ve ikinci dev. 
rede birer gol yapan Yalovalılar oyu.. 
nu 2 - O kazanmışlardır. 

ıÇERIDE: \ 
• ŞlrkeUhayriye yeniden tenzil!tıı ayltk 

abonman karneleri ihdaa etmiştir. Bu kart. 
ıar gelecek cumartesi gününden itibaren 

muteber olacaktır. 
• Bir aydanberl tedavi için Avrupada bu. 

ıunan Ziraat bankası genel direktörü Kemal 
Zaim dUn Köstence yoluyla ııehrlmize gel. 

mıetır. 
• Maarif vek!leU, bu sene İlltanbuldakl 

ortamektep ihtiyacını kar;ıılamak için yeni. 
dın 7 orta mektep açmaktadır. Yeni mektep. 
ler üsküdarda, Fat1hte Zlnclrllkuyuda, cı. 
bıl.llde, Takıılmde, Cağaloğlunda, Beyoğlunda 

ve BPşlktaştadır .. 
• Ecneb1 vapur acentRlarının vapur nav. 

lunlarını yükseltmek isteği etrafında yapılan 
tetktkıllta bunu makul gösterecek bir sebeb 
buhınama.mı§tır. 

• Beyoğlu halkevl 111 eylulde Taksim ata. 
dında bir müzik şenliği hazırlamıştır. Bu 
fenllğc 150 gene; muırlkl§lnas iştirak ed,.cek. 

tir. 
• Orman Umum müdür muavinliğine or. 

man mtltehassııılarından Halil terfian tayin 
edilmiştir. 

• lz:nlr Paraşüt kulealndc tecrübelere 
dtln başlanmıştır. 

• Trakya manevralarında bulunduktan ııon 
ra lzmlre ve oradan da Ankaraya giden İran 
askeri heyeti pazar akııamı Toros ekspreılle 
Ankaradan lrana müteveccihen hareket ede. 
cekUr. 

• Maarif vekili Saffet Arıkan bir hatta 
sonra şehrimize gelecektir. 

• tzmlrde kemer istasyonunda bir loko. 
motif manevra esnasmda kar§ıdan gelen 
vagona çarpmış ve gRrdöfren Muııtata arada 
kalarak ölmllştUr. 

• Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde oku. l 
nan türkçc ve kültür dersleri .kitapları bu 
mektep mualllmlei'inden mUteoekkil bir ko. 

Buğday mahsulü 
geçen seneki kadd~r 
Ziraat Vekili fiyatla rın n ormal hll 

dahilinde olduğunu söy lUyor 
Ziraat vekili Şakir Kesebir ziraat 

vekaletinde yeni teşkilat ve ziraat 
bankası hakkında eu beyanatta bu. 
lunmuştur: 

- Yeni teşkilatın esası yüksek tah. 
sil görmüş veya yüksek mekteplerden 
çıkmış olan meslek memurlarının bir 
derece terfiini temindir. 

Büyük Millet Meclisinin kabul bu
yurduğu haklar dahilinde, meslek me
murlarının kıdem ve hizmet müddet -
leri ve ehliyetleri tetkik edilerek ter
fihlerine çalışılmış ve hemen umumi
yetle meslek memurları bir ile üç dere 
ce arasında terfi görmüşlerdir. Bu me. 
yanda gene kadronun müsaadesi da
hilinde vekalet teşkilatında bulunan 
meslek harici memurlar da normal 
terfi haklarmdan istifade etmiş bulu_ 
nuyorlar. \ 

Evvelce de söylediğim gibi bir çok 
ziraat alat ve edevatı alınmıştır. Bu 
allt ve edevat, bu sene istifade etmek 
imkanı olmadığı için muhafaza. edile
cek, gelecek senelerde bunlardan ne -
relerde ve ne suretle en muvafık isti. 

Tahsile 
gönderilecek 

talebeler 
Lf sel erin esk 1 mezun

ları da imtihana 
girebilecek 

Muhtelif vekaletler hesabına 'Avru
panın muhtelif memleketlerine tah'3i
le gönderilecek talebeler için açılacak 
imtihanlara yalnız bu sene liselerden 
mezun olan talebelerin girebilmesi t.?

sas olarak tutulmuştu. Fakat sonra -
dan bunun lise mezunları arasında yıl. 
laıa ayr1ltu.ı. ul.t· Lotı.r~u ... 11ugw.11ugu. il.~ 

zarı dikkate alınmış ve bu karar de
ğiştirilmiştir. 

Yeni tebliğ edilen karara göre imti
hanlara 934, 935 ders seneleri mezun. 
lan arasında olgunluk imtihanını Vf:r

miş olanlar da kabul edilecektir. 
Bu yeni vaziyet dolayısiyle muhte -

lif vek~letlerin A vrupaya gönderecek. 
leri talebe grupları için yapılacDk im 
tihan birinciteşrinin 27 nci gününe bı. 
rakılmıştır. 

mlıyon tarafından bu mektPplerin hususi. ! 
yetıeri gözönüne alınarak yeniden yazılacak. 
tır. 

• Rize çaylannm ıatılhı için Hlndlstandan 
bir İngiliz çay mütehaıısıııı getirilml.ftlr. 

• Dahiliye vekili Şükrü Kaya, bugün veya 

yarın Ankaraya giderek birkaç gün kalacak 

tır. 

• Nafia vekili All ÇeUnkaya dUn şehrimize 
gelml§Ur. 

• DUn sabah şehrimize gelen maliye veklll 

Fuat Ağrah Bll§vekll İsmet tnönUnü ziyaret 
ederek bir müddet görüşmüştür. 

• Şehrimizde bulunan Türkkuşu filosu bu 
sabah hareketle Burııaya gitml§tlr. 

• Şehirde yeni konulan terkoıı çeımelerlnln 
adedi 125 ıc çıkanlmııt.ır. 

• l<omünlstılk suçundan maznun Ali Fer. 

ruh namı diğer Halit. LAz Mehmet. Mustafa, 

Ali Mustafa, HrUıto, Reıadın mevkut olarak 

ve Halit lrgadla Ahmet oğlu Haaanm da 

gayrlmevkuf olarak dUn ağırcezada gizli 
celse ile duruımaıarma devam edilmiştir. 

3 
CUMA 

EYLOL -1937 
Hicri: 13M - Ccmazlyellhır: 27 

Glint'tln dofu7u 
5,28 

Güneşin batı71 

1!1.40 

Vaklt Sabah Öğle İkindi J..l<§am Yataı lmaal 
4,01 12,1' llS,tS3 18,40 20,17 3,43 

bir Şakir Kese u 
. . "'inıiz aytıc! 

fadeyi temin cdebıJeceg 
yin edilecektir. ....n~ 

. · ve,,... . ~ 
Devlete ait §ırketierjJl .. . .,.,iı bit 

'l ettigı..... Jc!C• 
lerin her birini teŞkl turıı1e 

. . tetkik e 
mısyon vasıtasıyle ,-e 

yiz. -·" itıere 
kl rJ J1lU" 6f• 

Bunların bulundu a dalı biret' 
0 

bütün memlekete en f 9.Y 0 tabI1111 
.. sahası ıııti-

nek ve ieletme tccrubc .
1
. ·et ,,e 

kabı ıy ~·"' si noktai nazarından 11111vorı• .. ı . 
"'e ça ~ • ıt.v 

yaçlannı tesbit etmeg .. ınJntıılt& .ı. 
.. hsulu .. ..me"" Bu yıl bugday ma gosıv~ , 

.. . 'klikler :.. ş)' bariyle bazı degışı ~,,neıw· 
.. . geçen :ı<"" 11~'' 

ne ragmen takrıbeO Jllltl ..• ~ 
"'d y satı~ ti"", 

nıdır. Muhtelif bug a gare, de' 
lllnlats. iJill larından gelen ma aaJı -e 

hadler M' 
day fiatları nonnal z ys.PtJı;·rOe 
dir. Müstahsilin fazla ar ;:;,

1 
~retle 

.. . b lUlldUtı- .• Jıtl". 
alıcının milstagnı u .. ıtoruıv 

.. ta.hsılı • ziraat bankası mus 
.J..u.-• ., 

111s• ııı 
Bir deniz faC ~0~ 

T&t'P°ıı ~ -~ 
Panama, 3 (A,A,) - :tıorf ...,ttı5~ pe.ss - .... -Al .. 

yük gemlsl dUn sabab v11putuıl ~,,' 
Ea.st civarında b&tınıttn'" .pıı ııııtıel' ,~ 
yüzerek aahlle çıkan bir ta &ldbetl ?I 

tır. Vapurun fçlndekUertn ~ 
hi,.blr haber aımamarnı:tn"· 'ft'ltotı ~..,tt 

" ). ) _.- Jl)U" 
Clty Of Panarn.a. 3 (A• ' '"8Purtl tııJI~ 

dekl karakol gemisi TarP;ıı ysşıııcı- ıst· 
batmdan dokuz kiti ue s ,.ıJ<llrısı" 

ızdel1 " kaptanm cesedini de!l 

&' 
e rı?l~ııt' 

'}'optııı.t1 1~ 4' 
· • Bir buçuk ay evvel ııı I<•t111 

{tf dOJI rf" 
R izeden getirilen t>abtJ.1111l oğlU se _.}( ,O 

......ın -''e•·· ren Halim ve amca•»- getir" 61 
birinci sorgu hA.kiınllğine 11ı cıOJI.,., 
ıarı yapılmıştır. dllı-0 ~~ J.111< 

• Sanayi umum rnü ve a1'fl ,ı~ 
trikotajcılarla görUşrrıll§ ıııııl.-,,ı-
ya hareket etmıştır. uı. ve ıetUl1 

uı:nr ış 
• Şehrimize gelen g UıflrUI< lı 

Adil g ııe t• 
vekflleU mUate§an ıtde \-O-
kik etmektedir. rıoğU• de1\.~ıt~eı' 

• Deniz ticaret ınUdil ınotlirıU ıııııl' 
rüıtü ile mücadele için A)etıer ı-1' ıııJ• 
rUltuytl bertaraf edici ur. il pt<'~ eııt• 
bir aylık mühlet vertııl§ 11uıaJ!I r{etııl eııeıı 

• Nafia vek~letl bil:>11~ gll).,.t!t ~teşı<tl~t <' 
nın ta tblkl lc;;ln bOyUk bl deli tıfrtı' ~ c.ell ~t 
dlr.Şlmdi en mühim işler da 13elt' 'ı;ıı tıl 
Kllçük Mendrcs sahasın 111c8I<tıt• 
sağlık kavuşutıarı )'3 P' 

J<Uf· el• 
130.000 liraya çıkaca ııt' 

O 1 Ş A R 1 O A : ıogoııuıı"~ııl~ıf 
1<rııl o !' 

• Arnavutluk, dün uıııOtı .... ıtt-
. JdÖ!l .11\IY \'f 

kışının dokuzuncu :yı I~ t"' u~ 
tır. dC~11dt ıııl ısıııı 

• Peştede Lcnke csd tır· tıd ~.;1,. 1 ~W te olan bir ev yıktlrtılŞ 111ııı1l' rrel' .• ~ 
,.arıı ıııtı" Jıl>". 

altı ki•! ıığır surette • ,, cıı •11r 
" ıı.bll' )(1111 

-• Çeko.ıılovakyantll 8 ..,.cel< ...ı1' ,•e• ~ /.1 '.'.ıt 
zarlk halinden endişe tıl or 

tJl1' '"111- ~Lf' dır.. ısırnıl c ıı<tı&~ (illi"' 
• Sherard • Osb0Tl1 ı!Yıı.tı ç p "' 

hUkQmcUne alt gcıntde e bır tel ~ ~ 
İngiliz amlralllk dairesin fe,ti~' 
tir. 1 uyatrO • 

• So\•yetıerln beşine ~' 
açılmıştır. dltııııı ~~~:,ııııt' 

• Kahlrcden b!ldlril ır tllç ıı ~ı1 t 
kral ı-•aruğa 1nyıneUI ~opl•ııı-!: (lifi 1;, 
U1.ere aralannda parll ...., ~ ~,,.. 

d ,.,.... t 
lıırdır. Taç, kralın o._, ır ııe~~· 
bat tarihinde bUyilk !n edil 
genç hükümdar.& tak 
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Inebolu önlerinde de \ 

tahtelbahir görüldü 
~denftde E 
k .• derk ' ge denizinde, Marma -
"111 derıi .. _7n Kar~denizde de bir meı:
liJıııak~tı gemı's· ·· "ld" ... b'ld" " ledir ı goru ugu ı ı-

~bolud. 
t 1 ~ an Verilen habere göre CV-

~abilin Baa~ 17 raddelerinde Evren. 
k"'14rlarıe bır mil mesafede gümrük 
~en dı tarafından, kaptan köşkü 
~tur. 'l':llrda bir tahtelbahir görül
~ eden ~telbahir, lneboludan hare
~ d . atan vapurunu görünce 
ıı, .. gı de\~~ze dalmıştır. Tahtelbahirin 
~"'ttır. te ait olduğu anlaşılama -

lilı~ to . 
~ııdra 'f•loru jntiJrnmmı aldı 
~I hll] bİ - Akdenizde geçenlerde 
h~tıe11 vr lahtelbahir tarafından tor
)"lla ~i e bu hadise ile bütün dün. 
t-.~ lliha anılan lngiliz torpitosu Ha. 
lh~da bi Yet intikamını almış. aynı 
~hll] bi~ lngiliz gemisini batırtrken 

l
a et.ın· . tahtelbahiri yara1ıyarak 
ıı .. 1. l.Şlır. 

