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~ 
~,;.~~lllıll'l~mm §imdi en modem hnrp gemisi olan "Varspite .. yakınr!a fngll. 
\"" lllb.~ı donanması amiral gemisi olı'lak üzere .Malta deniz üssüne çtkacaktır. 

~Pıırrea: 1913 senesinde denize indi rllml§ olan bu muazzam gemi. son sene içinde 
~ Old ına bUyUk tadllAt görmüştü. Du itibarla, lngllh: donanmasmm en modem 

u. Yukarda "\'arsplte.,ln 16 çar pusluk ıeklz topundan dördünü ıörUyor. 
(Yazt8'ı 4 iincüde) 

~Btcne ını nz koın1Feıra ın su ında 
l ! ii.rkiye ve Yunanistan 

•vıüşterek siyaset 
~!~~ip edeceklerdir 
'lın 1 ~1Ye Veli llim1zln PJreden ge~lşl iki 

t>f ik devlet arasındaki sarsılmaz 
dosllu.l-un yeni bir tezahUrUoe 

vı>slle teşkil et ti 

~ ~ '1'et>fik R .. t·· . 
1.1t l\'tt u.ş u Aras ve General Met a1\.Sa,, bır arada •.• 
ı.. l't a, s (A . 
~IQ\,fııc ~·· .A.) - Hariciye vekili lefonla vaki olan maruzatını ve Ata-
(~ \t ttıUn uıtU Arasın Atinada bu- türkiin cevaplarını aynen neır~iyoruz: 
;""<S\ ~le~ aaebetiyle Başvekil Gene- Ekıclanı Kemal Atatürk 
~ he

1

1
Atatürk ve ismet İnönü T ürkiye Cumhuriyet batkanı, 

\tL._ 8 ediğ• .. . . 1) uttii 1 yuksek ve samımı f ST ANBUL 
--~ .. itil ı ettiren bir mesajın irsa- Yunan Baıvekili General Met&kuı 

~ .~ı~a: rica etm!ştir. Harici· dost ve mütt efik milletin hakkındaki 
u hususta Atatürke te- (Devamt .J illacfl.de) 

Atatürk Ba§vck-ilc "iyi yolculuk" temenni ederken ve Ba§"Vckil Vekillerle vedalaşırken .•• 

Almanya ile 
iktisadi 
anlaşma 

MOzakereler dUn 
neticelendi, proto
kollar imzalandı 

Berlln • (A,A,) - Alman D.N.B. a. 
jansı Berllnde son günlerde cereyan eden 

,Türk • Alman mUzakerelerinln bugün 
netıcelendiğtnl, ' Türk .. Alrnan· iktisadi 
mUnaaebetıertncn bundan böyle dç müsait 
bir surette lnklfffmı temin edecek mUte. 
adıilt anl&.§m& imza cdllml' oldıığunu bil. 

dlrıncktedir. 

Bir lngiliz gazetesi yazıyor 1 

ispanyadaki 
elçimizin 
beyanatı; 

" İspanyayı mlişkill mevk;de 
bırakmak isteyenler bu 

hareketlerinin aksülilmelini 
' ·hissedecekİerdir ,, 

T.ilı k 'hükumetinin 
ispanya cuoıhuıigeti

·ne .sempatisi 

i spanya Cumhuriyati nc.::diııde1d 

Elçimi: Tevfik Kamil 
(Yazısı f inci sayfada) 

Misafir 
bahriyeliler 

Bu~Un BilyUkadaya 
.ıltttler 

Misafirimiz bulunan İngiliz bahriye
lileri şehri gezmeğe devam etmekte
dirler. D ün gece saat 22 d e, İngiliz bü
yük elçiliği maslahatgüzarı Morgan ve 
refikası tarafından Amiralin ıercfinc 
Beyoğlundaki İngiliz sefaretinde büyük 
bir ıuare verilmiştir. Bu ıuarede askeri 

(D6vamı 7 tncld6). 

Başvekil 
lznı·irde 

Atatürk dün ismet lnönünü 
rıhtımda uğurladı (Yazısı ~ ihıcılCfo)" 

Japon i.,tilasına 1ığrıymı Çinde harbin dehşeti: Japon tayyarelerinin nıft
ralyö:: ateşiyle ölen za vallı1arla d<>lu bir tren ... 

Japonların Çinde 
yaptık1arı katliôm 

Avrupa Faşist devletleri Japon
yaya müzaherete ha~ır 

bulunuyorlarmış 
İngiltere hariciye nezareti eksperle

r i, hemen tahaffuz tedbiri alınmadığı 
takdirde, Uzak Şark harbinin Avrupa
ya yayılması endi§esindedirler. 

tapanyada olduğu gibi, hi.diseler 

gittikçe tebarüz etmektedir. Japonya., 
Almanya. ile askeri bir ittifak akdet • 
miştir. Ayni zamanda komünist aleyli 
tan bir misakla da. İtalyaya bağlı b\14 

(Devamı~ tl.ttoUMı .l1 



2 HABER-~ posfm ~------ - ------ _ ----~---

:Dış Siyasa: Hayatta muvaffak olmak isteyen 

Ege medeniyetinin G~nçDeıre 
çocukları Ege Talvsüye~er 

emniyetinin sarsılmaz Her hangi bir sahada ihtisas 

direkleridir sa~~~~.k~~~~~~ .. ~a~~~!y~~~!'L~~.~ 
~a "El ~na ~ekı·p Gu,,.ndüz cthanştımul bir şöhret kazanan vaıter B. kabildir. Mes~la ele matbaacılıgı"' ala.. 
V (6, (!SU 11 ~ Pitkln bu yazısında. ha.yatta yüksek mev -

Dış Bakanımız muhterem Dr. Aras- anası Ege'nin bugünkü evlatları tara- k i sahibi olmak emelinde oıa.n gençlerin hm: sadece tipograf olan bir adamla 
ın Akdeniz tarikiyle ve İtalya üzerin- fından gösterilen dikkat hiç şüphesiz dikkaUe okumaları ıa.zrmgelen bazı tav_ ayni zamanda hem tipograf hem de 
den Cenevreye gidişini, dün bu sütun. bugünkü Avrupayı daha berbat bir U- slyelerde bulunuyor. Bunlar enteresan matbaacılığın başka işlerinden anlıyan 

olmakla beraber bazıları bizim memleket adam arasında elbette ki bir fark var. 
da şöyle tefsir etmiş bulunuyorduk: çuruma yuvarlanmaktan kurtaran en için belki henUz mevsimsiz addolunabilir; 

"İt ı ·· · d h t k ı ~l b dır ve tercih meselesi mevzubabı:ıol"n-a ya uzerm en seya a e çı ış a sag am r istinatgahtır. fal<at demiri, çeliği, kömUrU velba.sıl tur. 
. Dr. Aras'm mutlaka bir siyasi mana S. E. Dr. Tevfik Rüştü Aras'm, s. ıu türıü ham maddeleri bulune.n Tilrklye. ca her iki işten anlıyan adam tercih 
üade etmek arzusunda bulunduğunu E. Metaksas'm Atatürke tazimini ve nin sanaileşroek programlle pek ya.lwıda edilecekt!r. Bununla şunu anlatmak ıs 
sananlar, isterlerse, bu tarzı harekette şahsi dostu lnönüne selamlarım bil. bir sanayi memleketi ola.cağına şUphe. teriz ki, herhangi ihtisas sahasında 
. 1 - d" - miz olmadığına. gl:lre bu yazıdan gençle. olursa olsun yanıbaşındaki işe dikkat 
ınsan ıgın aklısel'.mine inanmaktaki ırdigi tel yazısında şöyle bir cümle rimizin istifade edeceklerini muhakkak ad 

Akd 
· al 1 d etmemek ve ondan da bir şeyler ög-ren 

ısrarımızın ve enız muvas a yo - var ır: dediyoruz .. 

l t hd
't d hAd· ı · d lı · 1 memek ı?ençler için istikbal bakımın -

annı e ı e en a ıse erı evam ... "Yunanistanla Türkiyeyi alakadar Teknik sahada. tahsil görmüş, ve i e. ~ 
1m k 

· t·a d d ·· · · · · b' · dan fena bir haldir. Bunun için ihtisa_ 
o a ıs ı a ın a gonneyışımızın ır eden blitün meseleler hakktnda mev. ri teknikte malfunat sahibi gençlerın 

· d ı·1· · ı sın da "fazlası" fazladır. yenı e ı mı sezebilir er.,, cut bulunan tam görüş mutabakatm1 istikbal hakkında ·büyük ümitler bes.. 
-o b" Teknik sahada malumat sahibi genç 
ı:>U tefsirin hakikate uygunluğu, A- ır kere daha gösteren mükalemeler- lememeleri için hiçbir sebeb yoktur. 

rasm seyahatindeki ilk merhalede çok de bulundu.,, Bütün dünya öyle bir hızla teknikleşi. 
lerin orta tahsilini ikmal etmiş olma -
lan da şarttır. Bugün artık okuma • 

parlak ve çok kıymetli bir tezahürle En uzun ve en çok müeyyı"deıı· si- yor ki, bu sahada iyi tahsil görmüş mış insanlara gitgide itibar edilmemek 
kendini gösterdi. Ege medeniyetinin yasi mu.ahedelerden· kat kat kuvvetıı· gençlerin iş bulamamaları imkan hari. 

1 
tedir. Liseyi bitirmiş ve bundan sonra 

ikinci büyük merkezinde, silahlarını bir mana üade eden bu cum" le Tür' k • cindedir. ktısadi buhranın günden gü.. . da teknik sahada ihtisas yapmış olan 
cihan sulhü kefesine koymuş bulunan Elen ittifakının müshet bir ycnı· tef. ne hafiflemesi yeni yeni inkişaf sa.ha. 

1 k 
gençlerin hayatta kolay kolay sırtı yeJ 

iki dost ve kardeş millet arasında ird d arının açılmasım intaç ediyor ve te • s en ne erece müstağni bulunduğu. re gelmez. 
mevcut seciye, telakki ve hedef birlL nu gösteriyor. Balkan paktı sakafını nik bilgi ile mücehhez gençlere türlü Bununla beraber orta mektebi biti • 
ğini bir daha kafalara çarpan ve DıQ tutan Türk - Yunan su"tunundakı· u"s. türlü işler açılıyor. k kn '.il Med • • rere te ik sahada ihtisasa geçmek 
Bakanımızı cocıkun bir muhabbetle 98_ enı memleketlerden hangisine gı 

'.il lıip iki milleti idare eden zekaların tam de yanlış sayılamaz. Ancak bunların 
ran bu tezahür, Ege medeniyeti evlat. derseniz görürsünüz ki, yüksek iş sa. kaynaşmasından doğmuştur. Gayeleri, h'b' 1 b' en yüksek mevkilerde gözü olmamalı-
larınm Ege kıyılarında ve Ege'nin ı ı o a ılmek için yliksek teknik sa.. d 
h menfaatleri ve duyguları bir olan iki hibi olmak lazımdır. Ir. Çünkü bu mevkiler daha ziyade H-

er milimetre mikabında emniyeti her kardeş milletin h!diseleri kabul ediş. seyi, hatta üniversiteyi bitirenlere mü 
suretle devam ettirmek i,.in verdikleri Gün geçmiyor ki her memlekette ye. 1 ~ lerinde ve hadiselere rnukabele edişle. ni yeni f b ·k 1 · · · k. f yesser 0 ur. 
karara ve ahde ne ~ı;tcı""az bır" Cluurla a n a ar, yem yenı ın ışa - B • l ~'"'""'..... '.il rinde biribirlerinden bir ir~ad bekle- lar go"ze u tavsıye er henüz hayata atıl-
sarılmıa bulunduklarını bır" daha ı''- "" çarpmasın. "" u.. d t t'k 1 y k mamış, tahsil devresindeki gençlere a. 
sas ettı·. Ha" dı"selenn· her vesı'le ı"le ne me en, o oma 1 o arak ahenkli bir ti sek ve ileri teknikten maksat, "tt' ı ır. Bundan başka bir de otuz ile 
büyük çapta bir devlet adamı oldugu~ _ beraberlik göstermeleri, bunun itiraz sadece dünyanın en ileri gelen üniver- k k 

nu 
""Çıkça ı"zah ve ı"spat ettı"klerı· Baş. kabul etmez bir delilidir. Zira cihanın sitelerinde tahsil görmek demek de .. ır yaş arasında ve iş güç sahibi o. 
·a. t la.n insanlar vardır ki, vaziyetlerini 

vekil rt-neral Metaksas, DTa Bak""I- bugünkü şartları içinde iki devlet a- ğildir. yi bir usta. başı olma.k, iyi bir d 1 i 1 U1;; ~ a..u a ıa yi eştirmek, işlerinde daha faz. 
mız vasıtasiyle, Ege'nin büyük evli. .. rasında yeni bir meselede .. initiative' ' in§aat kalfası olmak da yliksek teknik la muvaffak olmak isterler. Bunlar ne 
~- E ed ve tatbikat birli&ı kurulabilmesi en sahibi olmak demektir. Bittabi tahsil 
-u, ge m eniyetin.iıı bü;v.ük hamisi o& yapmalıdırlar? 
ve gururu olan Atatürke tazimlerini azdan bir hafta "yeşil masa" başında nekadar yüksek olursa mevki de 0 nis. Bunlar hangi işte çalışıyorlarsa, 0 

ve sevgilerini sunduğu anda, dost ve çene çalmak ve en azdan 20 maddelik pette yükselir. işe ait mahimatlarım ve tecrübelerini 
kardeş millet mafüuatınm 'gösterdiği bir. metin üzerinde anlaşmış olmakla Ele "Diesel" motörlerini alahni: çoğaltmağa bakmalıdırlar. Mesela bir 
çehre, · Ege'niıi' garb kıyılarında ve bir dereceye kadar kabildir. Dünyru:ın neresinde olursa olsun bun- · . bıuUca. ~uh~e~inda, ça.h~n bir me ~ 
Akdenizin çok stratejik bir noktasın. En tehlikeli işlerde, en dikenli el- lardan iyi anhyanlar, bunların teknik mur, banka muhasebeciU.ğine ait ma • 
da hükllmran olan Elen devletinin na. han meselelerinde ve her imtihanda ustası olanlar için işsi:ı.lik mevzuubahs lll.ma.tını genişletmek için her türlü fe_ 
sıl bir efkarı umumiyeye dayandığı- Türk • Elen evinde ufak bir aksaklık, değildir. Her nerede olursanız olun Die dakarlığa katlanmalıdır. Çünkü ancak 
ru ve ne temayülde bir milletten dl- bir ahenksizlik görülmemesi Egede sel motörlerinden iyi anla.rsa.nız koloy. bu sayededir ki, gillllin birinde başmu. 
rektif ve kuvvet almakta bulunduğu. hakim olan siyasi ve medeni şuurun ca iş bulmanız mukadderdir. hasebeci mevkiine liyakat kespeder. 
nu ispat etmektedir. eseridir. Yalnız şunu düşünmek klfidir ki, L Yoksa "işte şuradan aldığım aylıkla 

Tecavüzlere, cihan emniyetine kar. Ege medeniyetinin çocukları , Ege leri tekniği ile meşhur Amerika ve AL şöyle böyle geçiniyorum!,, diyerek işi 
ŞI lkurulan tuzaklara ve tekrar tekrar emniyetinin sarsılmaz direkleridir. manya bile bugün Diesel motör mü - büsbütün oluruna bağlıyanlarm hayaL 
füsas edilen kötü emellere medeniyet Şekip CONDOZ hendislerlne muhtaç bir haldedir. Ne~ ta ilerlemelerine imkan yoktur. 

rede kaldı ki, daha geri memleketlerde İstikbal hakkındaki emellerinizi, ü • 

lsp 8 n Yada k le el çı· mı· - DmiU~setehl ~ühs' ısetnırd.isi son derece aranan bir mitlerinizi amirlerinizle. münasip za -
..... manda müzakere ederek onların tavsi. 

Kalorüer, sıcak ve soğuk su ve ha. yelerine riayet de çok faydalı netice. 

Zıe n beyanatı vayı tebdil gibi ebniye ~aatında tek~ lgeerre~~rirtı·r.· Buna da ehemmiyet vermek 
nik malfınıat sahibi mühendis ve us. .H. 

tabaşılara ihtiyaç günden güne art _ Şurası kat'iyetle bilinmek lazımdır 
Valanıiyadan Lon.drada çıkan '"Da

ily Hercld,, gazetesine bildirildiğine 

ıgöre, m~ru İspanya hük\lmeti nezdin
'de Türkiyeyi temsil eden elçi Tevfik 
Kamil beyanatta bulunarak, şunlan söy
lemiştir: 

0
- İspanya cumhuriyetinin bir in

tizam ve sulh amili olduğu kanaati U• 

mumidir. İspanyayı müşkül mevkide bı· 
ra.kmak istiyenler, bir gün bu hareket
lerinin aksülamelini hissedeceklerdir 

Elçi Tevfik Kamil sözlerini biti~~
ken, Türk hükiimetinin İspanya cum
~u:i!etine k~şı beslediği derin sempa
tıyı ızhar etmış ve Valansiya hüküıneti
nin mütecavizlere karşı açtığı mücade
lede muvaffakıyet temenni etmiştir. 
Ispanyad .~.1 çürüğe çıkan 

ltalyanlar 
Roma; . .5 (A,A,) - Kırkı zabit olmak üze 

re Bilbaoda yaralanmış olan 700 den fe.zt~ 
İtalyan gönüllüaU Gradiscs. hastane gemisi. 
le Napollye gelıni§tir. Faşist erk!nr harbiye 
r eisi kendilerine ''boş geldiniz,. demlı:ıtir. 

Ölen ve yaralananların yerle· 
rine sağlamları gönderilecek 

Londra. 4 - Nlyuz KronJkl gazetesi, !tal 
yanın İspanyaya ktilliyetli miktarda. yeni 
a.sker gl:lndermek Uzere bulunduğunu haber 
veriyor. Bu gazete, son Sicilya manevraııı 

mUna.sebetlle sllAh altına çağrılan lta.lyan za 

bit ve askerlerinin terhis edilmedlklerinJ ve 
bugünlerde İspanyaya 11evkedileceklerlol 

haber vermektedir. Ayni gazeteye göre, t. 
i&lya btık1lmetl eonb!lhardan evvel tspanya.. 
l!a katı neticeyi elde etmeğe karar vermiş. 
tbı. 

Aragonda asiler fena sdoştılarl 
:Va!an8fya, ~ (A,A,) - Gljondan blldtrill. 

'-or: Alner Aatur:lya. cepheetndeki f&allyet. 

!erini kesmişler ve §imal cephesinden FM 
ve İtalyan kıtala..rmı mUhim miktarda. tayya 
re ve harp malzemesi ile birlikte çekerek 
Aragon cephesine göndermişlerdir. 

Kaydi ihtiyatla telakkt 
Londra, ' - UnJted Presa bildiriyor: 
Cumhuriyetçi İspanya dikta.t<lrlllğe doğru 

giderek vaziyeU tahkim etmek fikrindedir. 

Alınan haberlere göre, general Mlaja, en oto 

riter merci olacak ve bütün ıııal.!hiyetıerl 

tııhıımda toplryacaktrr. 

Benzin le yanan ttç 
çocuk . 

San Pedro 5 (A,A,) - Kinıornla l!la.hllle.. 
rinde acıklı bir hA.dlse vukubulnı.uştur. Bir 

yat içindeki benzin motörU patlamış üç ço. 

cuk alevler içinde ölmU.ştUr. Altı kişi tehlike 
IJ yaralarla kurtarılabilmiştir. 

- B·i.'fiklet /eııa değil ama; tekerleği 
tMrt taM- ol.sa ve bir dlJ motörü bu. 
lunscı ... 

maktadır. Bu işlerde çalışan birçok ki bugüne nispetle yarın her sahada, 
mühendis ve ustaların ikinci, hatta ü. hayatın her şubesinde rekabet arta • 
çilncü sınıf kalfalar olduğunu söyle. caktır. Bu itibarla ona göre hazır. 
mek zaittir. Birçok evlerde bu gibi ter lanmış olmak icab etmektedir. Yarı 
tibatm ikide birde bozulması bu söz. malumatlı, tembel, mes'uliyetten ka • 
lerin doğruluğunu ispat eder. çınan gençlere !ş kapıları büsbütün ka 

Böyle kısa bir yazıda teknik ınahi. pannuş ohıc;ktır. Buna mu.kabil tek. 
mat sahibi gençlere iyi bir istikbal nik malümatı yerinde, karakter sahibi 
vaadeden meslekleri teker teker liste ~nsanlar muvaffak olacaklardır. Hangi 
halinde yazmak kabil olmadığı gibi · ışte olursa olsun yüzde yüı canla baş. 
çok da faydalı sayılamaz. Onun için la ve bilgiyle çalışanların yüzü güle
daha ziyade esaslar hakkmda malü. _ cektir. 
mat vermekle iktüayı daha muvafık 
buluyorum. 

Gençler her şeyden evvel memleket.. 
lerindeki teknik iş sahalarını tetkik et 
meli ve ona göre hazırlanmayı göze 
aldrrmahdırlar. Şuna da dikkat etme. 
lidir ki, hangi memlekette olursa ol _ 
sun istihsal ve harice satış sahasından 
ziyade dahili istihlak ve piyasa daha 
mühimdir. Bunun için yüksek tekniğe 
ameli malumatın da inz1mamı şarttır. 
Bazusiyle de çalışabilmek ve bir ma.. 
kineyi lüzum h!srl olursa derhal ta _ 
mir edebilmek üzere tecrtibe sahibi ol. 
malt lazrmdır. Aksi takdirde Slrf na
zari maliımatm yalnız ba~rna faydası 
pek büyük olamaz. 

Teknik mali'mıat sahasmdA. diğer bir 
yanlış da birçoklarının tek bir madde 
üzerinde ihtisasa fazla kuvvet verme. 
leridiT. Sadece Diesel motörlerinden, 
yahut da kalorifer tertibatını kurmak. 
ta bir cins 'boru ve metod ile iş gör. 
mek gibi mahdud saha dahilindeki ih
tisas sahipleri diğerlerine nazaran bU... 

1 yOk bir avantaj kaybederler. 

Balıkes1r hapishane
sinden kaçanlar 

Bahkesirde 23 atustoa gUnU ba.pi11hane 
önUndekl bahçede çalı~a.k Uzere çıkarıldık 
ları sırada. bir ftraatmı bulup kaçan katle 
teljebbllaten dört sene ikişer ay ağır hapse 
mahkQm Yuaut ve İbrahim jandarma merkez 
kara.koluna teslim olmu~lardır. 

Vlndsor-DUkU Hltlerl 
ziyaret mi edecek ? 

Bertin, 5 (A. A.) - Dük dö Vindao. 
run Y. Hitleri ziyaret edecğine dair o

. lan haberi, resmi menabi ne tekzib ne 
de teyid etmektedir. 
Maaınafjh iyi malumat almakta o. 

la.n mahafile göre Dükün M. Hitleri zi_ 
yaret etmesi bundan bir mUddet ev. 
vel derpiş edilmiştir. 

· Yalan 
Londra., 5 \.A. A.) - Viyanada.n 

Röytere bildirildiğine göre, dük dö 
Vindsor'un sali.hiyettar bir mümessili 
Dük'ün M. Hitler'i ziyaret tasavvurun-
1ia olduğu ha.berinin asılsız olduğunu 
bey~ .etmiıtir. 

dla.11ata dai!. -
Jçki . sıra~ 

LATURKA nıusik1·s.1 ııs doS• A .k. UDakaŞaSI, dB A,. Jief 
musı ı nı . ısJll)'v>.:..ııı-

rusu kavgası ikide bu_: can hoŞlıı.tıD""-. 
ikisinden de a.nıamadıgonı değili:ı.1ı. ra.
ğım için söze karışacak bde.rlat'ınt11 
kat alaturka musiki s.leY 0ruııı.: ~a
hir idd'asına pek tutul~Yd Jlle)'bS; 

rsın e, ·ı;-
turka musiki işret n:ı.ec 1 

• tıleğe· ı 
wsanı ıÇ )v 

n~de dinlenirmiş; ~ vıcederıtlı.ş. de 
kı de omı dinlemege se edenlere 
laturka musikiyi nıüdafas. 1tslltt1°t 

• Jc8J'S. ol' 
tutuluyorum: bunu !11. arıcadııŞ' 
ve: "Musikim.izi içkinın . • . d" orltıl'· f;İI 
maktan kurtaralım! ,, •Y . kiniJı l<Ö 

Yani her iki taraf da./~· peki t 
bir şey olduğunda nıütte 1

1 ı;:ına.ııJı e.
ma içki neden kötü olınııı . pioni.SDS· 

b. ·ıahlll· ~ diıl' 
ra sorun: şarabı ır ı . $ell'la.vı 
un icad ettiğini söylerler. .. , . ...n. yet_ 

· SUJ~..- SJ!I 
ler onu bir peygan:ı.berıı:ı, sıns. ıf. 
yüzünden hayatı kal~~udifi!·. ~ 
olan Nuh'un icad ettığ1.ll. ı·tı.ıf, ıJ•b 

. . blf ll ~ııııl 
mek ki insanlar içk~)ll fttfU oJdlll'~~, 
ların veya Allah'ın bJl' ~ ynosofl. 

