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Akdeniz konferansına ı 
ltaıyanın .gireceği şüpheliı ı· 

Sovyetlerin notasını Roma 
"konferansı torpilleme,, 

telakki ediyor 

frııy~ı ... Dr~~~ .... 
~cıızubaJıs edilen ltalya11 torpitosu "Turbi>ı" 

~· a bloka 
~Qıltere mütereddit görünüyor-

Ua Amerika buna faaliyetle 
çahşmaktadır 

etnı.ezd.m önco dua ctliyorlar 

İngilizler. Al<denizde daha mühim 
menfaatleri olduğunu ileri sürerek, tc
reddüd göstermişlerdir. 

A.merikıı bahriye makamatı, tngi.Ite
renin Akdenizdeki menafiinin daha sil 
ratli cüzütamlarla daha iyi bir sureL 
te himaye P.dilcbileceği cevabını ver -
mışlerdir. 

Amerikan \·e İngiliz gemilerinin a
çık denizde ıapted lmesi halinde Ja . 
ponyanın abbka c::lilmcsine miiteallik 
bir proj<! de yarı rE'~mi surette müzcı. 
kere eoilm iştir. 

(Devamı ~ iiııcii de) 
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lngiltere Akde
• 

nız filosunu 82 
parçaya çıkardı 

Pn.ris, 7 (A.A.) - Akdeniz konfe
ransının davetnameleri, dün alak:ıdar 

devlet merkezlerine gönderilmiştir. 
Yunanistan, hemen kabul etmiştir. 

Davetname metni, oldukça kısadır. 
Üç fıkradan mürekkeptir. 

B:rinci fıkra, son taarruzların a'.cdc
nizde vaziyeti devamına müsaade cdi· 
lemiyecek bir şekte sokmuş olduğunu 
ve emniyetsizliğe nihayet vermek v~ 
deniz seferlerine müteaJUk hukuku dil· 
vcl kaidelerini tarsin etmek maksa iiyle 
bir konferansın toplanması lazım gel
mekte bulunduğunu beyan etmektedir. 

İkinci fıkra, davetin formüllerine 
tahsis edilmiştir. 

UçUncü fıkra, davet edilmiş devlet 
leri saymaktadır. Salahiyettar mahafit, 
F ransa ile İngiltcrenin seri bir ne
t ice istihsal etmek maksadiyle müzake
ratın t eknik sahada cer eyan etmesini 

(Devamı 1 incide) 

Tramvay 
şirketine ihtar 

1 
iş Kanununu tatbik 

etmesi emredlldl 
1ş Dairesi İstanbul amirliği, lş Ka. 

nunu tatbikatına riayetsizlikten dolayı 
Tramvay Şirketine ihtarda bulunmu1-
tur. 

Tramvay şirketinin işletme kısmında 
çalışan memurlar:hn bazıları, İş Daire 
si İstanbul amirliğine muhtelif şikayet. 
lerde l::mlunmuşlardır. Bu §ikayetlcre 
göre, ~irket memur ve müstahldemteri
ni, İş Kanununun bütün hükümlerinden 
istifade ettirmemektedir. 

1ş Dairesi İstanbul amirliği, Tram • 
vay müdürünü çağırtarak. kend:sine fş 
Kanununun şirkete ve işçiye verdiği 
h aklan ve karşılıklı vazifeleri hatırla't· 
mı~ ve ıtirketi, vazifelerini yapmağa da. 
vet etmiştir. 

saicoırDa : 

Operet dilşmanhğı 
Sahne mevııı!mJ yakl&§ırken sahne A.lemL 

mlzden tsumbullutarı memnun etmlyecek 
haberler akı!P.lmeğe b&§ladı: 

l - Operet gene IAğvedllmlş. 
2 - Tanmmıı bir operet arUsU kadın sah. 

neden ayrılınış. 
:ı - Rejisör Muhsin darıtblmı§. 

4 - Ş~hlr tlyıı.trosu \'O<Mllerc, hafi! piyes 
lcre fazla itibar edecekmiş. 

Bu dört madde tstanbulun be~enme~e haf 
laılığt, ısınır gibi oldu~ her sahne fillzlnl 
ktıru tan o garip ııamye!inln Tl'pebaşınad hL 
ıa. esmekte devam cttı~ni ı;österlyor. 

Op"retl niçin ortadan kaldırıyor.ıır; 
Muhsine gene neler otmuş? 
sr.hnclerlmlz kadın artist yoksulluğu fçf!I 1 

do bunalırken, tam kendisinden istifade cdl. 
lcce~i sırada hu kadın artist niçin kaçırıtr. 
~or? 

Bıı hal tiyatromuzun ezeli bclwdır. Bizde 
~:adın artist'er yetl~llltleri 7.arnan biricik · 
tiyatromuzun kapılannı kendilerine kapıuı 
mış bulurlar, Evlerinde pirine; ayıklamak \'e 
r.sneytp Şl.Şmanlamakla me.3gul az kadın ar. 
tlst mi Yardır? Bu fena Met ne zamana ka. 
<.lar de,·am edecek? Hem bu hc.lkın ancak 
çUrUk c;ank vodvillerden, manaları anlaşıl 

madan, esaslan ıseciyelerlmize lntıbak etti. 
rilmcden adapte (!) edilmiş, manıı.sız flrbn. 
tJ ~eylerden hazzettiğini de hangi aslan nere. 
den ve nasıl kestirebilmiş! 
• Kim bu otorite?, 

Ordumıızım 'I'rakya mancmralarmda-n bir intiba 

Ordumuzun 
Garbi Anadoluda 

Manevraları 
Gelecek ayın yedisin
de Aydında başhyor 
BDır Fıraınıs oz sıaı~e'tesn yazoycır : 

"Atatürk Türkiyeye kazandırdığı 
ordu ile öğünebili r,, 

Mevsuk bir menbadan öğrendiğimi
te göre gelecek ay ga bi Anadoluda ay· 
dm havalisinde askeri manevralar yapıl
ması kararlaştırılmıştır. .İlk teşrinin 
yedisinden on üçüne kadar sürecek olan 

bu manevralara ordumuzun bu sahada· 
ki bütün kuvvetleri i~irak edecektir. 

Başvekilimizin manevralarda bulun• 
ması ihtimali de mevcuttur. 

(Devamı 4 uncüde) 

Alnlan Ordusunun 
sonbahar manevrası 
BlltUn mUdllfaa kvvet lerio i n Jştirak ile 

geçen senekinden daha büyük ölçüde ola ca k 
Almanye.run, kara, deniz \'C hava ku\'veL ler,,c ayrıtacalttır. şımnll Almanyanın orta... 

Yerinin sonbaharda müştereken yapacaltlan sından, §lmaldcn cenuba doğnı me!ruz hat 
- ve inanıldığına göre Musollnlnin de bu. ~lzllmlş olacak \'C bu hat manevra esnasında 
lunllca#ı - bilyUk manevralar, Münlhte ikl •'muhasım devleU,. birlbirlnden ayırmıo 
intişar eden Alman askeri mecmuası •'Vehr olacakt;r. 
macht,.da etraflıca Juıh edilmektedir. Bu •- d l"- iz k k t Al .... rz a p ""' ç me ten ma Es. , man 

Almll!l harbiye nc:zaretl mensuplarından 

yarbay Justun yazdığı bir makalede deniyor 
ki: • 

"Bu ay, diğer memleketlerin hazar zaman. 
larmda yaptıkları manevraların ayni olarak 
Uç Alman kuvveti de - ilk defa olarak -
beraberce manenaya iştirak edeceklerdir. 

Manevraya l§Urak edecek askerin sayısı 

Te manevra sahasının genişliği, geçen sene. 
kinden çok daha fazla o!ıı.caktır. 

• 
Manevra için tayin edilen arazi Pomeranya 

,.e Meeklenbıırg vilAyctıcrlnl içeri aıaca~ı 
gibi, Almanyanın yeni hava \'e deniz fllola
rınm serbestçe harekAt yapabilmesi için 
Baltık aahlll de manevra bölgesine dahil bu 
lunacaktır. 

kuvvetleri mıı.nevralarııun komşu memlckeL 
terden hiç birine karşı düşmanlık hlssile ya.. 
pılmadığuıı göstennelt içindir.,, 

Mo~lng Post gazetesi, büyük Alman §e. 
hlrlcrinc ha'-a hUcumu tccrUbeleri yapılacağı 
:ıı ve mnnevraları gene harbiye nazırı Feld 
Mareşal Von Blombergin idare edeceğ'lnl ya.. 
zıyor. 

lskoçya sahitlerinde \lllanevralar 
I...ondra, 7 (A,A,) - 1ng!ltcrc ve 1skoçya. 

nın §ark sahillerinde deniz !Jlosu vo tayyare 
kuvvetlerinin iştiraki ile manevralar yapıl_ 
nıış ve bu mancvralann hedefi. bu sahlldo 
bulunan tayyare kuV\'etlerlnln bir dtişman 
flloırunun hücumunun ne dereceye kadar dur 
<!urabllcccğt keyflycUnln mü,ahedcsinl te,kU 

Harp kuvvetleri mavi. ve kırmızı "devlet. eytemlşUr, 

Bükrcştc Beynelmilel Ko'llgrcdc ucrdiği 7;cnıfcrarı1'1<H·7a biiyiik bfr takdir 
Kazanan Profcslir Af <!t dilu t1ıyyaro ile §ehrimizc dönmü§ ve bizzat. 
Atatürk tarafından kar§ılanmt.§f ır. RC3mimi:: bu. sırada alınmı§tır. ıY~ 1 

4 üncü. ooyf amızdiıdır, --- -....::....ı 
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Vış S~: 

azi kongresi 
açılırken ••• 

Yazan: Şelıip Gündüz 
. G~lerdcnberi, Nazi ajanları ve Na.. \ gözüküyorsunuz. Biz hür ünivenıitele. 

zı aJanlarının büyük bir meharetle ri, hür bir ilim ve fen muhitini, hür 
sevk ve idare ettikleri bazı müessese. bir güzel sanatlar muhitini, siyasi bir 
ler tarafından dünyanın dört tarafın. part·nin emri altına konmu~ bir ter. 
da propagandası yapılan Nazi kongre. biye, bir ilim ve fen ve bir güzel sa. 
si §u anda Nurcnbcrgt!.e açılmış bulu. nallar alemine tercih ederiz. Buna ba.. 
nuyor. karak topraklarımızda bir Nazi propa. 

Naziliğin Almanya, Alman kanın • ganda tcı.kilıltı kurulmasını nasıl 0 _ 

dan m;lletler ve dünya üwrindeki te. ı_u.p da te~vik ve tahrike kalkışabildi. 
lakkileri ve emelleri etrafında Hit!er. gınlzc hayret c:iiyoruz.,. 
den yeni yeni fikirler ve iddialar işit. Wı>snin""l Jn Post gazetesi !Se Ştut. 
mek imkanlarını bize verecek olan bu gart'~a s~ylcnen nutukları ·•ayıp ve 
kongre, hakikaten her tarafta bir ala. hayaıyet.J>ızlik., suretinde tefsir ederek 
ka uyandırmış bulunuyor. diyor ki: 

Kongrenin açılmasına takaddüm e. "Eerlin bu tarzı hRrekette devam e-
den günlerde Stutgart'ta ana vatan dece.k olursa hiç şüphesiz ortaya şöy. 
dışında yaeıyan Almanların kongresi le bır mesele çıkacak: 
yapılmıştır. Almanya Harfriye Nazırı ~.'Acaba Almanya ile normal siya.si 
fon Noyrat ile General Görıng tara- munasebctler idame etmek mümkün 
~ı~dan bu kongrede irad edilmiş olan müdür?., 
ıkı nutkun dünyadaki menfi akisleri Göriil.u~:or ki Nurenberg'de Nazi 
de~~m edip duruyor. Hitlerin söyliye. kongresının açıldığı günlerde AmerL 
cegı nutuklarda bu menfi akisleri or. kada Almanya ile siyasi münasebetle. 
~an kaldıracak bir eda. aramak yer. rin inkıtaı bile mevzubahs edilmekte
~ız ve toy bir nikbinlik olur. Nazi Li. dir. Acaba Almanya dünyanın en bü
?~nin No)'tat ve Göring'den daha yük kuvvetlerini kendisine düşman et
ihtıyatsız konuşmıya kendini mezun mek pahasına giriştiği oyunda yalnız 
addedeceği muhakkaktır. ltalyan dostluğunu kazanmakla ken.. 

General Göring ile hariciye nazın disini karlı çıkmı3 addedebilir mi? 
fon ~Noyra~·ın nutuklan bilhassa. ei- Bunu belki Hitıer, bu hafta içinde 
mal_ı Amerı~a Birleş'ik devletlerinde söyliyeceği yedi nutuktan birinde izah 
efkarı ~umiyeyi tamamiyle Alman_ etmek istiyecektir. Lakin Musolininin 
ya aleyhıne çevirmiş bulünmakt d Almanya ziyareti HiUer tarafından 
Bu iki nutuk, bı'lhassa AU esası ~. ır. bu ko gred aab . d v ar uze. n e ,.... san ilin edileceği de 
rınc ayanmaktaydı: rivayet edilmekte olduğuna bakılırsa 

1 - Almanya dışında ya.şıyan Al. Berlinin bu derece ehemmiyet verdiği 
manlar mutlaka Nazi partisine . bir ziyaret esnumda dünyayı, biL 
meye ve bulunduklarr memleketle:~ hass~ Ame~ika efkarı umumiyesini 
t~k cephe kurarak bir siyast parti gi. tatmın etnuye pek yanaşmrya.cağt sa.. 
hı çalı§mıya mecburdurlar Herh . nılabilir. b. . angı 
ır memlekette halk Nazi bir cereyan Berlin ziyaretinin nümayiş kıymeti.. 

~urarsa bundan o memlekette ya.şıyan ni göre vurmak için Mu.eolininin Ber 
J\lmanl.arr mes'ul tutmak doğru ola. _ line giderken maiyetinde birçok gene: 
maz .. Bız bir memlekette kendi düşün. raller, amiraller, hava kumandanları 
celcnmize uygun bir siyasi cereyan büyük rUtbeli fa.§istlcr va mUhim si~ 
u!anması~dan mefflliun olur ve ona yast §ahsiyetler bulunduracağını da 
hıssen bağlanırız, fikren ve maddeten buraya-kaydetmek lAzımdir. tta.ıyan 
yardım etmeyi de doğru buluruz. Fa. Ba.svekilinin, Alman ordusunun bUyUk 
kat do~dan doğruya Bolşevikliğe manevrala.nnda hazır bulunacağtnı 
kaıgı bır aksülamel demek olan bu ce. vaadettiği ve Berlin ziyaretinin en 
re~anları bizim tahrik ettiğimiz iddia az on ~n devam edeceği de söyleni. 
~dılemez. yor. Alman ordusunun bu manevra.si. 
1 2 - Biz harb istemiyoruz. Fakat :~ Berl~n ziyaretine yalnız siyasi de. 
!iarb tahrik eden:!erin karşısında da ı,rıl ~ynı z:ı.manda askeri bir mahiyet 
'Yalnız hlsst sulh projelerine saplanıp venlmek ıstendiği ve Musolininin bu 
kalamayız. Almanya iki günde bir s~~a~a.tile son üç yıl içinde yapılmıt 
harb yapmamak taahhüdünde bulu. butlin askeri, siyasi ve iktısadi Al. 
.namaz. Bizim liderimiz olan Hitler man ziyaretlerinin topunu birden ia... 
s~h istediğini altı ay evvel söylemiş. de etmiş olacağı anlaşılıyor. Bu vesile 
t~. Mademki o söyledi, ona inanmak ile ikisi de askeri devlet olan ltalya 
laznndır. ve Almanyanın bu askeri nümayişler. 
. 3 - Almanlar bulundukları yerler. de askerlik fennine tamamiyle yaba.n.
ae Alınan mallarını sürmeye ve Al. cı iki lider taraf mdan temsil edilmiş 
manyaya lazım olan maddeleri tcdari. 01.~ğını buraya kaydetmekten ken
~e çalışacaklardır. Cihan borsaların _ dımı alamıyorum . . Şekip GONDOZ 

a Alman eshamına. itibar kazandır. N • k 
ma.k da memleket dışında ya.şıyan Al. a ZI On g re Sİ 
=~n ihmaı edemiyecekleri bir va. Bugün N o ren bergde 
. N evyork ve Vaşington ~azeteleri bu 8 ÇI IJ Y 0 r 
esaslara aiddetle hücum etmektedir _ Nurcnberg 6 (A,.A,) - Hitler, bu~ ötıe 
e.r. Bilhassa. Nevyork Herald Tribune. den sonra tayyare ne buraya gelmiı ve hal_ 

d 
kı:ıı alkı§lan arasında, bayraklarla donattı. 

e Mistrls Dorothy Thompson Alman m •-h • il o .... §ehrln 11okaklarmd1U1 otomobllle ıe-
ari.c!re nazın Noyrat'a hitaben neş _ !:erek ltongre mUddet1nce oturacağı otele git 

rettıgı açık mektupta şu şiddetli lisa.. mıaur. 
nı kullanıyor: Ba.stianinlnln riyasetindeki İtalyan heyeti 

"K b 1 • de gelml§ ve i§ cepheııl te!l Dr. Ley ile .. _ 
a u edildiği evde bir misafı"rı'n ha bi k .._ rço )'tlksek zevat taratmdan karşılan. 

yere tükürmemesi, sandalyeleri, masa. mıatır. 
lan kırmamrun, diğer davetlilere ha. Kongre acılıyor 
karete kalkışmaması en tabii içtimai Berlln 7 (huaua\l - BUyUk NUrenberg 
kaidelerdendir. Böyle olduğu halde siz kon~e.sı bugUn HJUer tarafından aı;ılacak. 
evimizde davetli bulunan Almanları tır. 
bizim içtimat, iktısadi ve siyasi mües.' Dtln Boloevtk aleyhtarlıfmı teınaiten kuru 

lıın sergi İlvtçrede bir mueevt tarafından öl. 

seselerimizle alay ctmiye, fırsat bul • dUrWen Vllhelm GUıılovun heykeli ve yeni ha 
dukça bu müesseselerimizlc mücadele ' 8 meydanının açılıı rtııimlerl yapılmrıtır. 

etmiye, onları yıkıp yakmıya, devir. iki )' Ortalama hAdlsesl 
meye, teşkilatlanmış işçiler arasında 
hasmanc temayülleı: uyandırmıya, Kadıköyünde Kurbağalıda oturan lcun-
"elh 1 k d' duracı Hüıeyin ile arabacı Azizin ara•ı 
v ası en ı evimizde kargaşalıklar " çıkarmıya teevik ve tahrik ediyorsu. bir kadın yüzUnden açıktır. Aziz dün 

ı gece evine gi<lerken yolda kunduracı 
nuz yl bilirsiniz ve iyi bilirzi ki siz H · 
hiçbir başka memleketin kendi va~ üseyın ile karşılaşmı§. araların.da der 

hal kavga çıkmış, neticede kunduracı 

nınıza karşı böyle bir hareket trazı kullanmasına müsamaha etmek taraf. Hüseyin bıçakla Azizi sağ kolundan ya
..,__ ralamıştır. Yaralı hastahaneye kaldınl-
ıı.a.cı değilsiniz. Nazır efendi, sizin ha'-'· 
i 

,, mıştır. 

s yetini kaybetmi§ matbuatıwza ve garlb Takıimdc Pıfşabakkal sokağında o-

lcrini~~!!~=l~:!~l~~tf!~ ~~:! turan Melahat da dün ıece evine gider-

t 
ken garson zeki yolunu kesmiş bıç;tkla 

ye prensiplerimizi açıkça tercih et • kt kadını kolundan yaralamıştır. Zeki ya· 
me e olduğumuzu farketmemi8 gibi kalannu§tır. 

HABER - J\1'$am 'Posfalr · 
~============r=====~==== 

Ht!-diseler ve fikirler .. · .. : . 1 2 ___ J 
Raif Necdet 

Ya zan: Hüseynını RDfatt 
(ÖIUmU ve cenaze loreni do:ayısilcJ 

Raif Necclet de ''Natt.a'' §irketinin 
Londra için tertib etitği seyahatte 
Londraya kavu~maJan vapurda kalb 
sektesinden ölmü§ ! 

Kendisini, İzmirli ve lzm.:rin o va. 
kitki idadisinden yet.işmiş olmakla. 
beraber, !zmirde tanıyamadım. Ben -
den birkaç yaş kadar küçük olması 
dola~siyle o mektebe girdiği zaman 
belki ben çıkmış olacaktım. Yazıları. 
nı mecmualarda, gazetelerde görüyor, 
okuyordum: bir gün öğrendim ki ben. 
den büyük olan karde!}im İbrahim Re
fikle bacanak olmuşlar; fikri akrab:ı.. 
lığın, ailevi bir şekil almasiylc biraz 
daha yakınlaşmış oluyorduk. 

İzmirden tstanbula gelip gittikGe 
kendisine Babıalt caddesinde, idareha. 
nelerde raslarken, sonraları iç güvey. 
si girdiği kayınbabası eski dilyunu u. 
mumiye nazırlannda.n merhum Hacı 1 
Şefik beyin Beşiktaş Yenimahallcsin.. 
deki evinde daha samimi olarak tanı .. 
dnn. 

Ra.ifi herkes gibi ben de biraz mağ. 
rur, biraz da kibirli bulduğum halde, 
bilha.s.c:ıa. son on, on beş sene içindeki 
t.emaslanmda öğrendim ki, onda gu -
rur, kibir değil va.kar vardı, ağırbaşlJ.. 
lık vardı; ekseriya. oturduğumuz ga. 
zinola.rda, yanımızda bulunan başka 
arkadaşlar gülüş, ahenk içinde va.kit 
geçirirlerken, ben ömrümde Raifin 
kahkaha ile gUldüğüne rulamadım. 
O kadar ağırbaşlı idi. .. 

Görüşülen §ey ister ciddt. ister ha.. 
va.i olsun, Raif sözlerini tartarak söy. 
ler, zev7.eklikten' biç hoşlanma.Zdı. 

1zmirin tanmmıs "Kestelli oğlu" a.. 
ilesi evli.tlarmda.n olan zavallı Raif, o 
aileye n!spetle Kestelli oğlu namı ve. 
rilen mahallede 1881 senesinde doğdu. 
ğuna göre pek de ya§lt olmıyarak ve
f a.t etmiş bulunuyor. O mahallede o 
~im aıtmda kiiçUk bir de cami vıi.rdll' 
ve belki Raifin büyük babalan tar& • 
fından ya.ptınlmıştır. 

Merhum bu akıbete uğrayınca ara.. 
!arına. katıldığı seyahat arkadaşlan o
nu yadellerde bırakmayı muvafık gör. 
miyerek cesedinin tahnitini ve !atan. 
bula naklini temin etmişler. Ceset bir 
şilep ile yolda bulunduğuna. göre ya.. 
kında kendisini kf)llamnız arasına. 1-

lacağız. 
Eski silah arkadaşları, Ra.üe mera. 

sim yapacak; Galatasaray la Kulelide 
yetiştirdiği ve düne kadar ders kürsü. 
alinde okuyan gençler hoca.larma son 
hürmetlerini ona layık bir şekilde gös. 
terecekler; bizim matbuat cemiyeti 
mi? O da. herhalde çiçek gönderecek. 
tir. 

Görülüyor ki, Raife yapılacak tö. 
ren oldukça geniş olacaktır. Yıllar. 
aanberi onun derslerinden f eyzalıp da 
- kimbilir hangi rütbeye kadar - ts. 
tanbulda bulunan genG zabitler, şim. 
diki talebeleri, biz dostları onu Kara.. 
köy rıhtımından karşılarken adet! 
hücum edecekler ve onu başlardan yu. 
karı tutmuş olmak için yüzlerce, bin. 
lerce kollar kalkacak; fakat kalpten 
gelen bir hürmetten doğan bu hal 
kimbilir nasıl b'r izdiham ve karga. 
şahk meydana getirecektir? 

Son günlerde kaybettiğimiz Hoca 
Ubeydullnh ile tıair Ali Ekremin ce. 
naze merasimlerinde bulunmadım a. • 
ma, Abdülhıık Hamidin tabutunun ya. 
nına bile sokulamamıstım; onu hiç de 
ğilse topraklara gömdüğümüz ~on da
kikada tabutu !çinde olsun görebilmek 
için o büyük kalabalıktan güç hal ile 
~ıynlarak mezarı ba~ına ko§tumsa da 
yavaş yava!j kalab:ı.hklaı:an halk, be. 
ni ister i8temez ordan da uzaklaşmı. 
ya mecbur etti: kalmak. ezilmek de. 
mekti! 

Bütlin bu sözlerden ~unu söylemek 
istiyorum: bu törenlP.r inti:ıam altına 
alınanın mı? O intizam altındaki de. 
rin sükun \'C vakar. hürmet hisleriyle 
herkes'n tabuta saldırmasından daha 
7.İyade içten matemli görünmez mi? 
\"e azametli olmaz mı? 

Ankara bunu da pek gür.el halledf. 
vermiş! Orada bulunduğum zamanlar. 
da 61Um acTlariyle mUteellim olduğum 
bazı dostlarım hakkmda yapılan o sa-

R~hrnctli Raif Necdet 

kin, sakit, fakat çok büyük bir inli. 
zam altında yapılan merasim. uçurum 
lardan daha derin olan o günkü mate
min derinliğini ne hazin tebarüz etti. 
riyorlardı? Acaba bu niçin !stanbuldn 
yapılamıyor? 

