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Dünya bugün müthiş 
bi r çıkmaza gird i· 

Japonya, ltalya ve ~l~anya cephesi karşısın~d~a~j ~~~~~~~~/~~~ 
1 

~ Avrupa atıl bir haldedir 
~~<eırnkaı0 On<SJDBteıre, Fransa ve Sovvetler arasında 
~o '-!~aılb>no ~nır aunoaşma yapaDamıyacaOı anlaşılıyor 

tit;ı;~f tak~;f ;~;;;~ sı;~k~töii'd! 

t~. 1'1fllltcr. 4Jl 
1>i>ıoı, 

3 
e BCZ§Vcl"'l1i Çomber1ayn, ! - Sovyet Rıısya Hariciye NaZ1n 

- A11tsolini, 4 - lngiltere Hariciye nazırı Eden, 5 - Norman 
S Davi8, 6 - Fransız delegesi 

0 V'Yetler ltalya nezdinde bAdlseyi 
,, protesto ettiler ai;z s ltalyanın verdiği cevap şudur : 
ent ovyetlere değil komünist 

ernasyonale düşmanız 1,, 

f eni 1 ef rikamız 

B'ifl lngllfz Baıvekili 

Makdonald 
Amer lkaya · · 

giderken UldD 

Londra, 10 (Hususi) - Eski İngiliz 
Baıvekili Makdonald Cenubi Aınerika.. 

ya giderken vapurda ölmüıtür. Makdo

nald, eski amele partisi lidf'ri idi. 1912, 

1924 ve 1929 da Başvekalete gclmiJ, 

1934 de yerini Baldvine terkctmiıti. 

Evvelce ateşli b~r sosyalist olan Mak • 

donald, bilahare muhafazakar olmuı 

ve çok buhranlı yıllarda Ingiltere hü _ 

kiımctini muvaffakıyetle idare ctmiı

tir. 

Baf1HJk'ı Oeldl Baycmn Meclis kürsütünde progmmtm okurToen çekı1mif 
tarihi '"68'imleri 

~---

Busabah 
Yemişte bir yaralama 

vakası oldu 
Bir sandalco 

Bir seyyar balıkçıyı 
kolundan yaraladı 

Bu sabah Y emifte baltlchane önün
de bir yaralama vakaar olmuştur. 

Seyyar balıkçılık yapan Esat ismin
de bir genç iki ıct.:e evvel sandalcı 
Yqamı aandahna girenk yatmak iate
miftir. Bu wrada Eaat sandahn kınlı
cak bft yerine biıtığmd"'"' Yapr ileri 
geri iöylenmti, an.lanndı kavga Çdapıı, 
Esat u.ndalcının yakasını koparmııtır. 
Kavgacılar araya girenler tarfjjndan 
ayrıhnıılardır. 

Bu aabah Esat balıkhane içinde sah 
lep içerken Yaşar yanına yaklaşarak: 

- Ben aana yaka yırtmayı göstcrece
pn ... demiştir. 

Esat bu söz üzerine kabadayılaş

Jl1JJ: 
- Ne göstereceksin gel de dI§Clnda 

g<56ter demiştir. Bunun üzerine iki 
kavgacı biribirlerinin llıerine atılmış

lardır. Kavgat.:ılar gene ayrılmışlar, ba
lıkhaneden dıpn çrkanlmrşlardır. Yan
daki sokağı tenha bulan kavgacılar yeni 
den itiıip kakıırruya baılamıılardrr. Bu 
arada Sandalcı ya13r bı$ağını çekmiJ, 
E!E-:} sağ kolunu iki yerinden yarala-

mı~ 

Zabıta memurları yetiımiı, yaralıyı 

...,.. Devamı 7 incide 

Türk Kuşuna 
'talebe kaıydona 

başUando 
Alınacak talebenin yüksek 

tahsil görmesi şart 

Türkkuşuna talebe kaydına oaılan
mıştır. Şimdiye kadar orta mektep me
zunlan alınırken bu sene alınacak tale. 
belerin yüksek tahsil görmil§ olması ve 
yahut liseyi b'itinniş bulunması prttır. 
Bu şartı haiz talebe bulunmazsa lise
nin 9, 10, 11 inci sınıflarmdan da tale
be alınacaktır. 

Kayde başlandığı üniversite, yük • 
_.-Devamı 7 incide 

Sanghay tamamen 
Japonlar elinde ____ . 

Taiyuan şehri 
yanıyor 

Çlnlller, topraklarını 
anudane müdafaaya 

çalışıyorlar 
Tokyo; 9 (A. A.) - Şanghay cep

hesinde Hangşov körfezinin ıimalinde 
karaya çılcmağa muvaffak olan Japon 
kıtaları 8 ikirl.:iteırinde fecir vakti Sung 
kiang civannda bulunan Wangpoodan 

~ Devamı 7 incide 

Milli b ir müessesemiz ---M-u··-t-h-·ış __ _ 
ha riçle de 

Odalıklar 
~~Yeni t r~a~an : Nizamettin Nazif 
ı~ t f e rıkamız rna d •. e rik·I d ' naıız uutmalar yüzünden aylarca devam e en muz 
hl.ı .. ar an ck··ıd· "O ' -~epr gı ır. DALIKLAR" b '' .. k h'kayelerden mü lt ı. ~Her b .... k h"ka ayn ayn uyu ı 

•oit ediyor uyu . ı ·ye batlı baJına bir güzel kadını, atkın• ve devrini 
~.•debi •e · 0~uhteJıf aıırlarda, muhtelif milletlere ait muhtelif devirler·, 

lıras, kiıı ç heyecanlı eserde, karün gözleri önünden aık, tehvet, 
' gav, im •• • ·ı , '-...._ R · " ve şurı ı e müdebd~b bir geçit resmi yapacaıdır. 

ek Yakında Başlıgor ---

t akdir edlld l bir katliam 
On İkinci Enternasyonal SeliniY. Fu 

arında en yüksek ve en mümtaz: alaka 
ile karşılanan (Çapa Markı pirinç u. 
nu ve sair çocuk gıdaları) fabrikannın 
(Gran.d Pri Or Konkur) mükafatiyle 
taltif ve takdir ddildiğıi iktısat V ekale. 
tin::e fabrikaya resmen bildirilmi~tir. 

Balta ve sopalarla 
4000 Halt lll 

ka tledlldl 
Amerikanın şiddetli tedbir 

alacayğı umuluyor 
.-ı: Yazw 7 inclde 

Bir Çin Jbadım, 'Japon ~ 
çocuğile kendi oonını ~ 

~~.r 
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Paeifique meselesi ,, 

ve komünist 
düşmanlığı 

Yazan : Şektp Gilndüz 
ROKSEL konferansında Sovyetıer Birliğini temsil etmekte olan Litvi
nofun Belçikayı bird:mbire terk~tti;i haber Yeriliyor. Acaba Sovyet 

birinci delegesinin bu ani hareketi Pa nsol{stııC:u l\U uıuısul'JaJUOl\ ~ı.0!.Jl:> 
suretinde telakki edilebilir mi 1 

Bunu henüz bir hadise halinde teshit e~miş bulunmuyoruz. Yani. Lit\'İ-
nof Belçikadan çıkmış ise de ikınci delege Potcmkine konferans işlerine hala 
devam etmektedir. Bununla beraber Paciflquc meselesi gibi nem dünya 
bakımından hem de bilhassa ve bin nef s Sovvetler Birliği Dış siyasası ba· 

kımından harikullde ehemmiyetli bir slyui iş· müzakere edilirken Sovyet 
birinci delegesinin bu müzaKereleri şahsen takibe lüzum görmiyerek kendisine 
Belçikadan uzaklagma mezuniyeti bah§edebilmesi nazarı dikkati celbetmek· 
ten hlli kalamaz. 

Bizce bu hareket ile Londra ve Ronıadaki son siyasi hadiseler arasında 
bir ilgi bulmak kabildir. • • 

Dünya. siyasasmın Londrada görültn soatinklp.fları Sovyetler Birliğine, 
herhalde, müttefiki FranMdan bUyUk limitler beklenemlyeceği k-ınaatini ver 

mia olsa gerek. Frans& lapanya iılerinde birçok zikzaklar çizdikten sonra, 
nihayet, İspanyada hUk<ımet cephealne faydalı olamayacağnu ihsas etmiş bu 
lunmaktadır. ' 

Tultiat sahnelerinin 
garabetleriodenee 

Süflör birdenbire deliğinden fırladı: 
"Amanın arslan boşandı, geliyor!,, 

Yazan: Hüseyin Rüştü 1ııpan 
E:;ki Rama..:anları yazark~n, Rama • pasyan yapryordu. Oyun esnasında bir 

zanlarda sahnelerdı: geçen garip vaka. baygınlıl; geçirmesi icap ediyordu. O • 
)ardan bahsetmemek bir kai misal ver. tello bayılacak ve beş altı kişi gelip nab. 
memek hiç §Üphesiz bir eksiklik olur • zını ve ş:ııkaklarını ovarak ker.disini a-
du. Bunun için bu seriye sahne garabet. yıltacaklardı. O gün için bir kaç (figü. 

lerindcn bir kaçınr ekliyorum: ran) da bulmuşlardı. 

Komik Kel Basanın bir aktörü nrdı: Fakat bunlara rolleri hakkında bir 

Agah ı.. fikir vermemişlerdi. 
Gündüz, Atpazarında cambazlık, ge- Otello ncı bir feryattan sonra düştü, 

celeri <le sahnede aktörlük yapardı . A. bayıldı. Kulistel:i figüranlardan dört 
Londra henUz Frankoyu tanımadı ama lngiliz Hariciyesi tberya yarını 

adasının ortasında. türeyen bu ''Mantar devlet,, le herhangi bir diğer A \.TUpa 
ccvleti ile olduğu kadar açık bir diplomatik mUnaseöet kurmllf 'oulunmakta.
dır. Londra bankalarının Frankoya açtığı krediler ve Frankonun elinde bu· 
lunan topraklarda İngiliz sermayesinin giriştiği istismar, bu diplomatik ınU
nasebetlerin itimat devresine dahi ula3nug bulunduğu zannını veriyor, aca.ba 
bu vaziyet, garpte mühim bir dUnya meselesinde, Sovyetlerin mevcut bazı 

yağı bıçılgan ,tırnağı ka-rıncalı hayvan. beş kişi sahneye fırladı. Çıl:arlarken biri 

ları toplar, kısa bir zamanda iyi ede. seslendi: 
rek yüksek fiyatlarla satardı. Bu usta. - Şakaklarını sıkınrz !. 

ittifaklara rağmen infiratta kaldıklanna mı delatet eder? 
Japonya ile Almanla arumdaki antikomünist cepheye İtalyanın son 

resn<i iştiraki ise açıkça Sovyetlerln karşısında Uk "Mukaddes ittifak,, ın 
te§ekkülü manasına. gelir. 

1815 de Napolyon tehlikesi karşısın da Viynnanm oynadığı rolü ııimdi Sov· 
yet ''Tehlike?,, sl kareısında Roma oynuyor. 

İşte Litvinofun Bıiikselden uzak Ia.şma.sı en ziyade bu "Roma,. ile bir 
masada bugünkü "Moskova,, nm bir anlaşmaya ulll§8lllaya.cağını kabul et
mesi gibi tellkki edilebilir. Bu vaziyet Amerikanın açık konuşmalarını, Ame
rikan murahhaslarının Brükselde ac;:ık tehditler halinde ifadelendiremedikle-
rini göstermektedir. Şekip GONDOZ 

11111mmnımn111M ------------

Tiftik ne su 
KUHUN'da 

A SOi US, bu&tınkü IJetyuıaında, mem.. 
lekete )'1lc1a bet buçuk, altı mll7oa Ura 

il!tlren tUUk sf)Çllertılln, l(\Lnden l(\Lne azal. 
dıtuJa lıaret ediyor, Yoııpt mebuu 8ıJ'rı 
lsözUn, Kurun baımuharrtrtııe ~-erclltı maıa. 
ıu.:ıta göre, UNk '.keçllerinl bealemete .lmkla 
bı\lamıyan köylUler, bunları ktsmek yolunu 
tutmu,ıa.rııır. Sebebi de ıudur: renı orman 
kanunu bir takım hayvanların onnana l'lr. 
mnlerlnl l ıuıak etmı,ur. Bu ha)"Vanh.r ara.. 
ıımib tltttk k~lılnln de adı konmuı olclo. 
fundan, muhafu.a memurlan tJtUk keçileri. 
ni de ormanlara yaklaftmmyorlar. Batta, 
fıd•mhklara bile utratnuyorlar. Aaun U• 
diyor Jd: 

''Fikrlmlzcc Sım lç!SzUn tuvir etUğl bu 
dert hakikaten bir memleket meaeleaidlr. 
Ziraat vekAletlnln bU meMleyi sUratle teL 
kik ederek uulı surette tedbir alacağı ıup_ 
hcslzdlr. Zira orman kanununun makaadI 
onnanlanmu:m iyi aurette muhafazumı ve 
fenni ıekilde l9lcUlme1lnl temin etmektiJ'; 

tehlikede 
yok.a ormanı muhafaza etmek isterken 
ıene orman flbl rnuıı ıer,•eUerlmlzdeıı. olan 
hayvanların neaillerinl tehlikeye d~Un:nek 

değildir. Kaldı ki alelAde kara keçinin tedri. 
el surette koyuna çevrilerek lmhuı maUup 
olaa bile tıttık keçlıılnl gene lstıma etmek 
IAzııngellr. 

Bir iki yıl evvel memleketimizde tlftik 
tıyatıarı dUımuvtu. Bir 1<110 tıltlk yirml bef 
kuruoa kadar inmı~tı. O vakit, aalı ou, on 
beı Ura kıymetinde olan bir teke btr buc;uk 
ııraya kadar •tılıyordu. Bir taraftan da. 
köyllller tl!Uk keçilerini ketlyordu. Bereket 
veraln, bUkQmet tehlikeyi nktlnde ıOrdU. 
TllUk cemiyetinin aldığı tedbirlere mUzahe. 
ret etti. Bu 1&yede Uttlk neııll de kurtan!•
blldl. 

Anlaştlıy<ır ki bu defa da orman kanunu. 
nun tatbikatına alt bir takım zorluklar ytı.. 
zUnden tltUk ne.ıı rene bir tehlike ne ıcaroı. 
la§mqtır. }{erbalde biran evvel vaz.lyetl tet
kik ederek tehlikeyi bertaraf edecek tedbir
leri almak ıerekUr.,. 

Yeni hükametin programı 
CUMHURiYET' de 1 

Y u~us ~·Aot, eew Bayara Medlste ıt. 
tlfakl& itimat edildlflnden bahsederek 

yeni baf\"ekllln, yalnız. Meclla molılttncle c1e. 
tU, bUtlln memlekette it bqancdıtuıa inanı. 
lan bir adam olmak eölmıt ve manıftyttbıl 
kazaııdıfuu llÖJlllyor. ••Zaten Atattt.rldln onu 
it batm& çatnıı da bundandır. CeW Bayar, 
Atattlrklln kıymeUI kablllyeüerine l'hene. 
rdc bir.zat lı üzerinde yeUıUrdltt 7ep7ent 
11eçme devlet adamlanmu.dan biridir." diyOI'. 

Oumburtyet bafmuharrtrt bundan 10nra, 
yeni kabinenin prorramına temaala yazıama 
töyle devam edl7or: 

"CelAI Bayarın bUtUn memleket lılerlnl 
kucaklıyan gentı ve uzun programma bakı. 
tarak hUkQmet ldareılnde uktdenbert mutat 
ve moda olan bazı nazarlyelerle dofrudan 
doğnıya lte teveccüh eden hareket tarzı ara.. 
ıımda. bir parça dU111Dmek faydaaız aayıJa. 
maz. Bu. bize mabaua bir it değildir. Bundan 
sekiz yıl önce Franaada Andr~ Tardleu teıkll 
etUğl hUkQmet için bir parça mutauaıca 

böyte bir lt programı tanzim etmııtt de mu. ı 
arızları kendisine bu bir hUkQmet programı 
mr, yoksa· bir ıuıonlm ıtrketın mecıı.ı idare 
raporu mu diye tenkldler aavurmuılardı. 
Andr6 Tardleu'nün realllt hareketine kal'fı 
bu yolda tenkldlerde bulunanlara g!lre, hU. 
kQmet az çok esrarlı bir styuet kombinezo. 
nudur. Bir slyuet kombinezonu, ki de~me 
fanflerln aklı onun harlmlne g1rmek §Öyle 
dursun, halt! u:ı::ı ktan onu lh:ıta erlt!'n esrar 

oebekcain!n aralıklarından bal<mağa bile 
haldı değlllerdir, Bu köhne nazariyeye göre 
hUk<kmet baıka, mlllet baıkadır. 

AtatUrk sistemi, Celll Bayor hUkOmetlle 
eski utuıu bozan yepyeni bir vadiye gtrmlJ 1 
bulunuyor ve bu yeni tanm tatbtkatmda 
dahi yalnı;ı: TUrklyrmlze değil, bUtUn dUn- ı 
yaya yeni bir örııek veriyor. Bu örnekte hU. 
kQmet, millet ııııonnl mllletln gözU önünde 
ve mtıleUe beraber ba§aran bir ıd:ıre şekli 
demektir. Bu tUbarla AtatUrlt kendi yı:başı 
nutkunda anah:ıtlannı çizdiği yeni bUkOmet. 
le dUnynyıı. ldetn yeni bir lnkıllp hediye edl. 
yor dlyeblllrlz. Bu ye_nl siııtemd~. hUkQml't 
halk naurmdll eıır:ır kUp!l tir umacı olmnk 
lan aılTlltp çıkıyor. 1~1 gtıeU meydanda \'e 
herkcıJn gözU önünde bir faaliyet manzumesi 
haline ;eliyor. zahirde, biraz basil bir I§ 
ı;-lbl görUnUr ama haldkatte bunun esrarlı ı 
hUkfımP.t 'ekllnden (lahn zor oldu~na ~Uplle 
yoktur. ÇUnkU bUkOmeU esrarlı bır ııyaııct 1 
kombinezonu halinde tut.an'ar, fııallyetıerl. 
nln muvatfaklyetmz safhalarını, perde arka
ııında sal:lıynblldlldcrl halde, bllkQmetl rnenı 
leketln g!Srillecek 1,ıerl Uzerinde acık çalışa_ 
cak bir milli heyet olarak aıan'ar, dalma o 
tılcrl behemehal rnu,•alfakiyelle yüriltmenln 
mancv1 mecburiyeti nıtında çalı~ırlar. 

Herhangi takdirde olur a olsun hUkOme_ 
tın e:ıaacn alyıısl bir heyet demek olduğu ma. 
lômdur. ı.·aknt 8ıyıuıctln mutln.ka halka kar_ 
ıı earar:ı perde!erle 6rtUIU bir kumkuma ol. 
maşı nc·len icap et.tın~ l:te Atatürk Bili. 
teminin mantıki netice.si elmdl esrarsız, a. 

lığı cambazlar arosınJa bir darbımesel Figüranlar şakak kelimesini ayni 
kafiye ve ayni vezinde başka bir uı.vun kadar !BYi olmuıtu. . 

Agih, herarı marifetti. Ona hangı ro.. aldiyle karıştırarak zavallı Vahram Pa. 
lü teklif etseler: pas yanın en nazik yerine sarıldılar. Ta. 

- Olmaz, ben yapamam! .. 
Demezdi. Pervasız, falan ' oynardı. 

Tabii baıtan hata falsolu.. Yalnız 
(Zemire) oyununda baş rolü, (Cahut) 

rolünü muvaffakıyetle ba§arırdı. 

Tuluat kumpanyalarının oynadıktan 
piyes ( !) )erin kahramanlarının adı bi· 
ribirine benzerdi: Kasım ağa, zengin 
bir ihtiyar, Ceylan genç bir a31k, Gülfi. 
dan hi:ıme~i kız, Tiktak u~ak .. BaTha, 
earha, dama, varh;., ıilva, nirva, zerda, 
selsebili, vıh~iler .. 

Vah-siler Kasımağaya Mars.ilya lima -
nında rastJarla .. Vah~~in MarSn~ôa 
bulunamıyac.ağı d~ünülmez. Tuluatsı,· 
larca olnuyaC'ak ıeylerin vuku itibariyle 
hoı sayılması lazım gelir. ı\likayr çe. 
ker, bu itibnla hoıtur. 

Bir gün Hasan, en deh}etli bir kome
ldi dramını C) oynüyordu. Agah bu o· 
yunda mağdur rolünü almıştr. Bir mu. 
hasara sahnesinde vuruldu, düştü yat. 
tT. 

Zavallı adam, gündüzleri Atpazarın
da, ıeceleri geç saatlere kadar sahne • 
}erde zıplamanın yorıunluğu ile biraz 
kendinden geçti. Zaten ihtiyardı. Yat. 
tığı yerde adamakıllı uyumıya başladı. 

Katiller uhnede öldürülecek adamı 
bıçakb<hktan aonra, Agahın yerinden 
doğrulması ve katillerin gittiği tarafa 
doğru te)jditle elini aalbyarak: 

- Sizde bu intikamımı bırakm7a -
cağım! .. 

Demesi lazımgelirken, Agah kalkma. 
dı. Biraz beklediler, gene laalkmadı, 
ıüflor delikten dikkat etti. Kı:lağına 
bir horultu geldi. Biraz uzandn Se$len
di: 

- Gittiler, kalk! .. 
Agah, birden uykudan uyandırılan 

bir adam şaşkınlığı ile doğr~ldu. Esne· 
cii, ge:'indi. melul melul çtrafına bak -
tı .. Sonra kendine geldi, f-!:at uyku ser .. 
serrıliği ile ısanki uycın1mldı~ından mü
tevellit hiddet ve ktzgınlığı:a sUflörü 
hedef etmek iıter gibi ona doğru elini 
salhyarak rolün il tamıtmladı: 

- Sende bu intikamımı bırakrnıya • 
c~ğım!. 

Vahram Papas
vanın şakaklan 
Bir Rannz:ı.n, Şevki de Otcllovt oy. 

nuyorladr. Otello rolünü Vahram Pa-

çık hUkCımct şekllnl bUtUn bir sar~ 
kat'lyetıe ihtiyar etmlt bulunmaktn ve hat_ 
tA bu usuıu memleket ve mlllcle karşı ltaaı 
llzım en tabii ve en zaruri bir vazife say
maktadır. Onun içindir ki AtatUrk, yılbaşı 
nutıcundıı. dahili faaliyetlerimize ve harıct 

mUnıu:ebctlerimlzc bu zlhnlyelle geniş bir 
ötçUdc temas etmıo ·e bu nutku kendlBinc 
ana direkti! tutan B:ıiJbakan Ccltu Bayar da 
kendi program • nutkunu~ memleketin bU_ 
kOrnetçe ve mllleUe beraber görUlecek bU. 
tUn itlerini hemen hemen tek nokt.ıuıı ekıılk 
bıra!ulmıyan ve şimdiye kadar ııemen hiçbir 
yerde mlall ıörülmemif W.ııilAtla yazını§, 

memlel<el!! ve ~iecllse böyle artelmlı bulun. , 
maktadır. ,, 

bii bu tedavi tarzı birdenbi:-o tl'.!Urini 
gösterdi, derhal ayıldı: 

- Aman!. 
Diye yerinden fırladr. 

