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_Pariste ihtilalcilerin silah 
basıldı depoları 

Tonlarla cephane 
ve silah bulundu 

R;·h~; ;~ ~~t·d;~·ii~i"i;~ 
isyanın müfrit sağ . cenah tara
·fından hazJrlandığı anlaşıhyor 
Tevkifler ve 
araştırmalar 

devam ediyor 
ri.~izi yetiştiren yuva 
Dun güzel merasimle kurulu
şunun ylldönümünü kutluladı 

~z: Harp Okulunun en ihtiyar mezunu defteri imularken.. Ysnııı B htdde 

Alman hükOmeti 
Orta Avrupa hakkında 

Tem inat vermiyor 
~erlin - Roma - Tokyo müselle
sıne karşı demokrasiler ittifakı 

kurulacak mı ? 
Paris, 18 (A.A.) - övr gazetesi 

de §Öyle diyor: 
''Dün akşam alınan ba~ı ınatuma~ 

göre, sarih cevap almasa da Lord Halı
fax, bazı sualler soracağını Atman ha • 
riciye nazırı Von Neuratha bildirmiş -

- tir. Bu süaller meyanında bilhassa ~~: 
giliz hükumetinin ehemmi:"> et verdıgı 
bir nokta vardır ki o da Hitlerin Millet. 
ler Cemiyeti Almanyanın ~ '!krar bu c7-
miyete girmeıini mliaaait kılaca~. bır 
tarda tensik edilinciye kad2~ mustem 

leke meselesi hakkındaki müzakerele -
rin tehirine dair olan ge~en ser.eki dü. 
güncesini muhafaza edip etmediğidir.,. 

Gene bu gazet~nin öğrendiğine göre, 
Halif ax Alman hariciye naıı:iyle görü

n, şürkcn merkezi Avrupa vaziyeti hak -

~ene I Al. S ·t kında aı.ı bazı sualler sormak i~t.emiş. 
1( ra 1 a ~ fakat Von Neurath tefer~ü:ıta gırı~~e: 

OcaeU 1 1 .'<r mek hususundaki Hitlerın prensıpını 
il say 8 v 1 fı; 1 (j a hatırlatmakta iktifa etmiştir • 

~ Yazısı 8 inci sayf~ ~ 
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HABER 
veını n neşırnvat: 
~ r~sııramolfl1a 
@aşo 1y©>1r 

Neşriyat proğramımız:ı dahil o
lan ve yarın haşhyacıı~ımız yazı 

ve romanları sıze bir defo daha ha
tır la talını: 

-1-
0DALIKLAR 

NiZAMETT1N NAZ!F'in en çok 
özendjği ve en çok muvaffak olduğu 
romanıaır. Odalıklardan birincisi, 
tarihin en muhteris kadını: 

ASPASYA 
yı yaıatıyor. ASPASYA aşk ve 
ıehvet dolu maceralariyle, okuyan.. 
rı helecandan helecana düşüre

cektir. 

-2-
Bir kadın 
muharrir 

Hüviyetini sizliyerek, bpla bir ame
le sibi sünlerce fabrikada 

Amelelik yaptı. 
1 - İşçinin ıstırabını. : 
2 - İfçinin aşkını , 
3 - işçinin zevk ve arzularım. 
• - Bütün hususiyetleriyle işçi • 

nin ta kendisini HABER muharriri 
NERiMAN, realist görü~ler ve içten 
duyuılarla ıize anlatacak. 

-3-
Çallşan kadın 
mesut mudur? 

SUAD DERViŞ'in g3zetemiz için 
hazırladığı dikkate değer bir anket. 

-4-
Ve, nihayet, itte: 

Korsan 
zırhlı llrnzet J(Öslerlldl "Tehlike hep Almanya- Japonya 

l\rıı- Bir Türk delikanlısının, açık dc-
•ı ..,,"'"ra, 19 <.A.A.) - "Kocaeli ııayla. ve ltalyadan geliyor " t~ nizlerdc geçen korkunç maceralarını 
be .. im Bozatık'ın ölü:nil üzerine Şıınghay, 18 (A.A.) - Röytcr muha. .. .. J .. ta-. heyecan dolu bir eser •. 

!lll:ın ~ b" • d "A b deun c!e dün bir ..... ... .. 
tttı ~ocacli sııylavbğma emekli Or- ırın en: m assa " ·· •· HABER' · 

Cta) h ,. s . w • nutuk aöylemit ofan Frar.sız büyük el - 1 n ht •t aıt Akbaytug, P<ırtı Gen- · · h · • 
!lruru çisi Henry Bercnger, Fransa ıçın ancı 

lan... nca pı.rti nıunzedi olarak onay. . • • • t• ~ olduğunu tetkik et. ·=.: GRAFOLOG U . '"lJtır S sıvası vazıye ın n 
ı~?t Odc •. • ayın seçicilere bildirir ve rrtlştir. : 

l'lm.,, . d . t" k.. : Gelen yüzlerce mektubu sıraya 
Mumıııleyh emı§ ır 1 

• 1 : 
C. H. P. Genel Bafka,n "Tehditler, komünizme kar~r bir İ koydu . . Yarın, cevaplarına başlıyor .• 
:Veli C. BAYAR • .-: I>evamı 8 incide ı..._..._. ... -·-···· ... ···•• .. •••••••n••••"••••• 

11alk cephesi hii.Tctımetine hücum eden :tağ Kiyap 'UC 

Fr\'M!G J'Jıohlliye ll ~,.. D<mmua 

Belçika Krah ispan
yaya kral getirmeğe 

çahşıyormuş 
ispanya, Frankonun emrindeki 
Faslıların gönüllü sayllmasını 

istiyor 
Fransızca L'tntranslgeant gaze

tesinin .Londradan aldığı blr habere 
göre, Belçika kralı Leopoldun İn
giltere payıtahtına yaptığı soyaha
tln başlıca hedefi, Avrupadakt slyn
st buhranın izalesi çarelerini ara
maktır. 