"Natta" seyahat şirketi Raif Nec. 
detin ailesine başvurarak mcrkndini 
hazırladıktan sonra artık hiçbir ~ey 
düşünmemelerini, tabutu vapurdan mc 
zarlığa kendilerinin naklcttireccklc • 
rini söylemişler: bu, bir nakliye şirke. 
tinin herhangi bir yolcusuna karşı 
göstermek istedi~i hürmetten ileri gc. 
lebilir; fakat Raif Necdet ki nz çok, 
fakat oldukça ince hizmetiyle talebe 
ya.zılariyle daha dün kalemini süsler 
ve beT..erken ve bizlerce tatlı tatlı o
kunurken, onu "Basın Kurumu"ndan 
ba.'jkasınm kolları arasına alması ne 
kadar doğru olabilir? 
Basın Kurumu diğer teşekkülleri 

şimdiden bir araya topbyarak eski bir 
yazı ' yoldaşına layı]{ olduğu merasimi 
intizamla yaptırmakta öne düşmeli: 
şimdiye kadar ''tabuta lüzumsuz hü. 
cuın,, sistemini kaldırarak ağırbaşlı 

bir ölü töreni yaptırmalıdır. 
Raif Necdetin kabrini ailesi acaba 

nerede hazırlıyacaktır? Bunu düşü. 

nürken de sivrilmiş kalem sahiplerine 
mahsus bir mezarlığı hatıra getirme. 
mek kabil olmuyor, ve galiba yerin üs
tünde bir araya gelemiyen k'mselcrin, 
yer altında birleşmelerinde bir fayda 
ve mana görUlmüyor. 

Hiiseyin Rifat 

Tuz flyatları 
tesblt edlld i 

Tuz kanunu mucibince tuz Hatla
rı hesaplanarak tesbit edilmiş ve bu· 
nun için memleket Karadeniz, Akdeniz, 
Adalar denizi, İstanbul ve Marmara ol
mak üzere beş mrntakaya ayrılmıj'.rr. 

Sahil mıntakalannda Karadeniz 
mıntakası için kilosu 3,63 kuruş, Ada
lar ve Akdeniz mıntakası tuz ambarlan 
için kilosu 3,60 (İzmir ve Foca aml.ar
lan bundan hariçtir). İstanbul da Mar
mara mrntakası ambarlan için 3,43 ku
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

Bu sene için 42 kurus olan vüz
lük ve 26 kuruş olan 50 lik Çuvallara. he 
deli hariç olmak üzere bir eylüHen 
itibaren yeni ffo.tlar tatbik edilmekte
dir. 

Selanik serıtisl n de 
TUrk pavyonu 

Selanikte açılan beynelmilel sanayi 
sergisindeki pavyonumuz çok beğenil
miştir. Yunan veliahtı pavyonumıızu 

bizzat açmışlar ve pavyonda bir saat 
kadar kalarak teşhir edilen mamulat ve 
mensucatı ayn ayrı tetkik etmişler'1ir 
Yunan veliahtı gördükleri intizamdan 
dolayı sergideki Türk memurlarını teb 
rik ve takdir etmişlerdir. 

Ekmek 10 para 
ne.uz l adı 

Evvelce de milli ekonomi kısmımız
da yaptığımız tahmin doğru çıkmış, 

ekmek ve francala fiyatlarını tesbit e -
den narh komisyonu iki aydanberi sa
bit bulunan fiyatları birinci nevi ek
mekte kilo başına 1 O ve francalada 20 
para. indirmeğe karar vermiştir. 

dlaq,ata dai;_ 
---- sıı Şehir tiyalr~ıo ııır 
1 

STANBUL belcdiyesırıt tstatı· 
tivatrosu vardır; falta )letıUı . ı .. zuın uııa ıı 

bul belediyesi bunun u aoğr\l5 
kanaat getirmemiştir, d~~elt otdll· 
bir şehir tiyatrosunun ne ~ ıııuesııc~ 
ğunu anlamamı~tır. öyle b~51111 , 1<a· 
senin masrafını kapatrn~ ti.iflU kll• 

d ··nibır u 
patınanuı.sı lazımgel ıgı . tiyatros '. 
bul etmez. !ster ki şebır biJe, 1<e11d

1 

bir varidat mcnbaı olrnaS
3 ısı sçl11"' 

yaği!c havrulsun. masraf k~;ı gibi !O· 
sın. ''Para isteme benden. 
ğurum senden . ., t kısıtlı111Jl 

Ş :?hir tıyatrosunun opcrc verilecek= 
faa.liye:ine bu yıl niha.yct 1,. hstt.il 

"'iın yorı.• t miş. Buna bir diyeceg . ·rn fııl<8 
d. •cbiJırı . 'bB 

memnun oldum da 1) • de 111 • 
ryetınC bit' 

tragcdıa kısmının f a,..'l 1 b()yle şe .• 1 
yet veriliyormuş: bunda.Il -bet ettı8' 
tiyatrosu _ halk ont.a.ra r~~if ıcoıtlc
için • bilhassa vod,·ııter, iddİ eser· 
dialar oyna vıp "ağır başlı, ~ bll~ıı. • . ı•_A.gır . _,ı~ 
ler<lcn.. çekinecckrnlŞ· . rıer oe" 
ciddi eserler dediklcrı şe) gertlt· 
' '' 1 olsa. 
bir k!ymet olan piyCS er 'e yer ,-e-
Meselfı. Shakespcare'c, ,n,sen a.ğbeti ~ 
r:lmiyecck ... Halkın onla.rtıd ~ı·ı· şetıil' 

nrtı eg · .<f\J 
mış. Halbuki bu dot>· - .ıcor'j or .' 
tiyatrosu geçen yıl J{rı:tl vet' Jt&

1
' 

~ salon. . ...!$ 
dıgt zaman haf tatarca k aerecev· 

k U t 
. eddedece ,. .. ıı. 

rnıyaca , m ş erı r . biliriı: 
dolmuş. İftiharla söyhY~.fillet ı•ııı: 
rimizde sanat eserine hU ıtsıe.t>ıll 
geldiğini öğrenen oldukça 
bir zümre teşekkül elti. . bLI b'' 
Şunu da ilR. veve rnecburıı~o· 'ifl· b9

' 
·~.ı Muhsı ~Aıı 

yırlı nef cc Ertu~· .... • tıa çıı11> ıı 
sım bir muhit i,indc scba a·1di· 011ı.1 
Muhsin'in himmetile eldC e 

1 ,.n)ttıı ,-e 
. · ·enler.,. cU 

muvaffakıyetini ıstcnllY b"lhıı,..cSS • 
b 1

.. ruz ı ·r tı-
unlar, esefle söy uyo ' ~:11 

küçücük tiyatro alcrnirni~~src'~ 
yatrosunun içinde çoktu. ~d _.,,,111. b 

. b' rıt-'" 1" 
den tercüme edilrn•Ş ır ıı:abJ! , 

a,Slfl!l ' lo JV 
komedianın alkışlnn~ "zülen ··ssfl.11• 

rına bir hakaret gibı • u • ı ı.&"'· 
karlar biliriz. Onlar Er~u~cf1~ 
sin'den evvel, Paris boıt ~ltleri o) 

~ ·od\'! ~ 
dan gelen en aşagı ' peniq 1;1· 
mıığa alı§mı13lar~1: .. bu a':ıcflltd~ il 
zulmasmı bir turlu h~!11 }ladd~ıı· 
"Tragedia oynamak bıtll11 ·ı bit • 
mi? Biz \'oddli oldukça ~c:ı~sil< ~ 
rette çıkarıyoruz, haJbukıa·vc yıll• ·ti 
leri kusurlu oynuyoruz.. 

1~ ,·od'1 

terter tepindiler: nih~~~r tiY'ıro; 
Verneuil komediatarını ~ d' .1,, Jı~ıı 

Ş 'trl ı U" dY 
suna tekrar soktular. 

1 
·sini ot' 

alıyoruz: vodvilden gayrı dır 
koğmak üzere imişler. i ·ede aeli~--

0 ~alde kabahat beled ~ ti oııs ) ... 
diyeceksiniz. Zaten t-abtı \,,e.ce.l' ,-t 
lemek doğru olmadığını .arı a~lat'ııt1_..ıı. 
d t

. t 4

1 
• : .. ın ıns ""'tev ar ıya ro a emırn ,,. . t yirıC il"' cıe 

zihniyetini bilirim. faktı. vtıf· JJefl'I ı.ıfl 
yenin de bu işte kab~a.tl tiyatf05~:eı
iki tane: biri, Şchır k ıue.Sr; ~
mlimkün olduğu kad~r ~Jtçe açtı' c1: 
mesi, hatta rağbet ~~r~ }(abııl etfl'tıtf 
barması lazım geıdıg1n1 dn dit oY 
ikincisi de Sehir tiya.tr05~1r.e. oııı~0,, - d'~C l sJ • 
ne sebeble, her ne en ı.,. mcdilll ıet 
sun, ,·odviller. hafif kO t, 0rıları dıf· :e;,•c clı 
nanmasını menetmez. ,erıctıtl tJÖ)ll 
vik etmek Eöylc dursun. 

111 ndtıll . . ııit 
Şehir tiyatrosunda !1111ııbcr Jl

1e11ııl 
yalnız vodvil oynaııncaz,. de tcfl16(1ll 

t d k 
gel kl ~,-ttJtı JC 

gaz:! :' e 0 Udtırn. a•.. V _. LI 
~·ı 1'. bC' 

ccTelim ki doğru de~'. btl h~ );91' 

Muhsin'in istifası gı~1• ceğifl11ı 
tekzib edilirse bir dı) c Ç 
maz. I h ,_1>-
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tebliğe ait işlerde 4: 
11 bllğlı 1 ıı.11ıı' 
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't' 111ell J&r ıc· 
f
. c bl ·}\ili> ... , 

ve mezunlar ecre l 11 • .Alil re r-. o 
zintisi tert'b cdnrni;ur. ııı< utt t :ıSJ 

• • • ıı.1111 • c:ll,. ·-·' 
vatın da\'etıyclerını "Jlıcfl" ııı•tP'"( 
zartesi ve ~rşcnıbe gtı e.ııbC>° ifıl' 
arası Çemberlit~S osm.ııe t.ef1' 
sındaki Kurum Merkeıt 
ca olunur. 



~LUL.~ ~~3700 
~~ .... CJOtuŞ~: 
~•relk.- b0ıV0ı11< 
u i!lbauaır ve 
,~Ok an ıneoeıru 

11Yıtk 
~ loıı babalar, büyük annelere 
~ lltlt derce hassasım. Onları gö-

r ~a hep kendi çocukluğum 
&ıı· 

1trı '] 
~cı •ı enin 80 - 90 yaşında 

~dababa., sı vardı. Örücü olan 
'°"cı~ b:rinin çırağı imiş: nedem 
•trl'lli tın eski adeti mucibince kı-
~da ş, darnat olan Hacı baba da, 
~ 11 

aile içine gecsmi~ ve bu st-
Uç b tıraklık etmeğe başlamış: Ai-

atrına . . k otug mensup yırmı otuz a-
' or.~·r bahçede, tavan arasında 
~ htn· •oynatırdı. Bu arada bal.ıa-
C 1 de b" ·· ~Yet uyutmuş 

t1ııı tıtesur, sakin, güler yi.ız!ii ve 
b' •bzına ·· b · · it ıtı·· gore şer et vermesını 

~ leıttaUrebbiydi. Bir tahta atım v;:ır 
'!'!~ !tnda yanan evimizin t ;ı· •ı 
'le' &ab h 1Soc1Jlc a tan akşama kadar onu 

ltı '°llara tatlı soğan. kaka çocuk
~Yar an 1,, diye arkamdan sürük

•tın :her oyunu oynarmışım. 
'G..~. li Uyruğu ve kulakları kop
t"lltıı k acı baba, bunların yerine 

~laşı~~;~k .. :,e .. kul.~k .. t:kar~ış. 
-.. ~ teı· duşurur, duştu., d:ve 
. "1t,ı ltıni • • 
\ 11litU • §trn. O gene takarmış 

~li~~.rnu~.üm. gene ~akarmış. 
t tek ır gun zarfında nıhayetsiz 

rarıa \htt ~cu nırmış. Ve alem Hacı 
'it iti' ltlara karşı sabnna, mu

•kasına hayran olurmuş. 
~.h.. • .y. • 

lq b" !> U\'"k ~tltat b u annelerimi tanımıyo· 
' te.,c ~bamın teyzesi ve Hacı ba
lııı.. ~1ıt, b·tıı olan bir muhterem ka-
~ t!)gtte. bilhassa hana en büyük 
\~ terdi. 

' beyit ~ ta11 .7. namaz bezi. dudakların 
4!1>dı' ';11\de §efkat, onu hala kar

rı g" .. 
r 0 ruyorum. Babam, çok 

~ }' ilhat bir hayat yaşamış ve 
~ıı ~il§atrnış. fakat pek gençken 

~~.'ıır~~kada bir şey bırakama
"lt ~ u anne ded :ğimiz bu ka-t lt'~ak tefek varidatı vardı. 

~.~ İa eh erkek kardeşi mevcut· 
~ teseydi, ömrünün sonuna 
~ e.,· 

~ 'Ilı~ ın~~ ala yaşardı. Fakat 
~' a. duştüğümüzü görünce, 

darı <hyc, yanımıza geldi. Va
~"" tltıe Ç?cuğiyle dul kalan anne
~ hiı ~ı;. gayet güzel yemek pi· 
~~O 'tdiğı halde, mutfağa girerek 

~ '~' )~ alınmaz "erzakından,, 
~ de ~ekler icat etmek mecbu-

~ İlt llltı '· 
'ıı_~ ~bbeti, fedakarlık, hatıraya 

'tlt dtrtndinin olmıyan çocuklara 
ec,,· 

~ inde bir bağlılık ... 

\..~hane ·g·· • .. • .. B"' 1 . -Ct;:: ~ orrnuştum. oy esını 
tı .tibı lly~~urn. İhtiyarlayınca 