· ıerdif · r · iJI' daima tasdik etmıŞ d}ıini ede · ·t' 
~irler, 8.şıklar ()ntın tn~şl ...,eJc, k:tl~ııf 

w • i ı e... · ıetı 
san oglunun hislerı.D ıı.ki fs,ıJ 
tini artırmak bususuııd 
söylerler. . meıiY"tl~ 
Zamanımız artık içkiJlınde ettı1eı ~1 · ffa ıC' 

rini anlamaz, ond@:_ ıs .1 sanları d"·ıin· 
oldu? Hayır bugüntlll ııı ta-bS1 

' , neşve . ı-ıet' 
yor sagardan neş e ve urıı.ill" 
de devam ediyor. Yalntı ı:rı ıcııIJ<tıla.l'ıı· 

. k:.,.a e e 
arttı: zevklerini ın - ders ' 
Bönlükleri de arttı: ili_ırı. ;~eriYorı:: 
meşkuk faraziyelere ın 

3 
ss.ıııJc ol. , 

!çenler aptal, çocukları d . .,1 goste~ 
Ak . b'nl rce ıuıs.. . it1 t" 

muş. .. sıne ı e .. yesill P' 
sinir., para etmez; ~olar büJliçİP f!B • 
hammül etmiyeceğı kadar uıerO~i 
1 b

. . . çocukla!' ., id11 ' 
anmış, ıçıınsıı . . ··st rert" .. ~ 
getirmiş birkaç kişıyı go e ger o~ 
alarmda israr eder aururlaJ' İcşa.111 pS 
bol bol şarab içmiş, bet \aJde -' , 
sofrasını kurmuş oiduklaI'I ·ı te# 

- · · te!ll1 ... ıı. f 
sağlam dolaşan, işlc~ını ,.11'~\""" .1 

.. h • b" ~k 1cıler .. twı · goren,_ atta uyu ':/ edilıJlÇ~.ıı p 
damlar mi.sal diye kabul · dlifJ.. 

-- • · iT' • eline {İl"' 
kü onlar, doktorların le şere 
"nıalze~ei il~!yeden oırna . Şi' 
ermemışlerclir. ... idebilif~ dt 

Musiki içki ile bera.be: g ıce11d111 ~ 
ir de öyledir . tnsa.ı: i.çın~rrı.? bir filet 
bir ba.şkalık , nasıl soyııyeYl ·ıciYe' b ~ 

. 1. ~. d .. e ınusı .,a~~ 
genış ıgı uyar, şıır • tUrlii ; · . , 1• 

türlü sanate, kafanın b~~ N"cfi: • '.ıuı:ı 
faaliyetler 'ne meyledebılıt·n1ıı bll~11ıct 
akili irşad eder" diyor, a "'"tsiılil'l o 

una.se"" ~ 
lara da birtakmı ırı. usutlııı .. rür• 
ettirirmiş . Zannediyor nııu iŞ go 
adamlar içmese akıllı u.s ~ 
l ? ct\1 er.... · .rıı te~ 

·çJclr f8' 
Alaturka musiki ins~ 1.y0ruıt1 · il· 

eder mi? etmez mi? bıJ.ıııl ·dn bir~~' 
k . . nu:ıı 1" ·ıde .,, 

at edıyorsa bıle bu 0 . ger dı t• 
r üm, bir giinah değildll"· }1 bir sıı~. 
sanı, hem de çok dalıa v~ !'ljirler ,. 1ı, 
te içkiye davet eden birço " J<ıııdıfdt 

l Jll d9 tıiı 
dır. Oldu olacak, on a.r iJıler de ~ti' 
masmı istesinler ... tstes _ ıııJlllı 0 · ...ı 

· nıısr!l-J ~w 
onlara gtilüp Nefi'nırı ınS.rtl • 111ı Jer tı cıı. 
yalım: "Zevki o rind eY Bir elde . 
tuta mesLü şadgant - ı,eııs.JflÇ 
lalefıim, bir elde zülf i hu:;. )>.1). 

Nuru dll 
------ gJO 

Çobonlar at8 

bir kaVS!4~1rıl" ;;J 
uzııııY8' ,. Jı 

Dün Kısıldı civarında. rs.l"ııı 
lar arasında bir dö!UŞ ve ye. ,.rıı•' 
1 ~ ~ 

o muşt;ur. osıYl"ıı o~" .ıı 
Kırşehirli Mehmet oğlU 0yurılşrrıı;e tıtıl ,.ı daşı Bekir Uzunçayırdıı. l<tllrııblııt ıııııl~" ~t" 

ken yanlarına Bekir oğlU ,3 yıl~ .d~ ,..~. 
1 

rrıer ı:ıf'P v-
oğ'lu bra.him gelmiş ' 'e ·ııd• 80 10rıt" 1,, 

ya.ya başlamışlardır. I{ıı.''~d!l1'tetl ,..r-1',ııııd 
!enler Beklri bir teaıl:ı: dl:I 111re.1' ~~ "' 
ma.nı da bacağından ag-tr ~e.ıdırd ' 
Jardır. Osman hastaneye lf 
suçlu yakalanmıştır. 11 

Şüpheli glJrtlleo 
· rı4( 

U 1 U rJI ı1•ııe~'ırı 1ı 
rııa 1' •O 

Sirkecide Hocapa~3 
3

, 5ad3 •11ııe 
1 

, 

Kavala oteli yarundalc1Ö ef i•ııı' ıc ~ı.ı 1 
oturduğu kulübesiJlıde .. ~ ol•:r

3 
, ,e 

yaşlannda bir ihtiyar, 0 ~ol''., 
1 ... cıerı , ter' 
unmuştur. . .. .. dilğtlfl ''Of ar 

Ölüm şilphelı gori.Ü .a.fırıd•rı jP 
tabibi Enver Karan tal' rrıorl' 
1 1.. .. • ceset en uzum uzenne 
rtlmıştır. 



"'t: 
~ ~':::=-~1=9=37==== 
~ıti11t n ·· ·· ·· ~ ..... ..-oc~: 
~, Sıvaso 
1 ~ r D ll'liiı al q a il" dl aı 

t ~ ~ a ır\t n ifil D ırn 
~ t11naıftaıırO o ll<Daı G"D 

~- dıinya k b' ' tibi • mera lı ır maç scy· 
lcrrcd~u İspanyol ve Çin hadisele

%ıe crıı'Yor. Avrupayla Aı;yanın bi
:tata Uzak ve zıd noktalarında 

!.,~~· r \'ar. 
~"' ıllld, b' 
lh. ~İr bok, ~r futbol maçı, Amerika-
~.~tr bıle, etrafında bir alaka 
~rıal't: al Ayrı ayn renktekilerin ta
ı. ıh. 'Yhtarları olur. Yüz bin
"l "ilanın • . 

t l\g}'a ıştırak ettiği bu A vru· 
~ ~ d Ça~~ı§malannın da ayni ıu

ilııla cyıcıleri olması tabiidir. 
' rdan b' A~ ızde de var· fakat: 

'lll !U F ' 
it ıırar ranko bir yense! - de-
heri edenlerin aklına iz'anına Ö· 

tilrı ~ltı~ınu söylemi§tim; hay-
' ~isin eçtıkçe büsbütün artıyor. 

ftr.ı. Yense birader? ... Bu gale
' '11,.rı b' 

· liarır 1 ır §ey mi kazanacaksın? 
~ 1 tdcrı ji' Fakat Franko Avrupayı 

01§evizmle mücadele edi· 

~~ 4ııa.,.le 
c illi " ··· :Su Faıist dolmasııu 
""' .rUttun, M . 

~·~t<iır: ,, · ·· · e§hur bır teker· 
~! d A~ın nedir?,. demi~ler. 

h., " crnı• "U ·~:td111 ., :ı· lan sert olısan 
""'"l,\] b. 'j denıişelr. .. . İspanya da 

tadar 
0 

§cvik olsa ne yapar? 
~ko/cr Yakar .. Ensemizin di-

\~t bu i ~ Rusya bolşevik olmuş. 
··ııı ~ırı nı :..:s · 
~ tor .. .. UtKJı olmuı da ne 
, da.ti la llıuşuz ki, dünyanın öte 

~&..ıı kor~anyada bir rejim müfrit-
~ rı. Uyoruz, H 

t "" rn ..... cm onun ne 
•• llılıUtj cydanda 1 Fransa gibi sol 
de i'lc }'~et olduydu: halk cephesi 
, ~'İlıi v;~lanrp gidiyordu. Fakat 
, f.'rtıı~ U§Ünün. 