• • • 
Arslan geliyor! 
Bir Ramazan, Kadıköyüncleki 2amba 

oğlu tiyatrosuna vahşi hayvan getirdi
ler. Daha halka gösterilmeden demir ka.. 

fesler içinde sahnenin altına koydular. 
O sırada gençlerden müteşekkil bi~ kum 
panya oyun oynuyordu. Süflör ayak -
larının dibinde vahşi hayvanların bu -

lunmasmd\ln korktu. Kendisine h:.y.,on 

lann kafe.atc olduğu, korkulacak bir 
şey olm.o:<lığı söylerdi. Fakat, teminata 

rağmel'), aslanların, kaplanların, timsah 
ların hayali kafasından çıkmadı. 

Oyunun en heyecaııh bir yerinde, 
kafesinden çılarılan aslanl~rdan biri, 

birdenbire gUkredi. Süflö:- yanı başında 

bir aslanın böğürmesini işidir işitmez, 
muhayyilesinde canlandı11:hğı felaketin 

vuku bulduğunu zannederek birdenbire 
delikten ııahneye fırladı: 

- Amanın, aslan boşanJı, geliyor!. 
Diye haykırınca, sahnedekiler kulis

lere, ahali de kapılara doğru kaçmıya 
başladr. ı 

Sahiden 
vuruldum 1 

Rahmct!i Baba Saffet, hürriyetin 
ilanı sıralanrlda hcvcskAr gençlerle be-

raber oynuyordu. Bir Ramazan akşanuı 
Şehzadebaşında oynllrken, rol icabı o. 
larak kendisinin tabanca ile öldürülme
si lazım geliyordu. 

Katil rolünü yapan - galiba Hakkı 
Necip • meseleye dahıa tabii bir ıekil 

vermek için bir bronvning ~bancasınm 
kur§ununu çıkarmış, yerine mantar 
koymuştu. 

Katil, tabancayr: 

- Al alçak! .. 

Diye patlatınca, Baba Saffet, birden 
bire yere yuvarlandı. Fakat iki t liylc 

baldırını tutarak: 

- Aman vurul~um!, 
Diye bağırdı .. 

Etrafında nlaka:ıızlık görünce daya • 
namc:dı: 

- B:ıkmayın yahu! dedi. Vallahi vu. 
ruldum, sahiden vuruldı.:m ! .. 

Kulislcrdekilcr merak içinde iken, sc. 
yirciler şid::lctlc nlkışlryorlardr. 

Perde ineli. Zavallı Saffet bir taraf· 
tan acele ile pantalonunu çözerek meci. 

diye ;eyreği büyilkltiğündc bir çürüğe 
pannağı ile tilkrük sürüyor, bir taraf

tan da: 

- Boş ta olsa tabanca sıkılır mı a
dama? iyi k: suratıma nişan almamıJ .. 
San'at uğrunda bir gözden olacaktım!. 

Diyordu. 
Hüseyin Rü§tü TIRPAN 

:nns!i~RlN-~ 

\ L""ta daic 
Ç;lgı ve uyk~,. 

• beledi· 

Ş EHlR mecllalnde yenı .. 1'8°' 
talimatnamesi tetkik ediJil' çı· 

evlerde de sa.at 24 den sonra ça~eJI 
lımp gürilltü çıkarılmasını JJ1 (J' 
madde itirazla ka~ılamnış. 13unu~ı~· 

illa»""' 
zetelerde okuyunca evvel! se'' 
kendi kendime §Öyle dedim: ~ 

- Elbette değil mi ya! ~~e·ıtllY' 
sına kadar çalgı çalmağa, gü.rU sı•t 
müımadc olunur mu? Frenkler dall' 
10 da: "1§ güç sahibi, akıllı uslu ;itPe 
larm yattığı saat geldi,, derle!· bSf 
de birçok işler sabahleyin 9 da iJllll' 
lar; demek ki . 7 de uyanmak 1 ti 
Yüz yıkamak, kahvealtr, sabah ~ltı' 
lerine göz gezdirip dünya ah' V'(le' 
dair biraz malümat edinmek, e i~ 
işe kndar gitmek .. Biltiin bunla! eC' 

iki saat çok mu? .. Aferin Şehir ~ 
liei aza.sına! Çalgıya nihayet ale et• 
on buçuğa, on bire kadar mUs~ade 
meli.. ~ 

Fakat sevincim çok sürmedi. Jr{e r 
maddeye itiraz edenler öyle d ·~ 
mişler: Meskenler her şeyden JlJ dtf 
olduğu için bir evde sabaha. I<• ,ı4 
çalgı çalınıp gürUltü edilmesine 

çıkarılamaz mış. ..~ııil' 

Zengin olmadığıma daima ~ 
rüm ya! Bu sefer bir kat daha ,,et 
dilm. Zengin olsaydım o azada!1 ~ 
birinin evleri yanında bir e\.• "'eıı4i 
oturdukları apartımanda taın l< ~ 
katlarının üstünde bir kat tutar, )IJ' 

rının gecesi davu~ zurna çaldırıP tJltf 
van dövdUrilrdUm. Sıkılıp g~t ııeıı 
mi arkalarından ben de.. Yanı el-' 
değil, adamlarım. Onları rahatsıı ~ 

<'eğim diye ben de uykumdan ol.a111def• 
ya! İtiraz ettiler mi: "B:ıy bırJ r 
mesken her türlU mUdahaledcn ııı 
sundur,, der çıkardım. ; 

Neyleyim ki 7.engln değilim . oıı!, 
gönlümce ders vermek kabil ol r 
dığına. göre ricadan başka çare yo f' 

- Yapmayın, etmeyin. Krndi JcJ 
finizi dUıilnUn ama bizim uyku~ 
da. bUsDutUn ıııçe 'miymayın. ?Je dd 
her tilrlU mUdahaleden masun ; 

buyuruyonunuz. Ne güzel söz! F~ 
bitim evlerimiz de sizin çalgıtı1 ~ 
gürUltUnüzden ma.sun olmalı d ıs' 
mi? Hoş! Biz sabahleyin dokuzda• 

ta daha erken iıimlz bqır.da bul~ 
cağımız için ak§am erkenden yt~ 
ğa mecbur olanların ne kıyıne ıı 

var ki rahatrmız düşünülsün! ~ 
·da doğru ama. ya geceleri uyuyafll' İ 
ğımız için sinirlerimiz bozulur da 11 

zin mesainizi takdir edemez bir ll'~ 
gelirsek ne olur? O zaman tuhaf~ 
haf heveslere kapılıp belediye ~ ı; 
lerinde reylerimizi size değil, IiY~.:.. 
olmayanlara vermemiz kabildir~ 
km, geceleri uyumamızı temin ef't 
maıid,,.ye 13es çıkarma_yın da sinirl r 
miz bozulmasın, münasebetsizlik . 
miy:?lim! 

Nurullah A~ 

LUbnan 
parlamentosu 

HUkOmete itimat reyi ver~ 
Bcyrut, O (A,A, l - LUbnan par1Aın•01,ıl' btli'iln, iki muhalif reye karıı diğer re1 i' 

itU!akUe yeni hUkOmete itimat be~ 
mtıtır. 

Mısır Krall 
KAnunusanlolo 

20 sinde evleoly~~ 
Kahire, 9 (A.A.) - Resmen bıld f 

diğine göre, kr.ıl Farukun 6 Son.k~rı~~ 
da yapılması kara aştırılmış o!Dll ~ 

ğünü 20 SonHnuna bırakılmı~ tı 

~ 
~. 
tt 

' tt 1 
tıı 
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-O~~ 
l~ .... 9-ÔCÜŞ~ff!: 
~tı ltJı 't .. . 

Yetıe lYlırD~ cemı-
lf=btn"re kOüpUere 
Gc~cn r:ilııli!!JlCo li"ii1 OZ Yal lr 

~da ta Ahınet Emin Yalman An 
elen baııs stı.adığı bir ~.:nebi muhabir 
llıizıdcJci ;uYordu. Artl;ıur Merton is 
§~kta bir u Y<ıbancı meslekdaş, Orta 

~eyi, ~art~k senelerini geçirmiş. T•ilr 
o~ak ~rk~~. çıkmış bir memle 

~J. Zira ~ rduğunü haber veriyor 
-..ıahaıığiİe ı~keled:n .iti~arcn hamal 
~!ılait?ıanu e f?for ıntızamsızhğiyle 

oY \ta §, hın kişinin bindiği Ka 
S. P;uncıa bir Babil §amatası 
~ ııauı arplı sükunu içinde herkes 