b:. dq,ti degıJse bile onlara yakın 
~·~ ı.ı. 
'li ı..r \j. 
tt t lılil . 

~~~- ._ kernrneı ihtiyar .. Yetmişi· 
~ !k ha" J' ~I . , g·· ".atı yaııyor.... ım-
)'11ıt~L~lt UzelJ~k müesseseleriyle 
"~"!itte Çelttnıı çevirmiş ki, otu:! 

,_ ~tL~t h tıpta veriyor. Bir eğleni
~~I ~t h ''Yor ki .... 
<ıı. ııı· er 1 '1~1? ~ı'\' ey mevsimin.de gerek 
~ ~'lllt, 1~ ta~ta ~ta kulak takan 

\.~ heıııiğiıı· ern§ıresınin torunlarına "de !il?ıd~k~eren büyük annem 
1ılt.r .,, ~ 1 ihtiyarlardan daha 
~ aha mesut edi"yorlardı. 
I t ( VA -Nu\ 

~t11 ~hn" ayı ar 
'ı~ )&n kesUer ek 

"-' tıt!' k du ruyor il~) '-- Ctde • 
\;' ~tlar, §ehrimizde sık sık 
~~ °''}'4tı "da cereyanın kesildiği 
t~~ı 'birı·"b· - kısa veya uzun bit 

~tı . iti ka 
C<>ruı ar sına sıralanarak 

~~ ltel'fiye~ckted:r. Bu cereyan 

lı ~ lte,il 
1 0 kadar sıklaşmıştır 

~ 
1bi ~ tncden geçen bir gün ol-

)\1 cıeıa d"' 
'ıl'll ~ l'lıt · un de İstanbul ta-
~:"lı "-tıul?ıi ~~ defa tramvayların ce' 't q.s 'r ır. Bunlardan birincisi 
\ \ '\r~ ı~ ~dde!erinde, ikini si öğ
~ ~\ k'b 17 5

ararlarrnda ve üçün-

\~ htip; O de olmuıtur. 
~ ~ ~ halkı iıinden gücün· 

ı, ı Yetin herhalde ortı-
1 ıazı-.:ı-··"Ulr, 

• 
''.?. 3 

------------- ımm "'' ıımın• 

J'cııi§chir yolu, iizcriıtde Leman sokağı diye böyle bir yer 1."ardır. Buranın §tt kafüıc bakın da, SO°k'(J.k CJlduğıma ister 
inanın, i8ter inannıaym ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Çamaşırlık mı, sokak mı ! 
Pa. makkapıdan Yenişehre inerken insan 

ne manzaralarla karşllaşır ? 
Yaza n : Ha berci 

Foto~raFçı Ali ile beraber Beyoğlu 
caddesinden. Mis, Keresteci Recep ve 
Altınbakkal sokakları vaaıtas'yle Yeni 
şehre inen yolda ilerlememize devam 

ediyorduk. 
Fındık sokağı -denen harap bir geçi -

din köşesinde minimini bir bakkal dük. 
kanı gördük. Bu dükanınııı en büyük 
hususiyeti. camel:anlarına dizmit oldu
ğu kuru ekmek uiı:mleri idi. 

Ali: 
- Bak. bak, Ne garip şey, bayat 

ekmek dil;mlerini dükkanın camekanı -
na doldurmuşlar 1 Acaba bunları da 
böyle dilim dilim mi satıyorlar? diye 

beni ikaz etti . 
Ben ele merak t-ttim. dükkandan içe. 

ri girdim. Ne bakkal, ne de başka bir 
kimse vardı. İçer' si bomboştu. Geri 

döndüm. Kapıdan çıkarken. genç sayıla 
bilecek yaşta zayıf vücutlu bir kadın 
peni karşıladı. Konuıtuk: 

Geçeceğimiz yoll.arda lıcp Liiyle m~mzaral.:ırla kar§ı1a§1yorduk 

- Buyurun bir şey mi istiyorsu 

nuz? 
- Hayır. fakat şu ekmek dilimierini 

merak ettim de ne işe yaradığını sora 

caktım? 

Kadın ağzı kulaklarına vararak gUl 
dü. Bilmem ııe.den, sanki bu s~lim ona 
bir iltifat gibi gelmişti. 
- Bunları kendimiz iç· n hazırlıyoruz. 

Amma, hani başka taliplisi bulunursa 
pekala satarız da .• 

Sonra bir saniye sustu. Daha ciddi 
bir tavırla izahat \'erdi: 

- Elimizde kalan bayat ekmekleri 
böyle dilim dilim keser kuruturuz. Bun 
lar öyle mükemmel gevrek olur ki, 1i 

monata. çay ve süte batırarak yenme-

sine doyum olmaz. Hem biliyonunuz, 
r.ıideye de fevkalade faydası vardır. 

O böyle anlatırken, yan gözle vitrin 
raflarının üzerinde yığılı duran, toza 
bulanmış gevreklerin halini bir kere 
daha seyrettim ve gayri ihtiyari: 

- Anlatmanıza hacet yok, mideye 
faydalı olduğu görünüyor! demekten 
kend:mi alamadım. 

Bu &0kakları dolaştığımızdanberi. 
etra~ımı=da müthiş bir çocuk bolluğu 

vardı. Biz nereye gitsek, peıimizi bırak \ 
mıyorlar, hemen hemen 30 - 40 çocuk 
beraber dolaııyorduk. 

Her evin önünde 4 - S çocuğun 

oynamasın.dan bu mahallenin İatanbu 
lun en bol çocuklu semtlerinden birisi 
olduğunu zaten evvelden anlamıştık. 

Yavruların pe9imizi bırakmamasına ilk 
anlarda pek ehemmiyet verdiğimiz yok 
tu amma, i§ yavaş yavaş taham:nülsüz 
bir hal alıyordu. 
Bereket. kurutulmut ekmek dilim • 

leriyle meıhurl bakkalın bulunduğu 
Fındık sokağından geçip, doğruca Ye 
nitehir çarıısına inen geniş caddeye 
çıktığımız zaman, çocuklar sanki bizi 
yalnız mahallelerinin hududuna kadar 
geçirmekle mükellefmişler gibi, burada 
peşimizi bıraktılar • 
Kafamız oldukça dinç kaldı. Yürüdü 

ğümüz }"Ol biraz muntazamlaşmıştı. Fa 
kat uzun müddet rahat edemedik, bu 
runlarımız iğrenç bir lağım kokusu ile 
dolmağa başladı. 

Gerek Ali, gerekse ben. mendilleri 
mizle burunlarımızı tıkamak mecburi 
yetin.de kalmıştık. Yürüdüğümüz geniş 
çe yolun sağı, solu eski ve kısmen harap 
evlerle kaplı i.di. Kendi kendim.e: 

- Galiba Yenişehire değil, bu gidi~le 
eski şehire gidiyoruz, diye düşündüm. 

Şehit Muhfar mahallesi hrılkmrn llabcrc:yc anlatacak çok dertleri 
t·-:ırmı., 

Eski ve harap evler diyorum ı\mma, 
bu gene ne ise .. Fakat arasıra bir de 
boş arsalarla karşılaşıyorduk ki, işte 
kötü manzara o zaman tamam oluyor 

du. 
Sağa, sola atılmış çöpler, kağıt par 

çalan, 0 sabah yağan yağmur yüzünden 
üstelik bir de çamura bulanmış, berbat 

bir hal almıştı. 
Burada, (Leman sokağı) isimli lev 

hayı taşıyan bir yer gördüm ki hepsin 

den berbattı. 
Sokağın ağzı, sokaktan ziyade bir 

arsaya benziyordu. Bu arsada resimde 
göreceğiniz gibi üstelik bir alay çama 

şır da asılmıştı. . • . 
Leman sokağının 1 biraz ötesı ıse, dık 

bir toprak yardan ibaretti. Bu bayırın 
tam ortasında ise bir su ve lağım yolu 
görünüyordu. Arkadaşım Ali, bir taraf 
tan buranın resmini alırken, bir taraf 

tan da: _ 
- Ne sokak Yarabbimi Ne sokak! ... 

diye söyleniyordu. 
Sözüm ona yolun orta&ına asılı ça 

maşırların önüne iskemle atıp oturmuş 
kadır.lardan birisi bunu duyunca, ye 

rindt-n kalktı. Sert sert yüzümüze baktı. 
Sonra kendi kendine bir şeyler mm! 
dandı .. 
Fakat ne söyledi, Alinin sözlerine kız 

dı mı. memnun mu oldu~ bir türlü an 
layama<lım ! 

Tekrar yola koyulup, Yenişehire doğ 
ru ilerledik .. 

Koku yavaş yavaı azalıyor, fakat 
bunun yerine müthiş bir sinek bolluğu 
başlıyordu. 

Etrafta gördüğümüz diğer yenilik 
te, ev kıyafetiyle, yani üstlerinde bir 
kimono. çıplak ayaklarında terlik. bir 
çok kadınların, kapı önlerinde oturma 
ları, hatta bazılarının böylece sokaklar 
da dolaşmaları oldu. 

Epeyce yol yürümüş. adeta yorulma 
ğa başlamııtık. Yenişehir çarşısına da 
ha ne kadar yol olduğunu anlamak için, 
bu kadınlardan birisinin yanına sokul 
cium. 

- Yeniıehirc daha çok var mı? diye 

KURUN' da 

~ht;yar:ık lchlnde 
propaganda 

1htlyarlı#'ı gldrrnn bir 1111~· bulunmu~. flı:k 

kı :-<ılhn (luı;iıı ! "Eter buna nmvntrak otı. 
bilirlf'r:ı.e fcltlket :., ili.) or. C,,'lınkiJ: 

lhllyarlık da olmazsa, şu dünyada hlc; 
kimse rahat yUzU göremez. Gcnc;lık, Ya&a
yışm fırtına günlerldır. Bu &8\'ruk rüzgar 
ı,ağanaklanndan sonra şakaklara, alınlara 

ihtlyar!ığın luı.rı dbkUlllncr, hayal duru'ur 
Daracık bir köşe, geniş iklimler kadar yoru 
cu olur. Bir Ö\-Un yemek, bir kaç çubukluk 
dııman onlara yeter. Ya~anan geçmiş eıı gU. 
zel ve bedava bir sinemadır. Bu !ılmler, k~h 
dağların dalgalanan çimenlerine, kllh dur
gun denlzlr.rln göğsUnc da.lan gözler öniln
üen geçer durur. 

İhtiras df'nilcn kör dilenci, lhtiyarlı~ın 

lta('ll!tndan kovutmu~tnr. Gövclentn §ablanı. 

şr, gerginliğini kaybctmi~. ruh artık ıklde 

birde kılıç gibi sıyrılan atak bir \'&rhk ol. 
maktan çıkmıotır. 

Bu geV&tCyi§I utadan kaldırmak lnsanı, 

bitmez tükenmez f:ıkencelere mahkilm et
mekten başka bir neUce ,·ermez. K!in.serle ve 
buna benzer binlerce dev881Z hastalıklarla 

uğr&§lllak dururken, tutup böyle l.§ln lUks 
tara!mı eşelemek, bana hekimliğin, fennin 
ztıppellği gibi g6rUnUyor. 

CUMHURiYET' de: 

lnglllz gemllerlnln 
muharebe tarllml 

Umanmında. misafir ola.nık buJunaıı h. 
gUI:& gemllt'rlnden birinin dUnkl1 mulıattbe 

talimini ııt'yreden Abidin Davcr ıllyor kl: 

DUn, tngelfleldln talimini gördUğUme çok 
memnun oldum. Çünkü İngiliz gemlcl!P.rini 
if ba§ında görmek fırsatını elde ettim, fakat 
memnuniyetimin asıl sebebi §Udur: Yeni muh 
rlplerlmlzln tccrUbclerinde Ye talimlerinde 

g6rd!lğUm Ttlrk denlzcrıerlle lnglllz bahriye. 
Jllerl araaında hiçbir fark )'oktu. Ayni ma_ 
nevralan bizimkiler de ayni kudretle, ayni 
sUraUc ifa ediyorlardı. Bu mU§&hede. bana ' 
yalnız memnuniyet değil; iftihar da verd.1 ve 
pek iyi tanıdığım TUrk denizcilerine olan 
itimadımı bfr kat daha kuvveUendirdl. 

Altı sarhoş 
DU n gece yakalandı 

Dün gece Üsküdarda Paşalimanı 
caddesinden geçenler yol ortasında bir 
adamın boylu boyuna yattığını gör • 
müşler, zabıtaya haber vermişlerdir. 
Memurlar bu adamın yanına gelip ba.. 
kınca bunun sarhoı;ı olduğunu anla _ 
rnışlar, kaldırmak istemişlerdir. Yerin 
den kalkamıyan ve adının Hayati ol
duğunu söyliyen sarhoş tedarik edilen 
bir sedye ile karakola gö\ürülmüştür, 
Orada hüviyeti tcsbit edilmiş ve ayı_ 
lıncaya kadar bırakılmıştır. 
Cerrahpaşada oturan Ahmet de dün 

gece Beyoğlunda sarhoş olmuş, sonra 
evine dönmek üzere bir tramvaya gel. 
miştir. Ahmet tramvayda aşka gelmiş, 
üst üste nara atmıya başlamıştır. Ah 
met işi azıtınca tram\'aydan indiril • 
rniş, karakola götürülmUşttir. 

Bundan başka Kadıköyde oturan 
Hürrem, İsmail, Tevfik ve Ayazmada 
oturan Şükrü de sarhoş olup halkın 
sükünetini bozduklarından dolayı ya.. 
kalanmışlardır. 

Zeki Rtzanı n kumaş
larını çalan adam 
Milli Spor mağazası sahibi Fener

bahçeli Zeki Rıza dün zabıtaya müra. 
caat etmiş, yanında çalışan Petronun 
muhtelif tarihlerde kumaş çaldığını 
ihbar etmiştir. Bunun üzerine Petro. 
nun evi basılmış, kumaşlardan bir hay 
lisi bulunarak sahibine iade edilmiş. 
tir. Petro adliyeye verilmiştir. 

HAklmler gelecek 
sene terfih edllecek 

Adliye vekaleti, diğer devlet mc. 
murlarından yüzde kırk daha az maaş 
alan hakimlerimizin terfihine karar 
vc:>~ıniştir. Gelecek haziranda bütün 
hakimlerin birer derece daha terfile
ri mevzuubahstır. Bunun için bir ka.. 
nun layihası hazırlanacaktır. 

sordum .• 
Kadın müstehzi müstehzi yüzüme 

haktı. İki elini açarak etraftaki sinek 
yığınlarını gösterdi: 

- Çarşının, burnumuzun dibinde ol 
duğunu, bunlardan da mı anlanuyorsu 
nuz a 'bayım, dedi. 

HABERCl 
YARINA: Yenitehir. 



lngiliz fiJosu 
bu akşam 

Karadenize ~ıkıyor 
Torpito muhriplerinden biri 

dün harp talimi yaptı 
ln'1UZ filoeu l Ez ' Mtsa!ir tngruz fil~u. bu e.Iqam Bulgarls.. 

tazı ve Romanya llmanlarma gayri reamt , 

bir dyaret yapmak üzere Karadenlze çıka- ı 

cakt.11'. 
Dllo öğle üzeri mJsatlr logillz bahrlyelilcrl 

ıeretıne Bllytlkadada Anadolu klUbünde; 
Tutamfral Mehmet Ali tara.tından bir ziya.. 

tet verllml§ bu zlya!ette Genelkurmay Aa. 
baıka.nı Orgenual Aııım dn bulunmuotur. 

Yalnn erkeklerin l§Urak ettiği bu öğle yeınc 

gt.ııden 10tı.ra arabalarla Adada tıir tur ya_ 
pllmlf ve tekrar 1ngclfield gemisin dönUI. 

mfllttlr. Cem!. Hayırmzadalann arkaamda 
bir muharebe tallın! yapmt§. bu talim, Tllrk 

deniz zabitleri tarafından bUyUk a!Aka ve 
dikkatle takip edilmJ§tlr. 

İnplfield evvelA Bllyükdenye kadar git. 
tikteıı sonra d!Sncrek Marmaraya açılmı§ ve 

SO mille Cfderken denizden adam kurtarma 

t&Umi ya~, denize ablı:.n bir manken ye 
dl dakikada lmrtanl~rr. 

Adadan d&ıü,7te muhrip bir muharebe ta. 
llm1 yapmağa bı§lamıı ve hnzır ol borusu 

nu müteakip muhribe - tıpkı harpte oldu. 
tu gibf - yed! tane lngillz bayrağı çekllmlL! 
Ur. 

Bu emad& efrat sflAh bqm& geçmı, ve 
makindi tüfeklere maruz bir hava harbine 
huırlanııuı, topçu kaptanı toplan idareye 
baılamııtır. B1r aralık muhribin atıratl 36 
mile kadar çıkımı ve Hayrraızada açıfmd& 
llerllyen bir kotra hedet tutularak iki taraflı 
beşer kovand&o on kovan bofaltrldıfı !arze. 
dllml§tlr. 

Amlral ŞükrU Okan.la .Am1ra1 Mehmet 
Ali ve TUrk zablUerl İngiliz arkada§lannı 

böyle güzel bir gemıyl bu kad&r muvaffak!. 
yelle idare ettıklerlnd~ dolayı hararetle teb 
rlk etmlşlerdJr. Gem! akpm ııaat on sekizde 
Umana avdet ederek Dolmabal:ıçe önünde de 
mlrlemlştir. lngelfield Yavuzun önünden her 
get-l§inde Amirnl gemJmlzl ııtlAbendazlar "e 
i3Uk1Al marvını çalan mUzll~e sel!ml.adı.. 
(:ı gibi Yavuz da s1la.hendaz kıtasI ve hıgi.. 
IJz Jrull'§rnt çalan rnüzikaslle mukabele et. 
ınlşUr. 

Donanma kumandanı Tilmamlral ŞUkrU 
Okan dlln gece saat :n de mlııallr İngiliz bah 
riyelllerl 11erefine Tarabyadald Sllmerpa. 
!:ısta parla!< bir veda. rıuvarest vermı,; ln. 
glllz ve Türk bahrtyelllcrlndcn ba§ka ıchrln 
güzide rıimnlannda.n bir çok klmııeler de bu. 
lunmu§tur. 

Mfsaflr bahriycUler bugün öğleden evvel 
rehrlmtzde gezinttıer yapmql.ardir. 

Suriyede milli 
vahdet namevcut! 

Halebe de istiklal verilmesi 
için mazbata hazırlanıyor 

Ada.na, 6 (Hususi) - Halebe istik-
111 verilmesi i~ Rİf. mazbata hazır • 
landığı dönen §ay1a1ardan anlaşılmak. 
tadır. Vatanllere karşı Suriyelilerin 
h0fl1ut8ttzluğuna bu en biiyük misal 
tellkki edilmektedir. 

Antakya, 6 (Hususi) - Fran!a.nm 

yeni Sancak delegesi Roger Gnrreau 
evelki akpm geldJ. 

Antakya, 6 (Husust) - Şamda muh 1 
teli! mUesa~elerde çalı§an yüzden 

fazla Türkün i~lerlne nihayet verllmiıı 1 

ve kendi memleketlerine giderek ka -
rmlamu doyurmaları tavsiye olun. 
m111tur. 

Doktor Şehbender kabineye 
giriyor 

Haleb, (HuswıI) - Şam matbuatı. 
nnı tekzibine rağmen Suriye knbinesL 

nin istifasr haberi teeyyüd etmekte -
Ciir. Dr. Şehbender ve arkada3lannm 

iktidar mevkiine getirilecekleri anla.. 
§Ilmaktadır. 

Adana, Ş (Hıısusil - Suriye hUkU. 
meti her gUn yeni bir hldise ile uğra.§. 
mak mecburiyeitnde kalmaktadır. 

Cezirede vaziyet dilzelmedi 
Cezire muhafızı Tevfik Sami ile 

Kamışlı kaymakamlığına. tayin edilen 
Münir MUdevver vazifeleri bqma. git.. 
mişlerse de Suriyeli memur istememek 
te ısrar eden halk protesto makamm
d::ı. derhal dükkanlarını kapayıp evle
rine çckilmielcrdir. Bunun Uzcrine . a. 
halinin siliıblannın toplanması için 
jandarmalar şiddetli tahaniyata ha§
lamı§lardır. Yeni bir gürültü kopma. 
sından korkulmaktadır. 

Süveydiye, asker ve jandarma kuv. 
vetleri tarafından kordon alttna alına. 
rak umumt bir ara§trrma yapılmış • 
tJr. Şeyh Marufun oğullanndan Nu. 
reddin, evinde sil!h bulunmadrğt ve 
su~uz olduğu halde tevkif edilmi§tif. 

Ordumuzun 
Aydın manevraları 

(Bal tarafı 1 incide) , kudretli ve azimkar kuvveti görmek· 
Parie, G (A.A.). :- .A~~olu Ajan-

1 

ten ıevk ve galeyan duydular . ., 
cnm huauai muhabın bildirıyor: Mareşal Fevzi Çakmak Adanada 

Temps gazetesi, bir Türkiye mek-
tubunda ımnevraları takip eyliyen sala- • Adana 7. (~ususi) - Mareşal Fev
hiyetli bir plısiyetin intibalannı ncş- zı Çakmak ıstırahat etmek üzere diln 
rcdiyor: buraya geldi. Bu akşam 17 de ıehir 

'"Tilrkiye, davetlilerini takdire ve mezbahası parkında verilecek çay 
hayrete düJiirmeğe tannmen muvaffak z!yafetindc: bulunacak ve sa.at yirmi.de 
olmuJtur. Tilrk ordusunun Balkan or- de Seyhan bah~esinde şereflerine tertip 

dulan arasında birinci sayılabileceği a- edilen büyük ziyafeti !ereflcndirecek· 
paç.ık ıorünliyor .. Mükemmel bir kur- tir .. 

may heyetiyle, mesleğine ihtirasla bağ ~nel Kurmay Ba§kanımnm ıehri
lı ve bütiln Alman, Fransız askeri mec: mizde bir~aç gün kalmalan muhtemel
mua!anru yutmuı birinci ımıf mümtilz dir. 
genç unsurlar müvacehesindeyiz. As- Müttefik' devletler erkftnı 
ker. hele piyade, darbımesel olmuş mu- harl>iye re:s!eri 

lra-ttmeti, hareket, zindelik, fevkalade Dast. ve miıttefik Yugoslavya, Ro-
disiplin ve terbiyeleriyle her türlü hay- manya ve Yunanistarun Genel Kurmay 
ranbğa layıktır. Meriyette olan harp Baş'rnnları bir askeri heyetle An· 
nazariyesi Almanlannki gibi daima l:araya gelerek Cumhuriyet bayramı· 

mızda bulunacaklardır. 
tccaviUdür. Silah, ınalıeme mebıuldur. 
En ıon tekemmül derecesindedir. Hiç 
bir ekılk yok. Atatürk. kendisinin İn
önü ile Türkiyeyc verdiği takdire layık 
or.du ile övünebilir. 

Davetli ecnebilerle ata§cler bu 

Rahatta hAdlseler 
Ra t.. 7 (A.A.) - DOn dUlrktıı!ar kapan 

mı§ ve ekserisi çocuk olmnk Uzere nllmayt~
çller. ıatald&n do arak batrnP ç~ır
lar ve etrafa tqlar atmışlardır. 

Başvekil 
Varın lzmlrden 

Ankaraya gidiyor 
İzmir, 7 (Hususi) - Baıvekil is -

met İnönü yarın buradan 1stanbula ha. 
reket edecek ve oradan Ankaraya gide 
ccktir. 

ismet inönil ijün §thrin imar planını 
tetkik etmi§ ve ıehirde bir gezinti yap 
mı§tır. 

İstanbulda bulunan Adliye Vekili 
Şükrü Sarac:oğlu, dün adliyede bir çok 
davalan takip ve a~m Ankaraya ha
reket etmi§tir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bu ak -
§am Ankaraya gidecektir. Milli Müda 
faa Vekili Kazım Özalp ve Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya da yarın ak§llm Ankara
ya hareket edeceklerdir. 

Zongu}dakta bulunan iktısat Vekili 
Cetaı Bayar buradan Ankaraya dönecek 
ve izmirde bulunan Maarif Vekili Saf. 
fct Arıkan da Başbakanla beraber şeh 
rimize gelip Ankaraya gidecektir. 

Vekiller heyeti, hafta sonunda An -
karada bir toplantı yapacaktır. 

Pr. Afet 
Tayyare tle dUn 
Bilkreşten döndil 
Bükreşte toplanan antropoloji ve 

kablcttarih etnografi kongresine mem. 
leketimiz namına iştirak eden Profesör 
Afet ve saylav Hasan Re§it dün akşam 
Hava yollan idaresinin Can tayydresi 
le tehrimize dö~lerdir. 

Profesör Afeti, Reisicümhur Atatürk 
Ye§ilköy hava meyc:1anıdda bizzat kar. 
ıılamı~hr. Atatürkün refakatinde Nafı
a V e..1dli Ali Çetinkaya, Bolu saylavı Ce. 
vat Abbas, Bozöyük saylavı Salih ve 
Sab:ı.a Gökçen bulunuyordu. 

Biraz sonra Can saha üzerinde gö -
rlinınüıtür. Tayyareden ilk inen pro • 
!esör Afet, Cür.ılıurreis!ne tazimlerini 
ıunmuı ve s~yah::ıtin ~ek rahat geçtii-i 
ni a't'Zetmiş·ir. 

Atatürk beraberlerine profesör Afet 
ve Hasan Reşidi alarak Floryaya git.mi§ 
terdir. 

Sulh için 
Altı milyon Türk 
lirası tahsis edtldl 
lrıveçtn en büyllk snnayi gen ve "Elektro 

Lükrı.,le SellUloz konsortyom,.u dlrckt!Srtı Ak 
sel Vemcr Gren, bcynnJmllel ve ııoaynl aul. 
htln temin! için yapılacak ara§tırmalam tak. 
rlben 6 m1lyon Türk Uram tahsis ctmı,,t:ır. 

Venıcr Grenin billuıssn ~vik etmek iste. 
dlğf milletlerle !cUmnl smı!Iar anwndakl 
ııulhtur. 

lçtimııl ve ameleye mütenlllk lhtllAflarm 
halline ve halkın mhbatınl, kolalilı§tırncak 
meaalye de ıon derece ehcmınf:)-et "~rtlec k. 
tir. 

Lehisamın ilk Cumhur Reisi 

Padarevski 
Bugilnkü Leh Hilkti

met,nl şiddetle 
tenkit ediyor 

Meşhur piyanist \'C Lcblstıınm ilk re!ıl. 
cumhuru Padarevskl, bugünkü Lehistan h1l.. 
l~ctine karıı bir protesto mektubu ne,,ı-nt. 
mhıUr. , 

VllAyet gazetelerinden birinde intişar et.. 
mto ola.n bu mektupta, azı.bık reisicumhur, 
buı:rtlnkü Leh hükdır.etlnln, memlck tin lt!. 
madnu haiz olmıı.dığmı tcbarllz ettirmek. 
tedlr. 

Padarcvsld bundan S011r&, hUkllmetı dalma 
tazyik t dbir!ui almakla itham diyor \"e 

Sovyet Rusya il Nazi Alma.nynsı gibi iki 
kuvvetll kODJ1Uyu dikkate ala.r . böyle bir 
usul takip etmenin Lehistanm emnlyetlnl 
tehlikeye d Urec: ğin1 ısrarla. ııôyltlyor. 

Sabık reisfcumllur, bUkQmeU. kö~ il lsya. 
nını tıastnırken çoli merhan!e lzce hareket 
ctm~ olı:nıwnı da ayrıca t yl,p etmektedir. 

Ba gibi fiddctll it.hamlan n şnden yeg'lne 
gazete hemen hllk~mctçe toplat~ ve 
dlğer guetelere de bu m~·eye trn:.a:s eL 
menin aızr cezayı d11.ı:et edece ı ihtar edil. 
ınl§Ur. 

Bunun!& beraber, n :ırol:ın.an n:eklubu bu 
glln herkes biliyor. Bin!erce nü!hıw d:ı.kt.llo 
ile yazılm!§ cıuhııll! parti cıe!18Up13.."t ar&. 

ı:mda ve büttln memleket~ dagümıştlr. 
Son Uç hatta ı ::rlsinc Leh hUkQ.meti ta. 

rafından en kı eansür tedbiri al~ bulun 
maktadır. Mu!ı&lit ı;~te!ere. HflkQmet kar 
~ gelecek havadisler ne~rcderll'rıse gayet 
şfdd!!UI mukabeleterd bulunacnğı hnkkmda 
aevamJı ihtarlar yapılıyor. 

( Iomlnı: Post) 

Japonyayı abluka 
(BCJ§ tcuafı 1 incide) 

Amerikan bahriye malramatı, Ru7-
veltin Panama ve Singapur yolu ile 
yapılaca.k bir ablokanın 4 ay içinde Ja 
ponyanın ku\'vetini kıracağı mütn.lea.. 
sında bulunduğunu beyan etmektedir
ler. 

Japonya lng·ıiz notasına 
cevap verdi ama ..• 

Tokyo, 7 (A. A.) - Japonya.nın tn
gilta ye \'erm ş olduğu ce\·abın met. 
ni burada neşredilmiştir. Bu cevapta 
§ mdıye kadar yapılmış olan tahkika.. 
tın hadlı:cden bir Japon tayyare~inin 
m s'ul olduğunu meydana çıkarmamış 
bulunduğu b yan olunmaktadır. 

?ı aamafih mah.allind0 ki tahkikata 
deYam olunmaktadT. Ve facianın ne 
gibi ahval ve 5erait dahiinde vukua 
gelmiş olduğunu meydana çıkarmak i. 
çln hiçbir gayret esirgenmiyecektir. 
Cevabi nota, tng:Jiz memurlarmm is
tikbalde Japon memurları il,, te§riki 
mesaide bu unacakları ve tehlikcli mTıı 
takaya girmek niyetinde oldukları za_ 1 
man keyfiyeti evvelden Japon ınem11r- 1 
larma ihbar edecek! ri Omidini izhar 
etm ktedir. 

Japonya galip c:c'se bile 
ikt~saden mahvolur 

Nankin, 7 (A. A.) - Merkezi siya_ 
si meclis reisi B. Ouang.Tehin.Ouei, 
radyo ile neşredilen bir nutkunda ez. 
cümle 15wılan söylemiştir: 
"- Şimdiki vukpat, Çinin bezime. 

ti değil, beliti Japonyarun itisaden yı
kılmasını intaç edecektir. 

istirdat 
Şanghay, 7 (A. A.) - Çinliler, Pa.. 

och.an'ı Japonlardan istirdad etmi§ ol. 
d uklarmı bildirm~ktedirlcr. 

Hem suçlu, hem giiçlii : 
Jngiltereyi it ti ham ediyorlar 
Tokyo, 7 (A. A.) -- DUn öğleden 

sonra mümessiller meclisinin bütçe 
encümeninin heyeti umumiye ce1sesin. 
de bir taraftan hariciye nazırı Hiro. 
ta ve 15ahriye nazırt Yoııni, diğer ta. 
raftan Seyukai fırkasının nUfuzlu ft.. 
:r.asından Azuma arasında Hugessen 
meselesi hakkında şiddetli bir mUna _ 
kaşa zuhur etmiştir. 

B. Azuma İngiliz notası metninin 
Japon donanmasına. karşı bir hakaret 
teşkil etmekte olduğunu, çünkü bu no. 

tanın Japon hava kuvvetlerini asla 
f:ark gözetmeksizin gayri muhaııblere 
teeavUz etmekle itham etmekte bulun.. 
duğunu söylemiştir. 

B. Azuma, hariciye nazırından tn -
gillz notasını mu\'aftk ve makul tellk.. 
ki edip etmediğini sormuştur. Mumai. 
leyh, aynı zamanda seyahati hakkın. 

do. evvelce malıimat vermeksizin mu
harebe mıntakasmı geçmeğe teşcbbUs 
etmiş olan İngiliz sefirinin hadiseden 
mes'ul olup olmadığını da sormuştur. 

B. Hirota, tah!tikatm mecrasını ta. 
kib etmekte olduğunu ve taarruzun 
bir Japon tayyaresi tarafından yapıl. 

mı§ olduğunu ~t eder ortada hiçbir 
eey mevcut olmadığını beyan etmi~ -
tir. Nazır, Japon bava kuvvetlerinin 

ga~Timuharib1ere kasten tecavüz et • 
melerinin tasavyuru gayri.kahil bir §CY 
oldu~unu ilnve etmiştir. 

Bahriye nazırı Jonai. Japon donan
masının gayri insani hiçbir hareket 

irtikap etmemi3 olduğunu beyan et • 
miştir. 

Japonyanm imparatordan 
nufuzu korkunç şahsiyeti 
Japonyada. ''Kara ejder" namında. 

ki gizli te~kilatın, Japon siyaseti, tu.e. 
rinde ne büytik bir tesir icra ettiği, 
dünya. matbuatında ve gazetelerimizde 
müteaddid defalar yazılıruıtır. 

Bugün gelen, fraruuzca Paris - Solr 
g.,ı:eteoai, muhacirinin yalnız Japonya.. 
da dem!, bütün Uzak Şarkta dehpt 

s ~bu korkunç teşkilltm nıha.nt re 
isiyle yaptığı çok pyanı dikkat bir 
gorillmeyi neşnt.ı:ıektedir. 

85 yaşlarında olan Toyama Mltsuri 
yalnız MeiJi'nin hü.kümdarlığmdanbe
ri Japony:ıda. yapılan bütün siya!l su. 
ikastlerin eleba~m değil, ayni zaman.. 
d:ı, 19D6 te. Rus • Japon harbinin ve 
bugünkü Çin • Japon harbinin de baş.. 

hca, !milidir. Bilhassa, Rusyaya karşı 
harb ilan etmek için o zamanki b~ 

• - · · rovam" 
"liara Ejder., ]?.C1S• cetif 

1 nasıl ~ 
vekil prens !toya ka.rş ~ ihti>" .O~ 
kullandığı, bu deheet sn.~ deki bU) 

. "zcrın 
aponyanın siyaseti u .9.ffdir: ., 
tesirini göstenneye k s,rka~ f 

Toyama, yanına. be!l :mal'~ 
larak doğruca 1to'nun ~ 
miş ve şöyle demişti: ra ·a ka.ffı ~ 

"Japon milleti ı:us) ) 51ze, ~ 
ilan edilmesini istıyor. ,,.eri.>'o~ 
d"rt tl'k hir mühlet ~ o saıı. ı ·ıs.ve e 
Sonra bir tek kelime 1 

çıkıp gitmiştir. tti~Jııl ~ 
· 'fade e t,.,. 

Bu sözlerin neyı. 1 ·rrni st• ııP' 
ala anlıyan başvekıl. yı jcstif· 

·1· et.JJ'l"1 ~· 
ra. Rusyaya harb 1 an 

1 
netice • 

bin Japmılann gal~besiY endll· ~tf 
mcsi, Japonların nazarı gert~_,,s, 
''Kara ejd~' teşkilatının rııı bD"'" 
bilhassa Toyama'nDl n~ J 
tün arttırmıştır. 0tr(C 

Bu!?Un bütün Japanya:Yl ~ ıtC' 
garib 

0 

ve fakir evden idııte .u '*' 
• tshf.1J1UP fi' 

hatta imparatoru bile nJısi)'C~'.J 
ten bu §ayanı hayret ş }Jirfne 1'fl~ 
ris - Soir gazetesi nıuJııl. ı:ıı ~ti 
uzun beyanatta. bilhassa. .. w 
me. şayanr dikkattir: ili' iP'. 

lıl anld · - Sovyet RusyaY ~ 
m görüyor musunuz? döğti.dl~ , 

- Hayır! Sovyetıerle bu1' d(Şf 
milmkUn oldıığu tca.daT ça. ~ 
mek lazımdır! 

1 
yo"-P <fi' 

- Fakat siz. Rusyayl& :ı·el< i~ 
müniZ!tlle mi mucadele e ~ 
sun uz': ~iltt 1-' 

- Sadece komUni~;ıJllCt•~ ' 
haleti ruhiyeden ve lı ·: .... ini 

· t teJ"-
ret ederim. KomUnıs: ,ı~ 
vetınek elzıemdir. 1"0yaı:1~· 

s0rıf1l ,..; t1 tı 'l 
Muhabir, bundan . I' ftl\ y- q• 

ta!ebesi olduğunu eöY ı) J{J1 "';,· 
met reisi Mare,a.l çıı~ ~roııJtl ı<(fl 
temvı etmi,a ve şu su• 5ı;yte~tf' 

- Onu iyi ta.nıdrğtıtıs tııtlııP 
bana liltfen onunla. ~! _.fıJ,ıı (1 

nızdan bahseder rnis tııı doe1':~ 
- Çang.Kay.Şek befl,,eri ~ ~ 

talobemdir. Onu ~Jd311 .-dlitl 
•'JcsJl r- . .ı 

ve hatta. kendisiyle ~ y 

var. ne e ~ 
- Bundan birkaç ~t~ lf 

ziyaret ettiği ve bU zı ~şt 
komünizmle mncadeleye " A" 

., p:ıU· JP'J. 
leniyor, bnnlar doğrU 1'ıs. JJ 4. ~ ... e"' -~ı1111t> ,ıc" - Dogrudur. ona iri""':·,. ııı~ 
nm yardımiyle Çini aSflsıısıı b~. 

9 
niycn komünizmle aıtı ıye ettı ,ııı 
deleye girişmesini t3 ''fl 00 ~~..iltll)f 

etıl11 (10'-L.r-- Talebenizden ııı _....,. ıı.r • tıJlu-_.ır.t' ~ 
- Evet çok metllll olJll"""j (1 r 

rağmen, ondan rn~: \'Sıboetduf'; 
lıyım. Çünkü, bugilD i ,.P""'. ~ 
rait içinde, efrafında:~ı ııJ ~ 
nı iru1anlara rağıxıen, Jıf) ~ 

etmiye çalışıyor! ''f'~ f 
Fakat, muhabir .. b~l< tı11ı ı1P ~I' 

ce\"B.bı verirken bu~ Jef'.,ıc 
.. 1 . d k ....... ıız btf goz erın e, w. ·- d 

diğini söylüyor. lf' 
Yeni bir ıt90 ~ .. 

torpil~!~~ 
Napoll, 7 (A,A.l - ~dO-~.r,. 

34 mfl sUra.tfndeld ''P1 JtlOG"'" 
murtn ve kesi! bir bııl~r 
halde d!'lllu 1ndlrllrnlt · 
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şllıldi 
•ıar; Yavaş yavaş işi anlıyordu ve 

1

. 
'. fak nın ucun.da şu cümleler top-

~ at s• . ' lı ... sı çıkmadı: 
}'a ... u &ece gezintiyi benim &ebe· 

rtı. Çti k"' b 
1 n u en, ne olursa olsun 

t tate~:d~ gelen adamın yüzünü gör
~l'tı l§tıın.,, 
rı.. k eınind·. 
vıııı 1. 

~--il· ;ıa~p gece ziyaretçisi işte bu 
,.:,ıı· kın bu feci anda bir söz 
~ •ııatuınl doğru o!madığım hissede-

. lcr'd kylcrj 1 e, anlaması lazım ge· 
, Ctı .... 

1 
elbette öğrenecekti . 

'', ~·ıcr 'd 
ı , ten gı enler oldu. Hocalar 
Cı\>ar a~.c hazırlandı. 't h"koylcrden adamlar üşüstü ve uy" • 

Uk şatafatlı merasimle kalk 

-Gıtu be 
lıtt b~'Ydi Y son ~erecede miiteessir 
~ di. l<'ak · ~crm:n onu tescili etmek 

ftl&\:ct a~ bır türlü yaklaşamıyordu. 
hır lanıi ~n koca a rasında yeniden 
Ctıı~, : 1Yct uyandırmam!ştı 

~~ ~U!tü alknıazdan evvel, i>;enç ka· 
t tr1t '-beye yaklaşmak istemişti. ' , ... 
~ liaYır. Ne . . d' b . 

il. 1{ ' rmın, şım ı enı yalnız 

d~ıt ..... ~rdeşimin cesedi bu evde 
:t '" •ulid l\~oru detçe kimseyle konuşmak 

.,,· ded~· Onu bir başıma bekliyece
~dı ı. 

t~c·. n fazı . 
~ılerck ~ ~srar ctmedı. Bir köşe· 

tı,.,- teki h?U§ıinmeğe başladı. 
"''llftl /\ adise saat onda cereyan 

,; ~ot~ba Celal ondan ayrıldıktan 
~ o~aa :1~~ gidip ~ikayet mi etmiı
?i ~b 0 

keyle ata atlayıp kırları 
~ ttllıi11 mı Çtkmıştr. lıı... hcyeca . . d . . 

·<ıc n ıcın e ıstemıyerek 'i Sebep ·~ ' .. .. .. ~ ~i oldugunu du'iunuyor-