t Ö}'lc Y::un ga~ebesini mi? . 
~~~i'a b' l3erlın • Roma mıhveri 
\ "lt · ır ey k B' .. lillde çı tı. ır masa, 1kı ..._ Jek duramaz ama, Berlin 
~ \tlkU adrit mihveri olursa bir 
'I.... -.ı ~t. eder 1 ı:~lltuıı ki • a tında maazallah 

~c h anı edilebilir 1 Dahili 
b~ 

11
':'1 erkcse rejimleri uğurlu 

"e fa • lakat Akdenizde fa~iz
S ~:~n~ada müthiş istinatgah 
b.., ~~ içtzıd sın ve bu meyanda sulh 
~~lı tııi~ c Yaıamak istiyen kü
t.~~ bııl tnilletlerinin hakkında 
"llı d allUııu uyorsunuz? Yahu 1 kü-

lit<llla,,,ı.e koyup da şu iti adam 
l~. ·•ııe ı 

~ı~··~"' · •• 
iti,~~"· !<'~le,, oluyor ' da böyle 
~;:\. 't't;.tct t ~ dedim ya, bu tıpkı 
b. ">i oı.;'a tnege benziyor bizim 
tl~~ıı, ~I~ ~h~n siz, ben, Hasan, 
'< . ., oıllı e]ı, §una veya buna 

., ·· uıuz 
~ \>~ • olmamııız ne çıka-
~~t ~ı: li'r 
~~ .~'~ allko !,, - ''Yaıa M adri t !,, 
"~' ~ '}'ah ~ ı .._,aftar ut Japondan, Çinden 

'Yır • Olsa 1. • • d \t ~., tılerin "'• sesımız, sta yum 
Q ., () hcıla haykm§maları kadar 

~ ~llıı da ~ tarafından işitilecek 
llıııq_ h §ka ... 

U. b• Ctab 
~,"l 11 1t ha er, dünyanın etrafın 
ı.~ ~ltl~Y:a~r neısimi varsa, bir de 
~ ~ b· 1thtc ar.... Bu manevi ha-
~ ır csrn . al . 
~ ~ ley d ~~sı, g ebe fçın Jü. 

~ ~~ Olan ~g~~ mi? Nitekim, ta
ıı..ı. ttıcrı· lupler, ekseriya kal· 
"ll~d ır, 1. 
· () tlcıc ga ıp çıkarlar .... Si-

\.: :ıı 111111 içi tde ayni §ey belki va
ı 'lll Jıatab~c( zulnıün, tagallübün, 
\'ı ~1 aleyh• kuvvetlere dayanıp 

oı::'tırıda •ne ve ha§a milliyetçi· 
«ıyll> muharebe etmenin ta

.... Anıan sakını 

~lfl (VA - Ntl ) 

~ell t~111 iplikler 
~ ~ gUrnrükle 
t'lıt? h~lrecek 
l· ~~ e~·eti gen l ·th 1. ·· · 
~i ":flirı e ı a at reJımı 
ta b[:. ltı:.r llladdelerini değişti _ 

~ 4ıı~ ger.el ı:ıname çrkarmıı:tır. 
ile 11 l'rı~· ıt'ıalat rejimi karar~ 

~ ıı :ıuti t k 
~· tc!cc • a a~a tabi mernle 

}e:k ~ l)~, CI( "Ş • . 
~'tı··~a. ~tin . ~~ya dau olan ıkı 
\ ~ıı ~\!}]., · e, :iUt ipliği incir am 
~iı- eı(!· .... rırıan ' -
l~ 1l'tıi il . kaba ?.embil ka. 
'~~ltr. e J\oroyo c..::vizi de ilıL 
' ~~ 1 h<tıjka · 
~ tıl~Nı);ıer §ııntliye kadar yalnız 

llt,""ll. ~tıı·~al:kında tatbik edil. 
l!ı-tltt ~;l~t~ı ~arife bu karar. 

• 1Plıklcre de te§mll 

--

Beyoğlu cadde.~11c 100 metre mcsafcdc7:i Keresteci Rcccb sok11ğınm hali •.• 

lstanbul konuşuyor ! 

Beyoğlu caddesinden 
100 metre ötede 

Tasavvurun fevkinde bozuk kaldırımları, zifiri 
karanhğı ile geçilmez yollar dolu 

Beyoglu denince herkesin hatırına, 
İstanbulun en lüks, en rahat yeri ge. 
lir. Halbuki içinde, Beyoğlu kadar se. 
fil. harab, \'e kötü mahalleleri toph. 
yabilmiş bir eemt daha hemen hemen 
yoktur. 
Beyoğlunun İstiklal caddesinde, ve 

ya bu caddenin üzerindeki sokakla • 
rında oturanlardan çoğunun yüz adım 
ötelerinde başhyan bakımsızlık ve se. 
faletten zerre kadar haberleri yoktur. 
Nasıl olsun ki, mesleğim itibariyle, 
herkesten bin kere daha alakadar ol. 
marn lıizımgeldiği halde, benim bile 
haberim yoktu. 

Geçen gün İstanbul konuşuyor rö • 
portajı yapmak için, bizim fotoğraf. 
çı Ali ile &yoğluna çıktık. Sabahle. 
yin yağan yağmur yüzünden elimde bu 
lunan pardösümü evde bırakmak için 
Mis sokağrna eapmıştık. İşimiz bittiği 
zaman. Ali: 

- Geri dönmiyelim. şu senin sokak. ı 
tan a~ağı doğru incl!m. Geze geze, Ye 
nişehir denen yere kadar gideriz. Ve 
zannederim ki, çok enteresan şeyler gö 
rürüz. 

Bu teklifi derhal kabul ettim. Zaten 
Yenişehiri ben de görmek istiyordum. 
Dostumla beraber, Mis sokağından a.. 
şağıya doğru yürümeye başladık. 

Tarlabaşı caddesinde Mis sokağty. 
la ayni istikamette, oldukça dik 
yokuşlu bir yol aı;ağılara doğru i. 
niyordu. oraya saptık. Etraftaki man
zara. yürüdüğümüz yol, bir an içinde 
bambaşka bir ~ekil almıştı. 

İki taraf eski ve oldukça harap ev. 
lerle kaplı, aklın almıyacağı kadar bo. 
zuk, berbat bir yoldaydık. 

Bu solrnğın io:mini gösteren levhaya 
b'lkt·m. (Keresteci Receb sokağı) ya. 
zılıydı. 

Yokuşun sağından, solundan rnuhte. 
lif yollar ayrrl•yor ve bunların manza
rası da kcre:teci soka~ından aş'lğı kal 
mıyordu. 

Sağa sola ayrılan bu sokaklardan, 
Altınbakkal sokağının karşı tarafına 
düşen Demek sokağı köşesinde yeni 

bir apartıman, bunun alt:nda bir bak -
kal dükkanı vardı. Burada bir şey gö
züme iliııti. Yeni apartımanın, bakkal 

dükkanından sonra gelen duvarı üze
rine kocaman ve çirkin bir yazıyla: 

"Buraya işiyen eşektir.,, 
Ya .. ılnuştı. Aşağıda resmini de gö. 

receğiniz bu manzara garibime gitti. 

Vaza ını : Haber ci 
. . 

Karanlık y'.1.":ilnd~:m abdesthaneye çwrilcıı bir kö ·a başmda7:i ılımard:ı 
"Buraya i§iyc11 eşektir,, ya-;ı:n okumıyordu. 

Biraz öted.! bir karpuz arabasından a.. betmemek için buradan ayrıldım, ya. 
h§veriş eden üç admın yanına sokul _ rı insan boyunda çukurlar, çÖküntil -
dum. Bunlardan birisi bakkal dükkfı.. lcrle dolu bozuk sokaktan aşnğı doğru 
nının sahibiydi. J{endilerine duvarda- inrniye b:t§ladım. Fakat tam bu sırada 
ki yazının sebebini sordum: yanıma baktım. Bizim foto Ali kayıp. 

- Aman efendim, aman, diye dert lara karı§lllıştı. 
yanmıya başladılar: - Ne oldu! Nereye gitti? 

- Karanlık yüzünden geceleri bu. Diye sağı solu aradım. Nihayet bi. 
rası abdesthaneye çevrilmiştir. zlın arkadaşı yan sokaklardan birinin 

Yollarımızın bozukluğu, bakımsızıı.:- başında dalgın dalgın dururken bul -
ğı yetmiyormuş gibi, bir de karanlık- dum. 
tan istifade edip evlerimizin, dükkan. - Hayrola, ne oldu yahu! 
larımızın önünü ayakyolu yapanların Diye sorduğum zaman, adeta uyku. 
kokusu doğrusu çekilir şey değildir. dan uyanır gibi yerinden fırladı. Sağ 
Belki kırk defa istida verdik, müraca. kolunu ileri doğru uzatıp, sokağınn ö • 
at ettik. "Aman efendim, kuzum efen.. bür başına uzaklaşan sarı elbiseli bir 
dim, bizim sokağa bir lamba koyun.,. bayan gösterdi. 
diye rica ettik. Hiçbir şey çıkmadı. - Bak allah aşkına, dedi. Şaşıyo. 

Sonra. şu yolların haline bakın, de. rum! Bu yollarda, bir karış ökçelerle 
ğil ki zifiri karanlıkta, gündüz bile i:ı:ı. bacaklarını kırmadan nasıl yürüyebi • 
san zor yürür buralarda. liyorlar. Mübareklerin hepsi sanki can 

Bu sırada önünde durduğumuz evin baz. HABERCt 

penceresinden, ihtiyar bir kadın başı 
göründü ve şunları söyledi: 

- Abdest edilmesin diye o yaztyı 
yazmışlar ama, ne faydası olabilir an
lamadım. Yazı ancak gündüzleri görü 
lilyor, halbuki o zaman zaten kimse 
gelip de abdest bozmaz. Geceyse zifi_ 
ri karanlıkta, oraya fosforla yazmalı 
ki, işe yarasın. 

Maamafih, başka bir çare de, bu ya. 
zmın bulunduğu duvara bir kandil a. 
sarak aydınlatmaktır. 

Baktım, ihtiyar kadın. yaşından ve 
vaziyetinden umulmaz bir serbestlikte 
alay edip duruyor. Beyhude vakit kay 

. 

Motosiklet 
kazası 

3 kişi yaralandı 
Dün Altınbakkalda bir motosiklet 

kazası olmuı, motosikletin üzerinde bu
lunanlar ve yoldan geçen bir makinist 
yaralanmıştır. 

Enver adında bir genç 832 numara
lı motosiklete binmiş ve makinenin 
arkasına da arkadaşı Hikmeti oturtarak 
Harbiyeden Taksime doğru motosiklete 
yol vermiştir. 

Motosiklet Fransız hastahanesinin 
önünden geçerken yolun üstüne maki
nist Cemal isminde biri çıkmıştr:. 

Enver, Cemale çarpmamak için der
hal motörü sağa çevirmişse de kaza
nın önüne geçememiş ve olanca hıziyle 
makiniste çarpmıştır. 

Cemal yere yuvarlanarak yaralan
mış, meıtosiklet de devrilmiştir. Enver
le Hikmet vücutlarının muhtelif yerle
rinden yaralanmışlardır. Yaralılar teda
vi altına alınmışlardır. 

Ankorada yapılacak 
devlet binaları 

Ankrada yapılRC'.ak yeni de\'lPt dRlrelerl 
fçin büyük mimari milsabaka~ı açtlmıştır. 
Bu mUsabakaya Cumhurreiall$\"f, Bilyük Mil. 
IPt Mecllııl, Baı,·ekllet \'e Hariciye binaları 
dahildir. 

Kcrc3teci Receb 80kağıtıda ot uranlar Haberciye dert yanyorlar 
M1J!l11.bak& a~u8toııtan itibaren he§ ay mUd 

deWdlr. 1 Milyon lfra taJıırtsatı vardır. 
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------------- ııum mırumııı 
KURUN'd~ -

Trabzondaki AtatUr-k 
köşkü 

,\!!HU ı:s, ıon mı mJ!'kl't ı.eyahatınde 'frab 
zondım geçf'rkcn Atatürk ı,ö~künü z;Jynret 
ctmiı. O tarihi man1.arayı anlatıyor: 

Tah!!ln Uzer çiçeklerin güzelliğine, bahçe_ 
nln letafetine hayran olan mlaaflrlerlnl bir 
kat daha memnun etmek için eğildi, tUrlü 
begonyalardan birer tane çiçek kopararak 
berbirlmlze ayrı ayrı hediye etti. 

Sonra kö§kUn dahili kısımlarını gördUk. 
BJlhaıısa AtatUrkUn çalıoma oda.<ımda dur. 
duk. Atatürk Trabzona eon gelişlerinde bu.. 
rada oturmısşlar, buradaki yazıhane llzerlnde 
çalı§mt§lardr. Herhalde bu odada, bu yazı.. 

hanede yUksek varlık'armdan pek kıymetli 
tir hatıra bırakmıılardı. Tahsin Uzer de her 
yerden ziyade AtatUrkUn bu odadaki kıymet 
11 hatıralannt olduğu gibi muhafazaya ça.. 
lr§ryOrdU. 

AtatUrk bu yazıhanede Ç&lı§bğl zaman. 
aol taraftan bahçeye açılan pencerenin pan. 
curlarıru kapattrrmro, buradan fazla ziya 
girmesini tatememif. Onun için Tah.8lıı Uze. 
rln emri ile pencerenin o gtlndenberl o vaziye 
ti hiç değiımemlıttr. 

Yazıhanenin üatUnde duvara bir seccade 
Uilmı§. Seccade üzerinde kalemle remledll. 
mlı bir lehva kadar güzel dokunmu§ bir (Ça 

akkale), harltaıır '·ar. Seccacl.enln UstUnde 
AtatUrkUn güzel bir fotoğrafı Tllrk bayra~. 
na aarılmlf olarak duruyor. 

Nihayet yazıhane üzerinde Tahsin Uzerin 
vazife h&yatına alt en kıymetıt bir mUkAfat 
bulunuyor: AtatUrkUn son Trabzon ıeyabat 
Jerl esnasında kendlıılnl taltit eden bir yazı. 
.ıarı. Büyük bir itina ile çerçe..-elenllml§ olan 
tu yazıyı ayni zamanda tariht bir vesika ol. 
duğu için buraya naklediyorum: 

şark ,·ııft~etlf'rl üçlinC'ü umumJ mUfettl5l 
Tah!!ln Ur.er'e 

Trabzon 12-6- 937, sa.at 12 
Ek8e1Anıı, 

Sizin mıntakanızı görmek ve orad& bulun. 
mak için dU§UndUğllm ptlna göre çok gün. 
!erin geçmesi tahmin olunabilirdi. Ancak 
benim mUfetU§lik mmtakanızın içine girme 
me mevsimin mllııalt olmadığını ve bunu 
karıılayan senin çok geni§ ve yUkısek tedbir 
ve zekAna tetabuk eden ,.az.ıyetıeri Trabzon. 
da gördükten sonra artık bir dakika dahi 
seyahat ve ikametiml uzatmakta mana gör. 
medlm. 

sızı takdir ederek ve sizinle iftihar ede. 
rek Trabzondan şimdi ayrılıyorum.. Ben &Y- ... 
rılırken sen Trabzoodan bUtUn !i&rk vilflyeL 
terine benim derin muhabbetlerimi ve TUrk 
§arkın 18 .sene e\-vel bana ı:österdlği IUme.dı 
eaha yUksek ve daha ft:.yizll kuvvet ve kud. 
ret membaı olarak tanıdrğmu onlara benim 
tara.tımdan blldlrlnlz. K. Atatürk 

CUMHURIYET'de: 

Radyoda med çekenler 
Server Bedlln bu~ pek neteal üzerinde .. 

diyor kf: 

Radyoda söylenen ı.ıözlerin çoğunda, bazı 

konferansçılar, ağızlarından çıkan her keli. 
menin •on hcce.ıılnl uzatmak iUyadmdadır. 
Iar ... .Mesel! göyle bir etimle ııöyUyecekler: 
'•BugUn, vatanın her kö§eslnde, bUyük, kU.. 

çUk herkes her i§ln ba§l sağlık olduğunu au.. 
lamafa ba§lamıştır.,, Bu basit cUmle, kon. 
feransçmm ağzmda macun §ekerl gibi uzaya 
uzaya §U bale geliyor.: "BugUn .. Un, vataru .. ı 
.. n her kö§esinde .. e ... e, bUyU;;;Uk, kUçU;;;U; 
;;Uk, berke;;;e ... s, her i§I. l;;n bqı sağlr .. ı 

;;ık olduğunu anlaınıya. .. a..a.. ba§taınııtır., 

Biz de ıealmlzl Radyo idaresine tılttirmek 
içine ayni tecvitle §unları aöylemek isUyo. 
ruz: •'Allah &§kma .. a..a .. a.a, yeter artı;;ı;;k, 
bJraz 1&.kırdı:;ı .. ı, söylemcsinl.f.J.. bilenleri 
mlkroto;;o;n bll§ına .. a .. a getirini%, ama;; 
a..an, el'ama..a .. an !,, 

Okuyucularımızın hııtırlarmda olım gerek. 
tir; bu mevzuu birkaç ay en·eı Osman c~. 
mal Kaygılı Haberde yn1.nu5tr. Böylece mese 
Je yalııtZ kelimelerin uzahlı~mdan ibaret kal 
mıyor, nynt zamanda. mlltt>addJt defalar :ya.. 
zılmak ırurettıe men.u da uıaflhyor. 

AKŞAM'da: 

Eski ve yeni köylUnUn 
yUzU 

"Diknktıl!r,, ı.ıütununda okunmuştur: 

Hafızanızı yoklaymrz ve etrafınıza dikkat 
ediniz. Şimdi askere alma ve ıuıkerden terhis 
etme me..-slmlnde bulunmaktayız. Şehirlerin 

IOkaklarmda ikişer lklııer olmuş delikanlılar. 
omuzlarında çıkınlar, yahut ellerinde paket. 

ler, geçiyor. Geliyorlar yahut gidiyorlar. 
Eskiden köyden gelenlerin benizleri çok 

urıydI, köye gidenler de bu derece iyi bes. 
lenml§ de~lldl. Hele kılıkların mukayesesln. 

C:e, eski yeninin yanında e.,ğlanacak bir man 
zaraydr. Mazideki o mUthl§ peJmUrdelik ye. 
rlne, §imdi, sağlam ve hattA ekseriya soluk 
olmıyan kuma,şlardan elbiseler, kasketler, 
dellkslz pabuçtar ... Yırtık, yağlı, yam&Jı, bey 

belerin yerine, kUçUk çantası olanlar, temiz 
ve minimini bavulu olanlar \'ar. 

Bunlar, köylUlerdlr. Memleketi gezen ar. 
kadaşlarımızda. köylillerln sıhhat ve kılıtın 

da §ll§tlacak bir salAh olduğunu söylUyorlar. 
Onların söylemelerine de hacet olmadan, işte 
eııkl ile yeninin ftlraz kabul etmez muka. 
yescs1!. 
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Suriyeden Türkiyeye 
ilticalar çoğahyor 

Antakya 4 (husust) _ üç ay sonra ha§_ Suriye dahiliye num Sadullah Cabtrl, 
ıayacak olan yeni He.tay rejimi için hazırlık ı;azctccllere verdiği beyanatta kabinede Y•-
lar yapılmaktadır. kmda degtılkllk oıa.caıtnı &aylemııur. 

Yeni Delege Rogcr gelmek üzeredir. Par. Bu aureUe bundan evvelki ıaytalar, rcı. 
ti, Delegeye verilmek Uzere mufassal bir ra- men teyi t olunmaktadır. 

por hazırıamıatır. Humusta hadiseler 
Hatay partisi reisi ve umumi kft.Uhl, San. Adana 4 (hususi ) - Suriyeden gelen ha. 

cak Delege vekllflc bir mUlA.kat yapmıştır.. berlere göre Humusta Geylô..nl atlesile halk 
Son bt.diselerle memleketin emniyet ve nsa. arasında çıkan bir arbedede bir c;ok kimseler 
ylfl meseleleri et.ra!ında uzun uzadıya gö~ ağrr surette ynrnlıı.nmışlardır. 
rUıtUkten sonra iki tarafı memnun edece 

CebclldUruzda Vataniler DUrzUlertn teklif. 
ftkllde fikir birliği hasıl olmuetur. • !erini kabul etmek zaruretinde kalmı~tardıt. 

Delege, gösterilen hUsnUnlyct sayesinde 
Hatayda herıe)1n yoluna gireceğini söyllye. D!Srt ny sonra Hasan Etraşm muhalwığa 
rek TUrk Hatay parUslnin dUrUst ve samlmt gcllrllmcslnc muvafakat edilmiştir. 
hareketlerinden takdirde bahsetmiş. yUce Cczirelller de yeril muhafız ıstemektedlr-
komlııerlikçe tetkik edilmekte olan parti nL ıer. CezlreUJerln Tilrklyeye hicretleri devam 
zamnameslnln yakında t liSdlk olunacağını etmektedir. Şam gazeteleri bu gidişle Ka.mıJ 

lının ye.kında boşalacağmı yazmaktadırlar .. 

bllA'kdenizde korsanhk 
Parls: 5 (A,A,l - lyi malQrna t atan ma. 

ha!ilden öğrenildiğine glSre, Akdeniz konfe
ransı için devletlere yapılacnk davetin met. 
nı hakkında Londra vo Parls arasında anla. 
11lmı=tır· Davet cdllcek bUkQmetıcrln llst~l 
~avetııameler verildikten .sonra ne~redJlecek 
tir. 

Ingillerenin teklifleri 
Londra • (A,A,A,) - tng11tere. Cenevrede 

t.oplanacak Akdeniz konfernnsma çok mUhlm 
tekliflerde bulunacaktır. Teltll!ler , Hariciye 
nezareti tarafından ho.zırlanmı§txr. lngillz 
yüksek mah!ili, bu tekl!nere ~ok bUyUk e
hemmiyet atfetmektedir. 

Bu teklltlerln. konf Prıınsa lftfra.k eden 
tütün devletlerin kendi mllll ııeyrlsefainlni 

blmaye etmestnl intaç edecek bir nevi birlik 
te çalıpa sistemi tesisini Ueri sürmesi pek 
muhtemeldir . .OlplomaUk mahafll, bu kon!e. 
ransa bir ttatyan delege~ gander11mestne bil 
yük ehemmiyet atfetmektcC11r. Zira , İtalyan 
:l§ b1:liğl bazı tena §aylaları bertaraf etmeğe 
:ııya.demle yardım eyllyecekllr. Cenevreye gl. 
cıen tnglllZ heyetine rlyuet ~yllyen Eden. 
Akdenl.z konteranııma biuat ı:Ura.k edecek. 
Ur. 

Eter !talya da bu konferansa Kont Clnno. 
yu gönderirse, lld devlet ada.mı ara.smda btr 
görUıme ve binnetıce tngfllz • ttalyan mu. 
nuebatmın doğrudan doğruya mUzakeresl 
fır.sa.ti dofmııe olaca'k!tır. 

Paris elçimizin ziyareti 
Parlıı f (A,A,) - Hartclye nazın Delbos, 

TUrktyenln Parla hUyUk clc;lsl Suad Davuı 
kabul etml~tır. 

Vekiller Heyetinin içtimaı haberi 
Bu eabah çıkan ak§am gazetelerinden bi. 

rl!lııe A.ııkarad&n verllen bir habere göre 
Vekiller heyeti salı VC)'tl ça11amha gllnU 
Bqvekll İsmet tnOnUnOn riyaseti alUndn 
b1r toplal\tt yapacak ve Akdcnlzln emniyeti 
meselesi görll§Ulecektır. 

Halbuki mn!Clm olduğu Uzerc İ"met lnönU 
ılleaile beraber tzmlre gttml§Ur. Başbakanı. 
mrz 9 eytcıı tzmirln kurtuıuıu bayramında. 
bulunacak ve sonra Na.zllll fabrikaaını a.ça. 
rak ayın 12 sinde A nkaraya c!6neceğtne göre 
l&lı veya çarşamba gUnU bir toplantı yaptl. 
muma pek ihtimal verilmemek lAl:ımdır. 

ltalyan torpitosu ise ... 
Londr& is (Husurıl) - Alt.kadar Akdeniz 

de~leUerl, Akdenb:dekl son \•nzlyet etntnıda 
b1r toplantı yaparlarken, lnglltere kablneaı 

de lçUm.a ederek aynt mevzuu (lheınmıyeue 
tnllukere edecektir. . 

Guetelertn yudığma ,ısre Timiryuet t. 
limıt Sovyet geml&nin de bir İtalyan mub. 
ribl tarafından batırılması neticecinde 1nııı 
tere hUktımeU, AkdenJzin bir temizlemeye 
muhtaç olduğU kanaatine daha kuvvetle va.r 
mııtır. · 

logiltere - ltalya yakmhğı 
suya dUştU 

Deyll Herald gazetem cllplomaUk rnuha.bir! 
bugUnkU korkunç ,.o.zıyeUcre raJ:;men, lngıı 

tere ile ltalyanın aıılD.fmak Uzerc olduklarına 
ve iki taraf nazırlarının blrlblrlerını ılyıırcte 
geleceklerine dair ı taıyan mcnabilnden çı. 
kan haberlerin tamamen asılsız olup, ortada 
ve yalnız bir doğru cihet bulundu~u Söy. 
Uyerek diyor ki: 

"Cereyan eden hddiMı yalnız şundan fbn. 
retUr: ltaly& hUkQmetl, lnglllz - İtalyan 
mUnasebatını müzakere etmek teklifinde hu 
JunmU§ ve tnglltere böyle mOu.kerelere 
dalma hazır olduğunu taylemekle bera.~r. 

ae!lrl gerl dönünceye kadar bir §ey yapılm::ı.. 
11na tmkln olmadrğt cevabını termııtır. 

Hlc; ıUpheslz ld ltalya, bugilnktl §ekllde 
hareket etmrıkte devam edernc UstUnkörU 
ba.zı konuımatıırdan bnfk& hiç hl r &:ıl~b mu 

sına iştirake davet i~in bugtin mütterek 
bir nota göndereceklerdir. 

Bidayette bu toplantıya ittirak ede· 
cek olanların dairesini geni~letmek ve 
Kcıradenizde sahilleri bulunan mem!~

ketleri de davet etmek huıuau derp~ı 

edilmişti, fakat İngilizler, ittirak e
deceklerin miktarı ne kadar az olur ve 
mUzakeratın mevzuu ne kadar iyi ta~1-
dit edilirse konferans müı:akeratının 
mUsbet ve ameıt bir neticeye vasıl ol
ması irtimallerinin o derece artaca~ıtıı 
beyan etmiıterdir. Maamaf!h, ihtiyaç 
hasıl olduğu takdirde billhare Sovyel 
Ruayanın mUzakerata ittirake davet e 
dilmesi mUmklindUr. 

tapanyolların d& hazır bulunmatan 
huıuıu dU1UnlilmU1tUr. Fakat bu nok· 
ta üzerinde katl olarak durulmamııtır. 
Toplantının cıaa gayesi, bitarıfların 
ve bilhaua rJlkadarlarının Akdenizdeki 
mUnakalAtlannı temin huf' tsundaki ıay 
retlerini bir araya getirmekdir. 

Akit devletlerin harp gemileri, kor
lardan hukuku düvel ahkamına tevfikan 
sanların taarruzlarına mukavemet et
mek ve tahtclbahirleri kovmak, ve bun 
hareket etmemiş olan ve yahut akdi mu 
tasavver mukavele ahkamını ihlal eden· 
leri denizin dibine göndermek husu· 
sunda mütekabilen yardımda bulunacak 
tardır. 

Nihayet Akdeniz: konferansında tek 
lif edilecek olan pl!n. kollektif emniye
tin umumi prensiplerinden ve evvelce 

taslağı vücuda getirilmiş bulunan Ak
deniz misakı projelerinden mülhem bu
lunmaktadır. 

Dün akşam, tam bir itilU ile netice
tenmi§ olan Fransrz - İngiliz göril§me
leri dolayısiyle konferanstn müstakbel 
azalarına gönderilecek olan davetname· 
de müzakerata hemen hafta nihaye
tinde konsey için Cenevrede bulunacak 
lar ve Akdeniz: milzakerelerine i~t:rak e 
debilck bir vaziytte bulunacaklardır. 

Başvekil 
Ba.§vek!l tsmet tnönU dllD •'İzmir,, va.. 

purfle tzmfre mUtevecclhen hart'ket etmlt 
ve bizzat BUyük önder AtatUrk Gala.ta nh.. 
tımına kadar relere!< bmet hlönUnU uğurla... 
ma.k cemilesini göstermııtır. 

DUn, evvelA se)'ahaUnde kendfsile berabtr 
bulunacak olan va.ilde, refika ve hemeıreıert 
le çocııklatrnı lzmlr vapuruna bırakan bmet 
İnönU Floryaya giderek Cumhurrelslmız A. 
tatUrke mutlki olmuotur. 

Bu emada Galata rıhtımı caddesi kala.ba.. 
lıktan geçilmez bir hale ıeımııtı. Rıhtım 

Uz:erlnde Nafia veklll Ali Çellnkaya, Miıtı 

MUdataa Vekili KA.%tm Özalp, Maliye veklll 
Fua t Ağralı. ile Hariciye vekt.letl ılyut 

mUsteprı Numan Mcnernenclcığlu, Dahiliye 