11t taıct?s~akile konuşuyor, ya 
h.._ liay- ?.{ uu okuyoqnuı. 
~~~c~rton, Türkiyede bir nevi 
,._-."'lliıle t klup kurulması için hüku 
~ ltlub eınas .etmek istiyormuş. Ro 
der !Xıcıntek u ?.,~ilen teşkilat dünyamr. 

1 c ~Oltnıu Ctirrtıe vanruş ama, Tür.kiye 
c dty-or• ş. Ahmet Emin Yalman şöy 

re, ~~rtonun bana anlattığına gö 
~ oın: klu~leri siyasetle ve dinle 
~~&at g Yan ıçtimai teşekküllerdir. 
"""'QJJ' erek b' h' k d~ Ilı.de ır §e ır ve memle et 
~aaua\, gerek nıilletlerarası hayatta 

:~ct Prc ~nlaşrna, karşılılklı hüsnü 
~tıı t .. ,_. nııplerini yaymaktır. Bunun 
tcı· ~p ed'l 
l' ıf ?lıcslck 1 en yol, bir şehirdeki muh 
llhltı b' 1erden her b!rinden idealist 

rıt• ır mu 
,_ ır hat> ll'lessil chırak ve bunlara 
"ilrı ,, atına nı . 

§tıri\rak easup bırkaç faal aza 
llıalctır. haftada bir toplantı yap 

il 
c 11 topla 
~c Ycnıck ntılar ekseriyetle bttraber 
C?ıdi J?ıa Yemek şeklini alır. Herkes 

srarını verir.,, 
b • • • <\()tar· 

~~c td'ıl~ tipinde kluplerc bizde mü 
"Ct ısın ın· . . b ctkik . ı. bılmıyorum. Herhal 
ı.~kaıc 1/~ılmelidir. Lakin şurası mu-
•441: ı, ırtj • h da u ihti :a maı ayattmızda bir can 
tıı ·balke\"ia~ var. Bazı kasabalarımız 
tl~:. };'~~ ~~ canlılığı kısmen temin 
ırr~ \1 k t 1§1 yalnız halkevlerine bı-
ı' ,,c rtasakl v 

~ ' . . ıgt uyandırır, halka ü-
tt t ~le gıydırıne.kJe eı bir §eydir. Ha-
lı~.t(jrıu ":J;~lidir. Her veçhesine gö 
ı.~tlara lU Jne,.IUer, heveslere, ıs 
1-ıc~kUJİ alllatörlüklere göre faydalı 
~tihd er Y'" .... t al h, "'' en -cı m ıdı.r. Beynelmilel 
"""44yaıı~""heı ınilli olanlannı kuımağa 

na,_ elci 
lıab rrınız b. 
lı alııt tef:k.1r. Konya gazetesi olan 
~tıda l<on .

1 tınız, 3 İkincite§rin nüsha 
qt'Yor. Ji adaki i~imai hayatı nasıl 
ı .... ~ 

2 ..._ l> ahve ve oyU!' 
3 ..._ 0 kcr. 

Sazlr kah 
t\ı '\..._ I{ ve. 

lllıı1t din~bap~ dükkanlarında yor 
le • S .... A. tn.dirıne. 

tı " tlıspord k il .. . 
6 

c oyun. a aya. stu aparatıf 

ı ·"Genel hl tırar ctnı .evlerde eğlenme. 
\'~ll'lda <l ~ eiı ki, bu. bir ~ok yerler 
r ~. g 

0ı;;rudur. Gene Ahmet Emin 
§: !oyıe c~nlerde, bir münevverimi 
bı· r1t ._.Ua,, 11 ayet ettiğini söylüyordu: 

t j .rCtlezi 
"c • ! buJanıa ne gidenler, yapacak 
'o;.1Çltiye .ı dıktarından dolayı kumar 
he 1cıtıc8in ıııyorlanruş.Hoş onun da 
Qt~~ biliy: hacet yok ya: Kendi tecrü-

t~l'dijlll. runı. Anadolu ıeyahatim-
ltotu tt tc1cıı. 
tı~ ~'YUJ Yt oyalıyacak, yükseltecek, 
tc t ~ dc\'ed erden kurtaracak te§kila
q11 CJ\ilt C'd~ kulak mesabesindedir. İş
~: J\ı1ı :trıılccck feylerden biri de bu
~ Uc bin b"esel~, .?allan ken.di teşeb-
~t Ct he,, ır türlu cemiyet, klup kur 

"""' eslen- 'd' ~ ~ .. ller d •uesı ır. Bu tarzda bir 
.t<saıe~e~i. görülünc derhal kolay 

l VA-Ntl.) 

l>eni r~·etaksas 
'-tı,.~tog~J•rnin ikinci senesi 
~ ıı <A anıın ı anlatıyor 

llııt~ eıuı ).{~) - Atına ajanm bildiriyor : 
Or la dernı& kaaa, Patraat.ıı söylediği bir 

ıı. dıı ltu --gUr ki: 
·~~ 'Vveuerı ı 
~ de bu n n tanzim ve ten.siki ne 
'tıı ~.Ye~n bUtUn Elenler kendilerin~ 
to~ daıal'I l'~ telakki edebilirler. Bu Pebeb. 
~ ll:ı ~elnıı U IUliatannı hariçteki §ere.fi de 
~ee~elteu!r r. Bunu anlamak lçln yaban. 

tt 'c:ı' bun C'ateteıertnı okumak klfldlr. 
t~ e C4l baearı dan ııonra Yeni rejimin ikin. 

l ~!atı bU Programmdan balısetmıo ve 
~ ...... Zat.en dln:ntour.: 
~'>etlettn la artık nıevcut olmıyan siyası 
~iltı 'ı:ı:ı:ııe hartclı:ıde ademi merke. 
~ lturtı:ıak Yanan bir dahm idare tq. 

ta~; 1.raarıt;n 
a l'tMrıt t l!Sazıen baolanmt§ tanzim ve 

>.. ....... ~ ıı.ınamıarnnk 
··qıu 0tııorlt8 

0 
' 

~le. ~cn1;11~ Y nlnr vUcuda getirmek ,.e ı 
llttıaııdıre verilecek terbiye alstenılnl 

lllak, 1 

Lalelideki yepyeni binalarııı yapı1dığ ;. birçok yoTlar hep böyl.e 'topraktır. lşt e size Zeyııebkamil ve ~hmet Şuayip 
.sokakUırında niki görünii~ 

lstanbul kon~şuyor ! .... _. ............................ ..... 

Lalelide herkes 
hayattan memnun ! 

Fakat yan sokaklara biraz taş döşense bu, 
eksiksiz bir memnu_niyet olacak 

Havanın, Ağustos ayını hatırlatacak 
kadar ısındığı bir gün, foto Aliyi yanı.. 
ma alarak Laleli semtini gezmeğ-:: git
tim. 

Sirkeciden evvela Aksaray traır.va • 
yma binmiştik. Fakat arkadaşım yolda 

beni caydırdı: 
- Fatih tramvayına binelim ıd~ ~ ·,_ 

zadebaşında iner ve eski yangın ) _. • 
}erinden geçerek Laleliye Ciyle gic!eriz, 

diye israr ediyordu. 
Tramvayı değiştirmek evvela zah. 

metli göründüğü için, dostumun cözle
rine pek yanaşmadım. Fakat biraz dü
şününce onun haklı olJuğunu anlamak 
ta gecikmedim .• 

Yazan : Haberci 

Beyazıtta bindiğimiz tramvaydan 
inip bir Edirne l:apı araba.sına atladık 

ve Şehzadebaşınril bir ucu Vefaya, bir 
ucu LAieliye ve bir ucu da Saraçhane 
başına uzanan dörtyol ağzında aşağı in. 
dik .. 

Laleliııiıı 1uı1lerindcn pek memnun iki 

Ve tabii hemen Laleliye giden sokağa 
saparak ilerledik. 

Yür~:iük, yürüdük .. Başlta bir üç yol 
ağzından geçerek tekrar yürüdük ve 
nihayet Laleli tramvayı caddesine çı. 

kan Fethibey caddesine ç•ktık. Geçtiği
miz yollarda etrafımıza bakıyor, bakr. 
yor. ~a~ıyorduk. 

Daha bir kaç sene evvel harap bir 
yangın yeri olan bu yerlerde yepyeni 
bir mahalle, hatta bir şehir yükselmiş
ti. Henüz yan sokaklara sapmamış, yal
nız parke taş döşeli cadüclerlden geç • 
miştik. Bu caddeler yol itibariyle çok 
bakımsızdı. Fakat tertemizdi. Yahı:t ta 

iki tarafına dizilmiş yeni binaların yüze 
gülen manzarası iıısana her tarafı terte
miz gösteriyordu. Arkadaşıma dedim 
ki: 

- Buralarda tek bir dert bulacağı -
mı7..l · anpııyorum. Bak, her taraf güzelı 
temiz evlerle, geniş caddelerle kaplı .. 
On beş dakikadır yürüyoruz ne bir dert 
gördük, ne de kimse bize dert yandı ... 

Ali bu sözlerime yalnız sinsi sins'. gül. 
dü •. Be§ on adım daha başka bir şey ko

nuşmadan yüriidük. Birdenbire Ali ko • 
lumdan çekti: 

- Bak, ba'· sen1n de:tiiz mJhallenin 
haline, diye kclıkahalarla gülmiye bir 

taraftan da fotoğraf makinesinin ayarını 
yaparak, soldaki iki sokağın resmini al. 
mak için hazırlandı. 

l 

. 
t.... 

' .. 

Ben de bu sokaklara doğru yürü.. 
düm. Önümde toprak; hem de en ufak 
bir yağmu~ hiç ıüpheaiz vıcık vıcık 
çamur olacak derecede yum.ışak toprak 
tan iki yol uzanıyordu. 

Köşe başlarında: Zeynep Kamil ve 
Ahmet Şuayip isimleri okunan bu ao • 

kaklardarı ikincisinin birincisinden de 
beter bir hali vardı. 

Yolun tam ortasmd~ aokağm baJm

dan, caddeye kadar timdi kupkuru _du. 

oran küçük bir sel yatağı uzanıyordu. 

İki sokakta da, baştan baıa yepyeni 
evler, apartımanlar dizilmiıti. 

Bir kere yola., bir kere de binlerce lira 
ııarfiyle yapılan bu apart:nnanlara baka-

rak, zavallı mal sahiplerinin kiınbi.lir, 

belediyeden ne kadar §Ütayetçi oldukta. 

mu düşünüyorldum. Tam bu ırrada, A
linin sesi tekr.ır yükseldi: 

- Yalnız burası değih bütün yan 80 

kaklar ayni vaziyette 1 diye söyleniyor
du .. 

Hemen geri dönüp dostumu takip 

ettim. Bu GCfer caddenin salındaki bir 

sokağa saptık. Buralda gördüğümüz 

manzara da deği§tk olmadı. 

Fethibey caddesi üzerindeki daha bir 

çok sokaklara baktrk. Hep ayni ıeyi, 
hep toprak gördük .. 

Yalnız her şeye rağmen bütün gezdi.. 

ğimiz yerler tertr:mizdi. Bunun kera.me. 
/ . ..., 

. 
J,cifeU .<roT.aT\ları tem '::clir, faT:at bııra ya çl$rr;ii1er mıcak haftada hlr uğrar. 
Zar. Herkes kendi c;viııiıı önü.nü siipü1<liiğü i.çin bu temizlik devam eder 

tin de kapısının önilnü ve soka~ 
süpüren bir k.ıdıru gördükten sonra an
ladık. 

Kadın: 

- Evet, diyordu. Buraya çöpçü uğ. 
rar amma, ancak hlfta da bir defa .. Eh, 
ne yapalım, kendi elimiz sağ olsun. Pa. 
çalan a.ıvadık mr, her yeri süpüreviri

yoruz 1 .. 

O süpürmesine devam ederken, biz ıde 
dolaşmamıza devam ettik. Dar bir so
kaktan, tekrar Fethibey caddesine çık. 

mak üzere iken küçük bir kızın, koşa, 
koşa yanımızdan geçtiğini ve bira~ öte
mizdeki bir kahvenin önüne gmderek, o-

rada oturan ihtiyar bir adamla heyecan.. 
lr heyecanlı bir şeyler konuştuğunu gö-

rünce, ben de kahveye doğru yürüdüm. 
Palabıyıklı iki ihtiyar, yaya kaldmmr -

nm üzerine koyduklan iskemlelere o. 
turmuşları cigara tellendiriyorlardı. 

Çocuk, ne konuştuysa, konuşmuş ve 
koşarak caddd~cn aşağı doğru gitmiş

ti. 
ikisini de selamladıktan sonra, kendi

mi tanıttım ve : 

- Ne dertleriniz varsa bana anlatın, 
dedim .• 

Evvel! hiribirlerinin yüzüne baktr • 
lar. Sonra biraz daha genç olanı: 

Yanındaki titrek . arkaldaşmı göster-
di: .. 

- Ona sor, dedi. 
Titrek adam, palabryıklannm altın • 

da aaklr ağzını kulaklanna kadar aça • 
rak güldü: 

- Yok, bir şey evlat, diye söylendi. 
Hiç bir deı:ldimiz yok, bizim bak, so -

kaktamnrzm kaldrnmsızlrğından filan 
biraz şikayetçiyiz. Ammaı gene de ls • 
tanbulun en iyi, en rahat mahallesi her 
halde bizim Laleli<lir. Gazetene de böy. 
lece yaz .. 

Tekrar cigarasmı içmeğe başladı. 
Ve bundan oonra sorduğum bütün 

suallere yalruz başını salhyz.rak cevap 
veridi .. 

Artık konuş:nak İ$tcrncdiği anlaşılı -
yo:-du. 

Orada daha fazla durmadım ve Lfile. 
linin başka taraflarını gezmek üzere 
nalabıyıklr iki ihtiyrın yanından aynL 
dım. HABERCi 
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Mezi'9'0'ffAiJH 
122 sene evvel bugUn -Küffüırlb>a~ bDır · 
b@s'ltauıco (}(cap .. 
taırn paşa cDd lYI 

İkinci Mahmut devrinin kaptan pa
şaları arasında Deli na~niyle §Öhret ka
zanan Abdullah paşa bu mevkie hase
kilikten yükselmişti. Ken.disi (haritai 
kaptanı derya) müellifinin dediği gibi 
Çengelköyünde oturan bir "pespaye ve 
bivayenin., oğluydu. 

Deli Abdullahın mirahırhğa kadar 
yükselmesi Yunan ihtilalinin arfesine 
tesadüf eder. O zamanlar, yeniçeri 
kalyonculannın öteye beriye tct.:avı:iz 
ve zorbalıklariyle İstanbul sokakları
nı eşkiya yatağı haline getirdikleri fe
na günler.di. 

Mesel! birkaç yeniçeri upğı, tersa
ne kürtleri arasında bir kavga çıkarı
yor, iki taraf bıçağa, tüfeğe ve hatta 
topa müracaat ediyor, sokaklarda bari
katlar yapılıyor, arbede küçük bir sa
vaş halini alryor, ne yeniçeri ağasının 

ne kaptan paşanın ve ne de sadnizamm 
tavassutuna iki taraf di kulak aamıyor 
du. 

O zamanlar, Galatada, Kas~aıa 
da, Hasköy.de, kalyoncular ve esnaflar 
otururdu. Buralarda inzıbat ve asayişi 
temin etmekle mükellef olan kaptan 
paşaların bahıiye işlerindeki iktidarla
rına değil, bu gıoi serserileri, külhan
beylerini, aarhoşlarr idare etmek husu
sundaki kudret ve mu·.raffakryetlerine e 
hemmiyct veriliyor, kaptan paşalığa 
getirilcceklerin seçiminde bu noktalar 
üzerin.de fazlaca duruluyordu. 

Kaptandcrya Hasan paşa o mevkie 
kasaplıktan gelmişti. Bahriye iılerin
den katiyen haberi yoktu. Bir yobazdı. 
Zorbalan, sarhoJlan idare etmek, ağrz
lannın payını vermek, onların bulun
duğu mmtakalarda inzrbatı temin eyle
mek iktidarını haiz değildi. Hasköy ve 
Galata kavgaları sırasında hiç bir ha
reket ve faaliyet göstermedi. 

Bunun Uzerine, ikinci Mahmut ser-
serilerin, zorbaların gözünü yıldrrat.:ak, 
sözünü geçirecek, kuvvetli bir kaptan 
paşa bulmak laznn geldiğini anladı. 

Ve çok geçmeden buldu: 

Eski bostancıba§ı ve yeni Miriahır 
Deli Abdulah paşa!.., 

~bdullah paşa heybetli, cesur, hatta 
padişahın karşısında ağzına ve aklına 

geleni söylemekten, sövmekten, küfret· 
mekten çekinıniycn bir adamdı. 

Onun bu halleri ikinci Mahmudun 
hoşuna gidiyor, sertliğini, bostancrba~ı 
iken inzibat iılerinde hayli işler gördü
ğünü bildiği için, kaptan paşalıkta da, 
zorbalann, serserilerin hakkından ee
leceğini tahmin ediyordu. 

İşte onu bu sebeplerden dolayı kap
tanpaphğa gctinniıti. Yoksa, Deli 
Abdullahın, bu mevkie yültselmesi için, 
ne bir meziyeti, ne de bir iktidarı var
dı. 

Abdulah bostarl:.ıbaşr iken, ikinci 
Mahmut ne zaman ona rastlasa, kendi
sini lafa tutuyor; sözü, bilhassa onun 
küfretmesini mucip olacak bir vadiye 
sevkediyor, Abdulah küfrettikçe kah
kahalarla gülüyordu. 

İkinci Mahmut, JCayıga bindiği za
man, kürekçilerin en ufak bir kusurla
n karşısında, Deli Abdulahm kaba bir 
tarzda sövüp saydığına dikkat eder, fa
kat ona bir §ey söylemezdi. 

Gene Abdullahm kalaylr bir küfür 
savurduğu bir gün, aldırmamazlık et
medi. Sert bir sesle dedi ki: 

- Dikkat ediyorum, ne zaman ka
yığa binsem, Beşiktaştan Tophaneye 
kadar bin kereden fazla küfrediyor, bun 
dan kendini alamıyorsun 1 

Bostancı Deli Abdullah, alışmadığı 
bu sert hitap karşısında bozuldu, utan
gaç ve mütereddit, özü:- diledi: 

- ŞevketlQm r kürekçiler o kadar 
ahmak herifler ki, insanı çileden çıkan
y~rlar... Mademki sözlerim canınızı sı
kıyor, bir daha katiyen yapmam ... 

İkinci Mahmut güldü: 
- Bir daha yapmıya'.:ak mmm! .. , 

Hiç zannetmem. Sen küfretmeden du
ramazsın... Küfretmezsen sana bir de 
bahıiı var. 

Padiıahla bostancı iddiaya girişti
ler. Gelcct-.k cuma bostancıbaşı Beşik
taştan Tophaneye gidip gelinceye kadar 
küf.retmemeğe tahammül ederse. dol
gun bir bahşiş alacaktı. 

Cuma oldu. Padişah kayığa bindi . 
...... Devamı 6 mcıda 

H. Rüttü TIRPAN 
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Amerika, Fransız filnı 
yıldızlarını neden -çekiyor 1 

TalAt Paşa, Fransız askeri kıyafellnde 
kendisini takip eden ermeni komttacıyı 

nasıl atlatmıştı? 

- Onu 'ben de düşünaüm, fakat e
demedim. 

- N eaen eBemcz mişsin? 
- Sabahtanberi Talat paşayı ve iki 

~r1cactaımı adım adım tak1p ediyordum. 
- Sahi mi diyorsu!l? 
- sa:Jıi ya ne zannettin? 
- Nerede tesacrJr ettin, nasıl 'tanı-

ôm ... Anlat bakalım, meraktan satlıyo-
rum .. , 

- Bu işler sokakta konuşulmaz ..• 
Evde etraiiyle an1atınm .. Nisin telefon 
etmetliğimı ş1mdi an1a:lın mı? 

- 'Benim 'Jcchanetim mi var birader? 
Böyle olacağını bilseydim, evde oturur 
seni beltlerdim. 

- Ev sa1ıibııft: bir şey söyledin mi? 
- Seni sordum, sabahtan beri gel· 

meailinı söyledi. 

- O da endi.§e ediyor mu"! 
- Yolu J§&§IrmlŞ olmandan cndi_şe 

etti.fini söylüy.ordu. 
- Mükemmel. 

-IMükemmel elan da.nedir? 
- Hastalık rolümü oy,namak i~in 

mükemmel ibir fırsat elde ettik!. .• Beni 
dinle .Apelyan 1 .Eve ıdöntm.;e ev sahibi 
bittabi ncrde kaldığmu soracaktır. Sen 
de sokakta hirdenbir.e bayılıp yere düş
tqğilma. beni rdoktora götürdüklerini 
o ;yüzden g~ kaldığımı .söylersin ... 

Komıp ıkanup evimize ~clmi§tik. 
Madam Stellbaum ıaokak .kapıama çık

Dı!J hin bckliyor4u. Arlı:a&ımu kolu
ma girmif vaziyette görünce sebebini 
sordu. Apclyaıı da biraz evvel karar
laJtırdığımr.ı fC]tilde cevap nrdi :ve :is
tlıahatc .mnhta~ olduğumu il&ve ederek, 
beni odama götürdü. 

Apclyarila yalnız kalmca, başı:mda.n 
geçenleri bütün :tafsilitiyle anlattım. 

Büyük bir dikkatle be.ni dinliyen arka
da.fım. dedi .ki: 

- Demek ki senden ~phelenmcmi .. 
ler. 

- Neden 'biliyorsun? 

- füp'bdenmiJ olsaıardr Uhbond 
ıdkağındaki :gizli toplantı yer:Crİ.l::l sa
na ôğrctmeilcrdi. 

- 194 ııumatalı bina giili toplantı 
yerleri midir? 

- E•et, apartmanın birinci 'katında 
İttihat Te Terakki erklnmdan aoktor 
Nbnn oturuyor. 

- ÖyleyR döniifte Tallt papya re
f abt eden nt o olaca.kttT. 

- MUha'lmılc odur. 
- Dcktar Nlmnm evi ayni zaman-
~t ve Terakkinin bürosudur. Ta
:.ı~ i!lt& her sabah C"*İnden çıkar ve ora-
5~c!erelr ~ille gazeteleri, hariçten 
ger~ mektuplaı:r, raporlan tetkik eder. 
~ orada 'her sabah bir mc'.:lis kn
JSIDl'h ptın meseleleri müzakere 
O:dJJtU 

-..::Bunu ner~en öğrendiniz? 
- İngiliiler haber verm:şlerdi. Bil-

1liare bilim adamlarımrı da bu n:ıalu
matm dofnı olduğunu tahkik ettile.r. 

- Ben de yeni bir iz ke§fettiğimi 
nnnetmiı. çok sevinmi,ıim .... 

- Sevinmekte haklrsın, %İra bu işte 
eıı mühim mesele Talit pa§a arkada~ 
lannm tenden ıüpbelenmemeleridir .. 
Bundan evvel Tal!t pap kendisini ta
kip eden !ki arkada§ımm tanıdr .. Bun
lardan biri Fransız aSkcri elbisesiyle 
dOiaııyordu, buna rağmen Tallit paşa o 
nu tanıdı ve yanındaki arkadaşa yük
ack sesle tunlan söyledi: 

- Sabahtanberl peşimi brrakmıyan 
§U Fransız: askerini görüyor musun ... 
Herhalde Türkleri çok seviyor ki bizi 
takip ediyor... Fakat btn askerlerden 
hoılanmadığrm için ilk tesa.düf edece
ğim Fransız: zabitine §ilcayet edeceğim .. 

- Sonra ne olmuıı? 
- Ne olacak, arkada~ımız hiddetin-

den az kalsın paı;aya saldrracakmrş, 

fakat pap. yalnız olmadığına ve sırtında 
da reamt Fransız üniforması olduğun
dan kendini zor zaptetmiş, dönmüş gel
mlfti... Bittabi onu bir daha Talat pa
p.nın peılne takmadrk ... 

- Pekf ama Talat pa~a onu nasıl 
tanımıı? 

- Onu biz de aı iıyaınadık. Fakat 

herh~de arkada§ımız bir ihtiyatsızlık 

\Yapmıştır. 

- Öyleyse kendisine fazla yaklaş

mamakla çok iyi etmişim. 
- Muhakkak. 

Holivuttaki yıldızlar, · kendilerinden fazla vergi a1tndı01 

için yılda bir filmden fazla çevirmlyorlarmış ı 
Arkadaşım Apelyan öğle yemeğini 

:yedikten sonra, evvelce verilen karar 
mucibirı'.:e, almanca aerslciine başlamak 
'Üzere arkadaşımın tam.dığı Almanca 
lıocasrnın evine .gittik. 

Vaktiyle arkadaşımın da Almanca 
dersi aldığı hoca Lota Raylenson adm
ıda genç bir alman kızıydı. Arkaaaşnn 
'bizi biribirimize takdim ettikten sonra 
müstakbel hocama şunları söyleai: 

- Arkadaşım Tehliry:ın makine 
~ühcndisliği tahsil etmek üzere buraya 
gelmiştir. Almant:a bilmediği için kıy
ırnetli yardımmrza müracaat eruyorur .. 
Mürrikün olduğu .kadar l:ısa bir müddet 
.zarlmda kendisini mektebine devam e
debilecek ya.ziycte ;getirmenizi rica edi
~orum. 

:Matmazel LOla bana.hitaben sorou: 
- .Almanca hiç ımi bilmiyorsunu,? 
- Birk:as kelime bilirim, :!fut !bil-

mek sayılmaz. 

Fransızca olarak verdiğim ıbu cevap 
üzerine botam da Fransızca Olarak ımu
kabclc ederek: 

- Öyleyse baJUn ba§lıyacl,ğu .. Bun 
ıdan evvcl Almanca dersi almadtfıruza 
ıgöre dana lrolay ,Ç&lıJabilccefimiii tim'it 
ıcde~im. dedi. 

Bir ıgün sonra det"Slere başlamalt ıü
.zere matmnel Laladan :aynlclik. ATlca· 
daşnn hocayı çok methediyor ve lasa 
bir mliddet :.rar.fmda ha'lrikaten alman
cayı ö_ğretcc!ğini söylüyordu. Matmazc
Jin iktidarından şüphe etmemekle be
raber, Almanl.:ayı oğrenebileceğimi hi~ 
de zannetmediğim için arkadaşıma de
dim ki: 

- Dünyanın en muktedir profes!S
rünil de getirirsen 'bana illmanca 'öğre
temez. 

- Neden? 
- Bugünlerde aklım başımda değil de 

<ından. 

- Şimdi orasmr düşünme.. Senin 
'Bcrline tahsil için gc1d:ğini ileride 'is
pat edebilm~k için bu kadından ders al
mak ınccburiyetindeıin ..• Ben bu kadı
:nı tanıyorum. Çok iyi kalplidir. Heı:n 

hasta olduğunu Öğrenince, seninle daha 
fazla meşgul olat.:ak, acıyacak ve mahke 
medc seni §iddeUc müdafaa edcı.:cktir. 

Bu itibarla hi,Ç olmazsa bir iki hafta 
derslerine dikkatle çalıpcaksın ..• 

- Evet. bu kadına <la rol oynıyaca
ğız? 

- Ne yapahm, maksadına varmak 
istiyen her vatısaya baı vurur derler ... 
Yalnız bir şeyden lrork:.ıyorum. 

- Rolümü yapamaz mıyım zannedi
yorsun? 

- Hayır, ondan §ilphe ctıni}•orum, 
sadece bu kadının hoşuna gitmesi ihti
malinden korkuyorum .•. 

(Devamı var) 

lSTANBUL: 
181,SO pltıkla dans musiklııl, 19 Ahmet 

Kemal Ye arkadaşlnrı tarafından Tilrk mu. 
slklsl, 19,SO radyo tonik komedi, piyano, 20 
Mustafa ve arkada§lan taratmdan Türk mu 
slkls1, ve h&Ik prkılan, 20,SO Omer Rıza ta.. 
rafından arapça söylev, 20,45 NezDıe Oyer 
t:ırafmdıın TUrk musiklsl ve halk prlolart, 
21,l!'S Orkestra, 22,15 Ajans ve borsa haber. 
lcrl \'O ertesi gUlln programı, 22,30 pllkla 
80lolar, opera ve operet parçaları, .23 ııon. 

Tanmmı§ .rejisör ve sah:ıe vazılann 
dan Jak Theri birkaç gün evvel Pari
se gelmiş ve etraf~a1an birçok Fran 
sız gazetecisine, şayam dikkat beya
ratta bulunmuştur. 

Amerikalıla.rm, Avrupa :ve -bilhassa 
Fru.nsrz 'Y?ldıilarımı niçin Holivuda 
~elıtikleri hususmıda sorulan bır BU• 

ule. rejisör §U cevabı vermiştir: 

- ,A.merikalılann, rdka 'Jetten :kor
karak Avrupa yıldızlarını Holivuda 
çektiklerini iddia ooenler vardır, ıki bu 
tama.mile yarilıştır. Avrupa yıldızlan 
Holivudun na.zarında "kUçük sanatk!r 
lar,, dır. Hadisenin asıl sebebi, meı;
hıa- Holivut y:ildIZlarmm, vergi içinde 
ezilmekte oJmalambr. Meseli., JGodet 
Kol~, bir filin çevirmek için, umu
:nityet itiba~ 100,000 dolar ister; 
lbu para Uzerlnden devlet yür.de kırkr-
lJU .ab!Wr. ~ 
Füat bu miktar 100,000 doları geçin 
~ !devlet yilJde 80, ht.tta yüme 90 
ke-!'let'. 1lte ibunun i~inair ld, :Xlodet 
Eolberin vaZiyethıde btilmıan yıldız. 
marm. ekseriSi, senede ibir :Cılınden faz.. 
la geV!rmek istemezler. Devletııı bir 
az daha :insaflı davranmasr :için teşeö 
hüSlere giri§en ibtlynk Holil'Ud etrket• 
leri de. limdilik, Avrupannı taıumnıı 
yıldulamu ıcelbederek. Amerikan ar
tistlerinin çevinnek istemedikleri film 
leri o!llara. ha.\-ale <etmektedirler. ~ 
meselenin lıa'k'tkt Çeliresi.,. 

Bilyillt .fJalivud ..kumpazıyanlanttın 

!kav.ancına gelince: Jak Theri bu hu
susta da. §unları söylemiştir: 

-Bu sene elde ıedilcn hBSllat tam 
60 milyar frank, tutmaktadır. Bu. bir 
tok devleUerin 10 senelik bütçesi de- ı 
meldir. · 

RejisCr, filmlerin sansöril liakkınoa 
<la "!ıÖyle denıi1ıtir: 

1 
- SansUr Holivu<! müsbıhsillerinin 

b~ belbı halinde devam ehnektedir 
Bilhas..~ bu ae.'"le, filmlerde birbirlerİ l 
ni aldatan hrı kocalar,, boşanmal:ıl', 
ve ~rde de uzun müddet devam eden 
ihtiraslı opü§meler yasak edilmiatir. 

So!tra mıılümdur ki, §İmdiye kadar 
gangster filmlerinde, cani ekseriya bir 
lta!yanken - filhakika .:A.merlka hay 
dutıa.rınm ekserisi ltaıyandlr - Muaoli 
ninin müdahalesi üzerine, bu da men
edilınlatir. Şimdi ~ani ve lıa.ydutlar 
ekseriya bir Çek, Yunanlı :veya Yu
goslav olarak gösterilmektedir. 

Gangsterler 
~arşı ,!<arşıya 

Bil§ rollerde: 

JOSEPH 

CALLEIA 

Francbot 

Tone 

nUKREŞ: Met d · k • 
ıs Rumen havalan, 20 mUzlk, 21,15 küçUk ro Gol ivyn Mayer ıır etinin 

orkeslrn, 21,40 kabare plA.klan 22,45 Julla heyecan dolu filmi 

ork~rası. Amerika polisini senelerce meıgul 
DUDAPEŞTI!:: 

J 0,20 Slgnn orkestrası, 20,30 Peşte opera. eden esrarengiz bir surette yapılan 

iıtmerikaya giden Fransız yıldtzlarınaan 1'Simonc Siman../ 

BUGDN 

SAKARYA'da 
2 büytlk film blrden: 

Mühim bir müsabaka 

2 1/2 da 
4 1/2 da 
6 1/ 2 da 

Seanslar: 

Bir Balo Hatırası 
İngiltere Tacının tı..:nileri 

Bir Balo Hatırası: I 
9 da ~~!~~ere Tac:mın f n- ı 

Biletlerinizin parçalarını aalı:laymız. 

ti 
ATATORK'ün DONYAYA HtTAB EDEN SEStNI BiZE DUYUR"r'' 

öNDF.RIMIZIN TORK ORDUSUNUN iDARESiNi GÖSTEREN ... 
TC {imdiye kada" görG.lerılere benzemiyen milli, ıerefli film-

Ege Manevraları 
Ege sahillerini yılalmu btr kale gibi earan toplat .. 

Ege oval,:ınnı feveran eden volkanlar 'ibi inleten tanklar.; 

Ege dağlannı gökremiş aslanlar gibi ~tan 'Ndc etl't~ 
Ve bunları idare edenler ve sevgili Ata türkümüzü 

Ege Manevraları 
filminde görecek ve ilk !defa gururla dinl~cck;ini% .• 

Sözleri ve sesleriyle birlikte yerüıde ~ektlmiı 

1500 melroluk bu muazzam filmi 

Marmara Film Studyosundaf1 
isteyiniz 

Bursa ıokak No. 40 
Beyoğlu 

Telefon: 
42460 

Telgra!: 
"MARMARA',, 

aından tem.su nakli, 23r~5 cazband, 24,10 o. cinayetleri iki mUthiı çetenin bir .••••••••••••••••-••••••••_.,.. 
rıret plikıarr, türlU anlapmamazlığı • 1 Bu lana 20 Jtra 
M~: # 

Oda mllstktsl, 10 kQçUk orkestra, 20,10 o. BU GD N 8/11/937 pazartesi glinü öğleden sonra zımbalı siyah kaplı not d .ş'' 
pcra pl&.klan, 21,15 radyo orkestrası, 23,80 rimi Hasır iskelesilc Karaköy arnsında düşürdüm. Bulanın MarpuÇIC Jlt' 
hafif mUzik, A L K A z R 1 da Yanm Şi§eci han 3 numaralı mağazaya gctirldiği takdirde 20 
,.~~~~~~:U.. 22 Şopendcn puı;alar; 22,45 A 1· v~rilccektir. 
ıınrkrlar. I••• sinemasında başlıyor. ••lliii iil•••••••••••••••••••••••••..,... 
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"-raUıaClnayeit: ve aşk romana 
ChrtıUe'nin bu g1lzel roma.1"• ( Vl.NO) tara.tından tUrkçeye çevr11mt~Ur. 
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~llttti? .. ;• .. ki cinayet yerinde cörül- lerin karırsrnda insan aldanmış olamaz. 
dUltr z·h· çu d• bir iki dakika dUtUn- Sebepler, fırsat, her ıcy var. 
b..ro' ı '.n. lcrinı· toplamı~a ,.aJııtılar. h kl lehı'rı'n t . . . • lll • ~ - Doğru, a ısın. esırının 
tilcrı 'Ct c.oıJ~ri lcapah, yıUzüniln çiz- bu kadar ıeç olması garip ... Fakat her 
Yotdıı: rılı:ruı, asabiyetle elini oynatı- zaman idyosenkrasiyi hesaba katmak 

.... }!· l!zım .... 
q ... l!ı lr d&kiıra ... Bir kUçücük daki- Furniye yavaş bir sesle : 

itle ite ~altınız da dil,Uneyim ... Şu ıne- _ Şimdi, hareket planımızı tayin e-
~Ytt• .~eceye kadar madam Jizelin delim. Anna Morisonun şüphesini uyan-

~. ıın "a.~ ıle allkadardır ... F:'kren o cU- • • dıw h. J "'!'lf1lal dırmamah. Kendisını t:ıru gımızı ıç 
~Yıtn ıyıın .. Hatıralarını uyandır ummuyor v~ anlattıklarına inandığımı • 
'e~ .. Allah bela.mı venin ... Bütiln za kani. Otelinin adr~sini de biliyo-

~ 

•::iti] 

General Guro 
Tekaüt edUdt 

bııı"ıtı eanaaınd& da uAie kendi mide ruz. Zaten onu noter Tibo vasıtasiyle " mı. ufra•tım 
.,llrn· :r • de bulmak kolav. İlle nokta tamamen 
..... ,.... ıye •öze kan•tı: • f 

<1 ~tın · s teıbit edilmiştir: Sebep ve ırsat. Yalnrz 
'Ydi h C1t, Anna Moriıo tayyare- böyle b:r zehirin Anna Morisonun yanın 
. ~ar~ ... Şi~di iti anhyorum... da ne şekilde bulunabileceğini ispat et-

dUıundu' ~,r;cıa günü:ıil hatırlamak için mek lhrm. Kocası Ri'1ards'ın bu işte 
\] ' tv t parmağr olsa gerek... Kadın o adamın 

tı.ırı ~ • evet ... Şi:ndi aklıma geldi: Jİmdi Kana.fada olduğunu iddia ediyor. 
bJri 0 lu, eırner bir kız Ledı Hor- b k ı 

• rıu "M .. Fakat öteki yalanlarına a r ırsa inan-
lluaro •dlen,. diye çafrrdı. mağa pek gelmez. 

tı· - 'tv~t ba.Tıını salladı M: d . Puaro, elini ~akağrna dayryarak: 
• ... amam ... '' adlen,. emıı k - Kocası .•• A ... Evet, ocası.. Du-

Öbı:- l~i li b run. durun ... 
"" Iİr tarafına or liri onu kumpartımanın Sustu ve sonra mırıldandı: 

tetirtti yolladı. Tuvalet çıntaer- _ Bugu"n zihnim frna iı1.liyor. İ•i 
};' "·kırını d 'd b' ta " Urtı' ZI erı en ır çan ... kavramadan hemen bir fikre saplanıyo-

ıye sordu. 
~ - Bu le • rum. Sonra yanlıJ dü,ündüğümü his-
Oltı.ı~.. . adın ınneeinin oturdu(u 

,, '"!'\ ö li sediyorum. 
JOt•utı n nden mi .recti demek iıti-

uı? Suıtu. 

' ÔyJe Mari 10rdu: 
l?utniye ~~.... ;.._Ne diyonunuz? 
'l' ıçıni çekti: Puaro birkaç dakika. ı.:evap verme-

~a ... llnarnı • dedi? Fınat, her ıeyi 
• .,, den durdu. Sonra masanın iistUndeki 

Son;1 . çatalla tuzlukları do:izelterek: 
~tıı b' • daınıi ıUkuniylc tezat teıkil 

"" ır ta - Bı'r a~. -2u"'cünelim. Anna Morı'so 
'ille \'ı.r rtda masaya şiddetli bir yum " 

0 
" 

... lra\t: ya kabahatti, yahut i:ı bigi.inahtır. E 
\ııL' Şirnd' ğer bigiinahsa niçin yalan söyledi? Ni 
"'llcdiJ ıye kadar bundan niçin 
\ı%cli ?1edi? Ve niçin bu kadının iımi ç:n dosdoğru Ledi Horbürinin fam dö 

~au 11\sanıar listesinde dahil detil? ıambri olduğunu itiraf etmedi? 
• , {; ~ıızin hazin ,evap verdi: Furniye. arkadaıına hak vererek: 
~ boı.:,~ını ya, bUtün kabahat mide- - Evet. • dedi. • Ben de kendi ken 

"' Qlrnaı .. 1imc bu auali ıoruyort\m . ..... J:> ın ... a .. _ 

r~l'lıı /k ala. anlıyorum. tayyarede - Deme!{ Anna Moriso, yalan söyle 
~tr d ıı ıoktunl z yı ... Sağlam mide* diği için kabahatlidir diyoruz. Eğer 
tıııatd' vardı ... Meseli garsonlar, yol- bu cinayetle al5kadar olmasaydı bu ka-

:a .. ili'\ hazıl dm d b 1 • ,larj . arı ... , ın tayyare e u unmasrnın manası 
-.... a ılavc etti: ne olabilirdi? Yoksa evvelki !araziyelc-

~1tıı ki ,:~•tdilmemesiniı. ıebebi, sanı- rim mi .doğru benim? 
~dttı hare ur: Bu hidiıe, biz daht. Bur- Furniye, onu dinlerken şöyle düıü 

Ul\dan b' ltet eder etmez ı.:ereyan etti. nüyrdu: 
~d~"ll J' ır ••at ıonra bile, zannederim, -"- Komiser Japın Puaro hakkın-
r~y •zcı }'a•ıy d o ··ıu ·· da öyle söylemekte doi!rusu hakkı var. •otır ıo or u. nun o mu e- ~ 

ll'ı.ırrı:a 01rnuı.... Bu adam, en kolay vaziyetler ortasında 
d ..... c/~· dalgın dalıın söylendi: mutlaka bir miitkülat çıkarır ... 
~ar t~ç r~p §ey ... Zehir tesirini bu ka- Mari ise, kendi kendine şöyle söy-
aı,t<la ~1 Yilptı? Böyle harikulade va- Jcniyordu: 

lluar 'llr Ya arasrra .. : "-Ne demek istiyor acaba şu mös-
lı -.... b~· .~iltını iki eli arasına alarak: yö Puaro? Neden bu g~nç krz tayyare-
i ı.ı kadar r.ınmck istiyorum, dii1ilnmck. de seyahat edemezmiş? Tabiidir ki Ledi 
it\' ~:ıı "a Yanlı~ yola sapmıı olmamın Horbüri nereye gitse o da arkasından 

};' r tnı? ıitmeie mecburdu. Şu kısa boylu Bel-
·~ 'llttıiyc 

~ı: • arlcadaırnın omuzunu ok- çikalı polis hafiyesisin yavaş yavaş şar-
r ...... Uını latanlıiına kani oluyorum ... 
~:r ar;ı11r rne •.. Herkesin batından ge- Birdenbire Puaro yerinden frrla.dı. 
Q .. il. ·· Sen de, ben de yanılabili- - Olabilir. Kolay, ~imdi ~unu anla-

Cuıdu. 
' . 

(\tt· Sirıı b 
,ıl.. umun kırılmı~ olur, fena 

11ı: 'lialck 
~ ·>''tıj~ •n var! Mutlakı ııyet ehem 
U tr<fiıtı ~Uf~~ bir ıeye fazla ehemmiyet 
~Ctirıc be butUn kcıif limitlerimi onun 
-~dı~fladırn. Fakat baıtan beri 
~ b'llt 'aranan tey yalnız teaadüfen 
~'I y 

1
unduyaa, o zaman büıbütün 