~~t '-en fazla korktuğu buyıiu 

ı...qıı.. ıtabah .. 11 "'<tfl b.. at onda mıydı? O, hic 
'tn~yl: bir neticeyi, böyle bi; 

ş, ısternemişti. 
~t~ • .. • 

~c 
~merasiminden birkaç giin 

'ı;tt· n kocasının odasına girdi. 
~l~%; li bey 1 Kardeşini.ulcn bahset 
"\ııı tcl<f' 0 , ı İat 1.m. nun bana yabancı 
, 'l'~1 eınıyorum. 
~1 ~lılla llıaz~ınız ki ..... 

~t t ~ıı cının misiniz? 
b, • ~u 

'""llıya Ştü beyi sözdü ve tekrar 
• "· tak· ~ il( • • 

ı. ~14 ~. aı · k 
1~dı lıı~aııcı 1: adar eden her şey ber.i 

ıı... 1~ b' ır .. Bilhassa bu derece 
.,.t.... tr b' 

,ııı ot... ıraderiniz hakkrnda ma-
ı.. '\, ··•asın . . 
•qt •le d' ı ısterım. 
~ ~~ IJ!ey· 
.~rdı. Q ıın? Yaşça pek az fadır 
tp tt ~i'tılnıeraber büyüdük. Hiç bir 

tı Ç0~ ildık. Bu feci kaza beni ha· 

tdı~ t~i llli.ıkedderim. 
otıı n olu 

t 0ıı~_1l'I. };' nuz ki kedcrinlze iştink 
~~ b '"4n ~ altat ne olur, kendinizden 

, 
11 Çİft)j~a ba~sediniz. Çocukluğu

~ \' 0~ c lllı geçti? 
hı d0~ • ~ e mü b ., . t ~ıııı ı;;dlık nase et. Bız stan-
'oıı~ ~ >tardı~ l3oğaziçinde büyük bir 
' ttldjı. · Buraya ancak harpt:n 

'ıt' ... Ç" 
, %rd k linkü herkesten kaç· 
~ ~içi ,u . 

ile) n. N· · 
~ , ıçın? .... Bu inzivanın se-

, ,~~~er · 
tı 

11 
. .._rap ının ! Bu feci harhin bi· 

\tt' ~İlha ettiğini tasavvur ede

' ba birden •sa zavallı kardeşimi! 
ı. tııı.a co~,, k . 
~'\o' • feı·k :r-ra • erkek, mılletle-

~rc ba§t etler açan umµmi har-

~
t~ ıı._ 'rab ildı. 

~ıı er tah . 
ıı ~ıı. ter sıı etmiştik . Fakat ge 

tr~ u,tilnd·~k tnaddcten kardeşim 
ı. '~t· u. o .. 1 .. 

\~'ciı ·ı ı, ~·· •oy c, guzel. 1~ki 
tlt '<le Çık Uhcndis mektebinden 

'•' e, " tı. İst'kb 1 'l•di. "."'tada a ona g-ülüyor-
p hu 11 ., harp onu cepheye sü-

., .ray, 1 
'°'~ a t üst eden menhus 

rd~ı;· 
es.. •111 d" 

l ·• h ınç · · ıı -qfta · ırı yarı olduğu irin, 
"ı~ ilt~<!.d<!~ı"azifclendirrliler. Ve. o, 

''\o' " arı J?ib · tlt ile h '· ~arkı söyliyerek. 
il ~ Udıv.Ja . . 

~. avır gıttı . 
'•, tı~ "e h 

~ c kaıd astalrklı olduğum 

Ilı ıı.,..,.Ctlj ~~· Sanki muhafaza edi ı 
~~ ~l\tıltarı ~r nulm•s·m gibi .. H:ıl 

Nermin, hayran hayran, bu belagati 

dinliyordu: 
- • • • Genç sıhhatli adamları ma· 

tül bırakmağa ne lüzum vardı? Geri.de 
bu kadar alil, hasta ve ihtiyar var 1 

Genç kız, daima sakin görmcğc alış
tığı Rüştü beyin bu co~kun halini ür
pentilerle seyrediyordu. 

Rüştü devamla: 
- Vaktiyle harplerde gürbüz in

sanlar öne gidermiı. Fakat o zamanki 
hapler §·n:.dikilere benzemiyor. Orada 
kükriye kükriye çarpışırlarmış. Ya ölür 
ter, yahut da aapasağlam avdet ederler· 
miş. Halbuki bu devrin muharebeleri 
öyle mi ya? 

''. . • Her neyse ... Kardeşim hudu 
da gitti. Orada müthiş surette yara· 
landı. Yüzünü berbat eden bir yaraydı 
bu. O güzel erkek, bir an içinde kor· 
kunç ve igrenç bir canavara dönmü§tÜ. 
Beş sene hastahanelerde yattı. En iyi 
doktorlar yüzünü tashih etmeğe mu· 
vaffak olamadı. Hatta Avrupada bile ... 

·· i-.ı.nlıyor musunuz? harp, kardc11imt 
manvetmişti O, artık, insanlardan ka
çan, gizli yaşıyan bir ceset halindeydi. 
Halbuki ben gerilerde mahfuz ve ::öilp:ı 
sağlam kalmıştım. 

''Daha ne söyliyeyim, Nermin? 
"Kardeşim hayatrndan nefret etti. 

Bense ona kc.rşı mahcup bir vaziyettcy· 
dim. Çok sevi ;("Orduk. Bcn 'm sıhhatim 
bir gün onun nefretini mucip olur kor
kusiyle titriyordum. Çok acı günler 
geçirdik. 

"Aylarca, intihar etmesin diye pe· 
şinde dolaştık. Zavallıcık b:r türlü 
yüzünün iğrençliğine katlanamıyordu. 

İşte o sıralarda, aklıma birdenbire ha 
yattan çekilmek, böyle ıssız bir yeri in· 
tihap edip onunla başba,a yaşamak gc-! 
di. Belki bu suretle acısını teskin et · 
miş olurdum. 

Burasını buldum. fstanbulda bazı 
emlaki elden çıkarıp satın aldım. İsstz· 

dı. gelen g :den yoktu. Meıut değilsek 

bile hiç olmazsa sakin bir ha.yat yap· 
mak ihtimalimiz vardı. 

Nermin: 

- Ne fedakarmış51nız, ne feragat· 
limişsiniz, Rüştü bey! Bu genç yaşınız
da böyle bir inzivaya katlanmak! . dedi 

- Fedakarlık hiçtir •. Mademki bir 
faydası olmadı,. Zavallı Celalci<''im bu-.. 
rada da ıstırap çekti. İnsan talisiz olun
ca nereye gitse kurtulamıyor. 

Bir an sükut etti. 
- İı!te Allah çiftliğe ôe Nermini 

yo11amrştr. Nermin yani kadın! Ve za· 
vaUı CeıaI. gene maliıllüğünün acısını 

duymağa başlamamış mıydı? 

Birdenbire, genç kadın &Ordu: 
- Bir sene evvel kat~p aradığını!: 

zaman, kar~frşiniz için miydi'! 
- Yok, hakikaten kitapları dti%elt

mek lazımdı. Fakat kadın iştemeyişim 
onun içindi. ~akkım da varmı~ ya ... 
Çünkü siz onun iç:ıı ı.,,,. rHindürücü bir 
§ey oldunuz ... 

- Neden? 
- Çünkü sizi görünce kadın mef· 

humu onu çileden çıkardı. Yegane gör 
düğü kadın sizdiniz .... 

Sustu ve sonra sesini dcği§tirerek: 
- Artık bunlardan bahsetmiyelim. 

Nermin .... Bunlar, zavallı kardeşimin 
esrandır. 

- Yanılıyorsunuz .... B'lakis her şe· 
yi bilmeliyim. 

- Hayır. Kardeşim öldü. Hiç ol
mazsa ruhu rahat etsin ... Son uykusu· 
nu rahat uyusun .... 

- Fakat ben rahat uyumuyorum .. 
Hakikati öğrenmek istiyorum. Ölüleı e 

hürmet etmek için hayattakileri delirt
mektc m1na yok. Vallahi bazan öyle o· 
luyorum ki çıldıracağımı sanıyorum 

~farlem!d si? biliyorsunuz, bana her şc· 
yi izah edin, ( Deuam1 uar) 

lıtı >ıllı g~ı· unun tamamen :ıık": 1 

v, b•~'lvıı-.... ır. I<uvvetli. dine. zeki ....... , .. \M.,..., 
·~· -·•ıah /\ · 

~~ Q 1 ttı l?'b· · t_eşten uzalı: tutma. 
ı, ),f ~~liı 1 ınarızleri, lüzum5ı•zlJ. 
,,.da.. 'd . 

~l.lt.~.ltt acık ~ an toplara et !a?rm ... 

'1ılıtıY'Ordu. 

HABER - Mıam poataaı s 
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llt'i&'A'a~TARIH 
aae sene evvel bugUn - -

80.000 
kişi 

işte ha1kikat 
bu! 

Tuna ve Teis nehirlerini ge~crek Çapkınlıx, Seza'nın zevki de~il. , 
kaleler fethine başladl maişetini k.tzanmak vasıtasıydı. Üç ta· 

ne d<>stu olması, zamane icabıydı: 

So··yıe hı· •· " '~0pasın r u Neylersin, bir dost geçindiremiyor! 

e ile I i ni' a gak I a I 1n1 Henüz pek gençken hayatını kur-
mağa muvaffak olmuştu. İlk evvel mü· 

bağlayıp f eSIİOl rebb:ye olarak bir ailenin yanına gir-

elsınleı / ,, miş: evin beyi, hoca hanıma karşı faz-

15:n yılı 7 eyıoı gUnü (9~ 6 Ramazanı la alaka göstermişti. 
~G ;;ene evvel bugün Sadrazam Soku11u Zengin ve ihtiyatkar bir erkek 
Mehnıct , 80.000 ki§ihk bir ordu ve cUı topla olduğu için genç kadını ailesinin orta-
e\'Velt •runayı ve sonra 1'itel yakınlarındaki sından ayırdı. Ona hususi bir apartman 
Telli şehrini geçerek Hcçc kalealnl muhara tuttu. 
rc!erck uptetti. Her gün bir saat kadar uğrar. o

ı.rua:ı:zam ordu her iinüne gelen yeri zapte. 
ı.Uyor, mukavemet ed<>n dllııman bir mUıldet nunla vakit geçirirdi. Seza'nın bu ziya-
ıonra dehşetle kaçıyordu. retler.den arta kalan saatleri bomboş 

nu &derin birçok B<'bebleri vardı. Bir de. geçiyordu. İçi sıkılıyordu. Tahsilini 
ta Macar kralı Tranşi!vanyn:;ı ilhak etmek ve ilerletmek istiyordu. Hukuka devam e· 
kral lı:abellayı da uzakıa~Urmak istiyordu. decekti. Fakat tam o ıırada kötü tali 
Bunun için babMı Gregunrın yardımı ile bir 
çok muvaf!aklyctlcr elı.lc ediyordu. karşısına çıktı. Kendisini himaye eden 

Padişııb SU\cymt\ll, şark seferinde bir çok ' adamcağız anaızın, bir apandisit kri-
) erler fethedince zafernnmelerlnden birini zim!len yuvarlandı, gitti. 
<1c FcrJinanda göndermişti. Bu zafername, Kızcağız, pek güç vaziyette kaldı. 

Alman mühtedisi olan tl'rcUman Ahmetle Tekrar mürebbiyeliğe başlamak istedi. 
~;önderilmiştl. Sebı:ıbi de lisan bildiği için 1 Fakat o sıra arda başka bir erkek karoııı-
vaziyctı anlayacaktı. Ahmet, ı;·erdinandın :. 
11.ğı.ındnn kaçan bazı dlmlelC'rden Tranailvan sına çıktı. Onu "deruhte,. edeceğini va-
ya hakkındaki maksadını öğrenmişti , adetti. · 

lşte bUtün bunlar Sülcymant şüphe:endtr. Yabancı evlerine gidip alemin ço· 
ıuekteydi. Bu esnada Rab ve papa arasına cuklariyle uğr~şmaktansa, kendi evce· 
t!rçok yerleri zapteden \'elic.an bu mevkıle ğinde hanım olmağı tercih etti. Velcvki 
r'n kumandanının askeri ile karşılaşmıştı. 

d il Ü s1 
metres olarak .... 

Kuman an a ı Y ı: e rle bırkaç bayrak ele 
ı;eçirln:e iş tekrar alevlendi. Tahir bey, eski bir noterdi. Onun da 

Babası Grc:;-uarın hareketleri de kralıçe hayatı, dosyalar kadar muntazamdı. 
h:abel\Byı §UpheJendlrrnekteydl. Oğlu için Her gün beş buçukta gelir, sekizde gi· 
padl~ahtan yardım i8temek mecburiyetinde derdi. Eli açıktı, fakat ayni zamanda 
kaldı. Bunlara nlhay~t vermek btiyen SU. bu yaptığı f edakarhktan fazlasını ya-
ı~yman Mahmut çavu§a: 

-- Tız 'T'ransilvayaya Git. üç millete, yani pamıyacağını. genç kadının ihtiyacı 
:.ı _cartara, Oseklcre ve Sakaonlara söyle varsa fazla kıskanç olmadığını laf ara· 
papası hlıkiımctten uzaklaştırmak için el smda anlatırdı. 
'e ayafını baglayarak Oımanlılara teıılim et Seza, zahiren isyan etti: 
ıoinlcr. Bundan sonra da kraliçeden ve onun - Ama yaptınız ı Ben bildiğiniz şır· 
sadık mUflavlri Petrovlçden ba§k&$llla itaat fıntılardan değilim. Hiç bir zaman sizi 
t'tmeılnler, dedi. 

aldatmam. Fakat bu emir yerine gelirllemedl.Papu 
hükumetin ııadık bir bendesi olduğunu tzhar Fakat birkaç gün sonra gezinti es-
ortiyor, vergilerin verilmemesini başka ae. nasın.da rastladığı bir garaj sahibinin 
bc-blere aUedlyordu. teklifler:ni §U suretle reddetti: 

Bu gibi karı~ık pUrUzlcrl ortBdan kaldır. _ Ya~h bir dostum var. Ondan 
n•ak iı:tn cezri blr fleler U.zımdı. İ§te SOkullu dünyada ayrıla.nam. 
M.000 ki~ ile bu ıe!eı1 yapıyordu. 

Yukarda da yaı.dığımız gibi her ufradığı Garaj sahibi, kadının ayrılmasını 
:yeri zaptederek ilerliyor, hiçbir kuvvet kar. istemiyordu zaten ... O haftada bir iki 
~mna duramıyordu. Bu ae!erin neUeesi çak kere gelm~kle iktifa edeceğini söyledi. 
ı.zıındur. Dalma blribirleri ile mücadele et. Çok içen bir adamdı. Bilhassa iç· 
mekte ..:>lan kumandanlar, prensler vesalrele. tiği zaman paraları kolay savuruyordu. 
rln b!'psl cezalarmı buldu. Biribirlerinl öl • 
d11rdüler. Blriblrlerinin aleyhinde bulundu. Kadın bir üçüncü dost edindiyse 

o da kendine arkada§ bulmak gayesiyle 
icii. 

lar ve mesele h11.lledllcll . Yalnız bu seferi 
yazan ecnebi tarihler TUrk ordusunun bütün 
mııvaff:ıklyetlerinl tes 1dü!lerin yardımma 

l\t.fetmek iıtlyorlar. Birkaç defa bu .Utunlar 
C::\ işaret etmiştik ki, ''GUnU gününe tarih,, 
tftrihl hAcli.>el~r üzerinde mütalea yUrUterek 
tenkitler yapmak için açılmış bir ıUtun de
tildir. Buradıı. tarihi hadiseleri tam bir bita. 
ra.flıkla r olduğu gibi kaydetmekteyiz. Zaman 
oluyor ki, Türk ordusunun acı bir majtlubL 

yetinin yıldônUmUnU ar.lat.ıyor ve tarlht hl. 
diıı'!yl aynen yazıyoruz. Fakat hazan övle 
hAdlııt"ler vardır ki bunların kaıı<.JI mahsu~la 
yazılmı~ olduğu apa~lkArdır. İşte böyle hA. 

dısclerc de işaret ediyoruz. BugUnkU yazıda 
da bunun bir misalini görilyoruz. R0.000 ki. 
§ilik ve o devre göre her tilrlü al!A.hla mu. 
Clhbez ordunun baıardığ'I işler, çok garip 
fekllde kUçilltulmek lıt<'nm~l<kdır. Me.sell 
bir tarlh Marofun zaptı için §Unları yazar: 

•'Hrr naıııl:oıa müdafaasına memur olan Raı 
)eliler gerek hasımlarınca. gerek. mUttetlkle. 
lince şUphell görünen sadakatlerini temin ı. 

çln zevcelerini, çocuklarını evvelce d!ltman 
crdu~Ahın.t gönderdikten sonra Tilrk tarafı. 
na geçtiler. Şehrin anahtarl11.rı F"raMuva 
Ogud t.11.rafmdan teslim olundu .. tllandya ve 

on iki kadar kale Raııycliler tarafından gene 
o suretle terkolunarak Türklerin eline dU§. 
ttı ... 

Tarihin sayfaları buna benzer birçok say. 
folarla dolu. Yanı S0.000 kışlllk ordu muvat. 
faluyetıerini düşmanın hlyaneti sayesinde el. 
dl' etmı;, .. 

Niyazi Ahmet 

Tonton amcaı 
A f ıra lka<dl a 

Otuz yaşında bir genç... Bankada 
memur ... Her cumartesi birle§irler, pa· 
zarlarr gezmelere giderlerdi. 

Delikanlının küçük bir ıpor otomo· 
b!li vardı. Seza ile birlikte fstanbulun 

.dört bir yanını dola!ırlardr. Kışın da 
kah sinemaya gider. kah evde oturur
lardı. 

Garaj sahibiyle ihtiyar doıtuna, o 
günlerinin annesine mahsus o!duğunu 

söylemişti. 

Maamafih, Seza, gene de mesut de
iildi. Mürebbiyelik ıenelerinden ken
d :aine mevrus kalan bir hissi var.Ur ki. 
bu vaotrğı hareketi daima için icin a
yıplardı. 

Hem de iki ihtiyar dostunu sevme· 
diği lıalde gencinden de bir hayır gör· 

müyordu. Aşk hayatı yaşıyacağını sa· 
nırke"l müthiş bir inkisan hayale uğ· 

radı. Del'k.:nlı. il'.::;i, mtsteb:t 
ğuktu. 

ve so-

Seza, hazan, kendi !~endirıe isyan 

eder, fakat derhal ıöyle düşünürdü: 

- Aman canım .. Evli değilim ya ... 
Fazla içimi uktıfı gün ayrılmm. 

Yanılmr~tı. 

Bir ay kadar, ~öylece, kafasını din
lemek için Yalovaya gitmeğe karı1r ver 
di. İki sonraki dostuna ncterle ı;eya

hate çıkmak mecburiyetinde olduğunu 

söyledi. Notere ise annesinin rahatsız
lığından bahsetti. Onu bir ay kadar Ya

lovaya götürecekmiş. 
Neticede arzusuna muvaffak oldu. 

Bütün hürriyetine kavuşarak, rahat 

rahat yola çıktı. 
Nisbeten ucuz bir otelde yerleşti. 

Sakin günler ortasında b:ışını c!inliyor

du . 
Hal v~ etvarı ciddi ve terb!yeliydi. 

Oradaki aileler onunla ahbap oldular. 
Hiç içi sıkılmıyordu. Banyosunu alıyor, 
dağ haşır dolaşıy-0r, kih kitap okuyup 

kih etrafiyle sene çalıyordu. 
O sıralarda, civarda güzel bir deli· 

kanlı peydalandı. Küçük muhitin içinde 
ark sık rastla§tılar. Tabiatiyle ahbaplık 
ilerledi. Erkek. Seı:ayı sevmcğc başla· 
mı§tı. Genç kadınsa ona hiç lakayt de-

ğildi. 
Artık tenha ve ıssız: köşelerde do-

laşmağa baıladılar. Delikanlı pek cof· 
kundu. Bin bir proje hazırlıyordu. Her 

sözün başında: 
- tstanbula döndüğümüz zaman, 

bak, görürsün, ne iyi hayat yaşıyaca· 

ğız ! . cümlelerini nakarat gibi tekrarlt

yordu. 
Fakat Seza, üç dostu arasında bir 

de bunun belirmesinden müşkü11er do· 
ğacak diye korkuyordu. Ötekiler aşık 
olmadıklarından bir coşkunluk yapıp 

intizamı bozmıyorlardı. Fakat bu çıl· 

gın delikanlı ile her tehlike melhuzdu. 
Bir akşam - ~ünkü karanlıkta böy

le şeyleri söylemek daha kolaydır -
meşhur çınann altında, genç kadın, sev
gilisine sokularak: 

- Bak, dinle beni, güzelim! - diye 
ba,ladı ve hayatım anlattı • 

Ve sonra ilave etti: 
- Şimdi öğren.din ya.. 1ııtanbula 

döndükten sonra, bu iiç kişinin ortas:n· 
da sana yer yok ... Emin ol, Yalovada, 
sana hayatımın en güzel günlerini ver
dim. Bütün manaatyle yalnız senin ol· 
dum. Fakat 1stanbulda .. Ne yaparsın, 
hayat bu .... Sonra kıakanacaksın ... Kav· 
ga edeceğiz .... Ve biribirimizden nefret 
le ayrılacağız. Halbuki şimdi, aynlsak 
bile aramızda güzel bir hatıra kala
cak ... Ağlama. abdal .... Daha sekiz gü~ 
nümüz var .... Emin ol, dinle beni .. Çok 
daha iyi olacak .... 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Kutupta 
Hayat nasıl 
geçlycır? 

Şimal kutbunda aabih buz parçası n 
zerinde kurulu Sovyet istasyonunda kıı 
lryan heyet bildiriyor: 

Son on beş gün içinde üzerinde bulun 
duğumuz buz parçası, orijinal bir devir 
yaptr. Bugün halen bundan on be! gün 
evvel yani 30 temmuzda bulunduğumuz 
noktaya dön.dük. 

Buz parçasının bir tarafr, buraya yer 
]eştiğimiz gündenberi açıktır. Bazı yer 
lerde burasının genişliği 50 metreyi 
geçmektedir. Papinin ve Şirıov kaucuk 
tan mamul sandahmizla bu açıklıkta u 
zun b!r gezinti yaptılar ve bankizin en 
teresan ve sarp sahillerinin fotoğrafla 
rını aldılar. 

Üç defa, büyük memnuniyetle, bü 
yük deniz foklarının gözüküşünü müşa 
hed_e ettik. Evvelce de düşündüğümüz 
gibı. bu husustaki bütün nazariyelerin 
aksine olarak kutba yakın, şımal ınınta 
kalannda bankizler haval'sindeki hayat 
sok mütenevvi ve faliyctli b:r surete 
tecelli etmiş bulunmaktadır. Son zaman 
tarda .den:zin derinliklerinde biolojik ilk 
baharın başlanğıcını kaydettik. 3000 
metre derinlikte ufak bir deniz yıldızı 
;·akaladık. Etrafımızda çok defa martı 
larrn uçtu!<larmı görüyoruz. Şurasını da 
bilhassa kaydetmek isteriz ki son za 
rnanlarda ufak yavruları ile bi:::im bulun 
duğumuz buz parçası Üzerine gelen bir 
di§i ayının ziyaretini ko:ıbul ettik . 

Bütün bunlardan da anl::şıldığı veçhi 
le, merkezi Arkti!{, hayat bakımından 

oLdukça enteresandır. ve hiç de tamami 
yle hali ve ıtsrz değit.dir. İstasyon şefi, 

fok balıkl:ırı görüp yakalıyabilmek için, 
saatlarca buzun ortasında açtığımız 

menfezin baıında beklemektedir. 

- Tasa 

, 
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Beynelmilel atle
tizm müsabakaları 
Finlandiya - lngilleı e, lialya - Ameı ika 
kaı şılaşnıalaı ı ( 'O k güzel olmuş, bilhassa 
Fin lan aiya - Jngilteıe müsahahalaı ında 

bit çok ı ehoı laı yenilenmi.')liı 
F enland iya 1 

lngiltere 
Tekmil İskandinavya memleketlerin. ı 

de büyük bir alaka ile beklenen Finlan- 1 
diya - İngiltere atletizm müsabak<'larr ı 
kalabalık bir seyirci kütlesi önünde, pa. , 
zar günü Helsinskide başlanmıştır • j 

Birinci gün yapılan 7 müsabakada 1 
Finlandiyalılar, İngilizlerin 2 5 puanına 
karşı 41 puanla üstün vaziyettedirler. l 

400 metreyi 47, 7 saniyede koşup bi. 
rinciliği ala~ f ngiİiz Etüdiyanı Brovn -
oan sonra 48-2 saniyede koşan Tam. 
miso bu mesafede yeni bir Finlandiya 
rekoru tesis etmiştir • / 

5000me tre mukavemet koşusunu 14 
dakika 31 saniyede Finlandiyalı Makki 
kazanmıştır. Bu mesafeyi 14 dakika 
31-6 saniydde koşan Londralt P. D. 
·ward yeni bir Britanya rekoru tesis 
etmiştir. 

Müsabakaların neticeleri şunlardır: 
400 METRE KOŞU: 

1 - İngiliz Brovn. 47.7 saniyede. 
2 - Finlandiyalı Tammiso. 48.2 sani. 

yede. 

3 - Finlandiyalı Rack Koelainon 49 
saniyede. 

ltalya - B ı rleşik 
Amerika 

Milan stadında Birleşik Amerika 
İtalya atle tleri arasında yapılan atlet' zm 
müsabakalarında havanın çok sıcak ol
masına rağmen 30.000 den fazla seyirci 
hazır bulunmuştur. 

Neticeler şunlardır: 

100 METRE SURAT KOŞUSU: 
1 - Johnson (B. A.) 10-5 saniyede. 
400 METRE KOŞU: 
l - İtalyan Missoni 48-8 saniye4de. 
2 - Robinson (B. A.) 48-9 ,, 

800 METRE KOŞU: 
1 - İtalyan Lanzi 1 da. 50-8 sani. 

yede. 

2 - Robinson (B. A.) 1 da. 51- 6 
saniyede. • 

1500 X 3543 MUKAVEMET KO -
ŞUSU: 

1 - İtalyan Poelin 8 da. 37-4 sa

niyede. 

110 METRE MANiALI KOŞU: 
ı - Kirkparick (B. A.) ı 4-5 sani. 

yede. 

2 - Patterson (B. A.) 14-8 saniye. 

de. 

400 METRE MANiALI KOŞU: 

HABER - 1\kşam f50ıtaı. 

Beynelmile l maçlar 

Yugos~ayya 
Romanyayı 1 • 2 

mağlQp etti 
Belı;rad, 7 (A,A,) - DUn öğ"Jedcn snnra. 

Romanya ve Yugoslavya futbol takımlarının 
~ apmış oldukları maç, bire kar~ı iki sa;, ile 
'\ uı;oslav takımının ı;allbfyeUyle neticelen. 
mlştir. Ma~ta on beş bin kişiden fazla SC)1r
<:J hazır bulunmuştur. 

Norveç - Finlandiya 
Milli takını 'ar maçım 

Nor\'eçliler kazandı 
Hclsinski, 6 (A. A.) - Burada kar. 

şılaşmış olan Finlandiya • Norveç mil 
1i futbol takımları maçında Norveç 

milli takımı 2 • O galib gelmiştir .. 

Ba lhk nıem:eketleri futbo l 
şampiyonluğu 

Letonya 
Llt vanyayı 5 - ı yendi 

Baltık futbol :ıampiyonluğu müsabakalan. 
na pazar gUnO Kovlnod:ı başlanmıştır. İlk 

nıar, on bin ~ylrd tsnUnde Letonya ve Lityan 
ya m!lll takıml arı arasıdna yapılmış ve ne_ 
ticede Letonyalılar 1.15 gibi bUyük bir tark 
la rakiplerini yenml"lerdir. 

Bu müsabakanın galibi Letonyatılar bun. 
('an sonra Estonya milli takımlle çarpışacak 
tır. 

• 
Parasız seyircilerı 

Elektrik cereganile 

öldüren sinema~~e 
Ş'.mdi Mersin mahkemesı~ or 
mevkuf olarak hesap ver•y'"iııcr'· 

·ererelt ~ 
Mersin, 6 !Hususi muhatirim:ı:den) mahkemeye izahat \ • 

- Mersinde l:elcdiye bahçesindeki si. dir ki: ıara ,·erııcn ~~ 
nemayı çevrdiyen parmaklıklara e - - Demir p:ınnııklık k teline sJ1 
lektrik cereyanı ,·erilerek bir adamı reyam götüren tel to~~ııı bOY3\ıı.ıı 
kömür hallne getiren fac!anın tafsL mir parmaklıkların k fabf.S. o 'C 

,~tır ..;ı'cr• 
li.tmı evvelce vermiştim. Bu facianın kaz.ınarak ba:;ınnrn '- ·1 k pı .. • 

.. ı.·an te 1.1ı1ds-
muhakcmesi şimdi burada yapılmak- bolmelerc de ecre_. , parınll~ J31l 
tadır. geç'rilmiştir. Bu suret-:erHınişhf·ııfi· 

Da\·ada sinema kiracısı Halil Eser. ra 180 \"Oltluk cercya.n"lı:1i.if11leğe it 
le. sinema memunı Mehmed Sabah Ö- cereyan da bir adarnt 

0 

\.~nfll 
lüme sebebiyet suc;uyla mevkuf bı1lun. dir. ah ecre .. ~ 
makbdrr. Son cel~elerde müdafaa şa. Suçlu Hehmet . ~a~ddi~1nı. :e · f' 
hitleri dinlenmiş ve parmaklıklara ve manyl!to ile \·erıldıgı adııJcı at3 
rilen elektrik cereyanının mahiyeti ve lam.ıı;tır. Fakat ~ııhitlcr~:~nesine tr~ 
cereyan verilmesi emrinin kin1n ta - tırmalarda manyato J1'l • Jerdir. ?>{ıJı 
rafından ve.rildiği noktası i.izcrinde du düf c::lihre:ii~ini ri}ylcmıff kılını~tıf· "' 
rulmuştur. kt'me başlta bir gUne bıra 
Su~lulardan Mehmet Sabah demir ı . Jııf 

parmaklıklara vcr!len cereyanın mnn- G'.s ' · i 25 1'ur u şfU" 
yeto cereyanı olduğunu iddia etmiş- ı: ti 

tir. Facia vukubulur bulmaz tetkikat t O p f 301Y 0 ~ 
51 

vasıtJ: 
yapan fen heyeti verdiği raporda bu k z :san a es~1 

Hül:fım:tin Mer e 
1 
turdığı ıc 

cereyanın 180 votluk bir Eehir ecre- . ., top a .. 11ıerv tıyle vavaş yavl?'i gu ~ 
y:ını o1duğunu bildirmişti. Bu rap~nı ni!:el ·25 kuruşlukl<lrın s~~tdir. c;e.~t 
veren Adana belediyesi elektrik fen • ·· uııneı< rıı 

bir hayli azaldıgı gor cıırnJlll d .. 
memuru Yusuf Ziya ile Ac~:ına elek. ekse 1 rı it' maliye vezneleri ger kuruc:tuk a~ ... ··' 
trik ı;irketi baş kontrolörü Yunus Merkez Bankası bu 25 y~ni gil''s~ 

Şark vilayellerl 
muhlellti 

Konyadaki maçı da kazandı 
Şa:k vilayetleri futbolcularından 

mürekkep bir takınun A nadoludaki se
yahati devam etmektedir . 

. . k. na kadar ·r 
rmcı an un sonu • . 'recektl · dlırt 
yirmi beşliklcrle degı.şktlı r ancaJc .. 

1 
r 

. . • be"lı e _..ı \fil 
suretle csl:ı yırmı . ~ .daha tc<>' 
aydan az bir zaman ı~ın ıt 
debilecektir. ıı.ıkları 1,~ 

H .. k. 'k J 25 kuruş IJ,ffl' u umet nı e 1'3 P' .• ti 
k"nden d t I"' 

batta tednvül mev 1
• btı ıniid e 

kararında iken sonradan ııe' 
dtı1 

tılmıştı. . 11 5erıe 5000 METRE MUKAVEMET: 

1 - Maeki. 14 da. 31 saniyede. 
2 - İngiliz Ward. I 4 da. 31.6 sani-

1 - Patterson "B. A.) 53-4 saniye· • 
de. 

Son defa Konya karışık takımiyle y-a 
pılan müsabakada Şark muhteliti ra· 
kiplerini 3- 2 yenmişlerdir. Ş'mdiye 

kadar yaptıkları 6 müsabakadan beşini 
kazanmış olan Şark vilayetleri fut bolcu 
lan Afyona ha reket etmişlerdir. 

Nikel yirmi beşlıkler 
ktadır~ 

ri tc:favülde b~lunrna !ııı.ı'. 

1111UlllHlltıttııH i l lllllllll11111nırıttHl1t!IMllll1llfl!I n yede. 

3 - Fin1andiyalr Salminen 14 da. 
38-S ııaniyc'dc. ... ~ .. 

100 METRE MAN.tALI KOŞU : 
l - İngiliz Finlay 14,7 saniyede. 
2 - Finland:yaıı Sjoested 15,2 sani. 

yede. 

3 - Finlandiyalı Jussila 15,6 saniye 
de. 

4 X 800 METRE BAYRAK: 
1 - İngiliz c:t:bi 7 da. 39,9 saniyede. 
2 - Finlandiya ekibi 7 da. 49,6 sa. 

niyede. 

UZUN ATLAMA: 
1 - Finlandiyalı Luo:na 7 ,03 metre. 
2 - Finlandiyalı Laine 6,94 metre. 
3 - İngiliz Nichalls 6,80 metre. 

YUKSEK ATLAMA: 
1 - Finlandiyalı Kotkas l,95 metre. 

4 X 100 B AYRAK YARIŞI : 

1 - İtalya 41- 7 saniyede. 
2 - Birlc§ik Amerika 41- 8 saniye. 

de. 

YUKSEK ATLA MA: 
1 - Johnson 2 metre. 
SIRIKLA YUKSEK ATLAMA: 
1 - Naroff (B. A.) 4.05 metre • 

UZUN ATLAMA: 
1 - İtalyan aMffei 7,35 metre. 
GOLLE ATMA: 

1 - ı\llon ( B. A.} 7 5, 7 5 metre. 

CtRiD ATMA : 

1 - İtalyan Testa 61-28 metre. , 
2 - Peoples ( B. A.) 60-61 metre, 
DiSK ATMA :. 

l - Carpenter (B. A.} 49,54 metre. 
2 - İtalyan O bcrveger 49-48 met. 

re • 

2 - Finlandiyalı Karlima 1 ,90 .. ( 
3-tngilizNevmant,89 ,, .J8daume~ue 
GOLLE ATMA: rekorlarından biri 
1 - Finlandiyalı Baerlund 15,25 k) rl 1 d I 

ıhetre. 

2 - Finlandiyalı Kunsti 14,48 metre. • Paris, 6 ( A.A.) - St. Cloud'da ya-
3 - İngiliz Nincks 13,8 metre. pılan spor bayranuncla, Fransız muka-
100 METRE SURAT KOŞUSU: vemet koşusu J ose Goix, J ules Ladau-

1 - İngiliz Holrues 10.6 saniyede. meguc'in bir mil rekorunu kırmak 
2 - fngiliz Svoeney 10.7 saniyede. teşebbüsün.de bulunmuş ve bu mesafeyi 
3 - Finlandiyalı Avelan ıı saniyede. 4 dakika 17,9 saniyede koşarak yeni bir 
800 METRE KOŞU: Fransız lek~ru tesis etmiştir. 

1 - İngiliz Stothart 1 da. 53 saniye
/c. 

2 - Finlandiyalı Teileri 1 da. 53.9 
saniyede. 

3 - İngiliz Handley 1 dil. 54,2 sani. 
ye:lc. 

1500 MUKAVEMET KOŞUSU: 
1 - Fintandiyalr Sarl:ama 3 da. 53,4 

saniyede. 

2 - İngiliz Thomas 3 da. 54,4 sani -
vede. 

3 - Grahamm 3 da. 54 4 S<'niyccle. 
300 METF!E MANİALI KOŞU: 
1 - Fin'fındiyalı tso - Hollo 9 da. 

33.6 saniyede. 

2 - FinF,:ı:yı:ı'ı Tı:c"ll;ncn 9 <la. 
33,7 slniyde. 

3 - İngiliz Gr'ffith 9 da. 50,6 sani. 
yed:. 

ts7-;-:c USUJ .. U D v-. -~ Y!ılıl~I: 
100, 200. 300. 400 METRE: 

l - İngilter, .. 1 da. 54,1 saniyed:. 

2 - Finlandiya 1 da. "54.4 snniyede. 
DİSK ATMA: , 

ı - Finlandiyalı Kotkaıı 48,79 met- ı 
re. 

2 - Finlandiyalı :tllentu!a 4 7 ,19 met· 
re. 

3 - lııg:lız G;':: 30,42 m:trc. 
C l~1T /', Tr 1.\ : 
1 - FinlandiJ alı Jaerv'ncn 76.17 

m::tre. 

"' ,. - I'' r.l:ncbı:ıJı Ni!:~: ınc:ı 1; .ıo 
m·~Nc. 

3 - 1n3i i~ m~!:ov"y $5 61 m~·.re. 
sı-r·T ı\ Yü!:SEK ATI t •• /\: 

1 - f."rJar .iiyı:ılı Lin-zto~h :;,9:; tlıct. 

re. 
2 - Fin15 .. di; ı. L~c;:c1::~~:?."?l:i 3.~o 

metre. 
~ - frıO"H'e p·:m:llv 3,iO o.etre 

Nct'cede Finı:mdiya atJ .. •Jc-i fıriFz 

atletleri lng:lizlt'rin 67 puvanına mu • 
kabil 92 p uvanla galip gel.nişlerdir. 

Pire muhteliti 
Buglln maç yapmıyor 

Şehrimizdeki Yunan futbolcüleri -

nin bugün Taksim stadyomunda son 

müsabakalarını Pera _ Şişli karışık ta 

kımiyle yapacaklarını dün yazmı~tık. 

Pireli futbolciller memleketlerine 

derhal dönmek mecburiyetinde olduk. 

larını ileri sürerek evvelce kabul eL 

miş oldukları bugünkü bu mac;tan son 
dakikada sarfma7.ar etmişlerdir. 

Bu takımın istanbuldaki maçı Galat a 
saray klübiyle olacaktır. 

Haber - K urıl 
/zan tarifesi. . 40 ~· 

d antıır.ı O ,, 
11an sayfaların a s 3 J a p 0 n 1 a r Resmi ilanlar • ıo0 ·' 
Dördüncü sav·fada d 2oO '' 

910 olimpigallaı ını Üç ve ikinci ·sa).falııt il 4oO ,, 

1 Okgoda yapmaktan Birinci sayfada 5()0 
11 

Eaı;hk ilanlar 1-' 
vazgeçigoı lar ·ı oltıl1)Je• 

• • hfll ,_,,ı: il 
Tokyo, 7 <A. A.} - Dorrc-i ajansı- Ticari mahıyetı ·ıneliJc ı.ı<-~JJ.111' 

nın spor mahafilinden öğrendiğin~ gö küçük ilinlar 20 kelı :f]sJc.ide? jjltl 

re Japonya muhtemel olar ak 1940 o • fası J 20 kuruştur. uştcrilcrııl1J; •· 
limpiyndlarının organiz-:syonundan fe_ kavelesi olan J1l tı•.,cc cır ...,ıı 

"ddC •• d <JJ"" ragat edecektir. Bu tedbir Japon s:ya- mukaveleleri 'llU uadet e \'er• 

Sek I~ z k 1 u• • p setinin spor mümessilkrinin mühim lmmaz. U:un 11: bidir· fl!.?,ııtı•' 
bir kısmının silah altına almış bulun- ilanlar tenzilata uı ,·c mil J,~ı 

d Ya ı ıııı ıtıflıı 
Turnuvası aelece k ma.smdandır. mck hususun a rıJROll il .:11ıı' 

,.. Bu mesele hakkında mecliste bir su- sıran V AH:IT ' 'litil bUrO· 
haf laya iıırakıldı ale maruz kalan Başvekil B. Konoye, Kemalettin /ren 1

• , .. ~O 
• . Jidı!· 2~J ÜııkUdar halkevt tarafından Şemsıpaşa bu hususta kat'i kararın pek yakında müracaat cdı:ınc t tanbııl •

0 
ıy 

u t · • · t· ed 1 lef n · 5 ıııın .. ı.'./" sahasında tertip edilen sekiz ki P urnuvası 1 spor tcşkılatı ıle is ışar en sonra a ı Te O İıı ııııııııl!!Jll ......-
futbol maçları 19 ey!Qlc tehir edilml§tir. nacağını bildirmişt;r. ıııı:ı111111ııııınıııııı1111ııııllll!ll1t11~ 

