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Faslılar Frankoya 
• 
ıs yan ettiler 

I lspanyol Fasında çıkan hô.diselerden sonra 

s.Panyada bulunan Fash askerle
rın de ayaklandıkları bildiriliyor 

~ t - Asi Franko 
Cumbur~yetçilere karşı 

Şimdiye kadar 150 
bin Fash sevketmlş 

Londra, 16 - CebclUttanktan veri -
len mbalumata göre., Tetuanda Franko 
aleyhine vuku bulan bir isyanda 60 A. 
rap ve 20 İspanyol ölmüstür. 

• Ge;en c:uma gür. f cvl:alacle komi: er -
tik önünde tezahür.atta bulunan yüT1er. 
c:e Arap, kıtaat taraf•ndan dı&ıtılmıt • 
tır. Bilh;u a dağ ••irttıcrin• mensup 
,,1~11gu bildirilen ve hükumetin mUma. 
nırt'ne ragmcn Tetuana girmeic mu
vaffak olan tezahüratçılar "kahrolsun 
Ftanko ve memurları, ibaı eaıni muh -
tevi bayraklar taııyurlardı. fspanya la-
> anınnı bıflangıcı olan 18 Tcmmu1dan 

• bori tıpanyaya 1 ŞO bin arap zilMit ve 
ll',,.rı 1oo hiç bi~ geri ıelmemi~tir, 
~panya C1lm7ı.uritıeti _ _ ne~r~eden Faslılarda" «kfsf... , tayanın İlpanya".ia b· ıJun:ın Faah 

Tehdit mektubundan sonra 

Erkek-Kız 
çıka geldi 

Melekzad, heyecanll macerala'rına bir 
yenisini ilave etmiş bulunuyor 

Tehdit mektubunu nasıl almıs ? Meçhul 
Aşıkın korkuslle Borsaya nasıl kaçmış ? 

Bay Kenan, (yahut (fa 00;,ıPta Mc1ek
%dd) ~ Haber gazeteainde bir ma
aa f§gaZ ~if bulunuyor. Onım 'he!Je
oca"1t, .,,.,.ı. •aceralannt kendi kıa
Jemindn okııyaooJt.sını.:. 

Evvelki gün, Melekzadm ortadan 
kaybolduğunu yazmı§tık. Bu haberi 
okuyan (kız.erkek) Melekza.d dün 
matbaamıza. gelmiş ve gaybubetinln 
iç yüzünü anlatmıştır. Bir haftadır 

etrafta dönen garib §ayialar, rivayet -
ler ve bunlara istinaden yapılan 

neşriyattan 8onra onun birdenbire or
taya -çıkıp, itiraf etmeliyiz ki, bizi de 
fa§IrttJ. 

Bay Kenan (yahut ba~ Melelt?.ad) 
ın bir hafta önce meçhul bir erkekten 
tehdid mektubu aldığmı hatırlatmağa 
lUZUm var mı! 
Adı kiz kaçırma. ma.ceralanna kan

ean (kız-erkek) in bu defa hakiki bir 
erkek tarafmdaıı tehdit edildiğini, di- . 

ğer arkadaşla.rımız gibi, biz de yazınıı 
Melekr.adın zabıtaya müracaatini, po

lisin tahkiknta giri3tiğini, ve soru1-
..- Devamı 8 incide 

Hitler lngiltereye 
ne tekili edecek ? 1 ~tan bu lda asma ~;~"~~:~::.;;t;tlin; "Urayet ... 

~6prü kurulacak mı At81cirk 
'-1ütehassıslar denizaltl tuneli Er~:r~~ı~:~~~km:ı~~n- · 

fikrini de ileri sürdüler 

,..~tMI~~"*, Avusturya ve 
Çekoslovakya meselelerinin 

görüşüleceği bildiriliyor 

A..l\}'~~nbutda dar bir boğazın ayırdtğı 1 
11'111 hac Avn.ıpa kıtalannı biribirine 
'~?.Asya Türkiyesi i1c 

Avrupa Türkiyesi arasınqa gece ve gün 
o:iz nasıl daimi bir rabıta kurabiliriz? 

.... Devımı 6 mcıda 

Zehirlig·az 
kursları başladı 

Alemöar natı!ye$I kurıunda ders tftnftv-e11f'1'.. · , 1 
~ Yazısı 4 Uncüde 

Diyarbakır 16 (A,A,) - Bu akşam 
saat 18 de Dlyarbakırı şereflendiren 
Atatürk, akşam yemeğinden sonra 
maiyetlerinde Başvekil CelAl Bayar 
ile Dahi11ye ve Nafia ''ckiJlerl ordu 
mUfettişl ye birinci umum mllfettış 
vesalr zevat olduğu halde Ukönce 
halkevlnl, onu mUtcaktp Ordu e\int 
ve ,.JlAyete Jnahsus lkarnetgAhr, teş

~ Devamı 4 OncUde 

......................................... ................ , 
Bir muharrir i 

HDvJyetl nl İ 
glzllyerek I 

Bir fabrikada.
1 

ı . işçilik yaptı ı ı 
Gaz.etemiz muhatrlrlerin
den Neriman, fa.brikalar
dan birinde hüviyetini giz
leyip bir :işçi olarak ça
lr§tı. Size hazırladığı bir 
yazı silailesile işçilerin hu
susi hayatlarım. yaşayışla
rını, isteklerini, aşklannr, 
arzularını, zevklerini an
latacaktır. 

1 
i . 

Bir işe girmek fçin en bUyilk I 
yardımcı kimler o'abilir ? J 

Bu meraklı. okunmaya de-
~er yazının neşrine 20 
lkinciteşrin Cumartesi gü-
nü başhyacağız. 

~ 

Nlzanıeltln Nazlfin 
eseri : 

i . Odalıklar 
Seri tc:riknsının birincisi 

Aspasya 
Aynı "Un tefrika 

edHmeğe 
başlanacaktır 

...... _____ ....... 1 11 -· 

Londr'C, 16 {A.A.) - Lord Halifakıs, 1 
buelin saat 14 de Almanyaya hareket 1 
edecektir, ; 

Resmi İngiliz mahfelleri, Lord HalL 1 
faks'n Berlin seyahati münasebetiyle 
Edenin istifa etmeğe kalktığı hal:kında 
ecnebi memleketlerde çıkan ha~rleri 

"pek gülünç,, ola1:1al: tavsif etmektedir

ler. 
Meclisi has katibi bu sabah bir İngi

liz ıazetesinin Lord Halifaksın Ber -
lin seyahatinden vazgeçildiği hakkm'da 
verdiği haberi katyilet tekzip etmiştir. 

Avama kamarasında Lord Halifaksın 
Almanyaya yapacağı seyahat hakkında 
ki bir suale cevaben, Ba§vekil Çcmbcr
liyn. bu münkere hakkında zamanında 
rsemi bir tebliğ nqredileceği hakkında 
teminat .,ermiştir. 

Halifaks - Hitler görüşmeleri esna
sında antikomintern paktı d4l !dahil ol
mak üzere bir çok lllffelelere temas o
lanaeaktır. 

list rejiminin vücut bulmasr arzusunu 
saklamamaktadır . .... Devamı 8 lncld• 

Japon askerleri, Çin omilli kahramanı 
Sun Yat Sen'in heykelini tah7•ir 

ediyorlar 

Alman mahafili; Hitlerin Almanya 
ve ltalyanın İspanyadaki müdahaleleri 
ve ayni zamanda Almanyanın Orta Av· 
rupadaki aiyaıeti karıısında tngiltere • 
nin battı hareketini anlamak arzusunda 
bulunduğunu ileri aılrmilflerdir. Alman 
mahafili, A vuıturyada nasyonal socya -

Japonlar süratle 
ilerliyorlar 

Glrdlklerl yerlerde 
de yangın çıkıyor 

.... Yuıaı 8 lnct ayfeda 

NtltaA FU/t1rl 
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ispanya meselesi 
ne vaziyette ? -

B R'OKSELDEKl konferans l~tl mıı etmeğe ba~lıynlı, !sptınya ıneııele
st etrafındaki politika fnali yeti ddeta ikinci plfina alılmış gibi

dir. Malf1mdur kl geçen ayın başında toplanan Londra karışmazlık kom1s
yonu ic;timamda İspanyadan "ı;önUllü !erin., geri c;ekilmcstne ve Franko hü
kQmetlnin muhariplik haklarının tnnınmn.sma prensip itibal'ile karar ve
rllmtştl. Bu iki işten hangisinin enel ve hangisinin sonra yapılacağı etra
fında. uzun mUna.kaşalardan sonra şöyle bir fonnül Uzcrlıırle mutabakat ha-
srı olmuştur: • 

Her iki taraftaki gönUllUlerln miktarını tPshit etmek U~crc Franko
ya ve Valanslya hUkumetlne birer eıı ternasyonal ı·- .ılsyon gönderilccelt. 
miktarlar Uzerinde mutabık kalınrlık tıın sonra r.liniillülerin geri çeJ<ilmesi
ne başlanacak ve bu amcliye başlar başlnmnz da Frnnkonun muhariplik 
hakları tanınacaktı. Fakat bu .formül şu lhtilflflrırr tcbnrüz ettirdi: 

1 - So\'yet Rusya, ~önüllüler kA nıll<'n geri ~ckHmeclfkçe Prankonun 
muhariplik haklarını tnmyamıyacağı nı hlldtrdl. 

2 - İtalya, Almanya ve Portekiz de ittifakı fırt\ oımndıkca gönUJIUlerl 
geri çekemtyeceklerinl bildirdiler. 

Fakat Frankonun haklarını tanı maya ~ıra gelmeztlen enel komisyon 
göndermek, gönUllUlertn miktarını te slılt etmek, batta. gönU11Ulerin geri 
çekllmeslne başlamak gibi yapılacak işler olduğundan Sovyct Rusyanm 
kaydl ihtirazl dolayıslle itilft.fın suya dUşmesine mahal verllmecll. Esasen 
Soyyet Rusya rla teklif aleyhine rey vermemiş, Arl\yn mUracantte müsten
kif kalmıştı. Binaenaleyh bu mUşkUl tıe ileride karşılnşmak Uzere, karış
mazlık komisyonu reisine, Valanslya. hUkiımeti \'e Franko llo temas etmek 
salAhlyetl verlJdl, şimdi vaziyet bu merkezdedir. 

Esasen bu İspanya tşl 0 kadar yavaş ytırüyor ki galiba gönUll~lertn ge
ri çekilmesine sıra gelmiyecekttr- Şlm di iki taraf cevaplarını blldırecckler. 
Komisyonlar teşkil edilecek. Bunlnr gidip mahallinde tetkikat yapacak
lar. Tetkiklerinin neticesi karışmaz hk komisyonunda mUnnkaşa edile
cek. İtalya bu komisyon kararlarını katl olarak,.}cabul edemiyeceğlni çok
tan bildirmiştir. İspanyadaki ltalyan gönllllU miktarının 40 bin olduğunu 
resmen !1an etmiş, bu rakamdan fazlasını da. kabul etmlyccektlr. 

Fakat işler bu istikamet uzcrtn de ya\"A.ş ya,·aş yUrUmekte iken lngll
tere hUkflmetl ehemmiyetli bir karar vermiştir: Franko hUkiımcUle mUna
sebcte girişmek, bu hükumete bir mUmessll ye konsoloslar göndcrmelc ic;fn 

Devamı 4 UncUde 
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Tarihin tekerrürü 
l\:URUN' da 1 &ım Us, gene on nnıııemaya temas 

1 
diyor W: 

G ONCN en mühJm ılyuf hAdlselcrlnlıı 

oosındıı, ı:omada ltom!lnlzm nle,ylılne 

ı •. ıuılnnan Alman - İtalyan - Jnpon anlaı 
m.ı ı l:<'ll~or. A ım U , buıtınkü yaıısında 
bıı dilil•ate değer aıı.luepıanm bllh:ır; lldn 
el mnddelllnc ısnrcı ediyor. 1klııcl mAdd<'ye 
güre, bu Uı; de\·lct, bir gün A\·rupanm umumJ 
nsJJ IJI l~ln Çekoslo\•nkyuya eu veya bu tarz 
da bir h!ırel{ct ve lynset tutmak ta" !yesin 
de buJıuıııbllecckler, 3nhad da komUnlz.m 
aleyhlndcld nn14tmayıı gtrmeslnl lltlyebUc 
<'C"klcrdlr. lfonın b:ı:Jr.ıuhıırrlrl cllyor ki: 

•'Gerçekten komunı ... ~ı aleyhlndekl Roma 
anla17masmda. böyle bir madde mevcut lso bu 
gt1n A'.TUpn lglerlndc Almcınya, ltalya. ve Ja 
ponya dcvlcUerin1n aldıklnn vaziyet tamnmı 
le bir amr evvelki Viyana kongresinden son 
ra Metıırnlch sistemini kabul eden mUdahale 
el devletletin tuttukları slyaseU yoluna gtr 
mJş olur.,, 

l\feternleb Alstemlnt ve Al·nıpada bir asır 
<'V\'el hllkllm sllren mUdahalo slyasetlııl nn 1 
bttddan \'e bu \"az.lyet kaJ'&ıııındn lngUtero 
nln takip ettJğl yolu izah ettikt~n ıonra, A 

ltaıyan - Jq.pon ittifakını imzala,, demeleri 
bir lhtlmalcllr. Bu t.ıı.rzda bir hareket ise doğ 
rutlan doğruya Sovyet Rusya.ya kargı filli 
bir tecavüz ba§langıcı sayılabilir. 

Acıı.b:ı tngilterenln son günlerde, bllha.ssa 
Romada imzalanan komUnizm aleyhindeki 
Ucter ıttıtakından sonra İspanya. mcseıwn 
de Fran.snda.n ayrı bir siyaset tutmağa mey 
Jetme"'I• ııonra bir taraftan Dcrllnde n dlğer 

taraftan Romada teıcbbUslerdc bulunarak 
bu Ud devlet ile anlaşma a.rzularma. kuvvet 
\'ermesi bir Avrupa harbi vukuunda kendisi 
nl bir kö,eyc çekme-k için midir?,, 

Uzak şark meselesi nerede 
nasıl hallolunur ? 

ve 

CUMHURlYET' de \ 

Y U~-US NADl'yc göre, Romada alman 
komllıılZın aleyhtan cephe, l'alım Sov 

yet Ru!yarun tecrldlnl lıtıhdaf etmiyor. Bu, 
dllnya haritasını detı,tırıneğl gllzc alnn bir 
anla:smodır. \'aı.lyet, Almanya ile ttaJyanm 
Çine karşı açtığı harpte Japonynyn ynrdınu 
kanırlaştırdıklannı ap:ı~k gö tennc.ktecllr. 
Bundan, Çinin bo Uç d ,·let arasında takıılml 
dü OnUldUğU m:ınasını çıknrm:ık, Cumbu 
riyct muhnrrlrfne söre. yerinde bir hareket 
tir. Diyor kt: 

"Bu ıeklllc manzara. men!natleri mUşterek 
bir Uzakıark limited §irkeU g1bl bl~eydlr. 

Buna karşı Çlnde menfaatleri olan A\'l'Upa 
devlctlertle Amerikanın Uzakp.rk itlerine 
bclkl fllle.n mUdahalcye kalkıgnıalan hesap 

eclllmlJUr. Eğer Avrupa ~evlctlerlle Amerika. 
bayle bir hareket battı tutarak kuvvetlerlnt 
Uzakgsrkn. g6ndermeğe kalkarlaraa fııto o 
zaman yeni bir dllnyıı. hnrbl başlıyacnktJr. 

Uzakşa.rka sefer ebneğe kalkmı§ AVl"Upa 
devlctıcrile Amerika bu 1UreUe n.sıı merkez 
ıertndeki kuvetıerlnt da~ olııcakla.rmdan 

işte o zaman, komllnlznı aleyhtarı cephe er 
kAnı meseleyi Avrupa kıWmda, Akdenizde 
Afrlkada halle - dalın fazla muva!fakiyct 
lbUmallerlle - teşebbua edcblleceklcrdlr. 
Eğer Avrupa ve Amerika, lhtıyaU kayıtlarla 
uzn~arka g1tmezlcrse bu takdirde de ycnt 
UçlU ıttıtalı:, Uzaltşarkta ilk zaterlnl kazan 
nıq olacakbr. 

t)'çtıncU olarak ıu diğer lhUmaUn hatıra 
gelip gelmedlğlnl bllm!yoruz: Eğer Uzak 
eark me!leles! bazılarınca. yani bir dUnya 
hsrblnln mukaddeı.neıd sayılarak maneVT& 
aııemna :ıtlrlllmU,se. diğer deTleUerlD de bu 

ıncselcyl nynen bay!• nbUl f'ltm.~ nt.n-aı1!e 
ı..u~l evve:eınlrde A vnıp:ıJa batı l'!tmeıtt ttr 
dh etmcileıi fht!.mıı.'l yl\ltın ;ok kuvveU! de 

~· ~ s'~f'Gelt bMt"lk yoldUJ'. ?d\1h&kkak 
clİ.n ... ,ndtıı; 

A: Çin, komUnlzm a'cyhtan Oç devletin 
mallkl\neliğine bırakılamaz. 

B: Bu !gtn harbi Uza.k§arktan önce Avru 
pıı.da cereyan eder, ve Amerika bu tııtc mut 
laka Uhdcıılne dU,en roın alır.,, 

"Uzak§:ı.rk, sözde uzaktır. Bu kadar cihan 
§Umul olacak bir harbin ldıı.resl sadece bir 
tnblye meselesidir. İçtinap olunamaz bir bar 
bln tarafları t.aayyUn rttlkten sonra onun 
en muvafık olarak nP.relerde ve nasıl cereyan 
edeceğini artık frn tayin eder. nwıd& hede! 
hasmı mağlCıp edecek saha ve §cklilerın en 
muvafıkıntlan ibarettir. tı bnga. dUştUkten 

sonra iki taraf ayııl ıureUe hareket edecek 
Ur: Almanya ile ltalya lngittere ıtc Fransa 
ve Rusyayı, bunlar da ötekilerini lııkat edebil 
mek 1.sUyeceklerdlr. Böylelikle Çin mueleıii 
n1n Avrupaya nakledJlmlş olncağl ve Avrupa 
sahnesinde hnlledllccrğl meydandadır. Çin 
meselesi, y:ılnrz bir manevra parçası \'O bir 
oyalama l§ldir. Eğer harp, önUnden kaçıla 

maz bir zaruret olursa hallolunacak dava 
ile neticeleri b3§1ta ııeylerdlr, \'e korkunç şey 
ler. Şimdiki haller ve şarUnr içinde- ye-nl 
bir dünya harbinin mesullyetıcrl çok ağ'ır o 
tacağma §Uphe yoktur. 

Acaba bayle bir harp olur muy? 
Blr sual ki tüyler ürpermesinden ona mUs 

bet cevap vermek mUmkUn değildir. 
Fakat barı devletlerin tutumuna göre bu 

ç•kmazdan harpıılz nasıl çıkılacağına da bir 
tUrlU akıl ermlyor. 

tııto haldld vaziyet budur ... 

Yağmur ve kar 
Dün gcccdenbcri gene yağmur yağı. 

yor. Dün sabahtan bu sabah yediye ka· 
dar yağan yağmurun miktarı i,s mi1i -
metredir. Hararet 10 aantigrada kadar 
dUşmüıtUr. Rüzgar yıldıdan saniyede 
dört metre sür'atle esmektedir. Bursa. 
da kar yatmaktadır. 

dla11ata daic --1 esadüf ve 
san'at 

A M.ERİKA'NIN bilmeıll hıııf 

lstanbul kibarları orta 
oyununa bayıhrlardı 
· Ya~aliil: Hiİseyin Rüştü 111 pan 

§eh.rinde iki kard~in ~ 
gele.ni gazetelerde okumUŞS11flU~ 
Biri erkek, biri kız... Küçilk . )-ıl• 
Felek onları biri~irinden ayırın~§· )(İJ1\ 
lar geçmiş, bir yerde biribirlnıııuşlet• 
olduğunu anlıyamadan gö~~ ).a 
sevişmişler, evlerunişler. BırksÇ bjti 
daha geçmiş, ikisini de tanJYall ıur 
çıkıp: "Ayol! siz nasıl karı k.oca. 

0 ~ 
sunuz, siz kardeşsiniz!'' dcmı~· ~ıc, 
mı3lar: Bimdi hem bilmeden ışl det
leri günaha, hem de mahvolan sa!l 

Eski ramazanlo.rd:ı. halkın tiyatro \ 
ihtiyaçlarını ::unlar tatmin ederdi : 

Orta oyunu repe:-tuvarında başlıca 

meşhur oyunlar şunlardı: Kanlı Ni. 
gar, Y:ızicı, Çifte ham:ım, Cephane, 
ters evlenme, Gözlemeci. 

terine yanıyorlarmış... ;: 
Bir romanda, bir hikayede ok ~ 

"Ne kadar bayağı!" diye si~ri~ 
dokunur. "Muharrir bizi ınute eı 
etmek için tesadüfe en akla. ge:.. 
cilveler isnad etmiş. Gerçeğin, ol ıtıl' 
nın güzelliğini, şiirini sezmiyor, oJllç~ 
la heyecan yaratmıyor; bun1J.Jl . ,J 
de - im~an.sız değilse bile - ın.1!11~ 
görülür vakalar icat ediyor" d ef.4 
Herhalde ben öyle derim ve o ç , 
mevzulu romanları, hikiyeleri okutııııı 
ken yüzümün kızardığını du)·at ı6' 
"Muharrir bize bunu da mı re'" U. 
recekti ?" diY.e kitabını elimden at 

Karagöz. ala.franga, alaturka kuk • 
la, hokkabaz, pandomimalar, can'baz. 
lar, orta oyunu, meddahiar, pehlivan. 
lar, Hasan "e Şevkinin tulfıat oyun • 
lariyle, Manakyanın melodramları. 

Buraların ayrı ayrı nıUşterileri 

vardı. Çoeuklar, dumanlı beyaz kah • 
· velcrde, .en dipte, köşeleme kurulmuş 
Karagöz perdesinin kar~ısına geçerler, 
bir taraftan durup dinlenemden fıs .. 
tık, leblebi, kuru üzüm, fındık kebabı, 
keçiboynuzu yerler, bir taraftan da 
bir endaze murabbaındaki perdede du. 
tan göstel'melik aslanın ~abuk kal .. 
dınlmasını eeklerlerdi. 

Derken, birdenbire perdenin ardın. 
dan bir alev parlar, bir şamata, bir 
patırdı; nğzma cıgara kô.ğıdı bağlan. 

rnış ince bir kaını§ın sıkardığı tiz bir 
sesle, defin gürültüleri arasında kor. 
gunç bir el ncyulfuıı, göstermeliği bir. 
den çekip alır, arkasından davudi bir 
ses işitilirdi: 

On kere demedim mi /lana sevme ao. 
kuz ydr! 