Belçika kralı, Avrupada sulhiln 
takviyesi fı;in. herşeyden evvel, ls
pan.ra meselesinin halli Hl.zım geldi
ğini ve bunun lcln de sabık İspanya 
vellahdl Don Jalme'in İspanya tah
tına cıkarılması icab ettiğini ileri 
sUrmoktedlr. 

Belçika kralı, İspanyol milletinin 
böylece, kralın etrafına toplanarak, 
dahflf harbe nihayet verecekler! fJk 
rlndedlr. 

Londra, 18 (A,A,)'- Dun akşam 
Belçika bUyilk elçiliğinde kral Leo-
poldun şerefipe bUyük bir ziyafet 
verilmiş ve bu ziyafette İngiltere 
kralının kız kardeşi ile, iki erkek 
karde l zevcelerlle birlikte başvekil 
ÇemberlA.yn ve diğer İngiliz hUkQ ... 
~eti crkrmı hazır hnlunmuştur. 

Belçika harlciyo nazırı Spnak, >:, .. 
vam Kamarasını ziyaret etmiş ve bl 
lAhare başvekllln mesai odasında 
ÇemberHl.yn ile yalnız olarak uzun 
bir görüşmede bulunmuştur. Bildha ... 
re ÇemberlAynm odasına Eden ve 
Malcoln Mac Donald da gelmiş ,.e 
dört devlet ndammm birlikte görüş 

~ Devamı 7 melde 

Çin-Japo1t harbinde 300.000 ölü ve ya :ralı oorm~! - Gazetelerden -

r...~.tr . 
-- ~ 

Japonya Çini Komünizm. tehlikcsi>ıde1l kat'i ve cezri ~ckilde h4las otme1' ı 
yolunda/ 



=~2~~=~==~-====~~===·-=-=-=-=--===~===.=ı:;!9'~!1!11-===H=A=J3~ER;;; - ~'IC~am "ostaaı -..._ 

1Jış S41CıSa - ' ~, 
_/ 19 lKINCiTEŞRtN -~ 

:t. dJ;Cı"ata daic 

Romanya'nın 
yeni kabinesi .. 

Vazan : Şekip (iüııdüz 

R OMANYADA iktidar mevkiine gene bir Tataresco kabineıi 

geldi. Bu bir sürpriz değildir. Tataresconun istifasını vere
ceği nasıl evvelden maIUm idiyse tekrar ikt:dar mevkiine ~eleceği de 
gene öylece evvelden belliydi. 

Rumen parlaırentosunun müı:l<leti bitmek üzeredir. 1938 yılının ilk 
aylarında Rumen milleti gene miimessille:ini scçmeğe davet edilecektir. 
Tataresco'nun istifası nı verme~i devlet re:sine s~ç:m günlerinde iJ:;tidar 
mevkiinde bulunacak kab.ineyi te~kil ed('cek Tfltr aramak ve bulmak im
kanlarım vermek i<1temiş olması, yani çok dürüst bir s'yasi harekette 
bulunmuş olması suretinde tefsir edilmiştir . 

İstifa akabinde, Kral Karol'un saraya davet etti~i siya.;i şahsiyetler 
arasmda kab;ne teşkili vazifesini evvela Milii Çiftçi Partisi §eflerindcn 
Mihalahe'ye vcr1iği görüldü. 

Rumen Milli Çiftçi Partisinin hakiki şefi, yani lideri Maniyu'dur. 
Fakat bu zat Milli Çiftçi Parfoinin bütün teşkilatlarına tamamile hakim 
bulunduğu halde Kral Karol'un ikinci defa olarak tahta çıkışından 
sonra birinci planda bir siyasi rol almamak kararım vermiı bulun.. 
maktadır, 

Mihalahe, kabine teşkili vazifesini kabul etmekle iktidar mevkiine 
ge!mek imkan:nı elde etmi§ sayılmıyacağını biliyordu. Zira, Milli 
Çiftçi Partisi, bugünkü Rumen parlamentosunun en kuvvetli !!iyasi gru
puna malik bulunmakta iıe det kralın kabine tetkili vazifeıini kayıtsız ve 
şartsız olarak teklif etmemiş olması, bu partinin iktjdar mevkiine gelmesi 
ihtimallerini ortadan kaldırıyordu. Kral, Mihalaheye, mümkün mer
tebe geniı bir teınerkUz kabinesi t'!kil etmeıi lazım geleceğini ihsu 
etmişti. Saray, bilhassa aabrk baıvekilJerden Vayda Voyvod'un yeni 
kabinede mutlaka bir yer almasını istiyordu. Bu zat evvelce Milli Çiftsi 
Partisine mensuptu. Sonradan bazı arkada§lariyle birlikte bu partiden 
ay"!111:ş ve parlamentoda ''Rumen cephesi,, adlı müfrit bir grup tetkil 
etnuştı. Ayrıca sarayın yeni kabinede ban mevkileri arzu ettiği kiınıe-

.... Devamı • UncUde Şekip GONDOZ .. 