~~~ 1 •aptrfıma kani olacaftm. 
'l:> Ye: 

~ ile iıtiyorıun? dedi. - Delil 
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- Ne var, dostum? 
- Telefona gidiyorum. 
- Gene mektep müdireıiyie mi ıö-

rıJıecekıin? 
- Hayır, bu sefer Londra ik, 
- Emniy~t idaresiyle mi? 

- Hayır. 

- Kiminle ya? . 
- Lord Horbürinitı devlethanesıy-

le ! Ah, ~ansım olup da Ledi Horbüriyi 

evinde bulsam ... 
- Aman, dikkat :t aziz!m. Eğer 

Anna Moriso bizim şiıphelendiğimizi 
hisederse işlerimiz gücleşir. Her şey
den evvel onun şüpheııini uyandrrma-

mağa gayret etmeliaini:. . 
- Mera'.< etmeyin. Gayet ehemmı

yetıiz, kUçücilk bir sual soracağım. 
TebesUm eti: 
- Arzu ederseniz benimle beraber 

celin. (Devamı var~ 

Bucün gelen Fran11z i:'&Zeteleri, Parla as. 
kerl valisi general Guro ( Gouraud) nun te • 

kaUt e·iildlgint haber vermektedirler. Gene. 
ral Guro TUrk efkArı umumlyeııinln meçhQ. 

iti değildir. O, TUrk ordusunun ve AtatUrkUn 
hayranı olan, de:erıı cesur ve llyakatıJ bir 
kumandandı. Frıuaız ınUatemlekelerlnde bU_ 
yUk aakeı1 hizmetlerden ıonra. harbi umu. 
mide, Çanaldtaledckl Fra.nsrz kuvvetlerinin 
kumandanlığmda bulunınuotur. Cesur Fran. 
sız kumandanı l§te burada, Kerevlzderede, 
ön saflarda bulunduğu bir sırada, bir obU.sUn 
kurbanı olmu, ve sağ koluyla bacağını kay. 
betmlftl. Ttırk orduıu kumandanları, o za. 
man, bu cesur ve mert dU§man kumanda.nr. 
nın a.l<lbetlne bUyUk bir .samımtyetıe mUtees. 
ııir oımu,ıardı. 

1 

Guro, uzun tedaviden ııonra, bUtUn tavsl. 
yelere rağmen, lııtlfaaını vermemı17 ve harbi 

umuminin son .l!enesinde Şampany cephealnde 

kumandanlığı ele IL!arak I.Udendort kuvvetle 
rlni mnğlQp etmlgtlr. Harbi umumiyi mUtea. 

lclp yC!ksek harp konseyine AZ& olan Guro, 
blllhare Parla aııkerl vaııııtıne tayin olun

muştu. 

men'i kararı 
Avrupa gazetelerinde akia bulmuştur. 
FraMızca "Miroir du Monde'' mecmu. 

ası bu karar dolayısiyle bir aayf alık 
bir yazı yazmış ve yukarda bir tanesi. · 

ni gördUğünUz bazı eski reı5imlcr neş. 

retmiştir. Fransız mecmuası bu yazı. 

sına koyduğu serlevhada şöyle demek. 

tedir: 

- "Türk gibi kuvvetli,, aözU boş bir 

19.f değildir. Fakat lstanb ·ıl belediyesi 

mazinin fena bir yadigarı olan sırt 

hamallığını bir kararla menetmiştir . ., 

Ton Ton 
amcanın 

spor 
merakı 
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Mahkumun 
çocugu 

Yazan : ilhan 
- HUseyln ça\'U§, çocuğun (;eliyor! diye 

bağırdılar. 

Sabahtanberl dışarda can sıkıcı bir yağ'. 
mur yağıyordu. Klt&ir hapishane bina.sının 

yeryer çatlnmıo. sıvaları dökUlmil§ olan ta. 
vanı, on beş sencllklerln bile ilk defa gör. 
dUkleri bir gev11ekllkle, §Rlnr ıakır akıyordu. 

Herkes ıııteslnl, yastığmJ toplayıp bir ke. 
nara yığmı11tı. Yalnız HUscyin çarnş kolla_ 
rını ensesine dııyamı§, sırtUstU yatağına u. 
zannuştr. lkJde bir tam tepesinde peydahla. 
nan ve pırıl pırıl parlayan su damlalarına 1 
bakıyor, onların mavi yorgıınmın Uzerine 
dU,meslnJ, sonra bir yenisinin o kırık kala~ ı 

sın ucunda bellrmeıılnl bekliyordu . 
Koğu11t.& di.irt kişi idiler. Pencerenin yanın. 

ılak! ot minderi! at.lam kofuşun en eskisi idi. 
On iki senedir ayni yerde yatıp kalktığını 

söy!Uyorlardı. Eğer hastalannınzsa daha al. 
tı sene yatacaktı. Adına (ÜskUplU Mustafa) 
derlerdi. Dudakl,nnm hlzaırından yukarı 

çıkmryan sert bir sakalı, kedi gözU gibi için. 
de uzun bir sarı l§lk yanan gözleri vardı. 

Ya.ğmurdıın UrkmUıı gibi dikine koyduğu ot 
minderin tepesinde titriyor, HUse;>1n cavuşa 
bakıyordu. 

öteki arkadaş btr esrarkeııU. Kızı orospu 
olmuo. yok yere bıçak çckml§, buraya dil§. 
mU~tU. Krrk beş yaolarmda vardı. O da yaf. 
murdan korunmak için bir takım tedbirler 
aımı§tı. lluelı\ ynstığtnı başının UstUne koy. 

muş, ot minderini kapı aralığına çekmlııtı. 
orıı.sı hem akmıyordu, hem de kısa bir mUd
det için bu ot minder odaya kapılık ediyordu. 

çunkil hapishane koğu§larmda kapı yok.. 
tur ve bilhassa yağmur yağarken esrar çekil 
mezse ıruanm işi bıı.taktrr. 

UçUncll mahkQm genç bir çobandı. Ama 
anlaşılan buraya çocukken gelmlf, rençlifL 
ni bu odada ldrdk ctmfııtı. Gece uyurken bir. 
denblre uluyarak ayaklanır, HUseyin çavuıun 
boynuna ııanlırdı: 

- Koru beni! Koru beni! 
Bu çocuğun bir §eyden korktuğu, burada 

blle bu korku ııe yqadığı belliydi. Fakat o. 

na o kadar bağlandığı halde HUııeyln çavuıı 
bile, işte bir seneye yakın zamandır, bu ço. 
banm sırrını al&mamıJtı. 

• • • 
- Çocuğun geliyor! 
Diye ba~dıkları ,·altlt Hllseyln çavu§ göz 

lerlnl tavandan ayırıp kapıya çevirdi. Bu ee. 
sin u.lılbini bekliyor gibiydi. Fakat aradan 
uzun aaniyeler geçtiği halde kapıda kimse 
ırörUnmedl. Esrarkeıı hep.sinden evvel davran 
dl, yutığı bir kenara dayadı, ot minderi çek 
ti, kapıdan baıtnı uzatarak koridor boyunca 
baktı. 

Bu koridor, az mUddetl! ınahkQmlarm iki 
sıra hallndo boydan boya dizildikleri acalp 
bir mağaraya benziyordu. Ba§Iarı duvara, 
ayakları ortaya doğru gelmek uzere ııık sık 
d!Zllmlf, hepsi blrlb!r!ne benzer, traılı kafalı 
adamlar, kirli yorganların altmda, gece JÜD. 

dUZ yatıyorlardı. 
Ta ötede, ucta tahta parmaklıklr jandarm& 

aralığı vardı. 

Eıırarkeş tahta parmaklıkta hareketler 
gördU. Derken kapı açıldı, kirli yorganların 
aıtmdan bUtUtn b~lar kalktı, hepııl acık ma. 
,.ı renkte bir tek göz halinde, kapıya baktı: 
.Kucağında beyaz bir kundak tqıyan on 

altı. on yedi yaşlıınndıı bir ı:ocuk, lkl taralı. 
na korku ile b:ı.karak, ikide bir ortaya kadar 
uzanmıt bir siyah ayağın üstünden atııyarak, 
ağır ağır yUrUmeğe ba§lııdr. 

Koridor halkı donınUJ birer put gibi kucak 
ta giden bu beyaz et parc,:asma bakıyor, o 
bir adım attıkça kafalar da bir derece yana 
dönüyor, damın Ustundekl yağmur sesinden 
başka etrafta bir çıt bile l§!tllm!yordu. 

Kucnkta tn§man çocuk kUçUcUk avuçları. 
nı tavandaki potrellerden sarkan parlak ıu 
damlalarına açarak ve ağzından kesik mı. 
rıltılar çıknrarak, ilerliyordu. 
Esrarkeş başını çe,1rip HUıeyln çavuşu 

c,:ağırmağa vakit bulamadı: Beyninden kur. 
§Un yemi§ gibi, bir eli kapının pervazına da. 
yalı, öteki eli pantalon cebinde, gözleri ko •• 
rldorda kendisine doğı"u gelen beyaz kunda. 
ğa sapır, bekliyordu. 

HUseyin çavu_ş onun bu halinden ştiphe. 

lendi, yerinden tırlarlı, kapıya gelerek başını 
koridora çevirdi. Arlık çobanla ÜrkUplU de 
k::J!ttııar, l<npıdan kafa!arını uzatacak bir 
delik arama~a ba.,ladılar. 

• • • 
H\lııeyln çavuş bir kaı:a elleri olaral: haplı. 

haneye dU§mUştU. Akııarayda evlenmiş, bir 

hemşeriılle beraber mıınavlık yapmak üzere 
genç karısını alıp İatanbula gelmişti. 

İstanbul çok güzeldi o vnklt. .. Samatyada 
bir ev tutmu§lardı. Mavi ve serin bir deniz, 
eski kale mazgallarından biri içine sokula.. 
rak orada kUçük bir göl, bir yosur. · J kaya 
ve bir soğuk hııva dolabı vUcuda r;etirmlgtl. 
HUscyin ça''U§un açık san saçlı guıç l:nnsı 
her ak§am hu göle bir şişe rakı koyup so. 
ğutuyor \'e kocıı.sı yorgun argın ıııten döndU
ğU zaman onu kolundan tutarak doğı"u ora.. 
ya, yoaunlu ta,şın yanına gHtürUyordu. 

HUse)1n çavuş burada, yere serilmiş bir 
kırmızı k!Umin UstUne tırkası üstU uzanıyor, 
ayaklarına yııpl§mııı çoraplarını kUçUcUk 
ellerlle sıyıran kansına bir çocuk scvlncllc 

bakıyor, siyah bıyıklnrını oynatarak gUIU.. 
• yordu. I{UçUk karısı onun her ak§am ayak. 
lannı deniz suyu ile yıkamadan ve kıllı, ka.. 

im dudaklarında sabaha kadar kurumadan 
yaşıyan o soğuk buharlı rakıyı oncı içirme. 
den rahat etmezdi. 

• • • 
Bir gün Hüseyin çavup karm bir mUjde 

Yerdi.Hüseyin çavu~ Jnanmadı.Daha Uç ay bile 

dolmamııtı. Fakat gUnler geçttkı:e hakikat 
canlı bir ma.hlQk gibi karwnm karnında kt.. 
pırdamağa ba§ladı. 

Artık karı kocanın sevinci SOMUZdu. Ko
nu§Uyorlar, gUIUyorlar, gece yanlarına ka.. 
dar oturuyorlardı. Hatta hiç Adeti olmadıgT 

halde Hllseyin ÇAVU§ i§l ortağma bırakıp ko.. 
ea koşa eve geliyordu. 

Bu valdtslz gell§lcrln bir ço4Wtda karısmı 
ev iıslle m~gul bulurdu. 

Bir gün gene ikindi namazına 
geldi. Kapıyı vurmadan seslendi: 

-Aç! 

do~ eve 

• 
Kapı nçılmadr. Tokmağı hızla indirdi. Ge

ne ses sııcıa çıkmadı. Hüseyin çavuş kudur. 
mu§ gibi k&pryı yumnıklnmağa bqladı . 
Kapı açıldı. 

Karısınm saçları dağınıktı. Ustlllıde ince 
bir entari vardı. Gözleri korku lle doluydu. 

- Neredeydin? 

- Bahçedeyim. Çamaşır yıkıyorum. 
HUııeyln ç&vuş b&hçeye ko§tu: Ortada bir 

tekne ve çamaeırlar vardı. !Jcrde, kale maz.. 
galmtn içinden bir ıes geldi. Sular ııarıldadL 
HUseyln ı;avuş o tarafa doğru yllrUdU. 

GölUn b&§ma geldiği zaman beyaz köpUk.. 
ter hllA kaybolmamı§tı. Bıışmr uzatarak de • 
nlze baktı: 

Beş on arışm ilerde genç bir adam, dönUp 
dönüp arkasına bakarak ve beyaz kollarlle 
uzun kulaçlar atarak, uzaklaşıyordu. 

HUaeyln çaVU§ yerinde sallandı, kansmm 
y(lztlne baktı. Genç kadmm dudakları, o gU. 
ne kadar hiç görmediği bir renkle. hiç gör. 
medlf1 bir morartı ile, morarmıştı. 

Bir ııey Mlylomeden üst kata çıktı, duvar. 
dakt çiftesini alarak nııa#ıya indi. 

••• 
Fakat kadın ölmemıau. HUseyin ı::avuı 

Jıaplahanede iken bJr çocuğu olduğunu f§iL 
mlşti. HattA kansının gece gilndUz ağladığı. 
nı ona söyleml§lerdl. 

İ§te aradan bir sene blle geçmeden ona 
çocuğunu da gön~crlyordu. Amdakl mesafe 
Uç adıma lnlnce çocuğu getiren delikanlı 

durdu, onu yere indirdi. 
Bebek yerde lkJ tara!a sallıındr, sonra oL 

duğu yere çöktu. 
HUseyln çavuıı, gözleri kör oımuı gibi du.. 

vara tutunarak, dizleri tıtrlycrek ilerledi, 
diz çöktU, bir çiçek kopnracakmı§ gibJ 
parmnklarmı blrlbirlnc yaklaştırarak bebe. 
ğ'ln yUzUnU ok§adr. 

BUtun mahkt\mlar orııya toplanmışlardı. 
Hepsi ömUrlerinde hiç çocuk gHrmcml;ı e.cnlp 
mahlOklar gibi yerde oturan ve ht\IA a. 
vuçlarını tavandan sarkan parlak su damla_ 
ıarma açarak anlaşılmaz kelimelerle mınl. 
danan çocuğn bakıyorlardı. 

Arkadıın, parmaklıktan birisi bağırdı: 
- Gözün aydın Hllscyln çavu§! 
HUseyln çavuş yllzUııll kaldırdı, kala.balı. 

ğm arasından parmaklığa doğru bir selAm 
yolladı. Gözleri nrtık parlıyordu \'C etrafına 

toplanan arkadaşlarının hepsine ayn ayrı 
lU yeUşUrmeğe çalışıyordu. Sonra gene yue 
oturdu, çocuğu kucağma alarak kalktı, yU_ 

zUnU onun derisine dokundurur dokundur_ 
maz siyah, s~rt kabuklu yanaklarında blrlbl. 
rf arkastnn )"U\"arlnnan damlalar pcydahlan. 
dı. Bebeği getiren genç çocuğa döndU, boğu.. 
lıırak mırıldandı: 

- Al tırtık ynvnım! 

Çocuk eski sahibinin kucağında dahıı m~· 
ut görUnUyordu. HUscyln Ça\'U§ gözyaşlarını 

ellerine akıtarak koynunu karıştırma~ baş 
ladr. Uzun bir fitille sarılmış, meşin bir cUz. 
dan çıkıırdı. Çocuğu kucağında tutan deli. 
kanlıya uz:ı.ttı: 

- Bunu dıı annesine götUr .. 
Etraftaki insan halkası birdenbire yanL 

dı. Beyaz kundak, gene ya,·aş yavaş, avuç. 

ıarı havada, mınıtrlarla, tahta pnrmaklığn 
doğru yUrümeğc başladı. 

ilhan TARUS 
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Baştaraı S 1.lncUde 

Bira.ı ilerledikten sonra, kürekçilerden 
ikisi, gizU.:e padişahtan aldıklan emir ü
zerine, kürekleri denize düşürd:i. 

Abdullah aldı fitili 1 ... 
Bu kadar acemilik bu derecede mü

nasebetsizlik şimdiye kadar bir saltanat 
kayığın.da hiç olmamı'jtı. Lakin, Ab
dullah mükafatı aklına getirerek ken
dini tuttu. Biraz sonra, kürekçiler gene 
bir hareket ya'Otılar. kayık devrilecek 
bir vaziyet aldr. 

Abdulah gene sabretti, dişlerini sık
tr. Yalnız dudakları arasından şu keli
meler döküldü: 

- Falaka istersiniz... Falaka!. .. 
Bir sansrntı daha oldu ... Ne oluyor

du? ... Kürekçiler akıllarını mı kaçırmış
lardı? ... Kürekleri bHbirine çarpıyor
lardı, sular sıçrıyor, kayık zikzak bir· 
yol takip ediyordu. 

Deli Abdullah mosmor olmuştu. Bu 
münasebetsizliğe tahammül edemedi, 
gözlerinden krvılcımlar saçarak ye
rinden !ırladr. Kürekçilere ana avrat sal
ladı küfrii .•. 

Yalnız nefes alabilmek için küfür
lerine fasıla veren Abdutlahın bu vazi
yeti karşısında, ikinci Mahmut kahka
hayı bastr. Ve ona dedi ki: 

- Ben sana küfretmeden yapamaz
sm demedim mi?... Anlıyorsun ya? .. 
Şimdi mükafatı kaybettin ... 

İ§te, 122 yıl evvel bugün kaptan pa 
§a olan Deli Abdullah böyle bir adam
dr. 

H. Rü,tü TIRPAN 

CJç aylıklar 
Ayın bf rinde 

verilecek 
Tevziat iki günde bitecek 
Defterdarlık emekli, dul ve yetimle

rin Ü~ aylık maaşlarını birinci kanunun 
birinden •üçüne kadar iki günde tama
-menı verecektir. Btt hususta icap eden 
tedbirler alınmıştır. Bu suretle üç ay
lrk maa~ sahipleri bayramdan evvel 
maaşlarrru alrruı olacaklardır. Bankalar 
dan iskonto suretiyle aylık alanlara da 
da bayramdan örl.:e tevziat yapılacak

tır. 

İstanbul defterdarlrğmdan: 
1 - Bilumum zat maaşları sahip

leri yoklamalnnı mensup okluktan mal 
müdürlüklerine müracaatla nihayet a
yın yirmisine kadar yaptıracaklardır. 

2 - Maaşlarını iskonto ettirmek 
suretiyle bankadan alan ınütekaidler, 
aullar ve yetimler bu ayın yirmi beşin 
ci gününe kadar cüzdanlarını malmü
d-:.ir1üklerine ibraz ederek vize ettire
ceklerdir. 

3 - Bu müddet zarfında yoklama
larmı yaptırmıyanların ve cüzdanlarını 
vize ettimüyenlerin yoklama işleri u
mumi maa~ tevziatından evvel katiyen 
yapılmiy.#.:ak ve maaşları da verilemi
yecoktir. 

4 - Alakadarların derhal müracaat 
lan tekrar ilan olunur. 

25 ve 10 
kuruşlu lar 

Ay başından itibaren 
teda villdeo kalkıyor 

İstanbul vflAyeUnden: 
l - 2257 sayılı kanunla vcrilc.n salft.hlyete 

!stlnadcn evvelce yapılmış olan flAn muclbln 
cc eski nikel ;>1nnl beş kuruıılul:.larla. bronz 
on kuruıluklar S0-11- 937 akşammdan son
ra tedavül etmlyeccktlr. 