~~~_;.,,~~~--~--------~~~~~~--___:.;_ 

ı Ç t:KIDE : 
• GUzel sanatlar akademisi mimari şubesine 

buse.ne 2:'i lira aylıkla talebe a'ınmasına ka. 
rar veı lldlğini ya::mışttk. Bu husustaki emir 
elııo lemlye ı;elml11ir. Bunun içın ayın 27 
cln.:le bir mUııabalta imtihanı yapılacak ve 
Jlynlıatıı ı;t.nçler sc~nccd•tlr. 

.. Avrupa tren h&ttının Yunan ve TUrl< 
araz.ilerinden geçen huJut kı:-;mı i~ln yapılım 
mll:a'.ccrcler n~ticelennılş rn an'a-;nıa imza 
bmı.rak hllla'ınıet'"re gonderilmi~Ur. Ye:ıl 

.ın'a:nıa ile fül tarıı.! arazistnrle olacak va. 
lcalarn mahlll zabıtıı balıaca.l\lır. 

• DJtlin po'ls memurlarının liae lahsıli 

rtirmc'eri kararlaşmıştır. Bu on senede kabil 
"lacal<tır. 

• Ş~hll pnllRlcr için polis mektebi bahc;esln 
de dllt'lecek ti.bidenin kaidesi hazırlanmıştır. 

• lıı deirt'sl umumi re!Fi Enis Behiç hu ak 
tam Ankara;>'tl dönec:?ktir. 

• llc!cdiye şehrin diğer ana caddelerinde 
de halkın karşıdan karşıya geçmesi için 
çlv !I voll:>.r yaptıracaktır. 

• !'"'lir lçin:lel:I yoııarın da asfalt o'arak 
~ ııptmlm.\.Sına başlanacak ur. Ev\·eJA to ban 
kast1'!Il önündeki yol asfalt olacaktır. 
• E"Mcn de\'lcUn olan ve bir müddet evvel 

Ulu Önd"r Atatllrk tarru-mdan millete hediye 
E><illcn çlfthlderln en faydalı bir ~ekllde !~le 
tllm"'il lrJo .!.:.-! -= l:=ıırı ın·oi.P"I hSU>rlana_ ı 
caktır. 

• lrak hududuna kadıır yaptrrılmaaına ka- ı 
rar verilen ve Diyarbcklrdcn baı;ltyacak olan 
ıltm\:-yotunun mUhlm l::ir kısmının etUdlerl 
hltmlştir. Nafia veklll~I Cizreden itibaren 
l'attm tesviye! tUrablyesinl yaptırmak için 
l~np eden ha~ırlıkları bitirmiştir. Eylfl: için. 
ele lhııle erll'ecekUr. 

• Ankararla çocuk sara), caddesinin ad. 
llyc sarayı karşısında bir mağ'aza shihl 
A.ynl eadjedekl diğer bir mağazanın ma'ta. ' 
rını l!ahtP- mallarla kötlllerken e t-·mU meşhut 
\'apılmış ,.e mahkemeye verllmlr;ıtlr. 

• J!:vvell:I gtln Çorlu yolunda iki otobüs 
<·aıp·{mış gdlrne sanat mektebi talebelerin. 

ll!l~'tl 
.,... .A.IML"iii .. iiii 

7 
SAI,I 

r!.t:ı'!: - ı~Sf 
Hl::rl: 1356 -- Rec,.p: 1 

Bıldırcın lırtma3J 

OUnr,tn dofu,u Oünıoşln hıttı'ı 

' 5,3:! 18,M 
\'akit Sabah Öğle lklndl /.kpm Yiitsı lmııd 

4,06 12,12 115,49 18,3( 20,09 3,(8 

tJ 
d' il 

1 )'ol c\I cJ" 
elen biri ltr. ı.ır kadın ağır• Jt't1 ııU-

lllr ~•ıı 
yaralanmıı;ılıırdır. rl "tflll Jl .,. ,p• 

• Radyo ruhsatnamcıe ııbıııdB ull~ 
rnlc tc:ıblt edilmiştir. ıstııdyo tııl1 ~~ 
tun memleltettc 30.000 rs 1 \ıJ~· tııJ 
la;ııtmı,lır. ıstşıı 

. rl jçitl tıt'• 
• Maarif mU!etU •' · ...... ı~ 

yrı·•·· 
17 tefti~ mıntal•asına 8 

11 
.. 

ı }1rı tıf· 
O ı S A R 1 O A : ıı rcşill;t ctııı:~ 

• Yugoslavya, krnıın ° ctll' te "" tıU1 :! 
hıı.rr.r _,,ıııv •" mllnll dlln bUyUk bir ııo1:ı-· 11cı!C 

• Bir ha!tndn.nbcri Pi~ si<~ ,,.. 
Yu:ro~tn v rıtosu cv,·cll< 11 eJ11.~~ ., 
hnrekct ctmi~Ur. ıııtı!P Jf"' 

J I nıc ıtıtlt 
• Yugoslavyada es ' dııdb td~ 

Jistııv Yamltc.'11n te,·ıdf li~cdlr· :ıJ"" ıı•'' 
jansl muhabir! bi'dfrtJlC Vı;u:tı~r'lı:!t -•ti• 

ındC ıJCl"' r V"' 
• Grizu iştiali ncuces ur ın' rıı'~tı ~ 

yasında k~ln Gyrme ıtön1 dil ı-ııl .. ,ıııı. ~ 
~ ıun ~ıc ~ rl' mndrn am"lesl cnlıa ... a 1 0ııı.r"" Ol t 

lard:ın yirmi altı Jdşl dlr101,:tır· 1 
: 

}tsrı .. ~ Jal'd1r. lkl d" C~'!"l Çl .,tıl' ,. 
A.kibcU meçMldUr. ,_rt:> -""° 

nrcr-- ıfY..ru 
• Parıamentoıar MO ı.,J'f' tıf P-

bulmuştur. eti ıtt 1,ıııtı~ıJtl 
• EylUlde Sanada ~cOll 1111ıs1~ııll , 

b cıcs ııı 
da hlr dootluk rnua e tlııt< 
~eni muahede, ı 026 dOS 01.r-1' ı' 
bugilnkU şeraite uygun ,_,ı. 

}dl e....
yenlleşUrilmemnl t et 

~ 
1 



~YLU:C - 1931 , 

Omuzundan patlama
~ış şarapnel çıkarıldı 
"1adritte dünyanm en garip 
~ra bir ameliyatı yaplldı 

i, ııaız 
~ b. ca Paris Soir gazetesi bun - yabileceğini, binaenaleyh dikkat etme • 

.. Ilı" ' 
~( ~ Uddct evvel, cephede yarala • lerini doktorlara tavaiye etmiıtir. 

it<cr~ adrid hastaneı:ine getirilen bir Ertesi sabah, yaralı ameliyat masa· 

'tJ,ı ~Yanı hayret ameliyatından sına yatırılmt§ ve cerrah obüsü meyda. 
~, e tcı:iir, na çıkarmak için yarayı genişletmişt' r. 
~ tc 
tı ı.ı~: asker omuzun:an yaralan • O zaman, yaralını::ı haklı olduğu ve obü 

~- "l~tan sü rıkarmak için evvela patlamasına 
"« sı eye getirilince, omuzun • ;ı 

nı:li mani olmak icap ettiği anlaşılmıştır. 
bııı tnetrelik patlamamış bir o· 

~~ Unduğun b" "k b' ~ k Bı•~un üzerine bir topçu zabiti davet 

~~.,~la doktor~~ra ::y~emiş:;r, sogu edilmiş, bundan sonra da, cerrah obüsü 
% •Orlar omtt:::=:ın çıkarmağa muvaffak olmuş -

~t ta • Yaralının sayıkladığ nı ve t 

~" b' Çıld rd•ğını zannetm:şıerse de u~·j.:in bu ameliyat muvaffakıyetle 
taz k ' ~r :to 'ayınca, filha'o<i!ta par 

l h tnın ahnd l" .. ,_. . 1 "-.:u ara'ık·-~·.,';," __ o •Jau ü:ı:s:tmış er. 