ıınmt1ttııtttttıtını --------------8 eril n ve Roma konuşmalara 
CUMHURlYET' de 

Y UXUS NADİ, bugün Bcrlbı ve 
Roma konuşnuılarmdan bek· 

ı ,ıııUcn neticeler h&k.kında, her ta
rnf ,·aziyeti, sulh flkrlle mübadele 
cdcblllrse, ac;ı.k konuşmalarla iJi an 
Ja;;ma netlcolerJno.Nftrılınrunağa se
hcb kalmapığnu söyl~f!!.kten sonra, 
dünylinm l'Rhatsızlığmı ileri suru.
yor. Ve bu rahatsızlığın bazı büyük 
devletlerin arasındaki menfaat te
zatl nı·ından doğduğunu anlatıyor. 

Bcrlin ve Roma konuşmalarından 
bir netice çıkmadıb"I takdirde. dün .. 
ya rahatsızhl'.,"lntn sonu bir harbe 
müncer olacak mıdır? Sorgusuna 
Cumhuriyet bnşmuharrlri, gene ken 
eli cevap vererek diyor ki: 

"Du konuşmalarda İngllterenln 
ku vYeti, harbin herkes için büyük 
bir felAket olduğu hakikatindedir. 
Hakikaten bu hususta galibi mağlü
bu düşünmeğe bile sebeb yoktur. 
Harp kendi kendine öyle bir fel!
kettir ki ondan mağlüplar kadar 
galipler de zarar göreceklerdir. İn
sanlığın şimdi çekmekte olduğu bü
yük stkıntınm asıl sebebi Umumt 
Harbin mllyonlarce. lneanla birlikte 
milyarlarca mUdehhar servetleri si
lip eUpürmüş. olmasıdır. Paranın bU
tün dünya yUzilnde ·altrn esasına bağ 
lıhğrnı kaybederek lsttkrarsız şekil
lerde sürüklenip gitmeslnl ve biltUn 
mllletlorin ekonomilerini de kendi 
peşine takarak kararsızlıklar içinde 
sürlikleyip durmasını, herkesin ke
sesini ve kasasını boşaltan Umumt 
Harbin tahriblerine borçluyuz. DUn
ya yüzUnde altın serseri seyyaha 
benzedl. Nerede azıcık korku bell
rlrse oradan kalkıyor, daha emin 
farzettı~l yere hicret ediyor. Yarın 
da oradan kalkıp başka tarafa git
mek için. 

Umumt Harpten sonra para me>-

Meta kSB S l n 
·rAN' da 

AHllET EML.~ YALMAN, Metak 
sasın son nutkundan bahsede

rek şunları söyliiyor: 
"Komşumuz ve müttefikimiz Yu

nanistanın kıymetll Başveklli Gene
ral l\!etaksas, Patrasta söylediği 11on 
nutukta, bu sulh sevgisini ve mace
ra nefretini çok açık bir llsanlan i
fade etmiştir. General Metaksasın 
nutkunu büyük bir zevkle okuduk. 
Yunan dahili ve harici siyasetinin 
her safhası zaten, aşlkArdır, bizim 
için sır olan blr tarafı yoktur. Bu
nunla beraber Yunan Başvekilinin 
kullandığı açık ve kat'i lisan alA.lra 
uyandrra.cak bir mahiyettedir. Ge
neral :Metaksas, vaziyeti bu şekllde 
mı.de etmekle hem müşterek sulh 
ı;-nvcterlmtze. hem de Yunanistand3. 
kf ·görUş1erfn bir kat claha rerleşme
sinc ,.P. l\tıenkleşmeslne hizmet et-

miştlı'. . 
!raıı ba.şmuhıırrıri., Metaksasm 

zuu O.Zerinde bin nazariye söylendi. 
Fakat döndU dol&Ştr, paranın husu
sile mllletlerarası mUnasebetlerln
de, kuvvetU bir temel olara.k gene 

tına dayanablleceğl bir daha sabit 
oldu. Eğer harbi kolayca göze alabl· 
len bazı mllletler,:.Ya.rsa bunun ne ı. 
le yapılacağını acaba hesap ediyor
lar mı? Yenl bir !larp, mtlletlerde 
kıymet namına geriye kalmı~ ne 
varsa onları da sillp aUpUrdUkten 
sonra. insanlığa zafer hedlyeıl ola
rak ancak daha fazla sefalet ve ıstı
rap verebilir. Beşeriyeti yeniden bu 
felft.ket ve sefalete uğramaktan ko~ 
rumak lAzımdır. Harp, tngUtere ve 
Fransa. lçln fena olur da. Almanya 
ve İtalya için iyi olur değildir. 

Bu nokta! nazardan daha evvelki 
harplerin neticelerini biliyoruz. 
1870-71 harbi Alzas-Lorenl aldığı 
için • bllhassa bu sebebten dolayı • 
1914 harbine meydan verdl. Son Bil 
yUk Harpten mağJO.p çıkan Alman
ya bugün dUnyaya. kafa tutacak bir 
vaziyete geçmiş bulunuyor. İnsanlık 
ne zamana kadar böyle harplerle on 
ların revanşl arı arasında ezilip d u~ 
racalt:? 