Slyali1 .MUıtepn Abdulmuttallp, tktl.sat ve. 
kA.Jctl slyast mUste11a.n Ali Rıza, Orgeneral 
Fahreddin, General Ali Fuat, General Hallıı, 
Birinci umurnı Mll!etUş Abidin özmen, ııeflr 
l<'rimUr1en Ferit ve Nebil Vail Muhiddin üs. 
tUMag, Emniyet ı1ıer1 umum mUdUrü ŞUkrU 
Emniyet mlidilrU Salih ve diğer pek çok ze. 
vııt bulunuyordu. 

Snat on beııte Ulu Önder Atatürkle Bq. 
veldl lsmet lnönU, otomobllle Galata rıhtr. 

Türkiye ve 
Yunanistan 

(Baş tarafı 1 incide) 
hayranlrfı hudutsuz olan Önderine 
hUrmetle ve tazimlerinin arzını benden 
rica etmittir. General Metakaaı ayni 
suretle aziz doıtu !.met !nönUne en 
samimi dostluk selamlannm irsalini iı
tc.di. Yunanistan ve Türkiyeyi alAkadar 
eden bütün meseleler hakkın.da mev
cut bulunan tam görUı mutabakatını 
bir k~re daha g!Ssteren mükAlemelerde 
bulunduğu dost Türkiye Hariciye ve
kilinin Atinadan geçmesinden dolayt 
da General Metaksaa bana memnuni
yetini ifa.de etmiştir. Derin tazimlerimle 

arzederim. 
Dr. Rüıtü Aras 

Doktor Rüıtü Aras 
Türkiye Hariciye Vekili 

ATİNA 

Dost ve mUttefik milletin Baıvekili 
EkseJans General Metak~asa hcnim 
hakkımda ve İt.met tnönU hakkında size 
vaki olan beyanatından dolayı pek mil· 
tehasis olduğumu bildirmenizi rica e
derim. 

Bu beyanat telsizle, tzmire mütevec
cihen vapurda bulunan 1amet İnönUne 
bildirilecektir. Türkiye Hariciye V ekl
leti bu dostane beyanattan ayrıca ha· 
berdar edilmiıtir. \ 

K . ATATÜRK 
Har'c'ye Vekilfmlıin Pire de 

karşıl anışı 
Atina, 5 (Huauıi) - Dr. Tevfik 

Rüttü Aras dün öğleden sonra P ireye 
vasıl oldu. RüttU Araa P irede Baıvekil 
namına Baıvekatet mUsteıarı, Hariciye 
daimi mUıtepn Mavrudia, Hariciye 
Siyasi ıube direktöril Sakelaropulos 
ve Yunanistanın Ankara Elçisi Rafael 
taraflarından karııla.nmııtır. Bir kıta 
aaker selim reımini ifa etmig ve mızıka 
TUrk ma.rıını çalmııtır. 

Rü!tÜ Aras, refakatindeki zevatla 
birlikte Atinaya hareket etmiş ve ~ü

yUk Britanya otelinde bir mi.idbt isti
rahatten sonra Ba§vtkil Metak&ası z:i
yaret eylemiştir. 

Tevfik Rüştü - Metakeas müllka
trna bura resmi mahafilinde büyük bir 
ehemmiyet verilmekted!r. İki devlet ada 
mrnın son zamanlarda bütün siyasi hadi 
seteri tetkik etmit ve müşterek karar
lar vermiı oldukları bilinmektedir. Mü
lakat çok uzun ıürmüş ve geç vakit bit
miıtir. 

G:ce Başvekil Metakr.as Büyük 
Britanya otelinde Tilrkiye Hariciye 
Vekili ıerefine resmi bir %iyafet ver
mi§tİr. 

MUzakerelere bundan sonra da de
vam edilmi~tir. Haber verildiğine gö· 
re TUrkiye ve Yunanistan Akdeniz k..,n 
feranıında ayni siyaseti takip etmeğc 

karar vermitlerdir. 

• İki müttefik devlet arasında bütün\ 
beynelmilel meselelerde tam bir görü§ 
birliği okluğu bir kere daha tahakkuk 
etmi!t!r. 

Tevfik Rüştü Aras hareketinden 
evvel Yugoslavya ve Romanya elçileri· 
ni kabul ederek kendileriyle bir müddet 
görüşmüıtür. E lçiler Pireye gelerek 
Tevfik Rlittü Arası selamlamışlardır. 

23,50 de Türkiye Hariciye Vekili, 
Yunanistanı Cenevrede temsil edecek 
olan hariciye müsteşarı Mavrudisle 
birlikte Cenevreye gitmek üzere bura
dan hareket etmiıtir. Baıvekil Metak
sas Tevfik Rüştü Arası bizzat uğurla
mıştır. 

Bir Viyana gazetesinin havadi s i 
Viyana.da çıkan Neue Freie Presae 

gazetesi Türkiye Hariciye vekili Dr. 
RliitÜ Arasın MiJletler Cemiyeti toplan 

tısında Akdenizin emniyeti, lspanya 
iht='Afr ve Habeıiıtan ilhakının tanın
ması meseJeleri hakkında B1lkan An· 
tantr namına alfa aöyllyeceğini haber 
vermektedir. 

naaebcU tuWne lmkA.n yoktur. Hele a.sıa 
an:a3ma yapılamaz. E:er t talyan siyaseti 
değtştrse - takat bu da ayrı bir mesele. mıni'la lzmır vapurunun bağlı bulunduğu nll beraberlnd• valdelerf, retlkalan ve ço. 

yere gelmlşleı'dlr. Diğer otcımoblllerde Sabi. cuklan oldutu halde buraya vuıl oh'lu. lzmır 
dl':.- it 

Sovyet Rusya Akden z 
konferansına çağır1!m1yaeak 

Paris, 5 (A.A.) - Akdeniz konfc · 
rarısı müna:Jebetiyle Petit Padsicn ga
rcteai yazıyor! 

"'İngiltere ile Fransa, Akdenizde s!!· 
h ili bulunan memleketlere ve Mısıra 
M illetler cemiyetinin içtima devresi ile 
ayni zamanda, fakat ondan müstakil o
larak yapılacak bir diplomasi toplantı-

ha Gök~n. Dahllfye vekili ~tıkrU Kaya, Ad. muhterem BaıvekilfM fevkallde bir istikbal 
llye veltll! Snracoğlu ŞUkrU bulunuyorlardı. yaptı. 

Atatürk otomobilden inerek Ba.şvekllle birlik Bqbak&n ve allul dofruca misafir kalacak 
te İzmir vapurunun merdlYenletine kadar tarı Atatürk kon&fma rttUler. 
ge!erek tsmct lnlSnUnUn elini &kıp uğurla.. ismet tnönU buradan atıebl ihtimal 10 ey 
mış \ "tl 1)1 seyahatler temeruil etmiştir. ı IQld! ayrılacak Nazi111Y9 rtderek buma fıb. 

Ba,vekll vapurun gtlvtrttsine _çıkarak A. rlkumı ~tıkt&n 90tlra ayın 12 atnde Anka. 
tatUrkU ve kendisini te,yie gelen diğer zevatı rada bUlunacaktır. 

§Apktlsilfı 11e!Amlam1§t1r. AtatUrk, vapurun &,veklllmlz Ankarada bir rnllddet kaldtk. 
hareketinden sonra Floryaya dönmUştUr. tan aonra yent Zonruldak battı Usertnden 

lzmirde Ka.rabUk ve Zon~ıtdafıı. rtdecek ve oradan 
lzınir 15 (husust) - Sa§b&kan İsmet lnö. tstanbula dönecektir. 

Çin - Japon h~~~!~~~ 
( Ba4 tarafı 1 incide) ' ça.kta.n uçarak mıtr7 ~ ölıtıUI· e ınınl'' 

lunuyor. Onun için Sovyet Rusya, l ç tedirJer. Diln. iki ki~~ iJtltb"~ i )'ırt' 
Mongolista.n tarikiyle Çine tayyare yaralanınıotır. Frans gO ıcı~ , ?, 
gl:Sndermiye ba.elar başlamaz, Avrupa kasında bir kişi ölrnile· 

'11 fa§iet kuvvetleri Japonyaya milzahe - lanmı&tır. auıyor ı\t~ , A 
rete hazır bulunuyorlar. Çinliler daY ceııtt'1 O ~ 

Japonlar, Avrupadaki fa~ist kuvvet Na.nkin, 4 (A. A.) - ~~ ~~ 
lerle el ele çalıeıyorla.r. İspanya asile. a.janaında.n: . nııidaJle ·~-arı"' ~~td 
ri kumandanı Frankonun nezdinde bir Çin mUdafilerı rnua. vustıl'li, ~ rfl' 

1 
~t 

hayli Japon teknisyeni var ki, bunlar ta.arruzla.rda bulunan ·nirı ı,.oue iftl~ ~: 
hükumet kuvvetlerinden iğtinam eoi - daki Ja.pon kuvvetıerı etıerile ~ 'lf• 
len Sovyet harb malzemesini dikkııtle kiindeki Japon kU~ 0ı.ıııuŞ ,~ ~ ,~ 
gözden geçirip öğrendiklerini Tokyo. peyda. etmelerin.e Ol tıarıııı Y~ctı! '\' 
ya rapor ediyorlar. (News) den. Japonlar dün Çı~ b~e bUı~; ~ 'ı: 

Japonların tebli~i çin birQok tetebbUıd ıyar•" ~ f" ~il. 
Tokyo. 4 CA. A.) - Tebliğ: sa da. muvaffa.k olaJil bile d05·-

1 ve ıa 
Şanghayda bevneJmilcl imtiyaz yiata uğramıe ar ıı' 

mıntnkası önUnde ve Honkesu mevkii çekilmişlerdir. istibk~uıı~Ud ' 
karşıs,nda demirlemiş bulunan Japon Ja.ponla.r Pa.ochan tedildiğltıi )f ' 

fil osu 3 Eylulde Vongpou nehrinin di taraflarından ~psiz 0ıduıo;:,.,ıP' 
sağ sahili Uzeri?!de Pootoumig'a gel- ren haber!n rnevsını rııarııı ftfl 
mi ı:: oan Çin topçusu tarafından bom. bul etmişlerdir. Japô ~,.ı ve .u,lı 

Jl Cbll fi"" JıS IY 
ba:dıma.n edilmigtir . Japon donanma. bUcumlarına. ra.ğıne daki ÇiPAı116~ 
sı buna mukabe'e etmiş ve muharebe gtsepoo mıntakala.ritlrıla.ı' ıırvıdt ~ 
sa~t 15 e kadar devam eylemiştir. sarsılmamıştır. Japôıa.rı CJlSpt J•; 
DüşMan a~r zayiata uğramıştır. Çin atılan yangın b<>Jll~ 01rrıu~tut· a~er' 
liler saat 17 de Japon donanmasını çok yangınlara sebe . ıerdeld ~ \ 
tekrar bombardıman etmeie başlamıı tayyarelerinin son gUDııeticetill ~ııf ' 
lar fakat şiddetli mukabele karşısın - rer bombardunanlat1 i baı'ab 0 

da birkaç dakika sonra ateşi kesmi11Jer · lf .. ·versites .A · "' eung mıl unı .A' 
dir. Çinlilerin yanl!~ tanzim edilen a- t Jtr...- ı11 

ur. . göre ıc• ır 
teşleri yüzünden birçok obüsler bey - Haber verildiğ~~ı:ıtlr ild {ıt 
neJmilel imtiyaz mıntakasına dilşerek Şanghaya tam te~h~ ıe~ 
ehem.mlyem hasarlar a sebebiyet ver- ha göndermektedır. keııdi 
mig ve ecnebt ve Çinli halk arasından Tahriki yapan far? ,ulı 
birçok kieilerin ölmesini ve yaralan. değil rol p"ı•~t ~~· 
masmı mucib olmuştur. r~ 11 

Şanghaya doğru Çinlilerin ehemmi. Tokyo, 4 (A. A..) - tol' ıs eti,' 
'-"etli sevkiyat yaptıkları haber veril • nin açtlı§tnda. tnıpıı.ra. ıc11dUI" ~ıi 
.ı • ıarak o .~ ... 1er_.ı-
me ktedir. Merkezi ordulara mensub o. formasını Jabıs 0 unls.rJ 'b"J ·~ ~, 
lan bu kuvvetler Şanghay civarında namede bilha!S& e bıl'1 ~jJI 
tahae5Ud etmekte ve bunların mev _ "- Çinin, JaponY:~u~~iı~ 
cudu 20 fırkaya yakın tahmin edil • sadla.rını a.nlamıya.r taJırlıtıtll ilf 4/. 
mektedir. E:!~·e sebebiyet vere? bir ~ 
.Japonlann ihraç hareketler i ketinden dolayt derın , ~~ 

uevam ediyor maktayız... 50J1f8 ~, 
Şanghay, 4 (A. A.) - Yeni Japon lınparator, bun~S:eki ıııu ~~. 

vam edecek ve Çın 11,. . .A , 
kıt'aları Hoangpou nehri mun.sabın - i ynzunden a di tr"~Cll 
da.ki Çang • Oma - Pang mevkiine çı. geni!jl.-~mes t e 11<tısB '/;e'-f 
karılmıgtır. Bu k1taatın mevcudu ma tazi istisnai, mal vıan pi)'e~ 
!Um de-ğildir. Zihuo civa..'"!ndaki Yue • lerl tasdik edecek 

0 tısıııt sÇ 
nin f evkallde toplan Pou mevkiine karşı Japonlar ta.rafın.. 

dan yapılan şiddetli bir hücum tarde. yan etmiştir. t'!!J 
dilmiş ve iki ta.raf da ağır T.ayiata uğ. ~ r 
ramıcıtır. (}==fl jA S ,. /ı 

11 
P'~~ı 

.Japon t ayyarecileri boyuna k 50/ı a 1,r' 
a dam öldilrllyoriar lstanbulun en ç~Jir· jti" 1,,ıı Şanghay, 4 (A. A.) - J apon tayya... akşam gaze/esı kfır t 

reler i sima! istasyonu mmtakaema. ta... HABER~--ver~ 
arruza devam etmekte ve gayet al - ~I 

• 
lstanbul Belediyesinde~1~1ı 

ı. -Dalmt EocUmenln 10-8-93'7 !81çııı; 
knrarlle lstanbnl Belediye sıoırr oe' 
de sırtta, omuzda ve başta be 881 ~: 
eşya ve gıda maddeleri taşıolll \1.,eıc 
satılmasının yasak edlldlğl e 
gazetelerle llAn edilmişti. tb 1'~ 

2. - Bu yasak EmtnUnO, Fal 11 i,eıe~, yoğlu ve Beşiktaş Belediye ş \1e d 
1 mıntakalarında 1 Blrlnclteşrlll ıst•"d.., 

ğer Belediye Şubeleri mıntak~tlbste 
1 Iklnclteşrln tarihlerinden ır 
tatbik ed\ıecektlr. oıô , 

3. - Bu tarihlerden sonra taŞ• e oıo:, 
lerl ve seyyar satıcılık mazbu~;rıll i1e~ 
tazem el arabalarlle veya mo bııec 
sıtalarla veyahut elde taşıoa et 
kU~Uk kaplarla yapılacaktır. tııs1' IJ11 .. 
l. - Elde taıımak suretlle sa biJ" 

nev'i eşya ve gıda maddelerlolO 
0 

ıııf' 
rın oevl ve mablyetlerlne uYiJ11 cJıt• e 
)ar içinde bulundurulması uız1~.,11ı'"r 

5. - Yukardaki bflkUmlerln ta c1ıatJ~, 
pek az zaman kaldığından aIAk~,.t ,ı ~-
ca bilinmek ve lcabeden vasıta ette 
diden hazırlanmak ilzere keyfl!8~1~ 
rar llAn olunur. "8., ''11 



ve macera ı·omanı 
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ı. 

'~~ 1 'l\ld Cdeınedirn. 
O a Yüz" .... 

t.ır,dUzk _unı go:zum sarılıydı. 1 
i'o1'l11, li u tesadüflerinden bahs-

' ~Ordu. albuki kız, geceyi söylemek 

1 1't•,,tl'. 
' ını kendi yanağına götüre-

' lı. 
rıl&acd· . 

'~ı.. ilır rni?. d d' 
"'lt e ı. 

~ "• .. l?.e .. Batar. 
ır hı atar rnı, 
'"'lrrı~ • 

~dıı. '"rıtnan "b. k J;:ıini 1 gı ı. ocasına ctoıru 
, Yaııat Uzatarak. birkaç kere 

~~tt ~1 
rnuayene etti. 

ıı.'l'ahiı" ırça gibi batıyor. 
"-1 ... _ •crtti y· 

""~l 1i r. ıne elle bir şey an 
~ Öpu ele sizi öpsem. 
<.tl n. 
'tk. 

' lrkild" ÇOt I. 
~. tarit\a· N . 
"lltın t"•tn ermın 1 Ne tuhaf 

~ lfıs "'ar. 
~tat tra11ı bir a-ı- b • .. d" 

"'I td" u.sm enı opme ı 
'Yorurn. 

tttiled' 
t baıc 1• karşısın<.faki aynada 

tr.... arak b" , t,Qırı iıra _ıran meu·ut oldu. 
~ Pliıt r edıyordu. 
~w. tanım 

, b·_ıı be,, .. merak ediyorum. 
~·· ~ guld'" ~ -.t..ı. u. 
~t ~tır. 

>'oL.. lrtııt f 
"tıı. l) d azıa çekinmekte de ma 
~ Ya: aklarını uzatıp kızcajtı 
~Q •ki.arına .. ·· v k • bi, an optu. e sa a •n... ıettirrn k . . ~ 
~ · ~ıu. e ı~ın yanagını ha 

't ... ,? 
~t "et .... 
• tıı.ı_. ~tıYor 
"'tt "'llırı b • 
' 

1
'lr kka;ti benzi kül kesilmişti. 

t llıt 9tt la ifarak: . 
~t ~. lrıaa lQı böyledir. Yanaşma fa 
~ ~ ııa batar. 

8;'dıı.Jl A~erdiğini kızcağız hatırlı 
f'-~ 'Çıktığ cta aarhoı gibi olmuştu. 
~t~ ıltn illi ~I zarrıan ba§r dönüyordu 

~e . rnuıtu? Bu, ne de~kti 
~~eyı ruyasınd .. ü .. ., 
,;~ a mı gorm ştu . 

~'ı~'t ~a girmek cesaretinde bu 
\'~imdi? 

1 <ı~ ~iç b~adı. Yatağının üzerin·c 
t~ ~Olıı it ır §ey yapmağa kudreti 
~)Ot tt~lt·~~dı kınlmııtı. Bu mese 
~ ~~ d11, ıçın nahak yere beynini 

'~ lıtıl.lt 
tı, d htnc ,01an bir şey varsa, O da, 
in .. , o "'lenrnı· t" G"' d"' il . ı _:"q ııl. 1 ı. un uz n cıft 
~tl t~ rastı • 
~hı •ıı .., amıştı. Zaten civarda 

t. "<t e R'" .. 
lı tıı 1 tı : • Uştu beyden baş!ca er 
-t ıt~, ilbu•·· d"' k ıt~t h ~ı •1 un a ş1m odac;ına 

llıq~ il l.da Olduğunu iddia ediyordu. 
~- ICtı. l'll Rüştü b <l - 'Jd" • ~ı ey egı ı. Bu, 
~ doııu 

tı,ı Yord 
c 'l'i b u. td tr 

~ r-.11 noktadan mütaleaya ça 
t ~ "lft~k 
~ .. ~l. tc i1t· 
ı. "}-0t tiılice 1 kişi olamaz. Kocam 
~,. ~tı}'tı gelen erkek. Acaba ı:ı 

>ic111 d,,, l'll? Fakat bunlar mevcut 
~tr t1>1:_ .. atıağ > ')cır ""il dii .. tnı tuttum. 
~t ' hir b~unuyordu. Binbir hükum 

' ı ır' )tt· il liy 1nde karar kılamıyordu. 
~ı~ }'atı i!.<Je aktı iki erkeğin mevcu 
~t tre b:ordu. 

~~td ~,n rce gelen misafirin sesi 
.~ lı, lie OCasının sesine benze 
~ ha rrı 

tt l'arcu· 0• ne kadar coşkun, ne 
tE 11otıı1t 1Ydı. Halbuki Rüştü bey 

't.,d tt h., Ve &akindı' 
ı, "llşt·· , 

~ı~ t\iııdii ~bey onu bu kadar sev 
~dİ?ttc,ı.ı. n bu kadar buz gibi dav 
1 "rı bö 

• ~'i Yle hararetli olabilir 
~llıt }'a.~, 

t b 'Utctt 
ıı it 'eh e bu erkekten ka.::ışc 

~ ~ ~bıı 'iltir~bc dayanıyordu. J .ak in 
~~., ta.r.., ere rağmen Nermin hir 
k_ • .,ttı ercrn· 
. 'Ot i hi 1Yordu. O zaten irııcle 

~ttıı ~'ııırı- t kız.cı,, 
ı.• ıh· ,..n iı h 
.(ı b· 1•ıec1· a at istemenin boş ola 
"'t ıra. 1Yord 

~lı ı acına ~· Zaten dün de mesı-
~11 •tıııeu k ıstedii7i zaman ne k:ı 

~li " c te.., - . . 
~. l tııııc ap vcrmıştı . 
°i l)L. e kız '• t ıt<lt ı urpe rtti. 

tceı ttrrıed. 
t bıı tri ne 11 (Karı koca a rastn t''" "'dal\ b ~ereyan ederse gündür. 
\ ~-~~ c Sedilmez) dedi. Bu n,. 

di'I ~ o d 
' 'l.

0 ~ııa. il ayrıca bir akşam gelmi., t ·~ı l'llrrıay · 
'ıı 'tdetek . 1 ne şekilde olursa ol 

!\t 'ııdt]if;~. Fakat her halde çift 
l ~,~ kar ,1 bozmamak şartivle. 
~~ ~rı Utu Şiddetle yağıvordu 
. 'hitdcrıb~· uzun daldı. DüşündU. 

f,..,_ ıre kar . 'b' ..... dt. ar vermıı gı ı ye 

- Ne olursa olsun, bir ııık elde 
etmeliyim. Gelen misafirin yüzünü göl 
meliyim. 
Rüştü bey ciıara içiyordu. Demek o

nun odasında kibrit vardı. Araştırırsa 
bulacaktı. Fakat yalnız kibrit ışığı ye 
tişmiyecekti. Bir de mum edinmek lazım 
~eliyordu. Her halde ahırda mum bulu
nacak. Hiç bir gün bu ka.d.tr katiyetle 
dü~ünmediği için akıl etmemi~ti. Fakat 
şimdi ne bahasına olursa olsun görme 
ğe, anlamağ, bu müthiş hakikatı mey 
dana çıkarmağa karar vermişti. 

Kurduğu planı tamamiyle tatbik 
etti. 

Usullacık sağı solu araştırarak mu· 
mu da buldu kibriti de te<ia.rik etti. Bun 
lan odasında gizledi. Ve gene karanlık· 
ta meçhul misafirini beklemeğe karar 
verdi. 

İşte bu sayede, o, çiftliğin esrarını 
keşfedecekti. 

Köşkte başka bir tıahsiyetin mevcu· 1 

diyetine hüküm verdikten eonra. Ner· 
min birçok hadiseleri hatırladı: Terzi
nin bahsettiği gece süvarisi, kütüpha-

nede hissettiği çıtırtrlar ve o aksırma 
ı>esi. Binanın kapalı durmasına rağmen 

perdeli olan bir kısmı .... 

Muhakkak orada biri yaşıyordu. 
Bu adamı. htrhaLde Rüştü bey ta

nıyordu. Zaten bu genç ya:tta kocası 

ne diye buralara ~clip bu çekik hayatı 
ya,amıştı? Nermin biribirini takip e
den bu binlerce sualin hiç birine cevap 
bulanuyordtı. 

Nihayet akşam oldu. 

Geç vakit, seı sada kesildikten son
ra. daimi misafirinin yaklapn ayak se· 
sini işitti. Kalbi çarparak, kapısının a-

çıldığını duydu. Odanın içinde dolaşan 
bu gölgeyi gördükçe, Nermin güçlük-

le kendini zaptediyordu. Avazı çıktığı 
kadaı ''İmdat! •• diye bağırmak istiyor, 

fakat büyük bir irade sarfiyle kendine 
hakim oluyordu. 

- Nerminciğim .... Bu akşam da sizi 
rahatsız ediyor muyum? Gelmek için 

cok tereddüt ettim. Fakat ıizi yanımda 
hissetmek arzusu o kadar kuvvetliydi 
ki, dayanamadım. 

Kızcağız boğuk bir sesle: 
- İyi ettiniz! - de.eli. 

Kar~ısrndaki erkeğin mütereddit 
ve nazik konuşması, Nerminin yüreğini 
yumuşatmı tı. Hatta belki ıldanmı~ 

olduğunu bile düşünüyordu. 

Ah, ne olurdu? Bu tatlı sözleri 
söyliyen erkek kocası olsay<lı ... 

Fakat kimbilir, ihtimal oydu. 
- Neredesiniz, sevgilim? 
- Burada.... Tuvalet dairesine 

yakın. • 

- Gene oraya kaçıp 
misiniz? 

kilitlenecek 

- Hayır. yanıma gelebilirsiniz. 
Hem söylüyor, hem sinirden gözle· 

rine yaşlar dolduğunu hissediyordu. 

Bu oynıyacağı oyun. onun doğrulu· 
ğunu isyan ettiriyor.::lu. Sahtelik yap· 
mak hiç hoşuna g!tmiyordu. 

Fakat ayni zamanda parmakları, kib· 
rit kutusiyle mumu sımsıkı tutuyordu. 

Erkek yaktaşmııı, ~enç kızı, kolları 
arasına sarmağa çabalıyordu. 

Nerm:n şimşek süratiyle geriliyerek 

kibriti çaktı. 

Bir an, karfJııındaki a 'alladı. 
Tereddütten istifade ederek. 

min. mumu yaktı. 

Ner-

Erkek, hışımla geriye atıldı. Hafif 
aydınlığın içinde Nermin, karşısında

kinin kocası olmadığını farketti. Bu· 
na rağmen. erke1< yüzünü kapatarak bir 
loşluğa cizlendi. 

( Dcuamı var) 

163 sene ev~eı bugün 

----------------------------Amerika 
Birleşik Amerika devletlerinin 

istiklal temeli atıldı 

Vaşington heı işle 

iııuva/fah oluyoı du 

Amerika Cumhur. 
rci.<ti Rıızvelt ııe 
l'a§ingtondaki par 
lcirrumto bin&ı 

l7H yııı ô cylOI günU 163 ııcne ev\'el bu. 
giln Amerikanın FilA.dclfiya §ehıinde büyük 
bir kongre toplandı. Bn kongre, mUııtemle. 

keler mebusları tarafından yapılıyordu. Çün 
kU henüz Amerilta lstıklAllni kazanmamış. 

tı. On U~ mUstemlekcden ibaret "yeni lngtl. 
tere .. idi. 

Bu konS"J'enin verdiği karar guydu: MUıı. 
temlekeler vergi \'erip vermemekte serbest. 
tir. Bıı hllk kendilerine aittir. lnglllz ıuıker. 
lert ıureti kat'lyede uzakl~acaklardır. 

Bu mühim, hem de c;ok mUhlm bir hAdl. 
ııeydl. Verilen karar ••ya lstlklAJ veyahut ö. 
ıum .. demekti. Mllstcmlckelerin vergi verme 
dikten başka İngiliz askerlerinin de çekilme 
slnl istemeleri, herhangi bir şiddete kar§ı 

durabileceklerini açığa vuruyordu. Bu karar 
Amerika harplerini doğurdu. 

Müstemlekeler mebuslarının bu karan ver 
melerlnln sebebi vardı. lns-iltere 176:1 \"e 1767 
de mUııtemlt'!kelerden \'Crgi a.lmağa. b~lamıı 
ve bu hareket bUtun mUstemlekelerde de. 
rin bir hoşnut.uzluk tevlit etmlgU. Gittikçe 
a.rtan hognutııuzluk, lngiliz mallarına k&r§I 

boykot yapmakla açığa vunıldu . Her tara!. 
ta: 

- Haklarımız kabul edilmedikçe İngiliz; 

malı almıyacağız_ 

Tehdidi yüksellyordu.1773 yılında Londradan 
BostonR gelen 342 sandık çay halk tara.fm. 
dan denize dllkUldU. tııte bu hAdlaelerden son 
ra müstemlekeler kongresi toplanarak ıld. 

detll kararını ll&n etti. 

Bu Amerika lstiklAllnln doğması için atı. 
lan bir adımdı. Harp ba&ılaılıktan ve "ıimall 
Amerika birleşik kolonileri konfederıısyonu,. 
kunılduktan aonra ordunun baıma meı. 
hur kumandan Vaşington getirildi. 

Baııkıımandlln, büyük muvaffakiyetıer gös 
termekle berllber bir nttice elde edilemiyor. 
du. Fakat Vaşington gııllp gelmek için ııar. 

ı11lmllZ df'rl'C"dc manevi bir kuvvete &llhip 
bulunuyordu. 1776 yılında lstikl&l bcyanna. 
meııl nc,,redlldi. 

Vaşington bundan 11onra Amerika. Rlrll"§ik 
devletlerine muntazam bir idare ~eklini veren 

cı; ile; maddelik bir ittihat ml.'!akı tanzim et. 
ti. Bu mlııak on Uç devlet tara.tından blribi. 
rinl müteakip imza edildi. 

BUtUn dünyada. meş'um s.<tyıllln "13,, Ame. 
rika itin hayırlı olmuştu. 13 madde ve l3 
t:kvletin hnzaııı, 13 .müstemlekeyi lııtikllle 

kavu,tıırdu. Maamaflh bu birinci kanunuesa. 
ııl ancak 1787 yılma kadar dc\'am etti. Bazı 

noksan tnranarın düşUnülcmcmı, olma.qı, 
ikinci \'e e11aslı bir kanunuesaıılnln tanzimi. 
ne !Uzum gösterdi. Gene Fll~delfiyada va. 
~in~tonun reisliği altınrla toplanıldı. Fakat 

bıı Refer blrleşm k ıstiyC'nlerle birleşmek ıı1. 
lemiyenlcr de vnrdı. Fakat \'a§lngton, bu 
mllzakt-rclerl de muvaffakiyetle Mna erdir. 
<1i ve mU~tal<il Amerikıının temeli abJdı. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
~anıca 

aşık 

Suvare 
elbisesi 

Seniha ile Cafer Bey, on ııencdenberl. bin. 