İskemleleri, peykeleri dolduran se • 
ytrcilerde bir heyecan, bir telaş ... Göz. 
Jer perdede, başlar ilerile doğru uzan.. 
mış, Karıt.gözle Hacıyvadm konuşma. • 
tarını Jmçrrmamak için kulaklar kiriş. 
te... KaragözUtı. ttihaflıklan .karşısın. 

.,.~~.m~!}n;:-katilıf.J!irdı: 

~f.118'Ö~ ~ı~ '1 ülillir acğil.jt.el 
lif elli efendıler, ıır1" htrkiilı mahalle 
ihtiyarlan ca zevJde seyrederlerdi. 

Hele Karagöz oynatan meşhur katip 
Salih olursa, kahve nükte ve cinas me 
raklılanyla dolar, çocuklara yer kal • 
mazdı: Benim yetiştiğim günlerde !s -
tanbuldıı birçok Karagözciiler vardı. 
F'akat bunlaruı hakiknten en sanatkft... 
tı katip Salihti. 

Meddahların, canba7.larm, hokka • 
bazların, Hasanın, Şevkinir., Mnnakya 
nın. kukla yerlerinin, V~ecilerdeki 
pn.noramanın, müştc.rileri ayrıydı. 

Jtatt!, kapıdaki Ermeni çığırtkanın e. 
lindcki çıngırağı durmadan salhyarak: 

- Acaibi fılem iki b~lı buzağı, A. 
merikan boğa yılanı, deniz kızı, bura. 
da, içerde gösterilooor! .. Haydi, asker 
çocuk Yinni p:ıra, başıbozuk ktrk pa. 
ra ... Haydiii!... 

Narasiyle mU~teriyi davet ettiği ve 
arkasından: 

- Dipten balık ... Enseden aslan! .... 
Cenab Yezdan neler yarntoooor! 

Diye ballandıra. ballandıra methet.. 
tiği hilkat garibelerinin te§hir edildi. 
ği yerlerin bile ayı:ı ayrı mü~terileri 
vardı. TE>raviden sahura kadar bunla • 
rın önü hıncahınç dolar, yollar geçil -
mez bir hale gelirdi. 

Orta oyununa cinas ınerakhları ko. 
şardı. İstanbul kibarları~la, devlet ri. 
cali, hatta sefırler bilha...c:ısa İran se
firi her akşam orta' oyunu scyretmey~ 
gelirlerdi. 

O zamanlar orta oyunu oynıyan bir 
tek kumpanya vardı: Meşhur Hamdi 
efendi kumpanyası ... 

Hamdi tipik b1r adamdı. O hilkaten 
nükted:ın, zarıf, bir insandı. Ciddi ta
vrrları bile ttıhaftı. Bu anlarında, ha. 
fif ela göz ~beklerinin dairesi üst ka. 
pağının altına doğru çekilir, beyazı 
çoğalır, biribirini takib cd n bu ha.re. 
ketle ,yüzüne güldürücü bir şaşkınlık 
~elirdi. Bilhassa mimik r.areketlerin. 
de üstad, hakikaten eşsiz bir sanat • 
kiı.rdı. 

Orta o~ları, tultıat oyunları, Ma. 
naıtyanm oynadığı melodramlar, dram 
komediler ~bi değildi. tstanbulun "pi .. 
tUresk,. inin göstermesi, bazı tipleri 
karlkatUriıe etmesi iFbariyle terPl • • 
yetkirdt 

Bu oyunlar, Osmanlı jmparatorlu • 
ğu !çinde muhtelif unsurlarır. 1.arak. 
terlerini, konuı;ma tarzlarını, Kahve, 
ham"m, meyhane, ev, sokak, cemiyet 
munşeretlerini, hovardalık. kabadayı _ 
lık, sarhoşluk, çapkınlık. zorbalık, ta. 
hakküm ve tagallüb alemlerini, o de • 
virlerde kadınların karakteristik ta. 
raflarını seyircilerin gözleri önünde 
canlandırır, İstanbul !ehçesl, muhte • 
lif milletlerin konuşma tarzları bir. 
kaç sanatkram hünerlle di!e gelirdi. 

Tam te6eklrllllü bir orta oyununda: 

"Zenne takımı denilen ihtiyar, orta 
ya~lı, genç kadın alayı i!e çetrefil bir 
A>·a.b veyn Çcrkes halayık, yahut yel. 

lo::, aptal bir çocuk, Anadolulu bir 
Til:-k, bir İranlı. bir ,zUppe, bir Uz, ge. 
vere bir mahalle ihtiyarı, bir Rumc. 

ı lilL bir Mısırlı, bir Tunuslu, Şaınlı, 
• Hi1-azlr Ara.b, bir Arnavut, bir Yahu. 

eli, Qir zorba, bir KUrd, bir aptal, bir 

freıık, "eşhası vaka" yı teşkil eder. 
di. Görülüyor ki~ eski imparatorluğun 

huılutları içinde yaşıyan bütün millet 
tipl ?ri, orta oyunlarında toplanmak • 
tadrr. Baz:ı.n da oyunların kazandığı 
rağ7'>ete göre, tipler değişir, yerlerine 

:5arı ıoş, enayi, hırpani, culu, aşık, zam 
JJal"\., külhan bevL hırl;b. acuze. minu ~ 
yedi, büyüeü, efsuncu, alık;· ti~aki, 
salı 1(, wrba tipleri konurdu. 
F~ki taklitçiler içinde meddah SU. 

rurl, kunduracı Salih, Ahmet, terzi 
Salih Sokrat, Kemal, ze:ınelerden Cev
det ön safta gclenlerde!ıdi. Aptal rol. 
lerinde Sepetçi Ali Rıza, Refet ve 
kan'mr Sadi, hakik:ıten b!rer kudret
ti. Ali Riza Kavuklu rolünü de mu • 
vaff akıyetle b~arırdı. 

Orta oyunlarının en mühim şahsiye, 
ti pişekarla kavukludur. Pişekar 

akını, işgüzar, iyiyi kötüdc:n farkeden, 
tecrUbeli, yol gösteren :;aşlı bir tip .. 
tir. 

Kavukluya geliııcc, bazan tela§lı, 

güler yU.zlü, bazan haşin, alaycı, bazı 
defa aptal, cahil, budala geçinmek su~ 
retiyle Pişekarı uğraştıra uğra.,tıra, 

kızdıra kızdıra en sonra oyuna uygun 
bir (tekerleme) ile maksadını anlatır
dı. Kavuklularm en bUyük ustalığı, 

(tekerleme) bulmaktaydı. 

Pişekarın kudemavari konuşması, 

sözlerin ara.ı:ımda fazla Jfıgat kullan .. 
ması, kavuklunun bunları anlamayıgı, 
oyunu zenginleştirir, sorguların ea -
§ırtmaçları, kavuklunun lllgatıcri yan .. 
lış söyleyip, pişekarın aüzeıtmesi sey~ 
redenleri güldürürdü. Bu arada cinas. 
lar savrulur, kinayeli Hiflar sarfedi -
lir, nükteler yapıhr, bir avam tabirile 
yutturmacalar biribirini takip ederdi. 

Ben, eski kavuklulardan kör Meh ~ 
medi, usturacı İbrahimler!, Meddah 
lsmetleri, Kanbur Mehmetleri, Mu .. 
hallebici 'Mehmet Alileri, Sarafiml~ 

ri bilmem, pişekiırlardan hamamcı Sü 
ley:manlara, Tosun efendilere, Halil ve 
Mehmet çavuşlara yetişmedim. Fa .. 

Hil.seyin Rü§tü Tırpan 
..... Devamı 11 lııclde 

ğım olur. d' 
Hayatın melodramlar icad etııl ~· 

hakkı_ vardır, birtakım üritler de ~· 
ratmaktan çekinmediği gibi. Birb b'' 
ne yapışık kardeşler, iki b~Iı. tel< ttJ 
caklı çocuklar var. Fakat hıı.)'8 ~ 
emsalini görmek kabildir diye b~..ııı' 
mancmın, bir san'atkarın ~""ı· 
bunları sok •1ağa hakkı yoktur. 'J3t, 
ki büyük bir eserin bir kö~esine 1!6~ 
le bir vakayı, bir tabiat garibe! t' 
- anecdotique mahiyette kalmalt ş~ 
tile - sıkı§tırabilir, onları eseri ıcO 
mihveri ctmeğe hakkı yol:ttur. Çii11 .. 

san'at hayatta pek az görülen ~e)~ 
lerin istismarı değil; bilfık: ... c.:ı (O 

görülen, insan oğlu için umumi ,·c; 
bedi kıymeti olan hallerin tesbı ' 
onla.rın nydmlatılmasıdır. İki }{~ 
oı>.J; _ kim olduıtla.rınt pıtıJrt: ....... l C>"i~ıı 
vişip evlenebilir: bu . ı 1,ıerkes ti' 
b~r manası yoktur; bu, insanlığtll e' 
rihiniı mukadderatını alakadar ed t 
bir hadise değildir. Tesadüf en olO:~ 
tur, hayatın tabit akışının bir net.1 
si değildir. G.rçekten böyle bir ş:~:. 
luncn merak edip va.kanın tafsıl•."' 
nı da öğrenmeğe kalkabilir.iz a.ınıı ~~ 
te o kadar, bundan kendimiz için 
hisse çıkarmamıza imkan yoktur· 

Bittabi Yunnnhlnrın OEdipos c! ' 
sanesini, onu anlatan tragediala.t1; 

nutmuyorum. Fakat onda asıl nıe' , 
OEdipos'un bilmeden anasile evleıı 
m'7i, sonra. vaziyeti anlayınca ~aılt: 
lerınl çıkarması esas hadiee değıl~d. 
ancak bir remroir: kaderin ~" 
OEdipos anh,!lda yazılı olduğu W~H 
felakete uğrar ,.e arzumuz ·iradeIJ" 
ne oltır~a olsun kaderimizden kurtır 
lamıyacağnnızı söyler. Zaten, mest : 
la Sofoklcs'in tragediasında tesa.dU 
fUn o cih-esi bir heyecan tevlidi i~ 
konmamıştır; çUnktl onu ilk d 
olarak seyredenler de neticenin ne_; 
lacağını elbette pek ili biliyorlBJ;, 
O halde tragedianın sonunda. TJl 
kralını gözleri kör görilnce hiç ~ 
hayret duymamışlardır; vakant~ ~ 
bir chemiyeti yoktur, çünkü bUt 
Atinahlar onu, Sofokles'ten dinlcıı1C' 
den ~ok. evYel bilirlerdi. 

Nurullah ATA~ , 
Tashih.- Dünkü yo.zımda şu ci1i:', 

le vardı: "Bir dramı ile, uzunca tı~ 
hikayesi müstesna, eserlerinde ö}'~ 
aykırı .... " MUstesna kelimesi unut11 
MU§. - N. A. ./ 

-----------------~~----~-----_..,, 
Gecelikle dUğOn t 

evine 1tldenln Aktbet 
Kocası Ahmcdin davet edildiği el~; 

ğüne pijama ile gittiğinden dolayı c, 
na halde ıinirlcncne Bayan ~~~ 
düfün evine giderek ıokaktan kOC~ ıs 
bağtrmııtır. Bunu 'duyan Ahmet, cvd,;,. 

' fırlamıı ve kansını yıakalayarak, ıcl 
akıllı dövmüıtür. ~ 

16 Vak'aya, zabıta elkoymu~, Atırntt ffY 
SALI mı Rikkati dövmek tahkir etn'le1' ri"' 

fKtNO!TEŞRtN-1981 •çundan mahkemeye've.rilmi§tir. Si41J' 
Hlcrl: 1356 - Ramazan: ıı / tel ıulh ceza mahkemesinde yapılaJ\ sı• 

Otın~ln clofqa Gtlnetln babtl nıımada Ahmet dört gün hapis ceı• , 
6,•9 16,151 h,_. ı· ı ~ 

~'akit Sab&b Otıe lkfndl .'.:q&m Yataı tmıal na ma ;ı;um olmuıtur. Aynca 33 ır 
5

1
23 11,5g 14,3, ıe,tn, 18,26 e,os ra cezası ödiyecekıir. 
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8ö,.ii;ıer 
~&vaua;sfen ı 

iterek ::· çak}{aJın terazisini ileriye 
l\1t eksik tarının kolunu fazla basa
!e ııı k nıaı Verdiğini, sütçUnün sü
•~ı görnı~~ğını, hatta az çok tah
liıı~ğı § tUcca.rıarın mesela zey -
klllar b~ Pamu§ yağı karıştırdığmı a
~ b~ d~ceye kadar kabul ediyor 
h~cfııs ~ fen adamlarının kendi 
Çitı ~enilenn: hizmet etmiş olmak i
~ k Yenı ke5ifler bulmıya ça~
ftlıııe da lll'§ısında bazılarının da yıLe 
~ ~na.rak o keşfedilen faydalı 
ha~t lı hale getirmelerine i.nsön 
"e "ıa ve hat.ta nefretle bakmaktan 
ııııtditı~allı fen! Sen bu hale düşecek 
~~ denıekten kendini alamıyor. 

I~ kırk. kırk beş sene evvel, 
l~lı"' ın bugünku kadar hileye, ya
~a sapmadıkları bir zamanda 
cı aeııes8?~i ~ezacı mektebinin birin
Glan, ,, ırun nihayetinde son dersimiz 
'1t ga:yrı UZVi kimya" hakkında ho-

"...., bi~ §Öyle demiş.ti: 
eıı ~endiJer! Şimdi siz dünyanın 
de ettUt euı, en faydalı bir fennini el
~ . ıantıedersiniz; halbuki öğ -
l~kaç ~ fennin müntesiplerinden 
~ten kl§i hemclıısini hastalıktan, 
~ bU kurtarmak için kendi hayatla
~ ın.,~ ~hlikelere sokarak yeni bir 
(o~""llakla uğraşırken, ötede bir • 
!.ttud· 0 Yeni ve faydalı §eyin hemen 
~nı ve hatta ondan meseli in
lı\~ topYekfuı öldürecek terkipler 
~ Yapnıakla uğraşıyor. 

~ltıı ll gliserin ile asit nitrigi bulan 

'~l~~· bunlan keşfettikleri za
dJ:., bılır ne kadar sevinmiı:ler-
bir ·,;:aıbuki yine kendilerinden olan 
~tıra 0bcl" ç1Jcını17, bu iki şeyi ka
~tıı be tak "dina!llit" dediğimiz Alla-
~· !Asını nıeydana getirmi~. 

~~e°8:~eyh oknduğunuz fen, insan
ol'tlıı 0 

gtinkU lisana göre bir kelime 
~tç~ğı Yaparak) hfı.dımı yani hi~ 
~ıı ~ değiJ, hadimi, yıkıcısıdır!" 

kı~ f Oca bugUn sağ olup da yeni l'e 
~t'fdah keşifleri, bir de onların 
'-, ~kları akıbeti görseydi klmbilir 

ıl.~(lhal1 'h: '-:~ "01"" •;;lJlPrdi ~ 
"lly'dllğu ~ ... ı.ııı..n..t; : ..... .:ı. ~· ~ 
%ı 01 hıeabı, galiba unuttunnak 
~tıı acak, ki her sene kendi adma 
~at lllakta olan o bilyilk para mu-

t> •
1nr Vasiyet eh.. ı" , 

~aıli "4•J..l9 • • •• 
tı~e~zanı RB.midin en sıkıntılı 

....., 'U den birinde: 
~Uıca,r stadını; ne olur, §U "Nobcl" 
~ d a~a?11dan birini de sana verse
~~ ... ~tını de "kabul ederim ama 
~etik ' Ce"" sine!,, cevabını almıştrm. 

ıı. · ~n ıı-;;_ 
~ bi . o-uı de doktor ahbablanm-
~ le l"inJ ziyarete gitmiştim; o sı
~tas etldisini ölümden kurtardığı bir 
lal'tlan 1 

Celdi; almakta olduğu ilaç -
~e~ is b~~~ biraz da ''bahkyağt" iç
:!,_ hu~'~ıni söyleyince doktor ade
·.ı-~k: hır asabiyetle yerinden fır-

' ~nı haaaa ! dedi, hem parana, 
~. lnidene yazık; piyasa malla-

""' Sah "Vitamin" i almmıo. posa 
)~e teutilıniş Beylerdir; bahkyağı 
~irı.ı ~Ytinyağını iç diyeceğim ama, 
~~lnak şart.iyle; çiliıkü onlar 

~)tlrı. l' §eyler; daha iyisi bol bol 
~ () da~~l diye haykırdı. 
\ lll ~11k~~ kırk sene evvel hoca
'~ ~ edigı sözleri hatırladım ve 
~ltıı etldime "zavallı fen, bu kadar &.- ~ zn,ıydm sen,, dedim. 

"'~ Hüseyin RI FAT 

eşhur cambaz 
Kodona 

Dtışerek ajtır 
( buny~ Yaralandı . 
~· . .ın en rne,hur cambazları olar. 

~b 41 ttıı.ı lilesinin, uzun seneler cih: nşü-
ı \'aff .. 1-
~ t(Jtrıbir ıuı;:yetler kazandıktan .sonra, 
~~ &trayt c t~lihlerinin nasıl döndüğünü 
(_(itti 7'• bırer birer. nasıl dü§erek öl
.;rıa.·~1· Yegane sağ lcalan Halo Ko _ 

'llra. •ile~'. aon ,gösteriıini yaptıktan 
., ~ i~in sının akibetine maruz kalma -
tl'rrıı! i cambazlığı terketmeğe l:.arar 
~ l3lıgu: duğunu yazmıştık. 
:ır ~ gelen Fransız gazeteleri, me§ 

ta... baz aı'le · · bu · · 
·• D~ sının son ferdının de 

'ıı bUSteti • t 

~ tcıt~ §ı esnasında düşerek, ağır 
~ t:-cıc~t ~ralandrğını yazmaktadırlar. 
t(Jc d·~· aıo Kordonanrn hayatı tt;hli. to ~Glldi 
~i.. r ve bu sukutu onu llneak ,,-en ı. · k 

ır ten uıaklattıracaktır. 

Fatih Atpaz.arı 0 saatte bitmişti. Ortada, ~boş birkaç hayvan do~yordu ı 

lstanbul konuşuyor ! 

F8tih At pazarında 
Atların kıymeti artmış, fakat peşin para ile 

alacak adam yokmuş ! 
Yaz a n: Haberci 

Fatihteki Atpazarı. cidden görülmi
ye değer bir yerdir. !stanbuldaki, at, 
katır ve eşek piyasasmın bütün alı§ve. 
riıi, haftada bir çarpmba günleri be
nim gezmeğe başlad.ğım meydanda ya- • 
pıtır, o gün, pazarın kuru1duğu gün ol
duğu halde, gerek ben, gerekse yanım
daki arkadaşım foto Ali, pazar yerini 
bomboş bulunca ~:::.ıırıp kalmıştık. 

tık rastgcldiğimiz adama, bunun se
bebini sordum: 

- Pazar biteli iki saat oluyor, geç 
kaldınız, dedi. 

Saate baktım, henüz 16 yı bulmamıı
tı. Ayni adam izah etti: 

- razarmı,rz: saoanın dokuzunda 
baılar, 14 te biter .. 

Meydanın köşesinde buca~ında bi -
rikmiı ot artıklarının, süpürüler:l: kü
me küme toplanmış kinlbilir dört beş 
saat evvel ne kadar pis olan meydan, 
§U dakik'ıılda tertemiz bir hal almıştı. 
Meydanın etrafını çeviren evlerin ö. 

nünde bombo§ duran aral:ıelarla, ortada 
ba§Iboş dolaşan bir çift at olmasa bura
nın Atpazarı olduğu kolay kolay anla -
şılmryacak bile. 

Meydanın tam ortasında oir kuli.~e, 
aağında da srra ağaçlar vardr. Bu ağç. 
lanfan birisinin dibine b:ığlanmış küçük 
bir merkep, bu hayvancıklarla nakliyat 
yasağından dolayı hemcinslerini epey -
dir görmediğimiz için oldukça garibimi. 
ze gitti. Arkadaşrma : 

- Bak, ahcısr Çtkmamıı, öyle ya ye
ni belediye talimatnamesinden sonra 
kim e~k alır! •. dedim. 

- Kim mi alır •. Çok birader. Geçen
lerde yakalanan eıek mezbahalarından 
haberin yok galiba.. MalUm ya eşek 
eti, dana etine benzermiı 1 Onun için 
merak etme, semiz eşeklere daima müş 
teri vardır 1. • 

Dostumun sözleri bir şakadan ibaret
ti, amma, bana daha geçenlerde üst üste 
meydana çıkan eşek eti satışı vak'a -
larmı hatırlattığı için epey midemi bu
landırdı: 

- Kafi, kafi, diye lafı kestim.. 
Böyle konuşurken bir taraftan da 

yürüdüğümüz için, alt taraftaki kapısın
dan girdiğimiz ı.ıeydanın yavaş yavaş 

-

Fatih Atpazan m.etJd<ıntn dan blr görilnil§ ... 
üstba§tna varmıştık. Etrafımızda meb - - O zincirler bir şey değil, atları 

zulen görülen ahırlardan bir tanesi §İm bağlamak için amma, bizim canımızı sı. 
di karıınuzda bulunuyordu. kan zincirler, ıu be'lcdiyenin pazar gün-
Kapmın üzerindeki levhayı okumak. teri meydanın geçitlerine gerdiği zincir-

la me§gul olan arkadaşrm kolumu dürt- terdir. Sözde bununla arabaların pazar 
tü: yerine girmeleri menedilecekmiş. Hal -

- Burada cambaz vannıı, bak 1 de
di. 

Ben, (At cambazı) tabirinin bu1un. 
duğumuz mahalde ne manaya geldiğini 
biliyordum. Onun için doetumun söz -
terine güldüm .. 

- Senin bildiğin m1nada camzar de
ğil bunlar, at alım satımı ile ınetgul 0-

Janlara da at cambazı denir, diye izah 
t-ttim ..• 

Biz dükkanın içindeki iki esnafla ko
nuşurke~ etrafımıza batkalarr da top 
lanmıştı. İtlerin son günlerde biraz art
mış olmasına rağmen, eaki itlerin ar
trk kalmadığından, sırt hamallıfmdan 
sonra arabaların iti arttığı için atlann 
da bir kaç misli kıymetlendiğinden, fa
kat alıcılar da para bulunmadığı ve 

herkes taksitle alı§ veri§ etmek istddiği 
için öyle pek te keyifli sanılar yapıla -
madrğmdan bahsediyorlardı. 

buki, at alaoak adam, tabii hayvanları 
bir kere arabaya koşup tecübe etmek 
ister .. Halbuki arabalar içc;i bırakılma -
yınca bu İ§ çok zahmetli oluyor .• 

Ben tekrar sordum: 

- Niçin böyle söylüyorsunuz, beledi
ye her halde sizin menfaatinizi düşün -
mek için böyle hareket etmiştir. Eğer 

bu iıiniri bozuyorsa, gider, derdinizi 
anlatırsınız, elbet bir çaresine bakarlar. 