Binaenaleyh artık harpler devri· 
no nihayet vererek onun yerine aktl 
ve mantığın sulh ve sel!metınl koy
mak llzımdxr. Zannediyoruz ki daha 
geniş btr anlayışta !ngııtere lle Al
manya ve İtalya. arasındaki konuş
ma.larr zahiri sebeblerlnden bu ka
dar mUcerret ve işte bu kadar hakl
kt şektııerde tasavvur etmek nıilın
kUndUr. E~er her taraf vaziyeti böy
le miltalea edeblllree açık konuşma
larla iyi anlaşma. neticelerine varıl
mamağa sebeb kalmaz. 

Temenni edelim kt yeni konuşma· 
lar, nihayet nrtık insanlık şerefine 
lAyrk böyle makul ve salim netice
lerde karar kılmağa doğru gitsin.,, 

son nutku 
nut.ktuıdan sonı·a, A '"rupanın ~lyasi 
ufkuncla. hcl'giin yeni yeni ihtimal
ler, yeni yeni cereyanlar belirdiit;inl 
ve bütlln clünyanm fUAn müHlknttan, 
falan htldiselcr<lcn acaba. neler <;tka 
ca/;cını helecan i('lnclc bckledil'.,rini 
RÜfliyerek bu rne8elcler <'trafın<1a 
~uı net IC'cyo ,·an~·ot: 

"Ufku karartan, ortalI~ı karıştı
ran bu işler arasında. dalma. berrak, 
dalma ı:ııı.kln gBrUnen birkac;: saha 
var: Avrupanm garblnda ve şimalin 
de Oslo e;rupuna mensup sulh taraf
tan devletler, Avrupanın ortasında 
,.o cenubunda. ve Asya.nın garbinde 
l:Uc;ik anlaşma, Balkan ve Asya 
palülarına. mensup clevletler .. 

Ar:ılarrndn do~rudan do~ruya iş· 
birli~! ve milnascbet bulunmıyan bu 
clevletler hep nyni hedef için c;:alışt
yorlar. Bir maddeli bir llrogre.mlart 
vardır ki o da barış sevgisinden ve 
macera nefretinden ibarettir. 

Acı tecrübelerden doğan bu siya
seti şaşırtmak Te macera hevesleri 

--Bir kitab· 
s°' 

B AYAN Halide Edip .en ·eti~ 
neşrettiği Yolp:ılas cın~>t rO' 

,( 1) adlı eserinin bır ".realı~aıda 

Sanatkôrlar 
seyirciler 

ve 

1 man,, olduğ~nu ~öylUyor. be\ ,.11r, 
kltabm üstünde böyle bir ka.JI ·e1e' 
An ~ak altmış sayfalık bir blk~~dır: 
''roman., demek bilmem caiz Jl1 u ıı!Ç 
"Rflalist,, sıfatına gelince 0~ s ci• 
doğru bulmadım, ı;ünkil YoJp:ı 11 ger· 
ııa3 ott'ni okurken bir an bile dıır•· 
çek hayattan alındığı hissınl 

11 
.d• 

mıy o ruz, şahıslarm da, vakan1

11
dJJl 

roa 'itesine inanamıyoruz. .B\1ııı~ 
baş"a bayan Halide Edip, ki~& tUr• 
btiylik bir kısmında bir "knrıkdı d• 
arz ısu göstermiş: "Yolpalaıs,, a yel 
bu arzudan doğmuş. Yolpaıas, •ıJ) 
milieahhldl bay Murat Sallabıı~dıl' 
(hep o karllca tur arzusu) yapt~oıı•· 
apn rtımanın - daha doğrusu S ıtı' 
f;ın -- adıdır. Bu bay Murat ~ı•t 
baş'ııı l<onağında birtakım ba~·sıtl!l)I 
la tanışıyoruz: Kimi Fransız. 11e, 
İngiliz mekteplerinde okumuş, dlll' 
ııi de garip garip Adetler e Oll' 
r.ıiş, garih garlb sözler söyrnyor• 1,r 
larm böyle acayip, zUppe tosa~ fi' 
olabilecoğinl lnkftr etmiycruııı• ~,,ı• 
kat bayan Halide Edip onların ~~· 
nız bu taraflarımı gösteriyor, ı;6S 
hısları bize ancak birer çizgi il~arıD 
termek istiyor ve bunun için on rıııJ 
yaşadıklarına, "reel., oldukl11 ş~· 
inanamıyoruz. Yakanın bMiıca ıeP 
hıslarmdan biri olması lAzınıg~rıe 
bayan Sacide Sallabaş da gene 

69
tt1' 

anca!{ bir karikatür halinde g rıı1• 
rilmiş. O kadar ki ona kızamn·0 )(•' 
kocasının yeğeni komünist avıır~•· 
Rıfkı'nııı kızmasını da anlaı:ıllY0 }3•' 

YaızalFil: Hüseyin Rüştü T11 pa11 
Seyiı•-ilerin oyuncular hakkında ne - ( 

ler düşüncXiğünü ve neler hissettiğini 
aı çok hepimiz biliriz. Fakat, aca~a o. 
yuncular, seyirciler hakkında ne düşü 
nUrler? Fikirleri, hisleri nedir? .. 