birlerinden ayrılmış bulunuyorlardı. Kızları 

Selma, tal&kın son günUnü iyice hatırlıyordu. 

o zamanları daha pek kUç!lktti. Fakat her. 
günkü kavgalar zihninde ııi:ınmiyordu. Bu 
ayrılı~. patırtıların onilne geçmigti. 
Şimdi Seniha, zengin bir tüccarın karısıy. 

dı. Gayet ltikıı hayat ya~ıyordu. Hesapsız pa 
ra sarfediyor, davet, ziyafet içinde gUnleri 
geçiyordu .. 

Caferae, aksıne, muntazam bir çıtlıgma ha. 
yRU yaşamaktaydı. Az kazandığı parayla 
kızı Selmayı bilyUtUyordu. 

çocuk ona kalmıştı. Fakat Seniha kızıyle 
daima meşgul olmutotu. Haftada bir iki kere 
Selma.. Annesinin evine gider, orada, o ıık 

apartımanda kalırdı. 

Selma, iki tarafın alınganlıklarını uyandır 
mamak için nekadar itina ederdi. Fakat ııe. 
neler geçtikçe ve kendi bilyUdükçe baba ,.e 
annenin lzzeti netislerinl kıran binblr ufak 
h&diseler olmağa b&§ladı. 

Genç kız sporcu, ıııhahUI, çok g'ÜZcl bir 
insan oluvermlıti. Anneıılnin muhitinde her. 
keıı onu takdir ediyordu. K.admıa, yavrusu. 
nun bu muzafferiyeUnden dolayı gurur du. 
yuyor, onu daha sık. daha çok yanında gör. 
mek istiyordu. 

O sıralarda cereyan eden bir h&dlae, Cafe. 
re kendi dunluğunıı hissettirdi.. Filhakika o, 
meseleyi, feci görmekte mUballğa et.mıgti. 
Fakat sinirleri o kadar bozuktu kL 

Seniha, kızının on sekiz yaşına: baamaaını 
tesi't etmek istiyordu. Kocası zengin tüccar 
R. Raııih, bu husuııta karuıma uUyUk bir 
kredi açmıştı. Da \'etin pek ıahane olmuını 
istiyordu. 

Selma, kendisi için yapılan bütUn bu mas. 
rafı ''e hazırlıkları aeyretmigti. Nihayet bek 
!enen akpm geldi. Davetliler, çalgı, mua:r;_ 
zam bir sofra, ~lçekler, her~ey mükemmel! 

Kızcağız hazırlanıp giderken, babası onu 
hayranlıkla seyretti. KUçtik bir terziye bin 
zahmetle dlktirttlğl organdı elblııe Selmaya 
ne kadar yakı§mıştı. 

Ertesi gün öğle vaktine dogru, B. Cafer, 
kızın oda.sına girdi. Gülerek: 

- Haydi, tenbel! Yemek saati oldu. Kalk! 
• dedi. 

Genç kız, gerilerek uyandı. Gilzel kafası, 
yastıkların tçlne gömUlmüştU. Sırma saçları 
bukle bukle döl<tilUyordu. 

Bırdcn gecenin ~lencelerl gözünün önlln. 
de teceaaüm etti: Dan•, yemekler, içki.. 

Son derece geç döndüğü ıı.klma geldi.. Te. 
!Aşla babuına sordu: 

- Beni beklemedin ya?_ 

- Yok canım! Niçin bekliyecekmişlm! 
Ozillmesin diye yatan aöyledifinl, Selma 

anladı. Ve mUş!lk kollarının arasına sokuldu. 
Caf .. r Bey kızını her zaman ôperdi. Fakat 

bu sabah her nedense gayrllbtlyarl geriledi 
, ve iskemlenin Ustilndeki elbiııeye baktı. 

Selma bu hareketin manuını anladı. Ora. 
da yayılı duran. gayet ağır kumaıtan ve pek 
usta bir terzi elinden çıkma, bir akıam tu. 
vo.Ietlydi. 

Gc.nç kız,babuına meseleyi anlatmak !ate • 
di.. LAkin crkeğtn ıızett nefsini kırmadan 

nasıl söyllyeblllrdi ki, annesi fiYdifl baııit 

tuvaleti kendisine \Ayık g"Örmemik ve ona 
o ıece lçln bu ~ık elbise;>1 haztrlamıgtı. 

Baba. kızmın tereddUdUnU hi1111ctU ve IA. 
fı değiştirmek lııtiyerek, ııterlnden uzun u. 
zun bahsetti. 

Bir mllddel ııundan bundan konuıtuktan 

sonra Cafer aya.ta kalktı. Elbiseye yakl~tı. 
T'armatlle dokundu. Fakat hiçbir şey ıöyle. 
medl. Yalnız rengi uçmuştu. 
Boğuk bir sesle: 

- İ~lm var, R§ağıya ineyim! • dedi. 
Genç kız, babumr tafırdt. Opu tese111 e. 

decek bir izahta bulunm&k istiyordu. 

- Senin yaptığın elblııeyl lekeledim de ... 
Bunu bana tgretl verdiler .. Birazdan yollıya. 
catım. 

Bu sözler, erkefi lcandırmamıştı. Fakat 
bir şey söylemeden çıktı. 

Selma, yalnız kalınca, aflamağa başladı. 
Zaten yorgundu. Sinirleri bozuktu. Nı yapa.. 
Cll~ını ş~ırmıştı .. Babaaının alınganlığı gün 

den güne artıyor. Annesi tıe ClatUne o kadar 
düşüyordu ki, Adeta babuından ayrılıp ken. 
dislyle ya~amasını teklif ediyor. 

İkiııinln ara.ııında, za"allıcık ne yapacağ'ını 
bilmiyordu . 

Cıı!er, lhtıyarlamı~tı. Bu bedbaht bir er. 
kekti. Onu ne zahmetlerle büyütmUştU : BU. 
tUn hayatını kwna vak.ı'.'etmlşt!. TahJ!lllni 

ruhunu, her §eyini, bir kuyumcu gibi işlemi,, 
bir art.Uıt ribi halketmlştl. Daima çalışmış 
ona, bayatın aıl<ıntılı taraflarını his bile eL 

llrmemi§tl. Rahatını bUtun manaaıle temin 
etmiııtı. 

Annesi de §&yanı lnkdlrdl. ÇünkU o da la. 
zı hıçblr zaman terkctmcml§, dalma mc~gul 
o!muştu. Hele o ya,taki kadınlar gibi, -
e.nne kız arasındaki relmbeUer korkusile -
5:elmayı muhitinden uzaklaştırma(:a kalk. 
mamış, bllAkls onun güzellig-iyle, scnçllğiy. 
le i:Uhar etml§ti. 

.Kızcağız oraya gitmez ınl bin bir ikram 
gorür, nazlandırılıtdı. Annesinin kocası da 
onu nasıl tncmnun edeceğini bilemezdi. 

Fakat iş öyle çı~ırından çıkmıgu ki, her 
iki taratın kıskançlığı kızı harap ediyordu. 

Selma kalktı. Terliklerini giydi. Tam bu 
sırada babası eşıkte görilndU. 

- Yavrum! Sana bir gey söyllyeccğim. 

DUşünıli.lm, taşındım. SE'nl, ne kadar sevdi. 
ğimi b!lirsın. Fakat bu hi88lyatım senin ha. 
yatın ilstünde bir btır olmamalıdır. Blllyo. 
rum ki orada daha rahat, dahil zengin hlr 
hayat Yll§ıyaeakaın. İstikbalin parla.k olacak. 
Scn!n yaşında bir genç kız için benimle umur 
sürmek keyifli bir şey değil. Sana !Ayık olan 
benim diktirdiğim biçimsiz elbiseler midir? 
Hayır! Böyle ağır, gtlzel kum~lardır. lşte 
onun için yavrum. Menfaatini dUşUn. Tercih 
edersen annenin yanmda otur. Emin ol ki 
sana ula gücenmem. 

Selma, hayretle babruıma b&kıyordu! Boy. 
nuna ablıp onu öpmek, o hazin yUzU, ağar. 
mış saçları okşamak iatlyordu. Az kalsın an. 
r.csı de ondan böyle bir vaad kopartacaktı .. 
ı-~altat Selma, zavallı babasının ne kadar 
yapyalnız kalacağını düşUnerek içi sızladı. 

Erktk ona: • " 
- Ben kendimi feda ediyorum. Sen beni 

diltilnme! - Rahatına bak! - demek isU. 
.)ordu. 

Fakat genç kız dcrhnl kararını verdi: He 
men elbiseyi bir paket yaparak, hizmetçiyi 
çaR'trdı. Annesine Ud satrr bir şeyler karala. 
dı. Yolladı. 

Gözlerinden y~lar akıyordu. Fakat içinde 
hiçbir nedamet yoktu. 

Nakleden : Hatice Süreyya 

Trakyada sergi 
ve panayırlar 
Tekirdağ. 4 (Hususi) - 26 eylul 

pazar günü Çorıw~ merkezinde bir 
ehli hayvan :;ergisi açılacak ve beğeni
len hayvanlara 1400 liralık mükafat 
dağıtılacaktır. 

Çorlu sergisi, at şubesinden taylar, 
saf, yarımkan Arap ve Nonyüs yarım 
kanlarla, ıığır ~ubesinden boz ırka 
mensup hayvanlara mahsustur. Bu hay
van sergisinde kısraklar için 14, taylar 
için 13, boğalar için 6, inekler için 
14 mükafat aynlmııtır. Sergide derece 
kaza.pan hayvanlar sergi yerinde üç 
gün halka te§hir edilecektir. İstiyenler 
sergi.den damızlık hayvan mübayaasın. 
da bulunabileceklerdir. 

Bu yıl Malkara panayırı beş ıün 
devam etmek üzere 21 Eylt'.ilde açılacak 
tır. Panayırda hayyanlar ve tüccar C!Ylr 
üzerine muamele yapılacaktır. Panayır
<ia. ayrıca gece müsamereleri ile pehli
van güre teri tertip edilecektir. 

1 
........... - ,-·w -·-· .. --.. ı 
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ıi geçmiş formaları ij 
:: G . . d dil ı· 11 ii az~t~mız e ~efre en ıaan p 
U deralennm geçmış formalarının ;! 
ii iki kuruıa idarehanemizden te· H 
ii darik edilebileceği yazıhnııtı· =ı 
ii Bazı okuyucuların, birkaç gün İ 
g evvelki formalan istemelerinden 1 
ii itin yanbı anlatıldığı neticesine Ü 
U vardık. Uzun zamandanberi de· :i 
i: vam eden ilanlamnızda bu gibi !i 
U formalann iki kuru~ mukabilin· H 
!i de ancak gazetemize abone ola· il 
ji caklar:ı verileceği yazılmışb. il 
1~ Keyfiyeti bir d:ıha tavzihe Jü. H 
1: zum görüyoruz. 6 
!: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :: 

, 

DO Kir O R 
Necaettin Atasagun 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

akı;amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

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

her okuyucularını dakupon muka

bilinde muayene eder. 
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Adliye koridorlarında 

Kelepçeli ahpabı 
tanımalı, yoksa ... 

R"ABER - ~ pos!!81 -- ' ~EYL'O':G-!~ 
lzmDr beyneDmDleD sergisinden maoıızaıraı•'. 

" lm1'ao ı yok onun 6oUnden geçemem, 
içi mden boynuna sarılıp bğlamak geliyor?,, 

Postahane binasının üst kısımlarını işgal 
ı.'den Adliyede "aslly!? mahkemeleri,.nin bu. 
ıunduğU koridor her zamanki gibi iğne at.. 
sanız yere dUıımiyecek kadar kalabalık .. 
Genç, ihtiyar, kadın erkek, iyi glyinml§, 
ı;ünt kılıklı bir ııUrU insanın çıkardığı gUrUl 
tU, mahkeme salonlarındaki sözlerin blle i§i. 
Ulmeslne ma.nl oluyor. 

Koridordaki SU'alarda, elleri blrlbirine ite. 
lepçelcnm!o maznunlar jandarmaların mu. 
hafnzuı allında cfgaralarmı tüttürerek mail 
keme .salonuna girecekleri zamanı bekliyor. 
!ar. Bunların arasında da, tıpkı serbest dola... 
r;anlar gibi iyi glylnmlşleri, kötil kılıklıle.rı, 

insana korku veya m~rhamet telkın edenleri 
var. 

• 

saydı bu hallere dU§mezdi ya! Hem böyle a.. 
c;amlarla konu~mak doğru de~ldir, insanın 
ltlbarmı dU§UrUr! Hiç tanımıyor gibi dav. 
tan daha lyl ... 

Şık kıyafetli adam biran tereddüt etti, 

sonra azarlar gibi bir sesle cevap verdi: 
- Bunu bari sen söyleme, UçUmUz beraber 

tüylldUk. Belki sen t.anımamazlık edebilir. 

eln .. Faakt ben yapamam. Demin y11nından 
geçerken ne kadar muttarip olduğumu tnh. 

mln ed .. mezııln. Beni görUp de utanacak diye 
başımı öbür tarafa çevirip geçtim .. Bilmem 
gördU mU? 

Gertl bu harekeUmlt> ondan tazla azap 
C:uydum, ama hiç olmazsa. onu da bir parça... 

cık memnun etml§fmdir ya! Bir daha lmkA... 
Gazeteye yazmak için bir da...-ayı takip nı yok geçemem. lçlmden boynuna sarılıp ağ 

maksadlyle asllye mahkemelerinin bulundu. lamak geliyor! 
ğu koridorda belki ynrım saat Ur dolqıyor - Muhatabı, ı.öylenenlerden bir şey anlama. 
dum. Buralarda 1§1 olanlar dava takip etme- mıo gibi omuzlarını ıllkU ve: 

n1n ne demek olduğUnu pek iyi bilirler; be... - Çocukluk bunlar!- Çocukluk! .. diyerek 
zan saat onda ba§layaeak bir dava, ııuçlu. ~ek111p gitti. 
nun veya Avukalın yahud da davacmm ge. • N. YOKSUL 
cikmesi yüzUnden saat 12 ye, ll5 e 17 ye 
kadar tehir edilir ve ılz de - mesel& oahit 
olduğunuz lçln - aaaUerlnlzl bo§u boşuna 

beklemekle geçirmlg olursunuz. 

Beklediğim dava gene böyle bir aebebten 
gecikmişti. Koridorda bir aşa~ bir yukarı 

~ola§J?laktan yorulmugtum. Eeaıen ortalıkta 
ki kalabalık da artmıo, yo! geçllemlyecek 

bir hal almı§tı. Şöyle bf,r parça dinlenmek 
fikrfle ucunda nasılsa birazcık boş yer kal. 
mı§ mralardan birisine çöküverdim. Sol ta. 
rafımda kelepçeli orta yqlı bir adam, onun· 
yanında da gene elleri blrlbirine kelepçelen. 
mi§ Uç kJ§I oturuyordu. 

orta yqlr adam; çökUk avurtları, uzamıı 
ııakalı, eııkl siyah elbisesi ve eski siyah fötr 
§apkaslle örtUp göstermemcğe çalıştı~ ke. 

Jcpçcll elleriyle nedense lruıanm üzerinde da_ 
ha ziyade kendi lehine kaydedllebilecek hia. 
ler uyandırıyordu. Halbuki yanmda oturan.. 
lar öyle değildi. 

Kendi kendime göyle dU,UndUın: 
••- Belki de haksız yere iftiraya uğramıı 

bir zavallıdır. Herhalde_ mahkemede hakkını 
lsbat eder . ., 

Sonra. kötU fikirlere kapıldım: 
"- Adt bir hırsız olmıı.dığı ne maltlm ! 

HergUn nicelerini görtlyoruz. İhtimal bir 
rüşvet l!llçlusudur. Yahud da ihtlllıı yapan 
l:.ir memur.,, 

Birkaç Baniyc tetkikten sonra gene caydım 
" - Hiç de fena bir adama benzemiyor. 

VazlyeUnden t-clll ki bu hallnden 11kılıyor 
''ah vah! . .,, 

O, yanına oturmamdan daha fazla utanmış 
gibi bUzUlOyor, eski fötr ppkaamm alttan 
açık bıraklıfı kelepçeli bileklerin! şlm!ıf ba. 
caklarrnm arasına .sıkı1lırarak bUsbUtlln gl:Sa 
termemeğe uğrqıyordu. Tam bu 8ll'&da, a_ 

clamcağızın ferl!iz gözleri birden parladı, ao. 
luk yanaktan zayıl bir kan hücumuna ug-_ 
rayarak Adeta penbeleştl. Baktım, bUtUn 
dikkatini önUmUzden geçen temiz glylnm.1§ 
bir erkeğin üzerine toplamıgtJ. Biraz doğ_ 
rulmak, lhUmal ki geçen adama aealenınek 
fstedi. Fakat beriki hiç oralı olmadan, gör. 
memezllkten gelmek istediği belll olan blr 
tavırla geçti gitti. 
Yanımdaki maznun bunun Uzerfne bUtUn 

ümlUerl kırılmı§ bir adam tavr:ile eııkJ hali. 
ne avdet etti, omuzları bir saniye içinde 
eskisinden beter bir geldlde çöküverdi. 

Bir gıeyler söylemek istediğini fakat _ 
klmblllr, belki de bir maznun!& konuşmak te 
nezzU!Unde bulunup bulunmıyacağnnı bilme. 
dlğl için - tereddüt ettiğini gördUm. O ka... 
dar tuhat hislerin tesiri altında kallrıl§tnn 
ki.. Belki de o anda bu zavallıdan daha kö. 
tU bir haleti ruhiye lçlndeydlm. Bir gey aöy_ 
llyemedfm, sadece yüzüne ümit verici bir §e
kllde baktığımı sanıyorum. İhtimal bu ba. 

kı§mdan aldığt cesaretle, titrek ve çok ya_ 
va§ çıkan bir sesle geçen adamı toaret etti: 

- En samimi arkad&§Imdı. Mahkemeye 
düştükten ~nra gördUnUz ya! yüzüme bile 

Adliye 2 ardyencmt öcmt &m!cmtö 
bakmadı. Asıl insanı azaptan kahreden oey 
budur. 

Sonra ııl!ylediklcrlne pişman olmug 
ba§ını önüne eğril ve öylece kaldı. 

• • • 

gibi 

Beklediğim dava görtilmüş ve neticeyi al. 
mıştım. Koridordan çıkarken bir tanrdığa 

rastgeldlm. Şöyle ayakllstU ho' beşe baola.. 
dık .. Birden kulağına çarpan bazı IAkırdılar, 
bana biraz CV\"elkl mazm::lu halırlattı. 

DönUp baktım. Demin, kelepçelerini gös. 
tcrmek ten utanan orta ya,şlr adamın bahset. 
Uği gıık zattı. 

Cay rllhtlyarl alllkadar oldum. .Merak da 
cdiyord!.lm: ncaba bu adam nasıl bir suçla 
itham ediliyordu. 
Şık kıya!ctıl adam arkcdqına itiraz edi. 

yordu : 
- Imknr.ı yok oradan geçemem. Blzfm 

( ... ) <lrada oturuyor. 
Beriki wr.::ta: 
- AMırma canım. diyo~du. Ya görmemes. 

llkten gellrııtn, yııhud da bir iki ıu söyler. 
sın.. Fakat ben yapamam. Demin yanından 

Harbiyenin yeni 
mezunları 

ikinci parti bu saba b 
şehrimize geldi 

Bu sabah saat 6 da Ankaradan Harbiye. 
nin bu seneki mezunu genç ıubaylarm ikinci 
partiııl de huauat bir trenle Haydarpa.şaya 
gelmlştir.DUn saat 12,4 de Ankaradan hussu! 

katarla aynlan yaraubaylar Ankara ıstasyo 

nunda arkadaııan taratmndan merasimle 
uğurlanmışlardır. 

Genç yarsubaylar §ehrfmlzde muhtelit kıta 
hizmetlerini ita edeceklerdir. 

Muallim 
muavinliği 
imtihanları 

Tarih, coğrafya ve 
yurt bllglslnden 

kimse kazanamadı 
Muallim muavlnllği için Tarih, coğrafta 

ve yurt bilgisinden imtihana girenlerin hiç. 
biria kazanamamıştır. Fransızcadan mUha. 

na giren 24 ki§lden 18 !, lnglllzeeden imtlha. 
na giren 23 kl§iden 16 sı muvaffak olmug_ 
tur. Almancadan imtihana giren 4 kl§lden 
iki kl~I kazanm11tır .•• 

Kazananların ııtaht imtihanlarına yarın 
ve salı gUnU devam edilecektir. 

Riyaziye ve t&bilyeden imtihana girmek 
lııtlyen 27 klılnln tahriri imtihanları yarın, 
§!taht lmtlhanlan da 9 eylülde yapılacaktır. 

Bükreş 
kongresinde 

Pr. Alet alAkauyan
dıran bir konferans 

daha ·verdi 
Bükrek beynelmilel rkeoloji kong· 

resinin dünkü ikinci celsesinde profesör 
Afet Türk Tarih Kurumu arkeolojı 

çalışmalarını izah etmiş ve projeksiyon

la resimler gösterilmiştir. Bu esnada 

Tür!t Tarih Kurumu boşürleri de 
hazıruna tevdi edilmiştir. 

Prcfesyr Reşit Tanguç da dil alemin
de yeni bir mektep teşkil eden Güneş -
Dil teorisini izah etmiş ve büyük bir 
al.ika uyandırmıştır. 

Kongre profesör Tanguçun izahatı
mn kongre namına tabı olunarak bü
tün dünya dil alemine yayıJmasma ka
rar vermiştir. 

Yeni neşriyat ------Sarı LAclvert 
Fcnerbahçell ııporcularm ve birçok tanm. 

mış ııpor }'azıcılarının hazırlamakta oldukla.. 
rı "SarılAcivert., namındaki haftalık bir spor 
refikimizin yarınki pazartesi lntl§ara başla_ 
lacağını haber aldık; muva!faklyetler dile. 
rlz. 

ZAYİ - Ali Deniz ticaret mektebin· 
de.n aldığım tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Nazif oğlu Tarık 

•, \ 

-

ııarı··· 
So'ılaıı itibaren: lııhisarlar, Sümer Bank, Milli. Roa..~sihwıs, lzmir pamuk mensucatı şir7.."Cti aı1Y0' fı 
------------~~----------------------------------=o ere 

24 saatin zabıta Bir deniz kazası Sokakta d ş 11 dı " 
Vakalarl a.v.ır yarala bird'~~ 

Dün su iskelesinden su alarak açılan ~ . şahı5 le,_.., ı· 
Son yirmi dört saat z:a.rfında ıehri- sandalcı İbrahim oğlu Halil Y eniköy a- Dün Taksimde bır hı:ı:l• "6'° 

Yere düşmü"' ve düşerl<erı ... 
1 
... o,ıtı 11.f 

mizde beı otomobil, tramvay ve araba sıklannda havanın bozuk olmasından s rı ba,-•· ıc•·"dır 
al dolayı sandaliyle devrilmiştir. Etraftan mın kenarına çarpa harıeYe _tlf' 

çarparak yaralanma, üç yar ama, iki ha bir yara almııtır. Basta ... u:ı: aıv 
d. k al yetişenler Halili güçlükle kurtarmıı- · }le .. 
ıse, üç döğüş, üç düşere yar anma lan bu şahsın hüviyetı 

tardır. ve bir sandal kazası olmuştur. mamıştır. 

ı~.t:KIDE: 1 
• Başvcklllet ıttıstlk umum mUdUr!Uğü 

vllAyct ve kasaba'ıırın ntifuıı sayımı ncticeı c 
rlnden sonra köylerin de 1ctlcelcrlnl tasnif 
r.tmlştlr. Bunun için genci nUfuıı BaJnmının 
köy statlstlklerl ayrıca bir kitap hallndc 
hasılacnktır. 

• İktisat vek~etl yaplığı bir tamimle Ho. 
ı:ında husust takas muamclıolerlnde ithal edl. 
len mal bedellerinin veya ayni kıymette aı. 
garı Uç milyon lira sermayeli bir mili! ban. 
ka l<efalet mektubunun Merkez bankasına 
yatırılmaın §&rUle Holandadan yapılacak it. 
hallı.tın, ihraç olunacak e§yadan C\ ;el yapı. 
lablleceğlni blldfrml§Ur. 

• Maliye vekili Fuat Ağralı bu akpm An. 
karaya hareket edecektir. 

• Milli müdafaa vek~eU yaverliğine bin 
ba§ılığa terli eden Nejat tayin edilmiştir. 

• Bakırköy kaymakamlığına Emirdağ kay 
makamı Ahmet, Sarıyer kaymakamlığına 

Ayvalık kaymakamı HliııntinUn tayin edil. 
dikleri vllllyete bildirilmiştir. 

• Sanayicller yeni aa.nayl tegkllAt kanunu 
hakkında bazı dileklerde butunmu§lardır. 

• En·elkl gUn İtalyan bandıralı Neptunya 
ve lnglllz bandıralı Orgades vapurlarfle ıeh 
rlmlzo ge:en binden fazla !ngiliz ve İtalyan 
BC,\'Yahı, dUn de §ehlrde gezintiler yapmışlar 
ve ak§am ayni vapurlarla Akdenlze dönmUı
lerdir. 

• Bir mUddettenberl gıehrimlzde lktiııadl 1 
tetkikler yapmakta olan İktisat veklletl Si 
yast mUsteııarı Ali Rıza dün tzmlre hare. ı 
lcet etmiştir. 

• Adliye vekllleU zabıt kAtlplertnln muha 
keme esnasında behemehal resmi elbise giy_ 
meler! IUzumunu bllcllrmlşUr. 

• MaariC vckllleUnln \·erdiği karar üzerine 
Manisa \ e Dlyarbeklrde birer kız enl!titUsU 
ıı.çılmuı yolundaki hazırlıklar ikmal edOmek 
iızcredir. Mektepler tefrinlevvelde tedrisata 
ba~lıyacaklardır. 

• H"ybelladada Arteziyen kuyuları açıla. 
raktrr. 
• • Be!edlyede Ucretıi memurlar için bir tea. 
vUn sandığı yapılacaktır. 

PAZAR 

EYL'OL - 1937 
Hlcrll: 13~ - Cemaziyelllur: 29 

GUneıın dofuto Gllnetln batııı 
~.so ıa.s1 

Vaklt Sabah Öğle tkindl J....kp.m Yatar 1.maal 
· 3,M 12,ıa ls,sı 18,37 20,13 3,46 

OIŞARIDA: "'~ 
r,oP' ti il"'" 

• Dört motör!U bir }Jac~:rıııd& yt t•'" (ı' 
tayyareııl Yugoslav topral< ıtıtr ftf ~ır J 

~b ı~ttr' ' Ur. Tayyarede bulunan ayırııı ı." 

tferken yolu şaşırdıklarını :.,, ç'~ ,C 
• Alman milli rad.Y0 p<>! d• fl111"% 

§&mı saat 20,10 ile 22 ar~:,_ıPll"',ıı ;;" 

kunu verecek ve nutuk ~·celi ,llıı' '1. 
berg radyosu ile kısa rrı ıctlt• 6" ';,/ 
farı tarafından ncşredllece teıertı' OJI ~ 

• En mllhlm Bulgar gaze)(t6r-011 ~,,i) 
Zora, So!ya üniversitesi re •• oJfP r 

dJllfl"' .r 
l'lıuıııUr tarafından mene ~l... -"' 

1 ıı ttt· .. -. 
tını n~rettığlnden d!>ıar edııııılf ~I 
kararlle on beş gUn t.aU 1eııı ~~ ,·e V""' 

• lfısır. Filistin, fJICSZ 
8 

eYıoJd' ~ -' 
cck delegelerin ıourakile badi 1toııl'~_,,.
yaylasında bir Arap ıtU f!llltıı' ,,ıP""',I' 
nacaktır .. Bu toplantının ı-dl'·~ 
e!!slr olabileceği uınuıın•" 11et ,ı
Beyrut maha!lll, kongrenlJI _,,, ~ ~ 
kında bedbindlr. ~':.ıı~',.~ 

• lkl motörlil Ant 40 ::;yf -!c ~
logram yükle 12.000 ırıe So""'.,,/ 
yUkıekllğe çıkmaz sureti~:rtlııll ti ~ 
si Kokklnarun dUnya re Ti bl'~ıdl"· 7' 

• Japon İmparatorunu ~J,ifl/:~ 
hafta Almanyayı ziY~:ı ,-, 
prenal Dllaııeldor! ııerıu--



l*'llt bir dostluk ve s-amlmlyetle oynaouo 

Türk - lngiliz 
l~abı·iyelileri ma~ı 
lltk takımının 3 -1 galebesile 

nihayetlendi 
• • 

~brı Tfı.r1~ ııc /ngilfa 1>ahriyc.<Ji 

~~ıtı~12:d"ki İl'gTz harb gemileri 
'llıııyıe';~~n mürekkep bir futbol 
''l'a.~13i Urk bahriye futbolcüleri. 