""':'11 dığınd~n. harika kab:lir.dcn kur • 
tulan genç asker, ~imdi tamamiyl; iyi 
}eşmek üzeredir. ~ ~ de, ob!l•ün po:h -

kdeniz k_o_n_f_e_r_a_n_s_ı 

ve Italya 
t Sll (Ba~ tara/ı 1 inci<!e) J 

% bcra 
1
§tnak tasavvurunda oldukla

\'ye~ 't'?'cktcdirlu. 
~~ erın llalyjya notası 

tdtıı bııd '. 7 (A.A.) - Resmi men;.ıbi-
1111, rlfd·~. 

t; --qJaı.- ıgıne göre, Sovyetlcr Birli
'qd ·~tg·· 

t ıki Uzarı, Kont Cianoya A!.rie-

~~iıc ~
0.,,Yet gemisinin torp:llr:ıme 

Stnd İ ) llat •
1 

en talyayı mesul turc,n, 
tıiıı· ı ebe b 1 . . . ı isr ra er mesu lerının tt-czı-

~. . ıycn b' d' 
Q tir, ~ ır protesto notası lev ı 

lt~Pt 011t Ciano, bu notaya wrdi · 
~ ""'tı111 a, Sovyetler Birliğ:nin bu it
';•t~c taleplerini kati surette • , it 

~~0~ada intibalar 
~~: ' 

7 
(A.A.) - Havas muhabi· 

~ ~ tt Ru 
'-~J~ syanın ltalyadan tazminat 
''\tası yan resmi mahilfilde 

l>. ~ b onfe:ansının torpillenmesi., 
~ ~ ~ilkılmaktadır. 
~ ~ te., ar;ı, İtalyanın Sovyetlere 
~~ 1tcct•abın Roma hükumetinin hat-t trıj • 

b'tıııcı •rac etmekte olduğunu 
' ~lcı..~tcdirler. 

t,... "''<lg' 
~~lına 1 

rnahafil. Sovyet ~usva 
ltr. ı tidd· .,,: İtalyanın bunu r~d let-

'l' 
1 hır hadise addetmektdir-

t:(ı._tbıı; 
~- ~ ı;, &a 
"'~ 'oııta zetelerin son tabıları ı;ık · 
~ l\c4riy te"z.i edil mi tir, fakat ~ün

\~- ~İıı .. .J~t ile takip edeceği is~ :ka
~ ... r --uıırn· 
f b· tftttj . ış olan halkın SovyC':le -
~ / ~tıı:ı bir ihtilaf çıkarmağa n:ı-

R ~~'. \ıra telakki edeceği 'ŞÜJıhe -
"t~ Cıh 
~ ~ttı tıı de k 
t~tıq tr;;ı 

11 
a>•detmck icap ed::t ki 

~ tı ·~ ~orıfotası ve İtalyanın re-1.!br, 
'\l.e ~roırıı.:ıransı idn F ran=:a vr t n

lı., trı~i- an ~apılan davetten mu
'11 !·~ . 

~On" 
~ l~·rı b Praııo;;a <!İrmem~·c 
• l'ia 1 ahane btılrlu 
l ~I• (~ A.) p . p .. 
l\ı · · · - ctıt arı., · en, 
~ 

tıı b· il ....... s 
) l.r tak ovyct Mdiı;esi. beı,ıt'n· 
tı~ t bal\a 11l'l cHdi neticeler tevlit 
ıo._8Ya ta ş=rnd '<len Romada <;ov· 
'~ •• tafın-d • 

~ .ı tas . an Akdenız k ,nfe-
"ll\d lllırn ed ·1 · b" · ~,, Ctı b ı mış ır tormllen-

• ~~tlıJe itt~Scdi'mektedir. İt,1'va, 
'ı 'U "cva .~z ederek konferanc:•an 

'tr•l'ılıtk ,ll'lutck":id 'm buı şartlar 
•ııı •sti 

A ıı il\'· Yecek midir? Roma ga-
'\I c~" .ıta1.. l 

llıa 1aıı~ı .. "'7. arına bakılırsa bu 
~ lltıt l!oru}cbiJir 

'~ 7 (~e ceva~ verecek 
lı 1 l\kde :A.) - S yasi Alman 

Çı ~ız k f . . ~ tı lır on ernnsrna ıştırak 
~ "a~i ., il~sa ve İngiltere tara 
·~d "a"et 

~~·~r llr tev e Almanyanm bir iki 
I' I · ap Vereceğini beyan et. 

tı "tjı· 
~ 1 rn.:ı "'~rn;s: n i Asiler 

~ a. 6 ( sadere etti . . 
" lir•· A.J\.) 

ı, '11lgt0 - İng ltere hükü-
1llj l'l'ıatıka 11 Penıisinin rnüsade:e • 

•tır l'll"'k ' tttc ... aınl~rr nezdinde 
lı. t ~~td,~i 1 P~otesto etmek üzere 
·ı~lt ~.. tı '>•Jjz b" .. 

la tllliw uyuk elçis'nc ta-
'""E' r. 

l)j tı 
L , fafcv·y ,.{ 
~ ~kd r "~• en 
12:.~ e_niz fi losu 

bıldıriJd· ... 
ıgınc göre, Ak • 

denizı.:~r.i kors:ı.nlık ,hadiseleri dolayısi

le. hükumt'f n A!:rleniz filosunu takviye 

husunda veıd : ği karaı mucibince, İn • 

giltc:enin Akdeniz sularındaki r::~su 

şu parçalardan müteşekkildir: 

4 zırhlı, 8 k:-~vazör, 35 muhrip, 7 

deni·~ltı genı:si v. 28 muhtelif parça. 

Garbi Akdenizdeki filo 
Cebelüttarık, 7 (A.A.) - Fury, Fo-

re::.ter, Firedıak~ ve Fortune adlannı 

taş·yan dört hgiliz muhribi, Akidenizin 

garbindeki İngiliz deniz kuvvet!:rini 

takviye etmek üzere buraya gelm' ştir. 

Bu suretle ''Akdeniz garbin-deki., tngi 

liz deniz cüzütaml=irının adedi on beıe 

baliğ olmuştur . 

Par:s sefi rimiz"n mii1akatı 
Anadolu Ajansn bundan iki gün ev. 

vel. 'fi:.irkiyenin Paris elçisi Suat Davaz 

la, Fransız H:ır:ciye Nazmn•n bir görüı 

me yaptıklarını haber vermişti. 

Bugün gelen Fransızca Paris Soir 

gazete~i. bu temasın ( Akdenizdeki va. 

ziyetin son ink i§aflarını gözden geçir • 

mek için) yapıldığını bildirmektedir. 

lngillcre, Hulyaya kur yapmış 

de~ildir 
Londra, 7 (A.A.) - Salahiyettar İn-

giliz mahafili, Ronıadaki İngiliz mas • 

lahatgüzarının. c:anoya İngiltere hü -

kumetinin İtalyanın Cenevredeki me • 

saiye tekrar iştiraki halinde Habeşis· 

tan meselesini (t&u:fiye) ye amade oldu 

ğunu b!ldirmiş bulunduğu suretindeki 

hab!rin asılsız olduğunu beyan etmek· 
te:fü. 

Maslahat~üzarrn Cianoyu ziyareti • 
nin yegane hedefi. Aldeniz konferansı 

davet ,cımesini tevdi etmek i<li. 

1ayyaıe ile 

Kovun nakliyatı 
10 bin koyun yer 

değl~tiriyor 
Tür kınenistan Sovyct Cümhuriycti 

sivil tayyarecilik filosuna mensub a

ğır tayyareler, Sovkhozlardan Taşa_ 
vuz mıntakası kolkhozlarına sevkedil. 

mekte olan 10.000 koyunu, Karakurn 
çölü üzcrincen hava tarikiyle taşıma
ğa başlamışlardır. 

Koyunların hava yoluyla nakli, ka. 
ra yolu ile naklfnden da:ıh ~cuza ve ko 

laya gelmektedir. Zira, kara yolu ile 
na!diyat uzun müddet aldıktan ~:şka 

hayvanları Karakumda doyurmak ve 
muhafaZ{l etmek büyük masrafları İ

cab etmekte ve fazla ·oıarak da hay_ 
vanlarm yolda ölmesi ihtimallerini 

bertaraf ed~memektedir. Halbuki, tay 

yareler. koyunları, hiçbir zayiat ver -

dirmeden A!"kaba1'dan Taşavuz'a, 550 

kilc!l'letre!ik met afeyc daha ucuz ve 

emniyetli olarak ıki buçuk ila Uç saat

te götürüp bırakmaktadır. (Tass) 

HABER - J\kşam postası 7 
c 

Dost Mısırın genç 
Krall Faruk 

Dünyanın en iyi kalbli, şen ve 
sevimli gençlerinden b:ria ir 

Mısır kral ı 1 
Son gUnler zarfmda Mısır kralı Faruk dll n 

ya haberleri arasında mUhlm bir mcvlıl iş

gal etti. Fakat on sekiz yaslarındaki kralın 
nişan mera.1iml hakkında bir çok yazılar ya. 
zılmakla beraber kendi hakkında pek az söz 
ı.öylenmiştlr. Bunun seh<'bl de onun hakkın. 
da pek az malOmat olmaıııdır. Çünkü o ı:a 

rayın içinde haricin nazarlarından uzak bU. 
yUmUştUr. 

Uzun bir müddet Mısır kral ailesi nezdln. 
de mürebbiye!lk etml;, olan tna Mııylor Is 
mlndekl bir İngiliz kartını bu genç kral hak. 
kında fayanı al!ka şeyler anlatmaktadır. 

Kızlar arasında büyüyen eı ke'~ 
S. M. Faruk, çocukluğunda gayet 

marizdi. Fakat büyüdükçe kuvvetlendi. 

Bundan bir sene evvel İngiltereye ge 
!inciye kadar veliaht hayatında bir saat 
olsun başka bir erkek çocukla yalnız 

kalmış değildi. Bütün hayatınca ona o 
yun arkadaşlığı eden yalnız hemşireleri 
olmuştu. 

Ni~anlısı Prenses Feridenin, onun 
çocukluk arkadaşı olduğunu söylüyor 

lar. Bu doğru değildir. Prensesle tn • 
giltereye gelişinde yani ancak bir sene 
evvel tanıştı. 

E rkek arkadaşa hiç iht:yacı olmamı~. 
tır. Çünkü hemşirelerine bağlılığı onu 
hayatını sarayda geçiren bir çocuğun 
yalnızlığından kurtarmıştır. Bu bağlı. 
tık onu şen, iyi kalbli, batırş=nas yapmış 
tır. 

Prens Faruğun hatırşinaslığı hak -
kında bir vaka anlatayım: 

Dokuz yaşında iken meşhur Laszloya 

bir portresini yaptırmıştı. Ressam por. 
tre bittikten sonra bir all:ı(ime imzasını 
atmasını rica etti. Prens benim de im. 
za atmamı istedi. 

Ressam bu albümün ancak kral ailesi 
mensuplanna ait olduğunu ileri sürldü. 

Prens israr etti: • 

- O atmazsa ben de atmam• 
Dedi. 

Şimdi bu albün:de benim de ismim 
vardır: Altında "Prens Faruğun arzusu 
:izerine., yazılıdır. 

Kral Fua tla rnünasebatı 
Saray hayatının en hoş tarafı Faru

ğun babası Kral Fuatla münasebeti idi. 
Prens, Mısır izcileıinin başı tayin e. 

dildiği sırada bir memur ona bu mera _ 

simin proğramını getirdi. yernin etmek 

için nerede durması kap ettiğini göS: 
terdi. 

Memur dedi ki: 

- Prens hazretleri işte tam şurada 
900 iz:inin karşısında ..• 

Prens derhal itiraz etti 

- Hayır orada duramam. Çünkü ba. 
bama arkamı çeviremem! 

Proğramı hazırlıyanlar işte o zaman 
yaptıkları hatayı anladılar. Faruk ye-

m'nini dokuz yüz izcinin ön safınida yü. 
zü krala müteveccih olarak etti. 

Bir nisan 
Kral son derece şakadan hoşlanır. 

Hele bir Nisan gününü kat'iyyen kaçır
maz. 

Ona bir gün bir fotoğraf makinesi 
hediye ettin. Du makine res: ın alacağı. 

na karşıya doğru üç metre uzunluğunıda 

yeşil b ir yıla~ fırlatıyordu. Prens. ilk 
kurban olarak babaııınt intihap etti. 

Be:ı de odadaydım. 
- Baba dur bir resmini çekeyim, 

dedi. 

Objektif:n tık demesiyle üç metre 
uzunluğunda yılan kralın üzerine doğru 

fırladı. Kral Fuad oğlu ile gülmiye baş 
lamıştr. Bu şak:ı·dan pek hoşlanmıştı. 

Fakir dostu 
Kral Faruk, ta küçüklüğündenberi 

bir fakir dostudur. Mısırda iken ayda 
kırk Mısır lirası harçlık alırdı. Kimse -

- - -HA~·~ ·~ 
lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam ga+etesidir. .İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

S. M. Farult, çocuhluğunc1a kız kardcşbriyle bcrabrr 

) ı « I 

-- t;,,;:~ -
Mısır Kralr, çocukluğunda derse çalı~ıt'İ<en, at sırtında ve ağaca trrmar.:r:ken .••• 

nin haberi olmadan bu paranın on beş 
lirasını fakir bir aileye, diğer on beş li 
rasınr da fakir çocuklarına mektep kL 
tabı almaları için sarfederdi. 
f ngiltereye tahsil için geldiği vakit bile 
bu parayı göndermeyi ihmal etmemiş -
ti. 
Arkadaşlarına ve hizmetçilerine karşı 

iyilik ve sadakatin bir nümunes:dir. 
Bir gün ata binerken elmas bir kravat 
iğnesi kaybetmişti. Birkaç ay sonra bu 
iğneyi satmağa çalışan bir seyis tevkif 
edildi. Faruk, adamın affedilmesi için 
çok rica etti. Fakat babası ibret olsun 
diye razı olmadı. 

Ondan sonra ata binerken Faruk, b :r 
daha kat'iyyen mü:evher takmadı, Çün 
kü kaybederek fakir fukarayı işinden 

etmek istemiyordu. 
Bir gün bahçivanlardan birinin çok 

ihtiyar olduğu için işinden çıkarıldığı 

nı işitti. Derhal müdahale etti. 
- Burada çahşamıyacak kadar ihti _ 

yar olan adam her halde başka yerde 
de çalışamaz. dedi. Aç kalıp ölsün mü 
baba? Bu kat'iyyen olamaz. Ona bak • 
malıyız •. 
Aldamı alakoydular. 

Mısırdan ayrılış 
1935 senesinde tahta çıkmadan ev 

vel baytının en mühim bir vakası ile 

olarak giden prens, oradan omuzlarına 
tacın yükünü yüklenmiş ciddi, mesuli
yetini idrak eden bir adam olarak av. 
det etti • 

İngilterede iken her hafta posta ile 
annesine ve kız kardeşlerine ufak veya 
büyük bir hcljiye gönderiyordu, Onla. 

ra o kadar bağlı idi. 
Kral Fuadın doğum günü için üzeri 

"F." markalı zarif bir cigara kutusu 
yaptırmıştı. Kutu bir tayyare kazasın -
da kay'oolun:a derhal bir yenisini yap. 
tırdı ve gönderdi. 

Kral Fuat ölmeden bir kaç gün evvel 
bu yadigarı eline aldı. 

Kral Fuat, öldüğü gün oğlun!:fan b:r 
mektup almıştı. Elinde bu mektup1a öl 
dü .• 

S . M. Faruk, babasından boş kalan 
tahta genç yaşından umulmıyacak bir 
vakar ile oturdu. Babasının yer'ini bu 
yaşta bile dolduruyor. 

TiFOBiL 
Dr. ihsan Sami 

rno ve paratifo hastalıklarına ıutul 
nıamıi için ağızdan ıiınan lifo hap
landır. Hiç rahatsızlık verme~. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

karşılaştı •. Çocukluğundanberi alışmış Tak 
5 

imde 
olduğu vatanından, arkadaş ve hizmet- g:::::: :::::::ı 

çilerinden ayrılarak inglitereye tahsile .:;:·::;:. P AN Q RAM A 1 
gidiyordu. Ayrılacağı saat herkes top • 
lanmış. veliaht hepsine birer b'rer veda :: Bahçe sindeki fi 
ediyordu. Ağlamadı amma, kendini :~:=:.··· Sünnet DUğüoll H 
zor tuttuğu belliydi. •• 

fngilteredeki ikameti babasının ani E. :.· 1 O eyliH Cuma gün iine fi 
ö}:.imü ile pek kısa sürdü. Mııamafih bu •• tehir edilmiştir. ij 

d k. 'f · k ~ l k't b :::::::::::::::::::sa::::a::::::::::x:::::mam: • ra a ı vazı esı ço eg enc~ye va ı ı • 
rakmıyordu. Babası kendi prens"bini, ı __ _ Kimyager 
oğluna iyice aşılamıştı: "Evvela iş, son 
ra eğlence! .. 

tngilterede mektepte büyük muvaf. 
fakıyet kazandı. O ana kadar hiç erkek 
çocuklarla sıkı münasebette bulunmı • 
yan prensin erkek çocukların arasına 

nasıl sokuHuğu, onlara nasıl. çabuk alı. 
şıverdiği, elan dahi insanı hayrete dü • 
şürmektedir. Her halde kral Faruk tah 
ta layık olduğunu o anda isbat etmiş 
oldu. 

Bu hali .. bu türlü terbiye gören pekaz 
çocuğun muvaffakıyetle sıyrılabileceği 
bir imtihandı. 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilfımum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

Mühendis ara nı}1 0r 
Genç bir makine yahut mühendis v' 

yahut tecrübeli fen ressamı ::raruyor. !s. 
t<;yenler adi günlerde akşam 16 dan 20 
ye kadar Tophanede Kumb::.racı yokuşu 
31 No. da Dr.. M-:iherı::lis Abdurrahman 

fngiltereye mes'ut, gailesiz bir çocuk bmere mü::acaat edilmesi. 
--~~~----~--~ 

Satıl ı k 
; , .. • 

Kıynıetli a r sa 
Divanyolu Piyc r Loti caddesinde 16') rn ~trc murabbaı bir kıta kıymetli arsa 
r~tıJr!.:•ır. Talin danları"l avn= c2ddcde 34 numaralı haneye müracaatleri. 
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·raşnak komltest reisi beni g izli bir yoldan 
bitişik binaya geı;l rd l ve buradan da 

yemek Jçin '!'o~p thyana götürdü 
Öğleden sonra bize bır cevap getirecek

lerdir. Şimdi isterseniz gidelim bir yer 
de bir öğle yemeği yiyelim. DönÜ§te 
buraya uğrar, ev bulmıya giden arka
daşımızın cevabını bekleriz .. Jiz şim -

di otele telefon ediniz .. 
Hraçın masasına yaklaştığım zaman. 

masasında 4-5 telefon görünce hangi 

telefonla konuşacağımı şaşırmıştım. Te
reddüdümü gören Hraç imdadıma ye -
tişti ve telefon rehberinde Osmaniye o
telinin numarasını bularak telefonlar -
dan birinin ahizesini bana uzattı ve: 

- Buyurun konuşun, cedi. 
Biraz evvel aramızda kararlaştırdı

ğımız veçhile bir kaç gün için Adaya 
gideceğimi bildirerek eşyalarımı gön -
dereceğim a!dama teslim etmelerini Os
mamye oteli müdüriyetine bildirdim. 

Telefon mııhaeeresi bittikten sonra, 
Hraç zıle bastı. içeriye iriyan bir a
dam girdi ve Hraçın karşısında heykel 
gibi dikildi, Komitenin mesul murah -
hası odanın bir köşesinde duran büyük 
demir kasayı açtı, içinden bir miktar 
para alıp cebine yerleştirdi, kasayı tek
rar kapayarak hademeye doğru ilerledi 
ve bir, beş liralık vererek şu emirleri 
verdi: 

- Yüksekkaldırımda O .. maniye oteli 
vardır. 

- Vardır. 

- Derhal oraya gideceksin ve '~dün 
Batumdan gelen yolcunuz eşyalarını 
rlmıya geldim., diyeceksiniz. Eşyaları 
nereye götüreceğinizi sorarlarsa "Ada 
vapuruna götüreceğim .. diyerek yolcu
nun hesabını görür sonra e~yaları ala
rak köprüye iner, Ada iskelesine gider 
sin. orada yarım saat beklersin, sonra 
bir otomobile binerek eşyaları da alır 

Hamalbaşındaki eve götüı'1rsün .. Oto -
mobili eve götürmezsin.. Sokağın ba • 
şında otcmob'.lc?en iner, eşyaları hamal· 
la eve götürür ve derhal buraya t:löncr 
sin .. Anladın mı? Söylediklerimi harfi
yen icra edilecektir. 

- Emredersiniz! diyerek ırıyarı a
dam bir askeri selam çal:tı ve beş lirayı 
alarak odadan çıktı. 

Odasında benimle yalnız kalınca Hraç 

masasının başına geçti ve bir telefon 
açarak İngilizce bir şeyler konuştu: Bu
nu m:.iteakip diğer telefonlarla, Fransız 
ca, İngilizce muhaverelerde bulundu, 

diğer bir telefonla da Ermenice olarak 
santraldaki kıza şu emri verdi: 

- Ben yemeğe g'diyorum. 1ki saat 

onra döneceğim .• Bu müddet zarfınc!a 
beni arayan olursa Tokatliyana telefon 
eder, isim vermeden, lokantada 7 nu
maralı odayı istersiniz. 

Hraç, bu iş ıde bittikten sonra: 
- Buyurun biraz yemek yeyelim, di

yerek §apkasını giydi, önlime düştü .. 
Biraz evvel idyan adamın çıktığı ka
pıdan girerek uzun bir koridordan geç
tik ve koridorun ucundaki odaya girdik. 
Kapıyı kapa:dıktan sonra, Hraç duvar
daki yağlı boya tabloya yaklaştı ve tab

lonun sağındaki çerçevenin kabartma
larından birini oynattı. Yerinden avrı
lan düğme şeklinde kabartmanın bı·ak
tığı boşlukta yuvarlak bir delik belir
m:şti .. Hraç ceb:Oden çıkardığı küçü
cük bir anahtarı bu deliğe soktu. Koca 
yağlı boya sessizce yerinden kımıldan

dı, önümüzde bir boşluk açıklı .. 
Arkadaşım bu boşluğu göstererek: 
- Bu gizli yoldan yanımızdaki Fran 

sız klUbüne gideceğiz .. Bu suretle dai

reye girdiğim'zi görenler, bizi elan ora· 
da zannedecek. halbuki biz klüpten 
kimsenin nazan d:kkatini celbetmiye -
rek sokağa çıkmış bulunacağı!'!. dedi... 

Filhakika gizli kaptı:lan girerek ka

ranlık bir koridordan geçtik ve kendi

mizi Fransız klübünün boş bir odasın
da b:ılduk. Hraç iç tarafından anah • 
tarıa Kttıtii bulunan kapıyı açtı ve: 

- Siz bir dakika burada beni bek~c
yin, diyerek dışan çıktı. Beş dakika son 
ra tekrar yanıma gelerek klüpten ·ke
mali emniyetle çıkabileceğimizi haber 
verdi. 

Klübün kapısında bir otomobil bek· 

liyordu. Hraçı takiben otomob!le bin -
dik. Silr'atle yola çıkan otomobil Kara 
köye, ora~an da Tophane, Dolmabahçe 
yoliytc Beyoğluna çıkarak bir sinema -
nın önünde durdu. O tomobilden inerek 
biraz yürüdükten sonra bir ıekerci dük 
kanına girdik. Arkdaşımın §ek'"r alaca
ğını zannetmiJtim, halbuki §ekerl.ere 
ve pastalara bile bakmadan yoluna ide 
vam ediyor ve dükkanın arka arafında 

ki küçük bir locayı açarak içeriye :i· 
riyordu. 

Kapısında 4 rakamı taşıyan bu locada 
da iki ki,ilik bir yemek masası hazırlan 
mıştı. Bol gampanyah, bu öğle ziyafeti 
çok neş'eli geçti. Arkada-ım ;ırac; bü
yük b:r samimiyeti konuşuyor ve İs -

tan bulun vaziyetini anlatıyordu. Ye
mek e!IMSında arka:iaşımı iki defa tele 
fondan iııtediler. İkinci telefond:ın ııon
ra Hraç: 

- Artık gidelim, galiba iyi bir pansi 
yon bulunmuı. dedi. 

Tokatliyan oteli olduğunu bilahare 
öğrendiğim lokantadad.tn çıkarak ya
ya olarak tünele kadar gittik, oradan 
yan sokaklarl.:lan geçere!: gene Fransız 
klübüı;ıe girdik. Be§ dakika sonra da 
gene gi~li yol ile Hraçın odaııına dön
müş bulunuyorduk. 

İki saat evvel oturduğum koltukta, 
!!arışın. güzel bir kadını görünce birden 
bire durdum. 

Hra~ hemeıı müdahale ederek: 
- Size samimi arkaıda-ımız bayan 

Henriette'i takdim ederim, dedi, 
Ben sanşın kadının elini öperken, 

Hraç devam ediyordu: 

- Size emanet ettiğim arkadaş So
go'11on Tehliryan budur, diyordu. 

Fransız dllberlolo 
marifet lerl 

Bu esnada Fransız kadının tepeden 
tırnağa kadar beni v:.i.zjdüğünü hiııse

cliyordum. O zamana kadar kadınlarla 
fazla c:lakadar olduğumu hatırlamıyo
rum. Fakat daha ilk görüşümde bu 
Fransız dilberi berJ:le garip bir hiıı 

uayndırmıştı. Biraz evvel içtiğim ~am 
panyanın tesiri cesaretimi arttırmış ol. 
duğundan yanmyamalak Franıızcamla 
Hraça hitaben: 

- Beni bayana emanet ettiğinizden 
dolayı size müteşekkirim, dedim. 

Bu sözlerim Hraçın ıözlerinde bir 
şimşeğin parlamasına sebep olmuştu. 
Bir pot kırdığımı anlamıştım, fakat ar. 
tık iş işten ıeç.mişti. Bereket versin 
kadın derhal bahsi •değiştirerek bizi 
hu mü}kül vaziyetten kurtardı ve: 

- Misafirimize çok g-üzcl bir pansi
yon bulduk, dedi. 

Biraz evvelki sözlerimin tesiri altın. 
da bulunan Hraç hiddetle sordu: 

- Santraldaki krz saat 2 de dönece
ğimizi size söylemedi mi? 

- Söylo:li. 

- O halde ne diye telefon ettin, bi. 
raz bekleyemez miydin? 

- Bulduğumuz pansiyon çok müna
siptir .. Kaçırırız diye korktum da onun 
için telefon ettim . 