_Ne diyorsunuz, bay, diye söylen -
diler. Gidip söylersek zincirleri, sağlam 
iki misline çıkanrlar. Çünkü belediye 
bizim buradan kaçmamızı istiyor. Bu
nun için ide ne kıadar müşkülat varsa 
çıkarıyor. Belediyenin fikrince, böyle 
şehir ortasında Atparan olmazmıı. Hat 
t! bu düşünce ile pazarı bir sıra kaldır
mak ta istedi. O zaman biz de Dahiliye 
V ekfiletine müracaat ettik. ''Belediye 
düşüncesinde belki haklıdır amma, ev -

Tam bu srrada, önümüzdeki 
duvarlraında asrlı zincirler 
ilişti: 

binanın vela asri bir ahır, pazar yeri yapsın, son 
gözüıne ra biri atsın,, dcidik .• Bu vaziyet karşı -

- Nedir bunlar diye sordum. 
Bu sualim ile sanki karımidakilerin 

dertlerini deşmiştim. 

srnda it bütçeye dayandı. Tabii bele -
diyede bu i~ ayrılacak tahsisat bulu -
namadı ve biz de ister istemez eskisi 
gibi burada kaldık. Fakat doğrusunu 
isterseniz, bu işttn ne belddiye mcm -
nun, ne de biz, keşke asri bir Atpazarı 
yapılsa da, hep oraya gitsek .• 

Belki daha da söyliyeceklerıdi amma, 
birdenbire yanrrt}tzda beliren temiz gi
yinmiş bir adam - ki onun ıcla buralı 
cambazlardan olduğunu sonradan öğ • 
rendik - lafa karı§tr. 

- Ba§ınıza İ§ mi açmak istiyorsu -
nuz, sonra baylar bunların hepsini ya • 
ucaklar, belediye hepinize büsbütün 
krzacak, diye tam manasiyle pişmiş aşa 
su kattr. Demindenberi güzel güzel 
konuşanlar~ hep birden dut yemi~ bülbü 
le dön.diller. 

Tabii artık biz de Atpazarında daha 
fazla kalmadık. Ve meydanın Fat:h ca
misi istikametindeki kapısından mahal· 
le aralarına çıktrk. HABERCI 
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14dlı CÜIJ.Ol! Ai,; ........__..... ,,_., ,,,,_.., .-- __ .....__.., 
DmpaıratoırnçeDeır 

ve gözdeDeır 
Her memleketin tarihinde, lmpara 

!oriçe olmadan, onlardan daha ziyade 
kudret ve nüfuz sahibi, he1 istediğini 
yaptırmağa muvatfak olan birçck ka 
dınlar görüfür. 

Bunlar, lmparatori;elerden daha 
hür, aha serbest ve daha debdebeli bir 
hayat yaşıyorlar, büy!Jk bir ihtişam için 
de ömür sürüyorlardı. 

Nüfuzları, hakir.'\!yetleri onlarda:ı 

90k üstündü. SüsKi sa . . ylan, salonları 
· .ğerinc baha biçilıniyen m::cevhene 
ri, Lşakluı, · al:ıyıida:ı, dalkav:.ıklarr, 
saz heyetlt'ri vardı. ~ir cediklt ri il:i ol 
mazdı bunlar: ı ... 

Filhak:l:a re •. - ~ ziyafetlerde, mera 
simlerde kıraliçeler gibi imparatorun 
yanında bulı!Jlmaz1ardı. Fakat impara 
torlar resmi hayatlarının. resmi vazi 
r tlerinin dı:·:ı··- dıı.ima bur.larl.ı bera 
ber bulunur, sözlerini krrmazlar, iste 
dikleri bütün !eyleri yaparlardı. 

Bir hanedana, yüksek bir aileye 
mensup olma.dıklarr hale, zekalariyle, 
kurnazlıklarile imparatorun kalplerini 
büyülemiıleri. 

Teodora, bir dansözdü. Küçük bir 
memurun lazıy.ch. Tcofarun babası da 
bir meyhaneciydi. Yalnız, Zeo, haneda 
na mensuptu. 

Para, iktidar, mevki, ihtişam ve ceb 
dehe bu kadınlan pek çabuk deği§tir 

mif, fazlaca timartmııtı. Güzellikleri 
ni, tuvaletlere gösterdikleri titiz itina 
ile arttırmıılar, gülüılerinin sihiri, göz 
Jcrinin tatlı bakı§ı ile yalnız imparato 
run değil, daha birçok kimseleri11 kalp 
lerini bir alev gibi sarmıılar ve yalnru§ 
lardr. 

İmparatoriçelerin düşündükleri yal 
nız ve yalnız ıunlardan ibaretti: 

Tuvalet: 
Saz ve sarkı 1 
Sarayd~ sabahtan akşama kadar. 

süslenirler, kotrnlar sürerler, vücutla
rının dilber inhinalarıru. sır saklamıyan 
aynalar karşısında seyrederlerdi. 

Sazın ve eesin çapkın nağmeleri, gı
cıklayıcı ahenkleri içinde ömür sürer
lerdi. 

Bizans imparatoriçelerinin sarayları, 

şehrin velvelesinden uıak, Marmararun 
bütün güzelliğini kucaklıyan bir yerde 
idi. Etrafı biiyük bahçelerle çevrilmişti. 
Bahçelerin sessizliğini, ıürini havuzla
nn fiksiyelerinden fııkıran suların ır
nltısı ihl11 ederdi. 

Oğusta. en küçük arzusuna, uf:tk 
bir işaretine canını feda edecek mabeyn
ı..:iler, müaahipler, nedimler arasında ya
ııyordu. Sarayın (harem dairesi) nde 
(inci) ve (yaz) adlı daireler vardı. Sa
lonun kubbeleri dört mermer direk üze 
rine oturtulmuıtu. Duvarlar freskolar
ıa, kubbeler mozaiklerle süslüycia. Yer· 
ler, beyaz mermer döıeliydi. (Kışlık da
ire), (Sevgi odası) ve imparatoriçele
rin doğurmalarma ma.;sus (Erguvani 
oda) nın duvarlannr kaplıyan yeşil 

Tsalya somakileriyle, yerdeki mozaikler 
güzel bir uygunlukla gözleri ve kalpleri 
çekiyordu. 

(Justinyen) in eıi olmadan evvel, 
kibirli bir hayat ya~an. vücudünü rast 
gelene peşke, çekip ktraltyan(Teodv~ra~ 
imparatoriçe olduktan so~ra .d~gıştı. 
Y•:.ikseldiği mevkiin ehemmıyetını kav
radı Uübali hallerinden vazgeçti. A
§ift; meırebliği bıraktı, ağır bir kcuiın 
oldu. 

Teodora, uykuyu pek severdi. Gün
düzleri, geç vakitlere kadar uyur, on 
birden evvel yatağından çıkmazdı. Kal
kar kalkmaz banyoya girer, sonra pud
ralanır, bayıltıcı koku1ar sürer, Ergu
van!, kenarları sırma ile işlemeli uzun 
sabahlığına bürünür, geniı bir sedire 
uzanır, dinlenir.eli. 

Ak!am yemekleri :uzun sürerdi. Bu 
sırada çalgılar çalrnır, şarkılar söyle
nir. soytarılar, §aklabanlıklar, tuhaf
lıklar yapar, imparatoriseyi, misafirleri-
ni göldürmeğe çalı§ırlardı. . 

Zeo, elJi ya§ındaydı. Fakat pek 
genç görünüyordu. Uzunca boyluydu. 
Penbe bir ~ni vardı. Altrn saçtan, ba
şında bir 'lıurassa taç gibiydi. Sa· 
de elbiseler giyinir, sırmalı, ipekli şey
leri sevmezdi. En ziyade ehemmiyet 
verdiği şey tuvaletti: Yilz tuvaleti! ... 

Güneıten müteesdr olmamak için 
günüzleri dr§arı çıkmaz, hususi dai
resinde, büyük bir :ıtcı karşrsında, 
Hindistan.dan, Habe§istandan. getirtti-

(L1lt/en. sayfayı çviriniz) 
H. Rüıtü TIRPAN 



ZehirJig·az 
kursları başladı 

Bir milddettenberi haz"°ltkları yapı· denm edenler yu.ilenecekleıdit. Jtara 
~an zepirli ıazlardan korunma kurslan, tara devam etmiyenlerdm bet liradan 
dUn akpmdan itibaren, istanbulun bil- 25 liraya kadar para ~ alrMcaktJr. 
tün semtlerdeki Halkcvlerindc, ilk Öğretilecek dertler platehr: 
ve orta okulJannda ;ıçılnuı ve derslere H • . eJa.--ı-
baıtaııınııtır. ava mubarebelerirun ~-,.eti, 

Açılan kurslar 45 tanedir. Ders ver_ z.ehirJi .cazbnn ta~e~ askeri '-'1-
mck üzere 300 doktor, 300 öğretmen ve fı, nb:Jp, yancın, zehırlı saz, bomba 
cezacı ıeçilmiftir. Bunlar her hafta her ve ıülleJerin tesirleri, balbn taarruza 
mmtalca:da, haftada üç ıece ve birer sa.. uğrama mti§külleri, müneetat ve 'lba-
at Hhirli pzlar hakkında dersler vere- sın lron:n:ma çareleri, ıadırm kıtDan.. 
celderctir. ma ve atılma tarsla:ı. ıulann lana~. 

Kurslarda tcdrisa- akşamları o:t do
~da :baflıyacaktır. Tedrisat on beş 
gün •lirecek, on beş giln sonra kursa 

Dış • 
sıgasa 

eşyada bhna r:ıliddetJeri, siı n nevi • 

teri, srpnaklar, tek \ıqına korunma, 
maske ve bunların kuDanıı tarzlan .. 

Tramvay kazası 
ispanya mllselesl Bir kızcaA-ızıo ayak 

ne \l&zlyette? parmakları kesildi 
_.. Ba~tarL"l 2 lııclde Dün akşam Ycdikulede bir trarway 

bir ltflU fm:talamıştır. lngflfz Avam kazası olmuştur. 
kamarasında şiddetli tenkldleTe uğ- Sultanahmet kız orta mektep tale
raraıı bu taran batlı g'östermek i- besinden MÜ§erref dün evine gitr;•ek 
cJn hariciye ve:km Eden, lspan7a 

1 

üzere Su1tanahmette.n Yedikule tranı
yanmadasının dörtte Uç~ Franko vayına binmiştir. Yedikule eczane~i ö-

lhük1üınetinln elinde bulunduğunu, nünde tramveydan atlamak J8temif, 
ng ıterenln kendi menraatıerJnf ko-

ramat ıcın bu bQkl'ımet He mUnase- ı kapıyı açmış, bu sırada. bir kl5feyt 
bete &lt)şmek mecburtyeUnde kaldı-• dönmekte olan tramvayın sarsıntıar 
ğnıı btıdlrmişUr. Oerçl devletler hu-1 yüzünden yere düşerek tekerlekl-J.ı· al
kukunull pek ince olan kaidelerine t tında kalmıştır. Tramvay tekerlekle • 
göre, lngnterenin bu hareketi Fran- 1 • MU rreı· h -·-•" 
ko bUk!lmctlnln tanrnmasr demek 1 rı te ın er ikJ yağmm p-..-· 
değildir. Fakat Franko ile münase- larını dibinden keaıiftir. Tramny 
bete glrlıtlkten ve sefir namr nltrndrı altından çıkanlan kız ecaneye, ora -
olman da mUmestlller ,.e konsolos- dan da hastaneye kaldmJm1ttJJ". 
Iar teati ettikten sonra, bu vaziyetin 
devletler hukuku kaidelerinde adı 
ne olduğunu nraşt.trmanın ameıt bir 
fayda!!ı olamaz. 

Hakikat şudur ki İngiltere hGkrı
meUnln Frankoya karşr sfyaectınde 
bir tebedCIDJ görüimeğe başlamıetır. 
Frankonun bpanya harbini kazana .. 
calını anlamaya başJıyan lnglltere
nln şimdiden bu hilk(lmet ile lyt mU
nasebet tesis etmeğe çalıştığı htsıe
dlllyor. İtalya slllblarrnın yardımlle 
kurulan FraP,ko ,PUkümotlnl, 1ngfl. 
tere diplomasi yolu ile kazanmıya 
calışryor. Tarihte buna benzer va
ziyetler yok değildir. "93,. harbin
den sonra Çarlık Rusraıınnı sllAh
larile kurulan Bulgar prensliğini de 
lnrtllz diplomasisi kendisine celbet
mefe munftak olmamış mıydı? E
sasen İngiltere, böyle bir neticeyi 
dalma g6z6nündc tutarak, İspanya 
meıeleainde tararaız olduğunu, siya
seti, lspanya halkının kendi mukad
'deratına hlklm olmasını temin nok 
tasında toplandığını ikide bir tekrar 
ediyordu. 

Blr mUddettenbert saJAhlyetıı tn
gtllz devlet adamlarının ağızlarında 
1sp1Lnya milletini Frankonun temsil 
ettiğine 1nanmıya başladıklarına de-
IAlet edecek ıözler dönUp dolaşmak
tadır. Frankoyu ast tellkkl eden 1n
glllz gazeteleri de davasının haklı 
tarafı oldulunu sôylemeğe başlamış 
lardır. İngiliz politikasının bu yent 
tecelllsl. eakt bir poltttka dUsturu
nun tfadeıldlr: Muzaffer olan dalma 
haldı tıkar. (Ulustan) 

A. Ş. ESMER 

Hariciye veklll 
ıehrlmlzde 

Dışbakaııımız Tevfik Rilştü Aras 
bu sabahki trenle Ankaradan şehri
mize gelmiş, Perapalas oteline inmiş 
tfr. RQştll Aras 1stanbulda ne gün 
kalarak 'ti•lerlnt tedavi ettirecektir. 

-
ği nadide otları, siçekleri biribirlerinc 
kqtırarak eksirler, llvantalar, patlar 
yaptınr, bunlann yapılmasına nezaret 
eder, 10nra bunlarla vUcudüno:ı ovdu
rur, ayna karşısrnda saatlerce penbc 
vllcudunun ihtirası kamçılryan dolgun
luklannr seyrederdi. 

Kd.:asr (Romen Argir) karısının 
devlet iılerine kan§mamasından, yal· 
nız güzelliğini devam ettirmek çarele-

rini aramakla meıgul olmasından a§.frı 
derecede m:mnundu. Çünkü imparator

luğu o idare ediyordu, bir int>arator gi 
bi hüküm o:irüyor~u. Fakat, eliyle en 

ıiddetli zehirler yapmakla ıöhret kaza 
nan (Fesatçı Teonan) ın torunu (Ze
o) da bilyük anasına çekti, (Rorncn 
Arıir) den artık usandıiı için, lavanta 
yaparken, çok kuvvetli ve tesiri ağır bir 
zehir hazırladı, kocasına yutturdu ve 
penbe vUcudunu, gilrbüz saray muh:ırız ı· 
zabitlerinin kolları arasına attı l 

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 

Zavallı saralı 
Beyuıtta DikWtqta Saatçi bayı· 

nnda inekçi Ahmedin manduumcla. 
oturan Ahmedin kainblraderi Süley -
man dün ansızın ortadan bybolmut
tur. Sar'a illetine mUptell olan Silley
manın nereye gittlif merakla brJı • 
lanmıı. kendiıl aranmıya b-.lanmıt • 
tır. Uzun ıllren bir arama netJce11inde 
Süleymanm "c.i.edi ınandrra nvu.mu -
on bulunmutlur. Süleymanm bir 1ara 

nöbeti eenaaında buraya du,tüğQ an· 
laşılmıştrr. 

Tilllln meraklısı 
hırsız 

Fatihte Macar caddesinde tUtUncU 
HUseyinin dükkanı açılml§, pul, ciga
ra, tUtün çalınmıştı. Emniyet ikinci 

eube memurları tarafından yapılan sı
kı tahkikat neticesinde hırsızın. dük
kan kom§usu kasap Selimin oğlu Fu
at olduğu anlaşılmış, yakalanrnt§lır. 
Çocuğun çaldığı e~yalann bir kısmı 
meydana çıkanlmıştır. 

Oenf ze dUşen kız 
Hasköyde oturan 19 yaımda Beki 

ismindeki kız diln dokuz numaralı va
purla köprüye gelirken muva:zen~inl 
kaybedip denize dil§m0f, vapur dur
durularak kurtanlmrştır. 

Belkemlğl kırılan 
çocuk 

Cağaloğlu ortamektep talebeJeri 
dün topl11 bir halde Tarih Sergisini 
ziyarete giderlerken Dervif ismindeki 
bir talebe arkadaşlanndan Doktor Ke
malin oğlu on beş yaşındaki Oğuzu 

ansızın arkasından itmiştir. 

Oğuz yere dil$nil§, kalkamamııttr. 
Sıhhi imdad otomobili çağmlmı,, O-

ğuz hastaneye kaldırılmıştır. Zavallı 
çocuğun bel kemiği kmlmı§trr. 

Tramvay şirketi 
hAIA ısrar ediyor 
l{öprUnün Karaköye yakın olan 

durak yerinde tramYaya binenler
den bir kıta fazla ücret alınmasına 
belediye ıttraz ederok şirkete ihtar
da bulunmuştu. Şirket mukavelena
mesini lleri sUrerek hareketinin doğ 
ru olduğunu btldlrmlştlr. 

Belediye reisli~ makamı bu vaıi
yett esaslı bir surette tetltlke başla
mıştır. 

300 milyonluk altın 
Le !'l'avre, lG (A,A.) - Normau- 1 

dle posta. va:puru dO.n öğleden ıonra 
buraya. gelmlşttr. Amerika.dan gelen 
bu vapurda 102 fıı;r ve 1% ıa.ndrk 
nltıa bulunmaktadır. Altınların kıy 
meU tal.:riben SOO milyon franktır. 
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Yahudi 
Talat Paşa tüccarlar 

Tetribımı derceffmed&, 1m1r cUleris.. Bu l(ldlşle Leblstanda 

ZeJzeıe 
Sovyet Rusyada eP' 

zarar y aplı f'' 
il.stanbul, l,5 (A. A.) - D~ 4' 

zar günü saat on Uçü beş ~;~ 
saniye geçe İstanbul rasathane'' 
detU bir zelzele kaydetmiştir• ,;r 

iş yapamıyaeaklar 
V&J'IOva, 15 (A. A.) - Memleketin 

------------· her tarafından gelen binlerce tUcca-

ltalyan çiftçileri :..ı~u e:ıı~~=~~ 
Kom8nlst fırkası maı111men1n ,.ıım Leihlilere ilWe • -

• 

1 dilmeelni n Yahudllerlıı Lehf9tan tJ. 

Merkez ti.stilniln !stanbuld~,...,) • 
if eai 3200 kilometre tahmin ~
tedir. 

Sovyet Rusyada _, 
urmak lstemlıler caretinde nutuzlarma mlni olunn1uı- Moskova, 15 (A. A.) - Ha"" 

Jtoma, 15 (A. A.) - Romaya '20 ld· m t.tiyen bir karar 8Uretinhı kabulü babiri bildiriyor: fd' 
Bugiin saat 17 de, Stalinı~ ; 

kend, Kokandda ~iddetli bir ~ıJ 
mil§ ve birçok büyük binalarda~ 
Jar vukua gelmiştir. Ahali ao 4'; 
dökülmü§tür. TaceJdstanda beye) 
old11ğu haber verilmektedir.__/ 

lometre maalede kllıı Genanetı 4S ile kapannuttrr. 
~. Jıomtını.t fırkuım ~ t. 
lla etmeie teıeb1taa etmJt olmak tab-
metiyJe huamd mahkeme huzuruna Çt· 

kacaklardD'. Betbea mttttehlm olan Or 
1an11o Bernardfam 11maam.t c1ev~ • 
Jenteıı blrhWı merlreR De mDnuebfıt. 
ler lhdaa etmı, oldvfu 8&;JlenemJrte.. 
dtr. Muınmlardan bir grup, 'bu sa.balı 
mahkeme huzuruna çıkmrşt.tr. 

Alman komUnlst 
llderl ne oldu ? 

Londra, ıs (A.A..) - Amele ~utisi 
ınebualanndan Scren90n ile Jobn Val
ker Alman komünist partisinin eıki tefi 
Thael~nn ile ıörü~rnefe beyhude uğ
raştıktan tonra dün Berlinden udet et
mişlerdir. 

Alman memurlalı koatUnum milc.1 • 
bidinin nerede mahpuı bulunduğunu 
söylemek !stememiJler ve İngiliz ır.ebuı 
lannm ıuallerine cnap vermekten ne
Abtle imtina etmıitler'ılir. 

MEVSiMiN BiRiCiK b'OYOK 

G A L A s 1 tereflne 
2 bilyük film blrden 

1 ·Kalpazanıa.-. 
Çetesi. 

Baı rolde: Chester Morriı: Margot 
Grahame 

2-Ateş Taburu 

L. 
Her lı:esçıe sevilen meıfiur artist ı 

JACK HOL T'un en bilyük muvaf· 
kıycti kudretli ve muazam b:r filmi 

Mısırda ı 7 Uolversl
tell tevk.lf edfldl 

Kahire, 15 Ul.A.) - DUn Univer•i • 
tede bir arbede çıimı,.tır. 1933 aeııetin· 
deki kırgaplıklar nnaaında ölenlerin 
namına dikilen heykele bir çelenk koy
makta olan fen fakültesi reisi ile mavi 
gömlekliletin kumandanı fena mu:ıme. 
leye maruz kalrm§tır 

Talcbcleı'den butlan ağır ıurette ya 
ra!anmı§tır. Poliı on yedi talebeyi tev
kif etmf ıtir. 

Askerlik dersleri ve 
kadın muallimler 
Liselerde okuyan kız talebeler 

ders yrlından itibaren askerlik ders 
lerf almaya başlamıtlardır. 