lı~ Cin~ stadında büyük bir ka _ 
ı...8-at d .. nde karşılaştılar. 
)\' bıJ'~ ort buçukta evvela misafir. 
'iı..~~tııa:ofra_ Türk denizcileri saha. 
~'l't to~ ng_ıliz takımı kırmızı • liı
~ !it ~ a lacivert pantalon; Türk 
ı.ti»ne~·az gömlek, kırmızı panta. 

~l~lll leydiler. 

':her ~~rasirn ve buket verilme -
~ ~ 1 ı takımın da halkı selam. 
~ '~ ." sonra oyuna İngiliz amL 
llı.ı ~~~den .. I\arnfoy'un hakemliği 
~ t1ır · ;t'urk takımı: Ekrem -
' lia,k~ırn - Fethi, Bilal, Nuri _ 
~ ~~lıl ı, Adnan, Kemal, Tayyar. 

l'ıJ,. ııı . llıuştu. 
.'<t' Cı d 
~tıı ~a ka e\rreyc oldukça sert esen 
~ ~ u~;.1 oynıyan Tiirk takımı -
' ~ ı~i ılc baş1andı. İlk on d:ıkL 
~ İati}'le takıının da semeresiz hii -
~ lrl. ~~e~eçti,.' Gere1

{ İngiliz t~:ın. 
lla. ~ Ctılatın tae bızimkilı~rin müdafoa 
\t~~lit~Uıı ın akıncılarınR nispetle da 
~h 

0 
hır §~~~·nrnal:ırı oyunun müte _ 

~~l'a ~a~t ıldc devam ctmcs'.ne ~e
lcııllıb 'l'ur~ ~Ydı . 15 inci dakikadan 
b...'i~ııl'<::ırıı Skırnr muhacimleri güzel 
b ~ 'lar. :ı;-aı-ıa rakip kaleye inmeye 
~~ llı11,~ akat bütün takımın hiri. 

hıç il} 01rnıyan, hiribirlcrıyle 'be 
aç Yapmamış ı;cnçlerdc-n 

futbo1ciilcri bir aracltı 

mürekkep olma.cıı, üç ortanın topu 
ç ğnemelcri, sol açığın da fazla asabi 
oluşu yüzünden müteaddit defa rakip 

· ct>za çi-Zbisi içine girmelerine rağmen 
bir türlü gol çıkarıımadılar. 

İngilizlerse oldukça iyi f utbolcü -
lerden kurulmuş takımlariyle, arasıra 
fakat daha tehlikeli hücumlar yepı -
yorlardı. ' 

Misafirlerin gotU 
Bu akınlardan birinde ve maçın tam 

25 ine! dakikasında sağdan kalemi7.e 
indirdikleri topu sol içleri gü7.ei oir 
burun şütü ile kalenin sağ köşesin -
den içeri soktu. Bu gole kalecinirı lo
pu takib etmemesi ve iyi yer tutma. 
ması sebeb olmuştu. 

Bundan sonra nisbi bir üstünlük tc. 
sis eden misa!irlerimiz birinci lıaf 
tayını 1 - O galib ohfrak bitirdiler. 

ikinci haflaym 
Bu kısımda rüzgarı arkall.irına al • 

mı~ olan Türk takımı birinci deneyle 
kıyas edi'miyecek kadar düzgün ,.e 
gittikçe açılan b·r müsabaka yaptı. 

İlk kırk l){>ş dakika içinde binJır -
lerini tanıyan Türk sporcuları bu kı
sımda kombine bir oyun çıkarmaya ve 
rakip nısıf sahadan uzaklaşmaı•;aya 

muvaffak oldular. 
Tiirk takı mımn beraberlik golü 

Türk takımının ilk sayısı ycrlınci 

dakikada olclu. Merkez muavin mı.;ha-

lzm·rde 
Ten1s ma~lerı 

İzmir, ( '' ..ısusi) - Romanya. İs
tanbul ve İzmir tenisçileri arasında ter
tip edilen tenis maçları başlamıştır. İlk 
gün alınan neticeler şunlardır: 

Tek erkekler: 
Romen Botes, Melihi 6 0,6 / 1. 

Lehner, Vedadı 6/ 0, 6 1 
Romt>n Juan, Alyotiyi 6 O, 6 O, 

Hanri Jiro, Recyoyu 612, 6 2 
Ang·os, İsmail Hakkıyı 6 ' 3, 6 ıı 

yene;ek tasfiyeye uğratmışlardır. 

Tek bayanlar arasında müsabakada 
Grodetski (İstanbul) Margrit (İzmir) 
6 o. 6 10 galip gelmiştir. 

Çift erkeklerde Alyoti, İvan (İzmir) 
çifti Suat, Melih (İstanbul) çiftine 
6/ 3. 7 / 5 galip gclm"ştir. 

Türk - ln~fllz kürek 
müsabakası 

Bu~iin Morlada yapılıyor 

lslanbul şampiyona.ftı 
da aıını yeı de olacak 

Bugün Türk ve İngiliz bahriyelileri 
arasında muhtelif kürek müsabakaları 

yapılacaktır. 

Bu karşılaşmalar Modada olacağın
dan müsabakaların hazırlıkları dün ik· 
mal edilmiştir, askeri karşılaşmalardan 

başka klüpler beyninde de İstanbul kil· 
rek şampiyonası müsabakaları yapıla
caktır. 

Teni,, şampiyonu piııg pong oynuyor! 

cim oyuncuların arasına karışaral: t-op 
la İngiliz kalesine girerken misafirler 

bu akını fa.vule durdurdular. Sol için 

attığı bu ceza vuru5u kalecinin elleri 
arasından içeri girdi. 

ikinci sayımız 

Rüzgarı nazan dikkate alan Ti\rk 
takımı muhacimleri uzaktan şilt at _ 
mak te~rilbesine başladılar ve bera -

berlik sayısından iki dakika sonra da 
merkez muhacimin b'r plasesi. rüzga. 
rın da tesiriyle ikinci defa misafir ka. 
lenin ağlarına takıldı. 

Türk takımınm üçüncü go1ii 

Te!drdrığ l>aşpc1ı1iranlığını k(tzanaıı 

Malkaralı l.ıtrnail Şrırköylii Remzi ile 

karşılaşmadan evvel 

Tekirdağda 
Pehlivan güreşleri 
Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 

Tekirdağ vilayet birincisini seçmek 

üzere 30 Ağustosta vali ve parti baş. 

kanımızın teşebbüsü üzerine pehlivan 

güreşleri yapılmıştır. Bu güreşlere vi. 

!ayetin beş ka?.asından pehlivanlar çı
karılmışsa da yalnız Çorlu, Hayrabolu 

pehlivanları gelmemişlerdir. Tekirdağ 

Malkara, Şarköy, Saray başpehlivan -

ları arasında yapılan müsabakalar ne. 

ticesinde Malkaralı İsmail Şarköylü 

Remziyi, Saraylı Talip Tekirdağlı Mus 

tafayı, Malkaralı İsmail Saraylı TalL 
bi yenmiş ve Tekirdağ vilayet başpeh-

livanlığını Malkaralı İsmail kazan -
mıştır. Pehlivan güreşleri mevsimin en 

kalabalık seyircisini toplamış, güre -

şenlere mükafatlar dağıtılmıştır. 

GönUI arzu eder ki Tiirklerin idman 

an'aneleri arasında en fazla. yer tutan 

pehlivan gUreşlerinln ~ığen Tilayetle

rimizde de ihya ve inkişafı yoluna gi
dilsin.. 

Oyun Türk bahriyelilerinin baskısı 
altında cereyan etmekteydi. 14 üncü 11 

dakikada sağ iç İngiliz kalecin:n güzel 

plonjonuna rağmen topu bir karış 

yilkPekten çok sıkı bir şiltle üçüncü Tekirdağlı ~fustafa ile Saraylı Talip 
defa misafir kaleye gönderdi. Bu su. pehlivanlar 
retle vaziyet 3 _ 1 olunca bizimkiler'----------------

işi hafif tutmıya ve şahsi bir oyun 
oynamıya başladılar. Bu yüzden bir 
çok mühim fırsatlar kaçmış oldu. 

Devren'n son1arına doğru İngiliz _ 
ler son gayretlerini sarfederek hiç ol
mazsa ikinci bir gol atmıya uğraştı. 

tarsa da c_:ok iyi oynıyan müdafaamız 
bu hücumları güzel müdahaleleri ile 
def ettiler .. 

Bu suretle çok ~amimi bir hava i. 
çinde C"ereyan eden Türk - İngiliz. bah. 
riye takımları maçı biz'mki!erin a - 1 
galebesiyle neticelenmiş oldu. 

Misafir takımda sol müdafi. sr.ğ 

muavin ,.e me:-kez muhacim, Türk ti· 

minde de sol miidafi. her üç mua\'in 
ve merkez muhacim çok g-üzel bir o. 
yun c_:ıkardılar. 

Maçtan sonra Türk b!lhriye mızıka. 1 

11 İngiliz mcır~mı, 1ngil z mızıka~ı da l 
hıtlklll marşımızı çaldı ve hürmetle 1 
dinlendi. "" M. K. 1 

Diri diri gömü~ 
len zavalh 

Zlncirll 9'nyuda 
dilnkU facia 

Dlin Zincirli kuyı.:.da bir facia ol· 

muş ve zavallı b=r iş~i diri diri gömü· 

lerek can vermiştir. 

Zincirlikuyuda gazinocu C~malin 

bahçesinde kazılmakta olan kuyu sekiz 

metre derinliğine varınca birdenbire 

topraklar çökmüş. kuyunun içindt:" bulu 

nan İnebolulu Mustafa topraklar altın· 

da kalmı§tır. Hadiseyi haber alar. jan

darmalar derhal müdc!c
0

•Jmumiliği ve 

itfaiyeyi vahdan· hlberdr etm:şlcrdlr. 

Gelen itfiyc müfreze:ıi zavallı i~çinin 

cesedini topraklar altından çıkarmı§tır. 

' 
Misafir 

bahriyeliler 
Bugün Bilyükadaya 

gittiler 
(Baş tarafı l incide) 

ve mülki Türk ricaliyle 1stanbuldaki 
sefir ve kons-0loslar ve İngiliz kolonisi 
bulunmuştur. 

Bugiin 
Bugün öğle üzeri tuğamiral Meh

m::t Ali tarafından Eüyükadada Anadcr 
Ju klübünd~ bir ö~le ziyareti verilmiş

tir. 
Davetliler sabah saat onda köprüniin 

Haydarpaşa iskelesinden kalkan bir 
vapurla Adaya gitmişlerdir. 

Bugün yapılacak Moda deniz yarışla
rını müteakip İngiliz kolon:si tarafın
dan bir kokteyl partisi verilecektir. 
Sa:ıt 19 da da harb filosu k-0mutanı 

Tuğamiral Mehmet Ali misafirler şere
Fine Yavuzda bir kokteyl parti verecek
tir. 

DavetEler, köprünün Haydarpaşa is
kelesinden ~aat 18,30 da kalkacak bir 
vapurla Yavuza gideceklerdir. Ayni za
~n.cla saat yedi, yedi buçuğa kadar 
Dolmabahçe rıhtımından Yavuzun is -
timbotları da davetlileri Amiral gemisi· 
ne nakledeceklerdir. 

Yeni bir emlak 
sahtekarhğı mı? 

Böyle bir şilphe 
llzerlne tahkikat 

yapılıyor 
Emniyet müdürlüğü yeniden bir em. 

lam sahtekarlığı yapıldığı şüphesini u· 
yandıran ipuçları elde etmiş ve hadise· 
ye ehemmiyetle el koymuştur. 

Maznunlar dört kişidir ve dördü de 
ihtiyar kadınlardır. Bunların bundan 

evvel gene emlak sahtekarlığı işinden 

tevkif edilen bazı kimselerle alakadar 
olduktan sanılmaktadır. Şüpheye göre 

bunlar milli emlake ait bazı apartman 
ve evleri Üzerlerine geçirerek satmıılar 

ve böylelikle hazineyi ehemmiyetli za
rara sokmuşlardır. 

Hadise öğrenilince evvela kadınlara 

farkettirilmeden ilk tahkikat safhasına 

başlanmış ve neticede Beyoğlu cihetin
de oturan bu dört kadın yakalaıurak 

emniyet ikinci şube müdürlüğüne geti· 
rilmiştir. t 

Oldukça yaşlı olan bu kadınlar evve
la bir şey söylemek istememiş~~rse de 

sonradan bu iş üzerinde bütün bildikle
rini ve yaptıklarını itirafa başlamışlar
dır. 

Nürenberg 
kongresi 

Bertin elçimiz daveti 
kabul etti 

Bcrlln 4 (A,A,) - D.N. ajansı bildiriyor: 
Fransa., Türkiye, Lehistan, Japonya, 1taı.. 

ya, Şlll, Çln, Brezilya, Arjantin, İngiltere, 
tspıı.nya bUyUk elçllerile Danimarka. Muıil', 

Romanya, İs\•içre, Avusturya, Yunanistan, 
İrlanda, FinlAndiya Portekiz, Kolombla, U. 
nıguvay, Haltl, Küba, trak, Letonya, Siyam, 

Yugoslavya, Domlnika, Venezuella, Estonya, 
l3.)ll\'ya, Panama,. tsveç, Hollanda, Bulgarls 
tan, Guatamala ve Meksika orta elçileri ve 

Amerika, Lltvanya, Efganistan, Çekoslovak 
ya, İran, cenup Afrlkası birliği ve LUksem. 
burg maslahatgU:ı:arları, NUrenbergdekl parti 

kongresinde hazır bulunmak Uzere kendileri 

ne yapılan daveU kabul ctmJşlerdir. E<:nebl 
dlplomaUar yataklı iki hususi trenle 6 ey. 
hilde hareket edeceklerdir. Kendileri için 
NUrenbergdc muhtelit' tenezzühler terUp edil 
mlştlr. Misa!L·lere Protokol dlrekt6rl1 Voıı 

Buelov.Schvante refakat edecektir. 

İştirak etmiyenler 
Berlin. 5 (A. A.) - Bütün dipJo. 

ma~ik heyetlerin reisleri, Nurenberı; 

konferansınR iştirake davet edilmiş ve 
hazır bulunmuşlardır. Yalnız Sovyct 
Rusya elçisi ile Non·eç ve Pehu orta 
elçileri davete icabet etmemişlerdir. 

()lomohllln ö!dUr .. 
fUJ fl il h 1 r z o va ti ı 

Ulln gece Da\'tltpaşa yo'unda bir otomo. 
bil kazası olmu,tur. Şoffir Hasaı:.ın ldaresln. 
d<'kl otomobll . Altsaraydan Darntpaşaya gt 
d"rken bir gazl5z kamyonuna çarpmı§, GUUU 
1.rnln1e bir kHd•nı altına almıştır. 

l{nmyon ha'lllra u~rnmış. yaralı kadm b!_ 
raz eonr:ı ulmU:stUr. Z:ıbıta, tahkikata başl&.. 
ınıştır. , 
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Nazilerden Çocu ktara 
1 da rahat yok ! ıe 

Dançlgde kUçOk çoeuk ları tabanca 1
6 tehdit ederek Alman mektepıerlO 

Yazan: Sotoman Tebllryan - Çevlrea: S.IJ. -26- - lktlbu ve tercüme bakkl mablıwluJ' -

Beyoğlu caddesinden geçerken rehberim 
bana, poturlu bir un tüccarının kapıcı tara

fından kovulmasına hiddetlenerek Perapalası 
nasd satın oldığını anlatıyordu 

sevkedlyorlarmış ııcta ,,J" 
Lehistan hükılmeti, nuiler tarafın· Bu hatin hareket kar':ı.r. il'~ 

dan idare edilmekte olan Dançig ser· lefet gösteren anne ve bl .ısifJt 'f' 
best ıehri &yan mecliıine, Leh çocuk- dilmiıtir. Bu yolda bir çok t• . 
larına reva cörülen tethit muamelesine pılmıştır. ileftifil_.ı 
nihayet verilmesi için bir ültimatom Dançigdeki Lehlerin n~ı .1_,ı aJr 
cöndermektedir. için takip edilen ıiddetli ~ su JıJrf 

Söylendiğine göre, Alman gizli po· bildiğine tatbik c.dilıne~te~ )liİ~~ 
Jisi (Gestapo), mensuptan Dançigdeki reket geçen kanunusanıde nda· J>t"çı. 

- Şimdi bu dakikada hatırlamıyorum, 1 
fakat aramakla her ıey bulunu'l"'. 

- Yani otelcilikten anhyan bir ada
ma ait olduğunu tahmin edersiniz de • 
ğil mi?. 

Leh rocuklarını tabanca tehdidi altında ti ile Dancig senatosu ar~:ııürel ~~11 
- Affedersiniz, sizi tanıyamadım.. 'S d Leh f. • " · • ve kw ...-

Alman mekteplerine devama mecbur eki lerın sıyası . t aıtıll' 

- Derhal aramaya ba§lıyacaksınız .... 
Bugiln bu arkadarrn pansiyonu bulun
muı olacaktır . 

- Bugünkü işleri ne yapacağız? 
- Hepsini tehir edersiniz .• M üatacel 

ve kablli tehir olmıyan itleri 24 saat 
için Kilikya kütüphanesine havale eldiniz. 

Ben Ağop Serkisyana icap ~d:n emir
leri verdim. Buradan aynldıktan sonra 
ıkendisini görUr, bugünkü işleri ona 
"devre<kn'iniz. 
- Kaç odalık ıbir pansiyon istiyorsu· 

nus?\ i 
- Bütün .bir daire bulmak her halde 

daha jyidir. Ayni katta hapa kiracı 

bulunmaaın. Dikkat ddeceğiniz bir nok
ta <ıaha vardır. Tutacağmu evde fazla 
kalabalık olmasın ve ev cadde üzerinde 
bulunmasın .•. Evin bahçe9i ve bahçeye 
çıkacak bir arka kapı11 olması §arttır 

Paradan yana dütünmeyin.. Konturat 
!ilin da istemez, bir ıene için kiralar, al 
tr aylıfmr, icap ederse seneliğini peıin 

verip, meseleyi halletmelisiniz •. 
Pansiyon meselesini hallettikten aonn 
yeni arkada§ hakkında sizinle aynca 
görilıeceğim. Şimdi siz odanıza ininiz .. 
Delikan1ı nerede ise gelecektir. Si.zi 
burada görmesin... Birazdan ben sizi 
~aP"mr, kendisine takdim ederim 

Bayan Henriette gizli merdivene dol 
TU ilerlerken, komiten:in mesul murah • 
hası: 

- Bu mülakatımız tamamiyle ara • 
mızda kalacaktır. Sebebini aonra ıize 

ıöylerirn.. Agop Serkisyana da açılma· 
yın esasen onun lda haberi yoktur. 

Fransız dilberi fırka reiaine teminat 
vererek kadife perdenin arkasında kay 
boldu. 

Bu esnada Hraçın masasıntn Uzerin
deki kırmızı elektrik ampulu Uç defa 
yanıp ıöndil. 'Bu itareti g8rUnce:, Hraç 
masaaınm üzerinde duran dosyalan, 
evrakı kaldırdı ve "geliyorlar,, diyerek 
büyük bir sür'atle beIC:lediği misaFirini 
karıılaımya hazırlandı . 

Kabristan sokağın
d a k i Babıalt ! 

Taınak fırkasının umumi merkezinde 
bu hadiseler cereyan ederken, biz Bey. 
oğlunda dola§ıyorduk. Osmaniy~ ote
linden ayrıldıktan sonra Garo 1'atul ile 
beraber Galatasarayına kadar çıktık. 
Oradan İngiliz sarayı önilıiden geçerek 
Tepebaıına, oradan da Perapalu ote
linin 8nünden geçerek Amerikan sefa
ret.anesine doğru ilerlemeğe ha~ladık. 

Bana refakat eden Garo Tatul önün • 
den Keçtiğimiz Nnalar bakkınia ayn 
ayn izahat veriyor, bana tanıtıyordu. 

Tepebfı bahçesinin köteaini ıl.:inünce 
Garo ıu ıizahatı veriyorldu: 

- Şimdi önünden geçtiğimiz bina 
İstanhulun meşhur Gardenband:r. Bir 
gece inşallah gelir, aabaha kadar eğ • 
leniriz .. Yoksa eğlenceyi sevmeı 11Msi· 
. ' nız . . 
- Doğrusu eğlenceye pek o kadar 

dü~küıı değilim .. 
- Ben de öyleyim. fakat araııı•ra ar

kadaşlarla beraber eğlcnmeği ~~ !t:ve
rirn.. Bir gece muhakkak sizi r{ ~ hura
ya getiririz. 

Garo, eğlence blhsini uzatmak iste • 
mcl:Hğimi görünce, izahatına devama 
başladı: 

- tıte burası da btanbulun en bü
yük oteli Perapalastır. GeneraJler, ami
raller, nazırlar, mebuslar, sefirler her 
gece buradadır. Ben A,·rupaya gıitme· 
dim amma. bilenler Perapalasın Avru
panın bllylik otellerinden farksız oldu
funa "'1'ef'1er. Hem bilir misiniz bu 
otel 1rimi~ir? Tahmin edin babyım?. 

- Ya bir ıfrkctin veya zengin bir 
-..mm mllı olacak .• 

- Tabii değil mi ya .• Meslekten ohnı 
yan adamlar burasını nasıl işletir .• 

- Buz g'ibi işletir. Bu otelin sahibi 
bir uncudur, uncu .• Size bu hiklyeyi 
de anlatayım, hiç olmazsa vakit geçer. 
Bodoaaki adındaki Adanah zengin bir 
un tilccan bir gün Adanadan gelmiş ... 
Çok zengin olan bu aıdam lstanbulun 
en büyük oteline inmek iıtemiı ve Pc· 
rapalasa gclmiıtir. Kapıcı ıatvarlı, üs
tü·. b.ııı pis bu adamı görünce ne iste
diğini sormu" bizim tüccar ise, kemali 
ciddiyetle mii§teri olduğunu, bior kaç 
gün otelde kalacafını söylemi!·· Bunun 
üzerine kapıcı: 

- Haydi azizim, burası ıenin y;;.1n 
değildir .. diyerek un tüccarını bir un 
çuvalı gibi tokaia atIDJştır. Bu baka • 
reti bir türlü hazmedemiyen Boı:ioaaki 

b:itün iıte <ini brrakmıı, Perapalaı ote· 
linin kimlere ait olduğunu öğrenmiı, bu 
adamları bulmu! ve istedikleri parayı 
derhal vererek oteli satın almı1 .. Bodo
saki ertesi günil artık sahibi olduğu o
telin kapıımdar. göğsllnü gere gere 
içe1'iye girmit ve müdüriyet odasına 
kurulduktan sonra kapıcıyı çağumıt
tır •. 

Olup hitenle!iden haberi olmıyan za
vallı kapıw yeni müdürü görmek üzere 
kota kota odaya girmi1.. Karıısında 
iki glin evvel sokağa attığı adamı gö • 

rünce gözlerine in.mrruyank şaşkın 
takın etrafına balnnıya ba1lamı§tır. 

Bu acınacak vaziyet karşısında Bodo 
saki kaoıcıy: 

-r- Şaıkın pJkm dört yanına ne ba
kıyon.. Ben buranın efendisiyim.. tki 
gUn evvel tanıımaıruı mı idik? Galiba 

senin hafızan kuvvetli değil.. Hafızası 
kuvvetli olmıyan bir adam bu otelde 
kapıcılık yapamaz. 

Kusurumu affediniz. 
- Burası senin yerin değildir. 

Bodosaki iki g(in evvel kapıcının ken 
disine söylediği bu sözleri, kapıcının 
yüzüne fırlattıktan sonra, kapcuyı kov· 
muı ve: 

- Şim::li ferahlandım, diyerek otelin 
idaresini kendi adamianna terkederek 
memleketine dönmüıtür .' 

Garo Tatul birdenbire saatine baka
rak: 

- Hikiyelere dalıp u kalam rande· 
devu~uzu unutacaktık .. Bereket versin 
daha on dakikamız var, deldikten sonra 
diddi bir tavırla devam etti: 

- Otelin sırasında, köıe bapndaki 
büyük bina Club Constantinople'tur •• 
Burası kibar sınıfın ve ecnebilerin klil
büdüt'. Klüp azasının ekseriyetini ln • 
giliz ve Amerikalılar tefkil eder. Bu bi
nanın da içeriıi çok: güzeldir. Bir !defa 
birisini görmek üzere beni buraya gön 
dermİ§Ierdi, canım bir daha dıprrya 
çıkmak istemedi. 

Onun yanındaki beyaz bina da Ame· 
rikan sefarethanesi, bitişiğindeki bü -
yük bina da tnrilizlerin karargahı meı· 

bur Kroker otelidir. Bunlann wıısın
da ve direğinde Fransız bayrağı asılı 

bulunan bina da Union Françaiıe de· 
dikleri Fransız klübüdür. Biraz aonıra, 
Biz Fransız klübUnün bitişiğindeki 37 

numaralı binaya gireceğiz .. Orası da 
bizim karargihımızdır. Dikkat edersen 

bu daracık Kabristan sokağı tstanbulun 

can damarını teıkil etmektedir. lstan
bulu idare eden kuvvetler hep burada 
size gösterdiğim binalarda toplanmıı 

bulunmaktadır. Asıl Babıali burasıdır .• 
Şimdi artık biribirimizden aynlmak n· 

manr gelmiştir. Ben 9İzi terkederek kar 
pdaki 37 nWT'.aralı binaya gireceiim ... 

(Devamı var) 

CIOzeı TOrkly ede n Manzarala r 

Yen~kir 'barajı 

ediyorlar. rını,. tam manasiyle terrı~r· -' ... 
anlaşmıya rağmen yapıl _.clİP'-

Leh hilkmeti Dençigdeki umumt "· &yat' - ...ıU Leh hükumeti Danç.... rotttı"""." 
komiserine Leh çocuklarının nazileıti bundan evvel iki defa dahi Jr t'1 ~ 
rilmeti aleyhine olan ültimatoıu verme bulunmuş, fakat bunla~reitl ~~ 
lini bildinniftir. mamııtı. Senatonun na•• te bil• 

Gestapo polisi ellerinde tabanca- Grayzer, bu protestoları dikk' &-"" 
)arala, Dançifdelri Leh evlerine baskın mamııtır. bptP""'~ 

vermiıtir. Çocuklann odasına ıırerek Anlapldığına göre, ı:e~ri "iwJll' 
yanucuklan yataJdannda sabahın altı- mukabeJei bilmisal tedbır 
unda kaldınmt ve Alman mektepleri· mektedir. 
ne ptmeie zorl•m'flardrr. 

Raber, okuyueulan arumda bir 
fıkra mO-.bakam açmlJtır. 06nderl. 
ıecelr flkraJarm m.. " blo olmı .. 
u tflUlmlf olmul llznlldlr. 

l"llrnlar, söaderenlmn imzalan 
)'&but mııatear adlartle necıredllecek 
•• her ay o ay içinde. çıkacaklann 
en iyilerinden beflne muhtelit " kıy. 
meW hediyeler 'Nrllecektlr . 

Bize bildiliıaiz aüzel hkralan 
a&ıderinia. 
Evvelden haber 

varaena 
Hoca ile oğlu bir gün misafirliğe 

giderler, yemek vakti gelir. Sofranın 
başına çökerler. Tam yemeklerin orta 
ıında hocanın oğlu bir bardak ıu içer. 
Bunu gören hoca fena halde içerler ve 
hemen oğluna b'lr tokat aşkeder. Oğ. 
lu: 

- Ne yapıyorsun baba, ben sana ne 
yaptım? diye sorar. Hoca: 

- Daha ne yapacaksın, suyu içtin, 
yemek yiyemiyeceksin, der. Bu sefer 
hocanın oğlu hemen li.fı değiştirir: 

-Baba, der, su içersem yediğim ye. 
mekler aşağı iner. Bu sefer daha faz. 
la yerim. 

Bu söze daha fazla hiddetlenen hoca, 
çocuğa bir tokat daha yapıştırır: 

- Bunu bana daha evvelden haber 
versene? 

• Acemi 
1. ş. s. 

bülbül 
Nurettin hoca bir gl1n bir bostanın 

içinde gözüne lliten bir ka.ym ağacına 
çıkıp kayaı koparırken aahibi gelip çat 

IDJI: 
- Ne araram bn ağa.cm Uattln~ bre! 
- Ben bUlbUlUm ! 
Ata.cm aahibi bu aözlere gülerek: 
- BUlbWaen öt de Jtiteyim, demif. 
Hoca da: 
- Cafcaf cafitl! diye bülbül taldl. 

di yapmca herif IOl"Dluı: 
- Sen ne biçim bWbUlsün bret Bül. 

bW böyle mi öter. 
Hoca cevab vermif: 
- Acemi bUlbfll bu kadar öter! 

Şevket ÇuAGdt.ır 

Acele etml• 