"'""6 lt b tu v tYrağı taşıyan Woodford 
~ hll] b~ ence ile Barselon arasında 
~ lırken ~ tah•elbahir tarafından ba. 
~Jl ll~~dad İ !:)aretleri Yermiştir. 
~I hadis ıne Bavock torpilo muh. 
~~ denitee r:ıa~alline krı ... muş ve c!er. 
~ b.:ııtıb1ı bUyUk bombalar atmıştır. 

~ğııı.d!:! :r su içinde 50 metre de
~ ~baı le rıatlanıaktadrr .. 
~ lııda b~~ .~tıld klan sonrl\ suyun 
~ l!Urıa \;\lık Yağ lckelri görülmüş. 
~}ll'a,~1 akarak tahtelbahirin baL 
"llı> b t lnaktad:r. Petrol gemisi üç 

e ?rııştır, 

\•~d~lırılan bir 1rem1 
~~crd ~ 2 

< A. A ) - Lloyds Ajansı , 
~~rıe ~roı gemisi patronunun 
,~<>ldu"'aJ .. ncla eyaleti) den gön. 
v it-: gu aşağıdaki telgrafı al _ 

l,.: Udf 
:"l'I\ )!. l'd \' 
~ lt apuru, Columbertes ada. 
~ t/;n~·a sahili arasında torpil
~~at;ı1 k1nci ~ark~ı telef olmu _ 

'la lta<lnan dığer altı kişi, Beni. 
~ ) lo raya çıkarılmıstır. 
t· t. ıı ha ....... · . -a~ ı i ......... ındekı Vudford pet _ 

~.'Ya~al\o.stenceden BarEelona ve 
tı; "de ~ıtrnekteydi. 
s~ra hınan ıo:u'armria 
~q tt ~e~~ıı:- Akdenizde bugiln bir 
~~ l1ııı 1 tsı.1 daha batırılmıştır. Ma. 
\t' la.l'J"d ~'Yan Sovyet gemisi Yu. 
q;d~larar,nda meçhul bir den :ıaltı g-e 
tılııı ıı biri b a~ batır-lmıştır. Tnyfa _ 

1tı~. ogulmuş, diğerleri kurta. 

l.ıı ~~İlt 
~ ıı. lı(Jta, 2erenin karar' arı 
~ ~l ~t - Kabine bugün haricL 
~ il' lorıİ Edenin riyasetinde mü _ 
t~bar11dantı Yapmıştır. Salahiyet. 
~ ~~~aı-1 en alınan malumata gö -

l...,~bıı. ilce~ ve Akdeniz meseleleri 
ı-.:_·~ l~e. l\~e te:klk edilmiştir. 
~ta ~t'§ı den1z>ie1<i lngiliz gemi _ 
'rll·~tbı J\k/a~ılan hücumlar üzeri • 
~.ile kar eıı ' tdeki dona"manın tak 
.~~ l\.~den~r vermiştir. Bunu müte. 
ı, · ~l'bır .\~~ rn.emleketlcrinin iştira. 
~ ~ llııııı hU e~ız konferansı akdi ı. 
1tıı-~lir letk~urn~ ti tarafından yapı. 
~~ ~ ık ed lerek kabul edil _ 

ı. · lıı.ı · ll.f era 
~ .~ Cen ns öniimüzdeki hafta 
~ lt"ly evrede yapılacaktır. Kon 

~ 111 de~~n·n iş•irak edip etmiye. 
atırıı gıldir. 

·an 
ıl'f lto..,a 

2 
Sovyet gem: si 

~or: ' CA. A.) - Tas ajansı 

teessüs ettiği takdirde bu halin önline 
geçilebilir.,, 

Almanlar lta1yanlara toz 
kondurmiyorlar 1 

Berlin, 3 - Alman matbuatı, Akde -
nizde ticaret gemilerini torpillemek 
mesuliyetinin İtalyaya yüklenmesine a· 
teş püskürüyor ve bunların mesuliyeti· 
ni, kendi g~milerini batırmak gibi ( <jey· 
tani bir hile!) keşfeden Sovyetlere yü~, 
liyorla.r. 

30 ağustosta Portsaide kardi! gö - \ 
türmekte olan Sovyet Timiriazev ge
misi Cezayirin 120 kilometre §arkında 
bir denizaltı gemisinin attığı iki tor. 
pille yaralanmış ve batmı~tır. İki talı. 
lisiye sandalına iltica eden mürettebat 
yerli bahk~ılar tarafından görülerek 
yedeğe alınmış ve Dellis l ;manma gö. 
türülmüştür. Hükumet lazımgelen ted 
birleri almak üzere bu korsanlık fiili 1 
hakkında tahkikata devam etmekte - J 
dir. -------------------

Akd~niz devletleri konferansı 

nerede toplanacak ? 
Paris, 3 (A. A.) - Akdenizin em. 

niyeti meselesiyle bütün gaz.eteler 
meşgul olmaktadırlar. 

Malin gazetesi bı§lıca Akdeniz dev. 
Jetleri mümessillerin ·n Cenevrede top. 
!anmasını mahzurlu görmekte, çünkü 
lta1yan:n bu toplantıda temsil edilme. 
me"'ini tehPkeli ait!etmektedirler. 

Bu gazete mütaleasma şu .~atırları 

Ha ve ediyor: 
''Bu to:'lantının C~nevre.:le d::ğil ci. 

varında Lozan veya Montrö'de yapıl. • 
ma!'ı ihtirr.ali vard·r. Bu takdirde t -
talyan 'arın da iştirak etmemesi için 
nr~:ıda hiçbir srb~b kahnaı. Tekrar e
delim: vazivet ciddidir, fakat aydın • 
lanarilir. Runurılr:ı h"'rıı.ber bütün hak. 
larına malik devletlerden hiçbirinin 
!nukabP.lede bulunmadan gemilerinin 
korı:ıanların \'e bunların torpillerinin 
tehdidi all•nda kalmasına müsamaha 
edemiw<·es"f:ni kabul e'mC'k la;r,ımdır.,. 

Echo de Paris ga1..etesi yazıyor: 

"Her ~n yapılan ve kimlerin eseri 
oldu~ hemen hemen belli olan şaka. 
vetlere karşı ticaretler inin himayesi 
ve denizlerin hürriyetine riayet edil -
mesi i<;in A kdcniz devletleri arasında 
bir itilaf akted:lmesi ihtimali, Musoli 
ni. Franko ve İspanyada <;arpışan İ
talyan kıt'alııpnın kumandanı arasın
da teati~iJen manrıh telgrıUJar ü,..,e_ 
rine ademi müdahale meselesinin su. 
reti kat'iyede aydınlatmak istiyen 
Fransanın bu arzusunu unutturamaz. 
Akd"n ·z ·1c emniyet mesel<'siyle İtalya_ 
nın l spanyava müdaha'esin:n müşte • 
rek bir \·a1·yet al 'ında derpiş edilmesi 
laz·mg H 'ğini sö:vl"mek 18.z · mdır.,. 

Sonbahar kendini 
belli etmeğe 

başladı 

Poptılaire gazetesi yazıyor: 
"B:itün aliıkııd;ır dcv!etlerin tabia. 

ti vle ts~anya i' t litfı ht"Şl"trd~ ki va. 
ziyctlerini ycnit'en t et1<ik e•meğe baş. 
hyacakları gün uza "k dc~i1dir. İtalya 
ile Almanva vakit kaybetmeden gö -
nüllü!erini fs!"an\'adan geri çektikleri 
ve beynelmilel müessir bir kontrol 

Havalar birka; gündür gene yağmur
lu ve bulutlu geçmekte, fasılalı bir şe · 

kilde yağmur yağmaktadır. Dün gece 
sekizde başlıyan yağmur saat ona doğ
ru kesilmiş, sabaha karşı gene başlamı~ 
tır. 

Bugün öğleye doğru da üç fasıla ile 
gene şiddetlice yağmıştır. Sabahleyin 
tedbirli davranıp pardesö veya şemsiye 
almıyanlar resmimizde görüldüğü gibi 
sağnakta muhtelif şekilde şemsiyeler 
icat etmi§l~rdir . 

Dün sabah yediden bu sabah yediye 
kadar yağan yağmur 16 milimetredir. 
Hararet bu sabah ye.dide 19 derece idi. 
Yaza ve bilhassa plajlara henüz doya • 
mıyanlar için fena havadis: Sonbahar 
kendini gö'iterdi 1 

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

Lisan derslerimiz 
937 senesi kanunusanisinin ilk gününde ba§lachğımız lisan ders:lrimiz, 

onümüzdeki ay içinde doksanar dersi tamamlamı~ olacaktır. 

Şuna katiyen kani bulunuyoruz ki dil derslerimiz şimdiye kadar çıkmış 
dil öğretme metotları içinde en muvaffak olanıdır. Dil dersler:miz devam et· 
tiği müddetçe, okuyucularımızdan c:ldığımız yüzlerce mektup bu kanaatimizi 
takviye etmiş bulunmaktadır. 

Okuyucularımızdan 
soruyoruz 

90 ders UzP.rlne tarıı!m edilmi§ olan derıılerimlz bitince, şimdiye kadar dı>rslerde 
geçen kelimelerin temrinlt ri mahiyetinde ve bu kelimelerle tertip edllmig kUçUk fıkra. 

lar hlklyeler vtı7araıt tıımların TUrkçe kar§llı'klarını vermek dUşünceslnde;>1z.. Bu 
temrinler anca1t on d~l'& devam etmek üzere hazırlanacaktır. Bundan sonra da her 
dilin dikkate ı.leğEır eae:-lerinden alınacak parçalar, eğlenceli fıkralar, ve hikflyelerle 
berabr bunların 'T'tlrkc;ı>ye çe\'rillş l!'kJllerine devam edilecektir. 

Yalnız bunlara baJlıımazdan önce, okuyucularımızın fikrini almayı muvafık 

buluyonız: 

HABER bu dl!rslerıı başlarken yalnız bir noktayı göz önUnde bulundurdu: 
memleket kllltU:ilne bit J:.lzmette bulunmak .. Biz vazi!emr..t bu 90 derııle yaptık. 

Bundan sonra ıöylediği•uh· şekilde ekl'lerslzlere baJlamamız, belki de okuyucularımı.. 
zrn IU:ı:um görmedi~! bir §ey, ve gazetemizde bu işe ayıracağımız ııayfalar fuzuli bir 
kalabalık sayılır. 

Bu yti:ı:den flklrle!'.!rlzi bildirmeniz faydalı olacaktır. 

Bize aşağıdaki sorguların karıı!ı &ını yazarak on gün içinde göndermek 
zahmetinde bulununuz: 

n-Hangi dil derısinl takJp ediyorsunuz? 
- Metodumuzdan lııtifade ettiniz mi? 

3 - Ekzersizle.r yapalım mı? 

nıe!: arzusundasınız? 