Kız talebeler askerlik dersine ha
zırlanırken mevcut kadın öfretmen 
Jerln de ukerllk bllgllerf nf çoğalt
mak ve askerliğe hazırlanmış bl'r 
halde bulunmalarının temini dllştı
nillmeıktedfr. • 

Ekmek fiyatı 
10 para arttı ~ 

Belediye narh komisyonu dil» 1' 
~anmış ekmek fiyatlarına zad 
mışhr. )f 

Birinci nevi ekmek tıyatı oll .P'. 
cuk kuruştan on kuruş otuz pafs ~ 
ikinci nevt ekmeğin fiyatı dolt11,(! 
raş, otuz paradan ı o kuruşa çı~..,ır 
rnıştır. FranceJA fiyatı fpka edl 
Ur. ___/ 

Atatürl< 
Bra-anl Bakır madt' 

Jerlol tetkik el~ 
..,... Bqtarab l ;;. 

rlf buyurmuşlardır. Gerek gill~ 0,J 
ta cerek o iblnaların i~inde bullltes' 
blnlerco vatandaş candan gelCJl :..at 
bUrlerle .AtatUrke tazim ve talı,.,..
lerlnl arzetmlşlcrdir. ~~ 

Atatürk, halkevlnden doğruc• ffJ 
ferans aalonuna azimet buy11r~Dıl' 
burada mUbarek kudilmlerın• .,el' 

m~ j:7fl l zar eden zabitan, memurin '"e ı• 
D a. • diye erkAnı ve lkl bini mUteca\'iJ 1 

~ 12 dm, erkek vatandaşın fasılasız~-' 
tSTA.'llt"BUL: retli alkışlan arasında kendil fi" 

18,30 pl&kla dans muslklııJ lM:S Eınlııtınn tahsis edllen locayı teşrif etıııJ tf 
Halkevl n11rtyat kolu ııamma lıı:onteraoıı: ve ıahnede halke,·l musiki he1e rif 

rafından btiyllk bir meharetıe •1,r 
19 muaı, Bayan Nlne, 19,::0 han. ra.po nan parçaları takdirle dlnleıJllr 
sal: Bayan Nine tarafından 19,30 b&V& rapo 

dir. f 
ru 19,3S konferana: ElllbM>DU Halli.evi eo.y.l Bundan t.onra. n:ı. ... -.-~ '--~1~t\ 
.)'IU"Wü& 9<&UCaA ~..ıuwı.. uun.~• u v~........u "'-l::YUC:L "~~l;UU UUU! UA. .. oo.ı.t~· • t>UJ1t:~1~1dt 
çubuklu <romatizmaların öfı'Cmul ıa.zun "' i~ Sene sonra tekrar DJy~ 
gelen bUgller) 19,:S5 borsa haberim 20,00 da bulunuyorum.Dünyanın en ";o' 
KlAJılk tflrk ml18tkl!I: Okuyan Nurt Ham TO en modern bir binası içinde, ı,t 
Keman RCJ&t: Tanbur DUrrt: Ut Sedat: Ka dern, ncfl.8 bir musiki dhıliyere~~· 
nun Vecclhe: Kemençe Kem&ı NlyUt: Nef fOriyetln medeni bir halkı huıtw 
Tevfik 20,30 Ömer Rıza t&rafmı5an an.be& da. bu halkın evinde.. ~ 
al:Sylev :.ıo,•G Vedia Rıu •• arka4qlan tara Bundan duydu~ zevk T8 j 
!mdan tUrk muaiktai ve balk ıarkılan (aat detin nelı:adar filksek old11ğııJl;,r 
ayan 21,1s orkeatra 22,ııı ajana haber bette takdir edersiniz. Bunu 
Jerl 22,30 plAkla ııolo: Opera .,8 operet par detmekle bahttrarmı.,. 
çatan 22,IKI eon haberlu n ertell ıtınnn Bakır maden: erin de ıd' 
programı 23,00 SON. Maden, 15 (A,A,) - Geceyi ~-tf 
BtnUtEŞ: geclren Atatnrk, öğleyin Göl ıı'f 

ıs,ırs Pille, 19,15 Rumen havai~ 20. trenden inerek bir mUddet te'V• ,r 
kooaer, 21,0:1 prkılar. 21,25 r&dyo orkff6 tan ıonra ıeyabaUerfnc devaınl• 
raamm konseri, 22,45 kate konaer. at 14,10 da Madene geldiler. ntr' 
•UDAPı:_... istasyonda birinci umumi Sil.~· 

.,~ .... : tlş ve Diyarbakır valisi, kayına1' .. 
19,45 BUd&pefte koııatr orkutruı, 22.~ r 

pWc, 23,30 ınnnan kon .. rı. 24,10 e&Jon or ve halk tarafından karşılandıltı · ııt 
llutı'ut. .A.tatUrk burada otomobille b• ı 
Bl:JtLlN: madenleri ocaklarına kadar çı1'~r 

lar ve tesisat, inşaat ve maden l ,ıO' 
19 radyo orlce9trUI. '°•10 oda mU81k!af, aall hakkında alA.kadarlardan :al 

21,ıo ID&rf n nı. ııavaıan. 22 plik, 21,80 mat almıelardrr. ~· 
hafit mllzik ve cub&Dd, Bir saat kadar ıllren tetkUd• ~ 
VARŞOVA: den sonra istasyona dönmtışıer,,ı 

21 danı mllzll'f, 22 kllelk koııaer, 23,& la& 16,20 de Dlyarbakrra dofru seY• 

fllınblk, -

Baş, diş, nezle, grip, romatizr1'16 YARIN 

ALKAZAR 
ve btıtlln ağnlannııı derhal keser. 

1 rcabın... mUnde 3 kafa ahnablllr 

.__1_Si.·n.em•uın-cla_bqh_y•or•. -.:j 

Şehzadebaşı FERAH tiyatrosunda 
Bu akşam fevkalade Ramazan 

varyetelerıne ilaveten 

Bayan SAf iVE ye arkadaşları 
l'evka18d• konseri 

i81etlcr pel:az blmıftır. bd>hama nsabal kaJmımÜ için firndiden rr.Uncaat ediniz. Telefon: 213.59 
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'21?' ilinizde o aaıun eldiven mi var 
itfr'' Zannederim ki, bayım, bu küçük 

lf •izi idam ettirmeğe kafidir. 

~ıı ~Allahın belası herif ... Bu itlere ni 
"'1lfnunu IOktan? 

lf ~rtık itidal:nl tamamiyle kaybeden 
~ Gel, bütün kin n &ayziyle 

0rıun üzttine atladı. 

~et Yenin Jap ondan daha atik 
ı.._ Deliltanhyı demir cibi sat· 

tlleriyle yakaladı. 

"-- J-.. Rlhardı ramı diier Nor 
tilbı~el ! Sizi taanur..üdlU katillere cir!ı 
1>tr ~den d<.layı tevkif ediyorum Hı 
~ ~eyim ki, •lmnızoan çıkacak her 

ll'ıuhakenıede tekrar edilecektir. 

iti ltatn o derece heyecana kapılmı§tı 
• tırıtı 

)I~ r zırtır titreyordu. Adeta ba 
1r •llmetJeri 181terdi. 

dı. ı-. ı:vıl poliı chıarıda bekliyorlar 

Onlar i•ftnldı. 
c~ ~Or~n Geli alıp ,&ötUrdüler. Jap 

··ndiJeriyle berab:r ritti. 

t,L_~uaro :1, ber:ıber k&lan Klanıi bir 
~lt "d nı 'la: savurdu. 

~ Bay Puaro. dedi, bravo liae ... 1 
l\ı "'1te unutamiya:ağım bir heyd:1 
trtı ''!•tttnız banı... Tebrik ~ ederim 

';!"• bir poUı hafiyesi imiısinls t 
uaro te.azuıa cUltimltdi. 

- Aıla bir erkeii onun gibi ıeve
miyeceğim .• 

Puaro: 

- Tabii ... dedi, BUttn bunlar, sisin 
için bitti artık. 

Mari, bqlyle .. evet 1" itareti yaptı. 
- Bundan sonra kendime faydalı 

bir it anyonam. 

Puaro, koJtulunda arkaya doğru fU 
inadı. 

- Sise tavsiyem, DUponla berabtr ~ -, 
lrana gitmenizdir. istemiyor musı:nuz? 

- Fakat, zannediyordum ki bu si 
ain tarafınızdan yapılmıt bi.r blöftü. 

- Yok efendim .. Eaki tran &sarlyle 
o derece alikadar olurum ki, bu ilmi i· 
tin ilerlemesi için vudettitim parayı 
çekle yollanm. 

Bu aabah DUponludan mektup al 
dım. Sizin de heyete iıtirak etmen:zi iı 
te.diklerini ıöylüyorlar. Biraz res~m yap 
mak bilir misiniz? 

-Evet, mektebde resimden iyi ta 
le beydim. 

- All ... Seyahate gideniniz, değil 
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mi? 

- Gitmemi istiyorlar demek? 
-Çok. 
-~en seyahate çıkDlak.. Oh, 

::e iyi olacak. 
Yüzün:.i hafif bir kırmınlık kapla

ladı. · 
- Bay Puaro! 
B:r an itimatıızhku polis hafiyeai

nin yüzüne baktı. 
- Bu, bu... Sizin iyi kalbWiğinbin 

bir eseridir .. Müuade ederseniz lisi a 
peyim... Babam Jibi ... 

ÖpüıtUler. 
- Öyltyae aana bir baba nalihati 

vereyim kızım. .. Jean Düponla ıeya
hat eana11nda evlen •.. 

Kız, utanarak, tinüne baktı. Ses çı 
karmadı. 

SON 

Tonton amca 
domuz kasıyor 

iyilik 

Bu, ne bir masal, ne 'de hikaye, fakat 
kahramanlarından bir:ıi tarafından 

bana ifıa edilen hakil<i bir maceradır. 
Bu macrcanın, isimlerini deği1tirdi· 

ğim üç kahramanından biri. bu 
niln istanbulda. ikincisi, bilmem nerede . . 
üçüncüıü ise kocaaiyle beraber bmır • 
dekiir. Bana ifıa edilen bu sırrı, mükem.. 
mel bir h:klye mevzuu olarak istismar 
ettiğimden, beni affetsinler •. Fakat ma· 
demki. kim olduklarını hiç kimse bilmi· 
yecekl.. 

• • • 
Neriman, otomobili. tiyatronun kapı. 

11 önünde durduktan ı;onra, ıoföre 

bekleme.ini söyledi ve, tiyatronun ar • 
tiıtlere mahıuı küçük kapısına cioğru 
yürüdü. Orada, k:ıpıcıya kartvizitini 
verdi. ve: 

- Rica ederim, dedi, bana bayan 
Nedreti çağınn. 

Kapıcı uzaktaıtr. 

'Riraz IOftr&, Nedret, güzel beyaz tül 
elbiseleri içinde, ona doğnı k0tarak ıel
di. Uzun zamandanberi gCSrmediii mek 
tep arkadqının bu ziyaretinden, ıon 
derece memnun gCSrUnüyordu. Fakat 
Neriman. derhal mevıuua girdi. 

- Nedret, ıenden çok büyük bir yar
dım iltemeğe ıeldim. 

- Hayhay ıekerim .. Eğer elimdey -

ıe ..• 
- Bu iti kolaylıkla yapabileceğıne e

minim .• Sana meseleyi kısaca anlatayım. 
Neriman biran ıustu, yalvanr gibi, 

artiıtin ıüzet ve makiyajlı yüzüne bak
tı. Sonra dcnm etti: 

- Kocamı battan çıkar!.. 
Nedret hayretle gözlerini açtı. Neri 

man onun ellerine sanldı: 
- Yalvarınm sana ,bu iyiliği bana 

yap .. 
Nedret takırak bir kahkaha attı; 
-Kuzum, aklmı mı oynatıyarıqn?. 

Ne oluyor?. 

Neriman sarardı .. Bu teklifin, fena 
bir netice tevlit ed1:1Aleceğini anlıyor -

' du. Eler Nedret, bu teklifi reddederse, 
· kendisi, didne gülünç bir mevkie diltc· 

cekti. Yalvarmakta deva"11 etti: 

- Sana arkadatlığımız namına yal -
vanyorum, kocamı battan çıkar .. Artık 
onu sevmiyorum ve aldatmak ta iıtemi
yorum.. Birisini ıeviyorum.. Onunla, 
evleneceğiz .• Fakat bunun için, kocam
dan bopnmam liznn. 

- Yani açıkçası, ayrılmanıza sebebi
yet vermem llmn, öyle mi?. 

- Bu. ıenin için bir çocuk oyunca· 
ftrdır. Nedret .. BUtUn mesele sizi cUrmn 
ınqbut halinde, beraber bulmam ve 
baylece talak dava11 açarak kazanmam· 
dır. Feridciğimle ancak bu suretle ev _ 
lenebilmem ihtimali mevcuttur. 

Nedret tereddüt ediyordu. 

- Hele bir dütüneyim 'de .. Bana ad
resini ver, yarın öileden evvel sana 
ıelirim. Orada iyice konuşurtl%. Şimdi 
uhneye çıkmam lizım.. Güle ıüle te· 
kerim •. • 

t.< • * 
Bu naz:k vazifeyi, nihayet üzerine al-

mağa razı olan Nedret, hiç vakit ıeçir· 
meden, hemen o gün Ncrimanm kocaaı 
nı tcshire karar verdi. iki genç lu:ıdın, 

beraberce plim hazırladılar :Nermanın 
kocası saat bette eve geliyordu. Bu de· 
fa, e'Y'Je, Nerimarun yerine Nedretı bu. 
lacaktı. Saat a1tmda, Neriman da ge • 
lecekti. PJ.irun Uat tarafı ise. NC'Ciretin 
kabiliyetine ve talihe balbYdr. 

Neriman, neticeyi bGyUk bir ıabır· 
11ıbk ve heyecanla bekliyordu.~uvaf. 
fakıyete pek fazla ihtimal Yen::ıiyor, 

lrocaaının, tuzağın farkma varacağından 

5 

Yazan: 
çok korkuyordu. Filhakika. kocası, ga
yet kurnaz bir adamdı. V c kolay kolay 
aldanmazdı .. 

Neriman. Ne:lreti yalnız bırakarak 

g!tti. 
Kapının zili çaldığı zaman hc-nüz 

saat beş olmamıJtı . Nedret k· pıyı ::.çtı 

ve yüzüne hayretle bakan ar1.t:d:::sınm 

kocasına : 

- İsmim Nedrettir, Nerimannı ço
çukluk arkadaıryım .. 

Dedi ve gülerek ilave etti: 
- Beni burada yalnız bulmakla hay. 

ret ediyoraunuz, değil mi? Ncnman 
timdi gelecek. Acele bir işi vardı ve si
zi beklememi benden rica etti .. 

- Rica ederim oturun .. Sizi tanıdığı· 

ma çok memnun oldum. 
Nedret koltuğa gömüldü ve, bacak. 

lannm bUtUn güzelliğini meydana çıka· 
racak bir tekilde oturdu. 

- Bir cigara takdim etmeme müsaa
de eder misiniz?. 

- Çok teıeJdriir ederim, ben ek za.. 
ten ıiıden bunu rica edecektim. 

Nedret, kendisine uzatılan portcigarıt 
dan bir cigara aldı ve parmağmm ucu 
nu onun eline dokundurdu. 

- Sizinle tanııtığrma son dcrecf' 
memnunum .. 

Nedret gUlilmseldi ve cigaranm duma· 
nını çaplan bir edayla havaya üfledi , 

-öyle mi?. 

- Emin olun ki samimi söylüyonım. 
- Dikkat edin •. Nerimana anlatırım. 
- Sizin gibi güzel bir kadına komp· 

liman yapmamak elde detil .. 

Nedret çapkın bir hareketle iyice kol
tuğa yealandı: 

- Yani, sizin hotunuza gidiyorum, 
öyle mi?. 

- Hem de naull .. 
Genç erkek otilfu elini tuttu ve ona 

~olru eğildt. 

Nedret, onun el ukmuına mukabele 
etti. Fakat !6yle dil!ündü: ''Bi.ı, onu 
bette bekliyorduk. Halbuki dört buçuk· 
ta geldi. Biraz yavaı hareket ct~li. 

yok• Neriman pek geç kalır.,, 
Bu dütünce üzerine etini çekti: 
- Nerimana aadıic kalmanız icap et

tiğini unutuyonunuı galiba 1 .. 
- Merak etmeyin .. Bu andan itiba -

ren, Neriman benim nazarımda mevcut 
defiJ:lir. 

Nedret ,.ıa~an bir bbQba attı. 
- Bu kadar çabuk mu?. 
- Size izah cldeyim, beni Nerimana 

bıunbaıka bir rabıta bağlıyordu. Aramız 
da ruhi bir ahenk hWanediyor. Fakat 
Nerimanm aoiuk ta.biatlerini bilirıiniz. 
Ben İle, sıcak bir mizaç .. ate2 arıycrum. 
Ben daima sizin gib= bir kadın tahay • 
yül ettim ... 

Nedret, hiç ses çıkarmadan ona bakı
yor:iu .. 

- Sizi bar..a, ilahi bir kuvvet gönder 
di.. Bu tesadüf, muk:ıdderatın bir ese. 
ridir. Siz ayni fikirde defil milini%? 

Nedret, masum bir tavırla gözlerini 
indirerek: 

- Evet ... 
Diye mınldn.dı ve hemen o anea, o

muzunda atetli dudaklann hararetini 
hissetti.. 
aKpı açıldı, ve Neriman. içeriye gi 

rerek, bütün vücudunu ürperten bir he. 
yecan~ bafırdı: 

- Bu ne?. 
Nedret, bir artist kolaylığiylc, mah • 

cubiyct rolünü yaptı, cc!-ış:t içiı:ı]c ye. 
rinden fırlaC:ı ve omuzundan hafifçe 
kaymıı olan elbisesini düzeltti Neri • 
man onun üzerine ı:ıt ıldı. 

- Defol buradan!. 
Nerimanın, rolünü ne tabii b!r tekil. 

de yaptığına hayran lr.alan Nedret, onun 
kulafına doiru eğilenk mınldanı: 

- Her fCY yolunda .. 
Fakat Neriman kendinden geçmittf., 

Çılgın ıibi haykırdı: 

- Bu sefilin kocam olduğunu mu zan 
nedi yonun. 

- Ya kim?. 
Neriman koltuia cı.;,fl ve hıçkırık • 

lar içinde inltdi: 
- Ferl:i 1 

f' eride ENiS 
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lstanbulda asma 
·köprü kurulacak mı 

Bıı.ştarafı l incide 
Köprü ile mi, tunclle mi? 

Bu fikir, eskidenberi birçok müte· 
hassısların ve teşebbüs sahiplerinin zih 
nini yormuştur. 

Böy1e bir köprü kurulması, yalnız 

iki parçası birleşecek olan İstanbul 
§Chri ve yahut Türkiye bakımından de
ğil, bctki dünya ölçüsünde bir ehemmi· 
yet gösterir. Çünkü bu takdirde Avru
payı asyaya bağlıyan en rahat. en ça
buk yol, bulunmuş demektir. Böyle oir 
yolun hem T:.irkiye ekonomisi, hem de 
enternasyonal t !carct ve turizm bakı· 
mmdan ehemmiyeti inkar olunabilir 
mi? 

Bugünkü vaziyet şudur: Avrupa
nrn muhtelif köşelerinden hareket eden 
dcmiryo1Jarı bir tek hat halinde birle
şerek İstanbula gelmekte ve orada kal
maktadır. Asyanın Avrupaya en çok 
yaklaştığı noktalardan biri olan Hay
,•arpaşadan yeniden başlıyan ikinci hat 
la bu Avrupa hattının alakası ytıktur. 
Halbuki Avrupa hattı Asya h:ıtfle birle 

şirse, Anadolu hattı Asya kıtasının 

muhtelif kısımlarına ayrılan enternas· 
yonal yolların devamı olur. Bilhassa 
yeni hatlarımız tamamlandıktan sonra. 

A vrupanın garp veya şimalin den başlı 
yarak belki ti Hindistana kadar uzana
ı.:ak inkıtasız bir hattın meydana çıkma· 
sı hiç şüphesiz dünya için büyük ehem· 
miyeti olan bir hadise teşkil edecektir. 

Biz Rumeli ve Anadolu sahillerini 
birleştirecek olan bu mutasavver köp
rünün İstanbulun neresinde kurulması 
doğru olacağı etrafında m:itehassısla· 
nn düşüncelerini hülasa edeceğiz. 

• • • 
Köprünün kurulmasına masraftan 

tasarruf ve şehircilik bakımlarından en 
müsait yer olarak Boğaziçi gösteril
mektedir. Suların sathından 40 metre 

irtifaa yükselecek ve bir hamlede bü
yük bir mesafeyi katedecek olan bir 
köprün:in ~.:ap ettirdiği sağlam temel· 
lere müsait zemini Boğaziçinin iki sa
hilinde bulmak mümkündür. Boğaz

içinde de köprünün azami derecede kısa 
ve bu itibarla da ekonomik olmasını te· 
min edecek nokta Rumeli hisarıdrr. Bu 
nunla beraber köprünün Saraybur
nundan veya Galata sahilinden ba~la

masına hararetle taraftar olan mütchas· 
aıslar da vardır. 

Rumelihisarı 
KöprJ Rumeli hisarında kurulduğu 

takdirde Avrupa ve Asyayı bugün b!
ribirine bağlıyan dcmiryolu hatlarının 

yeniden çizilmesi icap edecektir. 

Bu yeni hat nereden geçirilmelidir? 
Anadolu tarafında, bazı arazi ma
nialanna rağmen büyük bir güçlüklt: 
karşılaıılmıyacaktır. Rumeli tarafında 
ise hattm, bugünkü dcmiryolundan, 

§ehrin dışında bir noktada ayrılması. 

Haliçteki endüstri mahallesinden geçe

rek Rumeli hisarına kadar gelmesi icap 
edecektir. Enternasyonal hatların yol 

cu istasyonu İstanbul - Trabya -
Kilyoı arasındaki arazinin bir nokta

smda kurulabilir. Bu hat endüstriyel ba 
kımdan birçok faydalar arzctmcktedir. 

Miltehassıslar, yeni hattın Florya· 
can evvel aynlmasını, ve Florya ile 
Sirkeci arasındaki mevcut demiryolu
nun banliyö hattı halinde muhafazasını 
arzuya değer görmektedirler. 

Sarayburnu - Haydarpaşa 
Köprü Sarayburnundan Haydarpa

ıaya kurulduğu takdirde dcmiryolunun • 
bugünloJ hatt.i nazaran 30 metre irtifaa 1 
çıkarılması ve metre ba§ına 0,015 lik 

bir meyille en aşağı iki kilometrelik ye· 
ni bir hattın inşası icap edecektir. 