- Demek daha tutmadınız? .• 
- Sizin reyinizi almadan kat'I bir 

karar vermek istemedim. 

- Ben size behemehal tutunuz de • 
medim mi idi?. 

- Söylediniz amma aylığına kırk be; 
lira ve hlr seneliğini. peşin istiyor .. 

- Siz ne cevap verl:Hniz?. 
- Otut liradan olursa tutarız dedim. 

Bunun iızerine kırk liraya indi .• 
- Sonra ne oldu?. 

-b~lcden sonra cevap getiririm di-
ye~ck aynldım ve koşa koşa buraya 
geldim. 

Hraç bu !!Özlere cevap vermeden ka. 
sava yaklaştı ve dinde bir demet para 
ile Hennette'e yakla~arak: 

- Alın size beş yüz lira .. Derhal bu 
i§i bitirmek lazımdır. Arkadaşımız bu 
gece pansiyonunda yatmalıdır.. Pansi

yonda eksik bir §eyler var mı, dikkat et 
t' . . ' ' ınız nu.. ( Arkaşı var.) 

Memlekette tetkikler 

Uçurumun 
Dersimlinin 

dibinden 
. ' evıne . 

Karanhkta, karşımızdakilerin fısıldadıkları 
sözleri işitiyorduk: "Jandarma değil .. ,,, 

" Peki kim olabilir ? ,, 
~ 3. c;;:ı ~ N . . A h ...,, e I .,. 

Dağ batında bi,· adım ilerimizi göre
miyecck vaziyete gelm'ştik. ve bu z:ifi. 
ri karanlıkta umulmıyan ~eyler görü
yorduk: Küçük bataklıklar. şerha §erha 
olmul} toprak ... Birdenbire önümüzde 
yükselen dağ gibi · kayalıklar ve ayn.i 
şekilde ani olarak önümüze çıkan kor
kunç uçurumlar ... 

Dizginlerinden çektiğimiz atlar. ba. 
zan kımıldamıyorlardı. Binbir müşkü • 
lat ile ilerleyebiliyorduk. Arkadaşıma: 

- Bu şekilde dolaşmanın mlnaııt 

yok. Münasip bir yer bulur, aabahtanz .. 
dedim. O: 

- Soğuktan donarız, muhakkak bir 
köy bulmalıyız, diyordu. 

Fakat köyü nereden bulacaktık?. 
Yirmi dakika ıonra varacağımız söy· 

lenen köyü ararken. üç saat dolaşmııtık. 
İstikametimizi tamamiyle kaybetmiş 
bu1unuyotiduk. Gezdiğim: z yerlerde 
yola benzer bir ize, bir defa olsun rast 
Jayamamıştık. 

Galip: 
- Sen burada dur. Atları muhafaza 

et, ben gu tarafa gidip bir bakayım, di. 
ye uzaklaştı .. Zavallı arkadaşım, şurada 
bir yol bulacağım, burada bir yol bu • 
lacağım diye farkında olmadan hayli 
ilerlemiş. Neden sonra kendine gelince 
beni çağırmaga başlamış. Fakat sesi pek 
uzaktan geliyordu. Eğer biraz ıdaha 

ilerleseymiş, biri.birimizi de kaybede • 
cektik. Sesin geldiği tarafa gittim, tek
rar buluştuk. .. 

Karşımızda bir tepe görünüyordu: 
- Bari şu tepeye çıkalım da oradan 

belki bir ışık görürüz, karannr verdik. 
Tepeye çıkmak üzere bir vadiye doğru 

inmeğe başladık . 
An!=ak adım attığımız yeri seçebildi. 

ğimiz için ilci idaım ilerisini ıönneyişi
m= z bizi bir hayli tehlikeye sokuyordu~ 

Bir aralık ikimiz de atların dizgin • 
lerini zaptedemiyerek atlarla beraber 
derinliğini bilmediğimiz bir uçuruma 

dof ru yuvarlnadık. 
Kendimi tutabildiğim vakit toprak 

üstünde uzanarak dinlenmeğe batladım. 
Sesler kesilmişti. Ne Galipten, ne at -
lavdan bir eser olmadığı gibi kımılda • 
nışlarını da duymuyordum. Bu halde 
kaç dakika geçti, bilmiyorum .• Kendi
me geldiğim vakit Galibe seslendim. 
Meğer arkadaşım yanıba~ı:nda imiş .. 

- Atlar ne oldu? d•ye sordu .. 
Ken:limizi unutarak onları aramağa 

koyulduk. Zavallı hayvanlar uzun 
müddettir aç olduklarından uçurumu 
indlkten sonra yeşillik bulmuş ve otla. 
maea başlamışlar .• 

Bir aralık Galip tabancasını karıı • 
tırmağa başladı .. 

- Ne ,.apr•'"'rsun ?. dedim. 
- Hiç! .. 
Arkadaşım son !!Özü 'IÖyler söylemez 

t~tiği çekmiş ve tabancasını ate§lemiş. 
ti ..• 

- H;1yd:. durma sen de ate, et! .. 
- ~me. ne ~diye ateş edeyim? 

- Elbet bir taraftan duyar da 'elir-
ler. 

Arkada~ım doğru dü ünmüştü. Şimdi 
her ikimi?! tabancaları bir tarafa doğ • 
rultuyor ve ateş ediyor, sonra dinliyor
duk. 

Bunun da faydasını görmedik. Silah 
scııleri kayalrklaıi:la akisler yaparak 
kayboluyordu. 

- Azizim, dedim, biz öyle bir yere 
l"Clmisiz ki en yakın köye muhakkak bir · 
iki ~aat mesafedeyiz 1 

- Çare bulalım! •. 

- Çareyi her halde bu uçurumdan 
çıktıktan sonra düşünürüz. 

fndiğim;z yerden çıkmak imkAnınz 

olduğu iç=n küçük bir dereyi geçerek 
sırtı tırmanmağa başladık. 

Biri;:Jen akhmı:ı:a yeni bir çare geldi .. 
Mevcudiyetimizi bildirmek için yegine 
çare atef yakmaktı.. Bereket v enin 

v ·~;~u-au u : ıyazı.. .. ;;·ağayı b11
• 

Fakat biz ne koyu. ne karsa ne 

·Nahiye miidiirü, fıize si1cih1ı bir be~'i 
ve rehber fer{ ik et tikten suımı. kay. 

bolmal~ tchl:kcs!ııdcıı T:urt ıılılıık 

kibritimiz varmış .. Not kağıtlarımı tu. 
tuşturarak c;ahlıklann için fırlattım ... 
Bir kaç dakika sonra kapkaranlık Der
sim dağlarının bulunduğumuz yeri git. 
tikçe genişliyen bir aydınlıkla bizi ve 
atlarımızı meydana çıkardı . 

Bizi kurtaran lı:öpek 

Aradan yarım saat geçmişti. Uzaktan 
se:ııler g-elmeğe başladı: 

- Heyyyy!. 
Biz de ayni şekilde mukabele ettik 

ve sesler gitt:kçe yaklaştr. Aramızdaki 
mesafe anla}<lbileceğimiz ka!dar kısal -
drktan ~onra konuşmağa başladık •. 

- Yahu, dedik, yolumuzu kaybettik. 
Bize yol göetc"rin ... 

- Siz kimsin~z?. 
- Kim olduğumuzu öğrenirsiniz, 

yolcu.,, 

Karşımızda bulunanların yavaşça 

tConuştuklarını rüzgarın tesiri ile olacak 
duyuyorduk: 

- Jandarma değil.. 
- Başka kim olabilir?. 
En nihayet kendilerine emniyet gel. 

mi§ olacak ki yannnıza geldiler .. 
Arkadaftm köyün ismini ve ağasını 

sordu, sonra: 

- - Biz 'de ağaya misafir geliyor -
duk, dedi .. 

Baştan ayağa kadra silahlı ve gög. 
•:.inde büyük bir dürbün sallandıran bu 
Dersimli tam bir eşkıya tipi idi.. Ağa
nın misafiri olduğumuzu söyledikten 
.•onra hiç konuşmadan bizi yanım saat 
yolculuktan sonra köye götürdü. 

Gittiğimiz ev yüksek bir tepenin üs. 
tünde iki katlı ve yirmi kadar odalı bir 
bina idi. Evin önünde büyük bir havuz 
'"•rdı ve havuzun etrafı limon ağaçları 
Ve muhtelif çiçeklerle süslenmişti. öte 
berimizi bıraktığımız odada iki üç silah. 
birkaç av tüfeği göze çarpıyordu. Du . 
varlar ve döşeme muazzam geyik post. 
lariyle b.ezenmişti .• 

- Afa burada yok, yann gelecek .. 
D~iler ve yemek hazırlığına başladılar. 
ll:vde yemek yokmu§, derhal bir koyun 
lcesildi. Hamur açılarak ekmek hazır -
tandı .. Bir çocuk fidanlık bahçeye gide 
tek bize taze viıne topladı .• 

dana çı 
yo:-duk. Foyamız: me)' 

yapacaktık?'. .w· • vakit saat 53
1: 

Ye:neklerı yed·gınıız 0ıurs• 0 

baha karş~ iki olmuştu .• ~:pestili odJ 
sun rdiycrek silahlı ve geyı 
da temiz bir uyku çektik .. 

* * • , , kU~a~ll 
k ıı btZI 8~ 

İkinci gün sabah er e bJraıcar 
köyden ağaya çok çok selam rnıı:da >rii~ 

.. ı·· ]carşı 
uzaklaşıyorduk. Koy u, k. . 

·· terere ·11ıı· selen bir uçurumu gos inıtlj~sı 
- Akşam atlarla oradan 

d d• ııı'' e ı. .0111eğe 
C.. d .. .. .. 'le oradan ı 
•.ın uz gozu ı 

bur cdilseydin: .• rıar• 11' 
B' . "l" bklırn edıyo W 

- ızı o. ume ına parçaıarı~cıı 
yapalım! dıyerek kaya ııa raı;·- . 
tunarak inmefe çalışır ve ~u ·ı: 11jcrd'." 

tıerırn• U"', dereye muhakkak cese ·ncb w 

Gece atlarla nasıl olnıUŞ ta 
1 

bati dJ 
. ' B. .. 1.. 1 arnaldık ve ş·z. ır tur u an ay 

n~ 
wradığınııt ·•llı 

Bu köyden sonra ug . bit fP 

nahiyede, nahive müdürü bız~cı' relıııef 

anlayamıyorum. 

J .. ter• d ıı 
lı bekçi ve bir de yol ~os d ğ1artt1 1 

verdi Bu suretle Ders·rn a ıdııl<· 
bir <lalıa kaybolmaktan k~rt~rdt1' 

Niyazı A 

~" 

~~ 
~~.. dll 

Haber, okuyucuIJU'l ~1111~ 
fıkra mnsabak~ açınıftt"· ofY 

kııJ& ve bfç 
lecek fıkralarm dır _..aı.ı' 
az fşlUlmiş oımaaı IAZtfllerlJS • IJSJ'et'J 

Fıkralar gl!nderenl ~· _.A1l • rfl8 ıı~. 
yahut müstear adla çı 'J.11' 
ve her ay o ay tçınde btellf ff 

be"'"e rııu 
en iyilerinden 11- }ftir_ •• ~tat' 
metli hediyeler ver11eee ~ 
Bize bildiğiniz güzel 

gönderiniz. • B 
D ·- t:ü,.Ll,, 
UŞ ~ rf1lf1 tile 

Yan rn ~ bir ernteııi ,.ıJJ 
Agop isminde :zengın 13iriııtı1 tı1f 

carm iki karısı vard1· pdll· J,.f,O'o aı 
Hap, diğerinin adı da lf ~ tJc~ 
akşam Hapın evinde, dığcr J' 
Hupun evinde kalrrdI. . jrf;O)'ll / 1 , 

Karanlık bir gecede .~s:r~etl l<~,ı 
kaçıran Agob yolda gı dnşet°' l', 
mış bir kireç kuyusuıııı. ğtJllıı el 
durumunun ne halde 01: jçiılde: t tel 
meye bakmadan kuyun ı;ul' c,e ti 

- Hap der ki Hııp~~ob ~~., 
Haptadır. Bilmezler lt~ 

0 
bBğıı111 

kadar kuyudadlt' .. dı~ 10rıgıl~ ı 1 
başlar. Otıd'el' ,.., ııt 

Koca mı, ef!i Jt afi)~" 
Bir kadın pazard~ cO(!diye fDI" 
- Eşeği 'llideccksiJl? "' ,.ıı 6' 

ra: olC· pJd ~" 
- Fakirim kinıseııı Y "1'11ecietl 

' ~e11~ 
dun, değirmenden un, . ~ııııs 
tirir geçinirim! deyince~.... s.!1~,, 

• }cCI""" s t11"' 
- Kadın, şuna. bır ~cı1"' 1 

desene demişler. " 

a as: ~ı H A '1' ~~ 
AKŞAM 4~0,,1 :· dB~~ 
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kara s•' e,P lstanbul An , 1,111111
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~ PARDAYANIN KIZI 
dun 
dittı~anın en namuslu kadını zanneder 
ltlıu' li'akat dünyada insan kar§ısında
lı. ~tavırlarına bakarak aldanmama. 
flıtcı n ki eu kanları anladığımı sa -
~ili~rn. Neyse, aldanan yalnız ben de
b~rtı Ya. Fakat ne de olsa böyle faka 
~ı-. arnahydım. Demek oluyor ki bu 

.. 111 b' 
~ı e}d 1: . ~şıkı var. Acaba bu nefis kı. 
RIQı be -Lnıiye muvaffak olan bu çocu 

ıt abası kimdir? 

l~ ~htcrenı Konçini cenaplarına bü -
Cl~"" u nıcseleyi anlatacağım. Bunları 
'>·~lld' w 

~"'kad •gi zaman acaba ne yapacak? 
lUn ar kızacak! Bana dünyanın bü. 

lala~~ınlarını vert'!eler yine bu işi an 
ti~ ı gını. O kızınca ne iyi olacak ... 
~rtı aman böyle keyifli vakit geçire. 

Ya. 
ıı. trend· . 
6İlli d" ısınin k1zmasiyle keyiflenece. 
L U •• 
"I! dev l:JUnen Stokko sevinerek takip-
İtıcıa~ etmekteydi. 

~tokk c-ıçeği eve girdikten sonra 
~ ... ·r 0 

Valvere görünmemek için evi 
"'- en ,.·t· -·~le 1ll ,.ı ın arka tarafına saklan-
de ikJ ~cbUriyetinde kald1, bu suretle 
~lbı 1 . adının konuştuklarım Valver 
lçersi!ı:ernedi. Fakat çitin aralığından 

....._ ~ seYrediyordu. 

~ı nıu: kadın c:ocuğunu çok sevi~·or, 
iı'la :'•kak. Bir mim koymab. Ev. 

d .. biz at111 beslediı:Ti sevg-:<'len l-nlki 
h" ls•ıraa d b·ı· . d' d" .. ''"'>'" • e e e ı ırız. - P'e u!'!u. 
~ l'd ara,,1 ~ - Bilhassa son keı::fi üzerin€' 
~U1ıi"ı Eılernevc basladı: bunu ı:ok 
l~ıl\ lr telakki edi•·nr. fenalık etmek 
~ll'ır~ 1t. care arn·ordıı. Bvvelre yazdı. 
il .... ~lb' . 
~lkt;ı 1 Val,•er ~inlrlenor"k nrRfüın 

~l~İllinş~,ştr, S'okko im Va11·edn git. 
llc ~ arkındR olmamıstJ. n. rrere o. 
~ 'k~aıtİ ortalık kararın~yn kadar ora 
\tlitte~~ Madam Perin evin kapılarını 

n Stokko İnci çiı:eğinin ora.. 

da kalacağına kanaat getirerek çıkıp 
gitti. Çok yürüyemedi, sabahtanberi 
ağzına bir lokma yemek koymamı§ ot. 
duğu için derhal bir lokantaya girdi, 
hafif bir yemek yedi. Bir iki şişe şa.. 
rab içti. Lokantadan çıktıktan sonra 
çiçekli evin önüne geldi. Mantot'luna 
sarJlarak bir hendeğin içine yattı. 
Genç kızı kaçırmayışmda güphesiz ki 
mühim bir sebeb vardı. İşte bunun i. 
çidir ki geceyi açıkta ve bir hendeğin 
içinde geçirmeyi bile göze almıştı. 
Zaten Stokko gibi bir serseri açıkta 
yatmaktan korkacak değildi ya. 

Ertesi sabah çiçekçi kızın iki bU • 
yük demetle geri döndüğünü gördü; 
küçük Luiz, annes:ne sanlmte, onu 
bir türlü bırakmak istemiyordu. 

İnci çiçeğinin küçük kıza.: 

- Korkma yavrum. seni çok bek1eL 
mem. Perşembe günü yine geleceğim. 
- dediğini de duydu. 

Genç kız bunu ciddi olarak söyle • 
rni§ti. Küçüğü kandmnak işten değil. 
dir. Çünkü Perine dönerek: 

- Kuzum Perinciğim, çiçeklerim 
hazır olsun. Çünkü burada pek az du 
racağım. Merkebe yalnız bir nefes al • 
dırmcaya kadar. 

Stokko mırıldandı: 

- Bu iyi... Per~embe günü yine ge. 
lccek. Bu günlük fazla bir şey öğren. 
mek mümkün değil. hemen eve döne _ 
yım. Bir gün ve bir gecenin zahmc. 

tine karşı hiç olmazsa beş yüz p:s. 
tol ka1andım, dcm0 ktir. Sinyor Kon • 
çininin hamı borçlu olduğu beş yüz 

nistolle beraber bin pistol eder ki, bu 
da on bin franklık bir para eder. 

Kendisine pek tatlı gelen bu düşün. 
ceyi yürütütkten sonra hendekte bir 
müddet süründü, görünmek tehlike • 

"" 

·-= ~ ,. 

s PKRDAYANIN KIZI 129 

çUncU Luinin babası olduğuna emin 
misiniz? - dedi. - Ve acı bir gülü~le i. 
lave etti: 

- Bende biri Mari dö Mediçi, bir 
diğeri de Konçini tarafından imza e
dilmiş iki mektup vardır. Bunlar bu 
günkü küçük kralın, dördüncü Hanri
nin oğlu olmadığını ispat için kafidir. 
Pardayan Faustanın gözlerinin içine 
bakarak cevab verdi: 

- Anladım. Küçük kral ve belki de 
kardeşi küçük dük Danju dördüncü 
Hanrinin çocukları değildir. Binaena.. 
leyh Fransa tacının varisi olamazlar 
demek istiyorsunuz öyle mi? 

Fa usta kuvvetle dedi ki: 
- Herkesin de diyeceği budur. 
Pardayan güldü ve; 

- Evet, bu siz:n manevranızı o ka
dar güzel tamamlıyor ki, bu iki mek
tubun da Konçininin kızının doğum 

kağıdındaki değiı;ikliği yapan el tara
fından yazıldığına hiç tereddüd etme
den söz veririm. Zaten bunun bence e
hemmiyeti yoktur. Benim için kıyme-

ti olan tek şey nedir biliyor musunuz? 
On üçüncü Luinin babası ... Anladınız 

mı? Yakında öleceğini hiı:ısettiği ve 
öldüğü zaman tahtı için uyanacak O

lan hırs ve mücadeleyi evvelden gör-

düğünden bana evladı üzerine nezaret 
ctmekt :ğim ricasında bulunmuştu. 0-
nn vaadettim. Şövalye dö Pardayan 
verdiği sözü tutar. Bunu bilirsiniz. o 
halde istediğinizi yapab!lmek için an. 
cak onun ölmesi lazımdır. 

Bir defa daha Dangoleme dönerek 
c;o!( sert bir tavırla: 

- Görüyorsunuz ya mösyö, size 
lcarşı hareket ctmem!n sebebi, bu va
zife:!e:ı namusuma dokunulmadan kur 
tıılamıyacağımdandır. Bundan başka 

da zannedersem, namusunuza halel 
gelmemesi için madamın bu çirkın dü 
§Üncelerine iştirak etmiyeceğinizi a • 
çıkça anlattım. Eğer sevgimi ve hür. 
metimi muhafaza etmek isterseniz .ne 
yapmanız lazım olduğunu bilirsiniz 
değil mi? Haydi çabuk bir karar ve
riniz. Eğer si?. susarsanız ihtirasm ı::iz.. 
de namus hissini öldürdüğünü anlıya • 
cağım. 

Pardayan dükün vicdan ve namus 
hislerinin daha ağır basacağını san -
mıştt. Halbuki böyle olmadı. Dük dü
şünür gibi yapıyor, Fausta ise galibi
yetten emin olduğundan gülümsüyor
du. 

Pardayan <;ok ~rt bir hal almıştı. 
Dükün tacmd'ln \'azıeçmlyeceği artık 
belli olmu~tu. Dangolem utanır gibi 
oldu, boğuk bir sesle: 

- Pardayan - diye başlıyarak ken. 
dini müdafaa etmiye uğraetı Biliyor. 

sunuz ki, bu taht benim hakkımdır. 
Ben hakkımı geri almak istiyorum. 

Pardayan cevab verdi; 

- Bunun için münakaşa edecek de. 
ğilim. Yalnız sunu söyliyeyim ki, 158S 
senesinde üçüncü Hanri madamın ha.. 
zrrladığı fırtınada , yaralı bir kuş gibi 

çırpınarak kaçarken. tahtı da yıkıl • 
mak üzereydi. Bu yıkılacak tahta Pa-

ris kralı olan Giz bir türlü el sürme. 
ye cesaret edemedi ve ben de bu ma
kamı size takdim ettim. Fakat o za. 
man bu teklifi kabul etmemiştiniz. 
Hakkınız olmadığını söyledinizdt. 
Kral oğlu olmakla beraber kraliçe ev
ladı olmamanız ve ancak "Dangolem'1 

piçi bulunmanız aklınıza gelmi3ti. 
Dangolcm şa~ırmıştı, mırıldandJ: 
- O sırada g-enctim. Aşk da beni 

deli etmişti. 

.9 
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130 PARD~Y~NIN KIZl 

PardaY,an :bu sözleri duymamış gibi 
llkırdısma devam etti: 

- O zaman 2ize takdim ettiğim ve 
kabul etmediğiniz bu tahtı bugün se. 
fil vasıtalarla. elde etmiye çab§ıyor • 1 
swıuı:. Halbuki bu tahtı mUdaf aa için 
§erelim Ur.erine yemin etmi~ bulunu. 

yorum. Binaenaleyh yolunuı.da beni 
bulacaksınız. Bundan sonra siz benim 

dUemanım!ınız mösyö. Şunu da iyi 
biliniı ki, iııteğinize varmak için ce. 
nazemin üstünden geçmenit lıizımdn-. 

Bu sözlerden sonra birdenbire aya. 
ğa kalktı. Kendisine has gtilümseme-

siyle yerlere kadar iğiler.ek nezaketle 
müsaade istiyen bir adam tavrıyla: 

- İşte madam, nihayet boğazlaş. 
mıya ba§hyoruz demektir. Bu kavga. 
mızın yanında eskileri adeta çocuk 0 _ 

yuncağı gibi kalacaktır. Bu defaki mU 
cadelemiz o k:ı.dar şiddetli olacak ki, 

ikimizden birisinin ölUmü ile ancak 
nihayete erebilecektir. 

O tehdit etmiyordu, ciddi konuşu • 
yordu. Bu korkunç harb ilanını o ka. 
dar sakin söylemişti ki, bu ölesiye 

mücadeleden hiç çekinmediği belli o. 
luyordu. Sözlerini su kel'melerle bi. 
tirdi: 

- Madam, mademki ikimizden blri. 
si muhakkak ölecektir, o halde beni 
derhal öldürtünüz, henüz elinizde bu. 

lunmakl•ğ:mdan istünde ediniz. 
Faustn da tok bir tn.rzda ceva b ver. 

di: 

- Tavsiyeniz gayet doğrudur. Sö. 
zü.nüzil dinliye~ğim. 

Pardayan tekrar oturmu5 olduğu 
koltuğundan fırlıyarak hazırlandı: 

- Haydi, katillerinizi çağırınız. 
Gelsinler de, iş olsun bit.sin. 

F:ıusta bu defa çok nazik bir tavır. 
la dedi ki: 

- Şövalye, evvela oturunuz. Siz ba.. 
na bUtU.n söyliyeceklerinizi eöylediniz. 
Ben de dikkatle dinledim. Şimdi ben 
de size birkaç söz söylemek iBtiyo • 
rwn. 

- Pekal! prenses. Arzu buyurdu • 
ğunuzu söyllyebllirsiniz. Ben de Bizi 
dikkatle dinliyorum. . 

Pardayan bacaklarını bacaklarının 

üstüne atarak koltuğa tekrar yerle§ • 
ti. Kafası fevkal!de işliyor, ••mutlaka. 
bir ihanet tasavvur ediyor, acaba ne 
yapacak,, diye düşünUyordu. 

Fausta, Pardayanın oturduğunu gö. 
rünce lakırdısına başladı: 

- Size söyliyeceğim uzun değildir, 
Pardayan. Evvela §Unu biliniz ki, si. 
:tin k:ı.tliniz için burada kabadayılar 

saklamadım. Bil'rsinfz ki yalan söy. 
lemcm. Elbet bu flöztime inanmışsınız 
dır. 

- Sözünüze tamamen Jnarurrm ma. 
dam. Fakat doğrusu beni hayrete dUşü 
rüyorsunuz. Tarafınızdan bu kadar 
büyUklük göeterilmesini ömrümde ilk 
defa görUyorum. 

Bunları açıkça söylemesine rağmen 
Pardayan kaf§ısındaki dişi kurddan 
çekiniyordu. 1'endi kendine "çok fena 
vaziyetteyim, bu kadın acaba bana ne 
y:ıpacak?., diyordu. 

Fausta gittikçe ciddile~rek: 
-Tarafımdan bUyüklük gösterildi. 