3 - Dil derıılerimb:de kullanılan kelimelerle tertip ed1lm.l§ 
b!r n);tat kısmına ihtiyaç görüyor mwıunua r 1 

Cevablarımzı bekliyoruz 1 ........................................ -............ _ ...................................................... .. 

Çin biç korkmıyor ! 
ÇUnkU, çocukları vatan topraklarını 
sonuna kadar mildafea edecekler ,~e 

mUstevllyl muthıka oradan kovacakhırdır 
Yazan : Madam Çan Kay Şek 

Çln nPdlr' Ne istiyor/' Ne yapııblllr! 1 
En aatlhlyettıır ,,.e en bltaraf lnııanJarın 1 
dahi, bıı hu!>ustakl dil,Unet"lt>rt blrlblrl(\.. 
rlne tamaml)le uddır. Bir çok kim elrr, 
Çlnl gı?rek aıtkl'ri gnt>J<ı>e ııl~·a~i ve içti. 
mat C'lhr.tten çok uyıf ve geri bir memlf'. 
ket olarak teılkki ednlf'r. Dlkn bir çok 
klmM"lf'r d4'1 bunun ak11lnl iddia f'dl'rln. 

Nl\nkJn hükOmet rf'l!!I Mart>,al Çruı • 
Kay. Şf'k'ln ayni :r.amanda ba,lı<'a rof'ul 
arkadıt,ı olan 7,evCMıl, bu mevzua dair 
çok fil) anı dlkkllt bir roakııle yauru,tır. 
Çok mÔnf'VH~r bir klldm olan bayan Çan -
Kay • !)ekin bu makale&lnl ~nen tt>rcü. 
me ediyoruz: 

Çinliler, memleketlerini bir tek mnıet ha. 
!ine getirmek ve ıulh içinde yaşamak için 
kcndllerlnl feda ederek durmadan çalıştık

ları ve dahildeki tahrip edici ihUIA.lleri yen
mek kaygualle ellerinden gelen her şeyi yap 
tıklan için, bugün merhamet.'llz ve muhteris 
Japonlar tarafından katled111yorlar. 

Nanklnde, birçok defalar, bütUn bir gece, 
mUtemadl bombardımanlara bizzat phit ol. 
dum. Yüzlerce Japon tayyare11i, zavallı va.. 
tandaşlanm Uzertne h&klk1 bir bombaJ kL 
ııırguı yağdırıyorlardı. 

:Memleketimizin bu kısmını ziyaret ettik. 
ten ııonra, Şanı;'haya, cepheye gittim ve ora.. 
da, barut ve kan kokusiyle dolu olan, har. 
bin korkunç atmosferi ile kaJ"lıl&ştım. OTL 
da, yıkılan duvaTll\T ara.ıımda gUçlUkle seçe
blldlğl m binlerce parçalanmı, ceııet gördüm. 

Bütün bu dehııet, Japonların, zavllllı mille. 
tıml7.e e~asen kendlılne pahalıya mal olan 
yaıamak hakkını reıtdeltiA'i içindi Vf" c;UnkU 
Japonya mUlhl§ bir endişe içinde, mi11etlml. 
zln ağır fakat emin bir lnkişatla manevi 
ve iktisadi birliğe doğru yürUdül{Unü gör
mUııtU. Japonlar dünyaya, Çlndekl battı ha. 
reketıerlnin lktlse.ıtl menfaatleri korumak 
ve Çinlc ticari tl'§rlkl mesaide bulunmak kay 
gueıından Uer! geldiğini llln ederken, mem. 
leketiml:ı:ln lktlııadlyatma tamamile tahak
kUm etmek husuııundaki asıl hedeflerini gtz. 
ıemek tatıyorlar. 

Hakikatte Japonyanm yegAne maksadı 
Çin! esaret altma ııokmaktır. tııtediğl anda 
tahakkümUnU genl§letebilmek için, toprak_ 
ıanmızda kuvvetli ordular bulundurmak iatL 
yor. 

Japonya sırt bu mak11atıa, hiç bir protesto 
da 'bulunmak ceııaretinl l'Öııterınlyen diğer 
mllletıertn h!lyrctıe açılan gözleri enUnde 
eauen, Çinin mUhlm bir yerini ele geçlrm.l§. 
tir. 

Bundan bir müddet evvel bUytlk bir Ja.. 
pon .filosu Şanghay önUne toplanmıııtır. Ja.. 
pon hUkQmetl Nankln hükOmetlne, Çindekl 
tebealannın menfaatlerini korumak için, 
bu filoyu gönderdiğini bildirdi. 

Bizde bu kadar fazla kuvvetin, mllballğa.. 
h bir tedbir olduğunu ima edince, blnlı>rce 

masum Çinli bu gemilerin bombardıman kur 
banı oldu. Binlerce Çinli de Japon tayyarete. 
rinin bombardımanı altında, beynelmilel lm. 
Uyaz mıntaka.ııma sığmmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Bir çok imtiyazlı milletlerin reıımt makam 
larr, 1932 den beri Japonların Hong • Kev' 
de, birçok Uııler, birçok tahkimat veııair 
hazrrlıklar yaptıklarmı pekllfl blllyorlardı • 

Japonlar bugUnkU harp lçln, IJCill'lerdenbc. 
rf hazırlanmışlardır. 

Tokyo hUkilmetı, korkunç projeslnlıı çok_ 
tanberf düııünUlmüg olduğunu ve Çindekl ha.. 
rekttı daha iyi idare edebilmek için Us ola_ 

rak ecnebi imtiyaz mıntakalarını intihap 
ettiğini, kUl derecede ıııbat etml§tlr. 

Melek Sineması 

8 Eylülde açılıyor 
Her ııene §ehrlmlzln en kibar halkını ltl. 

nemaııma toplıyarak ve bütün dünya sine
macılık Aleminin en güzel filmlerini g!Sııter. 
mekle aUlnmcz bir §Öhret kazanan Melek 
Slnemaıu bu sene de Amerika, Fransa ve 
Almanyanın en seçme filmlerinden teşkil eL 
tlğl muazzam bir programla yeni sinema 
mevsimine başlıyor. 8 eylQI çarşamba gUnU 
akşamı kapılarını açacak olan Melek sine. 
mut bu ı;ene :sevimli blna.ıımı yeniden tezyin 
ederek ııalonunu bUsbUtun güzelleşUrmlııUr. 

Melek sinemasının bu mevsim içinde gös_ 
tereceğ:I en gtizeı Cilmler arasında Greta Gar 
bo _ Charles Boyer·nın •'Kontes Vale!!ka .. , 
Marlene Dltrtchln "Çıplak Melek,, ,Janette 
Mac Donald _ Melaon Eddy'nln "Leylllklar 
açarken,. , nanıeııe Darrteux'nün "Cici An. 
ne,, , Charles BoyPrln "Zehir,, Martha Eg. 
gerthln "Aşkım S<>nlndlr,, Greta Garbo • 
Robert TaylorUn ''La Dame O Kamelya .. 
Jeannette Mac Donaldın "At~ Böceği,, gibi 
en gU:ı:el filmleri mevcut olduğu gibi Clre.k 
Gable, Jeann Cra\'ford, Norma Shearer, Elea 
nor Poveıı, :Myrna Loy, Nelson Eddy, Jcan 
Harlovun da tılmlerl vardır. 

Bu ııene bütun dllnya sinema.lannda en 
fazla lx'ğenllen erkek artist Robert Taylor _ 
dllr. Bu kıymetli yıldızın bu sene Greta Gar. 

bo, Elt.aner Po,•ell, Jean Harlov, Barbara Stan 
vek ve Jean Cravfordla çntrdlğl bUyUk fllmler 

Melek ııtnemıuıı te.re.!ındıın temin edilmiştir. 
Melek sineması göstereceği güzel filmlerle, 

dalmll tı.kdlr edilen temizliği ve lntlzamlle 
bu sene de ıehrlmlzin en kibar sineması IB
m!ni ve §öhretlnl muhafaza. edecekUr. 

Binaenaleyh imtiyazlı devletler, hesap sor 
mak !Çin Japonyaya müracaat etmelidir. 

Çinli, bugUn, topl:ağını evini ve karısını 
müdafaa için mücadele ediyor. Memleketinin 
~erellne hürmet ettirmek için ölmeğe hazır. 
dlr. Ve kendlsınl feda etmekten korkma
maktadır. 

Japnnya hl\rbctmck için daha i:>1 bazrrlan. 
mış ve s!UUılanmış olabilir. Fakat bunlar, 
haklı olduğunu bilen kahraman bir ınmetın 
Cf'sareUnl kıramaz. 

Japonya muahedeleri yırtmıştır. Çinin bu 
va7.lyet dahilinde herşeyi kabul edecegini .zan 
nederek Çlnln beynelmilel taahhütlerini in. 
klr etmiştir. Çinin, fabrika ve iııUhaalltınm 
idaresini kendisine bırakacağını zannederek, 
memleketimizi idarecileri Tokyonun emrinde 
bulunacak muhtar mıntakalara taksim et. 
meı'!"c karar vermiştir. 

Biz bu şartlan kat'lyyen kabul edemeyiz .. 
Çin ma1.ide bir c;ok imtiyazlar vermek mec.. 
burfyetindo kalmış ve en acı hakaretlere uğ
ramı,tır. HattA Japonyanm, Mançukoyu ele 
geçirmesine ııeylrci kalmak ızdırarmda kal. 

mıştır. 

Fakat o zaman Çin hazır değildi ve blrll
ğlnl tahakkuk cttlrmeğe çalıııyordu. 

Japonya, uzun müddet beklediği takdirde, 
en bUyUk gayesinin suya dUşeceğinl anlaya.. 
rak, derhal harekete geı;:meğe karar Termif 
ve bu hnrekeUne Çinin taahhütlerini Ua et. 
memlş olma.ııı ubeblyet verdiğini bildlrmlf.. 
Ur,. Fakat bu riyakflrlığa inanacak, d11Dya.da 
bir tek mahlQk yoktur. 

HattA, bazı 'sempatl.,leri kazanmak lclD, 
Jllponya, bir çok büyllk devletlere, Çin~eld 

hattı hareketinin komünizmle mücadeleden 
ileri geldiğini blldirmlıtır. Bu da, her ttlrltl 
esastan Arldlr. 

Bir defa daha §Unu tekrarlıyacağım: Çlıı 
kendisini bckllyen llklbetı blllyor, kendl.ın.. 
den istenen !edaklrltğın bü)1lk1Uğl.ln.U bili
yor. Fakat hazırdır ve muza!ter olacakt:tr, 
çUnkü haksız olnn Japonyadır. 

Hakkaniyet siyasette mevcut değtıııe, blr 
muahedeyi imza edenler cayarlaraa, med.enl 
denilen mllletıer, muum bir mllleUn daha 
haris ve daha kuvvetli bir mllletln talıalc

kümU altına gfrmealnl kabul edlyorlaraa, 
onlar da bir gün cezaya açrpılac&klard.Ir. 

Çin harbin dP.hgetln1 blllyor. 
Çin, h!dlselerln kendisinden lstedltf fe. 

daklrlığt biliyor ve esir blr mlllet olmaktan. 
aa son ferdine kadar mahvolmayı tercih e. 
diyor. e 

Çin korkmıyor, çUnkU çocuktan, ecdatla. 
nndan miras kalan t.opr&klan 11onuna kada.r 
müdafaa edecekler ve mUstevllyi muUaka 
oradan kovacaklardxr. 

Beyoğlu Halkevlnde 
aı;ılan kurslar 

Bfıyofla halkevliıdm: 

1 - Evimizde kurslar faaliyeti ba§lamıt-' 
tır. 

2 - Açılan kursların lslmlerl §unlard.Ir: 
Türkçe, fransızca, almanca. ingtlizce, ita!. 
yanca, fransızca tercUme usuıu, amell elek. 
t-rlk, ıtenograti, biçki, gapkacılık, ç!çekçtllk, 

3 - Kayıt muamelesi 10-9-937 cuma 
gUnUnden başlar, 25-9-937 cumartesi ctı
nU akşamı biter. 