Bu yeni hat için iki şekil düşünUle

bilir: 
Hattın Y enikapıdan aynlarak 40 nu

maralı sahil noktasına inmesi, Sultanah 

met ve Ayasofya abileler mahallesini 
muhafaza için bu hattın üçte biri Kinci 

şeklinde olmak mecburiyetindedir. Tü

nel eski adliye sarayı civarında ni

hayet bulacaktır. Fakat buradan itiba
ren sahile gidecek olan hattın Topkapı 

sarayına dokunma.-nası için hangi isti
kameti takip etmesi lli.zımdır? Bunu an· 

cak sanat ve arkeoloji mülahazaları gör 
önünde tutularak ayrıca yapıla'.:ak tek 

nik ara~tırmalar meydana çıkarabilir. 
Bu takdirde entemaayonat iatu yo.n 

Y cnikapıda olacak, Sirkeci yalnız bir 
banliyö istasyonu kalacaktır. 

İkinci faraziyeye göre de bugün
kı:.i hat bütün imtidadınca muhafaza e· 
dilecek, Sirkc.•.:i istasyonu. enternasyo
nal istasyon olacaktır. Bugünkü hat 
sahilde yukarıda söylediğimiz noktaya 
kadar uzaulacaktır. 

Bu iki tekliften birincisi ikincisine 
müreccah görünmektedir. Çünkü şeh· 
rin bilhassa Sirk<.'..:i civarında şehircilik 
babmmdan arzettiği güçlükleri yeni 
bir hat bir kat daha arttırmış olacaktır. 
Sirkeciden sahile kadar uzayacak olan 
hattın geçeceği yerleri tamamiyle is
timlak etmemek için tünel şeklinde ya· 
pılması da lazım gelecektir. 

Galata ., Uskiiclar 
Köprü Galatada kurulduğu takdirde 

demiryolu hattının şehrin dışında de-

ğişmesi, ve Halicteki endüstri mahalle· 
sinden geçirilerek sol sahili takip et· 

mesi. Kasımpaşa limanı üzerinden 
"viadıı.: .. la aşmlarak Galata tepesini 
tünelle geçmesi lazımdır. 

Enternasyonal istasyon kısmen 
"viaduc., üzerinde olarak Kasımpaşada 

Tepebaşına yakın bir yerde kurulacak
tır. 

Köprünün Sarayburnu veya Galata· 

.dan başlatılması, şehrin bugünkü man

zarasının ehemmiyetli surette değişme· 
sini icap ettirecektir. Halbuki köprU 
Rumelihisannda kurulduğu takdirde 

şehrin gündelik hayatı füerinde bil· 
yük bir değişiklik olmasına pek fazla 
lüzum yoktur. 

Tun el 

ı ~t:RJ D E ı 
• lnhlaarlar ide.resi ucuz clgara 

çıkarmak lı;in tetkiklere ~lamı§tır. 
• DUn İıltanbula 250 Fransız aeyahhı gel 

rnlşUr. Seyyahlar Ç&rJIYJ camileri ve mllze 
lori gczml§ler, ak§am Marstlyaya gitmiııler 
dlr. 

• İktisat vk!lctl aıyast mUate§arı Ali Rı 
za, bu &abah lstanbula gelmiştir. 

• latanbul hamamcıları mUddclumumı 

llğe müracaat ederek, kırkçeııme suyunu 
kestiğinden dolayı belediye aleyhine bir da 
va açmak lstemııııer, fakat dava reddedilml§ 
tir. Bunun Uzcrlne hamamcılar hukuk dava 
BJ açmıya karar vermJıılerdlr. 

• Liman loletmeal namına Pireye giden 
heyet, orada bulunan m&\'Jlalardan 30 
tane aatm alacaktır. Mavnalar aUraUe gcti 
rllecck ve veresiye verilecektir. 

• lnhlsrlar ldareBi (Tiryaki) adlı bir clga 
ra çıkaracaktır. Bu yeni clgarnnm !iyelı 16 

kul'U§tur. 
• TürkkU§una girmek için ıı!md!ye kadar 

170 talebe müracaat etmiştir. _ 
• Hazır ua.çtarm 25 kuruşa kadar olanla 

nndan resim almmıyacnktır. 26 dan~ kuru 
ııa JCadar olanlardan 2, fil den 100 kuruşa ka 
dar olıuılardan 3 ve daha fazlalarından 5 ku 
ruıı resim alınacaktır. 

• lıı yerlerinin düne kadar verdikleri da 
hllt tallmatnamelerin tetklklne ba§laıınuftır. 
Dün akşama kadar talimatname vermJyen 
ler içinde mevcut iş yerlerinin yaramdan 
fazlası ve belli ba§lı sanayi mUcssesclerl ol 
duğunda.n, talimatname vermek mUddeU 80 
fklnci~rlne kadar uzatılmıııtır. 

• Tariht camilerimizden Atlkali pqa, Me 
Blhpaşa, Mahmut p&§tl, EyUpteld Zat Malı 
rnutp&§a ve .AzapkapJBIDdakl Sokullu cami 
!erinin tamirleri devam etmektedir. 

• Genç bir kıza tecavüz etmek ıureUle 
ağır ceza mahkemcs.lne verilen MUrolt oğlu 
Osman, dUn mahkeme karartle tcvklt edllmlı 
Ur. 

• Beıılktqta bir sokak içinde yeni doğmuı 
Avrupa Türkiyesini Asya Türkiye· bir ÇOcuk cesedi bulunmuştur. Bırakanlar 

sine bağlamak için dördüncü bir fikir aranmaktadır. 
daha var.dır. O da asma köprüden vaz· • Harap, cemaatıılz ve tarihl kıymeU ol 

kt
. mıyan ca.mııertn yıktınlınasr için lncetemete 

geçip Boğazı bir tünelle raptetme ır. re ba§lannu§tır. 

Bu tünelin nerede yapılabileceğini der· • DUn llayrebolu ve Malkaranm kurtulUf 
hal kestirmek oldukça zordur. ç;Jnkü ı ~ bayraınlan, kullulaıım.t§lır. 

hunun irin Boğazda sondajlar yapmalı:: _ 1 • • EmJn&itı hatkevt telMil tubeal bu &qanı 
ı ;ı: c+v4*~~:>el'aıt; •.-.,....r...... 9~ 
ve ona göre bir fikir ileri \Urmek t.:ap 1

' im,, plyeasni oyıuyacaktir. 
etmektedir. Herhalde tünel için, Boğa· • .Aııkarad& t oplanan Yüksek Sıhb&t Şd 
zm en dar yeri olan bir yeri ıcçmek ruı, adil suçlara alt mhh1 meseleler veslr 
en muvafık bir •ekil olarak dü§ünülebi- haataııktar:bakkmda teldklerde bulunmuıtur. 

"' • 'Untversite talebelerinden bir kıınnmm 
lir. Bu tak.dirde demiryolunu tünele yabancı diller kursuna devam etmedikleri 

" bağlamak hususunda yukarıda köprU anlaşıldığından yıl nlhayeUne kadar devam 
için ileri sürülen fikirler, burada da mUddeUnln Uçte fklalnJ doldunnadıklan tak 
kendisini o-östcrir. Çünko:i o zaman de· dirde imtihanlara gtremlyeceklert kendilerine 

b bfldlrtlınlştlr. 

miryolunu tünel seviyesine indirme~ • Alman ruıkert heyeti dOn Ankaradan Es 

i.:ap edecektir. kl§ehlre gelml§tlr. Heyet oehlrde tetkiklere 
·· ·· 1 ·? b&§tamıı;ıtır. Yann !atanbula dönecektir. Köprü mu, tune mı •..• 

Tünel ihtimali köprünün yanında • l{rUp tezglhlarına ıı!parlı edilen gemile 
ıiıı ınşaatnıı tetkik etmek Uzcre, lkUsat 

biraz daha müşllı:il görünmektedir. Ni- vckAJeU mUtehassıslarmdan Burban ve ten 
tekim İngiltere ile Fransayı bağlamak hcyeUnden Nacı Almanyaya gldt>ceklerdlr. 

için düşünülen Manş tunclinden birçok • 48 a&aUlk 1§ haftaıımın günlere taksim 
tedkiklcrden sonra vaz gcçilmiı gibi- edllml§, listesini henUz vermlyenlere cumar 
dir. Hakikatte Manş tüneli bir Boğaziçi teslye kadar mUsaadc verilmlgUr. O ründen 

sonra Jnllaaade verilmiyecekUr. 
tüneli ile kıyas edilemez. Fakat demir· 

• Akdeniz kontrolUne l§Urak eden bir ln 
yolunu tı:.incl seviyesine indirmek, için gillz knıvıwsrtı Çeıımeye gelm!gtır. Zabitler 
bu denizaltı tünelin, sahilden ana gara ve ıuıkerter karay& çıkıp ıehrl ge.zmJolerdir. 
kadar tünellerle imtidadım temin et- • lzmır zahire boraaaında bu hafta 11 ku 
mek zaruret varclır. Man~ tüneli için ruş JO paradan 18 kuru§ 80 paraya kadar 

S991 çuval üzüm ve ıs buçuk kuruotan 13 
ileri sürülen fazla masraf mahzuru Bo- kuI'U§& kadar H89 çu,·aı incir aatrımrııtır. 
ğaziçinde de görülmektedir. 

Herhalde İstanbul şehrinin esas pl!· 
nmda Boğazda bir köprü veya b ir tü-

D I ŞARIDA : 
• Avanı Kaınaraamda İngiliz hUkQmeUnln 

Antikoın.ıntern paktına l§Urake davet edilip 
edllnıeditı hakkında ııorulan bir auale ceva 
ben Lord Cranborne "hayır,, demiıtır. 

nel ihtimallerinin dikkate alınını~ ol· 
ması 'üphcıizdir. (ULUS) 

X9 
Maceraları 

Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ibareL İçindeki kilçUk 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un haiikulii.de maceralarını takip 
etmiş olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocuklarınız da çok se.. 
ver. 
Bu onların ayni znmanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

F'iatı. 30 kuruştur 

Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
lıklarından ayıracakları küçük ye. 
künlarla bu kilçilk rakamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

X 9 un 

1 maceralarından birer tane edinme. 
lidirler. 

• Macar bqvekfll Daranyi dıf bakanı Kaıı 
ya ile UZUn bir mWAkatta bulunmuotur. rn5 

1 
rllşnıenlıı Yakmda Berllne yapacaktan seya 
hate tealtuk ettıtı bildirilmektedir. Alman 
ynda dört gün kalmaları muhtemel olan 1k1 
nazır 20 lklncite§r!nde Budape;ıteden hareket 
edeceklerdir • 
lknuntyell tahvillerinin llS tcıırlnisanl 1937 
tarihindeki kt'.§!dcııinde 1903 senesi tahville 
rinden 767,121 numaralı tahvil ~.000 frank 
1911 ııene.!11 tahvillerinden ı00.3i3 numaralı 
tahvil 50.000 frank kazanmı§lardır. 

• Salnt - Leopold yortusu mUna.ııebet!le 
HIUcr Belçtka kralına bir tebrik telgrafı gön 
dcrml§Ur. 

• Almanya hOkOmctl, Fra.nsanın yan res 
mt ajansı Havasın Berllndckl muhabirini Uç 
gUn içinde memlekettt'n !;ıkmağa davet et 
ml§Ur. Buna. scbebp bu muhabirin, Alman 
ynda hUmma Mlgını oldut;-unu haber verme 
sidir. 

r~-nnınn.ıuıı11ı ını111ınınlflf!Hll1llfuınt1~ 
''Fltrc.,slnl göklerlmlzln selA.metl için h:ır 

cam$ ddct haline gcUrdlğlml.z "Şeker 
ba~amı,,na artık ''havacılığa yardım gOntı.. 

adını vermek ı;ok yerinde olur. "Kurban 
Bnyramı,,na da asnı adı 'vermek çok uygun 
olac.-a~ gibi T, il. K, 

Aydında mahsul iyi, 
şarap sarfiyatı arttı 
Aydın (Husu~i) - Aydının ti!tün 

mahsulü bu sene çok iyidir. Bugünler
de mıntakamızoaki fiyatlar 50- 70 ku. 
ruş arasındadır. tnhi:sar idaresi, her yıl 
ol'duğu gibi, bu yıl da piyasada nazımlık 
vazifesi görmektedir. 

İnciri mahsulü de iyidir. İnhiseırlar 
idaresi bu yıl da geçen seneki fiyatlar 
üzerinden incir almıştır. 

lnhisa;lar ba§mildürlüğü i~ki satış • 
lan hakkında §U izahatı vermektedir: 

"içki satı§larında fark vardır. Daha 
ziyade şarap sarfiyatının ylil:seldiğini 

hissediyoruz. Umumi surette satışları • 
mız iyidir. Bunu halkın kaçaktan nefre
tine ve idarenin çrkar'dığı malın ncfasc. 
tini anlamış olmasına medyunuz. 

Mıntakamızda kaçak vukuatı kalma • 
mıştır. Namlı kaçak yeri İspartarun 

Hatabey n~hiyesi idi. Bu nahiye tütün. 

cüleri üzerine.le idare iki yıldır vaktinde 
tütün mübayaa etmek ve değer fiyatla 
satınalmak suretiyle bura halkını yürü
dükleri yanlış yoldan çevirmiş, bütün 

bir muhit hem kanuna muhalefetten 
kurtulmu~, hem de iktisa':ii refaha ka _ 

vuşmuştur. Nitekim, bu yıl da kendi
lerine vaktinde avans ve kanaviçe c!ağ:. 
tılmıştır ki bu usul başka yerde yoktuı. 

Tütünleri de satın alrrunak üzcr,dir ... 
Aydın, Denizli, Isparta, Burdur vi -

!ayetlerini de çerçevesi i~ine alan Baş. 
müdUrlük mınt:ıkıasında bu yılki tütün 

rekoltesi 2 milyon kilodur, bu mikda
rın 700 bin kilosu Aydında istih:-al c. 
dilmi§tir. 

Karaman 
ha •a 7n~y:dan z 

Meydan hazırlandı, 
ktışat resmi 
yapılacak 

KararMntl.a tesis edilen hava meydanı 
önünde ktıymakam, mütehassıs tavya· 

reci, fen memuru ııe gazeteciler 

Ka.ra.man, (Hususi) - Devlet hava 
yollan idaresi, Ankara - Adana hava 
hattı güzergfi.bmda. bulunan Karaman 

da bir emniyet meydanı tesisine IU

zum görmü.~ü. Bu maksatla şehrimi
ze gönderilen tayyareci Ziya Atlet, i-

ki gün evvel kaymakam ve fen memu

ru ile beraber tetkiklere başlamışlar 

ve nihayet Karamanın üç kilom.?tre 
garbındaki at meydanını bu işe ehe-
rişli bulma.stardır. Hava meydanının 
burada tesisine başlanmıştır. Bu sa
ha 500X 700 metro eb'adındadır ve et-

rafı bir metro kalınlığında bey~ şe
ritlerle işaretlenmiştir. Ayrıca tayya
relerin serbbstc;e inebilmeleri için 700 
metro uzunluğunda bir pist vücuda 
getirllmiı:ı.tir. Meydandaki taşlar top
:lanmış, tabii arızalar yok edilmiştir. 

Diln kaymakam, parti başkanı ve 
inhisar başmUdürlerinden Tayyarla 

.gaz.etecilcr meydanı gezmişlerdir. Ye
ni piste snindir geçirilmesini mUtc.a -
kip me~de.nm küşat resmi yapılacc.k
tır. 

------ --

Mug la'da 
bay r am 
Yukarki resimler Muğla.da cıun1ııl-

riyet bayramına ait muhtelif intilJll
ları tcsbit etmektedir. En üstte1:J. rt~ 
sim ıl!uğlada yeni diJcilen ve bayrG.~ 
da açılma töreni yapılan Atatttf 
hcy1;elini göstermc1ctcdir. 

Konyada 
sıtma savaşı 
Yeniden 39 köy mücadele 

sahası içine alandı / 
Konya, (Hususi) - Sıtma mücacıe' 

lesi tncvi şubesi açılmıştır. um~ 
muayeneler için lazım gelen hazırlıJ<lJr' 
başlanmış ve şimdilik Kmkkışla, Ağ" 
beyli, Yapalı, Cutk!inlı, Taşpınar, aı
lekanlı, Haydos, Y cniyayl~ UzcrHJ.-te' 

pc, Karatepe, Curca Çcmçik, Kürtoğlıl' 
Haremi Cütkanlı, Bozan yaylası, ıcJıı: 
köyü, Yazıçağır, Çöpler, Mandıra, vilf 
tekti, Celep, Yeniccot-a, Bulduk, BöğrU 
delik, Zaferiyc, Hatırlı, Ortakışla. :tl•· 

.. se· 
cım Omcr oğlu, Mucuk, Hacımusa,/ 

vinç. Ortaşose, Sinanlı, Beşış:klı ~e Sil• 

lüklüden ibaret olmak üzere otuz do~ 
köy mücadele sahasına alınmıştır. 
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Hatıralarım anlatan: M art R işar 

Fransa ran en meşhur kadm casusu 

G -4-eçen k ısımlarm hulasası Beni heyecanlandırmakta öyle mu-
.... 1914 senesi kanununevvel a- vaffak oldu ki.kabul ettim. 
. ,.nın b' ı ır akşamı, Mart Rişar, me- S ahte kağıtlar 
tınen ceph d ~ . Jan e en gelen agabeysı Bana, geıirdiği bir hasta bakıı.:ı üni

formasını gösterdi. Tereddüdümü gö
rünce, ilave etti: 

- Korkmayın. Baştabib buna izin 
ver.eli! Pek ala bilir ki, bu küçük kaide-

Ci ve meşhur tayyareci Roland 
G arrosh beraber yemek yerlerken, 
b a

1
rros onlara, ikmal etmek .:.izere 

l> u unduğu bir icattan bahse.diyor: 
a crvane arasındar. mitralyöz a-
t şı. sizlige cesaret etmemizde.' iyi bir sebep 
nir m"'d t . . d ı b' u e son:-a. Mart, tehlıkelı var ır 

r ~ekilde yaral:ı.nan ağabeysinin Bunun üzerine üniformayı giydim 
Yanına ..,1• 1 - 1 ~ 1 · d · · y ld J • -:ı ma vı ayet erın en bırı- ve hareket ettik. o a enevyev, şeh-
ne ·a· gı yor. ora.d11 madam Jenev- re giden bir imdadı sıhhi otomobilini 
Yev adında bir ha'ita ba:. •.:ı ,_.e kızı durdurdu ve bu otomı:-bil bizi, Füm be-
lusj ·ı k 1 e tanışıyor. Onların evinde tediye daires"nin önünde bıraktı. 
J alıyor. Büyük bir şefkat gösteren 
b enevyevin ısra :-ı üzerine, hasta 

~ Dc\'amı var 

akıcı olarak orada kalmağı kabul 
Cd' 

Havacıhkta 
Yeni bir rekor 

Alman tayyarecilerinden Vurster, 
bir avcı tayyaresile saatte tam 611 
kilometre ve 004 metrelik bir süratle 
uçaralt, dünyada henüz hiçbir adem 
oğlunun şimdiye kadar elde edemedi
ği müthi3 bir rekora sahip olmuştur. 

Alınanlar, gerek vatandaşlarının, ge 
rckse kendi !abrikalarmda yapılan 
motörün muvaffakıyetinden dolayt a
deta bayram yapmaktadır • 

ikinci küme · 
klUpleri nl davet 

T. S. !\. lstanbul Bölgcsi · Ba.şkan
lığrndan: 

Bölgemiı.e bağlı ve ikinci kürrıeye 

dahil bütün klüp murahhaslarmm 
bir husus hakkında görüşillmek üze
re 17-11-1937 Çarşamba g-ünü an.ıııımı 
saat 18 de Cağaloğlunda C. H. Partisi 
binasındaki bölge merkezine gelmele
ri rica olunur. 

b
. 1Yor. Jencvye·ı - odalarından 
ır· 

• 1• askeri makamlar tarafından 
ışga~ edildiği için - onu, bir köy 
otelıne, ihtiyar bir karı kocanın 

~ • • Yanına götürüyor. 

o y bombar dıman 
edilıyor 

İtıfj~~nyar.ak . uyandını. Korkunç bir 
~tg eskı b.nay1 temellerine kadar 
t~t ~~ı. ~ir ikinci p3t1ama, çatıyı yı-

Grup birincilikleri 
futbol maçlarına 
devam ediliyor 

gıbı oldu. 

l'or:denkerk köyü bombardıman edili
u. 

lıclc~U~ün g:in, Jenevyevin dönm~sıni 
t>u~~dırn .. N'hayet akşam ü:z:eri g~ldi. 

. nce]ı görünüyordu. 
•1 en bahara: 

<!u. Th . cıla bi'r" _'f_Y_,__~-r.~m.....:.:.u...;.? ..:...d_:;_iye 1>or-
tıyar oa : 

-: Hayır! dedi. Hiır bir şey! 
d .. ~ıhayet beni görür gibi Qldu. l<Iim-
~ vaı· · f'"' 

dı.ırn. ızım vardı, gitmeğe hnzırlanıyor-

Ciid:- Ne yapıyorsunuz? diye bağırdı. 
'Yor musunuz? 
liunun .. · · · ti \>c . uzerıne, ona, gecekı zıyare-

dif Jılsen babanın m:.ifettiş zabite ver-
1 cevabı anlattım. 
Salll· • 

ımı bir serzen~şle: 

dal\:~ Çocuksunuz, dodi. İnsan bu ka
tlıa1t ı §eyden endişeye d:.işer mi? idari 
ha kaınıar bu mıntakada köy halkından 
tc.r~ a hiç kimsenin bulunmamasını is
tcti:ır, hatta onlara bile müşkülat gös-

er ı 

lvia;; F'~kat yalana ne lüzum var? 
tittn ~-kı, burada kalmama imkan yok, 

tgı tercih ederim. 

der!~n;vycv kelimeler üzerinde ısrar e-

~ck':' belllek artık vatana hizmet et
ısterniyorsunu.z, öylemi? dedi. 

~tı ~.Tabii isterim! Fakat kabil oldu
c' .ddetçe I 

dil, cvabırndan hayrete düşmü~ görün 

'liT ~il . 1_ ıyor musunuz ki, Mart, insan 
~ csını tam manasiyle yapımk için. 
lıc:t1' . nıeşru yolların dışına çıkabilir. 
~c~ dıntcyin ! Jilsen baba, işin kestir
llt~1 ~c gitmiş. Burada niçin kaldığı
raııı tıah etmeliydi. Düşlinünüz ki ya
t'tın ihtimama ihtiyaçları var ve, bu 
dır, :a·yerlerde, hasta b'lkıcı oldukça az 
~le] 1lhassa şunu düşünün ki, betbaht 
hah er kocalanndan veya evlatlarından 
tU~r bekliyorlar. Siz onlara haber gö
hı.ı i ek mucizesini gösterdiğiniz zaman 
caı.ınsanıar size daima minnettar kala-

11; ar · • sıze dua edeceklerdir. 
İtti; liaber götürmek mi? ... Ne demek 

orıounuz?. 