2 - Tedavülden kalkacak olan bu paraları 
ellerinde bulunduranlo.r mezkO.r tarihe kadar 
mllbadele etmek Uzerc btlQ.mum mo.lsandık. 
larlle Malsandıklan veznedarlığını yapan zı. 
rnat bankalarına veyahut Cumhuriyet Mer
kez banknsı ş•ıabatma mUracıı.at eylemelc:rl 
SIAn olunur. 

Namaz kı arken 
rah mete kavuştu 

Fatihte :C:reğli mahallesinde Aydın 
sokağında oturan 45 yaşında Nuri Ah
met dün gece Fatih camiinde teravi na
mazt kılarken olduğu yerden kalkma

mışttr. 

Yanında namaz kılanlar keyfiyeti 
zabıtaya haber vermişlerdir. Belediye 
doktoru tarafından yaptlan muayenede 
Ahmedin kalp sektesinden öldüğü an
laşılmış, def nine izin verilmiştir. 

Konya baştanbaşa 
p rke ile döşeniyor 

Beledlyeya yardım için bu bUyUk ı,ı 
Nafıa mUdUrlUiiU Uzar in a ahyor 

Konya, (Hususi) - Konyarun ima 
rı için büyük bir faaliyetle çalışılmak -

tarlır. Bu cümleden olmak üzere cadde 

ve sokakların parke döşenmesini temin 

i!ji.n vilayet daimi encümeni Konya be. 
le"iyesine geniş mikyasta y:ırdım eyle -
mc ği düşünmektedir. 

Şehrin bütün ana caddeleri v~ bu 
caddelere çıkan ikinci derecedeki yollar 

şehir dışt şoselerinin başlangICidır. Bu 
itiharla vilayet nafia dairesi şehrin par-

ke döşenmesi işini üzerine almak için 
fenni incelemeler yapmaktadır. 

Nafia müdürü mühendis Bay Niyazi 
Kiper bu hususta fen memurlarından 

Bay Zıya Balk!.lva icap eden dir<.ktüi 

vermiş ve Bay Balkuv, evvela tehrin 

ptan ve haritası için tapu ve kadastro 

sicil muhafızlığı ile tema.sa geçmi~tir. 

Konya şehri namına !büyük bir hare. 

ketin başlangıcı olan bu teşebbüsün 

müsbet neticeler vereceği muhakkaktır. 

Y enj köprll ve menfezler 
Akşehir - Afyon yolu üzerinde Na.. 

dir köprüsü ile Akşehir - Örkıenez y<>
lundaki ahpp köprüler tamir ettirile. 

cektir. Her iki köprü için 1074 lira bedel 
keıf edil.mi§tir. 

Konya - Kadınhanı yolu üzerinde 
yıkık bulunan Bağnkurt köprüsü yeri.. 

ne yeniden kagir ayaklı ve betonarme 

bir menfez: yaptınlacaktır. Bu it için 
1764 lira 'bedel kcıfedilmi§tir. 

Konya - AkJehir yolu U:zerinde Buz 

luk hanı civannlda 298 lira ke§if bedeli 

ile bir menfez yaptmlaeaktrr. 

Ada nada toprak Köylerde arıcılık 
ve ağaç 
bayramı 

Bir komisyon top
landı ve yeni 
kararıar verildi 

Adana, (Hususi) - Ziraat müdürü 
Nurinin riyaseti altında ziraat mektebi 
müdürü Muzaffer, Şef ve ameliyat mu
allimi Harun ttnün ve orman mühen • 
disi Ariften mürekkep bir komisyon 
toplanarak ağaç bayram.:run bölgemizde 
her yıl 21 şubat ve toprak bayramının 

da 21 martta yaprlmasma karar vermi!
tir. 

Yeni orman kanunu mucibince bayram 
d btifün m'ileneS'ıitı resmiye: hatır bu. 

ıÇERIDEt l 
• tstanbul mekteplerinde trahomlu talebi 

sayısı fa7.la olduğundan Zlnclrlikuyudald 
trahom tedavi evinin genJşleUlmcslnc ka
rar vcrilınl§tlr. 

• İt!alye okulundan mezun olo.nlarm mec 
burl htzmeUerlni bitirmeden dışarda ~ka 'ı 
bir i§e gitmeleri menedilmJştir. 

• Sanayi müesseseleri, iş verenlerle işçiler 1 
arasında çalı§m-ma ve çatışma şartlarına alt 
iç talimatnameleri hazırlanmış ve iş Amirlik 
Jerlno verilmiştir. Bunlar ayrı ayrı tetkik 
edildikten, sonra kanuna muvafık olanları 

tascllk cdilccektlr. 
• Haydarpaşa lisesi rlyo.zJye muallimi Ha

lit Ziya., Konya kWtllr dJrekUSrlllğünC tayin 
edil mi§ tir. 

• Çekoslovakyadan 177,737 Çek koronu 
değerinde kanaviçe, c;!vf, jot lpllğf.nin konten.. 
ja.n harici getlrllmeslne mUsaade edilml§Ur. 

:f. 1taıyadakl balık konserve fabrlkalan 
mUmeS!Jlllcrile balıkçılarımız arasında bir 
anl&§mo. yapılmJ§br. Bu fabrikalar bUtUn 
lhUyaçlarmı şehrimizden temin edeceklerdir. 
Bu anlaşmadan sonra, İtalyan balık gemile. 
rl 2W bin çl!t palamut, 20 bin kadar da to.. 

rlk yUkleml§lerdlr. 
• DUn zahire borsaamda 53 vagon bUğdo.y 

satılmıştır. 

• Gllzel sanaUar akademlsl mımart gube. 
si Arkeoloji proteslSrlllğUne Unlveraltc pro. 
fesörl~rlndcn Bosscrt ve flzlk kimya muallim 
llğlne de sınat kimya doçenU Snffet Rıza ta.. 

)1n euilml,şlerı:ir. 

• Sorgu bA.klmlcrl imUhanı ayın on be.. 
şlnde Ankarada yapılacaktır. 

tJ{. Berberler cemiyeti belediyeye müracaat 
ederek, ehllyctnamesl olmı)•antarın berber 

dUkktuu açmalarına mtısaade edilmemesini ve 
ehliyet imtihanlarının berber mektebinde 
yapılmıısmı lsteml§tlr. Talep, Şehir mccli.stn.. 
de tetkik edJleeekUr. 

:ı: Kızılay genel merkezi, Ercnküy sanator 
yomunun genlşleUlmesl için, Veremle MiL 
cadcle cemiyetine 17,500 llrn glSndermlı:ıUr. 
Bu para Ue 35 hasta alabllecelt yeni bir pa_ 
\1yon yapılacaktır. 

• tstıınbul tarafının tekmil çöplerini d~ 
nlze dölctUrmek için belediye blltlln hıızırlL 
!l'ını tnmamlamıııtır. 

lf. Yt'nl yapılan ıtuıtıkll çöp arnbo.lıınnm 

te<:'rn~ıcrt lrltmlııUr. Muvafık görUlen bu a. 
rabalard!ln bu ay içinde kırk tane yaptınla- ı 
caktır. 938 yılının ikinci aymm sonuna kıı. 

Konya köylerinde Jstasyonlan 
kurma hazırlığı başladı 

Konya, (Husuıt) - 938 senesinde 
köylerde tcais edilecek tavuk iat:asyon. 
larmm tesbiti için viltyette bir komla.. 
Yon toplanacaktrr. Komisyon bu huaua 
taki çalı~nn gelecek yıllar için bir 
pl&nnn hazırlayacaktır. 

Bunkla.n batka köy kazancm.da çok e
hemmiyetli bir yeri olan f ennt arıcılığın 
inkip.fını temi için eski ve yeni kovan. 
lan ihtiva eden istasyonlar kunılmaaı 
da kararlaJtırıl~tır. 

Iunacak ve mektebin ihZ'ar ettiği mzhal.. 
le ağaçlar dikilecek gerek belediye ve 
gerekse muhasebei hususiye ağas bay. 
ramma tahsisat vereceklerdir. 

dar bu slatern arabalar 320 ye cıkanlacak. \ 
tır. 

lf. G~l sanaUar akademJBt mimart oube. 
sinde aonbaJıar mezuniyet mUaabakalan ya.. 
pılmış, 8<\klz genç diploma almışlardır. Yeni 
mezunlar uunlardrr: SWeyman, Cahit, Breç, 
Reııat Akıncılar, Muzaffer. Rıdvan ve Avni 

:ç. Garsonlar cemiyeti idare heyeti dUn 
toplan.arak yUzde on meselesi llzerinde glS. 
rtlftneJer yapmIJl&rdrr. Alman karar yakın. 
da bUtUn garsonlara blldJrUecekUr. 

"" Yen.ı kurulacak (Denlzbank) hakkında 
hazırla.nan llylha Vekiller heyeUnce kabul 
edırrnış ve BUytık Millet Meclisine sevkolwı
muştur. 

:ç. Beyoğlunda 8, Fatıhde 8, Emlnön1lnde 
6, ÜıkUdarda 4, Bqtktaşta 4, KadıklSyUnde 
5, Beykozda 2, Sanyerde 2, EyUpte 2, Ada.. 
larda 2, BakırköyUndc 2 zehirli gazlardan 
korunnıa kurıu açıla.caktır. 

"'° Tab1Ja1ye genel dJrektıSrlUğU tqkllltı. 
nın Deniz banka batıanmaaı için tetkikatat 
başl&runı§tır. Şimdi u iltuyonlan olan tab
llslye l~· l)enlzbanka devrolunduktan 
sonra, bugUn yalnız Boğaz mmtakuına in.. 
hfsar eden kurtarma lata.syonlan bUt1ln mem 
leket kıyıla.rma tefl?\il edJlecektfr. 

• Gümrük ve inhisarlar vekA.leU tlltUn 
satınak Uzere seyyar tevzi ve ıatış memur. 
luklan ibda.sına karar vermiş ve bUnun için 
bir talimatname hazırl&Dllftrr. 
~ Liman kontrolör ,etliği.ne tayin edilen 

Trabzon liman 9e!I Halil va:ılfea!ne bqla.. 
mı~tır. 

:t. Tllrk borcu tahvili 15,15 liraya yUkscl. 
mfştır. üç hafta evvel 1055 kuru§ olan Tllrk 
alll)lı, dUn 1083 kuruşa tercf!Q etmtıtır. 

~ Memleketi kuraklıktan kurtarmak hu. 
suaundakl çalı§malara devam eden Nafta ve 
kAletı KlrmasUde yapılacak autama kanalı 
in1'aatmı dUn Ankarada ihale etmiştir.Seyhan 

ve Çukurovayı sulamak Uzere aı;ıto.cak olan 
Bergan kanalı aym 11 ve 12 sinde ihale edi
lecektir. 

·Y. Tuz kaçakçılığını önlemek ı,ın yeni ted.. 
birler almml§, İstanbul, Trakya, İzmir, Bur 
ısa. 'Bilecik vfllyetlcrlnde döğme tuz nakli. 
yatt .serbest bırakılmıotır. 

:t. HllkQmeUmlz ile Macar hükO.meti ara_ 
!mdakt ticaret anl&§ması konuşmalan bit. 
mlşUr. Anlaşma yakında parafe edilecektir. 

1/o Orkestra ve cazlarda çalı;ıan TUrk çal. 
ı;ıcıtarı vfl!yete mUracaat ederek, ecnebi 
orkestra ve cazlarmm memleketimizde ve 

BaDolkesDırde 

360 muhtar 
ders ahyor 

Köy muhtarlarına faydalı 

bilgiler verilecek 

Balıkesir, (Hususi) - Köy kal.km • 
ma i~lcri ve köy çalışmaları hakkında 
kendilerini muhtelif cephelerden aydın
latmak üzere merkeze bağlı 12 nahiye 
ve köylerden 360 köy muhtarından 180 
ni için bir kura açılacaktır. 

Pazartesi günü açılacak ohn bu kurs 
tam bir hafta devam ede<:ektir. 

ıo IKfNCiTEŞRIN ~ 

Tazelenen dert 

Garsonlar 
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• 
Yüzde on meseJefi 
den şlkAyet edlY;!: 
Yüzde on garson hakJarıntil. b'l f 

lara tamamen verilmemesi " 6 fDUIJ 
ralardan hemen hemen yarrs~ gW 
seseler tarafından alakonuld~ ~d 
lerdenberi mesele halinde nıUJl 
edilmektedir. ~ g1 

Garsonların m üra.caa.t.I f/JrP 
:r.etelcrde yapılan neşriY.attaJl ıroııu I) 
evvelki gün bir müessese pa~ 
refiklerimizden birisine bu h ~ 
fikrini söylemiş, ve patro~ıı:~ 
lı göstermek için b~k ~~ 
bulunmuştur. Bu zat sözlerı ııı,ritJeı'dl 
Türk garsonlarına da epey 
bulunmuştur. uı tc' 

Bu müddet z:arfmlda muhtarlara, dai
re müdürleri kendi dairelerinin köy ve 
köylüyü alakadar eden ve bunfardan 
köyde yapılması Umn gelenler üzerin. 
de günde be§ saat lders vereceklerdir. 

Bu kura nihayetlendikten rıonra geri 
kalan 180 muhtar için de ikinci tertip 
bir kurs açılacaktır. 

Bizim de pelt garip buld~ğ~{ı? 
beyanat Hı.erine, gazetem~ er/). 

' garsonlar müracaat ettiler ve Jt ~J 
ri hakkında. uluorta !Öylen,miŞ 9 

şiddetle reddettikten sonra: ~ I_ 
- Hakkrmızm apaçık yen ~ 

miyOrnl\13 gibi, bir de " TUrk t.1-
Her iki kursun idareat vilayet tarafın.. 

dan nüfus müdürü B. Hikmet Çmara 
bırakılmıştır. 

Kursta sıhhat, emniyet, seferberlik, 
kfiltür, tapu, nilfu3, hususi muhasebe, 
baY.tar, ziraat :nUdUrleriyle defterdar, 
sıtma mücadele rciai,orman bııJtnUhen· 
c!itri, Halkevi reisi, Doğum ve Çocuk 
baknnevi bafhekimi askerlik ~ubesi re.isi 
ders verece1cleıdir. 

Kursun devam ettiği mUddet zarlın • 
da geceleri muhtarlara Halkevinde si. 
mma, temsil g&terileccktir. 

Veni 

tayinler 
)$. nem malmUdQrQ Salt Vefik Kemaliye 
kazaaı malmüdUrlllfüne tayin edilmı,tır. 

)$. Konya ort& okul tabliye mU&l.ltmılıtne 
ll&raf ort& okul ta.bilye mualliml Zeki Ab. 
dUrrahman tayin edJ!mtıttr. 

)$. Kazancı nahiye mUdllrllllüne Farlske 
nahiye mUdllrü ~ ve Fart!ıke mUıtilt"lfltn 
ne de vekAlet emrinde bulwı&ıl eaJd Obruk 
mUdllı1l Vehbi Eroğlu tayin edllmf§lerdir. 

talıafııen 1stanbulda gtınden güne çofalma.. 
lanndan ılkAyet etml§lerdJr. Bunlar, memle.. 
keUınJze gelen yabancı orkestra ve cazband 
takımlarmın kendilerinin kazançlarma mani 
olduklarını ve l§siz kaldıklannı iddia etmek. 
tedlrler. VilAyet bu müracaatı incelemekte. 
dJr. 

DIŞARIDA: 
• LUbnan parlanıentoau iki muhalif reye 

karıı, yeni hUko.metc iUmat kararı vermto
tır. 

• 16 Fr&n11Z aakert t&yyareal Tunu.aa git. 
m~Ur. İlk defa kuvvetli blr hav& filosu bin 
kilometreden fazla deniz &§m bir mesafede 
UÇU§ yaptnıftir. 

:t- Fransız parllmentoeu gelecek ayın on 
altısında toplanacaktır. 

• Macar ba§Veklll, hariciye nazırlle bir
likte yakı:nda Berllne gideceklerdir. 

4 Almaııyanm Londra ııeflrl Von Rlbbcnt 
rop dUn Londraya dlSnmUıttUr. 
• Tllrklye, Yunanlatan, Yugoslavya ve Ro. 
manya devletleri ara.smda hava ve deniz nak 
llyatmm tnkl11afı lçln aktedllen anlaşma Yu. 
nan htlkQ.ıneU tarafından taadlk edilml§tlr. 

• Marut Franarz romancılarından de 
Croiaset dUn ölm1l3tUr. 

• FtllaUnde yeniden kanlı hldlseler cere. 
yan etmııur. Araplar KudUıte l5 Yalludlyl 
ıokak ortasmd& öldOrmUıılerdir. Yahudiler 
prot~sto makamında dtıkk&.nlannı kapatml§. 
l&rdır. 

• Londrad& f§slzlerln sayısı 19 ilkteşrln 
1.390.249 u butmu§tur. Bu mıktar 13 eytut. 
dr.ki mıktara. göre 111.045 kişi fazladır. 

• BugUn İngilteredekl ziyaretlerini bitir. 
mcleri mukarrer olan Bulgar kral ve kraliçe 
al Londrıı.dakl ikametlerini daha bir müddet 
uzatml§lardır. 

• Katalonya parllmentosu Vompanslnl 
tekrar Katalonya devlet! retalltıne eeçrnlı-

• tir. 
~ Almanya bUyUk elçla! Von Rlbbentrop 

bugün tayyare ile Londraya dönmUştür. 

• Cenup Amerlkumdo. bir dolaşma yap. 
makta olan on tayyareden mtırekkep ttaı. 
yan hava filosu Şlliden Mendozaya gelmlı. 
Ur. 

• DUnyada ilk defa olarak Berlfnde Ko
ethen yUksek fen mektebinde blr • tı gUzcllf_ 

ğl _ kUr~U te~ıa olunmuştur. 
il- Amerika !inana bakanı Morı;cnthau çar 

ıamb& gUnU Normandl vapurlle l"ransay& 

Jan §Öyledir,, '"!ürk garsonls.t1 dl 
ledir,, "bizim garsonlar da.ha. sııı .. ıt er refJ" den konuşmasını bilmez,, 1~ ıtef· 
alenen teessUf ettiklerini bildird ~ 

Bu garsonle.r, kendi hakları 01 ~ 
müşteriden alman yüzde onlard~ ı 
de dördünü, hiçbir h~ka. i~~ 
miyerek kesmek doğru otın ~ 

kesilen bu paranm kırılrp, d #. 
eşyaya kal'§ılık olarak kesiletıl J 
ğini, çijnkU her garsonun kırdJi1~ 
yan ettiği eşyayı zaten ayrıca. ~ 

y ld ~ırıllı den ödemege mecbur tutu u,. ...... J'3 
dia etmekte idiler. Garsonlar JceP'. 

rinden kesilen bu paraların söYl~ 
gibi devlet vergilerine ka.rşılılt utf 
mas ıkeyfiyetinfn de asılsız o~,e 
çilnkü her garsonun kendi ' ; 
bizzat kendisi verdiğini ~zıerit1° 
ve ediyorlardı. ~ 

Bize müracaat edenlerin, bily\1~ ~ 
derdi de. is kanununa. rllğm'"" ,),1 
yerlerde çalışanla.nn saba."'ım oıı # 
gece :•ansı bire, ikiye lcadur ya I 
tatarda çalrşanlarm ir:;e sabalıJil dt 
7-8 sinden gece yansına, ha.~a "',J 
1;eç ~al!lara ~adar, yanı ~ 
15-16 ~~.at çalışmak mecburl)'f. t1 
tutulduklarından ve hiçbir gliil J 
yapma.yarak mütemadi bir çalı~~ 
tabi olduklarından yana 7:aJnlıı 
yet ettiler. ~ 

Bize kalırsa, mvalh garr"..onl~ 
mamen haklı görüyoruz. Ell ~ 

tutan hiç kimseleri olmayan bu ı' 1, 
işçilerin daha fazla mağdur oırıır.,& 
larr için, iş kanunu mucibince ~ 
sı icap eden talimatnamelerinde ;d 
~vvcl hazırlanmasını temenni 
ruz. / _____ _/ 

OUğUlmUşler ~ 
Üshidarda fcadiyede Çınar s0 ;r 

da oturan Pandeli, Todori, Ga~' 
11

' 
rika, Eleni, Andon, Ohanes, Mitil 
minde sekiz kişi diln gece Üsküo•~ 
kezine baJ vurmu§lar, SultanteP ~ 
turan Aatacttin isminde birisi tıı.d~ 
dan hakarete maruz kalıp döviil 
rini kldia etmi~lerdir. 

A1aettin ile §İkayetçiler ı.:urıntl 
hut mahkemesine verilmi§lerd~ 

mühim miktarda altın g8nderftece~ 
dJrmJştlr. 1' 
~ Aaııomptlonda Conception katlf11ııJd dolayısile konan örfi idare kaldlt'1 

tevki! edilen birçok kişi serbest bır& 
t~. .. 
~ 76 Fro.n.sız askeri tayyare TUnu 

ket etml§tlr. Bunlardan dokuT. t;ancsl 
ta kalacak, diğerler! de Hindi çınt sıo 
sanın garbt Afrika mUstemtekelerlne 
ceklerdlr. ti 

fi. Şlmalt Afrika meseleleri etrafıtl 
rUşmeler yapmakta olan kon!eran~· '(f 
Sarraut'un reisliği altmda toptanınt§ 
il olo.rak çall§mıştır. 6e 

:t- İngtUz kral ve kraliçesi ne "sll 
ilçe Mar:I, akşam yemeğini Bukıngtıaı: 
ta Bulgar kral ve kraliçesi ve yuıııı. 
ne blrl!kte yemişlerdir. 