Perdenn iç yüzünü görmeyenler, ku.. 
lis arasmda bulunmtyanlar, sanatkarlar 
la dostlukları olmıyanlar bu sorgunun 
cevabını veremezler. Ben çocukluğum.. 

danberi tiyatroyu sevmiş, mektepte, 
evde sahneye çıkmıı. Hasan, Manakyaıu 
yakından tanımı§, dramlarını, tulUat 
oyunlarını sahneden seyretmiş bir ada. 
num. Biıde ilk defa tiyatro tenkitli ya 
zan ve tiyatroyu halka . tanıtan Müfit ' 
Ratip, bendeki tiyatro severliği teşvik 
etmiş, Burhaneddinin, heveskarJarın ' 
kumpanyalarında oyunları sahneden 
scyretmekliğime delalet etmişti. 

San'atkarlar arasında do~tlarım var. 
eh: Muvahhidi, Ra§it Rızayı, Hakk::r 
Ntt.:ibi, Saffeti, Otello Kimili, bunla.mı 
en başında sayabilirim. Monoloğ Re .. 
fik, Borazan Tevfik, Resaam Muazze.ıır 
gibi değerli san'atkarlar da baba dos. 
tu~u. Onları zevkle ıeyrettim: Sabıii-
de ve kendi evimizde .. 

Bu itibarla sahne nasıl hazırlarur, 
aktria· ~r naııl · boyanır ve ıiyinir, un. 
atkirlar nasıl makiyaj yapar, perde a. 
çılmadan içerise neler konuşurlar, rol.. 
lerini eıberlemeğe vakit bulamamış o 
lanlar, yahut hafıza kuvvetine ıüve • 
nmıeyenler, naılıl son J:Jakikalarda elle. 
dndeki defterlere, 1clğ?tfa.ra bakarak 
nuhldanırlar. Blltılrat'.fh çok bilirim .• 

Hele perde deliğinden sık sık s:ılona 
bakarak seyircileri az görUnce, mem .. 
nun olrrtıyan ve : 

- Daha erken, biz~ halk tiyatroya 
gelmek için Jon dakikayı bekler, bir ço 
ğu da ~rlde ıaçıldrktan sonra girer!. 

Piye nıUtcaelli olmıya çalııan ne ka. 
dar direktör, aktör, san'atkar gördüm 1 

Bütün bunlardan sonra şunu aöyliye 
bilir ve ' temin ederim ki, oyutıu, tabir 
caizıe, astar tarafından görmekte ayrı 
bir tad var.drr. 

Seyircilel'in alkışladığı sana'tkarlar, 
çok defa kulhıte beğenilmez; tcn.~it ve 
mUvahaze edilir: Çünkü bir kas; yerdıe 
seadelcmiş, bir yerde yutkunmuş. bir 
noktada kei;elemiı, eserin aslını değiş 
tirmiş, yahut bir sözü, bi:' cilmleyi söy
lerken muharririn ihtarını ,rejisörün 
ikazını unutmuttur. San 'atkS.n yalnız 
aeyiıf.:iler değil, sahne içirtden seyı-e· 
denJer de dU1UndürUr. Fakat bunlara 
ra~men san'atkarın korktuğu, çekin • 
diği, oyunun devam ettiği müddetçe 
yU.ı}"aze geldiği acyireilerdir. 

San'atk~rlar seyircileri ıev'erler ve 
isterler ki, 1alon bunlarla ağız ağıza 
dolsun. Ssyirci ne kadar çok . olursa, 
temsil heyetinin o niıbette ~evkl, işti
hası artar, zevk duyar, hoşlanır. 

San'atkarın hoılanmadiğı, iştihıısmı 
kesen ıeyler de vardır: Oyunu beğen • 
miyerek, yahut anlarrııyarak seyreden· 
ler; ufak bir hareketleri, ehemmiyetsiz 

tavırları ile umumun dikkatini kendi • 
!erine çevirenler; oyun devam ed~rken 
yüksek sesle konuşanlar, perde açıldık
tan sonra içeri girerek · salonda ayak 
sesleri çıkaranlar; oyunu görmekten 
ziyade kendilerini göstermeğe gelen -
ler; sırasız gülenler; vakitsiz :ılkış.lar-

• 
yaratmak için hergUn sağdan, ·sol-
dan teşebbilsler oluyor, propaganda 
makineleri tam hızla işliyor. Fakat 
her ..-esne ne görUyoruz ki. ort::ı.da. 
hiç detlşik bir şey yok. Çilnkü sulh 
siyaseti bu memleketlerde sağlam 
temellere dayanıyor. 'Bu temeller 
gün geçtikçe gevşemiyor. Aksine ola 
rak sağlamlaşıyor. 

BUyUk devletler kendi aralarında 
ne yaparlarsa yapsınlar, ne karar
la!' verirlerse versin, ideale uygun 
bir sulh bloku Avrupanm birtakım 
sahalarında. kök tutmu~ yerlcşmi~
tir.,A I 

la san'atkar1arın ağzındaki sözün g!.i -
zel bir parçasını gürültiide boğanlar, 
bir e~p:riyi çok geç anlayıp, herkesin 
gülü~ljııden sonra kendi kahka:1alarım 
ulrverenlcr; uyuyanlar, uyurk:n hor-
hyanlar; oyunun seyri; ıan'atkarlann 
muvaffakıyet ve muvaffakıyetsizlikleri 
hakkında yanındakilere fikir ve h:sleri · 
ni anlatanlar., 

San'atkarlar isterler ki salon dJlsun 
ve seyirciler bir l:it!c halinde oyunu din
lesin. Sırasında gül.:ün, zamanında aJ. 
kıılasm. Oyun devam ederken, ::ıahne

den başka her tarafla ilgis:ni kessin .. 
Size bedii bir heytı;an vermek için, 

bütün asabını 'eren, bütün s:ın'at ve 
kabiliyetini gösteren, bafızasmr, kalbi
ni hırpalayan, yorulan, terliyen san'at
kann, bütün bu fedaki.rhklara n:•Jkafat 
olarak siz.den bekled'ği biricik şey şu -
dur: 

Sak:t bir dikkat!.. 