Ccp~:elçikah olduğumu biliıorsunuz. 
hirr 

1
_ e yaralanan . vatandaşlarımdan 

:rOr;Jar • 
ttakı d" 1

: ıç taraflara, hastahanelere 
lan : ılrnışlerdir. Bclçikada kalmış o
~a e onlar hakkında hiç bir malumat 

d rtııyan aı'lcl . . b'" .. k b' ışe 
1 1 

erının, ne uyu ır en-
sinj ç nde bulunduklarını takdir eder
tUr;· ~u zavallılara haber getirip gö-

enın bir "f h • . . . b" \tazif vazı e, - .epımız ıçın ır 

zifed e - oBu~u kanaatindeyim. Bu va 
tiniz; bana yardım etmek istemez mi-

lzmitfiler A dan alllar1 1-9 , Bafralılar da 
Balıkesi r li leri 1 .. 3 yendiler 

Samsun §<Zmpiyonu Bafra spor on biri .• 

Ankara, 15 A. A.) - Grup birir.ci
liklerinin ikinci yarım son oyunu bu
gün bir taraftan Bafraspor ve diğer 

ta.raftan Nazilliye hükmen galib Rayıl-' 

mış olan Balıkesir birincisi arasında 

oynandı. Na.zilli federasyonun kararı
nı kabul ctmiycrek sahaya gelmedi
ğinden dolayı Balıkesire karşı hük -
men mağlllb sayılmıştı. 

Bugünkü maç bir taraftan Balıke -
sir gibi futbolda eskimiş, bUyük ta -
kımlarla ka1'3ılaşa karşılaşa oyunun 
bütUn inceliklerini öğremrti3 bir ta -
knnla, Ka.radenizin genç, atılgan ve 
çok Umit verici şampiyonu aras,nda 
oynanıyordu. Bu itibarla oyun bil'Jnci 
dakikadan sonuncu dakikaya kadar 
heyecanlı, alakalı ve zevkli oldu. Ka
radenizliler daha canlı olmakla bE-ra
ber sıra geldi ki 20 dakika kadar Ba-
lıke.sir daha ateşli oynadı. 
Hasım kalesine hilcwn üstunc hii

cum yaptı. Fakat akıncı hattındn ne
tice yaratan clemanlaroan mallrnm 
olması bu akınları netke -
siz bıraktı. Buna mukabil Bafra 

uzun ve çok kuvvetli paslarla bidayet
te tuttuğu tempoyu sonuna kadar ida
me ettirer~k Balıkesir miidafaasmı 
üç defa yarmıya muvaffak oldu. Ba
lıkesir bu üç sa)'1ya yalnız bir tek gol
le mukabele edebildiği için sahadan 
mağlub çekildi. Fakat futboldaki niev 
kiine bu mağlbiyetle bir halel getinni3 
olmadı. 

Takımlara göz atılırsa, her iki tara
fın defansını akın hatıa.rma faik ad
detmemiz icab eder. Kalecilerin ikisi 
de iyi idiler. Bafranın iki, Balıkeai
rin bir beki çok muvaffak oldular. 
Haf hatları topu daima hücuma geçir
mek noktasından iyi işlediler. Buna 
mukabil Bafranın akın hattını diğeri
ne faik addetm~miz icab eder. B:lhas
sa sağ içi henüz pişmemiş, fakat par
lak istikbal vaadeden bir gençtir. 

Bu vaziyete göre, yarın saat ı~.30 
da karşılaşacak olanAkyeşil ve Bafra 
spor maçını çok ehemmiyetli telakki 
etmemiz icab eder. İzmit belki dah\ 
teknik, fakat buna mukabil Bafra da 
çok canlı ve seri bir takımdır. 

Ifocacli §ampiyomı lzmifüı Akyeşil ve Adananın idman Yuidu bir cıruda 

7 

----
Güreş, denizcilik 

1 F.eaera syonlarının 
ve eskrim 

reis va kAtlplerl umumi merkezce 

istifa etmiş sayıldılar 
Güreş antrenörü de değiştiri-

lerek eski hoca Peter 
getirilecekmiş 

........ 

(Ot-uranldr sağdan itibaren): birkaç ay evvel listi/cı 16tmiş ıo1an Seyfi ()0-

1ıap'UJ (ortada) Ahmet Fetgeri (sclda Sadullah (pchlivanlann ortasındaki 
eı~iseli de) tekTar gilreş hocalığına getirileceği söylenen 6Ski antrenör, 
· Raul Peter 

Türk spor kurumu merkezi umumisi ts • 
tanbuldn bulunan gürei, denizcilik, esk 
rim federasyonlarının reisleri Ahmet 
Fetgeri, Celal ve Fuat Balkan ile güreı 
federasyonu muhasebecisi Sadullah, 
deniz federasyonu katibi Rıza Suerinin 
istanbuldaki va~ife!eri 'ciolayısiyle /' n
karaya gidememeleri yüzünden Türk 
Sı>or K urumunca istifa. etmiı addolun -
muııardır. 

Güreı federasyonu reisliğine İ! Ban 
kası müdürlerinden Yehbinin, eskrim 

federasyonuna da Cemalin getirilecegi 

!'Ö} lenmktcdir. 
n 

Diğer taraftan duyduğumuza göre, 

şimdiki güreı antrenörü Finlandiyalı 

Pellinen memleketine gideceği için ye. 

rine eski antrenör Macar Raul Peter 

getirilecelmıi1. 

Tekirdağh Hüseyini, 
Hintli ile güreştirmek 

istiyorlar 
Me~leketlode olan Hilseylnio şehrimize 

gelip gelmlyeceğl henüz belll değil 
. önümüzdeki pazar günü Hindli ifo Şimdiye kadar istanbula gelen bü-

Tckirdağlıntn gilreşecekleri söyleniyor. tün güreşçilere nazaran çok kuvvetli oL 

du. F.akat haber aldığımıza göre Tekir !duğu bu suretle tezahür eden Hindli 
d:ığlı Hüseyin, Tekirdağına gitmiştir. ile Hüseyinin güreşmesi artık tenezzül 
Hava Kurumu Başkaru tarafından dün sayılamaz. Türkiye Başpehliwnının 

Hava Kurumunun davetine icabet ede. 
ceği kuvvetle muhtemeldir. Kendisi bir 
kaç gün evvel, söz !de vermiş bulun
maktadır. 

kendisine telgraf çekilmi,, tstanbula 
gelmesi bildirilmi§tir. · 

Bakalım Hüseyin ne cevap verecek? 
Malum ya, Hüseyin: "Hindilinin ilk 
güreşte Mülayime mağlup olduğunu., 

söyliyerek güreşten imtina etmiŞ. Bun· 
dan sonra Mülayim Hindli ile ikinci bir 
müsabaka yapmış, bunda da Mülayim 
Hindliye mağlup olmu~tu. 

'Uçüncü müsabaka ise hemen ht.men 
beraberlikle bitmişti. 

Avrupa yüzme 
şampjyonasına 
Şimdiden on millet 

yazıldı 
1938 Ağustosunda İngliterede Vemb 

ley yüzme havuzlarında yapılacak Av
rupa beynelmilel yüzme şampiycnesı 

için, şimdiden 10 millet enteransyonal 
fderasyona kaydolmuştur. 

Bu milletler; Mac:ıristan, Almanya, 
Felemenk, Yugoslavya, Fransa, Dani _ 
marka, Avusturya. Norveç, Lüksem • 
bnrg. ve Belçikadır. 

Hepsi de tam takımla bütün müsaba
lara i~tirak edeceklerini bildirmişler -
dir. 

:Atletler in i hazırlatmak için 

lngilizler 
Finla ndiyadan 

antrenör 
geti rtiyo rl ar 

İngiltere atletizm federasyonu millt 
takım atletlerini yetiştirmek için, Fin.. 

landiyanın en iyi antrenörlerinden Ar. 
mes Valsteyi angaje etmiştir. 

Alman - lngiliz 
AmatU.r boks tirlerl 
karşılaşacak lar 

Alman ve İngiliz milli amatör boks 
takımları önümüzdeki ayın 16 ıncı gü
nü Londrada karşılaşacaklardır. 
ingilterenin müracaati üzcrineyapılacak 
ofan bu müsabakalara, Almanya, 
içinde iki tane olimpiyat şampiyonu 
bulunan bir $akım gönderecektir. 

Bu şampiyonlar sinek siklet W. Ka.. 
iıer ve nğır siklet H. Rungedir. 
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Arnavutlukta bir 
aile faciası 

130 bin altıoıo 41uvar içine saklanışı 
yilzUodeo bir aile nasıl mahvolur ·ı 

Bundan bir mUddet evvel Arna
vutluğun merkezi Tiranda çok garip 
bir macera geçmiştir, ki bugün halk 
arasında, a.deta. efsanevl bir masal 
şeklinde ağızdan ağıza dolaşıyor. 

Ahmed Rlza admda zengin bir 
tUccar, kızı, Reslnayı, Azag adında 
bir Arnavut delikanlısına vermeğl 
vaadetmlş ve Reslneye de elll bin 
altın vereceğini söylemiştir. Bu elll 
bin altın Azag üzerinde gUzel Arna
vut kızından çok daha bilyUk bir te
sir yapmıştır. Ahmet Rıza, mnstak
bel damadını coşturmak tein, altın
ınrı getirip ona gösterdiği zaman, 
dellkahnın ihtirası bUsbntun alev
lenmiştir. 

blr çok ticari işlere girişmiş olan A
zag, taahhlltlerlnl yerine getlreml
yerek fena blr mevkide kaldığı için, 
fazla teeasllr duymuş ve yüreğine 
inerek ölmüştür. 

Esasen babasının ölilmlle bUyilk 
bir yelse dUşmUş olan Reslna, nişan
lısının da ölUmilnU haber alınca, çıl
dırmış, bu sıralarda tamamlle lflA.s 
ederek dllenmeğe başlayan ağabe
ylsl, onu tımarhaneye göndermek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Birkaç sene sonra, Ahmet Rızanın 
evinin yıkılması icap etmiş ve işte, 
tam bu esnada, duvar içindeki gizli 
bir yerde, yalnız Resinaya vaadel
mlş olan elli bin altın değil, fakat 
ayni ıamanda ağabeytslne bıraktl-

Kalnpeder, bunları dllğUn gtıntl mış olan seksen btn altın daha bulun 
kendisine teslim edeceğini söyllye- muştur. 
rek, göturilp gene yerine saklamış- Ahm~ Rızanın, dilenci oğlu bu 
tır. Ti mllthlt serveti ele geçtrlnce, ranın 

Fakat, dUğUnden iki gUn evvel, en İyt doktorları vasıtaslle kız kar-
'.Ahmet Rıza, klSye glttltl bir ıırada deşlnl tedavi ettlnnete başlamı,tır. 
atından dllşmUş, ağır ıurette yaralan Genç kız iyileşmiştir. Fakat korkunç 
mış ve biraz sonra da ölmtlştnr. 

Matem günleri geçtikten sonra, hastalıfı esnasında, yalnız btıtnn g0. 
gene nişanlılar aıtınlan hatırlamış- zelllğlnl kaybetmekle kalmamıt. a7-
lar ve bUtUn evl alt'1st etmelerine, nl zamanda, A.deta ihtiyar bir kadın 
her tarafı arayıp taramalarına raf- halini almıştır .• 
men bir tnruı bulamamıelardır. Nihayet talisiz Reslna kaybolan 

MUıtakbel karısının getireceği pa- saadetine ağlaya allaya gUntın birin 
rayla zengin olacağını dllştınerek, de HlmtıştDr. 

Çin - J8pon harbi 
Tokyo, 15 (A,A,) - Domel ajansı etmiş olduğu bitaraf mıntaka budu-

blldfrlyor: duna kadar gelmlştlr. Fransız fmtl-
Şanghay cephesinde dün sabah yazlı mıntakası itfaiyesi, yangınla 

Yangtse sahilinde ve Şanghayın 80 mUcadele etmekte devam ediyor. 
kllometre şlmalt garl>lsfnde kA.ln Brllksel konferaosımla 
Palhaoda karaya çıkarılan Japon Brüksel, 16 (A,A,) - Paalflk kon-
takvlye kıtal arı dUşmanın sol cena- feransı, bugün öğleden sonra saat 17 
hını tama.mile cevJrmlşler ve bu sa- de toplanmış ve fleklarasyon met-
bah saat 9,30 da Şanghayın 85 kilo- nlnl tasvip ettikten sonra saat 17,16 
metre şimali garblslnde kAln Çang- de bu tctımaını bitlrmlştlr. 
suyu işgal etmişlerdir. İsveç, Norveç ve Danimarka şark 

çınuıerln 1501 cenahı da Tatsung ta mühim menfaatleri olm,dığında.n, 
ve Şanghayın 50 kllometre cenubu herhangi bir vaziyet almamışlardır. 
garbfslnde kAtn Kuşanı terketmlşler İtalya, bu metnin vaziyeti ancak 
dlr. daha ziyade karıştıracağını llerl sU-

Japonlar dlln Tatsungu işgal ede- rerek reyini vermiştir. 
rek bu sabah saat 9,30 da Kuşan& Konferans önUmUzdekl lçtlma-
glrmişlerdlr. ını pazartesi gUnll öğleden 

Yangın sonra yapacak ve bu toplantıda bu 
Şanghay, ı (A,A,) - ' Nantaoda akşam tasvip olunan deklerasyonun 

yangın, blıtUn tlddetlle devam et- son fıkraınnın tatbiki Uzerinde mU-
ınektcdlr. Ateş, yUz btn alvilln iltica zakerelerde bulunacaktır. 

n. t \ ıf:ı rl'.' '1• li 'QlZC JOraDUZ;J_IZ(•\1YC1p vırc m.-.. 

Bu delikanlıyı en na-zik 
yeı'inden yaralamışsınız 

"Bekliycn,, imz:ısiyle aldı~ımı.z bir \ semtinize uğramadıfı halde onu bir tür 
mektupta genç bir klz §Öyle bir vaziyet- 1il unutamamııımrz. Esasen her gen • 
ten nasıl kurtulması lazım -gettlitini ein ilk l'!Vgiai onda, ... bütün hayatında 
soruyor: dalma battdayacaiı çok kuvvetli izler 

"Altı sene evvel bir akraba çocuğu brrakır. Siz, onun kiabnçlığınr tahrik 
ile seviştik. Uzun seneler, birlbirimizi edip tafkınlrklannı gururla, zevkle &eY• 
• sevgimizi itiraf etmeden • derin bir retmek isterken en nazik yerinden yara-

aşkla sevdik. Bir çok zamanlar bir evde lanuşsınız .• Yani ipi gereyim d~rken 
yalnız kaldık. Buna rağmen sevgimizi koparımpınız. İzzetinefsinden yarala -
kirletecek bir harekette bulunmadık. nan erkek timdi sizden ayni tarzda in· 

O, çok kıaloançtı. Bunu htt hareketin
den anlıyordum. 

Çocukluk hevesine kapılarak ona bir 
oyun oynamak istedim: Bir batıra def. 
teri düzdüm; içine başkalarlyle alaka_ 

dar oluyormuıum gibi maceralar uy.dur 
dum, yazdım ve d,..!tı:ri ona verdim. 
Bundan sonra bana karşı muamelesi 

çok değişti. O kadar ki yüzüme bile bak. 
madan evimi terkedip gitti. Bana hiç 
itimadı kalmadığını düşünerek . sene -
terce üzüEdüm. Uç sene evvel bir kere 
geldi, çok müteessirdi. 

Herşeyi anlatmama izzetinefıim mi· 
ni oldu. Gene gitti. Şimdi onu ne zaman 
görsem ır.üstehzi gözlerle bakarak be
ni unutmuş olduğunu. ismimi hatırla -
yamadığını yüzüme kllrır aöyliyerek 
beni üzmek istiyor. Bir çocukluk hata.. 
sr için, bütün ıstırabına katlanarak ben 
de onu unutayım mı?.,, 

CEVABIMIZ: 
Unutmak sizin için bu kadar kolaysa 

hiç durmayın. Fakat mektpbunuz bu
u 0 kadar kolay bulmad1ğınızt da an -n •• 

latmıs oluvor. Zira tam üç sene ıızın 

tikam alıyor. Zarar yok, alım, fakat a. 

caba aizi h11a aeviyor mu? Uç aenc ıi
bj uzun bir milddet si.zi görrnemeğe ta .. 

hammW ddcbilmit olduğuna göre, bu 
suale evet diye cevap vermek hayli müt 
küldür. 

Böyle olunca da onu unutmafa ça
lıınıanız daha hayırlıdır. Çekeceğiniz 

üzUntU ve ıstırap ta "çocukluk,, dl;e 
küçülttliğilnüz büyük hatanın eczası 
olur. 

lngllterenln bava 
ku\ı·vetlerl ne kadar? 

Londra, 16 (A,A,) - Hava müste
şarı Murlhead, hava kuvvetlerinin 
mıktarı hakkındaki bir suale ceva
ben demiştir ki: 

"- Umumi menfaatlere taallCık 
eden sebebler dolayısile tayyare, 
miktarını bildiremem. Fakat şu ka
dar söyllyeblllrlm kl, 10 u bombar
dıman. 30 u muharebe ve mUtebaklsl 
muhtellf tip olmak Uzere 123 fllotll
IA. mevcuttur. Ayrıca, 15 t "bombardı
man olmak üzere 28 fHotnıt da de-

. nlz tayyaresi vardır.,, 

Filistin 
hadiseleri 

Yeniden suikast ve 
tevkifler yapıldı 

KudUs, 15 (A,A,) - DUnkU. hldlıe· 
ler dolayıslle, Filistin atatusunun 
yeniden gözden geçirilmesini lstlyen 
Yahudi fırkası azasından 45 kişi, 
dUn gece cenup mıntakasında tevkif 
edilerek Akkl kampına gönderll
mtşttr. Bunlar arasında maruf lider 
Abachl Melr ile bu fırkanın reisi Vla 
dlmlr Yabotlnsky'ntn oğlu Eri Ya
botinsky de bulunmaktadır. 

Bu tedbir bllyllk heyecan uyandır
mıştır. Gece Hayfada ve KudUste 
yeniden bombalı suikastlor yapılmış 
tır. llasa11atm ehemmiyetli olduğu 
bildiriliyor. 

Amhard Yahudi kolonisinin şi
mendifer lst:ı.syonunda yangın çıka
rılmıştır. Bu istasyon, Esclraelon o
vasında kAindlr. 

Ovadaki telefon telleri kesilmiş
tir. 

Zabıta, bilhassa sinirlerin pek ger 
gln olduğu Kudüs, Yafa ve TelA.vlv 
civarında nezaret ve kotnrolü takvi
ye etmiştir. Kudüslln Arap otobüsle
ri, artık Yahudi mahallolerlnden 
geçmemektedir. 

Diin öğleden sonra Kudil$te bir 
Arap, bir polis memurunu yaraladık 
tan sonra firar etmiştir. 

Astlerle muharebe 
HayJa, 16 (A,A,) - Tayyareler

den ve polis kuvvetlerinden de yar
dım gören Uç İngiliz bölUğil diln Sa
fed civarındaki dağlarda Arap ast
Ierlnln kuvvetll bir çetesini araştır
nıağa başlamıştır . .... 

Dun şiddetli tüfek sesleri lşitllmlş 
Ur. Bunlar çete ile temas edilmiş ol
du~una delil addedilmektedir. 

Hitlerin 
teklifleri 

.... Bqtaratr 1 incide 

Mu.mafih Avuaturyanm mülld tama 
miyetinin ldameainin İngiltereyi ali.ka
dar eden bir mesele teşkil eylediğinin 

resmen bildirllmlı oldutu da hatnlatıt 
maktadır. 

Almanya, ayni zamanda Çekıoelovak
yadaki Alman ablliyetinin vaziyetin -
den de memnun defildir. Ve bu akallL 
yet için daha geniı bir muhtariyet iste
mektedir. 
Halüakı - Hitler g<Sriiİmelerinde 

müstemleke talepkri de mevuu bahso
laeaktır. l\fanı.a.fih Alman mahafili bu 
meseleyi Orta Avrupa meselelerine bağ
lamak arzusunda değildir. 

).lınan mahafilinin dediğine göre, Hit 
ter, fıraat ~Ül§tükçe her meseleyi ayn 
ayn halletmek arzu.unda bulunmakta -
dır •. 

Bundan böyle blitUn bunlar söyl~n • 
melde beraıber ne Londrada ne de Ber • 
linde Hitler - Hatif aka görilpn~lerinin 
fikri teatisi çerçeveıini geçeceği ileri 
silrlilmernektedir. 

Frankoya • 
ısyan 

... B8§lara!r l incide 
Lon'dra, 15 (A.A.) - tııgilterenin 

Roma büyiik elçisi ile İtalya hariciye 
nazın Ciano arasında görüşmeler yapıl.. 
ması meselesi talik edilmiştir. 

Röyter Ajansının bu mesele hakkın
'da söylediğine göre, Londradaki ka _ 
naat, bu görü~ler için İspanyol me
selesinin halli nazarı diY.l:ate alındığı 
zaman daha müsait bir zamanın gelece. 
fi merkezindedir. 

Çıngıraklı 
köpek! 

Koştukça karnın
dan garip sesler 

çıkıyor 
Lon~ra aayfiyelerinden birinde otur

makta olan genç bir bayan Foka Tt.rrier 
cinıi kapefinin karnmclan bir ~ 
stsler ıelditinl hayretle gönniiftilr. 
Hayvan kottukçıa kamından 4deta çm
prak cibi sesler çıkmakta. bu difer .kö .. 
ı:ekJeri telqa vermekteymiJ .• Köpeii • 
nin l>'k ı,arip ,eyler yutmak itiyadın -
da oldutunu bilen sahibi hayvanı ame. 
liyat ettirmif, hayvanın midesinden on 
bir tane çUıl tap, bir anahtar, bir lfl· 
tik top, bir kaç tane zıpzıp ve bir 11ürlı 

TehdDt mektubundan sonırs 

Erkek-Kı~ 
çıka geldi 

Melekzad, heyecanlı maceralarana "
1
' 

yenisini il~ve etmiş bulunuyor 1 Tehdit mektubunu nasıl almış? Meçb~ 
Aşıkın korkuslle Bursnya nasıl kaçmış t. 

..,- Bqtaratı ı lDclde 

turma devam ederken onun birdenbire 
ortadan kaybolduğunu anlatmıştık. 

Bu ani kayboluşa ttirlü ·türlil mana 
verenler olmu§tu. Bazıları, genç (Kız
erkek) in hakikaten kaçırılması ihti
maliyle endişeye düşmüşler, bazıları 
onun yeni bir maceraya atılmış, ya
hut da hakiki erkeğin tehdidinden lir· 
kerek bir tarafa sinmiş olmasını muh 
temel görmüşlerdi. 