'1- İll\1çre federal meclis, adli tn ~I /. 
ve mllcrlmlerin 1arlesl hakkında ı~ ~ ! 
Lehistan arasında akt.edilen anla~ııı 111 
vıp etmiş ve bu anlaşmayı fmzt'L f( _,J 
Mottaya ııalDJılyet vermiştir. oJJ'-

:f. Partstekt Amerika bUyllk e~ 
nejrettlğl blr tebliğde Amerika elÇ rJ) 
ftyın 13 Unrle '\"o.rşovaya yapaca~ ııı• 
kat'iyyen slyul hiçbir mahiyeti ol 
blldlnnlotJr 



r 
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Dli n ya müthiş bir ~·,~~~c;~~:~~fk~~~~= 
lunu keemitlerdir. konaoloslar heyeU dl1ıı öğleden aonra toplan 

DlJIUr. Bu latalar ileri hareketlerine devam 

ederek aiqa.ma doğru Chang1ıai ıeh- Japonlar uzun bir harbe 
rinin 30 kilometre cenubu garbisinde hazırlanıyorlar 
kain bir noktaya kadar gelmişlerdir. Tokyo, 10 CA,A, - Yarı reı.nıt blr vazf!e 

!'ette t ın~~ ıştırak etmcsile kati su- rıkanın Bruksel konferansına ıştı Almanya, Cenevre ideoloji.al ile tetabuk Çin ordusu bu suretle Changhai'in ile gittiği Şaghaydaıı avdet eden harbiye 
kollfe eessus eden yeni cephe, Brüksel rakini Şikagoda Ruzvelt tarafından etmlyen takat bizimle ve bizim mentaatıerL cenup mxntakasmda foaliyette bulunan nazır muavini Rumeshlro Kato J'aponyanm 
lllış ~a?S1nı tamamile akamete uğrat ihzar olunan arzunun tahakkukuna mizle mutabakat halinde bulunan yeııl mu. Japon krtabriyle Hangşov körfezinin her zamandan ziyade uzun sUrecek blr harbe 
l' gıbıdir. doğru ilk ve çok kıymetli bir adım 1 n&!ebeUcr tea1a eylcml§tir. Bu mtınuebetıe, ~imalinde karaya çıkan Japon kuvvetle- hazırlanması lft.zımgeldlğini beyan etmııtır. 

ca ~Pılan bütün davetlere hatta "ri- olarak telakki ediyorum. Ruzvelt ayni zamanda, blzlmle münuebetıer tem e.. ri arasında mahsur kalmıştır. lstihsalilt seferberliği 
ko:eo ara rağmen Japont.'a~m Brüksel bu nutkunda bütün sulhu seven mil decek diğer nıllletıertn mentaatıeri ile de Şimali Çinde Chanl!i eyaletin.de he- Tokyo, ıo (A,A,) - Kabine, memleket •<.ı.eran . J h"" t ih mutabakat eyllyecektir. d t be 

1 dıır sına ıştirak etmediği rnalüm- Jetlerin muahedelere urme ve • defleri Taiyuan olan Japon yürüyüş Lstllısala.tmm umumi bir §ekil e ae er r eı:ı 
· Anla 1 ·ı halled"lme- Bu faydaların mevcudiyetinden mWhem o. ed b1 k ı•yih k bUl teı.ı:... . •. ma ve sulh yolile uzıa,,.ma til&fların sulh yo u 1 e 1 kallarr 7 ikı" nci tettrinde burasını tama- memt istihdaf en r an un .. am a "'l!!!e ":;J ıan Uç devlet bugtın &nl&§mJ§br. Avrupadald :ı ~ · rını reddeden ve Uzak Şarkta si lehinde müştereken hareket et- mthver, bugUı:ı dünya alyueUnde muazzam miyle muhasara etmi~lerdi. et.ml§tir. Bu ldylhaya glSre cndO.Strller, aer. ıır.. erıka, lngiltere, Fransa ve Rusya- melerini terviç eylemişti. O kanaat mayeıer, aeyrtı.setatn, ithalA.t, · malzemenin 

""'rnerır ·1 Am .k bir müaellea olınuıtur. Ben emtnJm ki bu 7 İkinciteırinde Japon kumandantr- taksimi ve el emekleri kontrol altın& kona. buı aatlerini tahrip ile meşgul teyim ki, lngiltere 1 e erı a ara mlliıellea takviye buldukça eski Jıummmm gıw aabahleyin saat 7 de muhasara edil-
Unan bir J k bı"r anl!'l"'ma ve da cak ve aakeı1 tahsisat kuvvetıendlrilecek. llıen mu . a~oy~ ile İtalyanın re~ sında dahR. Si • J : • w. - faaliyeU çok güçtqe~kUr. Bu mll.lellea, mit olan Çin ordusunu 24 saat içinde ~ı-ı:k hıın bır ıttifak akdetmesı ha kuvveth bır hedef bır1ıgı Ruz.. kuvvetaız üç tarattaıı değil, fakat kendi ha. t--1· 

1 
w d t etmi' t" Kuman tır. 

·" SC-1 k · w • h' · d be- IClU.UD 0 maga ave ş ır · - LAytha aoııka.nunda diyet mecllafne tevdl U~rı· Onferansının yeşil masası veltin terviç ettıgı ve ızım e yaU mentaatıertnı ve haklarını azlmklr blr 

1 
.
1 · nde b k rd aurette müdafaaya, hazır 1lç devletten terek. danltk ayni zamanda sivil aha i 1 e ec- edilecek ve '•fevkalA.de,. ahval zuhur ederek ltıada Oınba gibi patlamıştır. Ro- nimsediğimiz davaya <:O ya ım. küp etmektedir. nebilerin bu mühlet zarfmda şehri ter- tatbik! icabettiği takdirde bir emirname lle 

ler Ve c~reyan eden son siyasi hareket ed'.?cektir.,, Hıtıer, bundan ııonra teller araamdald ar. ketmelerine müsaade etmiıtir. ne§t'edllecektlr. İllı>-1·ıt uru. lan yeni cephe karsısında Camberla.yn İspanya ihtili.fmdan b 
ı:ı ere 1 ~ · t' kadaştıkta.n absederek demJıtır ki: 8 İkinci teırinde sabah saat 7,30 da Nantao bembardıman ediliyor Ce"he k 1 e ~ınerikanın müşterek bir bahsderek de söyle demış ır: 
ı- ı1t ... _ _ • t' Bunlar arasında da bazen belki de fikir teslim için verilen mühlet tamam olduk şanghay, ıo (A,A,) - Japonlar, aaat 14 lenh,0 ..... ,ııaga temayül ettikleri söy- "- Bu hadisenin en memnunıye 1 aykmlıklan olabilir. Fakat hepsi de bir nok cı-"'-

J rsa d ·ı t tan yanm saat aonra Japon !atalan top- so da Nantaoya taarruz etml§lerdlr. ~ do~ 1 ~ bunun ne dereceye kadar mucip safhası, Fransa ı e ngiltere tada mUttefiktirler. Bunlar, blriblrlertne o. 
'l'll 

0 
du - • · t k d ba""J bul ru ve tayyare kuvetlerinin yardımiyle bataryaları, Nantaoyu Jlddetıe bomb&rdmıa11 tedir gu henüz kestirilememek- arasındaki teşriki mesaının rasane Jüme a ar 6 ı unmaktadır. :ı etmekte ve tayyare filolan da evlere ve cad 

h.-.. bulmuc olmasıdır. Bir Fransız gazetesi ne diyor? umumi taarruza geçmişler ve Taiyuanı 
~ ~ delere bombalar atmakta ve bllhaaaa dikkat ~ldirn~,!nın nereye gittiği malüm de- İngiliz Başvekili. Roma. Berlin mih Parls, 9 (A,A,) - Gazeteler, 6 te§rtnlıı&. saat ıs te tamamiyle i~gal etmiılerdir. lertnl Vhaııgpoodekl antrepo ve nhtnnıar a. 

• .l\Oll} d l t ·1 l . nlde Romada Almanya, ltaıya ve Japonya a. k h _, al -:r-..'-etıe 1 a ve Bcrlin son siyasi ha- verinin iki büyük ev e ı e o an mü- Şehir, ıamen arap wmuttur ve ev- zerine teladf etmektedtrler. -~ r ra.smda lmzala~aıı Uç taraflı paktan balaet- kt dı 
hatta So Yalnız Sovyetler Birliğine, na.sebat hakkında lngiliz hükumeti- mektedlr. ler içinde yanma a r. Çinli mtıdatUer, mitralyöz atql ile muka.. 

deee ko "?,"e~er Birliğine de değil sa- nin bu devletlerle dostluk ve karşılık- RöpUblik diyor k1: Ricat etmekte olan Çin krtalarmı bele etmekte, Çin gambottan da bu muka-
bir h rnunıst enternasyvnale karşı ır anlaşma esası üzerinde münasebet- Komünizm bir bahanedir. Eauta, bu Uç takip eden Japon yüriiyüf kolu Taiyu- beleye iftlrak eylemektedir • .\nıe~ket suretinde tevil ediyorsa da lerini tei'is etmek arzusunda bulundu devletin ıatedlğl nedir? Dünyaya h!kim oL an'm 30 kilometre cenubu garbisine Yanan btııalardan yükselen duman, bUtUn 
tıea ~:· lngiltere, Fransa bu anla- ğunu söylemiş ve demiştir ki: mak değil mi? Maanıatıh ıurumı da llAve kadar ilerlemiıtir. Nantao üzerinde bir perde tC§kll etmektedir. 
lıun kanınış göziikmemektedir. .._İngiltere ne bu devletler ara- etmek icap eyler kı bu Uç devletin de eko. Şanghay tamamile işgal edildi ı_ Unla ı, __ abe b d ] tl · ·· l · nomlk ve malt kuvveti ve mukavemet! bu h d 'ttek •• ~ r u eve erın muş smdaki münasebet er rejun ve da- Tokyo, g (A.A.) - Şang ay an ı •e azı .... ı· b "'f tarzda bir l§e dayanacak mahiyette değildir. ecekı-ı •uıJ ir hareket göstereu ' biti idare farkları yüzünden mütee- 3 il bildirildiğine göre, şehrin Japonlar tara lı wı· de k d Sovyetler ncU enternasyonal d a1'.-_ pc sanılmamakta ır. 8•1r olmamalıdır. Avrupada itimadı fmdan ihatası ve Çinliler tarafın an 

"-~ rneseıes· d l "lt Fr ne mütesanit mi hareket .. ~ La ' ln e ngı ere ansa- ve emniyeti fevkalade k"uvvetıendir tahliyesi, mahalli saatiyle, bugun saat 
bir h~al kabinesi bulunduğu için kati ediyorlar ı3 te nihayete ermiı ve cenup tarafın-~"ah" ekete gı"ri"'ememi,,.tı·. Bugün de mek itibarile çok ziyade şayanı ar- B l' 9 (A A ) 1m . i l 

• ·~ ..,. "" er ın, • . - A an sıyas daki Lança mahalesi de işgal o unmut-tilte~ Rusya ve hatta Amerika ln- zu olan böyle bir anla~ma umunil mahafil~ Roma anlaımasmın Sovyet • 
b~ıutıdu':, ~i~ Çemberlayn kabinesi beyanat ile değil yan resmt konuş- ı~r tarafınıdan protestosunu Sovyet hil-
t'illltı k gu ıçın Roma - Bertin rnihve malarla temin edilebilir. Esasen kiımetinin üçüncü enternasyonal ile 
~~ısında atil kalmaktadır. bunun içindir ki bu akşam bu me- mütesanit olarak hareket ettiğinin bir 

~eket rJ~yzı doğru mu, yanlış mı, sele hakkında daha fazla söz söyle itirafı suretinde tefsir eylemektedir. 
ti edıyor? mek istemiyorum., , 

kak ~u za~an ile anlayacağız. Muhak Camberlayn Milletler cemiyeti nU-
1rıgrıt an hır nokta varsa o da §imdilik fuzunun azalmış olmasına teessüf ~t-
dan a~ hUkilınetinin me.~nı yollar- mekle beraber dcmi§tir ki: KomOnlst aleyhtan ' 
glisterın ı:ıarnakta devam1ı bir ısrar "-Bununla beraber Mmetıer cemi pakta Jallrak 

Lehistan 

111 ... • esıdir. yeti hili rok faydalı ve kıymetli işler 'il 
e· ~ıllere · " l 1 k lz Cih nın bu harek~ti hiç şUphe- görmekte<"lr. İngiliz hükt1metinin he- e m yece 
~ti bi:~ı ~ir umumi harp ve medeni- defi Milletler cemiyetinin otoritesini 
tırrnakt nbıda.m tehlikesinden uzaklaş kuvvetlendirmek suretile maddi ve 
titı bu ~dır. Fakat mevzii tehlikele- manevi kudretini artırmaktadır. Bu 
l)ıe~led~1Yaset ile bitmediği de görül- suretle Milletler cemiyeti ilk kuruldu 

"'- lr. 
~ll'lb ğu giJn hakim olan gayeleri muvaffa-~e erıaYn "' d d ·· ··1 •· kt" re y . aşagı n a gonı ecegı kiyetle tahakkuk ettirebilece ır. 

ra ile- ue~l nutkunda Almanya ve 1tal Sovyetler b·ırıı·g"' ·ı lındtıtuz a~a yolb.rını aramakta bu-

lıivetind nu "e bu kanaati terketmek BrOksel lionferansı 
~~·ıel'ıle~ ~ulunmadığını da açıkça 
ıı~i'ter tc1ır. Bu takdirde Amerika - p 8 C f f f q U e m (' Se f € S f O 1 
tesis Cd~J- R~sya arasında bir cephe holledemlyecek mi? 
~ibidı... eccgı rivayeti suya düşmüş 

' Brüksel, 9 (A,A,) - Sovyetıer birliği ha. 
~es I riclye komiseri ve Brüksel konferansındaki 

Var§Ova; 9 (A. A.) - Hariciye ne 
zareti ile sıkı münasebetler idame eden 
Polonya mahfelleri, Lehistanm komü 
nist aleyhtan pakta j§faak etmesi mev 
zuu bahsolmadığmı ve Polonya hükQ
metinin her zaman olduğu gibi müna
sip gördüğü vasıtalarla komünizme kar 
şı m:icadele etmekte olduğunu bildir
mektedirler. 

Ayni mahfeller Polonya harici si· 
yaset:nin iki taraflı paktlar sistemine 
sadrk kaldığını ve ideolojik ve husumet 
esasına müstt-nid bloklar teşkiline mu
halif bulunduğunu ilave eylemekete
dirler. llıtıh e eler P k • ·r . b h ı· . t bu afa2 C gırı ttır ve u a mı Sovyet murahhas heyeU relııl Lltvino • 

\>:ı~· a et-, . Al "<l}'ett ... e •tedır. Japonyanın bu ak§am Belçlkada.n ayrılmı§tır. m an 
~1dı.ığlt e ~ıni istifade temin etmekte Öyle zannediliyor ki, Lltvlnot bu ani hare. 

tiiltseı",: edeceği söyler:cbilir. Nitekim ketııe. SovyeUer birliğinin Pasifik kon!eran. 
ordusu 

namına ~orıya .. ıtOl"feranı:ırun tı'1n davetine Ja- eı icra komltealndcn ve keza bu konferansın 
Jıa~ ''1tı verd•w. f!d . . • tavassut komltealnden dı§arda bıraıuımaaı 

arettir ıgı cevap cı eta hır sıyası için yapılan te§ebbüslere kar§ı memnuniyet 
l:ıtilk • eizllğtııl izhar elınek istemiştir. Gme anlaşı.. 

~.,.ettıa ·Sel konferansı r;önderdiği yeni ııyor kt SovyeUer birliği mezkOr iki konııte 
"- ~ttl'tıcve Japon cevabının azami de !taıyanın temsil edilmesinden <!e memnun 
ı'\Jzı}';ıd e geleceğini tahmin edrekn Ja- değildir. tı,ıncl St.ıvyct delegesi Potemkln 

iln Brülaıelde kalmıştır. Fakat Sovyet murahl>S!'I 
J l'ok;. gelen haber eoı.:.dur: larmm Pasifik konferansından tamamlle çe. 

Ordumuzda tctkikatta 
bulunmak Uzere 

Diki Alman 
zabiti geldl 

tur. 

Hala miidafaa 
Şanghay, 9 (A.A.) - Nantaonun 

prk mahallelerinde bulunmakta olan 
Çin kuvvetleri burası:!ı son dakikaya 
kadar müdafaa etmek emrini almışlar
dır. 

Gayn muntazam Çin 
kuvv.etlerinln muvaffakiyetleri 

Şanghay, 9 (A.A.) - Çin ajansının 
bir tebliğine göre, gayri muntazam Çin 

kuvvetleri Pekin - Hankov yolu hat
tında Çiçcçungun yüz kiloır.etre cenu
bunda bulunan Sunsu istasyonunu Ja

ponlardan geri almışlardir. Çin kuv
vetleri bu mcvziin şarkında bulunan ba 
zı diğer yerleri de ele ge!iirmi~lerdir. 

Japonlar 
Senede bir milyon artıyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - Stati.stik idare
sinin neşrolunan tebliğine göre, Japon
yada yapıla!l umumi •ahriri nüfus neti 

cesirı.de binncfis aponyada ı teşriniev
velde 71 miyon252 bin kip bulundu-

ğu tesbit olunmuıtur. 1936 acneai tah
riri nüfusuna nis.betle JaPQnyanm nüfu 
su bir milyona yakın artmıt bulunmakta 
dir. 

Konsoloslar toplandılar 
şanghay, 10, (A,A,) - Japonların ecne. 

b1 ımUyaz mmtakalan clnrmdaki havallyl 

Müthiş 
bir katliam ıı~Pozı}"a 0 • !) (A.A.) - Japon kabinesi, kllmesl de muhtemeldir. 

~;d1eıı da:~~ !~ü1·1cse~ koknkreransı.na ye- lnglltere, Rusya ve 
lt ~ _ 1 ı ınesı ha ındakı karan-

Alman ordusu namına orduınuzda tetkl. 
katta bulunmak Uzere bu sabahki etuıp~sle Bugün gelen Fransızca Parls Soir gazetem 
§chrim!Jıe iki Alman zabiti gelmlıtır. Bunlar Nevyorktan aldıft ıu tüyler ürperUci haberi 
dan Prctter kurmay albay, Lepper blnbqı. vermektedir. • hiı- ct : - 931 tarihli içtimaına kadar A merl k a 

i t'arı?1?çtir. anlaşıyorlar mı ? 
b~ 'aattdJ:P.onya kabinesi bu davete 
it e 1 BrUkael, 9 (A,A,l - Amerikan murahhası 

Ceva g• • 48 günde dahi müspet Norman Duis Edenle görü§m~tür. tki dev. 
~~tadı;, vermek niyetınde bulunma- let adamı konferansın icra komitesi teşkl!Atı 

HABER 
hakltmda ve Romada imza olunan anUkomü. 
nlat Uçler anlaşmıuıma kar§I fngııtere • A... 
merlka • Sovyetler birliğinin müşterek ha. 
rekette bulunacaklarına dair bir çok Pcnebt 

dır. • HalU cumhuriyetine mensup b1nlerce Jf-
Alman z:ab!Uer Alman konsoloahanest 1 alz - kadm, cocuk ve amele - gayet ehem 

erkAnı ile mihmandarlar tarafından karşı.. mlyet.slz: ve kUçUk güııdellklerle, ç&llflD&k 
lanmıştır. Bugün Abideye çelenk koyduktan üzere Sen Domlıılg cumhuriyeti arazı.tııe 

feçml§lerdlr. HalUlllerin kendilerine rekabet 
sonra akşamki b'ell]e Ankaraya gidecekler. ettiklerim gören binlerce Domlgll ifçl buıı-
dir. larııı Uzerlne hUcum ederek mUt.hif bir kaL 

Amerjka konso:osunun katili 
idam edlldl 11 lngi!tere 

<lşvekllln mühim memlelcetıerlnde dolaşan rivayetler etrafın. Beyrut, ıo (A,A,) - Amerikan general 

da gör\lşmu,ıerdlr. konsolosu Marrtnerin katili idam edllmtıtlr. 

ll!m& bqlamıılardır. Bu korkunç ve tüyler 
ürpertiçl k&UIAm tam üç gün durmadan de. 
vam etmlı ve Domlnlglller, balta ve aopa. 
tarla iki bine yakm HalUU kadın, çocuk ve 
ameleyi katıetmJ§lerdir. Fakat bununla lk. 
uta etmlyen canavar katiller, bU bedbahtla.. 
n HalU huduUarmm lçerlerine kadar kova. 
lamI§lar ve blrc;ol<larmı diri diri köpek b&. 
lıklarma atmI§lardır. 

l..ond b f r n u l 14 u 
lli'l ae ... tal 9 (A.A.) - Belediye reisi-
tıı t «C lk z· . 
"'~ lık Sö . • 

1Ynretınde bu akşam bir 

BrUksel, 9 (A,A,) - Roma üçler anla,,ma. 
h ekette bulunaca. sına k&r§ı mu,terelc bir ar 

ğlna dair doıa,an rivayetleri Amerlkan heye. 
ti murahhaaası gUlUnç olarak tavsif eylemi'.! 
Ur. Hzı - J ~hYcn B~vekil Ç'.('mbcılayn 

tlt!zniflt~p~~ ihtilafından bahsederek H it 1 er 
de~'b;}n~\liz hUkmetinin hedefi öte Muazzam m nselle
iki t 

1 

ç:.n - Japon ihrnarını her ı dD n larını o 
lu a:r:f nezdind(' tcc:ebbüslerde bu s n şm 8 
bu ht h 11 tmek ve aynı zamanda faallyetlne sed 
'" ısu tıı A . k 1 ~er aırı mcrıka hUl;fımetile di- ~ellecağlne an 
llaseb.,tı~;~ar devletler!e sıkı mit- MUnlh, 9 (A,A,) _ 1923 kanııklıklarmm 
}(aatt . e bulunmak olmuştur. yıldönUmll mUnaaebetıyte Hltler bir nutuk 

Kudüste 
Beş yabudl 

meras1mle gömUldll 

Divanyolu maliye şubesi tahakkuk 

tefi Bay Emin Fuat Ayla varidat kon. 

trol memurlufuna terfi etmiştir • 

HalU cumhuriyeti Amerikanm hlmayeal 
altında bulunduğtmdan; bazı fiddeW tedbir. 
ter aımacağı zannedilmektedir. lılez:unen Va 
ılııgtonda bUluııaıı Amerikanın Sen Domlııg 
elçi.il, h&dl8eyie yakından al!kadar olmak t. 
çln, derhal vazifesi bqma hareket etml§tlr. 

Port..A.u.Prlnce(HaiU) 9, (A,A.) - Sar. 
to- Dovlııgo.Halti hududunda vukubulan bir 
katliA.m esna.smda hepııl de HatUI olmak 11. 
zere 4000 kltlııin öldtlrUldUğQ tahmin edJ1.. 
mektedlr. KaUldmm aebeblerlııl arqtırmak 

ve mesullyeUerl teablt etmek tızere muhtelit 
blr komite te19kkUl etm1§1::1r. 

Türk kuşu 
-- Bqt.a.ratı l 1ııcfdıl 

1 
sek mekteplerle liselere bildirilmifthli 
Buralarlda, isteyenlerin isimleir Uılıb&e 

edilecek, Türk Hava Kurumu Batbn• 
hğma bildirilecektir. Mekteplerden U... 
teler gelip ve müracaatçılann da sonu 

alındıktan sonra talebenin sıhhi muaye 

nelerine başlanacaktır. Bu seneye 
kadar tıı.lebeler a.ıhhi muayenelerini ~ 
tırmak için ~ehire gidiyorlardı. ' 

Eski§ehirden gelecek olan doktorlat 
dan müteıekkil bir heyet, talebetftfrı 
muayenelerini buralda yapacaktır. 

Yemişte 
bir yaralama 

va kası 
.... Ba§tarafı ı belde 

sı:hht imdat otomobilile Cerrahpaga has
taıhaneaine kaldırmJ!lardır. Sandalcı 
Yaşar da yakalanmııtır. 

Bir yaralama vakası da dün San
yerde olmuştur : 

Sanyerde Edipağa dağında 17 nu 
maralı evde oturan mektep talebesinden 
Mehmet oğlu ıs yaıır.da Mehmet Ali 

ile ayni yerde oturan mektep talebe
sinden 13 yapnda Ker.an dün deniz ke
narında oynarlarken kayığa binmek 
yüzünden kavgaya tutuımuılardır. 

Mehmet Ali kendisinden küçük olan 
çocuğu dövdüğü gibi ç.akı ile de yüzün 
den ehemmiyetli surette yaralaım§tır. 

Kenan hastahaneye kaldmlDUf, Meh • 
met Ali yakalaruruştır. 

OCasUf bu gayretler §İmdiye 1 söyUyerek ez:cumıe demi§tlr ki: 

~~----~~----------------------~~~~~~~~ 
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Anadolu klübü 
ikinci kümede kaldı 

Bu ıeneki lik ma~larına baılarken 

çıkan ve bu gür.e kadar ıüren ihtilUm 
sahiplerin!:ien Anadolu klilbliniln ikin-

ci kümeye inıdirilmcsinin haksız b1r ha 

reket olduğu iddiaaile t&tanbul bölgesi 
başkanlığı tarafından genel merkez 

nezdinde telgrdfl:ı. yapılan sorguya dün 
-.ık~am saat S de Ankaradan eelen tel. 

graflı cevapta Anadolu klübünc babız. 
Jrk yapdmadığı ve ikinci I:ümeye indi • 

rilmcsi hakkındaki klübün itirazmın 

reddine karar verildiği biJdirilmi§tir. 