San'ata ve san'atkira hürmetsizlik 
~ göstererek, tam temsilin en heye.-anlr, 

llllQa.kika6lnda, baıınızı eğip, alt kat loca
~aki ıüslü ve güzel kadını seyre kalkı

~ 11rsanız, san'atkarın bu Jaübalilikten 

1 ainirlenmeıi ha.kıız mıdır? İıyana hak
' la yok mudur, san'atkarın?. 

Amma ıiz de diyeceks!niz ki 
- İster ıahneye bakarım, istersem 

güzel, süılü kadına 1 Para benim ce
bimden çıkıyor! .. 

Buna karıı san'atkarların vereceği 

, cevap· ıudur ! 
- Bu yaptığınız ,i&ılnıı r.ıünferit ltaln 

all 1 .. Bu 1aygısrdıklar hoı görülebilir. 
Fakat böyle olmaz ki.. Tiyatrolarda 

münaıebetıizliklerin garip bir s:rayet 
hanalan vardır. Siz çxtır çıtır fındık 

yerken, yanınızdakilerin de iştihası ka-

llıfkı'ya kızdığımız oluyor: d~ 

yan Sacide Sallabaş 'ın saıonllll 0sı 
fikirlerini münakaşaya lrnJkıştJl ~I 
mllnasobctslzliktir. llfsscdirortı:,ıııı 
o hiçbir zaman bir "action.. a 1.ı· olamıyacak, dalma snlonlarcln ltOtt•• 
zaferler arıyacakt1r. Gerek hafll rıP 
gerek romanlarda bu gibi şabısl~ıı'' 
her}ıangl tçtlmat bir gayeye, lıi\ rl 
sa "sol .. ların fikirlerine cttll< 
kötulUl{ hadsiz hesapsızrt ır.. r}' 

Fakat Yolpoln.s cinaycıti'nin 11\tl' 
zuu bu değildir.Onun mihveri. ıl 
çoc:ukluğ"undan beri çelcti~l ve G 1( 
dUğil ıstırablarla içinde bUtun z~~f 
lara, bUtUn hastalara. (ins:ın vc~1 df 
van) muhabbet duymuş, ltcııc ,,ıfl' 
farkma varmadan ııon - <·ı.mfol'bl'' 
nıo'e:.varıru~Ka:t Akk1z'd1r.Q da ~\t 
~eel gözü~ınilyor; fakat r.ıı~111ı• myt.hc, bir rcmz hali vnr. Dclı ~ıt 
değil rol? Anlamıyoruz; clnayet~ğ\lı 
timsal oluyor. Akkrz canlı d l<şl 
gerçek insnnl:ı.ra benzemiyor, f~I( 
bir karikatür de değil, rjll' 
fikir. Merhamet passif kaldıkÇ:tteıl 
sanın en aşağı, sadece nah• aıct 
doğan hislerinden biridir; f:çırı' 

barır, onlar da kıtır kıtır eviz yemek is- öfkeye lnkiHlp edip faaliyete ;,ee~· 
ter. Baıınızı eğip aşağı locadaki taze ce insanın hiç şUphesi:r. en yil eril' 

bayana baktınız mı, yanmrzdakinin ba
şını ve gözler:ni gizli bir kuvvet o tara-

fa s;evirir. Böylece komşudan kcmşuya 
sirayet ederek bütün salonu kaplar. Ve 
herkes güzel bayana bakmıya başlar, 

oyuna değil!.. 

Dikkat ediniz, herkes derin bir ses -
sizlik içinde temsili seyrederken, bi;:, 

kişi öksürsün, derh~l biri daha ö~sü -

en asil hissi olur .. Akkız işte IIl 
melin bu şekllni temsll ediyor. 

03
-c· 

Bunun içindir kl Yolpnlns ci1l ıtıııı 
ti'ni bütün dağınıklığına, vak36• ol' 
ve şahıslarının inanılmaz şeyle~ "e 
masına rağmen alAka ile okudı~nd" 
bltırdlkton sonra çok sevdim. 

1 
. 11 ıı· 

b . ''C \ lft.kayt lrnlam1yacağımız ır 

mertlik ,, sczi1iyor. 1ı.Ç 

Nurullah AT,,... ·ıt-r 
( 1) :'.\luallim Ahmet. Halit ~ 

r:.ir. ETi, 2l'S lmrn~. ____/ 
~~--~~~~---

Biri dahaı..1 Mısırlı prens 
Biri daha ı.: ) R d O 
öksürük bir .. v.. •• k" Seyfettin ul yıed· 

çer. Zannedersin1:g~~:t:~lonot~irın(enfT:: Mısır prenslerinden Ahmet se ıc!ı 
enza salgını içindc:ı:r. Filhakika göze din dün gece vefat etmiştir. ecnıı ıc•l 

bugün Nişanla§mdaki konağından yasak yoktur, fındık, fıstık yemeğe ol· 
madığı gibi ... Fakat biraz sabırlı olsa - dırılacaktır. dil' 