Kendisinden öğreniyoruz ki, bay 
Kenan ( !) , kaçırılmış değildir. Yeni 
bir maceraya da atılmamıştır. Sadece, 
tehdidden korkmuş, ve kısa bir müd
det için tstanbuldan uzaklaşmıştır. 

Sırtında? ayni nefti kostüm ve gri 
pardesti ... Hareketlerinde ayni genç 
erkek çevikliği... Kendisine 80rduk: 

- Bay Kenana hoş geldin, diyehilir 
miyiz? 

-Teşekkür ederim, lstanbula daha 
beş on dakika evvel ayak basmı3 bu
lunuyorum. Güç bir yolculuk yaptJm! 
Tasavvur edin: Yalovadan buraya ka
dar, küçücük bir motörle geliyorum ... 
Hava mütlıiş berbat!... Sallandık ve 
ıslandık... Yolda dünkü gazetenizi o
kudum. Benden bahseden bir yazınız 
vardı. Kaçmldrğımdan bahsediyordu
nuz. 

- Yüzünüzde ve kılığmızda zorla 
kaçınlmış bir in.san hali olmadığına 
göre, yeni bir macera peşindeydiniz 

mutlak ... 

Dudaklarını kmrarak başını silke
ledi: 

- Hayır, hayır ... Siz.e açıkça söyle
mekten niçin çekineyim? Korktum da 
kaçtım .•. 

Ve anlatıyor: 
- Bir hafta önce eve döndüğüm za

man hizmetçi elime bir mektup tutU1· 
turdu... Açlıktan karnım ötüyordu .... 
Sofraya çöktüm ve mektubu yemek 
yerken okumaya niyetlendim ... tık sa
tırlar beni güldürdü... Mektup (Bay 
Kenana) değil de (Bayan Melekzada) 
hitab ediyor ... tık satırları ile bu bir 

"illnı aşk" mektubuydu ... Meçhul ieı
kmı, tam benim tipte kadınlardan h<>e 
Ianırmış... Erkekçe bakışlarım ve 
jestlerim, kendisini hayran ediyor
muş ... Benimle tanıgmağa karar ver
miş... Randevu yerini ve saatini de 
tayin etmiş ... 

Buraya kadar hepsi iyi ... Meçhul bir 
işık tarafından beklenilmek, itiraf 
ederim ki, kadınlık gururmu okşama
dı değil... Fakat, gözlerim 80n satır
lara gclincc,lokmalar boğazımdan 

geçmedi ... Ama:n Allahım... Sunturlu 
bir belaya çatıyordum ... Aşık, tehdid 
ediyordu ... Tam saatinde randevusu
na gitme7.5em zora. başvuracağını ya
zıyordu. Yani... beni kaçıracaktı ... 

Beni ayıplamayınız ... Rica ederim ... 
Erkek kılığına değil, insan aslan poe
tuna bUrUnse, bir tehdid mektubu kar
şısında ürpermekten kendini alamu. .• 

Sözü uzatmıyayım ... Annemle ber:ıber 
karakolun yolunu tuttuk... Pangaltı 

karakolu, İ§C li.zımgelen ehemmiyeti 

verdi... Mektup tetkik olundu ... Kim· 
den Dftphelendiğim soruldu ... O dakika 
öyle heyecanlıydım ki, kimsenin gü
nahına giremedim ... Poli~ hiçlbir lalm 
veremedim ... 

Q geceyi nasıl geçirdiğimi bir ben 
bilirim ... 

Sabah olur olmaz 80kap fırladım ... 

dT'ly•cS 
edecekler, ha şimdi baskına u,,. - -~ 
ğım, diye yürek çarpıntıları iÇ' 

bunalıyordum... ğiY 
Nihayet, baktım olarak gibi de ut"' 

Ertesi sabah, atladım Akay va~ 
na... Ver elini Yalova... Bir o~...dı.
beni çarçabuca.k Bursaya ul~Jt' 
Ve işte ancak orada rahat bit P 

alabildim... t;t• 
lzm.ir otelinde ~ni kimse tanJY'ıı1ot 

dı. Otelci, ''Melek.zad" yazılı ıı . 
clbdanımı tetkik bile etmedi. •. ~ 
Yetil Bunayı doya doya ve •·b u4' 
kalp" le rseyredeceğim gür.el bir 
smda günlerimi geçirdim. 

Şimdi artık daha az korku~ 
Heyecanlarım yatı§mış bulun~ 
Daha makul dilşilnebiliyor ve ı,-ı 

İstanbul polisinin gözü önünde .,- } 
hiçbir zorbanın kaçıramıyacağın• ~ 
ni bulunuyorum... biti' 1 

Melekzadm anlattıkları burada ~ 
yor... ~ 

Öteden ebriden konuşuyoruz: V1 ~ 
- Gazetecilik, muharrirlik beI11 ~ 

cukluğumdanberi cezbeder... ' 

Diyor. d' ~ 
- Bu hevesin~ tatmin fırsaU ~ 

dır... 1 

-Nuıl? 

- Maceralarmızı yazarsınız? 

Ellerini uğuştunıyor... ~ 
-Maceralarmı! ... Oh, hakikattll 1• 

zel bir fikir... Onlan yazmakla.. ~ 
ceralanmı bir defa daha y~~ ~· 
rum ..• BaŞnridan, tatlı ve acı, oyl 
alar geçti ki !... bil' 

Bir gUn ... hiç unutmam, ücr& ti' 
Anadolu kasabasmm kUçUk bir ~ 
linde, koskoca bir erkekle yapaY' , , 
kaldım ..• Ne korkunç bir geceydi.~,, 
Oda arkadaşım ifrit gibi bir bcrı ~· 
Tam gecenin yansında üzertnıe ~V 

dırdı ..• Erkek elbisesi altında ~..!· 
kadınlığımın ortaya çıkması endıF .. 
le tit:redim ... Ve... . ttı' 

- Bağırdınız, değil mi? İmdad il 
diniz değil mi? , 

- Heyecanlanmayın gazeteci d~. 
l .. anm ... Billkis ... Ne bağırdım, rı~ )il' 
ğmlım ... Pantalonumun cebindek1 .Jlfll 
çUk tabancamı çıkardım... ff~v· 

göğsUne ... 
- VUrdunuz mu? 
- Çok sabırsı7.SmIZ. .. Onu aıdoı:: 

rek başımı derde sokacak kadar bud 11 
la mıydım? •.. İfrit erkek, naJ1\l'~ 
göğsüne dayar dayamaz yelken 
suya indirdi.. . 

• • • 
Okuyucularımıza haber vereJir.ı ~ 

Bayan Melekzad hatıralarını gatf 
ye yazmayı vaadetmiş ve yazı od•ıııtf 
zın bir k~esinde. maceralarını testıl 
batlamıştrr. 

Takip olunuyormuşuın gibi, dakikada 
bir arkama dönüp bakıyordum ... Köte 
bqlannda, korkumdan sapır sapır 
titriyordum. Ha şimdi Ur.erime hücum . 

ma~eni parçalar çıkmııtır. Köpek kar· 
nındald sesin kayt>olmasından mUtee.. 
tir 'örünmekteymiJ .• 
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iki asilzade fıçıla.n yuvarlarken gülü· 
IUyor ve konuşuyorlardı. Pardayan 
<>niann konupalarmdan Dalbaranm 
Yukarda ne yaptığım anladı. Böyle 
~k fena görerek reddetmiş olduğu 
dil§Uncenin hakikat olduğuna kanaat 
~etirdi. Heyecandan vücudu titredi; 
ıçlnd.en homurdandı: 

h - Bir llğım yaparak evi uçurmıya 
lf.Zırlamyorlar. Yarm buraaı havaya 

UÇaca,ktır. Bu aklı Fauata bulmuştur. 
l3u rezil herlfier de gUlerek · hazırlık 
Yapıyorlar. Beni parça parça et.meye 
hazırlandıklan için bu kadar sevini -
Yorlar ha?! Hey mel9unlar hey ..• 

:ardayanın gözleri parladr, ileriye 
dogru atılmıya hazrrlandı: 
,_ - Su alç.ak katilleri yakala.sam da, 
.l\lf alarmı emem ... 

Mel'un Faustanm Uzerine atılarak 
onun da boynunu koparşam, çıyan vU
~unu a;va.klarmım altında ezsem. 
Şınıdi haklı değil miyim? 

b
. Bu d~cesini yapaca.kmıt gibi 
ır v · azıyet takındı. Gerek parçalan -

~:ş bir fıçıyı, dikkatle taşıyan iki se-
1 • gerek Ust kattaki Dalbaran ve da- · 

~; Yllka~aki Fausta muhakkak bir 
T'' nı tehlıkesl geçiriyorlardı. Fakat 

l 
ard~yan yerinden çıkmadı. Kendi 

tcıı~ ... ; t k' . k ~.... es ın ettı. Omuzlarını silker-
' b~· b!r ~yler mırıldandı ve bir k~eye 

2':1.lldü. Son derece hiddetlenmiş ol-
nıasına w 

etti. ragmen tarassuduna devam 

Pa.rcıayanın' sinirlendiği kına bir u.
~n içfnde bir hldise olmuştu. Bu hl-
ıse ~u:vdu: 

~albaran mutbağa çıktı. Prenses hiç 
dil§ ıldarnarpıştı. Yüzünden bir şeyler 
T\.~ekte olduğu belli oluyordu. 
--uvan dedi ki: 

- Madam, lağım hazırdır. Mahzen 
doldu, maamafih aşağMa .daha birkaç 
fıçı var, onları da mağaraya götüre -
yim mi? 

- Hayır! Unutuyor musun Dal ba
ran? Pardayan bu mağarada depo bu
unduğunu herhalde bilmektedir. Be
nim yudığmı mektubu şimdi aldı, 
kimbilir, bu mektup ona bu depoyu 
hatırlatmaz mı? Burasını da havaya 
uçurmak için belki bir saat sonra bu
raya gelir. Binaenalehy mağarada kat 
iyyen barut bırakılmamalıdır. 

- Peki ne yap~alJ? B:u kuyular 
meydanda duramaz ki? 

Fausta ayağa kalktı ve: 
- Seninle geliyorum - dedi • 
Bu sırada 'aşağıdaki İspanyollar 

fıçılan taşımaktaydılar. Fausta onla
ra sordu: 

- Mağarada daha kaç fıçı kaldı! 
- Bir tane daha madam! .. 
- Pek!ll, onu da getiriniz. 
İspanyollar mağaraya döndüler. 

Fausta duvara doğru yürüdü. Parda
yanla beraber girdiği gizli kapıya yak 
!aşmıştı. Duvarın öteki köşesinde dur

du. Bir yaya bastı. K•:içük blr kapı a
çıldı. Bu kapıdan bir mağaraya geçi
ilyordu. Dev cüsseli muhafız, gerıye 

kalan altı fıçıyı da oraya yerleştir • 
dikten sonra Fausta gizli kapıyı ka • 
padı. Burasını Pardayan bilmiyordu. 
Bu iş de tamamlandıktan sonra pren
ses ııu emri vrdi: 

- Haydi mağaranın kapısını kapa
y,ınız. 

Dalbaran hemen kapıyı kapadı ve 
hanımının yanma döndü. Arkalarm

d:ı.n onla.n takip etmekte olan Parda
yan kapı kapandıktan sonra işin bitti
ğini ve yukarıya çıkacaklarını anla • 
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--------.-..,;,--------------------·--------------------------~ yarısı içilmiş bir şişe şarapla iki ka. 
deh ve iki .!IÖnük fener vardı. Masanın 
iki ya.nındaki iki iskemledeyse iki köy. 
lü oturmaktaydı. Bu adamların elbi • 
selerine bakılırsa köylü oldukları gö. 
rülmekle beraber, eğer iyice dikkat 
edilirse bunların köylü olmadıkları an. 
la.şıJırdı. 

Bu mükemmelen fra.'l.sızca konuşan 
adamlardan biri ispanyadan milyon • 
ları getiren zahitti. Pardayan kendisi. 
ni derhal tamdı. Valverden ayrıldık _ 
tan sonra Muton sokağını bu adama 
gösteren şövalye değil miydi? 
' Masanm yan tarafında da ak saçlı 
bir köylü durmuş, iki adama hizmet 
ediyordu. Bu ev sahibi rahibelerin u. 
§ağı olan insandı. Diğer iki köylil ken. 

disine muavin olarak verildiği halde 
onlara hUrmette kusur etmiyordu. 

Pardayan, daha mUki 1eme başın _ 
da maksatıannı anladı. Bu üç adam 

Faustayı bekliyorlardı. Faustanm yer 
a_ltındaki yoldan geleceği muhakkak • 
tı. 

Netekiın birkaç dakika sonra bu a.. 
damlardan biri saate baktıktan sonra 
dedi ki: 

- Asa.letmeap neredeyse gelecek -
ti~ • 

Hep birden kalktılar, fenerlerini al. 
dılar Ye ocağa doğru yürüdüler. Par. 

dayan bunları bekliyordu. Etrafına 
bakındı, merdivenin altı eski sandık. 
larla. doluydu. Bunların arasına sak _ 
}anarak· şöyle dilJUndü: 

- Buradan her ~yi mükemmelen 
göreceğim, bu kapının nerede oldu • 
ğunu ve nasıl açıldığını da anlıyaca.. 

ğım. Fakat bu deliğe b:ıkmak akılla. 
rma gelirse itte o zaman işim fena • 
dır .. 

Sonra kendi kendine em.Iiiyet ver. 

di: 
- Adam sen de, Fa.usta da bu la • 

panyol asilzadelerinden daha açık göz 

değildir. 
Bu iki asilzade kulübe sahibini bı. 

rakarak yalnızca indiler ve ına.M.enin 
ortasında durdular. Böylece birkaç da. 
kika geçti. Pardayan delikten gözü. 
nü dikmi§, dikkatle bakıyordu. Bir • 
denbire duvar yarılarak dar bir oyuk 
açıldı. Bu oyuktan Fausta içeri girdi. 
Arkasında da bermutad Dalbaran va.r. 
dı. Kontun kolunun altında eişkin bir 
çanta görülüyordu. Elinde de bir me. 
~le vardı. İki İspanyol kadını resmi 
bir şekilde selamladılar. Fawıta başı 
ile hafif bir kar§ılık verdikten sonra 
ahenkli sesiyle dedi ki: 

- Merhaba efendiler. 
Pardayan bütün dikkatini kapıyı 

kapıyan Dalbarana hasretmişti. Kapı 
bir anda kapanmıştt ama, bu bir an 
bile §(ivalyeye kili geldi. Gülümsedi, 
kapı kapanınca Dalbaran önden çık 
tı. Fenerle yolu aydınlatmaktaydı. Fa 
usta onun arkasından geliyordu. Ma • 
damın arkasından da İspanyol zabiti 
elinde feneri olduğu halde ilerliyordu. 
İkinci İspanyola gelince, fenerini a • 
şağıda bırakmı~tı. Bunun arkasından 
ise Paıılayan kır bıyıkları arasından 

gülümsiyerek takip ediyordu. 

Yalnız bu defa sahanlığa kadar yil
rümedi. Merdivenin ortasında durdu. 
Onların her sözünü işitebilecek kadar 
yakındı. Fakat lüzumu halinde kaça 
bilecek kadar mesafe bırakmıştı. Bu. 
radan bir şey göremiyecekti ama, ko. 
nuşulanlann hepsini mükemmelen işi. 
ti yordu. 

Fausta mahzene gelince taht is • 
kemlelerden birini sekti ve oturdu. 
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Fausta, bu tahta iskemlenin üzerinde l 
bile bir kraliçe azametiyle oturuyor -
du. Dalbaran hanımının arkasında ve 
ayaktaydı. Köylü elbiseelrinl giymla 
olan iki İspanyol da. ciddi ve hUrmet -
klr bir tavır takmmıelardı. 

Tıpkı Soriycntes konağında f aha. 
meUfı'nun k8.fiısında durdukları gi:bi •• 
ihtiyar köylU ise diz Q5kmü§ gibi iğiL. 
mi atı. 

Proo.ses evvclft. bu ihtiyarla mee • 
gul oldu. Ona yakla§lTlaSI igin işa.:rct 

etti. lhtlyar boynu adetA yenle stırii
nerek ona yakla.§ırken, Fausta Dal _ 
barana hitaben dedi ki: 

- Dalbaran, vaadettiğim on bin 
frangı §U adama ver. 

Dev cüsseli adam ilerledi ve koltıı. 
ğı.ındaki torbayı ihtiyara verdi. Köy. 
lil. hayretle to~baya baktı, teşekkür 
elınek istedi, fakat kelime bulamndL 
Madeni bir resim ka.reısındaymış gi. 
bt ıstavroz çıkardı. O vakit Fausta 
gülerek dedi ki~ 

- lyi adam, yaptığınız hizmetlerin 
mük!f atı olarak Bir.e her zaman yar. 
dJnı etleceğinıl unutmayınız. 

l htiyar köyIU bu defa da.ha yerıe • 
re kadar iğildiktcn sonra geri geri yü 
rtırerek dı~an ı;ıktı. Fa.usta, derhal 
blr i§aret yaptı. lspanyollardan biri. 
si ihtiyarı takip etti. Biraz sonra dö. 
nünce Fa usta sordu: 

~-Gitti mi? 

ti. 
- Sevinçten deli gibi bir halde git-

I'renses gtllUmsemeden sordu: 
• - Ya kapılar? .. 
- tkfslni de kilitledim. lı;ıte, anah

t&l'ları da burada. 
lf [er ~in tamam olduğuna kanaat 

getiren Fausta derhal emı:etU: 

··- Haydi efendiler, ise. Dalb&ra.n ! 
Sen bu a.slli.adclerl mapraya gato.rur.. 
8Un. Onlara yol g&tcrlr ve )'&Mım 
ec:lP..rsin ! ls bitince bana. ~hal haller 
ge~lr, her şeyin muntazam. olup olma 
dıi:'lru gözilrnle görmek isterim. Hay. 
di gidiniz .. 

tıalbaran iki asilzadeye emretti: 

- Geliniz efendiler! 
Pa.rdayan da derhal yerini terketti. 

Hemen apğı indi, bu defa. me.l'\ih-e • 
rıin altına aklanmadı. Gizli bir kapı
yı açtı ve yirın'i adun kadar ilerledik
ten sonra. daha ziyade ihtiyatlı olmak 
için duvarın kovuğuna saklandı. İçin-
den oöylccc düşünUyordu: • 

- Acaba. neli yapacaklar? Fausta 
benim }\a.klmndan gelmek için ne:er 
düşünüyor? Bu bazırlıklann hepsi 
muhakkak ki benim için. Egcr Yarın 
ıgelccek olursam ı;ok iyi hnltedcriın. 

Llikayt tavrını te-krar takındı ve 0 • 

m uzla.r:ıtıı silkti : 
- ~kliyclim ve gCSıU.mUzU açalrm. 

Yakında mesele anlaşılır. 

Açıp kapadığı giili kapılar tekrar 
açıldı. Da1baran ve iki İspanyol kcri
dora girdiler. Girdikleri kapıyı açık 

bırnktıkları gibi feneı-lertni de i~eri 
almamı§la.rdı. Bu suretle mahzen bir 
az aydmtanmı tı. 

'Dalbarıının arkasından gehMkte 
olan diğer iki tspa.nyol gUlerck, taka
laşarak ilerliyorlar ve yalnız içan. 
yolca konuşuyorlardı ki, bU da Parda,.. 

yan için ehemmiyeti haiz değildi. Şö
valye i.spanyolca ilo ltalya.rıcayı kendi 
lisanı kadar Jyi bilirdi. 

Dalbaran Pardayanın on adını ka· 
dar yanına geldikten aonra tlurdu. Sö
valye bUt.ü.n vUcudunu deliğe lakla • 
mqıtı. 
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lspnnyol, bira.z evvel eövalyen.in ~i
rip li.ınb~yı aldığı mağaraya açılan 

gisll kapınm ö.nilne ıelmiiti· AçU, 
Tam gireceği sırada Parda.yanm, Pa.
riae ilk geldiii gece yol göaterdiği za
bit Dalbaranın kolundan tutarak r.or
du: 

..._ Sinyar Dalba.ran, bu korltıor ne
reye gider? 

!ıpa.nyol bu suall .eoro.rken, eliy-M de 
Pardayanm giZlendlği tarafı g&ter
m&kteydJ. Datbaran ce\'ab verdi: 

- Hiçbir yere gitmez. Gördüğüiiüz 
gibi dar olan bu·torJdOr oldukça uzun 
dur. Fakat sonu ka.pabdır. HiÇblr ye
re çıkmaz. 

Kont eıf atı verilen hpa.nyol zabit 
dedi ki: 

- Sonu yok mu? Şu ö~ki koridor 
da sonsuz gözüküyor. Burası 1ilk ba· 
kışta lhtvarla lSrUlmüş gbi değil miy 
di? 

Pardayıın dU~ndU: 

- Hele bak eu konta, oldukça zeld 

be! Bu İspanyollar ne tuhaf. YeI'8iz 

1 
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1 
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dan kolları arasında biriblri Uzerine 
komnut iki fıçı ta§ryordu. 

Pardayan bu f ıçılah görünce mırıl· 
clandı: 

- Ay, bunlar barutla lriırtun ~ 

yorlar ama, &caba bunlart ne yapa
caklar? - Biraz düşilndUkteiı sonra. e· 
lini alnına. vurarak yine mırıldandı ~ 
Ben ne aptal herif"'ım ya:hu. Bunlan 
benim için taşıdıklarını bir tUtlü bu
lamamıştmı. Öyle değil mi ya? Faus
ta. bu mağaranın mevcudiyetini bildi
ğimi anlamrutrr. Burasını da diğer de
polar gibi havaya uı:uracağm:ıı zanne
diyor ve bunun için tedbir alıyor. Fa
kat m&hzcnlere girmenin usulünü de 
öğrendiğimi biliniyor. Bo§ yere de 
zahmet edıyor. EVet, bu böyle olacak 

hefhalde. Başka bir sebeb olama% kl 
Pardayan bundan ba&ka bit sebcb 

olamıyacağmr aöytcrnekle bera.be.f, 
d~ünmekten vazge~tyordu. Nihayet 
bu nakliyatın asıl l!lebebini nnlar gı'bt 
olduysa da, kafasına gelen bu fikir o 
na o kadar müthiş gözüktü ki, dü§Un· 

mek istemiyor ve nefretle reddediyor
yurdsuz, meteliksiz olurlar ama, en a.- du. Maamafih zihni yeni dil~ünce ile 
§ağı kont veya rnarkidirler. o kadar dolmuetu ki, saklandığı yer· 

Dalbaran kont& cev&b verdi: den çıkmayı d~ndU. Bu sırada. ilk 
- Anladmı kont, Fakat her tarafı kısmı nakletmiş olan ll\Panyollara. 