Bir efendi yeni aldıfl ufatına: 
- Bit okka Uzl1m al, der. Utak da 

bir okka koruk alır. Efendi: 
- Ben una koruk mu al, dedim? 

• deyince upk: 
- Bliu kaliay«h bu da ilsUm ola -

caktı. B&feı aeete · etmif, erken kopar. 
DUf. Cevıf»iiıt ~ 

~A"rinftW llfJttJU K. K. 

Kira 
Ev lahibi kiracmm k&p18IDJ çaldı: 

N i yeti "otd 
de§IU,,ı• 

Mahkemede: bit t(l1I 
Hakim (hırsıza) - SeD ; 

çalmışsın? ifledi"" 
Hırsız - Evet bu suçu ,. 

dım. Çünkü açtını. . e koe' tıll 
- Bir adam açım diY r/'. 

kilzü çalar mı? k ;.çlJI ; 
- Bir parçasını ~~;'.oı~.I 

ğım yoktu da onun ıçın ki& or 
mağa mecbur oldUlll· Yo 

bozuk değildi. /. il~ 

Kokusuna 981~, 
Hazır cevabın b~r~ bir~ t 

ahbaplarından biriJılll zi , 
der. tıoJt 

Çhcuk sıska, kar& ve ~ 
sahibi latife olarak llO~~! 

- Bu bokböceği aeniD ; 
Hazır cevab: geıdf: 
- Evet, sizin kokuJluıa _ ~ 

hını verir. ~ I!fl9'1f,'r~ 
ş. t 

,, 
. ,~/' 

- Pcırmakl~ ~~ 
nıMen evvel Z11Jyıf1DrtıO 
memiz ld.nmgel.e~k. 

HAS f;J1. 
AKŞAM pO• ,1 .,,, -"" iDARE Cr".. 

lstanbul Ank•'~ .... ~ 
Pueta kul .... 1 ~ tfff 

Telgraf adresi: ı• oıW• t' ,,1' 
Vezı •••erı ıeıet ı 
idare, ııan .. 9'1 

fi.~ 
ABONE~~"; 
••~ilk .... oo "'" ~ -
• •Jhk 710 • • ... -

- Kiramı verecek milint:a, vermiye.. , 
cek mialnls? 

1 ., .. 111 ~ • ~6'' 
1 .,.... ·- • ıt"';JI 

Saldın,,., JV•~..:..~ - Kiram mı? Para balam kendi kL 
ramı ~· Senin kiram neden ve. 
reyim. 

8. Di1cokoy 

Hasan Fla:,,ı..z 
ll•ıtldılı ,~, ( V,!~ ...... .. .-. 
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~ ---------------------------'-----------d~~ e~iyet verici, hem de tehlikeliy. 
tılllt ltınıyet verici olması, kapının tek 
lllıı 

1
u Ve birisinin birdenbire girmesi -

fı dallık~nsız olmasıydı. Tehlikeli ta.ra
~er b ltıUcadele esnasında kaçacak bir 
ilah Ulunnıamasıydı. Maamafih Par -
ta ~ı: k~vganın odadan çıktıktan son. 
dattı ca~ına emin bulunuyordu. Oda. 
'll'aııı~enı~ koltuklardan birine oturan 
~ard duk Dangolemi • yanındaki ve 
lut'lt:Yanı da karşıdaki koltuklara o. 
tapı~ :Par:_dayan koltuğa oturdu, yüzü 
"e'a k d~gru döndü. Münakaşayı ev. 
ta lUı enaısi açtı, hiçbir şey saklama. 

....., Uzn görmiyen bir adam tavrıyla: 
•ıt kö~rtıek ki madam, ihtiras denilen 
dtııtı'> hastalıktan hail kurtulama -
~ııha· ~u sizin için çok fena bir şey. l' 8~. F'ransaya gelip de burada bu. 
bıııa duk Dangolem cenahları hesa -
lle~h~e 0n üçüncü Lui gibi bir çocuk 
tıfııı1 ne, Vaktiyle üçüncü Hanriye yap 
~it d~ te~ra etmeniz ne garib ! O va. 
lluı, f do Giz hesabına çalışıyordu • 
fade :at sonunda o da, siz de istL 
ili~ İç' ltledi ya. .. Evet madam, be. 
~u 1~ bu çok fena bir şey. 

l'ordu~ıleri alaylı bir şekilde söylü • 
l'a lak l<aı-şısındakiler bunun ciddi ve 
ltatt a .olduğunıı anlıyamadılar. Fa... 
l'altıp ea~ıd~nberi Pardayana layık bir 
~l: 0 

dugunu gösterdi. Gülerek dedi 
...... (! • '<s .;>iti • 

ı/lel'i .n ı~ln fena mı? Rica ederim, 
l'ltıız tıız Şovalye, bunun sebebini söy 

'lt~ ~~e~ ıni madam? Şundan ki: 
~endıını tekaüde layık görmek. 
'~ rn' faht lfındf mllcadeleye lltıl -
aıt hım ecburiyetindeyim. Vaktiyle GL 
~ .,

1
• '~e eWğiniz zaman uğraştıftm 

-...- "llld' d -~! 1 e ~abalamağa başlıyaca -

Fausta Pardayanm sözünt1 kesti: 
- Bu mutlaka lbun mı? 
Pardayan çok ciddt bir tavırla: 
- Kat'iyyen 18.zmıdır madam. .. 
Dedikten sonra yine alaycılığını ta.. 

kınarak: 

- Nasıl madam, zanneder misiniz 
ki, herkes zatıaliniz gibi daima genç 
kalacaktır. Siz doğrusu bahtiyarsmız. 
her zaman genç ve güzelsiniz v~ böy. 
le de kalacaksınız. Vücudunuz sağlam, 
ıihniniz yorulmak bilmiyor, fakat ben 
madam, ben fakir ve betbahtım. Şimdi 

ııltmış beş yaşındayım, baksanıza ar. 
tık ihtiyarladım. Vücudum berbat, ak 
'ım zayıf. Adeta eskidim, boşaldım, 
velhasıl bittim madam. Hem biliyo • 
rum, bu defa bir lokmada beni yuta. 
caksınız. Yaptıklarınıza. fena dersem 
yalan mı söylemiş olurum? 

Pardayan onlarla alay ederken o ka. 
dar sertlik göstermişti ki, Fausta ile 

Şarl Dangolem ister istemez takdir et: 
tiler. Fa usta dedi ki: 

- Çok mübalağa ediyorsunuz. Şiın. 
di de evvelki gibi benim.le mücadele et. 
mek istiyorsunuz öyle mi? 

Pardayan ayni kat'I tavrıyla: 
- Evet, kat'iyyen lazım. O!vabını 

verdi. 
Fausta da bir an durduktan sonra 

birdenbire ciddileterek: 
- Beni son derece hayrete düşüren 

bir mesele var. Vaktiyle bana karşı 

geldiniz, ve beni mağlup da ettiniz. 
Bütün ümitlerimi yıktınız. Dikakt e
diniz mösyö şövalye. İtiraz veyahut 
da şlklyet etmiyorum. Kıymetinizi da. 
ima takdir ederim. Bu suretle hareke. 
tinizi de hO§ görürilm. Fakat anlıya • 
madığım bir teY vana, o da ben Gizi 
himaye ederken siz aleyhimdeydiniz 

• 0 hakkımız.dan geldiniz. Bugün ise 
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lıktan bağırtacak bir haber almıe ol. 
duğunu im.kanı yok anlıyamudı. Dal. 
baranın da sükünetle teslim ettiği mek 
tup yine dev cüsseli muhafız tarafın
dan yazılmış bulunuyordu. Bu mek -
tupta şu satırlar vardı: 

"Adamın birisi Lagorel parolasını 

vererek kil<:ük kapıyı vurmuş ve lc;e
ri girmiştir. Bu adam Landri olmadığı 
cihetle hususi odaya götürülmüştür. 

Kendisi bu odadayken derhal bana ha 
ber verildi. Ben de koşarak odaya giL 
tim, orada kimse yoktu. Konaktan 

<:ıkmasına imkan olmadığından kendi. 
• sini aramıya başladım ve nihayet bul. 

dum. Sizin ne konuştuğunuzu dinle • 
mek için bu odanın yanındaki küc;Uk 
dolaba. saklanmıştı. Kendisini oraya 
kapadım ve lazımgelen tedbirleri al -
dım. Bu meçhul adam mantosu ile yü 
zünü tamamen örtmüş olduğu halde 
muhafızlardan biri onu tanıdığını id. 
dia ediyor: bu adam Şövalye dö Par. 
dayanmış.,, 

Bu kadar mühim bir haberi sakin 
tavrını bozmıyarak okuyabilmek ve 
ayni tavrı muhafaza edebilmek için in 
ean ancak Fausta olmalıydı. Maama
fih o da bu fena haberi veren mek. 
tubu parmakları arasında buruştur • 
maktan kendini menedemedi. Yegane 
heyecanı bu oldu. Bir njiddet daldı, 
düşündü. Dük Dangolem Faustanın 
neler düşündüğünü anlıY.amar.dı. Sırf 
bir lakırdı etmiş olmak için: 

- Ne o prenses, fena bir haber ml 
aldınız'! _ dedi. 

Fausta hep ayni sük!ınetiyle ve ha. 
fif çe gUlerek: 

- Daha bir karar veremedim. Dedi. 
Maamafih ukl Pardayan iei anla. 

mıştı. Fa.usta iri yarı muhafıza dö. 
nerek: 

- Pek ili, şimdi gideceğim, dedi. 
Ve ayni zamandaki bakışıyla her neyin 
hazırlanmasını emrediyordu. 

xxvı 

PARDAYAN VE FAUSTA 

Fausta ayağa. kalktı. Kendisine has 
olan azametli yürüyüşüyle Pardaya. -
nm arkasında. bulunduğu kapıya doğ. 
~ ilerledi. Şövalye : 

- Vay canına, neden buraya geli. 
yor. - diye düşündü . • Yoksa burada 
olduğumun farkına mı vardı ? 

Fausta ve Dalbaran rollerini o ka
dar güuıl oynamışlardı ki, Pardayan 
ele geçeceğini o ana kadar anlıyama • 

mıştr. Faustanm kapıya doğru yürü • 
mesini bile tesadüfe hamlediyordu. Ya 
kalanmamak için geriledi, çevik bir 
hareketle girdiği kapıya doğru seğirt. 
ti. Kapıyı yokladı, kilitli görünce ya. 
vaşça mırıldandı: 

- O, kapıyı dışardan kapamışlar, 
halbuki hiçbir şey duymamıştım. 

Fazla heyecana düşmemişti. Kendi • 
sine mahsus alaycı gülüşüyle: 

- Artık anladım, yakalandık demek 
tir. Şu dev gibi herifin Fa.ustaya ver. 
diği kağıtta mutlaka benim burada ol. 
duğum haber verilmiştir. Şimdi kur~ 

tulmak için ne yapmak lazımsa onu 
yapmalıyım. 

Bunları bir anda dü.şUnmüştü. Der. 
hal döndü, önünde durduğu kapıya 

yüzünü çevirdikten sonra, daha kolay 
hareket edebilmek · çin mantosunu ge. 
riye attı, kılıcının da kmı içinde iyice 
hareket edip etmediğini kontrol etti. 
İçinden ''cenkleşmek 18.zımgelecek,, di. 
yordu. 

Fausta kapının önüne kadar gelmi§
ti. Kapıyı ardına kadar açtı. Küçük o .. 
da salonun bol ışığıyla aydınlandı. Fa: 

.... 
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usta küçük odaya girmedi, kapının ağ .. 
zından gayet nazik bir tarzda: 

- Giriniz Pardayan, sizin gibi bir 
zatın yeri orası değildir. 

Şövalye, şapkasını çıkararak selam J 
verirken bUyük salona girdi: ! 

- Lfıt!unuza minnettarım prenses. 
Vakla mevkiinıin orası olmadığını bi .. 
Jiyorduın ama, ne yapabilirdim?. Bu 
kadar büyük bir cemiyete de girebil. 
mek için teklüte bulunmıya cesaret e. 
demedim. 

- Niçin mösyö? Sizi temin ederim 
ki dük Dangolem ile olan konu§mamda 
bulunmak istemi§ olsaydınız, arzunu. 
zu yerine getirmeyi bir borç bilirdim. 

Pardayan deminki alaycılığı bırak _ 
mı§tı. Birdenbire ciddileşerek: 

- Şüphe etmem madam. Sözünüz be 
nim için bir senettir. 

Bunları söyledikten sonr~ yine mile .. 
te!ızi tavrını takınarak: 

- Yalnız o vakit faka basardım, 
§U kapının arkasında olduğum sıralar. 
da dinlediğim sözlerin hiçbirisini ko _ 
n uşmazdınız. 

Fausta. ba.§mI önüne doğru iğerek, 
gayriihtiyari bu sözü tasdik etti. Bir 
an ikisi de sustular: biribirlerini eUzU. 
yorlardı. Bunları bu halde görenler, 
yekdiğerlerine raslamalanndan mcm. 
!lun olnıu~ iki canciğer dost zanneder. 
lerdi. Bu sırada dük Dangolem ile 
Dalbaranın orad:ı olduklarını görme -
mezllkten tjelen Pardayan bulunduğu 
salonu si.ırnUe gözden geçirmi6 \'e ta .. 
arruıa uğrarsa ne gibi bir vaziyet al
ması icap ettiğ'ni zihninde tasarlamış. 
tı blle. Eli daima kılıcının kabzasında 
dunıy,.rcıu. 

OOk Dangolem, Pardayanı birdenbi. 
re gl:Srllncn §aşırmı§tı. Kendisini yava§ 
•yavaş top1!l.dı. Fausta ile Pardayanın 

konu§malarının kesildiğini görünce o. 
nun da. !ÖZ söylemesinin vakti geldi.. 
ğini dü§Unerek şövalyeye elini uzattı 
ve: 

- Pardayan, dostum, kardeoi.m. Si .. 
zi gördüğüme nekadar memnun oldu. 
ğumu tasavvur edemezsiniz. • dedi. • 
Dangolem doğru söylüyordu. Memnu. 
niyeti yUzündco, gözlerinden okunmak 
taydı. Pardayan ise onun bu eözlerine 
çok sert bir tavırla mukabele etti. 
Dangolem'in uzattığı eli sıkma.dr, an~ 
cak hafifçe başını iğerek sel!m verdi. 
Dlik, eski arka.dqmın bu 8oğuk ha.. 
tinden bir şey anlamamıştı. 

- Ne o Pardayan, bana böyle mi 
muamele edeceksin? Benim elimi uzat. 
tığımı görmedin mi? 

Şövalye ayni soğuk tavırla.: 
- Benim gibi zavallı bir h~rife ,.ı 

uzatmak, müstakbel onuncu Şarl i~in 
pek büyük bir tenezzUldUr. - cevabını 

verdi .. 

Dük dudaklarmı ısrrarak hırsını gi
•formeye uğra~ıyordu. Zindanda uzun 
mUddet kalmaktan mütevellit ear11r -
mış yüzü birdenbire kızarmıştı. O da 
ımğuk bir tavır takındı. 

- Demek artık düşman olacağız .. 
dedi, .. 

Pardayan b~imini deği§tirmiyordu: 
- Orasını aiz bilireiniz! ... 
Mukabel~inde bulundu ve Faustaya 

dönerek: 

- Madam, aramızda bir mUlakatın 
lüzumunu anlıyor musunuz? 

- Evet, uzunca b:r görüşmeye ihti
yaç var. 

Fausta, köşede resmigeçitte dur:Jn 
bir asker gibi vaziyet alm1ı; olan Dal. 
baran 'a. dönerek: 

- Dal baran! Köşedeki kulede bulu. 

< 
o 
N ... 

~ --

:;!---
nan husust od .. am_a._ k-ad_ar_b_i_ze_ y-ol_g_o_'s.--ce-k-. -B-ur- a.d_an __ be_n_ ba§_k_a._ ttir .... -lü-k~~ 
ter .. - dedi. lamam. Fakat eu muha.kkak ki ~u ttY 

Sonra. da. Pardayana. ihtab ederek: dın benimle konu§madan hiçb~5u, 
- Bu odaya yana.§8.rak söz dinleme yapmıyaca.ktrr. Onun bUilln a ·ıtıııl 

nin nekadat' kolay olduğunu bana is. görllşmelerinin ne kadarını bildl 
pat ettiniz. Burada artık emniyetle ko öğrenmektir. ard• ,, 
nu§amayız. Aramızda. konu~caklan. Bu dofru düşünce sonunda P 
mızın gizli kalmıuımı istiyorum. !şte, yan yilksek SC!lle dedi ki: ·rdliJ!1' 
bunun içindir ki sizi husust odama gö. - Kör değilim ya, pek!ll go duğU' 
türmek istiyorum. Tuzak kurmak lçin emsals!Z 01 

Pardayan l!kayt omuzlarını kaldır. nuzu zaten bilirim. 56ı-
dı: Fauıta acı acı güldü. Fakat b\kur 

- Burası, yahut dıı orası. Benim i- ler bir iltifatmı§ gibi ba§ını te~81,.e, 
çin hepsi müsavi, yeter ki güzelce ko- makamında. salladıktan eonra, Jtl j .. 

nu~abilelim. re bir iıaret yaptı. Ode hanınıı.n ~ııU 
1riyarı muhafız elinde bir meşale ŞRreti Ur.erine arkadaelarıns yil~ 

• olduğu halde her zamanki gibi sıı.kin çevirerek meçi ile bir manevr~ . J<İ~l 
b 'r halde duruyordu. Kapıyı ~tr. ha.. verdi. Bu i§aretle beraber on 

1~~i bi,... 
mmının bir ifareti üzerine önden yü. iyi talim görmtig birer asker ~ııe ~ 
riimeğe başladı. tlk girdikleri salonda ribirlerlnden ayrılarak kılıçıarıY ollıe ,, 
on iki asilz!lde elleri kılınçlarmm kab- lAm vaziyeti aldılar. Pardayatı d fe.1 

zasında olduğu halde nöbet bekliyor- rinden geçerken onları ~!Anıla 1l;Jlil'ı 
!ardı. Bunların ba§ında Ode dö Val • kat çıkma.k üzere olduğu kapını~g.yrJ" 
Yer vardı. Bu on iki asilzadenin vücu- ne gelince geri döndü ve bUtiiP 

1 

da getirdikleri grup korkunç ve teh- lığını kullanarak: aııet• 
B. ....:1 .... 1: .... efen 

ditklrdı. Dalbaran Valverin iki adım - ıraz sonra go4 ~ u~ 
önünde durdu, Valver kımıldamıyor - dedi. . ,e~ 
du. Pardayana bile bakmadı, Parda- Bunlardan baoka. yolda hi~ ~~s.y& 
yan da onu görmemezlikten geldi. Fa.. raalamadan Faustanın tstedıfi ArıceO• 

......ıc~ ' 
usta şövalye ile dük Dangolemin ara- vardılar. Dalbara.n muml~ r kte~' 
sında yürümekteydi. Dalbaran hanı • Pardayan etrafı muayene et.Jlle ıc ıcu.. 
mına yüzünü çe,·irdl, bu hareketle Bu oda ne pek bUyük, ne de pe 311 ı<s-
şunlan söylemek istiyordu. çüktü, yalnız yuvarlaktı. Pa~aYbir !"" 

- Bakınız. ne gibi tedbirler almış. pıyı çalmadan evvel evin dort it Jctll~ 
tım. riı.f ınr dolqtığı için yalntı .. b tU· 

Zeki kadın bunu anlamıştı, tebes _ nin yuvarlak olduğunu görI?,UŞ ~ .. ., 
süm etti ve yavaşça ba§mı iğerek mem Bu kule Sen sokağının k~sr ,-e 0 

.nun kaldığını gösterdi. Sonra dö Par- nehre karşıydı. Sokak gaye~ }<a.Ç ~ 
dayana dönerek sert sert baktr, ıöval. kadar çok ısırganlıylı ki, btr ·eıni -.-e 
ye bu gibi şeylerden mUteeasir olacak sonra buraya "Isırgan 8okalt•' 

1 

adam değildi. O kendi ı<endine düşünü. rilmiştir. Jtf• b~ 
yordu: Bu yuvarlak oda.nm bir t<a.P ssf., 

- Belli şey, döğti§memiz lazmıgele- de daracık penceresi vardı· :su~ 

' i 
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ALTIN VCZCINDEN 

4,t Felikete uj~~~.• .. 
tn; karısını ve üç çocuğunu oldurdu, bulun bir 
ln.emleket ahalisini aleyhine isyan ettirdi ve 

~ zavallı dilenci gibi öldü 
~t r· •tııcaı 
~ ~ · Aıncrlke.n bandıralı bir vapur 
U. Jo~Orka doğru gidiyor. Yolcular 

1"1::ı Yaıu Ot:ilııt Suter adında, aslen 
o~ bi ndakı Runenberg yerlilerinden 
llıahk~ YlişJıınnda bir erkek var. Av~ 
lıtr lırıını ctcnıe kendi uasına, namUte
!!ıııllnııu ıının Erlnnlş oldu~na te-

lt Oları ı:· Banka soyguncusu. sııC.tekA.r 
rıttlıııif adam, karıslyle dört ç6cuğu_ 
ttlıte bı ve Parfs bankalarının bfrisfn_ 
~ ~ r Çekte bir miktar para ÇPkerck 

~ ~ ~Uere atılmak Uzere yola koyul-

~~lllt.ııııa ı-. 
j' e, orada cvyorka çıktı. Ve iki sene 

~lhtce~ bUt' nkıın kabul edeceği ve e_ 
~. ~y Un :ıneıılckleri yaptı, sırayla, 

• ~ ~n kaçakı;uı, di§çl, kahve gar 
j'et, ' odu. 
ltı~ ~liııe 

"'llrt•y gene biraz para geçlrdil•t~n 
llıeı~1 e 

1 
do~u yollandı. Orada ekin 

~ ~ llar, ~ du ve kısa bir müddet içinde 
1-~._l l'tba ~dı, mülk eablbl oldu. Ar 

~' lln~ Yll§lyabllecek ... 
~lçıı ltçtYor~den hergUn, aceleci bfı çok 

l\r ~ "e · Bunlar, kUrk tUccarı, ıııer_ 
~ ıı.. 11'1<1.1 askerlerdir; garptan g~llyor_ 
t Çfıı )'a,. Yorıar ve bu kelime, Ogilııt 

' '. ~lıy~ )'avftf sihirli bir mann. ifade 
~ " Ca tap~· CözUnUn önünde, günlerce 
': '1ıeıı.1ı an bir yolculuktan ıııonra a. 
~ ~Olan Yabanı öküzler kızıl derili' er 

t, t'ı YU~rnUtenatıı stepler; sonra 
"'a:ıe\1 ""'l:k dağlar ve nihayet me.: 
'lı blrııerveu methedilen fakat halt 

'tt ~ rı../l... rnatfımnt olmayan, nıc~hul 
'4?.l it llı!etıet 
~ lıııeıt ıı:inlıZnkta, çok uzaktadır ve o_ 

• bayatJ tehlikeye koymak 

~ ~t Sut 
'\ buıunduer, fıtraten acr~ilzc§tçı_ 
~'t \'e ğu ınUnblt topra}llarını 

laa? Asude bir hayat ya,amak 
~ 't~ak 11 ııes!Me bUtUn mal ve 
~ küçük bir heyeti seferiye 

~ lffor . 
~ ~ nıyaya doğru 
~ • ıı. ~(~ 1'3ir zabıt, be§ misyoner ve 

"ille crın "ckuıw 
ltıı.~rıe bcra" b' bUyUk arabalar 
·~eı her, namQtenahl atr.pleri, 

~~ • eu11 dağları &§arak Pa81flk de
~ ' ı lıa: dotru ytlrOyorlar. 
~ ~ ~(;~ Y~lrlu ayrıldılar, mlayo. 

~ ~ıı. . )'~ıtmek latemiyorlar, u_ 
•r ) luğa tahammUI edemi_ 

r ~ la~ ltaldı . 
~eı.~Q!Jcr 

1 
• onu Vankuverde e,Jı_ 

ıt}'l. ~; ~a;1/1 işler ~kllf ettiler. Hep. 
~ı ~~hı l'ııılflır ornıa kelimesi onun btit Un 
)'t ıı.~hı.1ı' 
~. lla bı~nıı ıle PMiflgi geı;U ve bin 
L~:1tı hı l t•ıcıı cadeıe etUkten ııonra San 
\~ il), r batıl{· San Franııbko, o uman_ 
t~"' ~I tı köyflydU. 
l\ıı 1~ ~~ hıJr'<laa7a, herncn hemen bulunma_ 

1 '~1ı~,llıe1te rn l~yolvarl bfr kıı.r_ 
'tr hı ~lıy § hUkUmfermadır.Sık sık 

lıı r lt or, 
ııı hJraı 

~ltaıı "e bur 'Yarak Sakramento va_ 
~ ~ 'lo: L 

1ı:1n d acıll Yıılnız bir çiftlik ,.e 
~ ..... _ ~~il t 
~ il ~ """'lr bo · ı.kat bir memleket 
"' l°P '<ıı, ~ 1 

ve zengin yerler bulun 
~?le. rt .. .aı -
~ıt~ ,llıeJc b gUnU \'aliye gitti ve 

~ ~ ~ it fıtıeta uııusundakl projelerini 
\. ."il~ :. hır l:ittıı ltUçUk bir rlevlet bfi_ 
, 'l Ilı. l'ezu 1av:< 'kurup 1svlçreli olduğU 
• ~'h. ı:re., adını \'ereceğini 

lr~'a 
tlJ" ı;. işler 

"au Otı gayet kolaylıkla halle. 
a on eenclik bir imllyaz 

'b. Verı· 
'~"'r it ı IS\'i"rc 

ı l:ıJt 'rvan " 
IJıı ı~·or. l3a a~r a~ır Sakramcnto 

\ ~ Uı;: .ı\ !Jta, at üzerinde Sutcr 
lr.tı11 Cllj .. ::UPalı ve bunlarm ıı.rka-

'r•ı... ttı .., "'llnak . 
~ -~ e her t •• \ar, Bu kervıınr, 
ltl'I "e )'~l:ııl§ ~ ürıu levazımatı yüklü 
ı. ''\'ı;:'lhazııar t! katır, inek ,.e koyun 

' .. a, ~ ı..... kip ediyor. 
"tıt -• ıı:rc nı 

ı 'ı ~."' bult geı:ı " n fethine ı;1diyor. 
. ~il ttıu~ l'nıeınek için, ormanları 
r. kavu .... tam Yangın bütün bu 
ı. . "nen d -. • ..,4. · . erhal faaliyete 

~lıl itte ltenıer 
l'tıı lUt~n t Yükseldi, kuyular 

1.1...~ l',~r lı;:ın °Praktar sürüldü ekin 
"•ıı. "11.a ~cnı~ ,.. ' r ite <'lvar ,,ıı.~,rlar hnzırlan_ 

1 'ıf.\ltı 1<11 lrııntal<alardnn tin lıir 
~ l'tt, 

,..._ lıtu a1tıııarn 
• "'rı, r: ~ki durgunluk ''erecek 

>tı l' \tA • nıer Yti be . '\ t\J it 1 «fi g 1 ZC şyUz veri. 
' ~ 1l'or v e l'lllyor, sUl'lllcr yüt 

~ '"r le buıı e, Ycrıııcrin, müstemleke 
e,.ı uııundakı • , '-t ı,..,lı:r te~ebbUslerine 

~C. ~:' toııaı: nıUtcmP.dlyen btlyll- • 
'l',lllle.terc ... ~<:ılıyor, gemllcr lr. , 

\' lnk -tllyorıa.r. 
Uver ve Sa.ndvlç adala. 

Joha.mı Sutcr m~hıır mu1uı7oonıesi 
senelerinde ... 

rına değil, ılmdl mütemadiyen koya yanB§an 
~,.milere de erzak yetiçtiriyor; meyve ağaç_ 
ları rlllıiyor, Fransadan bağ çubuklan getir
tiyor. ve iki ~ene içinde bunlann da lhracma 
bll§lıyor. 

GUzel evler ve çiftlikler kuruycır.. tngiL 
tere, Amt!rika ve Franaanm en bUyUk ban_ 
i{alarında sermayesi ve kredileri var. Kırk 
be§ yaşlarında bulunduğu sıralarda, bir t&
rııflarda karıslle dört çocuğunun da bulun
duğunu hatırlıyor ve onlara mektup y&-
1.arak davet ediyor. Şimdi ıı.rtık kendlalnl 
ltudret!l hia.oı~diyor. Dünyıı.nın en zengin a_ 
damlıı.rını!an biridir. Bir vt!ya iki sene daha 
ve Suter dUnyanın en muazzam servetine 
m&llk olaC'ıı.ktır. 

Sarı taneli kum 
Kflnunusanl 18!8 ... Johan OglUıt Suterın 

amele çavuşlarından blrı odaya ıırerek, et.. 
rafına bakındı, ıııonra, yabancı nazarlardan 
uzak olduğunu görUnce, cebinden bir avuç 
kum çıkararak Suterc gösterdi. Bu kumun 
içinde ıııarı tane!er var. Dün, Kolomba çiftli
ğinde yeni bir binanın temelini atmak Uzere 
toprağı kazmağa bqlar ba§l&maz, bu sarı 
maden onun nazarı dikkatini celbetml~ BU
LU alun zannetml§ fakat arkad&§ları kendi_ 
sHe alay etmifler. 

Sutcr bu ııarı taneleri aldı ve muayene 
etU: bunlar altındır. • • 

Ertesi sabah Suter, Kolomba çlttliğlne gı_ 
c!erek kumu tetkik etti Bu kumu kUçUk bir 
E:leğe koyıı.rak, sallamak, iki avuç altının, 

eleğin dibinde kalması klti ıetiyor. 
Suter hizmetinde çalı§an birkaç beyaz top 

ladı ve tesisat kurluncaya kadar, sük(ltlan
nı muhafaza edPcelılr.rine dair, namuııları 

tlzerln:ı söz verdikten ııonra çiftliğine dön_ 
dU .• 

Beyni hummalar itinde yanıyor. Beşeriyet 
flındlye kadar, bir toprak parçıunnın bu ka. 
c!ar altın istiap eltlflnl görmemiftlr ve bu 