Ahmet Sevf eddin Mısırda bulUJl o·c, nızda, gevezeliği, zamparalığı, pis bo - · .. ..:ıırtı ' 
ğu sıralarda. Londraya götü.ı... ıdıl' ğazlığı sonra yapsanız olmaz mı?.,. 1~ o 
zeka muvazenesizliğine müpte ~ dil' 

Düşüniliecek olursa, san'atkarlara guw iddia edilerek bir köşkte haı:>!e 
bak vermemek kabil değildir. Bizim la-

. k d k k · i · mişti. ,,..,.,~· kaydirnız arşısın a ızma ta, sın r - Uzun yıllar mecburi bir inziva. ıı .. ~, .. 
Ienmekte elbette haklıdırlar. Onlar, tı yaşadıktan sonra, on yıl ka.dar

1
Jl1

1
e, 

rollerini angarya gibi istemiye istemi- vel akrabaları tarııfmdan kaçırı 
ye oynarlarsa biz kızmaz, küplere bin - men'lleketimize getirilmişti. __......,,. 
mez miyiz? .. Onların çoğu için san'at J 
yalnız geçinmek için ihtiyar edilmiş Trumvoy kazaS ·del" 
bir külfet değildir. Bir çoğunu sahneye Galata.saraydan tünele doğrı.ı_ gı 133 
getiren ekmek kaygusundan ziyade vatman Nazminin idaresindeki Jt O' 

san'at sevgisidir. Onlar, alacaktan D.: - numarah tramvayla 2623 nu.01arıı. si-' 
h 'k . . de JıS ret kadar hatta daha r.iyade seyirciler· ' tomobil çarpışmış, er ı ısı . 

den göre:eği alakaya, takdire muhtas; - • ra uğramıştır. ~ 
trr. 

Bunun icin, en büyük saygısızlığımı
zın onların~ muvaffakıyetlerini tehlike
ye düştireceğini .düşünerek, her türlü 
münasebetsiz hareketlerden ka~ınalım. 

Hüseyin Rüttü TIRPAN 

iş kazası . ( CUMA 
tKtN"otTEŞRlN - 193'7 ' 

lllcrt: 13116 - R&mazan: l!S);jı 
Qiln('!Jln clotu70 aııneılıı .,. 

Antalya anbart müstahdemlerinden~ \ 
Hilmi dün Yalı köşkü caddesinde 
devrilen bir balyanın altmda kalmış. 
sol ayağı kırılmı~tır. Hilmi hastaneye 
kaldırılmıştır./ 

G,51 ıG,49tıı~ 
J Vakit Sa.b&!ı Ôfle !kindi :.k§am Yatsı ~.~ 

15,2~ 11,59 U,32 16,49 ıs,2! 
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~Öriişler 
Ke -seD<ağatça 

Be. ÇCCQ.Dk 
k liktaıta eak' 
at!lıtnda b' . 1 Akaretlerdeki evimin 

onttn "a ır ılk okul vardı. şi-di 
~ J nrna b' • ..... 

aska traınva ır de orta okul taşırımı~; 
baıka. ort Yrnın başladığı yer.de bir 
8ilbah bu a ok~J daha olduğu için her 
llılar ka" genıı •.:addede sevimli yav-
ııa. it ;naıır v b 
. iltrıar k e en bunların arası-

dttılcnıek ~ . ne görüıtüklerini hazle 
~ ıçın o 

ilçka Yoku saatte ev.den çıkar, 
lleşikt §Unu tırmanırım 

Ya aşlı bir t k · 
• l.taçkad . a ım yavrular Maçka 

htna doğ aktler de "Beşiktaş orta oku-
bu Ya"rtt~ sabah akşam akın ederken 
naıt1cdcrc~rı bir mektepten ötekine 
tarına:zlat' Yo~ zahmetinden neye kur-
011lar1 di 

1
'" dıye hem düşünı:.ir hem de 

Gc n ctiın ' . Çcn .... • 
11111 a ı. ıı.lln yine be .. alt k' 'lik k ı·ı -\ı' tıı:aaırı :r• ı ışı a ı e 
ıt llıiis"e a takıldım; birinin elinde 

Yordu.~ dde, okuyor; ötekiler dinli-
fc eğer TU k . . 

\>cl'ıtıi . r çe hocaları hır vazı- Bulgar çarŞ-ı.tttıdan bir görünüş ... 
anıaııhy 1 • '1il.zif enin mevZ"uu ıu olduğu c ordu: 

~lll'i \' a..,ru Yelten neler anladmız l 
lstanbul konuşuyor 1 
.................. ıııiımm ........... __ 

biri tuk okum b' . . b' . ilbldı• ayı; ıtırır, ıtırme.z - . 
ti 1 A.aa.. M tla . r . u ka baban yazıvermı§-

l3ı.ı • • . 
dcğtı · 1atıra.z (babam kaı- aydır burada 

Bulgar çarşısı 
' nnc 1 ~ 

ct..,ilbi!e k tn c yapayalnız oturuyoruz) 
~ı.ıtatak ~r§ıtanınca hepsi de bu bahsi 
dııar. a§ka §eyler görüşmeye baş-

]' U,tlcrj b 

nasıl bir yerdir? 
~ijii be aııan tertemiz; siyah ön-
~1 ki h ... ı~a.z tUl fiyan~lu idiler. Belliy
"l · <Ilı vakr · ~Uıa ı yerinde aile çocuklany-
tr~.,.ay~et tnekteplerine girdiler; ben 

lstanbul ço·cukları niçin mütemadiyen 
zatürreeye yakalanırlar ? 