..ı.dun adını arasanız yine hiçbir ~ey Dalbaran şöyle demekteydi: 
bulamazıuaız. Eğer çıkılacak bir yn - Siz fıçıları buraya kadar yuva.r-
ola& çoktan ketf edilirdi. la.yınız, ben yukarı çıkarrr ve dize. 

t>arda.yan gillUrnsiye~ dilşillıdU: rlm. 
''-İyi aramışsınız da ondan azizim Pardayan kendini göstermemek l· 

Dalba.ran,.. çin tekrar olduğu yerde kaldı. İki ls-
tonuırnatan fazla t~zamadı. üçü de ma panyalı mahzenden mahzene gidip ge
ğaraya girdiler, biraz aonra. çıktıl&r. liyorlar, fıçılar yuvarlanıyor,, iki fs. 

lki İspa.nyol, koridordaki kum ta - ~yalı kon~uyordu ki, bunları gö -
ba:kuı Uzerine birer fıçı yuvarladılar. ren Pardayan, Dalbaranm yukarda. ne 

Dalbarı.nı. gelince, kadife elbisesi - l yaptığmı bir türlil anlıyamıyordu. 
nln kirleııecefini na.zarı itibara. alma· Buna. ke.rşı da lakayt kaldı, halbuld.-4 
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ı liM" ~. ~- Ramazan 
konuşmaları 

ıstanbul Harici Askeri 
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ı sıJJJAR: 
l 

~\1' BEYÖC L u 
:......::g Aık ülkeııl 

~l La Bohem 
~it v ı\ ı Çelik kalı 
-~arttı Şen Haydut 

~ı\~ Bethoven 
'"-Oıt ' Cangıterlerle karıı karııya 

ı Dana için yaratılmıı ve 
Zehirli eevda 

1 Top • Hat ve Operada bir 
gece 

t programını blldirmemlıtır 

programını blldlrmemJ~tlr 

Hortlak ve Altm brrsı 
ı Slngapur poııWı ve De. 

mir yumruk 
t programmı blldlrmemlıtir 

' t 5 TAN BUL 
ı Varyete ve tiyatro 
ı Ladam Okamelya •• llL 

dm ve ıeytan 
ı Pt,latma.zeı doktor ve zafer 

llt41 yolu 

~~ı\H Oüne,e dotı"U ve ikizler 
""" ı Güneşe dotru •• ikizler 
t.ııı ~ : lote bahriyeliler ve Kır-

f'rtıaı~yı ınıu derlli1er çeteıl 

~ KADIKOY 
ltt1·r ı\ Programmı blldlrmemJıtlr 

Programını bildlrmemııtır 

ÜSKODAR 
Pro~rammı blldlrmemiıtlr 

lfttttr 8 A K 1 R K O Y 
~ I .\Dı ı Kaptan Blut 

l'~~LAR: 
~PEBAŞI DRAM -KJSAfl 

Saat 20,30 da. 
l l'ANl'A BAHQa.galNDE 

Dram a perde 
'°&knıda: 
IOtAL LlR 

• • • 

li'RA.Nsız TİYATROSUNDA 
OPERET IOSMJ 

""' 9ü n tatil 
günüdür 

ERTUGRUL SADi TEK 

T1 YA 'l'ROSU 1 
Bu secı 
(GEDlKPA~A AZA.K) 

Slnımumd& 

(Erkekler •o md&D 
.anra azarlar vı Ar. 

tlıUer revlllü) 

HABER . , -. 
~,.an tarifesi 
rt'rı 11ayfalarında sa.ntfml 40 Kr. 
esnıi ilanlar 30 

l>ördu·· .. f <l 100 " O ncu saya a .. 
n~ .ve ikinci sayfalarda 200 .. 
•rıncı sayfada 400 .. 

l3a~lık ilanlar 500 " 

k .. 11.eari mahi:, eti haiz olnııyan 
r UÇUk ilar:iar 20 kelimelik ~.de. 
kaıJı 120 kuruıstur. Eskiden mu• 
a\'elesı olan milşt~rilerimlıio 

ltıukavelelerl -nUddetince fark a. 
lıl'l.Tn U· aı. Uzun mUddet devamh 
a.rııar tenzHlta tabidir. tıao \·er. 

lkıek hususunda yalnız ve milnha. 
~raıı V AKTT YURDU altındaki 
6m.tıleltin /ren ilan bUrosuna 

lnUracaat edi:ınelidir. 

Telefon: İstanbul. 24370 

"------------!~~~~~ .. 
u ···:::····-1!!1!---e ...... nıazı:ma:m::::=ı=:;:::::::2:::::ı: 
~ Dit Doktoru il 
~ !\'ecati Pakşl == 

e)( liastalarını berıUn aabah 10 dan 1 
ltıc~~rn 19 za ka~ar Karık5y Tünel 

1 ,~ danı Tersane ca.dd'll ba1ında No. 
' kabul eder. 9 

18 Sıtı ve cuma cünlert ıut 14 den il 
... "' kat'ar parasızdır. !I 

...._____ =•==•=mmaw::m:ft 

ZAyı 
ta ld - Emlak Bankasından alrnek 

o u~ 
llıı:n t>uın 230 numaralı maaı cüzda. 
lıı:n~ kazaen zayi ettmi. Yenisini alaca. 

A an eskisinin hükmü yoktur. 
dreı · O '-.. d y l , C:İrj 8 ' ••u ar 1 dız otelı müate· 

ay lbrahimck!n Telıraf memur 
mütekaidi Mehmet Ziya 

-- na:tarafı 2 incide 

kat kavuklu Hamdi ile pi§ekar 1sma. 

il efendiye yeti§tim. Şuı asını itiraf e. 
deyim ki, bunlar orta oyununda bü -

yilk bir kudretti. Onların ölümlerin • 
den sonra, o ayarda, o kı:drette ne bir 

kavuklu, ve ne de bir pişekar yetiş • 
miştir. Yerleri hala boş duruyor. 

O devirlerde, piyasadl J)manah or. 
ta oyunlarından b~ka, Jiı de arka • 

da.şlar aruırnda orta oyunları oyna • 
nılırdı. Oyuncular arasında maruf 

şahsiyetler de vardı. Manyasizade Re 
fik beyi bunların en başında göstere • 

biliriz. Otuz beş yıl kadar evvel, Kar. 1 
talda, kaymakam Necib beyin evinde 

tertip edilen bir eğlenlide Refik bey 
pişekar rolilne çıkmıştı. Esasen onun 

bu hususta üstadhğ1 meşhurdur. O 

toplantıda Muhsin. Borazan Tevfik, 
Ka.dıköylU Refik, Ayı Raşid, Ressam 

Muazzez gibi hakikaten değerli sanat. 

karlar da muhtelif taklidlcre çıkını~ 
lardı. 

Yirmi yıl, yirmi iki yıl önce de, üs. 
küdar gençleri, aralarında orta oyun. 

lan oynarlardı. lsmail Şeyda zenneye 
çıkardı . Hürriyetin ilanını müteakip 

günlerde, birçok mizah gazetelerine 
karikatUrlcr yapan, mi-ıah mecmuala. 

rı çıkaran ve çok değerli bir sanatkar 
olan merhum @>aman Münir, muhtelif 

ta.klidler ya.pardr. Hele dostum Felek 
Burhanın acem taklidlcrine bayılır • 

dık. O kadar ki, profesyonel taklidci. 

ter içinde onun kadar acem taklidi 
)ıfpan yoktu ve hala da yoktur. 

Onun: 

Merhaba ey 8erisersem zcdei eyrani 
AhıZdaıı yoh mtı "(ltıa hcç feleğin 

ehsanı. 

beytiyle başlıyan kasidesi çok meı:ı • 
hurdur. 

Hüseyin Rü§tü Tırpan 

-
PASTil 

FOR 

Nefea boruıunu mikroplara 

kartı koruyan ve mikroplar -
dan temi~liyen en kuvvetli, 

en hoı, en ıeri tesirli Paatil 

PASTiL FOR 
Sıhhatli insanlar için faydalı, has~alar 

için ıarlhr. 

Viz:: civarında bulunan k:t'et için 
8400 kilo :..:ıt eya~ı kap::ılı zarfla C'ki lt· 
meye konulmufi~ur. Eksi]b1esi Vizede 
Askeri Satınalma 'Koır.igyo:'lUntla yapr. 
lacakt:r. Şartnam:3ini görmek iste
yenler hcr~ün kon1=syon:ı mür::caat r-. 

debilirler. E!>-: il~mesi 29-11--93 7 pa
zartesi günü saat 16 da yapıl:lcaktır. 
Muhanı?nen fiat 7896 lira ilk teminatı 
S93 liradır. M~na Y.asaya i~tirak cdt-cek· 
lerin b'.ldirilcn günde ve tayin edilen 
eksiltme natinden bir saat evvel temi -
nat ve teklif mektuplariyle icabeden 
sair vesaikin Kom'.Gyona tevdii. (7727) 

"' • * 
Vize ve civarında bulunan ~t için 

7000 kilo sabun açık eksiltmeye kont;l
muştur. Eksiltme Vizede A!l;eri S~ 
tınalma KomisyonundJ yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenler her 
gün Komisyona müraca:'lt edebilirler. 
Eksiltme 29-11-937 pazartesi günU 
saat ıs teclir. Muhammen fiat 2870 li. 
ra ilk teminatı 216 lıraeır. Münakaıu
ya i1tirak edeceklerin bildirilen güı1 ve 
saatte Vizede Askert Sa~ınalma Komiı~ 
yonuna mü::acaatlarr. ( CıOl) (7628) 

• • * 
Kırklareli Tümen ihtiyacr ıçın açık 

eksiltme ile satın alınacak olan 10000 
kilo ye~ilmercimeğe talip çıkmadığın • 
dan yeniden 10.000 kilo y~filmercimek 
satın alınacaktır. Muhammen fiatr 13 
kuruş 50 santim olup tutan 1350 lira 
ilk teminat 101 lira 25 kuruttur. ihalesi 
30-11-937 tiOlı günü saat 16 dadır. 
Şartnamesi hcrgün Tümen Satınalma 
Komisyonunda &örülebilir. istekliler 
belli gün ve saatte teminat makh:.ızla • 
riyle birlikte catrnalma komisyonuna 
mUracaatlan. (602) (7629) . "' . 

Tümen birliklerinin aıağıda mevki 
ve miktarları yazılr 18700 'kilo udeyağ
lannın kapalı zarfla eksiltmesi 25 -
10 -937 de teklif edilen fiatlar pahalı 
görülmüştür. İkinci pazarlığı 22-11-
937 pazart~i günü s:ıat 15 te yapılacak 
tır Sadeyağlarının beher kilosunun ta. 

Taksitli emlak satışı 
SEMT l ClN Sl 

Mnhanu;pen 
kıymeti 

E~yo~lundn Feriköy İkinci l~ısmi Jnll• 

hallesinde eski llacıabraham yeni 
Sabun fabrikası sokağında eski 7 

Lira 
Uçer katlı, beşer odalı, terkos 
ve elektrik tesisatını havi 
klrgir iki evin tamamı. 

mUk. yeni 14, 16 No. h ıı. , 
Şişllde, Feriköy İkincikıısnn maliaJ.. Uç buçuk katlı yedi odalı 
lesinde eski Halcbliibrahim yenl To.c terkos ve elektrik tesisatını 
koğlu sokağında eski 7 yeni 1 (No. havi önU bahçeli kirgir bir 

2500 

taj 17 No. lı) · evin tamamı. 1700 
Beylerbeyinde Bilrhaniye mahalle ,. 

sinde eski Halidağa yeni Nuribey 
sokağında eski 2, 2 mUk. yeni 11, 

11/ 2 No. lr 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle • 

• ~inde eski Halidağa yeni Nuribey 
sokağında eski 9 yeni 3 No. h 

Gal~da- Alacamescid mahallesinde 

1ki katlı beş odalı ve sarnıc
Iı yarını klrgir maaahır bir 
evin tamamı. 

KB.rgir altı odalı maabQ.hçe 
bir evin tamamı. 

Mahmudiye' ,caddesinde eski 266 ye- Bir buçuk katta maaoda 
ni 268 No. lı kArgir bir dükkA.n. 

J{asımpaşada Bedreddin .ma.hall~in- İki katta iki bölkülü ve beş 
de Aynialiba.ba sokağında". eski 22 odalı maabahçe ah§ab bir e· 

300 

300 

600 

yeni 22, 22/1 No. 1t vin tamamı. 900 

1 - Artbrma 22 T. sani 937 .tarihi~e.tt1*tı pazartesi ~ü saat 15 te ya
pılacak ve gaypmenkuller en çoli ~el verenlerin üz.erlerinde kalacaktır. 

2 - Arttınn&ya girmek için muham~n-lÖymetin yüzde onu ni!betinQe 
pey akçeei yatırmak lhmıdır. 

' 3 - Arttınna )>edellnin dörtte }>iri peşin ve geri Jialanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. ~ksitler.ıyüm e',!>e§ faize tabidir. . 

4 - Taksitler öde?inciye kadat" gaY.rlmenkul Sandığa birinci derecede ipo .. 

tekli kalır. ' ' ' ~ \ (7516) ' 

-
ıstanbul aeıeaiyesi il~nları 

Sarıyer Belediye Şubesinden: Tra~~~a:~·a. ca~~nde eski 282 - 284 
286 yeni 76 - 78 - 80 sa},lı harap bına.nm lııseedarlanndan Dimitri Razi vere· 
selcrinin Yunanistanda. olup ikametga~ adresleri meçhul bulunduğu diğer his
sedarla~dan Marika Razi ile. Meri.~ a~rdato imzalarile alman istidalar
dan an~şılmış olmakla bu ilan tarilıuıden ıtıb3.ren on beş bUn zarfında bina
nın mahzuru izale edilmediği takdirde · yapı ycllar k:ı.nununk 44 üncü madde
sine tevfikan Belediyece yılftrrılarak mahzurun kaldmlacağı· ve enktlzın:!l 
satılacağı alakadarınca malum olmak ve kanuni tebliğ makamına. kaim bulw1-

' mnk Urere keyfiyet ilan olunur. (B) .(773G} 

Deniz ·Levazım"'" Satınaıma. 
. . ) . . 
. Kom·isyonu ilanları · · 

' 
sınlanan fiatları ilk inan9ilarr ve mik- • 
tarları aşağHadrr. Şartnamesi Ankara 1 - Takriben (80,000) kjlo kadar ~tutacak (11,000) adet kazan iı.garası 18 
İstanbul, Eakiı~hir, levazrm amirlikleri tkincitcşrin 1937 tarihine r~:;tl:ıyan Per§embe" günü saat 14 tc pazarlıkla alı -
satınalma komisyonunda hergün tzmit. nacaktır. 
te Tümen satınalma komisyonunda her 2 - Tahmin edilen bedeli (13,600) lira. Ye muvakkat temin=ı.tı (1020) lire. 
gün görebilirler. Her mevkün ihtiyacı olup. ş:ırtname!!i komisyondan her gün'.' parasız olarak alına.bilir. 
ayn ayrı üstecilere de ihale edilecektir. 3 - İsteklilerin 2490 saltlı kanund:ı.~ ya.zılı vesikalarla birlikde ve 1020 lira-
fstekliler.in belli gün ve Sılatinde kanu- dan ibaret olan muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı muhaseöe müdUr -
ni belgeleriyle ve ilk teıninatlariyle İz. lUğünc yatırarak mukabilinde alacak)ın makbuz veya Banka teminat .m.ektu
mitte Tiimen Satınalma Komiıyonuna bu ile ve ~lli gün Ye saatte Kasımpaşa da bulunan Komisyona. mUracaatl:ı.rr. 
gelmeleri. (603) (7730) ' • • (7710) 
Mevkiler Kilo İlk teminat Lira 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

9000 
4500 
5200 

Ku. San . 
94 00 
92 00 
92 00 

"' "' . 
685 
275 
360 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
290 kurut olan 15000 metre kııhk elbl
sclki. kum:ıı kapalı zarf usuliyle c;atın 
alınacaktır. ihalesi 3-12-937 cuma 
günil saat ı 1 dedir. ilk teminatı 3262 
lira 50 kuruıtur. Evsaf ve şartnameai 
218 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satmalma komisyonundan verilir. Ek. 
siltmeye gireceklerin 2490 ı.ayılı kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösteri. 
rilen vesaikle teminat ve teklif mektup
larını ihale uatin:len en az bir saat ev. 
vcl komisyona vermeleri. (598) (7681) 

Göz heidm1 

Dı. Muı al Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

.)azardan rnaad"\ hcrgün: Oğlcdcn 

ıonra saat ikiden altıya kadar 

,. . 
. ~- ,.. ...... 

Kapalı zarf usullle Eksiltme llAnı 
Antalya Vilayetinden : · 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Antalya Memleket Hastanesi birinci kısım 
61993 lira 27 kuruşluk ingaat bedeli keşfinden müfrez .30,000 liralık kısmı. 

2 - Bu işe aid ıa:-tnameler .,,._ evrak gunlardır: 
A - Eksiltme ırtnamesiı 
B - Mukavele projesi. • 
C - Bayındırlık işleri gene~ §artnameı\ 

D - Huıuıi ıartname. · 
E - Ketif cetveli, 
G- Proje. 
isteyenler bu ıartnamelerle evrakı 15 lira mukabilinde Antalya Na!ı.ı Mil • 

dürlüğünden alctbilirler. 
3 - Eksiltme 29 Teşrinisani 937 pazartesi günü saat 15 de Antal)f Vilayeti 

Encümenir..ie yapılacaktır, TekJif mektupl~rı 2490 sayılı kanunun 32 inci mad • 
desindeki tarif da:resinde 0 gün saat 14de kadar Vilayt!c vcrilmiJ olmalıdır. 

4 -Eksiltme k:ıpalı zarf u!:uliyle ve vahidi fi:ıt üzerinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2250 lira muv::ıkkat temin:ıt ver· 

meleri bundan başl:a apğn:laki vesikalarr haiz olup getirmeleri lazımdır. 
Nafıa Vekaiet1nden alınmr' yapr müteahhitliği vecikası ve yaptığı iılere 

aid bonservisi. (7395) 

MektepDIDeıre, Çocuk velBBerı
ınıe, OkuO Dlrektörlerıne 
Mektep kitaplarınrz.ı almadan.· . . bir kere eski tanıdığınız. 

" VAKIY ,, Kitabevine 

Hastalar için şarttır. Çünkü nezleyi, 
stbebi ne olursa olsun öksürüğü, her 
nevi boğaz hastalıklarını, yeni ve müz
min bronşitleri tedavi eder, göğiis dar. 
lığr nöbetlerini sür'atle keser. •&:'lllXDıı:mzll:::mı::•:ıt:;ana::ı::::ms::::am::ı 

Sıhh1tli insanlu için faydalıdır; D l!CKTOR ı 
uğrayınıı:.. ilk, Orta, liıe, Yükıek ve Meslek ... Her okulun heı 
ıınılı için, her dilden, her türlü maarif nepiyatını bur~clan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirai niz. . • ı 

çünkü göğüs hastalıkları mikropfonnm li \ .. ; 
sirayetine mani olduğu gibi. ses ıh:ir. il Kema ozsan li 
lerini de kuvvetlendirir. &ğız kokusu- ı'I Oroloğ • Operatör !i 
nu keser. ı Bevliye mütehassısı il 
Tecrübe ediniz ! Karaköy - F.k~elsi~~.' mağazası 1 

[
ııınmda. Her gUn ogledl'o sonra 

a :e:a4 Lwtx; den 8 e kadar: 1~1: 41:?3~ 1 
1 -I ::9 .. -cm:::::::mnn.-:ı:m:nnanı:nnm:nri 

Raıtgel~ yerden olmanın · ıo nanda yanılma, yorulma va-
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz.. ' 

lhtiıaıa her yerde kıymet ver meli: (VAKiT KiTABEVi) 
ele mektep kitapçılığıncla ihtiltU kazanmııtır. 

Kitap üz.erine gelecek her ıorguya karıılık verilir. 
ADRES: latanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgrat: 

Yakıl· latanbul. Poıta kutuıu: 46. 
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Fiatı her keseye elverisli ., 
B_üyük radyoların evsaf 

ve kudretin.de 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

LİRA VDER.EK 
ALINI2 38 MOD·ELi 

-
Günün 24 saatinde hasta 

• 

Bat ainlanna kartı 

• 

Kaıelerini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ain, ıızt ve aan. 
edan keaer. 

GRIPtN: En ıiddetli baş ve dit 
•inlannı ıüratle dindi. 
rir. 

GRIPIN: Nezle, grip ve roma tiz. 
maya kartı çok müe11ir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
ısım ve markaya dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız4 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan başka : 15,000, 12,000, 10,000 
flralık lkramlyelerle (20,000 ve 10,000 

Jlralık iki adet mOkAfat vardır ••• 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 

GRAWOR 
Bütün Türkiye Yalnız 

. 
'/ ·kullanıyor 

Siz de bir •• G R A W O R ,, a 
sahip olunuz. Çünkü: 
Sesi fevkalade yükae~ pli.klan kari yyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meıhur (GRA WOR) Jilk' 

pik-uplu ıramofonlannı her yerde nrarla iateyini.z.Taırada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 

--• Dr. lbaan Sami --• 
~ksllrOk şurubu 

Jksürük Ye nefes darlılJ bofmaeı 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
sirli iltçtır. Her eczanede ve ecza 

depolanndı bulunur. 

~----............ ..... 
Operatör Uroıog 

Doktor 
Süreyya Atamaı 
Beyottu tıtıKW caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 

bttald 

H Muayene hanesinde baatalamu her· li gUn saat 16-20 arasında kabul 

İİ eder. 

===-=mm==a.==~~==--~ 

DOKTOR 
. Necaattln Ata•aaun 

Her &Un sabahlan ıekis buçulı 
akıamları 17 den 20 ye kadar Llle 
1i tayyare ıpartmanlan ikinci daire 

17 numarada hutalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar hastılamu parasız, Kurun. Ha 

ber olruyuculannı dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Bankalar caddeai No: 75 . 

Yalnız 

En ırk 
Kırtaaiyeeiler'de 
bulunur. 

The eonklln Pen co. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

Mürekkepli ve Ku..~un Kalemlerinı'n 
cep ve masa için olan 

yeni Şevron modelleri 
bir harikadır. 

·-'.~"::ma:ı.ı l@i 18istıt1> 

HAZIMSIZLIK 

I 

Q1k temiz bi • Karbonattan " toz kamonat lllımıkbıld mı8tkGJU 

söz önünde tutularak yaptlmıfbr. 

HER ECZANEDE SATILIR. 