Bu vaziyette bizce malQnı olpn hal; 
Anadolu klübünün ikinci kümeye indi. 
rildiği ve meçhul olan cihet de, bu klü.. 

bün bu seneki lik maçlannda ikniei kü 
melde oynayıp oynamryacağı keyfiyeti. 
dir. 

Anadolu klübü son vaziyetini milnL 
kaşa etmek ve kat'i bir l:arar verebil • 

mek için aşağıdaki tebliği ile bütün men 
supJannr davet etmektedir. 

• • • 
Bir hükmen mağlnbiyet liarariyle aa

hadaki derecemiz sekizincilikten on 
birinciliğe indirilmek istenitmı ve bu ka 
rara vaki itirazımız ilzerine genel ıner • 
kezcc hak verilecek aleyhimize verilen 

bu kararın bozulması kararlaıtınlnuf .. 
ken itiraz dosyamızın ortadan kay1>e • 

dilmesi suretile bu hakkımızın tanın .. 

maması cihetine gidilerek klübilmil.ı 

ikinci kUmeye indirilmek iıtenilmittir. 

Bu husus hakkmda karar vermek ü.. 
zere 14 tk.inciteşrin 937 pazar günü 

saat 10 da Üsküdar Doğancılar Halkevi 
salonunda fevaiclade kongre yapılaca.. 

ğından arkadaşların gelmeleri ehemmi
yetle rica olunur. 

Dahiliye Vekili 
Bu akşam 

Ankaraya gidiyor 
Diln sabah Ankaradan oehrimbe 

gelen Dahiliye Vekili ŞükrU KaY.& bu 
akşamki ekspresle Anka.raf.& hareket 
edecektir. 

Korkunç! 
iki kadının kavgası 

bir ölüyü diriltti 1 
Mıı.caristanda. Buda.peşte civarında 

küçlik bir köyde çok tuhaf ve ayni 
zamanda korkunç bir hldise cereyan 
etmiştir. 

Köyün sayılı zenginlerinden Etiyen 
Pista geçen hafta ölmüş, cesedi evi. 
nin bir odasına konulmuş ve ba§ u. 
cunda matem elbiselerine bUrUnmUş 
kansı ağlam.ıya koyulmu.~. Etra • 
f ında müteveffanın çocuk? arı ve alt • 
rabalan dua ile meşguldilr. İ§te tam' 
liu sırada odaya gene matem elbise.. 
li bir kadın tek ba.,ına girerek mnte.. 
veffanm dul karısını omuzundan çe. 
kip geriye itmiş ve: 

- Çekil buradan, demiştir, Pista. 
nm karısı benim! O benimle boganma. 
dan Eeninle evlenıni3ti. Mirasında an. 
cak benim hakkını olabilir! 

Bu vaziyet üzerine iki kadın ölüyU 
unutup kavgaya koyulmu~lar, biraz 
sonra da saç saça baş başa gelmiş. 

lerdir. 
Birdenbire odada bir s~ gürlemi§. 

tir: 
- Ne oluyorsunuz? Bu b"'ilrültü ne? 

Ayıp değil mi? 
Herkes, bu arada kavgacılar dönüp 

sesin geldiği tarafa bakmışlar ve hep 
t.irlikte dehşetten dona kalmtşlardır. 

Bu ses, ölUnün sesidir! 
Müteveffa çiftçi tabutunun içinde 

aoğrulmuş ve kavgayı hayretle seyreL 
mektedir. 

Herkes odadan kaçmış ve yanlışlık. 
la öldüğü sanılan çfitçi y<ınıbaşmda. 
ki papasa şöyle demi§tir: 
-İki kadının kavgası btr ölüyü bile 

diril tob ili yor! 

Maliyede bir terfi 
İstanbul maliye tetkilatmın değerli 

elemanlarından Dh"!nyolu maliye ıube
si tahakkuk ~eri Bay Emin Fuat Ayla 
varidnt kontrol memur!uğuna terfi ct
miıtir. Kendisine yer.i vazi!esinde de 
muvaffakryr.tlr.,. temenni ederi:. 

~· l 

""-. 

HABf.R - '.Alqam poataa ~ 

Romanya 
Başvekili 
çekiliyor 

Dört senelik icraatını 
Krala bildirdi 

Bükret, g (A.A.) - Şimdiki parlL 
mentonun mü:i<leti bu ayın ıs inde bite 
cefinden Başvekil Tatareüu, kralı .zL 
yaret ederek hükumetin dört senelik 
icraatı hakkında izahat venni§ ve siyasi 
vaziyeti mütalea eylemesini rica etm:iı-

.. 
' 

'i tir. Kral önümüzdeki gUnler içinde 
parti rcislerile isti~releıine başlıyacak. 
trr. 

... 
• .~ 

Manisa.da dikilecek olan kurtuluş A.bl. 
desi iı;ln açılan mu.tabaka netlcelenml~, bl. 
rincl n ikincUltf heykeltraf Nejat kazan. 
m11tır. Nejad& mU.kA.fat otara.k 1500 llra ve.. 
rllmlotir. Abide 50.0000 lJraya çıkacaktır. 

Temin olunduğua göre BaJvekil Ta.. 
taresku yarın hükumetin istifasını vere. 
<:ektir. 

Ba~vekili.n mensup olduğu h'bcrallar 
m.ahafiline göre, en müıkül ıera\t al • 
tında dört aene mütemadiyen iktidar 
mevkiinde kalması neticesinde zaafa uğ. 
rayan liberal partisinin yeniden kuvvet. 
lendirilmesi için Başvekilin çekilmesi 
lazrmdrr. 

Musollnlnlo oğlu 
nerede? 

Baş, diş, nezle, grip, romatizrtı8 
''e blilün ağrılarınızı derhal keser. 

rcabmda r.Unde 3 kafe ahnabUlr 
isim ve markaya dikkat. Taklltlerlnden sakınuııt• 

-~ .AITM'=mes=========ı::::ı::================::====::==========··::::s:===· .. e====::=====:::::::::::ıa EifjjlfY!:=::::::-.,x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ffi:i::::::::••= .. :::::::::::::::::::::::•~~ 

ifil Katibe aranıyor 1 
tt~ Usulü defteri, muhasebe ve daktiloya aşina yausı düzgün bir Bayan mı· 
:m aranıyor. Almanca bilen tercih edilir. •'1 

İ~~ .~kara cad~~sinde Vakit yurdu ittisalinde Vakit propaganda ;: 
:::: servı,ıne acele muracaat. . ~·~ ············-··································-...................... ·-·· .. ··ı····· .. ·-········ ... ·-·····:r~ :::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::~:::::::::::::::::::::::::-·--::-.. :::::::-::::::::::::·:::::::::.:;r.:; .. ···-····················-·······-.. ····················· .. ····-···:::ı:.:ıa ................... : .......... . 
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Delbos 
Orta Avrupa 
seyahatinde 

nerelere 
uQrayacak ? 

Hayatta olduğunu fakat nerede ,,. 
bulunduğunu bildiremiye

ceklerini söylüyorlar 

Meıı~~:lte~onoeıreo Ç<0>cYk veonoeırn
lrDe, ©klYID IO>Dırektöf'Beırııne 
Mektep kitaplarınızı almadan •.•. bir kere e•ki tanıdığını' 

" VAKiT Kitabevine 

Pa.rll, 10 (A,A,) - Delboawı vu&U Av. 
rupa ııeyyahaU llkklnunuıı onu ile yinnlal 
arumda vukubulacaktır. Na.ıırm, ilk ~ıyaret 
edeceği hUk1lmet merkezi V&rJOV& olduğu 
malQm olm&kla beraber bundan eonra ncrele 
re uJrıyac&ft hentız teııbJt edllmemlştir. 

Yulrubulan davetler• icabetle Prag, BUk. 
reı n Betırada gidecek ve bu suretle Roman 
ya kralı ne general Smfgty Rldz, Beck, Krot 
ta, Stoyadinoviç ve .Antonesko tarafından 
geçenlerde Parlae yapılan Ziyaretleri iade et 
mı, olacaktır. 

Delboı bundan IOnra diğer z1yaretleı11ade 

etmek imklnlarmı derpiş edcbDeeekt!r. 

Rüştü Çapçı 
Ankara Numune has
tahanesi başhekl mi 

oldu 
Cerrahpap. Hastanesi Bqhekimi 

RU,tü Çapçı, Ankara Nümune Hasta • 
neai Ba§hekimliğine tayin edilmittir. 
Doktro RilJtU Çapçı dahiliyecilikte eı. 
6iı bir kudret, idarecilikte de gene e,._ 
siz, titiz ve çok faal bir insandı. Bu ba
riz vuıflarmdan bafka bir de fazilet ve 
insanlrk cephesi vardı. O, tam manasi.. 
le bir fıkara babasıydı. 

Cerrahpap hastanesinin bugünkü 
mütekamil vaziyeti Rüştü Çapçının e .. 
seridir. O, - tabir caizse • hastaneyi bir 
tbaba tefkatiyle kucaklamış bütün emtk 
lerini ve enerjisini burası için saretnıi§· 
tir. 'Aramızldan aynlışr, İstanbullular 
için hakikaten acı bir kayıptır. Değerli · 
doktora yeni vazifesinde muvaffakıyet. 
ler temenni ederiz. 

loglltere - 11,ranko 
Eden anlaşma hakkında 

beyanat ta bulundu 
Londra, 9 (A,A,) - Dün Avam kamarasın~ 
dald beyanatında barlrlye nazm Eden de
miştir ki: 

Salaınanca makamları ile yapılan anlaşma 
ademi müdahale alya.aeUne bir aykırılık te~
kll etmemektedir. Bizim !spnyadakl tama. 

mile diplomatik yeıA.ne temsil heyetimiz, 
lapanyol hUkQmctl nezdinde bulunuyor. Fran 
aız bUkQmetlnl, bugUnkU mllzakerelerden çok 
evvel haberdar ettik Franınz hUkQmeti bun& 
kuıı hiçbir ıey dememııur. Bir ıeY deme
alnln de lhtlmaıı yoktu. ÇUnkU, bUtUn bu 

ııt>ne Franko lapanyaıımda.kl Fransız tenun 
heyeti bizimkinden çok dahıı. iyi tdt. Fran.aız 
hUkQmetı lle olan mUnaaebetıertmls, bugün 
oldutu gibi lııUkbalde de dalla 111kı ve aamL 
mt kalacaktır. Du senenin ilk dokuz ayı zar 
fmd&, ast İııpanya, İngiltereden iki rnllyoıı 
İnglll.a llralık mal aatm atmıotır. BütUn ta.. 
panyıuım tngtıtereden aldıft malların umu. 
ml kıymeti !.le lkl milyon sekiz yüz bin İn. 
gills llruıdrr. 

Edenin nutkunu mUteaklp bu hıuuatakl 
mllzakerelerin tehiri hakkmdald hUkQmet 
talebi, 107 reye k&ı'Jl 2U reyle kabul edll
mtıur. 

Paris 9 (A.A.) - Matin gazete.si, 
Londradan aldığı aşağıdaki haberi 
neşretmekWir: , 
Romanın resmi tekziplerine rağmen 

Paris, Lolldra ve Marsilyadan alman 
telgraflar, Musolininin bilyük oğlu 
Bruno Musolininin düşürüldüğü.nü ve 
halen İspanya hilkfunetçileri nezdinde 
esir bulunduğunu bildirmekte devam 
ediyor. Londradaki İspanya büyük el
çiliği, Bruno Musolininin ne olduğuna 
dair hiçbir habere malik bulunmadığı 
nı söylemiştir. İtalya bilyü.k elçiliği 

de, genç tayyare zabitinin nerede bu
lunduğundan haberdar olmadığını bil
dirmiştir. 

Londra. gazetecilerinin mUlA.katta 
bulundukları İtalya matbuat ve pro
paganda nazın, bu hususta demiştir 
ki: 1 

Bnıno sağdır ve sihhattadır. Öldü 
ğUne, yaralandığına veyahut esir düş
tUğUne dair olan haberler bir şeye is
tinat etmemektedir. Nerede olduğunu 
söyliyemeyiz. Zira h!ll askeri vazife 
üa etmektedir. 

Roma 10 (A,A.,) - Sallhayfettar m&h.tU
ller, Bruno l\t'uaolfnlnln tçlnde bulunduğu 

tayya.renln dll§llrüJdUğü hakkında.ki haberi 
kat'lyette tekzip etmektedirler. 

İspanyada 
Bir yandan harp bir 

yandan bayram 
Bugün gelen Sovyet !zvesUya gazetesi. 

:Valıı.n.alyadan aldığı §U haberi ne§retmekte. 
dlr: 

Sovyet lhtllA.linln 20 inci yıldönUmU, Mad. 
rltt.e bir haftalık bir bayram §eklinde temt 
edilmektedir. Şehrin bUtun cadde ve may. 
danlan S°'1et ve bpanyol bayraklarile do
nanmıotır. Her taraf& yapıştırılmrı olan a_ 

fişler Sovyet Ruaya hakkında meUıiyelerle 
doludur. Sta.ıtn, Vot'O§llot, Kalenin ve diğer 
Sovyet ricalinin muazzam resimleri binnlan 
11Uslemektedlr. Mağaza ve b!l§lıca meydan_ 
larda, Sta.linln heykelleri bayraklara bUrün
mUştllr. 

Bundo..ıı batka Sovyet Rusyanm muvaffak! 
yetlerinı gösteren bir sergi açılmıştır. 

Mevzilerini kuvveUeştiriyo rlar 
Salatnanka, 9 (A,A,) - Kararglbı umumi 

nln tebl(flne göre, dUn Sabinanlco cephesln. 
de F'ranko kuvvetleri ileri mevzilerin! fylleş. 
llrmlye devam eylemişlerdir. Diğer cepheler. 
de ise mUhlm bir dt-ğişlkllk yoktur. 

HABER 
ilan tarifesi 
nan sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmt ilanlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada 100 ,, 
Üç ve ikincı sayfalarda 200 ,, 
Birinci sayfada 400 ,, 
Başlık ilanlar :500 " 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 

küçük ilanlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu. 
kavelesi olan müşt~rilerimizio 
mukaveleleri !llüddetince fark a. 
lınnıaz. Uzun müddet devamlı 
ilanlar tenzilata tabidir. tlan ver. 
rnek hususunda yalnız ve münha. 
sıran V AKIT YURDU altındaki 

Kemalettin Tren ilan bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: !stanbul • 24370 

• " uğrayınız. ilk, Orta, liıe, Yükıek ve Meılek .•. Her okulun, her 
ıınılı için, her dilden, her türlü maarif nqriyatını buradatı 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. . 

Ra.ıgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, ıJD· 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıiniz. · 

lhtiıaıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi} 
de mektep kitapçılığında ihtiıa• kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya kar§ılık verilir. 
ADRES: lstanbul • Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Terırarf 

Yakıt. İstanbul. Posta kutusu: 46. d(1 
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Erkek kafasın- l 
daki ideal kadın 

dişlerini sabah 
akşam 

Radyolin 
ile fırçahyan 

kadındır 
Di~leri en fazla beyazlatan, mikrop

lara karşı e.1 m:icssir, terkip itibariyle 
en mükemmel diJ macunu 

_ı_ı_ 

Satıhk 
motosiklet 

Standart marka, beş beygir kuvvetin. 

de çok az kullanılmış bir moto&iklet 
350 liraya satılıktır. İstanbul Cağaloğlu 
yokuşunda 44 - 2 numarada Foto 
Aliye müracaat .. 

Çok acele satılık 
hane 

Aksarayda Haseki hastanesi yanın. 

da Arab Manav sokağında 6-8 No. lu 
tramvay durağına bir dakika mesafe. 
de havadar, nezareti fevkalade 1000 
metr~ murabbaı bahçe, iki mutfak, 15 
oda, üç bölüğe kabili taksim, 4 tara. 
fı açık müstakil bir ev pek acele ve 
çok ucuz fiatla satılıktır. İsteklilerin 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 121 Dr. Sü. 
reyya Atamal'a müracaatları. 

Tlcarethanemlz eııkla! gibi kQrk ınallto' 
ıamu ıo Hn• saranU ve 

~ 
ay vade Ue kefaletsiz olar&k .atnıa~ f 
Anadoluda bulunan mU§terllerlmlu •Y"' 
raltle kabul ediyoruz. 

Mahmutpqa. KürktU Han 1~ 

B E Y K O Te~~;;; 
--~~.:,.._~~~--_/ 

• 
ı~tanbul ii,çü.ncü icra nıcmurı# 

dan: ,,. 
Mukaddema Beyoğlunda tstŞ1 

otelinde mukim A vwıturya teb~ ti 
dan Yuvan oğlu Menaşeye: Gs.1~ 
Okucumusa caddesinde 86 No. 11 vJ 
man apartımanmda Rahmi )..11' 9~ Beyoğlu ikinci noterliğinin 2/6~ 
tarih ve 6329/ 181 sayılı sencdllt ~ 
cunuz olan "1000 lira tazminat Jı ıt' 
kı mahfuz kalmak şartile,, ı250 1 

(1 
run maa masraf ve ücreti vekalet tİ 
birlikte tedi~esi hakkında ikaıtı8~ 
hınıza gönderilen icra emri bulıı (ı 

dol'· 
ğunuz yerin meçhul buluruna!t Jı 

sile tebliğ edilmeden iade cdilfl)Ô".ı 
üzeerine işbu tebliğin bir ay yttilcl ti! 
le ilanen tebliğine karar veriltlli: t< 
Tarihi ilandan bir ay içinde iş:bu tıO tı' 
vermeniz borcun tamamına vcyıı. o4 
kısmına itirazınız varsa yine bl.1 ~&il' 
det içinde şifahen veya tahriren })il 
meniz, parayı yatırmaz ve bei' ı't 
bulunmazsanız hapis ile tazyik edıl 
bileceğiniz gibi 3.37 inci madde fi) r 
hince tetkik mercii tarafından Jt~ 
ile ceza.landmlacaiınız ilanen te 
olunur. 10102) 
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~u ~a Landrinin hayatına mal olabi -
l'dt. Halbuki bu adamm canının kıy. 

nıeUnı çok sevdiğini biliriz. 
l'e ~ti, O gün akşama kadar bir ÇL 

h. duşUnmekle vakit geçirdi. Fakat 
k~çbir şey bulamadı. Akşam geç va. 
ıt Pardayan, Valver, Eskargas, Grcn 

~ay eve döndüler. Dolaşmaları sonun
da ehemmiyetli bir iş yapamamış ol. 

Uklan durgunluklarından belli olu -
~Ordu. Landri de bütün gayretine rağ 
~;n bir çare bulamamış, blitün bir 
gijn kahramanlar içinde bomboş geç. 
ini§ ti. 

Valverin eve girer girmez sorduğu 
•uaıe Landri şu cevabı verdi: 

- Düı,ıünüyorum möeyö. Düşilnilyo. 
~un. Herhalde yarın bir çare bulaca-
5una eminirl 

L Ertesi gUnU de düşünmekle geçiren 
~nd.ri hiçbir çare bulamamış ve U.. 

ınıa· · 
1 

ını kesmeye başladığı esnada ak.. 
krna birdenbire bir şey geldi. Kendi 

Cndine bağırdı: 
- Lagorel, ah Lagoreı. Bu kadın 

neaen imdiye kadar aklnna gelme -
ın· t' 
13

.1§ ı. Neden Lagoreli dUşünmedim? 
d _ığr~ para vaadedince ona her iste. 

1 ım1 yaptırabilirim. 
h Valverin sadık uşağı sevincinden 
Oplamıya, zıplamıya başlamıştı. A _ 
~a bu sevinci fazla sürmedi, birden • 
ıre <\..uruldu ve §Öylece düşUndü: 

ç· - Lagorel iyi ama, onu bulmak i. 
ın Soriyentesin konağına gitmem IL 

~ındır. Ah talihsiz Landri. sen eğer 
u. konağa gidecek olursan Konçinin 

evınde ol ~ i . la acagı g bı burada seni asar-
r. 

Madarn Soriyentes, yani madam Fa. 
uısta da b K . . 1 
d • ann onçını kadar düşman. 
ır. Bu ilk d .. ·· l'ned uşuncem de beş para et. 

1. Ben seni ne yapmalıyım? j 

Landri odada bir aşağı, bir yukarı 
dolaşarak düşünüyordu. Nihayet bu· 
na da bir çare buldu. Kendi kendine 
koııuşmıya başlıyan Landri şöylece 
söyleniyordu: 

- Niçin Soriycntes konağma gide. 
cekmiı,ıim? Lagoreli çağırtsam s~~l 
olmaz mı? Sokaktan bir çocuk çevınr 
eline bir lira sıkıştırırmı bir de mek .. 
tup yazarım. Mektubu kadma verir, bu 
kağıda: "Eğer bin lira kazanmak is. 
tiyorsanız, Sentonore sokağında. filan 
lokantaya geliniz!,, diye yazsam, mu. 
hakkak ki bu para düşkünü kadın ve. 
receğim randevuya koşa'..:aktır. Ne 
diye bu güzel fikri saatlerdenberl dü 
§Unemerniştim? 

Landri, akşam bu düşüncesini ~al .. 
vere söyledi, delikanlı da bunu muna. 
sip gördü. Ve Lagoreli kandıracak ka. 
dar parayı Landriyc teslim etti. 

Sadık uşak ertesi sabah on bire doğ 
ru cebinde Floransa yazılmış mektup. 
la bir dolu kese altın olduğu halde 
paltosuna sarıldı ve son derece ihti. 

yatla yürüyerek Konsuneri sokağına 
çıktı. Bu sokak çok kalabalık olduğu 
için Marşc Opuare tarafından karşısı. 

na çıkan bir adama hiç dikkat etme. 
mek hatasını yaptı. Bu adam kendisi .. 

ni günlerdenbcri her tarafta aramak .. 
ta olan Stokko idi. Leonoranm verdi. 
ği beş günlük iznin tamamlandığı şu 
güde eğer Landriyi yakalıyamazsa 
asılacağı kendisine söylenmişti ki, bu 
tehdidi madam Konçini her gün de 
tekrnrla.'llıştı. 

Stokko, Landrisiz konağa" döndükçe 
madam Dankr: 

- Dört gün kaldı, üç gün kaldı, ilet 
gün kaldı ... 

Diyordu. 
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---------------------~----~--~------....;_. Artık her aeyin oluvercceğine aklı düşüu..rnekteydi. Biraz yllrUdUktc~ 
eren Landri dedi ki: ra düşündüğü şeyi halletrr:işti. Kara_ 

- Adam sen de. Bir h~fta geçme. rını verdi ve emin bir tarzda dedi ki: 
den bu iş olup biter. Onunla alakadar - Bana bakınız mösyö, sizin namu-
olmanı:z kifidir. sunuzu lekelemeden yapacağınız §eyi 
, -İşin fenası da bu ya! Ben bunun. ben yapacağını. 
la me§gul oımıyacağım. Unutuyor - Sen mi La.ndri? 
musun? Mösyö dö Pardayan henüz ba - Evet, ben mösyö ... Netice itiba... 
rıa muhtaçtır. rile zaten yapılacak ki? Kilçüğe bir 

- Mösyö eövalye si7.C birkaç.gün i- mektup verilecek değil mi? Affeder .. 
sin verse olmaz mı? siniz matmazel Floran.s diyeceğim. S~ 

- Belki de izin verir, takat ben, 0 bir §eyler yazınız, o nekadar iyi mu-
ınUsaade etse de bunu kabul edemem. hafaza edilirse edilsin elbet bir çare .. 