' - Kayıt gtinleri: ı 
Pazartesi, salı, perıembe, cumartesi gUn. 

lerl saat l:S ten 17 e kadardır. 
5 - Yazılmak arzu edenlerin, muayyen 

gün ve saatte nUtuıı cUzdanlan ve dörder 
adet vesikalık fotoğratlarile evimize mUra.. 
caat etmeleri. 

Yeni neşriyat ------Yer ll mallar postası 
Yerli mallar pazarı reklam servisi 

tarafından "Yerii mallar postast" adı 
ile bir mecmua çıkarılmıştır. Bu~da 
kuma§lardan ve modadan buhsedil. 
mektedir. Okuyucularımıza bu güzel 
basılmış mecmuayı tavsiye ederiz. 

Bir tezgahtar ve 
bir tahsildara 

Yani iki kişiye ihtiyaç vardır. İstek· 
liler mektupla (İstanbul posta kutcsu 
66) adresine mufassalan yazsınlar. 

Kendilerine cevap verilir. (Bayan da o
labilir.) 

Karii ve emin bir iO 
Pek eski bir t!carethaneye ortak• o· 

]arak müemmen bir §ekilde kar temin 
etmek istiyenler (İstanbul posta kutu
su 66) adresine mufassalan yazsınlar. 

Kendilerine cevap verilir . 

ZA Yl - Emirgfın orta okulundan 
Haziran ayında aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. 

Yenis:ni ala'cağımdan eskisinin hGk· 
mü olm.:.::lığmı bildiririm. 

(6572) Kandillide Cevdet 

ZA Yt - Niifus cüzdanımı kaybet • 
tim. Y cnisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kaluatoğhı Antranik 
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T k k 't ı f b ld k' ı r hhası iki sokak çok berbat bir k~~,ı·d~ aşna omı ası s an u a 1 mesu mu a Şehrin sokaklarından memnun olan ve tenha sokak ılc SO ııJ1!0~ 

vasıtasile bana yeni talim at gön dermiş ti ~~b:ı~~:b:~~.;;;k~~!·:~:"~ÇF~ı~ :~kik:::;;~~:.~:~ k;:::t:!;..;::~~ 
Olamaz, bu gece muhakkak sizi Hraçın yerleştigi binada o kadar iyi daydı. Komite muhitinde büyük bir .n~- hakika parke döicli b irinci s1nıf cad. lur. Yüzlerimiz kızartl'18da.rı~ :aUbP 

bekliyor.. tertibat alınmıştı ki, hariçten zerre ka - fuzu vardı. Merkezi icra komitesının deler üzerindeki apartımanlarda otu _ pencereden d·ş-ırı uzatn.Jll8.:' \rt 1.Jııl • 
· d v • • ·ııın ı tı 

-

0

Rahatsızım, derhal yatmak ihti ~ lar nazarı dikkati celbctmezdi. 'Bu bina - kararlarını tatbıke memur ol ugu ıçın ranlar bile bu şehirde mutlaka bozuk. . k" .. k "kl" P ta.JebCS1 bll Jıa 
da da cereyan eden baldiseleri daha iyi an- geniş salahiyet sahibi olan Hraç ayni za ve kaldırımsız yo!lardan geçerek ışlc. sa ~lçuı· ı ~-- rro~zleri öoUnde i "İ ııe 

yacm ynn. • 1 b ld k. versı c ı crın t:- 1111ey ı " ~ 
Otomobille gideceğiz, yorulmazıınız. laşılabilmesi için, gerek binanın dahili manda Taşnak fırkasiyte stan u a ı rinin ba5ına gitmeye mecburdurlar. .. mak bi l\B!!'" 

· · devamına goz yum su 50 - Rica ederim, fazla israr etmeyiniz. tertibatı, gerek orada faaliyette bulunan İngiliz, Fransız ve Amerıkan ışgal kuv Çünkü bozuk kaldırımlı veya büsbü - d k d dorrt-ııdur. 1, ıiıtı 
. d · ·b · d. t·· ereceye ·a ar b. - bı·r te" , Bu işi yarına bırakalım.. lar hakkında bilahare elde ettiğim maliı- vetlerı arasın a ırtı atı temın e ıyor- un kaldınmsız sol<aklarım•z o kadar rine ıye~ 

- Vallahi ben bu hususta bir karar matı burada kısaca anlatmak istiyorum. du. fazladır. Netekim ay!ardanberi devam ortasındaki kıvrım ye çirki11 \'lı ıırf 
verecek vaziyette değilim. İstanbula ayak bastığım günün ferda- Tahtı emrinde tchrin her tarafında eden ve "İstanbul konuşuyor .. başlığı ba konması orasını bU bizi de Jllecbbil· 

- O halde telefon ediniz ve vaziye- sında Hraçı makamında ziyaret ettiğim ağ kurmuş fırka teşkilatından başka teitl altında her gün bir başka semt halkr- \ere sahne olmaktan, sonra ~I 
ti bildirerek mülakatın yarına tehirini zaman bu binanın esrarengiz mahiyetini hişçiter, fedailer ve yüzlerce istihbarah •ın ihtiyaçlarrnı, dertlerini ve ~ikfı yet . fey : r~il i ktel'l kurtara~:k:~rİ,iııJer~bi~ 
tarafımdan rica ediniz.. ben ide anlayamamıştım. Beni 37 numa - memuru bulunan bu genç komiteci, mil- lerini gözlere vuran üçüncü sayfamı. hassa kışın binlerce .. kUlatla. ge dece 

Delikanlı bu teklifimi kabul ederek ralı binaya götürmiye memur olan Garo tareke devrinde İstanbul Ermenileri a- tın orta sütunlarındaki yazılarda so _ şinin her giin bin muş d gı··ıse 53 
k h·ç e ,-ş. telefon odasına knctu ve be• dakika vakia Kabristan sokag-ının esrarengiz k akların bozukluğundan, kaldırımsız - dif:-i kaldırımlarının 1 .,,criııe ı 

-:r :ı rasında küçük çapta bir diktatörlük ur " kC••· .e 
sonra gülerek odaya girerek: mahiyetine işaret etmişti, fakat o daki - muştu. lığından, çamurdan veya tozdan dert bozuk olanı ve Bozdoğan aJJlir edrı. 

_ İşiniz oldu, dedi.. Arkada} Hraç kada bana verilen izahatı tahlil edecek 1 .Yanılmamı§ bir gün geçmiyor. kın olan kısımları biraz. t·n ~_,~~ gilııl· 
Beyogvlunaa, Kabristan sokağında 37 1 rıJP-yann sabah saat 1 ı de sizi bekliyccek- vaziyette bulunmuyordum. şte size bir tane daha: kişıııı 

numaralı binanın üst katında yerleşmiı inanınız ki binlerce bUrJ!ı tir. 
- Nerede? 
- Siz merak etmeyin.. Ben aabah -

leyin gelir, sizi götürilrüm. 
Delikanlı benden ayrıldıktan sonra 

bu yeni vaziyeti tetkike bqlaldrm. E
rivandan hareket ederken fstanbulda 
kimse ile temas etmemeği srkı sıkı tcn

bih eden hocam neden daha ilk günden 
beni f ırkanm İstanbuldaki mesul a
damiyle temasa sokuyordu?. 

Her halde Erivanda mühim hiijisc -
ler cereyan etmişti. Fakat bu takdirde 
bile lbenim hüviyetimin meydana çıkma 
sı bir fayda temin etmezdi. Olsa olsa 
btanbulda halli lazrmgelen bir iş zühur 
etmİJ olabilirdi. 

Komitenin !stanbudaki mesut murah 
hası Hraç ile İstanbuldaki icra komite-
si azası arasında bazı ihtili.flar mevcut 
olduğunu biliyordum. Bu meyanda E
Tivanın Hraçr tuttuğu için istanbulda
ki erkanın Hraçı çekemedikleri, hatta 
ona verilen vasi salahiyeti protesto et
tiklerini biliyordum. Bizzat Hraç bun • 
lan mahrem bir raporla bize bitdirmi~, 
biz de bunlara kulak asmamasını ve 
her şeye rağmen tstanbulda yegane 
mes'ul olarak işine devam etmesini, 
icabında fstanbuldaki İngiliz ve Ameri
kan makamatından da yardım görece
ğini bildirmiştik. 

Erivatldan ayrıldığrm sırada vaziyet 
bu şdtli arzediyordu. Hocam Hampar
aum blitiln bunlardan benim haberdar 
olduğumu bildiği halde tstanbulda giz 
li hayat yaşamamı bana israrla tavsiye 
etmişti. 

Halbuki biraz evvel okuduğum tel -
graf evvelki kararların bozulduğunu 

ve yepyeni bir vziyet karşısın.da bu
lunduğumuzu ihsas ediyöiidu. 

Bu düşünceler arasında uyudum. Sa
bahleyin uyandığım zaman henüz müı 
bet bir karar vermiş bulunmuyordum. 
Hocam bana aynca direktif vermiş ol
sayd'ı ben de ona göre hareket ederdim. 
Halbuki bu müphem vaziyette ne yapa 
cağımı bilmiyordum. 

Kahvaltr ederken kendi kendime yeni 

bir formül buldum. Hraçla görüşürken 
herhangi bir taahhüt altına girmiye -
cektim, ho:amın ergeç bana direktif 
göndereceğinden emin bulunduğum 
için, vakit kazanmıya calışacaktrn. ls
tanbuldaki adresimi bilmediği için hoca 
mm beni vaziyetten haberdar cdemcldiği 
muhakkaktı. Bu şerait altında belki de 

Hra çvastıasiyle bana direktif gönder
mişti. 

Saat 10 da Garo Tatulun geldiğini 

haber verdiler. Delikanlı beni göı ür 

görmez hatmmı sordu. geceyi nasıl ge
çirdiğimi öğrenmek istedi ve: 

- Daha vaktimiz varldır, fakat is • 
terseniz çıkalım, geze geze 
dedi. 

gideriz ... 

Hava almıya ihtivacım olduğu icin .de 
likanlrnın bu teklifini kabul ettim ve 
biraz sonra Yiiksek kaldırımdan Bey
oğluna çıkıyorduk . 

87 ntımarah binanın 
esrarı 

lstanbulda geçirdiğim müddet zar
:fmda Taşnak fırknsınır. mes'ul murah 
hası Hraçla yakından ıteşriki mesai ctt.i
~i hemen hemen kimse 'bilmiyordu. 

Vazifem icabı olarak Hraçta teması Tophanede oturan okuyucularımız... · ruz ki J3t" 
sıklaştırdıkça 37 numaralı binanın bütün bulunan Hraçın odasına, komitenin mer dan bayan Emine bize yolladığı bir leccktir. Öyle sanıyo debilİf· 

. .. d ts.Jllir c Jc f~ esrarına vakıf olmuş bulunuyordum. kezi umumisi azasından ve parmakla sa mektupta diyor ki: beş amele Uç gun e .. feti uf& 
A 1 d d bi 1 k k d 'kt 1 mnivetli "T h d Bo ~ k k · · · b"vle kul .. ,, l" y arac eva.m e en sıkr r teşriki yı aca a ar mı an az o an c • op ane e gaz eı:;en yo uşunun ledıyemız barı o. lafl oJsı.ıv 

mesai neticesinde elde edilen bu mah1 • adamlarından başka kimse giremezldi. hemen alt tarafından b:ışlayıp Ağaha. kat faydası geniş ncıksa.Jl .. dılt• 
mattan sırası geldikı-e bahsedilecektir. Amerikan scfarethancsinin tam kar - mamını katederek Beyoğlunda İstik - 1 ı,ı 

:ı marn ayıvcrse ... ,. sit l" 
Ancak, mütareke devrinde geceli gündüz şısına düşen bu binanın alt katında Taş- lal caddesine ulaşan Türkgücü ı::oka - işte, İstanbul yolla.rırıa. aeıedi)oe-

lü devam eden faaliyetlerin merkezini nak fırkasının naşiriefkarı bulunan Ca ğında oturuyorum. Bu sogkak Topha. k ydettıl<. ilıı't~ 
teşkil eden Kabristan sokağındaki 37 ğadamard gazetesinin mürettiphanesi, ne ve civarını Beyoğluna bağlıyan en ği daha yukarıya a. e getireb dil• 
numaralı binaya kuş bakışı bir nazar at- kestirme yoldur. Beyoğlundaki 12, 31 nin bu dilekleri yer~ınnı· ,,,, ..... erıııi e birinci katında da bu gazetenin tahrir v·' .. 
fetmek lazım geilyor • ve 29 uncu mekteplere giden "-üzlerce imkanını bulabilmcs ve idare heyetleri yerleşmiı bulunu • J 