ği yok. Siz bana bir nasihat verdiniz 
ki. bu doğrudur. Bunu yapacağım, fa. 

kat bunun için ba~ka birisinin yardı. 
mına ihtiyacım yok, bu i§i ben kendi 
elimle yapabilirim, dedi. 

Parda.yan da gülerek: 
- Ben de öyle dUşUnilyorum • ceva. 
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PARD 'AYANIN KIZI 
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--------~-------------------------------------------rdır ~ı hını verdi. Fakat içinden: "Acaba ne damı yok ettim ve gayet tab 

1 eııgel 
yapacak,, diye merak etmekteydi:Pa.r- istediğimi yapmak için ortad.& 
dayan oturduğu koltukta biraz doğ .. kalmadı. 

ruldu, kılıcını bacaklarının arasına Dük hıçknıyordu: d dt--
~·fl'l u -

aldı. Faustamn yapacağı hain hare.. - Dostumdu, en aziz do:ıı..-
keti bir an evvel anlamak istiyormuş di. Fausta da çok meyu!tu: da.rtl' 
gibi bütün mevcudiyetiyle onun hare.. - Dünyada biricik sevdiğirn ğaıı ~ 
kctlerini kontrol etmiye ba§ladı. dı • diyebildi .• Fakat insafsııll 

Fa usta~ linden bırakmıyarak: 
- Bu defa e.ramız.daki mUcadele - Maamafih öldürdüm. 

uzun aürmlyecck Pardayan • dedi ve Dangolem adeta yalvararak: şslııı1• 
f)()!gun bir gülümseme ile beraber sağ - Ah madam, imdadına l<O 
elini kaldırdı. belki de kurtarabiliriz. ce'.,,... 

Pardayan ecrapa dikkat keeilmi3, Faueta matemli bir tavırla fll 
korkunç kadına bakıyordu. bı verdi: . .. dÖ rsr-

- Şövalye, sizi ölüme göndermek - Faydasızdır dUk. MösY0 

için bu elimle §Öyle bir yumruk indir. dayan artık ölmliştUr. 
mekiiğim kA.fidir. xxvnı 

Bu sözleri söyler söylemez yumru. LEONORA GAL1G~ ~ . ,,-or 
w • sıııı 
gunu sıktı, Pardayan kadının elinde Şimdi Stokkoya döneliDl· satııı 
hi;bir siliı.h olmadığını görmüştü. Kal Konçininin dilk dö LiyankurdsJl ~ 
kan yumruk havada sallandı, sağ ta. aldıktan sonra fevkalade ıık b!.ır fJI 
rafta du..'"a.11 bir masanın üzerine şid. da döşediği bu konakta. btı h 
detıe indi. O anda Fausta ile hayret. yapıyordu? Bunu ara,ştıralU!l· if 0t , 
ten donmuş bir halde olan Dangole- Bu konak, evvelce de söyle: )f,.ri 
m;n göz!eri önUnde Pardayanın" otur. duğumuz gibi Norton soka~~ blt'Jc'§ 
duğu koltuğun altındaki dö~eme çö. dö Mediçinin sarayından SJlC- uJJ ttl 
küverdi. Şövalye bir an kollarını ha. metre uzaktaydı. Şimdi stok~~ ııerl, 
vaya doğru sallıyarak tutunacak bir yaptığını anlatmadan evvel~ 0ıd~ 
yer aradı, fakat bulamadı. Sonra her fin Ode dö Vah'eri ta.kib e ele rııeClJ'S 
§ey, hem Pardayan, hem de koltuk ğu zamana kadar geri dönJ11 
gözden kayboldu. Derinden boğuk bir riyetindeyiz. .. .q,ı~t 
ses işitildi. Hatırlardadır ki, Qde do ıçe~~ 

Dangolemin korku ve heyecandan merkebine binmiş olan tn~ ~iJl e.d1 

saçları dikilmişti. Yerinden kalktı, arkasından giderken Konçitl i ııetıı : 
koltukla beraber 6Övalyenin kaybol - mı olan Stokko hem Vah"~~~j!SS 
duldan deliğe kadar gitt!, içeri bak. çi~-ekç1 km takib ~tmfft1: çi ~ ıd 
tı Kap1taranhk ve nihayetsiz bir çu • smiaıı da Valver gibi c;ı~~ d il 
kurdan başka bir şey görUlmüyordu. Lui:r.e "kızım,. diye hitab et 1f ~ 
Dük inler gibi bir sesle: muı. od& Valver gibi §l111rrıı . .Af 

- Ne yaptınız?. diyebildi. tı. Kendi kendine: wı ,,..-
de~ 

- Bize partiyi kaybettirecek olan a.. - Vay canına be. SeJ1 



~:::!}tYL'U:[; - 1Q37 

!nıerikanın . ilk ve 
ı Soiı imparatoru! 
~eksika hamisi,, de olan delinin! 

San Fransiskoda abidesi 
. ~ , dikiliyor 
~tır~ko belediye.si birinci Norton tar, tüccarlar \'e arabacılar, "imparaıc;:& 

ltıa bir Abide dikmeğe karar ver. hizmet etmek için., aralarmda ldeta mtiıL 
~rlatnı bakaya glrmlılerdi. Bu kadar yakın bir zL 

lı\ı ba ebedUc~llnnck için, t\bldcsl dl. manda, koskoca bir Amerika.n oehrinln, bay 
'nı Y1lk §ahslyct kimdir? le kollektlt ve masum bir çılgınlığa dalmıı 

tr, .. ~~-biz değil, Amerikalılar da pek olduğUnu dU1Unmek aa.çma. olur. Bina.enaleyh 
'lııııııı:ıu-ua doğrusu son yanın asır için. ortada bir hakikat Yardı. Bütün halk - tıp. 
3 llıtrt Şiardır. O kadar ki Nortonun ö. lu çocukların ''misafirlik,. veya"hırıız polhı,. 

tı ~)''C 11' San F raruılekoda lluyulan bü. oynadığı gibi - "inıı-arntor ve tebcala.rı., o. 
anı, bu~n hatırlayan!ar pek az. yunu oynıyordu. 

Allle 'k rı a impnratoru, 
~cıı 1Meksika haınlsi ! 

ı ııgıu ~!la 2: olan Joshua Abraham Nor. 
~ lte?ın l.ondrayı terkederck, San Fran 
~an 1 ~ ''e ticarete başlayarak, kısa •ı 
~ lltıı l;lnde zengin olmuştur. Fakat, 
~ biı~k80nra, mağazaııını, antrepoları 

ol'loıı bu bir YRngm esnasında yanmı§. 
'' \ıııı tıdan son derece mUteeS!lr ol. 
~lUı~ lllUddet hasta yatmııtır. Az 

t ~l'botın en aonra, bir mUddet için §chir. 
~~l budu~. llonra tekrar avdet etıniıtir. 

~tu !!fa Joshua Abraham Norton o. 
S: cıı~''Aınertka imparatoru birinci 
~ lıan,~k! §ehrln du,•arlarınıı. aııtııtı 
it:~ aııllı beyannamelere, bu imzayı atı. 

lı lıt~~rc, "Meksikayı da saadet ve 
\ ~tıı,ı,_;"' llrınak arzuıru.,nda bulunduğu. 

, ... -""«trıe ... ll 
~ cksika hAmlel,. Unvanını 

\ ltce, Otu 
~~tın~ 2 Bene mUddcllc, muhayyel 
~lt•ııı Olurdu ve biç kimse onu bu 
~ lndarı lndirmcğl aklına bile ge 

~ı it 
\ it ... .l'ltı tal llln eden bu lngiUz lllcca. 
l~.J.,r~eı~~ı~er blrtok taCBız kralların 
lı~ ertn hayatından daha sade 

Qı llll tnu 
'<ll " 8 tnma ve esran hiçbir zaman 

'lıı. 8anc llıııl §ayanı hayret olan cihet 
hu~ltt.'ransısıto ı;-itl koskoca bir şe. 

'ttı "e b bir muhabbetle sevdi, mtisa. 
"~ııı ?-. Unun ııebcbl hiçbir zaman izah 

~'' ., Ottoıı l ı."l'kk un yerine bqka birisi ol. 
\ ~lard~ kt, hapsihane veya Umar. 
~torııu b liatbukı Norton, bUyUk bir 
S ~ llt ~ u hUrmet 1Uphelliz zahlriy. 

S~...,. Olsa..• 
b ~~k • S ~ 0 lchrf, ona bazı lmtiyazlıtr 

~, eıtı belediye meclisinde aza.. 
~ "hr:ın bUtUn nakliye vaıııtala. 

h~~ ı-,~en lsUtade ederdi, diğer taraf 
~ ~'lııkonun bUtUn otel ve lokanta.. 
~~emek yerdi. HattA, gayet 

~~ ı bfle halk yaptırdı. 

Bir gün. vapura blndıgi bir ııırada, kontrol 
memuru kendisini tuımadıfı için, bilet al. 
masını 8Öylemi§ ve bunıı. fena halde kızan 

Norton, gemiyi terkederek. erteııl sabah, §eh 
rln duvarlarına ,u l!Anı yapıştırmıştır: 

''Cenabı hakkın inal f'tilr, Amt•rika lmpa
ratonı ve l\frk<ılka hamlıoi ola.n biz birind 
:'lo"orton, hlz.f' nırecanf bllf't ,.f'rml'l<t<'n IC'tlnııp 
edrn, "Shubrik .. ,·apunınıın, ırwnımp bulun. 
dııtn MI kumpanyanın idaremiz 11ltma Kfrt'. 
<'l'ğ°i ana klld&r, blok&, altına .ı.hnmaıuna ka. 
rar ,.f'riyor \8 bu kararı ilin ediyoruz,.. 

'•Asi kumpanya .. majcııteye derhal tarz.iye 
ve meccanen pıuıo verdi~! için blokliı kaldı. 
rıldı ve her§ey yoluna girdi. 

Yirmi sene mtiudetle, imparator, ıehriıı 

mllhlm top•antılnrına iştirak ve hatta. riya. 
set etti. 

Bir;nci Norlonun zevali 
Nihayet, lhllyarltk kendini blııaettirdi! E. 

ııascn ronıaU:ı;nıalı ve bir hayıt zayıf olan 
Norton, "ha.,metinden., bir çok şeyler kay. 
betti ve ua.dan 7.iyade koltuk değneklerin• 
ihtiyaç hissetmt'ğe başladı. Fakat, bu vUcut 
zaarı ve sefaleti de onu ımparatorluk hWya 
smdan vazgeçirmedı ,re her zamankJnden 
daha mağnır bir vaziyette "hemşircısJ kral!. 
çe Vlktorya,.dan ve "kardeşleri Avusturya 
imparatoru ve l'ruıya krah.,ndan bahsetme. 
ıc l>qJadr. 

31 k!nunuevvel 1879 dıt, birinci Norton 
son beyannamesini ne,retti ve '•Sadık ben.. 
d<?,,lerlne vedalarını göndererek Cenabıhak. 
ka, kendilerini ııaadcıt ve refaha kavu~turdu. 
ğu için, duaya davet etti. 

Birkaç gUn sonra, birinci Nortonun mu. 
tıayyel tahtı münhal kaldı ve tablt hiç kimse 
bu "yUsek makam,,a naınzetllfinl koymadı. 
•'Methur zavallı,.nm cenazeııf, bUyUk bir me 
raslmle kaldınldr. Binlerce, zengin, fakir, 
ihtiyar, cenazeyi takip etti ve yUzlcırce, çoluk 
çocuk, onun en fazla. sevdiği f&rlulan söyle_ 
diler. 

San Franaisko beledlyeıılnln, heykelini dik 
meğe karar verdiği bUyUk ve ta.rlht şahsiyet, 
l§te, bu "Amerika imparatoru ve Meksika 
hlmlsl birinci Norton,,dur. 

HABER - ~liıam poıtuı 

Bugünkü 
radyo 

l!ITANBUL: 
ltl,30 p18.kla dans muıikiıl, 19,30 konfe. 

ra.nı, EmlnönU halkevl sosyal yardım §Ube. 
li namm& Dr. Salim Ahmet Errtın { (ldrar 
yolları hı!zr.s.'ithhası), 20 Nuri HaUlin i§Ura. 
kile Türk mualkl heyeti, 20,30 Ömer Rıza 

tarafından arapça aöytev, 20,45 Vedia Rıza 
ve arkadaşları taratmdan TUrk musikisi ve 
halk oarkılan, <(saat ayarı), 21,15 radyo. 
tonik dram:Louls, 22,15 ajans ve bor.sa. ha~r 
teri ve erten rünUn programı, 22,30 plAkla 
~otolar, opera ve operet parçaları, 23 son. 
\1YA~A: 

18,35 viyoloruıel konseri, 19,10 karışık ya. 
yın, 20,25 şan ve muııiki 21,35 §&rktlar, 21 ,40 
Maetcrllnckln eserleri, 23,15 haberler, vesal. 
re, 23,25 etlenceıt kon.ser, 
BERLIN: 

ı 7 ,3lS ikindi konseri, 10,05 orkestra konse. 
n, 20,35 gramofon, haberler., ulusal yayın, 

haberler, 23.35 eğlenceli konser, ve dana ha 
vaları, 

PEŞTE: 

18,05 çlngencı orkeııtra.sı, 19,15 kon!era.ııa, 
19,35 nut konseri, 20,05 kon!eranı, 20,35 pJ. 
yano konseri, 21,05 kanıık yaym, ha.berter, 
22,30 orkestra konııerl, 23,35 gramofon, kon 
ferans, 2•,20 danıı pllklan, 

BV'KREŞ: 

19,05 orkestra konseri, 20,35 kon!er&n1, 
20,55 musiki, 21,35 senfonik konser, 23,20 
gramofon, haberler. 
BELGRAD: 

18,20 keman konseri, 18,55 gramofon, U. 
ıuaal ya.ym, 21,05 opera parçaları, 22,05 gra... 
mofon, haberler, 23,20 konser, 23,:m gramo. 
fon, 
LO?\'DRA: 

19,05 mmıikl, 19,30 orke.stra konserf, 20,25 
karl§ık yaym, 23 varyete, 23,35 dana orkes. 
truı, 24,35 kan§tk Y&ym, ve çamofon. 
PAR.İS (P,T,T,): 

19,0lS orkestra kon.en, 19,05 od& muslkiat, 
20,05 babcrler, eğlence, 21,35 ııenfonik kon. 
ser, 23,35 haberler, gramofon, hava, 
ROMA: 

18,05 haberler, dana musikim, 18,55 kAn. 
~ık yayın, 21,45 kanıık musiki, 22,015 opera 
yayını, istirahaUerde haberler, vesaire, dan. 
muslkial, 
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BA NKAYA 
YAT IRIL A N DA RA ~Yi 

tK i LMi~ TO~UM GiQi V~RiMLiDiQ . 

U OlANTSl OANr ONi N: 
v . 

l<ARAKOY PALAS ALAL~MCi ~AN 

lnblsarlar lstaobul BaşmildUrJUğUoden : 
Bilümum ispirto bayilerinin İnhisarlar idaresinden ruhsat almağa mecbur ol • 

duklan kanunda yazılt ve muayyen fiatla fadaaına satış yapmaları lda yasak bu • 

lunduğu ve 1-6-937 tarihinden itibarc n Baımüdürlüğüm:izden ispirtolu içki 
beyyiye tezkereıi alanlara i1apirto satmak is;in de ayni tezkere ile ruhsat veril. 

mekte olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer e§haaın idaremizden ruhsat 

t ezkeresi almadrklan ve muayyen fiattan fazlasına İ6pirto 1lattıklan görülmekte· 

dir. 
Böyle tezkeresiz veya muayyen fiat tan fazlasına ispirto satanlar hakkındı 

kanun ahkamının tatbik olunacağı il~n olunur. (5936) 

Istanbul Defterdarlığından : 
Baflı oLduiu ıubeSi Adı iti Eski adresi 

Merçan Abdullah ve Mehmet Mukriz Mercan Valde han No. 64 
NDbetçl eczaneler Hocapap Hilıeyin Kahveci Hocapap Aziziye cad. 

Bu aqam §ehrin m'Jhtellf semtlerinde ne. No. 78 
betçi otan eczaneler §UD.lardır: Yukarıda bağlı olduğu maliye ıubeıi, adı, İJİ, ve eski adresi yazdı kazanç ver • 

tatanbul cihetindektıer: gisi mükelleflerinden Abdullah ve Meh medin 932 takvim yılı ticaretlerine ait 
EmlnönUnde k(Sallh Necatı), Beyazıtta musaddak defter ve müatenidatıru iki ay içinde ve diğer Hüseyinin itirazatım tev-

(Belkla), KUçU pazarda (H. HulQ.al), EyUp. "k d" . kıt vıt] b' • • d İ b k · · · 
te Mustafa Ari!), Şehremininde Nlznn sa. ( sı e Kı •& an ır ay ıçın e ıtan u1 azanç vergısi ıtırazlan tetkik komis • 
dık). KaragUmrUkte (Suat), samatyada I yonuna müracaatla ibraz etmeleri lüzumu ilanen tebliğ olunur. (5945) 
(Rıdvan), Şehzadeb&§wda (İbrahim Halil), 
Aksarayda (Etem Pertev), Fenerde (HU.Sa. -(Vamf), Huköyde (Barbut), BeJikt&§ta TIY A'.fROLAR: 
meddln), Alemdarda CAbdillkadlr), Bakll'. (Ali Rıza), sarıyerde {Allat). ERTUQRUL SAD! TEK 
köde Cbtepan). ÜakUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Beyoğlu cfııcUndekiler: 
btiklll caddesinde (Delta Suda). Galatada Üıküdarda (İttihat), KadıldyUnde eski la 

(HllJieyin HUıınU), Taka!m btiklll caddesin. 
de (Llmonclyan>. Pangaltı Hall.9klrgazt 
caddesinde {Nargileclyan), Kaaımuaşada 

• 

kele caddesinde (Sotiryadla), Yeldeğirmenln 

de (Üçler), BUyUkadada (Şlnui Rıza) Hey. 
bellde (Halk), 

Bu gece Suadiye plaj 
yarın gece (Büylikada) 
perşembe (Yeşilköy) 

cuma (Heybeliada) 
tiyatrolarında. ~ .. 1-0r lı \'o acm olan, fakat kendi_ 

\ 1QI ~ ''lb Zllnncden Norton. tıpkı bir 
~~('.~ti~ v~u..nda .. ıarının sırtlarından 
~ , hır h ~lan cihet vuydu ki, halk 
ı ~'1 Oıııı ~ı~"rnet ve muhabbet gösteri. 'u "t!tı lığına nihayet vermekten. 

~ b ı:ı1ı ...... 
~ t "il, lıı e>•na iştirak ctmeği tercih 
slıııtı ı:ıı ~lann iyi kalbliliklerine 

'il~ i? 

'Gür/<. ~!Je / rJ JJ~ 
~~ 4ı ~k~ Fransiskolularm, U\'R.llı 

ltı~liı:ıı kıerı Abide, belki de kendi 
~~~ abedlle§Urmek için diki. 

~ ~Ol 
'Ilı btr arıları "ivindirmek • ~ d-ıı ~ . 

1 luıek - kimbllir. belki de çok 
~ htr lfat lr - olan Norton. ııcnellk 
~ ~ dıı~ e halinde duvara uar, ve 

'lJ. ''ıı lçt Para, m!inakquız: ve tered. 
~~ Ode toplanarak kendisine ve. 

\...' doıa, ~ ~ tılıı:ı~tken ~ortona Buınmer ve 
'\~:~'!tat ' insan isimli iki kocaman 
ı:ı_ ~(it, it 'der ve yüzlerce çocuk onu 
ı llıa '1ı11Isııo beraber ııarkılar söy. 

~tıı~teı:ııı:ı 
tı., e llııı Unıtorması, cidden, bUtUn 
""'1111<1 atıırna lift 1: U ğn değer. Bakın neden 

~~tıı bıı1tı Zerinde, yirmiye yakın her 
~ 'ı>ıııe:n Y~ll - mavi bir caket 

• ~ "e U~e er. Yanlan kırmızı mavi 
'~lııtıe.ıı tinde, kocaman bir deveku. 

, ~ita, ha lkt tıclu amiral ııapkuı. 
t ~ ~'n :trarnıarda ve menuılm ı;ın 
\t>~t ~ <l!?llllt bir kılıç kuşanırdı. Diğer '-+.' ~ ı:ıı bir baston ve yağmurlu 

11-.ı 8\•I bt 
il. 

11 
ltıt. it r şemsiye kullanırdı. Ya 

,'Q ~ı: lııekı:tnıızı bir gül, caketinln Uııt 
~ .. ltat 01 bir mendil bulunurdu. En 

"I. ı. an 
"~ "tl~ııt ŞcyJcrdcn biri de ayak. 
'• C:ttıakıCJlln ayaklarında birçok 

\ 111 '
11 '3ıı lleıı ı~ıar vardı, hunun için a. 

\ 9il.1 ~""<l}·ln k er açardı. 
lı,~~· btr llA.cc, San Frnnslsko duvıır. 
~\iıt; \l;ır, n 8.3nııısı kMlydl: 

'··~·· 1 ~~~ \1..-.qı~ ~ısı 1 , ,'lı)~I \e ~"- nıp3ratonınuz rlbl~!.İ. 
~ U le bı, krııdlsln<', ne de size ll. 

1. ~~ qlin~ '-•lıfR ıtirdllinl ilAn <'dn • ., 

1~ru 1ı;,tehrin en bliyill< terzileri 

1 
tı;U. C'lbiııc yapmak üzere mu. 

fe,.k es . 
~, {\ • ıın Jla l"t l orun 

\ 111r· ' 
~~ ~ıı hı 11 anıadc 

"~ltıı... 1<11 v .. ı: llltıkarıar etmezdi. Gavct 
• "'411, .. llıuh · 

~l'otd taç o"duğu her oej1 bol r \' u. 
dı~e tUtuıı . 
"'llclörıe ~Uler, Uyatro ve nakliye 

rt, kahveci ve lokantacı.. 

' 
i ş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerlne 
s enede kura i le 20.000 lf ra mükafat daOıtmaktadır . 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri : Birinci Teşrin ve Birinci K a nun 
aylarının ilk günıerı. 
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•---ı~--~ VA R 1 N A K Ş A M ~ • 
t 1 

Taksim Belediye Bahçesinde 
i Tolcy 

1l ~ n lf\'l c n saı ırıı art y o od ö ırıı lÜ m tYı o staı ını lb> u o lY ını say o D u 
"~ maıırlYlf saıınat aırll<aı<dlaışllaıırnınnlrll Dş'\ClırcakDOe 

ktYJtDtYJOaırna(f!aı~~oır. 
Programı çok zeng:n o~an bu gece rçın masa1armızın temini 

r.ca olunur • Telefon 2370 3 

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

GE CE L-G ONS EL • - · ·.,:. .- • -,:J.. .. #, .- '•,' J.'.A. .. • • .. -

Kız-Erkek VUCA K LiS LE i Orta-Lise 

' (Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, Direk törü: Ne~n@~O lYl Ha m<dl D l\:JJ O D<lYı men 
Resmi Okull::ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 

ımııwmıınwı11JWıull:ill~ıılllllı1~ ılillllllmlllllillllll~lllllill~l~llillW~nınııı~ınımıınnııııı~ııınıı~ı~ıınm~ı~ıın~~~~IOOl~llOOllID~ill~illlll™IID~~ ~ 

TA B L A 1 A Ji ~ 
Robert Kolej re:"R::5U1dte" 
Beb~k. Tel. 36 ... 3 : IE:ıı~ ~ıs:.K 

! :Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyat\ olarak mütehassıs muallimler _ 
~ tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültiire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri ~ 
~ mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebe!lin bedeni tekemmlilünü temin eder... Lise kısmı --
~"' derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. ' = M Ü ff ENDİ S K ( S M ( ~i ve nazari uı;ullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeti,tirir. ~ 

:o=; KAYIT GÜNLERi: Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 eyliilden sonra her gün 
_ 3 

= Fazla maliimat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 
~ DERSLER: 22 Eylul çarşamba günü başhyacaktır. Leyli talebenin 21 eyh'.il sah akşamı mektepte bulunma&ı lazımdır. . 

~ ·ı~~ın 'IWill~ m nımnım ıı ~ ı111 ıılmııl!ll1Mıııım ınımıınıınmoonı ~ınıııooıınınıımııın~~ınııruıııı1~ını' ıııım~ıııınııınımnıınnım•ııınııını~ıııınııınıııınıı~~mıillllllfflıı•mınıınruıınııını~~ 

deniz vapuru katibi Mahmut Hamdiden 
almakta oldugum aylık cüzdanımı zay: 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

. '. •,. "-41 

------- - --- -·-- --- . 

MÜNiR NURETTiN 

1 EYLOLDEN iTiBARE N 

Panorama bahçesindeki seanslarına nihayet verdiğini sayın 

dinleyicilerine arze<lcr. 

Güzelliği herıı 
~~-yaratan, he~ 

t amam lıY.8 
bir iksird ı r · 

ı aydıf1· 
Şu güzel çett .. eY h85ıt. 

şlJP atan gUneş, akl f1 o 
:ncl dişlerdlr· L 

11 
d6 

dlşlere can ,,ere 
şUpheslt 

dffı 
"R ADVOI.ıiN" 

·ııit. 
Siz de aynı güzelliği elde edebi/iı sı ftı 
faka t bunun için şart günde ik i de 

1 
ile dişlerinizi fırçalamaktır # 

.------/ ----------------

----~ 

Türk Hava Kuruıııtl 
Büyük Piyangosa.J. 

Jtf' 
5. inci keşide 77 Eylül 937 de 

Jıt' 
Büyük ikramye: 50.000 Lir~ ~ 

Jit91t 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.oOOılit'lı~ 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) 
iki adet mükafat vardır. 

" olkkat: ~r§t~ 
• ôC!' 

•• - . d bUetiW Bilet alan herkes 7 jEylUl/ 937 gu nU al<şamına ka ar 

ZA Yl - Denizyoih1rı işletmesinin Ak- ~, 

hükmü yoktur. Merhumun zevcesi HüsniY.e Mahmut .. _________________ _ 
bulunmalıdır. 

j Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur!. 