Valver bu sözleri kederlı bir halde sini bulup mektubu kendisine veri • 
1.öylemi~ Fakat ifade t.ırzmda sar. rim. 
nlmaz bir azim vardı. Abdal bir adam Valver biraz dlişUndükten sonra ce.. 
olmıyan Landri, delikanlmm maksa _ vap verdi: 
C:lnıı anladı, bu kadar sarlakati haklı - Meharetini bilirim ama, kabul et.. 
l,Ördti, dedi ki: mek ıçin biraz t.ereddUd ediyorum. 

- Neden mösyö?.. - Niçin mösyö? 
- Mf°E.yö Pardayanla beraber ve - Düşünsene be adam, hayatmı 

kendi ı-rzumla bu mUthi§ işe giri§tik. tehlikeye koyacaksın. Sen ki hayatını 
au hAdisede kralın hayatı, §erefi ve cok sı:ven bir insansın, nasıl olur da., 
.serveti mevzuubahstır. Mücadelenin böyle bir teklif yapabilirsin? 
de en hzgriı zamanındayız. Bu müca. - Mösyö, sizin yanınızda bulun • 
Cielenin sonunea. hepimizin ne olacağı maklığmı. size hizmet etmek için de. 
anlaşılacaktır. Bir IA.hza bile mevkiL ğil midir? 
mi bırakırsam asker kaçağı vaziyetin - Ah Landri, sen çok vicdanlı bir 
de kalacağım. Böyle bir alçaklrğı ise insan~m ! Senin fedakarlığını dünyada 
hiçbl!" asilzade yapmaz. Böyle bir şey unutmıyacağım. 
yapacak olsam kendimi öldUrmeliyim. - Haydi efendim, bırakın şimdi 

Beµ aşkmıdan daha ziyade şerefime bunları, siz yazacağınız mektubu d~ 
sadıkım.. Bunun için au sırada. Mösyö şünün! 
aö Pardayanı yalnız bırakamam. Bu Ben de nasıl vereceğimi kararlaştı... 
düşUncemi Florans da duysa, zannede- rayım. Eğer bu işi becereme225em ya.. 
rim ki beni haklı bulur. Anladın mı? nanm doğrusu ... Benim için korkma. 

- Anlamıyor değilim mösyö, fakat ymız mösyö, bilirsiniz ki hayatun tat 
herhalde acıklı bir iş. lıdır, onu tehlikeye koymadan bu işi 

Valver acıklı acıklı içini çekerek yapacağım. 

yürümeye devam ettiler. Evet, deli. Böylece konuşarak Per sokağındaki 
kanlı fedakarlık etmekteydi. Fakat evlerine vardılar. Tam bu sıra.da son 
fu fedak!rlık kendisine elem vermi - derece kederli olan Grengayla. Eskar .. 
Y,or değildi La.ndri de mühim bir §eY. gas da PardaY.anın yanma gelmi§ler, 
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PARl>:AY~NlN lCJZI 

mel'un prensesin .kendilerine oynadığı 
oyunu anla.tzyorlardı. 

Pardayan Valveri ~örünce rahat et. 
tl. Dellka.nl.ı da kendisine verilen va.Zl. 
feyi güzelce yapın~ olduğunu bütün 
tafsilatıyla anlattL Paraayanın sevin
ci Grengay ile Eskar:gasa. da sirayet 
etmişti. Şöval~ onlara dedi ki: 

- Neyse, her i§ yolunda gitmlg, L 
~iz rahat oldu değil mi karat:alar? 
Bereket versin ki madam Fausta geç 
yqti, bu çocuk da bundan dolayıdır 
ki t.ehlikeden kurtuldu. 

• 
F.austaya gelince: o, nehirde boğuL 

madığı gibi, kralın düşüncesi gibi mav 
nalardan birinin içine d~~rek bacak. 
Jarım .kırmadan bu işten kurtulmuştu. 

Evine döner dönmez, rıbtımda kalan 
yaralıların toplanması için aerhal e
mir verdi. Kral, VaJverle konu§ur -
ken bu yaralıların yıi.kalanmalan için 
emretmeyi unutmuştu. H~lbuki Faus. 
ta onları aerhal toplattırdı, 'bu suret. 
le hiçbir iz bıra1anamışb. Yorgunluk 
rıedir bilmiyen auşes dö Soriyentes 
derhal düşünmeye başlad1. 

- Bu par.a,yı tekrar elde etmeme 
imkan yok - diyordu _ Bar:i hiç olmaz.. 
sa valide kraliçenin eline geçsin de 
o .öteye beriye sarfetsin ve çabuk bi. 
tir.sin... Eğer onun eline geçmez de 
k~alda kalırsa .bunu bir gün benim a. 
leyhime kullanacaktır. Yarın gidip 
Mar.i dö fodiç.lyle .bunları _ıp·örfiı:ıme.. r . "' :; ~.un. 

•Filhakika ertesi sabah erkenden 
kraliçenin yanma gitti, onunla kısaca 
kanu_ı:tu. Fausta sa:ayd&.n çıkar çık _ 
maz, v.alde kraliçe dcrha )oğlunun ya. 
nrn:ı ko§'Lu ve T"'·ı'mddeı:neyc lüzum 
görımı·den dedi ki: 

- Lui, öğrendiğime göre dün ak • 

§am dört milyon fran'ltlık mtıhlnı blr 
meblağ almışsınız. Halbuki maliye 
bombo§tur. öteden beriden~ ala. 
rak geçiniyoruz. Bu zamanda. bu kadar 
tparayı kapatmanız mana:ın:da. 'Sise 
Bariyeni göndereyim, parayı hemen o. 
ına teslim ediniz bununla. maliyemiz , 
ınz çok dU?.elir. 

Mari dö Mediçi bu sözleri söylerken 
deşin gözlerle oğluna bakara'k, 'Va!L 
ıde kraliçelik hakkından 18tifade ebnek 
dstediğini ve mnna1mşa kabul etmiye_ 
ceğini söylUyordu. Zaten paranm oğ. 
lunda olup olmadığı bakkmaa c!a lıf ç 
bir sual sormamıştı, Yari d6 Mediçl 
Faustanm söy1ediklerlne emin oldu • 
ğu cihetle istediğin1 pervasızca ıeöyle. 
mişti. Halbuki kralın da Valver tara.. 
iından kulağı doldurulmu§ btilunuyor. 
du. Annesinin kendisine mUracaat e. 
deceğini ibfliyor ve ibuna karsı lbnn .. 
ge1en tedbiı'Jerl alınış bulunuyordu, 
Netektm annesine hiç şaşn::madan eu 
cevabı 'Verdi: 

- Size bu masa111kim 'Söyledi? 
- Gayet iyt haber alan 1füisl... Şu. 

nu aa ayrıca söyliyebilirim ki, !ibu :mil .. 
yon1an getiren 'kont dö Valvertıir. :Pa.. 
ralar lnrk fıçı içindooir, halta bunla.. 
nn hD.ngi mel:ızende olduğunu ffegter.e. 
bilirim. 

- Sahi mi efendim? Eğer mUsaade 
ederseniz beraber gidelim de göstere.. 
ceğiniz mahrende neler lmlunauğunu 
öğrenelim .... 

Kral o kadar rahat 'konu§uyordu kl, 
Faustanm kat'i olarak söylediği söz. 
lere r,l\ğmen Marl dö Mediçl biraz _şUp 
helendi, fakat bozmadı: 

- .Benim de istediğim budur - ae ' 
di -· 
Kralın gözleri parlıyordu: 
- Haydi giaelim - cevabını verdi .. 
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Bera.berce aoağı indiler. Kraliçenin 
gösterdiği nıahzeıı açlldı. Filhakika 
burada mayla. dizilmi§ kırk fıçı var
dı. F.akat bunların içinde para yerine 
barut doldurulmuııtu. Mari dö Mediçi 
bltyü.k bir mahcubiyetle dairesine dön 
dü • .Fa.ustanın kendisine niçin böyle 
bir oyun oynailll,§ olduğunu dü§Untl -
yordu. Bu ~ kendilerine bir oyun 
oynan.d\ğını hatuına. bile getirmemiş. 
ti. 
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LANDR.!NlN BAŞINA 

GELENLER 
Pai'dayan, Fauetamn fe}ıirde tesis 

ettiği gizli silAh depolarını bularak 
bunları mahvetmeye ıka.rar vermiıti. 
Şövalyeyi tanırız, bir ~ye ka.raz ver. 
di mi ondan ~esine :imkan yok
tur. 

:Faustaya para getimı lspanynUa. 
rm bir gUn evvel girdikleri evin bu 
depolardan biri olduğunu anl•ml§tı. 

Bu evin Baranten ÇJkmamım dihinde 
olduğunu da. ewelce söylemi§tik. Gö
rilnüp göre Faustanm silah depolan 
birer küçük istihkam mahiyetinde o • 
lup lüzumu halinde oldukça kalabalık 
bir kuvvetin .saklanabilmesi için de 
müsait tarzda yapılm~lardı. 
l!aamafilı Faustanın bu depolarda 

asker bırakmıyacağmı düşünen Par -
dayan, Baranten çıkmazına giren ts. 
panyollarm ertesi sabah erkenden çı.. 
kıp gideceltlerine emindi. Binaenaleyh 
ertesi sabalı etkenden Tisandri soka. 
ğı ile Baranten çıkmazı civarında ao. 
la§mıya 1bai}aaı. İspanyollar nereye 
giderlerse kendilerini takibe karar 
vermişti. Bu :sureUe diğer depoları da 
keşfedeceğine emindi. Bu depolar'Fa. 
ustanın dük Dangoleme söylediğine · 

göre dört tan~ydi. lkisi gehirde, biri 
Daltondaı dördüncUsU ise Parls civa • 
rındaydı. 

~valye hissi tabiisine gUveniyor ve 
dördüncü deponun Monmartr civarın • 
da buhmduğuııa kat'iyyeıı ka.naat bea.. 
liyordu. Ba3lıl>~ma bil1'ok izleri t&.ı 
kip edemiyeceğinden Valver, ESkar .. 
gas ve Grengayı ,da beraberine alını§. 
tı. ~u halde on kl§iyl takip için bun.. 
iar dört ki3iydiler. Maa.ma.flh lspan.. 
yolların bir kUtle hainde veya yaln.uı 
gitmiyecekleri ve ,ikiger ki§ilik kafile .. 
ler teşkil edecekleri muhakkaktı. Bt. 
ııaenalcyh hiçbirisinin takipten ki.Q:' .. 
tulamıyacakları muhakkaktı. 

Yalnız Landri, Fer ,sokalmdaki Dük: 
IDqolernlıı evinde .kalnıt§tı. Burası 

~kisi gibi metruk bir ev halindeydi. 
Şimdi Pard&y8Jlla. ar.ka.da.t arını bir ta. 
rafa bırakarak sadık ~n hareket. 
teriyle meşgul olalun: 

Bir gün evvel Pardayan arkadaıları 
ile olanı biteni kısaca kOJll.lfIIlUf ve 
sabahleyin §af akla beraber kalkaca -
ğmdan erkence yatmı,ştı. V~ver ve 
Landrlye beraber gelmeaıini ıi§a.ret et.. 
tikten sonra odaama gitti. Dr.ada, 
Luvrdım çıktıktan sonra ba.§ladıkları 
mükfilemenin sonunu konuşxm,ya baş.. 
ladılar. 

Landri uzunca dii§ünmeden bir ney 
yapamıyaca.ğtnı aöyleıni.§ti. M:aamafih 
Valver yatmadan ewel nWa.niısma 
göndereceği mektubu yazmak hevesi. 
ne düştü. Yuacaklarmı 'Yazdı Ye Lan.ı 
drjye teslim etti. 

Landri er.tesi aabah evde yalnız .ka.. 
lmca mektubu yerine götürebilmek L. 
çin bir çare dü§ünmeye b8.§lamı§tı. Bu 
iş hiç do kolay d~ildl. Bu mektubu 
Floraua :verebilmek için Konçiııinin 
sarayına girmek mecburiy.eti Vl.l"dı Jd, 
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Yeni Hayat Turan Helva s,ı 
ii·ı·: il: ::·g 
:ı• .. :.-= .... .... .... .... Hallı koyun stllü ve günlük tereyağından mamul kakaolu helvamızı bir defa tecrübe edin"z baş!<a helva yiyemezsiniz ······ :::: 

Ayrıca Yeni Hayat Karenıela. l arının 
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v• P•va•ad a emsaıı KOZ ve T AHiN 
bulunmıyan 

Heloaları~~ın 
eşi yoktur 

:::: .... .... 
:::ı 
:::ı 

=··· .::: .... .... 
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1. VJ lue n ıze .. biberli yfyeıtler, bllıı::::ı ~ .. nler m i~elerini tahrif M A z o N 
~~t Ektilik, Hazım•ızlık MEVVA 

HAZIMSIZLICI MlQ.E EKŞiLiK ve YANMALARI gide
rir. INKIBAZI diFEDER. Bugünden bir şişe MAZON 
alınız. Hiç bir mdiii'aail milıtahzarla kıyas kabul etmez. 
MAZON isim horo%"'mkasını dikkat. 

..,, ve i YI HAZIM ediniz. ıfırlık bat dönmeleri hissederler 
T u z u Depoıu: MAZON rboton ecza deposu, İltanbul 

Yenipostaha:le arkasında -
GUilün 24 saatinde hasta silii~ 
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... ............................................ 
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3 günde 

a., afrılanna kartı 

GRiPiN 
Katel.-ini lml1emnn 

CiJUPJN: Bitin aın, - ._ ...._ .... ...... 
CliuPtN: Ea ti•••tli ... " .. ........ ...... ... 

rir. 
~lPJN: Nezı., sriP " romatiz. ... :ra-.. tok ......... l •. 
CQbında günde 3 kaşe alınabilir 

ısım ve markaya dikkat. 
~aklltlerlnden sakınınız. 

HAZ iMSiZLiK 
Ha1ahn aevkmden inaanı mahnam eder 

1 J>~~~~~.,~~~~~~t ı::::::.erl 
' cöz öeüade tutularak yapılllllftır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Yalnız 

Müıteriainin 
zevkine 

h~nıtt eden itıüzar 

NOZAC 

Şeffaf malzemeden yapılan kurıu-n ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model maaa kalemleri ıüsel 
aanatin canlı bir ifadesi 

rieMektir. 

't'lf ~ ~asiyecilerde bulunur. 

loLCONKLIN PEN CO. 
IEDO, OHIO, U. 8. A. 

liirk Hava Kurumu 
~ l!!l~yOk Piyangosu 

1
4: cu yeni tertip başlamıştır 
Q~?c!. keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
, Uyuk ikramiye 30.000 Liradır. 

~, '\ 'Uıdın ba ,__ 
~o.Ooo) ı-: 15.000, ıı.ooo, ıo.ooo Uralılr büyük ikramiyelerle (10.000 
11-dı, 11raJık 1ld adet •Wrtfıt nıdır .. 

e bdar bfalerce klffyl nnrfncden bu piyanıoyı iıtirak ediniz ... 

S.l NE M.~_L A R : .... 
BEY OCL U 

rou 1 Oeno kmlar mektebıtnde 
SARAY • Korkusu adam 
aı• • ı.e,t&Jcıar açarbD 
iPE& 1 San enrler 
MJlABYA 1 Bir balo hatıruı ve 1ngU 

t.re tacmm tnctıert, 
IOJml 1 ~r. lftt. IÖyleme... 
u.KAZAJI 1 Kara dn ve 12 No. h eka 

Pru 
nı.ouı 1 Prosramım blldlnnemlıUr 
TAN • Be:~ melek ve 

Blut 
Kaptan .. • Son rumba .,. Karakedi 

fAU 1 Kalb IDllcadel ... ff Mzde 
lmlar 

UBI 1 Tana Bulba n Btlcum 
taburu 

IAN~ 1 Pnıcrammı btldlrmemı,tlr 
Z&nB • Kanumuslar çetesi -ve Her 

187 .antn ICID 
JSTA NBU L 

FERA.B 1 Varyete ve Uyatro 
M1LLI • Sevimll Mneri ve Tarzan 

• kaçıyor 

&ZAK , Kltaralar çalarken n Ce 
sair batakhanelerl 

en.AL ı Kitaraıar çalarken ve Ce 
saytr bat&khanelert 

ı\LliKDAJl ı Rozmar:I ve Namua borcu 
BALK ı Dragula, Kan kardeıler 
(Eeld Kemalbq) ,.. hıUkam bomban 

K ADIKOY 
ı ctct anne 
1 Proıraınını bildtrmemlftlr 

0 SK0D A R , 
1 Romeo ve Ullyet 

B A KIRKOy 
tdLTh' ADI ı BWblUıer öterken 

T I Y_ A T R O L A R : 
TEPEBAŞI DRAM -KISMJ 

Saat 20,30 da 

; 

1 m~ lSPANYOL · BAHÇELE tt 

ıı 
RİNDE 

ıll 
Dram 3 perde 

11111 • • • 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 
ATEŞ BOCEÖ/ 
Komedi 4 perde 

ERTlJGRUL SADi TEK 
'l'fYATROSU (Akaarayda) da 

Yeni v~ cazip 
güzellikte 
Bir ten 

Buruşukluklardan kurtulınağı ve daha genç ve güzel 
görünmeği se~rsiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç Jiız~e malik olmak istersiniz değil 
mi? EvetrdcrSrniz, bu ibasit gilıellik tedbirini tec.. 
rübe ediniz.r,Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
rengindeki l'OKALoN kremini kullanınız. Bu kre
min terki~m~~yiyana Üniversite Profesörü Dr. Stc. 
jskalin cazlli lieşfi olan ve büyük bir itina ile inti. •' . 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BİO. 
CEL" tabir edilen müceyreleri canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. nk tatbikından itibaren erte. 
si s1bah, cildinizin ne kadar tazcleşmi§ ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz . 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlara yapı. 

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tas.fi. 
ye edilmiş r.eytinyağı ~vcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nUf uz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun lliraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki liuvvetıendirici ve beyazlatıcı kıymeL 

ll unsurlar ise, açık mesamat! kapatır ve Uç gUn zarfında. en çirkin ve 
sert bir cildi beyazlatıp yum\lfl.br. 45 - 50 yaşlarındaki kadmlara 

bile bir genç kızm tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
men bu günden bir tilb veya bir vazo TKALON kr~mi almız ve tarif 
edlldifl veçhile kullanmız. Neticesinden son derece memnun kalacaksmız ............................................ 

lıt. Gedlkpaşada Jandarma Dlklmevl 
MDdDrlUğDnden 

1 - Göstereceği kabiliyet derece sine göre gündeliği "200 - 300,. kuruş 
anamda olmak ilzere 'bir !anili. ve çorap ustası alınacaktır. 

2 - İsteklilerin bir hafta kadar bir tecrübeden sonra yapılacak imtihanda 
muvaffak olmaları li.zmıdır. 

3 -. :Arzu edenlerin nüfus kağıdı, askerlik vesikası ve bonservislerile bir
likte Dlkimevi mUdilrlllğUne mUracaat lan. (7600) 

lst anbul C. MUddelumumtllğloden 
İstanbul ceza. ve tevkü evleri için mUbayaa edilecek 18000 kilo mangal 

kömürll ile 250 çeki odun ayn ayrı açık eksiltmeye konmuştur. Kömürün mu
hammen bedeli 900 lira olup muvakkat teminatı 67 lira 50 kurutuşr. Odunun 

--::-D-r-. -:1:-:h-.-.-n--=s=-a-m-=ı:-.~-.-. -. muhammen bedeli 800 lira olup muvakkat teminatı 60 liradır. Şartnameyi gör-
--B•AKTERİYOLOJI mek istiyenler tatil günlerinden maada. her gün Sirkeci Aşırefcndi sokak No. 

Bu gece: KOR 3 perde 
Yazan: Vedat Nedim 
Tör. Aynca 1 perdetlk 

VOD\'1L 

13 de lstanbul C. mUddeiumumiliği Le nzım dairesinde görebilirler. Eksiltme 
LABORA'nJV AIU nin 19/11/937 cuma günü saat 14 de 1s tanbul _c. Müddei umumiliği Levazım da-

Umumt kan tahlilltı. Frengi nokta! iresinde yapılacağı ilan olunur. (7460). 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan kUreyvatı sayılma.-
ar, tifo ve mtma hutalıklan teıhlal, 
idrar, balgam, ce~at, kazurat ve 
su tahlili.tı uıtarmıkroskopi, kan. 
da ll.re, eeker, KlorOr koll~ 
miktarlarının tayini. Divanyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

a::a:m:::a± 1 1= =• ı * fiil 

Meccani muayene 
Perıembe günlen saat :ı den G • kadar 

Ortaköy Taet>asamak Palangada 25 
numarada Doktor . Mtımtu GQnoy 

1 fakirleri parasız muayene eder. 
an • 

l.Js küda r - Kadıköy v e havalisi 
h a lk t ra mvaylan Türk Anonim 

Şirketinden: 
Şebekelerimizde ilk ve orta mekteplerle lise talebelerine tatbik 

edilmekte olan tenzilltlı bilet Ucret tarifesi, 15 lkinciteşrin 1937 Pa
zartesi gününden itibaren, Şirketimizce usulU dairesinde tenzilatlı gezi 
varakası verilmek prtiyle, yüksek mektepler talebesine de teşmil e. 
dilecek ve yüksek mektepler talebeleri fçln §imdiye kadar tatbik edil. 
mekte olan tenzilltlı tarife ayni gtlııden itibaren hUkUmden kaldmla. 
caktır. 



Oç Büyük yet 
1938 Hudson 

Modelini 
Görün • 

Hudson teraplan, 
Hudson 6, 
Hudson 8 

Şimdiye kadar oldu§u gibi 
bin doku• yüz otuz sekiz••· 
nesinde de ••Huclson,, (Mot6r 
car company ) otomobllcl• 
l lk aıemlnde hiç bir fabrl· 
kanın muvaffak oıamıva• 

caOı en bQyQk muvaffak•· 
yatları göstermı~ır • Burada 

Otomatik debreyaj ve vites 
tertibatı amatörler ve bilhassa 
bayanlar için fevkalade kolay 
ve rabatbr bu tertibab dört 
senedenberi yüz binlerce oto
mobilleri üzerinde ya 1 n ı z 
Hudson fabrikası kullanmak
tadır. 
Ve şimdiye kadar 

hiçbir arıza 

-~!!.!!!!.~~~....{ 

modellerını g6rdQOOnQ• H1t9d-.on T•· 
raptan (Hudson e, Hud•~n 9) o
deııerı; az benzin .. rretm•k. otomatik 
vlt•• ve debrlaJ tertlb•tlarını havı ve 
Dllh•••• otomatik ldro l•rl• 
mocehhez bulunmak ve buntera 11111· 
kabll Qmlt edıımıv-c•k dereced• ucu• 
flatıa tedarik edllmeıarı dolayısııe hiç 
m:.rr fabrikanın rekabet edemıytteekl••I 
yegane ar•b•lardır. 

HUDSON'lJ 
Görmeden kat'iyyen 

otomobil al ı 
Son p ş n ı 

etmez. 

başka 
z. 

yda 

Türkiye e ntası 

Bektaş Ercan ve Şeriki 
lstanbul Takelm Cumhuriyet CBddeal No. 51 

Ankara Acentası: All E ·_, v -•rlkl: 

Ankara Venl••htr; Atatbrk •uıvan 

Anadolu için c tahk ·verilir 