Gelecek sayfalarda görüleceği gibi 37 yordu • talebe kışın her gün bu sokaktan ge. 
numaranın şayanı dikkat sakinlerinden çerler. Bu çocukların hemen hepsi de 

Binanın üçüncü katında da Kilikya a· 
bulunan bir Fransız kadını ile tesis etti- fakir ailelere mensupturlar. Yağmur 

dında bir kitapçı ldükankı vardı. Taş • 
ğim dostluk sayesinde, fırkanın merkezi yağınca veya karlar erimeye basla _ 

• · d 1 nak fırk::ısı erkanından Agv op Serkis • umumısın e evve ce cer.eyan elden hadi- yınca bu sokak bir çamur deryası ha_ 
seteri de olduğu gibi tesbit etmek imk.i- yanın idaresi altında bulunan bu kü - !ini alrr. Düşenin, kalkanİn. ayağı ka
nı hasıl olmuştur. tüphanede m•:inhasıran Ermenice kitap yanın ve yüzü gözü çamurlara bula _ 

Fransız kadınına ait olan kısımlar lar satılmaktaydı. nanın haddi ve hesabı yoktur. 12 nci 
bizzat kendisi tarafından bana anlatıl - Zah:ı en kitapçılık yapan Agop 5er - mektebin etrafı kaldırım döşendi. Fa. 
mıl olmakta hemen hemen aynen bura- kisyannrn yazıhanesi hakikatte komi- kat mektepten üç metro ayrtl 1nca kaL 
ya nakledilmiştir. tecilerin gizli toplantı odası idi. Kitap dırım biter ve çamur deryası başlar. 

Bu kadının bana verdiği malümatın almak maksadiyle Ağobu ziyaret eden Bilmem ki bu kaldırnn çocukların ii. 
tamamile doğru olduğunu hadiseler bila komite '..iter, kitap yerine talimatlannı zerinden rahat geçmeleri için mi, yok. 
hare isbat ettiğinden doalyıidır ki, sözle- alır ve kimsenin nazarı dikkatini celbet sa ~adece mektebin etrafını gü?.elleı;ı. 
rini aynen kaydetmekte bir saniye bile meden oradan ayrılırlardı • lirsin diye mi yapılmıştır? Benim ÇO-

tereddüt etmedim. Bu satırları yazar· cuğum yok. Fakat kış me,·siminde e. llina:un dördüncü katını Bayan 
ken, daha İstanbula ayak bastığım ilk Henrie~te adında bir Fransız kadını iş- vimin önünden geçen çocukların yü -
g-::inden itibaren bana büyük yardımlar- rekler acısı hallerine dayanamadığım 

gal etmişti. 
da bulunan bu fedakar Fransız kadınına için yazıyorum. Yaz mevsimi bitme • 

Dişçi oldugvu kapısındaki ufacık ta- d b k v k ld d.. • alenen teşekkürlerimi bildirmeği bir en u so aga ıı ır1m oşen!"e ner 
borç bildim. beladan anlaşılan bayan Henriette uzun gün birçok insanların. çocukların ça _ 

Şim:Ji gelelim asıl hadiselere: boylu, mavi gözlü, sarışın bir Fransız murlara yuvarlanmalarmm önüne f!e. 

Taşnak komitesinin İstanbutdaki dilberi idi. çilmiş olacaktır. Belediyemizden her 
mesut murahhası henüz C?tuz beş y~şın ( Dcmmı var) şeyden evvel bunu bekliyoruz.,, 

S'inov. ' 

Bu da. bir başkası: 
Üniversitenin yan kapısından Bo1-

doğan kemerine inen Kaptanpaşa mck 
tebi !'okağında oturan bir okuyucu _ 
mm: da ı:;öylc dert yanıyor: 

''Oturdu~umuz sokak adeta bir ra, 
sa~dır. Rir taraft~n Unkapanı, Vefa, 
diğer taraftan · Sarachane Ye Fatih 
semtlerini Üniversite bahccsincJen g-c. 
çerek en kısa yoldan Mercana, Sul • 
tanhamanıma ve civarına bağlryan so. 
ka~mızdan ~inde binlerce kişi geçer. 
Bilhassa s:ıbah ve akşaml:ırı iı:ıe baş.. 

lama ve pııydoc.ı saatlerind0 hu sok:ı.ğ1 
adeta bir insan seli kaplar. Üniversite 
kapısından baı:ıhyarak bu sokağın bir 
yanı boyunca Bm:do~an kf'merine k:ı . 
dar u?..anan bc~inci ve altıncı ilkmck _ 
teplerin bahçe duvarı ve beşinci mek. 
tebin bu sokaifa açılan yan kapısı di. 
binde ve önünde yüzlerce ~ocuk bulu. 
nur. Bu sokağın scnelerdenberi bir 
kerecik olsun tamir yüzü gör:miyen 
arnavut kaldırımları o kadar bozul • 
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~· bugün tam dört depom var. Biri • Pardayan olmamıe mıydı'! Hiçbirisi de 
ı,.~~e, biri Sit.ede, bir diğeri tini • ayni Pardayanın onlardan birkaç a • 
liı.ı ~lede, !!!onuncusu da Monmartr'da. dım mesp.fede kendilerini gördüğünü 
heru ePoıan hiç kimse bilmez. Bunlar ve işittiğini akıllarına bile getiremez.. 
dir : lajlhimmat topladığım yerler • lerdi. Nihayet BC>u evvela ba.§lıyan 
ct ~ uraıarda barut, menni ve binler Da.ngolem oldu; Faustaya bakarak de 
dil'. l:f ana yeti§ecek kadar silahım var. di ki; 

bukattA birkaç top bile mevcuttur: - Beraberce yapacağnnız bu büyük 
gUierek: işle kendinize ne vazüe ayırdığınızı 

' ~alnız asker eksik!. bana hitfen söyler misiniz? 
~~ O da hazır. Çoğu lspanyo1 asil. Her şeyden evvel şunu da söyliye. 
!'ay ~l olup kıyafet değiştirerek bu • yim ki, İspanya kralına ve eiu, be.na 
liu~ getirdiğim bir sürü adam da var. yapılacak muavenete mukabil ne ve -
dUrı ar ehndi gQya ticaretle meşgul • rilmek 18.zımgeldiğini de öğrenmek 
dll-, ~: Paris ve etrafına dağılmışlar • islerim. Şunu bflmelisiniz ki prenseıı, 
l'abi)f 1: iki saat içinde hepsini silahh. eğer bana yapacağınız teklif ağm•ll. 
l~ ".~· Lüzumu anında bu adam _ fazla konuşmamıza lüzum yoktur V.! 

~!'ttı to.Uracaat etmeniz sizi halk na • şimdiye kadar görüştüklerimizi de der 
tıro" da lekelemez. Herkes bunları hal unutacağım. 
teUıı~ns, La.ngdok veya Gaskonyadan - Sizi daima olduğu gibi. cidd~ 
heJllı· ş F'ransızlar zannederler, hem de görmekle ütihar edivorum.' Fakat ra. 
~ ~:1Ukemmel fransızca bildiklerin. hat olunuz azizim, ful Filip'in !lir.e 
tıldukl ~nıunda bunlar halis Fransıı yaptığı teklifler gayet basittir. Kabul 
l'fly

0 
arını da iddia eaebilirler. Gö - e::iilmesi için bir an bile tereddüde lü. 

lhtiyl'!l4nuı ya, eğer silahlı adamlara zum yoktur. lşte teklifler şunlardtr: 
htrıcı~ınıı olursa, hiç kimse sizi ya.. 1 - Sir.e borç olarak verilen para. 
d~I ara dayanmıg olmakla itham e. lann iadesi, bunun için urun bir müh 
. b~ecektir. let verilebilir. 

..., l) haYretle dedi ki: 2 - Kral liçilncü Filip, Kral onunc1ı 
tliJerı 0~su, hal& vaktiyle Lig de. Şarl'la _ yani slrinle - çok sağlam bir 
ltacıın tnUthış te§kilitı kuran çalışkan ittifak akdetmek istemektedir. İşte, 
•A ~a:~~z.b biltUn tekliflerimiz bu kadar. 
~ltltUr . U komplimana kısaca te • Dang9lem bu tekliflerin hafifliğinden 
la,~ıla ettı, memnun olup olmadığı an adeta şaşırmıştı: 
dij'Un~adı. Bir an ikisi de sustular, - Ne? _ diye bağırdı. - Arazi isle-
'1Uy0tJ Yorıardı. eski zamanlan düşü_ miyar ha? ... 
~l ~rdı. O sırada Fausta yine deh Famıla gülerek cevab verdi: 
,, tntıcad,.leye girişmiş ve AO _ - Hayır, arazi filan istemiyor. GO. 
~lntarı 1'la~1np olmu5tu. Bu geçmiş za... riiyorsunuz ya, bundan daha güzel k'k 
~!' lıst gozannne getirirken ikisi de lif yapılamaz. 
~dı, n·?~ez Pardayanı hatırlamış. Dilk hala hayretteydi: 
~ 1~Un ~ücadeleyi parlak zekft. - Bu J<adar lutuf beni ~ırttı, doğ., 

etmiş olan şövalye dö rusu ... Çok minnettarım. 
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ca ederim ki, bana bir an evvel bu dti
ees Soriyentesin kim olduğunu söyle_ 
yiniz? .. 

Valver bu sözleri o kadar sakin 
l!!Öylemekteydi ki, Pardayan bile deh. 
kanlıyı takdirden kendini alamadı. 
Valveri kendine doğru çekli ve kula. 
ğına ~unu fısıldadı: 

- O, Fausladır. 
Bu isim delıkantının üzerinde bü

~'Ük bır tesir yapmı§tı. Adeta sıçrıya.. 
rak: 

- Fausla mı? diye ba.ğırdı ve etra. 
fına iyice baktıktan sonra elini derhal 
kıhcma atlt, adeta hıırbedecek bir a. 
dam halini almıştı. 

Ayni zamanda kulaklarına inana.. 
mıyornıuş gibi tekrar et.ti: 

- Fausta mı? Jan'ın annesi... Eski 
kadın papa öyle mi? Rabih Zamelma. 

nın eline silahı vererek üçüncü Han
riyi öldürten mel'un, öyle mi? Siz 
olmasaydınız di.ik dö Gizi Fransa tah. 
tına oturtacak olan ve mahvını~ için 
senelerce uğraşan kadın ha? ... 

Delikanlı bu sualleri biribiri arka. 
sına sordukça Pardayan da başını sal. 
ltyarak bunları tasdik ediyordu. Son 

sualde şövalyenin dudaklarında acı 

bir gülümseme belirmişti. Valver bu 
sorgularından sonra: 

- Demek bu kadın hala ölmemiş 
ha ... dedi. 

Şövalye: 

- Öyle olacak, hem de şimdi iş da. 
ha fena. Çünkü bu defa elinde bulun
durduğu silahlar pek çok ... 

- Niçin burada bulunduğunmm 
şimdi anladım. 

Delikanlının gözleri parlamı§tı. Si. 
nirli bir halde sözlerine devam elti. 

- Artık mücadele zamanı geldi, 
evvelki gibi yine merhametsiz, insaf. 

sız. \'İcdansız bir harb ba§l~yacak de .. 
mektir. 

- Odc oğlum! ... Bu seferki karşı. 
!aşmada ikimizden birisi muhakkak 
ölecektir. Belki de ikımiz de mahvo. 
luruz. 

- Ne diyorsunuz mösyö? Siz onun 
daima hakkından gelebilirsiniz. 

- Yavrum, ben eskisi gibi değilim, 
şimdi ıhtiyarladım, hem de çok ihti. 
yarladım. 