topraklar, kendi malıdır. Artık dünyanın en 
zengin adamı olmuıtur. 

Kadın sır saklayamaz ! 
Sekiz giln sonra, bir kadın - ah bu

1 kadın. 
lar! - bu Mrrı tfışa elti "e o zaman ml3li 
ı;:örlılın.-mlş bir hi\rtlse vııkubult.Ju: Sulerln 
lmrduğ'u bu kUçflk diyarda, meseleyi öğre_ 
r:en herkes taini bırak11rak altına hUcum et
u. Demirciler demlrhanelerini, çobanlar 8Ü- ı 
rUlerinl, ekinciler ekinlerini terkettl, aakerler ' 
ailı\hlarını bıraktılar; iki gUn içinde biltün 
l•ir memlcl<et altının bulundu~ mıntakaya 
göç etti .. Bakrmıııı: kalan sUrtiler, mahvoldu. 
Tc':kinlcr çl~nendl, faaliyet tamamiyle durdu. 

Ha.bcr yalnu: Amer1kaya detllı Avrupaya 
da gitmlttir .. DUnyanm her tarafından, bın 

Sanfransiskc 
terce, on binlerce ve nihayet yUz binlerce in_ 
san hep ayni hedefe, ayni servete hUcum et_ 
tı. BllyUk bir §imendl!er kumpanyası, sllratle 
demlryolu inşa ettirerek, lnsanlatın daha bU 
yUk bir sUratlc servete ka .. 'U§mBAlmı temine 
çalııştı. Her ırktan her renkten insanlar, 
Johan Ogüst Sutcrln topraklarını altust etti. 
Bir günde bir ııervet kazanarak dönUyor ve 
ya orada yerleı;ıiyorlardı. 

HükümeUn imtiyazını Sutlcrc verdiği 

San Franslslto toprakları üzerinde, ba§ dön 
dUrUcU bir süratle, muazzam bir ıehlr yUk 
rıeldi ve onun devleti "Yeni !ııvlçre .. sl bu al
h!rli kelime önünde ıııillndi: KaUfornla, 
Eldorado. 

Suter, evve.lı\, vaziyetini herkeı gibi altın 
çıkarmakla düzeltmek istedi, fakat U§&kları 
ve hademeleri ona yardım etmlyerek kendi 
hesaplarına iş görilyorlardı. Bunun Uzerine, 
ıııtın mıntakalarını tamamlyle terkederek, 
dağların yanında ve bu meşum !rmak ve 
kumlardan uzakta bulunan Ermitaj çlfUL 
ğıne çekildi. 

Karısı, büytimtit olan dört çocuğile bera.. 
ber, ona iltihak etti. Fıı.kat yol yorgunluğun_ 
dan hasta dll~en kadın öldü. Maama!"lh şimdi 
Uç oğlu yanındadır. Johan 01>Ust Süter, on
ların yardımlyle, topraklarını l§lemeğe ba§
ladı. Ve şayanı hayret derecede mUnbit ara_ 
zl sayesinde bir iki sene içinde gene zengin 
oldu. Tekrar yeni ve geni§ proje haztrlamağa 
b8§18dı. 

Isyıın 
1850 .... Kall!ornla Amerika ittihadına da_ 

hlldir, altının ııenelerce büytik bir kargaşa
lık ve anarşi içinde çalkadığı bu memlekete 
kuvvetli bir dJslplin s:ıyeırlnde intizam gir. 
miş, kanunlar tekrar mevkii fiile konmuııtur. 

O zaman Sutcr bırdmbire hııklarmı talep 
etti; San 1'"ranıılekonun kurulduğu bUtUn top 
rıı.kların kendil!line alt olduğunu ve binaen. 
aleyh devletin, kendlı!ne tazminat vermesi 
IAzımgeldlğlnl söyledi. Bunun Uzertne be§eri 
yet tarihinde görUlmeıııiş bliyUk bir muha_ 
keme ba§ladı. Suter, çlftliklerine. yerleşml~ 
olan on binlerce çiftçinin, topraklarını terk
etmelerinl, kendisi tarafından lnışa. edilen yol 
tara, kanallara, köprl.Uere, değirmenlere te_ 
ııahUp eden Kıı.llfornla de\'leUnden 25 milyon 
dolar ve emnlyeU tf!mln edemlyerek mahvı_ 
na aebeb olan Amerikacan 00 milyon dolar 
tazminat isledi. 

Büyük o~ıu Emili hukuk tAhslll edcrk 
menfaatlerini mUda!aa etmesi için Vll§lng_ 
tona gönderdJ. Yeni çilUiklerln muazzam ge_ 
lirini bu §ayanı hayret muhakemenin murat 
tarını korumak için sar!ettl. :Muhakeme dört 
sene aUrdU. 

Nihayet, 15 mart 18M de, Kalt!ornia ı\ll 
divanı mevzuubatıs olan topraklarm tama_ 
mile SUtere alt olduğunu t88dik ederek, da. 
vayı kazandığını kendiıılne blldlrdl. Johan 
OgUst SUter hedefine varmı~. tekrar, dUnya_ 
nın en zengin adamı olmuştur. 

Mukadderatın zalim bir oyunu 
Fakat muukadderat, Stltere tekrıır zalim 

bir oyun oynadı. Ali di\'anın kararı, bUtün 
San Franslskoda bir bomba tesiri yapmıştı • 
Dinlerce insaq adliye ııarayma hUcum ederek 
binayı yaktı. Sonra bu muazzam katile SU
tcrin ikametglihına doğru yUrUdU. SQterin, 
bUy'tik oğlu intihar ctU. Ortanca oğlu öldUrül 
dU, kUçtlk oğlu kaçarken ırmakta boğuldu. 

Sllterin fabrikaları, çiftlikleri, ormanları 

yakıldı. Parası kı~mct~I kolek~iyonları yağ_ , 
ma edildi ve kcndısl gUçlilkle olUmden kur. 
tuldu. 

Deli 
Johan O~t Suter bu darbeden ıııonra 

bir daha belini doğrultamadı. Yirmi sene 
mUddetıe sefıl bir ihtiyar, Vqington adliye 
nezaretinin korldorlannda, kendi kendJne 
Nıylenerek ve dellllk ifade eden ı;arlp işaret_ 
ler yaparak dol&tP, Her tarata ba.§vurdu .. 
Birçok avukaUar zayıf ıuurundan iııtifade e-
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Lisan derslerimiz 
1 

937 senesi kanunusaniıinin ilk gününde başladığımız lisan dcrs:lrimiz, 
önümüzdeki ay içinde doksanar dersi tamamlamış olacaktır. 

1 

1 

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

- - - Okuyucularımızdan j 

soruyoruz a 
90 ders üzerine tanz!m edilml§ olan derslerimiz blUnce, ııtmdiye kadar derslerde 

eeçen kelimelerin temrinltrl mahiyetinde ve bu kelimelerle tertip edllmlıı küçük fıkra_ 
tar hlktyeler yazıı.rak bunlann TUrkçe karıılıklarını ''ermek dUşUnccslndeyiz.. Bu 
temrinler anca1< on det'S devam etmek Uzere hazırlanacaktır. Bundan sonra da her 
dilin dJkkate ıJeğ<.r eserlerinden alınacak parçalar, eğlenceli fıkralar, ı:e hlkı\yelcrle 

berabr bunlann Türkçf!ye çevrili§ ıeklllerlne devam edilecektir. 

Yıı.lnız bunla.ra ba'}l&mazdan önce, okuyuculanmızın fikrini almayı muvafık 
buluyoruz: 

HABER bu derslere bll§larken yalnız bir noktayı göz önUnde bulundurdu ; 
memleket kUltü:iine bir Nzmette bulunmak .• Biz vazlfem1%1 bu 90 dersle yaptık. • . : Bundan ıııonra ıııöylediğinıir §ekUde ekııerslzlere bqlamamız, belki de okuyucularımı_ 

:ıın tuzum görmediği bir şey, ve gazetemizde bu l§e ayıracağımız sayfalar fuzuli blr 
!(alabalık sayılır. 

ı . . . ; Bu yüzden fikirleror.lzl bildirmeniz faydıı.lt olacaktrr. 

Bize aıaiıdaki so;rulann kartı!r ğını yazarak on rün içinde röndermek 
zahm etinde bulununuz: 

. 
: 
~ 

1 - Hangi dil derııılni takip edlyonunuz? 
2 - Metodumuzdan latifıı.de ettiniz mi'! 
3 - Ekzeraizler yapalım mı'! / 
4 - 1ngl11zce, Franmzca, Almancadan b&.§ka hangi dlll öğren_ 

mek arzuaundumız ! 
1 

: 
i 

l 
1 

! 
~ - Dil derslerimizde kullanılıı.n kelimelerle tertip edJlm111 i 

lıir ııl~at kısınma ihtiyaç görUyor musunuz? : 

. C._ev_a_b-la ...... r--ın __ ı __ zı_b_e_k_l_iy_o,_ru-z l 

. . .................................................................... ··········-···································· . 
Bugünkü radyo 

lSTA~BUL: 

16,30 Taksim stactmdan naklen Pire muh 
telltıie takımımız maçı, 18,30 p!A.kla dans 
muslki~i, 19,SO konferans: Selim SUTt Tar
can ordu ~aylıı.vı (Fiııl!ndl7ada bir gezinti) 
20 MUzeyyen ve arkadB§ları tara!mdan TUrk 
muıılklcıt ve hlllk ıarkıları, 20,30 Ömer Rıza 
tara!mdan arapça söylev, 20,•5 Muzaffer ta.. 
rafından TUrk musikisi ve halk §&rkıları, 

(aaat ayarı). 21,15 orkestra, 22,llS ajan.s ve 
borsa haberleri ve ertesi gtintin programı 

22,30 plA.kla ııololar, opera ve operet parçala. 
rı, 23 son. 
VİYA.NA: 

17,ISO musiki ve ıan. 18,20 karı,ık yayın, 
20,M §an konseri, 21,05 muııiki ve §an, 21,35 
ulusal musiki, 22.~ kanıık yaym, 23,35 
danı muslklal, 
B~Rı..tN: 

17,0IS musiki, 19,05 orkestra konseri, 20,05 
devlet yayını, 20,20 Vals melodileri, 21,05 
eğlenceli konser, 23,05 hava, haberler, spor 
23,35 gramofon, 23,ISO dana hıı.vaları, 

PF.ŞTE: 

18,0.5 §an konseri, 19,05 konu§ma, 19,35 
çingene orkestrası, 20,20 eğlenceU yayın, 20, 
35 caz muaiklal, 21,05 apor, 21,15 mualkl ve 
şan, 22,85 orkestra kon.seri, 23,35 cazband 
tıı.kımr, 1,10 ııon haberler. 

Bt'lKREŞ: 
19,05 orkestra konıeri, 20,8:5 konferanı, 

20,55 şan konseri, 21,20 al<§ıı.m konseri, 22,35 
hava, haberler, apor, 23, gramofon, 
RELGRAD : 

18,0.5 halk melodileri, 19,05 ıarkılar, 19,25 
~ramofon, ulul'l81 yayın, 20,55 konaer, 21,45 
hııberler, halk ııarkılıı.rı, gTamofon, haberler, 
23,20 musıkl, 24,05 gramofon. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§am şehrin muhtelif semtlerinde n6 

betçi olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul clheUndekller: 
EmlnonUnd~ (A. Minaayan), Beyazıtta 

(Aaador), KüçUkpazarda (Mustafa (Arif), 
Şehremininde CNA.zım Sadık), Karagümrük_ 
le (Kemal), Aksaraydıı. (Şeret), Şehzadeba._ 
~mda (Üniversite), Alemdarda (Ali Rıza.), 

Fenerde (Vltall), Samatyada (Rıdvan), BL 
kırköyde (HilAI), 
Beyoğlu clhetlndekiler: • 
latiklA.l caddesinde (Kanzuk), Daire tram 

vıı.y durağmda (Güneı>. Galatada Topçular. 
caddesinde (Sporldiııl, Taksimde (Nlzamet.: 
tını, Tarlabaşrnda (Nihat), Şlfll HalAaklr 
gazi caddellinde (Hıı.lk), 

t1ıkUdar, Kadıköy ve Adıı.Jardakller: 
Üsküdarda İıııkelede (Merkez), Kat.Jıkö_ 

yünde SMUtıUçeıme caddeııinde (Arman 
HulGııll, BUyükadada (Halk) Heybelide (T. 
lıB§f}, 

dcrek, tatlı vaatlerle, onun aon parasını da 
çektiler. Bedbaht ihtiyar artık para ıstcmı_ 
yordu. Onu bu vaziyete sokan altından net_ 
ret ediyordu. Altın onu ıetalete l!Urüklemıı, 
lir oğlunu öldürmU1, hayatını mıı.hvetmioti. 
O, ancak hakkını i.atlyor, onu, yılmadan yo_ 
rulmadan taleb edlyorJu. Bu vazlyet 1860 
ılan 1880 senesine kıı.dar devam etti. 

1880 senesinin 17 temmuzunda, artık iki 
bUklUm olmuş ıııem bir ihtiyar, adliye ncza
reUnin merdivl'nlerlndu.: inerken, oldU ve 
cebinden, taribln en büyük 1ervetlnin kendi
l'llne ve varilllerlne alt olduğunu, gösteren, 
hiç bir beteri hukukun tnkAr edemlyeceği, 
e\Tak çıktı .• 

Ölen bu zavallı dilenci, topral Jarmda mu_ 
azzıı.m bir dt>vletin, günden gtlne daha fulıı. 
lnklşat eden lklncl payıtahtmm ıııahlbi olan 
ada.mdı. 

LO!lı'l>RA: 

18,05 salon orkestrası, 18,45 kanşık musi
ki, 19,20 kıraat, 19,55 ne!eııll sazlar konııerl, 
21, k81'lfık yayın, 22,10 · orkestra.s konseri, 
23,l:S konu§ma, son. 
PARt (P,T,T,): 

18,0:S orkestra konseri, 10,35 gramofon, ha 
herler, 21,05 karııık yayın, 22,05 Parlstekı 

Alman aaııat ıııergisi mUnaııebetile Alman mu 
&ikisi, haberler, hava, 
RO!\L\: 

18,05 spor, 18,20 aenlonlk. koııııcr, 19,50 ka_ 
rııık yayın, 20,50 spor, kan§ık musiki, 21 ,15 
haberler, veealre, konferans, 21,45 kan;ıtk 

musiki. 

TIY ATROLAR: 
ERTUGRUL SADİ TE:K 

Pazartesi (Bebek) 
Salı (Suadiye plaj) 
Çarşamba (Büyükada) 
Perşembe (Ycşilköy) 

tiyatrolarında. 

Kendi kendine 100') kelime ilr 

Fransızca dersi 
Resim: 25 

( Ticaret ve Sanayi ) 

1 - Le bureau: yazıhane. 2 - Le di4 
recteur: miü:lıir. 3-La table a ecrire: 
le bureau: ya::ı ma.msı, yaZTh<.ınc. 4-
Un visiteur: bir ziyaretçi. 5 - La sec.. 
retaire et stenodactylographe: kcitip 
ve istenodaktil-0 (bayan). 6 - Lama
chine a. ecri re: yazı nıal.'incsi. 7 - La 
corbeille (le panierl a dossier 
(a lettres): tlosya sepeti. S - Le clrıs
seur: kM.~ör. 9 - La casc: clolap gö::ii.. 
10 - Un crayon: bir 1.-urşuıılmlcm. 11 
- Un porte-plume resen·oir: bir ılo1-
ma kf1lcm. 12 - On encricr: bir lı-01:/.'rt, 
13 - Un porte-plume: b:1· yazı kele • 
mi. 14 - Une regle: bir cctuel.15- Le 
buvard: kımd11uı. laiğ\dt. 16 - Des 
gom.mes: ycızı lastikleri. 17 - Le pa.. 
nier au r«!but: kağıt sepeti. JS - Un 
calendrier: bir tak"Uim. 19 - Le tele.. 
phone: telef orı. 20 - Un cahier de 
notes: vir n.ot def teri. 
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idaresinde Yunan Operet temsUleri bu akşam matine 

Saat 18 suare 21,30 da Amerikan piyesi 

DELi SERGÜZEŞT 

Mimari şubesine müsabaka ile 25 lira maaşlı 
10 tal ebe alınacaktır 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Güzel Sanatlar Akademisi mimarlı1c bölümüne bu sene girecekler arasından imti

hanla seçilecek 10 talebeye okumalarını bitirinciye kadar hususi talimatnamesin

deki şartlar dahilinde para yardımı yapılacktır. İmtihanda muvaffak olan taleheler 

yardım gördükleri müddetin yansı kadar ~buri hizmeti ve bu husustaki tali

matnamenin bütün şartlarını kabul ettiklerini bildiren bir &enet vermeie mecbur
durlar. 

Yapilacak yardım miktarı peşin otmaküz:ere ayda 25 liradır. 
Yardım tatilde dahi devam eder. 

Seçim imtihanı Türkçe kompozisyondan, riyaziyeden, umumi tarih ile yablncı 

dilden yapılır ve 27 eylfil 1937 tarihin,ie saat 10 da baılar. Yardım görm~k için 

mimari şubesine talebe yazılmak şart olduğuna göre taliplerin 25. 9. 1937 de ya
pılacak olan kabul yoklamasına girmeleri icap eder. 

Yardım ·görecek talebelere ait talimatname Akademiden her zaman alınabilir. 
Fazla tafsilat almak ve muamelelerini takip etmek istiyenler her gün saat 10 dı:.n 
12 ye kadar Akademi idaresine müracaat edebilirler. (5914) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Beher metre murabbaına 3 lira layır.ct tahmin olunan Fatih yangın yerinde l-la
frzpaşa mahallesinde Başhoca 10kağm'1a '7 inci adada 19 ınetre 48 santimetre mu· 
rabbaı arsa satılmak ilzere açık arttır:naya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 6. 9. 937 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmıt 
lıdırlar. °' (B.) (5380) 

Sahası M. 
murabbaı 

Bir metresinin İlk 
muhaınınen tem:natı 

i\ksaray yangın yerin~e Kemalpqa ma
hallesinin Defter emini sokağında 49 ada· · 
da arsa. ' 
Aksaray yangın yerinde Kemalpap. ma
hallesinin Ordu sokağında 47. inci adada 

~ 1 

bedeli 

7,72 3 Lira t,73 

arsa. 209,2, 8 ,, 125,56 
Aksaray yangın yerinde Kemalpap. ma-
hallesinin 49 uncu adada 1,55 yilzlü araa. 12,09 5 ., 4,53 

Yukanda semti, sahası, bir metr01unun muhammen kıymeti yazılı olan arsalar 
cıyrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmu§tur. Şartnameleri levazım müdür 
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek 
tubile beraber 6.9.937 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (5459) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci keşide 11 Eylül 937 dedir. 
Büyük ikramye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) 
iki ~det mükafat vardır • 

olkkat: . 

liralık 

Bilet alan herkes 7 jEylfil/937 gUnü aqa.mına kadar biletini değigtir.nlt 
bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

Bina işleri llAnı 

•-m•m~ Her Akşam B E L 

1 
1 

1 

Mısır Film Yıldızı 

TAHiYYE 
ur 

MELiKE 
Rakkase 

CEMAL 

Ayrıca Sollst Bayan M U A L L A Telefon : 42&7~ 
~· ·~~ Çarşamba günü akşamı ~~ 

TakSim Belediye Bahçesinde 

•m .. ~ 

a ·· o ayııı 
av•11 11e nncn sanat ynOdönümQ ıstaınbuOuın s ge 

ve maırlUlf sanat aırkadaşoaıronon DştaraB<I 
kutOuDanaıca~toır. 

t
•"''"' 

Programı çok zengln olan bu gece için masalarınızın 
rtca olunur • Telefon 23703 

CADDESiNDE BAŞINDA 
biJltld' 

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

Kız • • • vatoll 

SARAÇHANE HORHOR 

Erkek r e yatu••-
cnebi .ıUI 

'fbaren e bi}tl" Ana _ tık _ orta lise kıs~larmı havidir. Fen ve. e?ebiyat koll~ vardır. İlk sız::ıfl~d~ ı 1 • rn olaJl teD' 
mecburidir. Münirpaşa konagı :rke~ler kısmın~, MUnırp~şa ~?na.gı karşısında. .ıeylı. bı~ l~seye .. Jazı 1<ısJllıJJd• ~t' 
müştemilatı havi büyük bahçclı yenı yapılan bınada kız lısesı ıle ilk kısma tahsıs edılmıştır. Kızlar l{ yıd JJltl 

risat tamamiyle ayntlır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. ;, 
lesine başlanmıştır. Hergiln sabah, saa\10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon:~ 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

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

Zayi makbuz 
İstanbul ithalat gümrüğünden aldığı

mız 4 / 324 sayılı ayniyet makbuzun.ı 
zayi ettiğimizden yenisi alınacaktır. Es 
kisinin hükmü yoktur. 

Halit ve şürekası 

Bir tezgAht:ar ve 
bir t:ahsildara 

Yani iki kişiye ihtiyaç vardır. İOJtek 
liler mektupla (İstanbul posta kutusu 

. 66) adresine mufassalan yazsınlar. K~n 

Galata - Kartçınar sokak -:ri . 
1 Erke:Avürn VTüRYALi~1;~~~:~~ 

Tam devreli lise - Ticaret Mektebi • Almanca öğrenmek ıçın dsf 
Derslere 14 Eyliil Salı baıılanacakt1r. ı2 )'e ıc• i~ 

Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren her gün saat 8,30 dall ıcteP t.sd_,t 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu 3 fotoğraf ve JJl~ ıııUt'şC 
name veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için :ekle~ 
veya 42095 c telefon edilmesi ~ti: 

- .. de11' 
inhisarlar Umum Müdürlüğu~.,,.,,aı 
imtihanla Mubakemat Amir ve 111 ~ 

ahnaeaktır. ıeriA~r~oJi 
t şube ·ti ıı• ·ne A. - Taşra teşkilatımızda açık ve açı h cak olan muhakema e şerıl ,rilı' 

murlukları için imtihanla memur alına:a ğından aşağıdaki evsaf" 
9
• 931 t 

ların evrakı müsbiteleriyle ve üç adet fo~c ğraflariyle birlikte 16· 
kadar idaremiz memurin şubesine mür a :a atleri: ~· 

ı. - Laakal orta mektep tahsilini ~iti rmi§ olmak, 
1 

tııı1" 
2. - Yirmi beş yaşrn<lan aşağı t"Jl:T.a mak. ,,,uecce 

Nafıa Vekaletinden: 
1 ~. İ.ste.~i çıkmamış olan Ankara Gazi Terbiye Enstibtisü yanında yapr. 1 

dilerine cevap verilir. (Bayanda rıla· 

bilir). 

KArıı ve emin bir iş 

3. - Askerlig-ini (fili veya kısa hitrr.e tli) bitirmic: olmak ve}'3 
• !!'"11" 

ıı ·yetı .... ~· 
mak. ııaY51 ·aıe iV"" 

4. - Siyasi haklara sahip ve hüsııü :ıhlak eshabından oımal<. ·ııı tıir fı ,. 
b. .. .. 1 it lak - h · d d • mu'"stetıı ı' 0 
• ır curum ve a e t agrr apıs veya o erece e cezaı upte ~ 

lacak Muzık ogretmen okulu pavyonu inpab ayni ıartlarla yeniden eksiltmeye 
çıkarılnuştır. 

Keşif bedeli: 31600 lira 3 5 kuruştur. 

2 - Eksiltme 20-9-937 pazartesi günü saat 15 te Nafıa VekalC'ti Yapı 
İşleri Umum .Müdürlüğü Eksiltme Ko:nisyonu odasında pazarlıkla yapılacak 
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütderri evrak 158 kuruş bedel muka· 
bilinde Yapı işleri Umum Müdürlüğünd:n alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iste';lilerin 2370 lira 03 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi Nafıa Vekaletinden al nmış yapı müteahhitliği vesikası ibraz 

etmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin vesaiki havi ~lrfları makbu::- mukabilinde Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. (572'.JI (3043) 

- ·---------:::::::::::::::::::::::::::::::: ::ı:::ı::::::::::::::::::::: .---

n Meccani muayene U S A F O 
H ~~mbe günlcrl taat :: den r; e kAdar il A. Dode • H. Rifat 
!°I Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 H Sayfiyede okunacak güzel 

Pek eski bir ticarethaneye <>rtak o

larak müemmen bir şekilde kar temin 
etmek istiyenler (İstanbul posta kutusu 
66) adresine mufassalan yazsınlar. 

Kendilerine cevap verilir. 

DO IKT O R 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amları 1 7 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

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

ber okuyucularını dakupon muka· 

kum bulunmamak. ıar• ııı rl 
5. - Sıhhatli olmak. sari hastahklaı a ve bedeni ve akli arıı• _tdfy•"ı.;,.. 

k ·~~~· mama . rıc y ·~w 
6. - Hukuk mezunu olup hakimlik ctajı ve bilfiil hakim ~u5t•11t1 •

1 
ıı 

adliye meslek mekteplerinden mezuı1 olclnlar ve icra memurluğu. 1ı;ttefl,.Jfl' 
zabıt katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanla:· . ~d~e ,ıeı11ıe 

7. - Adliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birıncı ıııili~ ~ ~ıı' 
tahsili yapmış olmakla adliyenin muht~!if yerlerinde, müddciı.ırflU r iıt'ti 

de, zabıt katipliğinde ve icra işlerinde tatbikat görenler. f 0ıarı1• ~t" 
B. - Hukuk fakültesinden mezun olJpda bilfiil hakimlik ya.pm~ıctir· ~ 

tabi tutulmıyarak bu gibilerin müracaat leri ayrıca tetkik edı~cc rllr ~ clf'e 
C. -İmtihan 17.9.1937 cuma günü saat 13 te Sirkecide lnhısa . ~ oJıl' 

su binasında yapılacaktır. ille ı~ıil 
ı . . ffak d ceter te D. - mtıhanda kazananlar ehlıyet ve muva ıyet ere l rifıe 

muhakemat amir ve memurluklarıni\ tayinedilerck keyfiyet adre• e ti""' 
nacaktır. ~ 

E. - İmtihan mevzuu şunlardır: . ııı9'r't ,.ışri)' 
l. - Kara ve deniz ticareti kanun!3rrnın na.Jtliyat, avarya ,,e ,-

11 numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ı blr roman 

b!ak!;!erl para!IZ muayene eder. VAKiT Kitabevi_ 100 kurus i•b•i•lin•d•e•m•u•a•y•en•e•e•de•r•. ••••••i 
.. - ıı ım·::nn:ııaa ı aunm ı•-----------·--

taahhütleri. l'ıİ,ıııeC ~) 
2. - Borçlar kanununun umumi .!-!ikÜmleri (icar teminat ~t· . ..tli ı'° 
3. - Ceza kanununun esasları: Devlet aleyhine iJlenen su ~fl_.....-
'"\. - Memurin muhakemat ve tahlili emval ve icra ve Ulll .,__ 