Valver bir şey duymuyordu: 
- Ah ne güzel, ne rnükemnieJ. Bu 

defa.ki mlicadcleye hen de İ§tirak et. 
mek şerefini elde e<leC'.eğim, 

Valvcrin bu hali Pardayıını sevin. 
dirmişti. Şövalye birdenbire konuşma. 
Jarınm uzadığını farketti, buraya ni .. 
çin gelmiş olduğunu hatırla:lı, birden. 
bire: 

- Val\·er, hanımın bir asilzade ile 
eve geldi. onunra muhiı'Kkak konuşa. 
cak. Ben bu görüşmeyi muhakkak 
dinlemeliyim. Dedi. 

- Geliniz, mösyö. - - -... 

Beraberce yürüdüler Valver Parda. 
yanı küçilk bir odaya soktu. Burası 
dolap gibi bir şeydi. Fakat girdikleri 
kapıdan başka bir kapı daha vardi. 
Pardayan bu ikinci lrnpıyı aralık edin. 
ce içeri odada olan bitenleri görecek 
ve işitebilccekti. O vakit Yalvere dön 
düve çok yavaş bir sesle: 

- Haydi sen git, beni buraya ka .. 
dar ~tirdiğini sakın kimse duyma... 
sın. Ne olursa olsun, beni tanımıya.. 
caksm. Tabii ben de seni tanımıyac&. 
ğım. Anladın ya. Haydi oğlum, bura.. 
dan uzaklaş. 

Valvcr mlicarielcclen baeka bir şey 
düşünmüyordu. Buradan, bilhassa 
Pardayanın yanından UT.aklaşmak ho. 
şuna gitmedi. Kendisi için yapıla.calC 
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bir iş istedi. Fakat Farda.yan kat'ı blr 
tavırla: 

- Haydi git, diyonım ıana, anla.. 
mıyor musun 1 Ba§mı& blr kaza. ge. 
lirse beni sen kurtaracaksın. Bunun 
için senin serbest olman lazmıdır. 
Benlın sözlerimi dinle... dedi 

Şövalye bu sözleri mahsus söyle.. 
mitti. Valver ilerde mlihim. işler gö.. 
receğini ümid edince onun emrini he.. 
men yerine getirdi, dolaptan çıktı. 

Farda.yan delikanlının tamamen u. 
zakl~ğmı anladıktan sonra karan • 
lık dolapta kendi kendine dil,şündü: 

- Bu çocuğu Fausta ile kal"§ı kar. 
gıya bırakmıya vicdanım razı olmu • 
yor. Beni buraya kadar getirmesi de 
onun en büyilk bir yardımı demektir. 
Fakat benim burada olduğumu inşal. 
la.h prenses far.ketmez. 

Bu düşünceden sonra yavcı~ kapı 
}1 aGt.ı, önündeki J>7rdeyi aralıyaı:ak 
onlan gözetlemeye ve dinlemeye ko • 
yuldu. 

xxv 
VAKA DEVAM EDERKEN 

Dük Dangole.m ve Fausta karşılıklı 
oturmuşlardı. Pardayan ise onların 

ikisini de yandan görüyor bir vaziyeL 
teydi. Hem de tam zamanında gelmiş. 
ti. Çiinkil onlar 1ıcnUz konuşmağa 
başlıyorlardı. Fausta Dangolemin ev. 
velce sormuş olduğu bir sua1e §1J ce.. 
vabr verivordu: 

- Size. teklif edeceğim şey adaletin 
yerini bulması içindir . Siz Fransa 
kralı aokuzuncu' Şarl'ın oğlusunuz. E. 
tlnizaen a1dıklan baba mirasını geri 
vermek, hakkınız olan Fransa 'krallı. 
:ı tahtına sizi tekrar oturtmak istiyo. 
rum. 

Dük I>ango1em. Faustanm çok sa. 
kin bir tarzda söylediği 'bu l!kırdıları 

hi.Qbir uman beklemiyordu. Fettan 
kadından başka teklifler yapıl&blllr .. 
di, f a.ka.t bu... Aala. 
Ayağa kalktı, kadınııı .aklım oynat.. 

tığım sanarak ona. §aokm ptkm ba.k.. 
tıktan sonra boğuk blr ııeda. ile a.detl 
kekeledi: 

- Ben, Fransa kralı mı ola.cağım?. 
Bu Jmkansızdır. 

Fausta ayni sakin vaziyetteydi. 
- Niçin 1 .. diye sordu. sonra da 

hafitçe gillerek: 
- Hakkınızdan şüphe mi ediyorsu.. 

nuz? Saltanat mevkilnin size alt ol .. 
duğ1ma emin değil misiniz? 

Dangolem hırçınlaşmı§h, itiraz etti: 
- O da ne demek? Bundan asla 

şilphem yok. Siz de söylediniz ya. 
Fransa tahtı bana aittir, onu elimden 
çaldılar. • 

Fa usta alaycı tarzını bırakmıya.rak: 
- Yoksa sizde :kral olmak jçin he. 

ves yok .mu? Siu ait bir yerin başka. 
lannm eline geçmesinden hiç de mU. 
teessir olmuyor musunuz? Bu hakkı. 
nızı geri almak için şimdiye kadar hi~ 
düaünmediniz mi? 

Dük Dangolemin gözleri heyecanla. 
parladı. Koltuğa tekrar oturdu, omuz
larını silkti ve kat'i bir ifadeyle: 

- Böyle desem de inanmazsınız va. 
İnanmamakta da haklı olunıunu~. -
dedi ve Faustaya dikkatli dikkatii 
baktı. Dakikalar geçtikçe heyecanı ar 
tıyordu: 

- BiJakis çok zamandanberi hak .. 
kımı tekrar elde etmeyi düe!lnüyor • 
dum. Bunu o kadar sok dUsUndüm ki, 
on sene, on öldürücü sene Bastil kale. 
sinde yattığım uzun zaman esnasında 
hep bunu düşündüm. Bir insan hayr
tınm on senesi ne demekUr. 'bilir mi
siniz? tşte bu on sene mütemadiyen 

• 

.. 
.P1\:RD'KY'A:NIN ıctzr ~ 

botl1ut 
bunu dü§i1ndilm. Fakat bu ig mtlınkü.& ten aonr&ı omuZlarmı silkti "" 
değildir, aşılamrya.cali kadar müşkU! da.nClı: b1t 
mA.niler :var. , - Adam fJeJl. ele, vicdan azabJ:lll 

-Meselenin gayet güç olduğunu ve tan:fa bıra'k:alnn. --
kendi gayretinizle hiçbir şey elde eae. 1 ııa.trtıan gerl ~keıı ~ 
miyeoeğinlzi biliyorum. Fa.kat sizin!. ~ le eordu: ııe 
çin mUmkUn olmıyan şeye benim ta. ' - lapenya. kralı namına ~ 
rafımdan yardım yapılması pek ali teklif ediyonunuz;? sıtııı-

mUmkündür. . .~ Altın, ıazmı oldufu 'kadtt !>it ..-
Fa.usta kendismden emin olarak a.. Dört milyon yola çı~' 

henkli sesiyle söylUyor ve bunun tl•. ya. kalmaz elimi.re gelir. . f~ 
slrlnden ümitli bulunuyordu. Fakat - Bu para da oldukça. ~j ,,.-
Dangolem iblr ttlrlU kanaat getirerru _ kat yapacağımız ite ıbu .kadarı ı 
yordu. lnanmıyan bir adam tavnyle. lir mi .aa.ndmız? ta~ 
başnu mtitema.diyen sallamaktaydı. - Yetitrııiyeoeğiııl biliYo~· ~ 
İçindeki lıırs kendisini !her şeye sev. kat bunları diğer milyonlal' taIOP Jc"' 
kedecek ibir derecede olmakla. beraber, cektir. Diyorum ya., ı&.zun otdufO 
>Ulacağı muavenete itimat edemiyordu. dar para bula.cqız. _-ıııo 

F~usta. karşısınd~kinin ;bu dll§Uncesi. - Pek ın, fakat bu ilk ı-ı;1 .. 
nı anlama.kta. gccıkmedı. gelmesini beklemek için bir a1 

- Size bahsettiğim mühim yardım, betmiı olacağız demektir· 1~ 
burada mümessili bulunduğwn !span. - Hayır, hiçbir lt"Y le•~ 1'1' 
ya kralı 1ıaB?lletift Filip bazretlerinin ğlz. Ben tlfi derecede ~ 
ynrdmudır. para gelinceye kadar ][eni!i 1' 
İspanya kralından bahEeailf nce Dilk .air.e verebilitim. · .~ 

Dangolemin ka§ları .çatıldı. Fausta da Dük bir itirazı olına!ıfo'l1 r· 
dUkUn bu yaramıaan pek hoşlanmadı. cek blı. tanda iğilerek: t#-
~ ~ "811~ 
gını farketmi~tl; maamafih bir şey - İspanya kralı nanıın• · 
görmemiş gibi yaparak elinl göğsüne lif edeceğiniz bu kadar ~~~e 1' i 

soktu, Konçiniye gösterdiği mektup _ - Birlei Flanderde, dı~~d 1JS' 
Jarı çıkararak düke uzattı ve dedi ki: panya. hududunda iki ordu !hıe ~Ji 

- İşte lspanya kralı hazretleri na.. linde sizi ıiiUdafaa için e~ 
mma söz söylemeye lıakkrm olduğunu de olacakt.lr. t;1tJf " 
ve yapac~ğım her i~i~ onun tarafın. Bu söz üzerine DangOletıl j ~ 
dan tasdık edileceğını vaadeden mek. mek istedi. Fakat bunu derbsl ~ 1'f' 
tuplar ... Okuyunuz dük. Zihninizde hiç Fausta, düklin konU§D1aaID6 ttı: . 
bir şüphe kalmasın. rakmaaan söilerlne d~ -~~ ~ 

Dangolem kağrt.Iarı çarçabu'k OKU. - Ecnebt orauıannı ~-~ 
du, S:lnr.a biraz elinde tuttu ve dilşün. rnak istemiyeceğinizl bilirilll-~~ 
meye başladı. Fa usta da onu se.;Tedi. bu ıııözleri çok lüzumlu bir .. ~· ~ 
yordu. Mevki hırsının vicdan sesini akltnıroa bulunsun diye ııörı;;t. gt/' 
~stura,.ağına emindi. Hakikaten de ten !İze bqka tekliflerim ae ~ 
oyle oldu. Dük, bir mliddet düşündük.. kaç haftadır buradayım.· Sof 



- - - - ---------- ---- - --~- - -

~Utl-ı~n ~- HABER - ~lCsam .,osfatt * '$ @ m 
11 

Meraklı tetkikler ~~~~UgOnk~ARıs ~!,dYO _ 1 
~dl 'f>aı._ a danı muai.kJat 19, radyofonik 18,05 karııık yayın, 19,05 ıarkılar, piyano 

'ı:ıı1._ ... vta 20 Mustafa ve arkada,ları konseri, 19,3:5 gramofon, hava, haberler, eğ • 
• Jo ~ •lltk 

Ôıı:cr l! llluatktst. ve halk ıarkllan lence, 21,35 BCnfonlk konııer, 23,0:5 ırramofon, 
~ t3 1'itdJrıı .ıza tarafından arapça aöylev, haberler, gramofon, hava. 
, 

1 
rııu.tıtı ~ ve arkadaşları tarafından ROMA: 

3 otltttt 
11 

ve h&lk ı:ıarkılan, aaat ayarı, 18,:IO muelld, 20,0:5 karıoık yaym, 21,4:5 
• '~ı ~ 22·15 ajana ve bora& haberle. kan~k musiki, 22,0:5 operet, Matmazel Nt. 

\'fl' Oı>tra v nUn Programı, 22,30 pllkla ııo. touche, 2(,05 haberler, bava, 2',20 danı mu. 

insan neler yiyebilir, 
neler yemelidir ? 

\1';ı\. e operet parçalan 23 eon. stklııL 
L~~~ , ~~~~~~~~~~~~~~ 

·~k~°:' ;·Hl, karı§tk yaym, 20,30 or •• Nöbetçi eczaneler 
1 1egaddi reiimi hakkında bildiklerimizin çoğu artık hep 1 

1 
taıihe karışmış eski malumat haline gelmiştir. Bu hususta en f 

yen! tıbbi f avsigeleı i öğı enmek lazımdır 'ttaalre ; 21.05 piyes, 23,15 haberler, 
••. baberı~ 3•25 C'ğlcncell konser, istirahat 
""<olllt~. r. 
l~Q· • 

Bu &k§am §ehrtn muhtelif ııemtıerlnde n1S • 
betçi olan eczaneler şunlardır: ----------.--------------------

. " llıutııtı 
~~ 19,o5 e' 

1
18,35 hafta sonu nereye p. 

20,20 tr g enccıt koM~r. 24,05 karı:ık 
ıı11 , 21 15

8ln°fonla opC'ra havaları, 21,05 

btanbul clhetlndekller: 
EmlnönUnde (Beıtr Kem&l), Beyazıtta 

(Belh""ia), KUçUkpazarda ·(H. Hutosl), Eyüp. 
le (Mustafa (Arif), Şehremininde (NA.zım 

Sadık), KanıgtlmrUkte \Suat), Sama.tyada 
(ErofJlo:s), Aksarayda <Etem Pertev), Şeb. 
zadeba,mda Clsmnll Hakkıl , Alemdarda 
(Sırrı Hrurlm}, Fenerde (Emilyadl), Bakır. 

köyde (.Merkez), 

Gıdaları "hazmı güç ve kolay,, diye ikiye 
ayırmak yanllş netice veren bir usuldür 

~ 05 ~ farkılar, 22,0S orke,,tra kon. 
~ :acrı. \'a, haberler, spor, 23,35 orke:s. 

lt1>.,. 
1510 : 
' ~Oto k 
'!1ll\ıaıı on.sert, 19.45 konferans, yeni 
1tt "'~ 23' 81Yaııı haberler, 21,35 çingene 
t '45 0rkc:ıtra konseri, 1,10 haber 
tı, 

'• Gn\() .. ~ : 
~ları Cranıoro 
~~ • Uluıa n, 1 ,55 konser, rn.65 halk 
~ hafıerıer 1 Yayın, 20,t\5 opera parçalan, 
'Oıı. ' Zns-rcbdcn nakil, haberler, 

l.Q ""= .Os 

Beyoğlu clhetindekiler: 
tsUkUl.I caddesinde (Galata:ıaray), Tünel. 

başınrla r Mntko\'iç). Gala tada Okçumusa 
caddeSinde ( Yenlyoll, Fındıklı tramvay cad • 
desinde ( Yenlyol ı, Taksim cumhuriyet cad. 
<!esinde r Kllrkçlyan ı. Knlyoncukullukta ( Za. 
firopulosl, Flruzaşada (Er:tuğnıl), Şiall Ha. 

IAııkArgazl caddeıılnde (A!'lım), Kıuıımpaşa. 

da IMUeyyet>. Hnakôyde (Nesim Al!!eo), Be. 
şlktaşla !Ali nrzaı, Sarıyerde r Asarı. ~~ org lto 

~~~:it ~Sert, 19,30 orkestra konseri, Osl•tidar, Kadıköy v,. Adalardakiler: 
' llıııaıltııı ~aYnı, 21,0S dans orkestrası, ÜskUdarda 1 tmrahorı. Klldıltllyde Altı. 
~~ dan_, 0tnedl, 22,45 oda musikisi, ve yo:ağnnda <Rıfat Muhtarı, Modada ( AIAed. 

•oıı """- Orkestrası, 24,35 haberler. din). BllyUkadadn (Halk), Heybelide (Ta. 
--ırc I • na§), 

,llioa~8 hblll Clilmrüğli BaşmüdUı~ınJ{ünden: 
~it}..' }'ı)ı k • 
~~ \'c aunede markasız, numarasız, 70 çuvakfa ve 6950 kilo gayri uf 

Cam yiyen, toprak yiyen insanları, 
hatta bundan bilmem kaç sene evvel 
Kasımpaıada "Çaganoz,. namiyle §Öh • 
ret kazanan obur bir ermeni vatanda -
tın bir oturuıta bir ~az tenekesi tuzlu 
sardalya yediğini elbette ki duymuşsu
nuzdur. Fakat bunlardan daha garip, 
olmak üzere Amerikada Emory üniver • 
sitesi m:.itevellisi Fattig namında bir 
zatın bir iddia üzerine tahta kurusu ve 
sinek nevinden 10.000 adet böcek ve 
haşereyi bir kaç gün zarfında tatlı tatlr 
yediğini söylersek hayretiniz bir kat da
ha artacaktır. Fattig keyif verici içki
lerin tamamiyle saf olmamasının ve 
içerlerinde mevadı ecnebiye bulunma
sının insana zarar venniyeceğini iddia 
etmiş ve bir doktorlar heyeti huzurun
da dört beş gün zarfında ufaklı büyüklü 
10.0<Ul haşereyi yemek suretiyle bu ild. 
diasını isbat etmiştir. 

nanlar bir seneden fazla etten başka 

bir yemek yemedikleri halde, yapılan 
muayene neticesi bu kimselerin yukarı 
da sayılan hastahklaıidan hiç birinden 
şikayet etmedikleri görülmüştür. Et, 
hiç şüphe yok ki, insanların en mühim 
ve faydalı gıdasını teşkil etmektedir. 
Bununla beraber, sade et yemek te doğ. 
ru bir hareket sayılamaz. 

Ancak karın aç olduğu zaman ye
mek yemek, mide asit yaptığı zaman 
mutlak surette ilaç almak gibi tavsiye
ler de yanlıştır. Vücuda tazım olan gı. 
daları her gün mideye yollamak şartttır. 
Bilhassa barsak adalesinin çalıımasınr 

intaç edecek miktarda yemek kat'i bir 
ihtiyaçtır. Bunu muntazam surette alım 
yan bir vücud muhakkak zarar görür. 

zayıflama perhizleri 
Zayıfalmak üzere takip olunan per • 

ı 
1
:1ctdc 2236 lira ı 7 kuruş değerir: de ayıklanmış pirinç, 8300, 82 ı 9 sayılı 

· ita 91 ~kası V A C. 88087. 333 kilo 500 gram gayri saf ağırlıkta ve 
ı. iti tıruş d - · d h ·ı 'f d 'k · · 'it~ •. liltt egerın e pancar t) umu ı e tarı e e zı redılmemış olan ve 
lı ~1dc ~e:~:eye bağlı listede yazılı bulunan ağaç. sebze ve çiçek tohumlan 
>t t ilçık a;"t.lıyc caddesindeki gümriik Satış salonunda 6-9-937 günü sa:ıt 

Mütevelli Fattig bir doktordur. Ken
disi bir insanın, domuzun yediği her şe
yi yeyebileceğini iddia etmekte ve bunu 
da türtlü türlü müzahrefat yemek sure. 
tiyle isbat etmektedir. Her memlekette 
toprak yiyen bir sürü insan vardır. Biz 
hem toprak, hem cam yiy:n insanı göz
lerimizle gördüğümüz için Fattiğin id
diasına mutlak surette inanmak lazım _ 
geldiğini iddia edebiliriz. 

Haftada iki üç kilo Z1<Jyıf1amak üzere 
takip edilen perhizler "tedrici intihar,, 

hizlere gelince; bunlar da çok yanlıt 
kanaatlara istinat etmektedir. Bilhassa 
haftada iki üç kilo zayıflatmak üzere 
tertip olunan perhizler aşağı yukan 

11~ t ttırına ile satılacaktır. tstekıı:erden yüzde 7,5 tem!nat akçesile Mali· 
Ctkcresi aranır. ( 5833) 

~iirk Hava Kurumu 
~avok Piyangosu 

s . 
~·.,ııtci keşide 11 Eqlül 937 dedir. ijy .. k 
a~~ u ikram ye: 50.000 Liradır. 
i~1:a~ başka: 15.000, 12.000, 10.000, liraiık 
~ . llııyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralık 
~iki adet mükafat vardır. 

Kimyager 

Hüsameddin 
~,.,~ Göl he~'lmı 
~~~e11:1 aı Rami Aydı 
~la~1atlcsini Taksim.Talimane Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

p llaJtle C~d. U RF' A Apt. nına Bilümum tahlilat. Eminönü Emlak 
~tela trnıştir. Tel: 41553 1 ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
~tı rı l'll d=- Bey hanı. ~~~~~~ hergün: Oğleden ._ __ 

1 

__________ _. 

1 ~ıden altıya kadar 

~hcfo bir-:-ı·-· k -ı ıncı ıgı azanan 
• Tıl,.... ............... 

1 

Göz Hekimi 
Dı. Şükrü brtan 

Cağalotlu Nut11cımanıye cad. tfo 3' 

( Ca~aloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 

IC O KTO R 

Zevk için veya yaşamak 
için yemek .•. 

İnsanların bir kısmı yiyeceklerini 
zevk için, tadı için, diğer bir kısmı da 
yaşamak ve kuvvetli bulunmak için yer
ler. Oburlar hariç her iki nazariyede 
kendine mahsus dikkate şayan noktalar 
vardır. İnsan hoşlandığı yemekleri ye
mekle muhakkak surette bir zevk du • 
yar. Bu zevk bir sevki tabii addoluni 
duğu takditide insana yarayan yemekle
rin sevilen, tad duyulan yemekler oldu. 
ğuna şüphe yoktur. 
Diğer taraftan yemekleri kuvvet ve 

besleyicilik esasına göre ayırmak ta ha
talı değildir. Vitaminler, proteinler, 
şişmanlatan ve sadece şişmanlatmadan 
kuvvet veren yemekler vardır. 

Milletleri yemek yemek bahsinde bi
ribirinden ayıran hudutlan çizmek çok 
zor bir iştir. Bu işin ayni zamaooa in
sanı yanlış kanaatlere sevkeden bir ne
tice vermesi de galip bir ihtimaldir. 

Bu sözü bir misalle anlatmak için, 
meselii Macar yemeklerinin bir kısmı • 
nrn Alman yemeklerine çok benzediğini 
zikretrn<"k kafidir. Şu halde yemekleri 
Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıt
alarında yenen yemekler olmak üzere a
yırmak daha muvafıktır denebilir. Af. 
rikayı geri memlek<"tlerden addetmekte 
bir hata mevzuu bahsolamıyacağına gö
re, Avrupa ve Amerika yemeklerini tet
kike devam edebiliriz: 

Necaet: 1 n Ata•agun Amerikalılr ye~ek hll.'3usunda bil • 

~ (J er gün sabahları &ekiz buçuğa hassa ve son seneler zarfında uzun tet-
~I' 'b 'aaller,t!ır. ak~amları 17 den 20 ye kadar Ule kiklere giriımiı bulunuyorlar. Bu tet _ 

lS~b~ı ~ d_e O r S y I n) z li tayyare apartmanları ikinci daire kikler neticesi olarak Amerkalılar ye- . 
3 numarada hastalarını kabul eder. mek ayırmak sevdasına düşmüş bulu -

l'lnc:ı ınükaf at. 1 M 1 :ıııa; Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka nuyor ar. esela özlü un arın zararlı, 
•::r:S dar hastalarını parasız, Kurun, Ha özü alınmış unlann ise gayet şifalı ol • 

Noı, lı&Oıı:o•ık::tı:nmu:mım:::m.:·,. lduğuna dair Amerikada kanaatler hasıl Oru ber okuyucularını dakupon muka-
~ f!(• i• olmu§ bulunuyor ki bu gibi kanaatlerin 

1 a,~. at' P.ak . ii bilinde muayene eder. 
ek ""~ Ş 1 :: akıl ve mantık miyarına vunılmsaına 

b.. ııı tırıı h u 'iııl••••••••••••mi İ;)d~ l9 ta k Ctgün sabah 10 dan ij imkan yokutr. Özlü unlar insanlara fena 
~ d 111 ~ ajar Kara köy Tünel ii gclmi§ olsaydı binlerce asırlardan beri 
S t ~ilb ahınudiye caddesi No. Ü gınmmm::mn,..mm 1 b ald • la Ilı \> lı) Cder :! :ı 

1 
İ: yaşıyan e§er ;,imdiye k ar ınkiraz bul 

~t ~ t cut:la '.. ii !: ş ç i 1 e r ı·ı.= mak icap ederdi . 
~:~.dar CUnleri saat 14 den !11 i·ı· G d dd 1 } ,~ •• Para!t, d :. • ı K . h ki . H ı a ma e eri ve ıazım cihaz· 
1 ···:::···· • ı ır . •: : f an unu sıze ne a ar vermış Ü 1 l' ···.:::········ ı .• ı . d 1 . . b'I v n nsanları yemek hakkında yanlı"' ka-<'\"' ·············:mı.r•••• .. ••••00 

•: ve sız en ne er ıstı yor ı mege mec- .. :a-'fto ..... .. .......... =: b :: naatlere sevkeden başlıca sebep Cl'tda 
t ,l.R. h ursunuz. •• ıto· 

· :: B ı · 1 1 t 
1 

11

1 
maddeleri ve hazım cihazı üzerinde ya-~rtu v :: un arı sıze sua cevap ı, op u 

1 
k 

{;rı.ı S :: \'e pratı'k olar k .. ~ t k 1 . pr an na ıs tetkiklef1:lir. Bu meyanda "' adi TEl{ .::. a ogre ece o an. .. . . 
. , . . _ yuzde doksanımızın mıdeyı başlıca ha _ 

H lı verenın ve ıfçının kanum hak z m c"h l"kki kt ld ğ B ii .. . . u r ı azı e a etnıe e o u umuzu 
·a u gece fHeybcli) .c.: _ ve odevlen kıtabrdır. ·ıı zikredebiliriz. Midenin iyiliği veya 00• 

) tın gece (Beylerbeyi) F k 'a.,.., • !! ıatı 10 k u ru•tur r! zu tuğunu ise rejim ile kabili tadil bir 
~- -.rtesi (B~bek) .. • r 
~h (S fi fnkılip Kitapevinde sablır. fl mesele addetmekteyiz. 
la2'tnda. Uadiye) tiyatrola. •• 77 s nura•n•mu:·=-.::m:mr.unm: Halbuki mide hazmı cihazlarının en 

küçüğü ve ebemmiyetıizidir. Mideleri 

14 birdir. 
' . 

çıkarıldığı halde, sıhhatte yaşıyan bir 
çok insanın mevcut oluşu bu iddianın 
doğruluğunu isbat eder • 

Mide dolu olduğu zaman bir futbol 
topu büyüklüğıande ve bir çok insan -
ların kanaati hilafına vücudun sol tara.. 
ftndaldır. Büzülmiif bir mide ise za
man olur ki bir baı parmak kadar kü
çüktür. 

Midenin başlıca vazifesi yenen ye • 
meklere anbarlık etmek ve bu meyanda 
lda bazı ı;ıda maddelerinin kısmen hanm 
olmasına yardımdır. Mide ancak prote -
inli grdafarı 1osmen hazmettirir. Diğer 
gıdaları ise evvela tükrük, sonra lda 
barr.aklarm ifraz ettikelri usareler erit. 
tirir. 

Ayni zamanda şunu da kat'i olarak 
bilmek lazımdır ki nı!dc ekse • 
riyetle yalancı bir uzuvdur. Midenin 
sadece h~zım ile alakadar bir cihaz ol
duğunu sanmak, onun cümlei asabiye 
ile olan çok yakın alakasını inkar de • 
mektir. 

Aşk, nefret, korku ve hiddet gibi his 
ler mide üzerinde o dereoe ve o kadar 
ani olarak tesirlerini göıterirler ki bü
tün heyecanlarımızın mideden geldiğini 
söylemek bile belki yanlış olmaz. En 
h3fif bir yemek, zaman olur ki heyecan 
dolayısiyle en ağır yemekten daha zah
metli hazmedilir. 

Midesinden şikayet eden beş yfü: has. 
ta üzerin/de Amerikalı doktor Hinşavun 
yaptığı bir tetkik şu neticeyi vermiştir: 

Hastaların }":izde yirmi yedisi soğan 

dan, yüzde yirmi altısı süt, tereyağı, el
ma, yüzde yirmi beşi lahna, yüzde on 
beşi de domatesten şikayet etmişlerdir. 
Halbuki buna mukabil, meıela hiyar, 
yağlı et, turşu, börek ve saire gibi haz
mı güç sanılan gıdalardan §ikiyet eden. 
lerin nisbeti yüzde on üçü geçmemiştir. 
Görülüyor ki yemekleri ceffelkalem 
.'hazmı güç ve kolay .• diye iki nevie a · 
yırmak yanlış netice VC'ren bir usulıdür. 
Bu, şahsa göre değişen bir şeydir. 

Perhiz meselesine gelince ... 
Şimdiye kadar hakim kanaat ,udur 

ki; vücuttaki toksinleri (yemekten ha
sıl olan zehirleri) atmak kabildir. Hal. 
bukı perhiz edildi~i zamar. vücut ker. Ji 
yağını yakmağa mecbur kalmakta ve 
bu yağlardan hasıl olan ifrazat ta kana 
karışmakta ve bu yüzden de "Acidite ,, 
(Hamiziyet) hasıl olmaktadır. 

Hele perhizle zayıflamak vücuda 
muhakkak surette zararlx bir iştir. Çün 

kü besleyici ve kuvvet verici yemekleri 1 
yemekle haSll olan kuvvetsizliği an • 
cak gene yemekle telafiden başka yol 
yoktur. 

Yemek hakkındaki yanlış telakkiler. 
den biri fazla et yemenin romatizma, 
ısiyait!c gibi hastalıklar ve }~:.iksek tan
siyon tevlit etmekte oldu~una dairdir. 
Halbuki §imal kutbunda keıiflerde bulu 

''te!:lrici intihar,, la birdir. Vücuda la • 
zım olan vitamin ve kalorilerin tam ola
rak alınamaması çok tehlikeli vaziyetle
rin hasıt olmasını intaç edebilir. 

Denecek ki "gıda maddelerinin evsa. 
fıru ince bir tetkikten geçirmek sure
tiyle ve mesela bol süt, muz ve biraz 
da ekmekten ibaret bir perhizin insanı 
bcslemeğe tamarniyle kafi olduğunu 

tcsbit ettikten sonra bu rejim ile bir 
müddet yaşamanın bir zara rvenniyece
ğini iddia etmek kabildir.,, Fakat asıl 
mesele bu rejimi teşkil eden, .:.it, muz 
ve ekmeğin her vlicud tarafından tama. 
mile yakılıp yakılamıyacağını tesbit me
seles:Jdir. Tamamiyle hazmedilip vUcudu 
beslediği her gün bir doktor tarafından 
muayene suretiyle tesbit edilmedkiçe 
böyle bir perhiz 'dahi şayanı lavsiye de. 
ğildir. 

Mutlaka zayıflamak istiyorsanız .• 
Mutlak surette zayıflamak istiyenle

re en doğru tavsiye şudur: Vücudun 
kat'i olarak muhtaç bulunduğu proteinli 
gldalardan az; daha doğrusu bu ihtiyaç 
nisbetini aşmamak üzere yemek ve mi
denin doymak ihtiyacını da daha ziya
de sebze ve yemiş ile gidermektir. Yi
ne bir doktorun nezareti altında takip 
olunması lanmgelen böyle bir rejimin 
vücudu kuvvetten dü§ürmeksizin za • 
yıflatması kabildir. Başkaca birdenbire 
zayıflamanın son derece mahzurlu ol. 
duğunu hiç unutmamak lazım'dır. 

Tashihi lazım kanaatler 
Yemek hususunda tashihi lazımge • 

len inançlardan bir kaçı da şudur: Son 
zamanlarda başlı başına bir gıda olduk
ları id:lia olunan süt. portakal suyu ve 
saire gibi yemeklerdeki C vitamini 
yalnız bu gıdalara has değildir. Yal
nız bir kaçını zikretmek şartiyle, ]aha
n~ , marul, tereı yeıil biber ve saire gibi 
yıyecek maddelerinde C vitamini meb. 
zulen mevcuttur. 

ispanağın demirden yana en zengin 
g~~a olduğu da artık tarihe karışmıştır. 
C:ger, pekmez. kuru fasulye. yumurta 
sarısı gibi şeylerin ispanaktan üç kere 
ld.aha kuvvetli olduğu tahakkuk etmi§
tır. 

Yemek hususunda en son nazari ve 
d.eğil, en mantıkisi olduğu için ıu t;v. 
sıyeleri serdetmekte bir hata mevzuu 
bahsolamaz: 

Sıhhatli insanlar için ideal bir rejim 
hiç bir zaman mevzuu bahis değildir. 
"Şunu yeme, bunu ye!.. diye bir 
kaide de konamaz. Hoşlanılnuyan ye • 
mekleri yemek husıfsunda da israr yan 
hştır. 

Hele yemek meselesini bir fikri sabit 
haline getirmek son derece fenadır. 
Hoşa giden yemeklerden bol bol yemek 
ve kat'i bir lUzum hasıl olmadıkça bir 
rejim takip etmemek en rloğru hare • 
kettir. · 

DOKTOR 
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M
•d Çabuk. çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· 

l en . e ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· [Z delerini tahri~ ederler ve 

Dikkat ve IYJ HAZIM ediniz. Ek~ilik, Hazımsızlık MEVVA 
ZON 

3EYLUL-~ 

HAZIMSIZLIGI MiDE EKŞiLiK ve ~ 
giderir. lNKIBAZl DEFEDER. Bugunden la kl)-8' 
MAZON almız. Hiç bir mümasil müsta~dikkııt· 1 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasın J8t8nb0 

Deposu : MAZON ve Boton ecza depostJ, 
agrrlık baş dönmeleri hissederler 

Her akşanı 
Memleketin en yUksek sanatkArlarlle blrllkte 

• 

TA S • M Belediye 
J bahçesinde 

Tel: 43703 

EL VC Bahçesinde ~uını~ nıa 
HE~ '°'KŞAM il 

Mısırın Film Yıldızı 1 
iYYE UH MMET ~ 

• ! .... 

Ve Rakkase 

M CEMAL 

'Diş 

lstanbul Nafia mUdürlilğUnden: 
10/ 9/ 937 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafia müdürlüğünde (9990) 

lira keşif bedelli İstanbul Pertevniyal lisesinde yapılacak pavyon ilaver.i in~a
atı açık eksiltmeye konulmuştur • 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hulasasile buna mütcfe rri diğer evrak dairesinde görülecektir , 

Muvakkat teminat (7 50) liradır. 
İsteklilerin en az ( 5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği 

vesika üzerin.:? Nafia müdürlüğünde almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası 
vesikalariyle gelmeleri. (5549 ) 

4 eyl ül Cumartesi günü aksamı 

Sara_qburnu park Hazinosunda 
Beyazıd nahiyc:u Çu1.~:! Esirgeme "K.urumu tarafından tertip edilen 

~ lUı ırıı 1n1 et ©J lQı ~ lYı ınHYı sa lb> a Gıı a ka da ır 
Sanatkar Naşid ve arkadaşları tanfrndan iki büyük oyun. Hokkabaz, sinema 

varyete, kanto, düeto, solo, dans caz. TafsilAt el il!nlarrndadır 

TUZU 
Y enipostahane arkasında 

Leyli - Nehari 

sturya orj ~ız o 1 
Galata Kartçınar sokak 10. tLK ORTA ve TİCARET . ! 

Eylıll iptid~ından itibaren kayıd başlar. 9 • 16 Cumartesi öğleden eonra ve pazar kayıd yoktur. f;sa 
ya· 

tedrisat almanca ve türkçe olup ayrıca fransızca ve ingilizce öğretilir. 13 Eyllllde ikmal imtihanları 
pılacak ve 15 Eylfılde okul açılacaktır. 

Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi 
"o 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - ilk - Orta - Lise amıfl!U'I talebe kaydı için ber fU 

Koz ve 
IEırkelk 

mektebe müracaat edilebilir. latiyenlere tarİfnll me gönderilir. 

Amavutköy tramvay caddeai: Çifteaaraylar. Telefon - 36.210. __ _. 

ESKi FEVZiYE 

l ) Gtürındta=IO Ş 1 • S • GeceDD .. 

. . . . . D.s~~llillbUD • Noşaınt:aşo vardır.1~ 
Memleketımızın en eskı huswıı lı.~sıdır . Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları, Fen ve F.debiyat J<o11~1 edir· J{ıı.~rı 
bulun en havadar ve sakin muhıtınde Tcşvikiye karakolu karşısında ve Teşvi kiye camii ittisaıınd fon 44039 
için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. lstiyenlere mekteb tar ünamcsi gönderilir. Tele 