~ ca1tı k' atlayarak Beyazrtta Sahaflar-
"1 ıtapta li llıcıguı r, gazeteler alıp aatmak-

1.ılt'tsin't otan kıymetli dostum Rizeli 
l:> n k" , cıt &tk b' Ul-:iphanesine gittim. 

~~Phanedc l~ surette uğradığım bu kü
t lıltıcıt fazı~tr taraftan üstat HuJQsinin 
ilbcr b ıncıen çok zevk almakla be
tiitıd;n ~1 kimselerin de ihtiyaç yü
~t ttu\tU~tap!arını bile satacak dert4.:e-
%ı. ~ lcrıni görerek müteazzi olu-

Yok ,_ 1.ıııtarın • . d . k ıı:i? a ıçın e kımler ve neler 
bet Yaptl\ı a.zııa.nnın üç beı kitabı pa
s a§~'ın !, ihtirazlı ve adeta korkak, 
cııc: ın duymasından çekinen bir 

'l{ı 
bty tap alır mısın? 

f0ıe g:ı '°ruşJarı var ki zavallı ile göz 
llr 1ta1ı~'tnek için başımı eğmeğe mec-

13 ıttı. 
lt' il •ırad 1tap 'le a Yarım çuval dolusu h_urda 
illede.. faz ete getirdiler· pazarlık edil· 
.. ·•Çek' · ' Odcndı. a tl~ı; beşer kuruştan parası 
~~ iltt Ya eı dakika geçmemişti ki on, 

Lt ita.dırı. 11.~rtnda bir erkek yavru ile 
~ı~ oıcı ~orUndü; kadın mendiline sar

..._ a llgu iki kağıt lirayı: 
ll orcurn ııın,i d u.z; diye uzattı? O stat 

C• ....... . 
aıd Şu to b 

ıttı d r adaki kSğıtları sizin için 
l' ' edi. 

biri ~tbadaki kay la .k. b"ld··ı 
tı.ı a. gıt rr ı ıye o u er; 

'ildcta t~.st; ötekini de yavrucuk • 
t?n14 kt~ 1Ycrek - alıp gittiler. Arala· 
~llda hi gıtl~rın kilosu ve parası hak
lt \ttıı ve ~ ~ btr &Öz geçmediği için sor-
C>taıı1nd ogrcndim ki bu zavalh ananın 

tlııı; ana. ~7 kalma altı lira maaşı var
t!dtn Ya 1 

' gündüzleri mektebe devam 
tıar, can Vtu receleri kese k~ğLdı ya-
tır t ara 1 t . trıirı.e a rnak suretıle nafakaları-

İta" Çah~ıarmr .. 
" i:ttlar 1 w :r· 
ttcn ii ı a drgı fiyatla kendilerine 

ı.:\iı. atadın a" 'ıed· y. .. 

\ ~ Ç1:)Jc ıc . oy ıgıne gore yavru-
an otrnakkı ve aynı zam~nda çok çatış

teıcn taı la beraber sınıfının da ileri 
İiit aa:beterinden imiş. · 

?~atken t e~el Maçka yokuşundan 
\i~lettrı· •rkalanna takılıp da masumi
~c3:'cttj 1'. !akraklıklannı doya doya 
trıl'ldc ğırn Yavruların hallerin.den, üst-
}'ıı tah n baş tarından belli olan yaşa-
l-'a. atını v b . .. tna.11 el . ~ ır de yarım papuçlu, 
llil'tcrcıt bısetı bu zavallı babasrzı d•:l· 
tııau k <ırkaaından "çalış günün yav-
dt1 cııc kly t 
~ bıı.YUk gr Çt .. Sen yannın herhal-

c1'<1i'll'ı· adanıı olacaksın ı,, demekten 
ı alamadım. 

~:--__ Hüseyin RtFAT 

ltırkçe olmıyan 

Bu sütunlarda, her gün bir semtten, 
bir mahalleden bahsediyordum. Fakat 
bugün öyle yaprnıyacağım. Size lstan. 
bulun muhtelif semtlerinden bahsedece
ğim. işe evvela Bulgar çarşısından ba.ş 
hyalım .• 

Bulgar çarşısı, Şişlinin pek revaçta 
old~·ğu günlerde, yani bundan beş sene 
evvr.line kadar İstanbulun en lüks bir 
mahlles.i idi. Şişli muhitinin yavaş ya .. 
va§ Talimhane, Taksim cihetlerine akın 
etmeye başlamasından sonr~ Bulgar 
çarıısı da ayni akibcte uğramaktan kur. 
tutamadı. 

Bir zamanlar, en pahalı fiyatlarla kira
lanan evlerin, apartımanlann kıymeti 
birden bire düştü. Şimdi Bulgar çar§ı -
sında gene boş ev yoktur. Fakat esnaf
la konuştuğum zaman: 

- İşler yan yarıya, hatta daha aşağı 
ya düşmüştür, diye dert yanıp duruyor. ] 
Jar .• 

- Nasıl olur, mahallede tek bir boş 
ev yok .• Demek ki müşteri azalmış de
ğil! Diyecek olursanız .. 

- Evler hep dolu amma, kalabalık, 
yarı yarıya azalmış, sonra eskisi gibi 
para hı\rcryan yok. işleri bozan bun -
lar, cevabını alırsınız.. ' 

Artık tenha, sessiz bir yer olan Bul· 
gar çar§ısının cidden temiz bir hali var. 
dı. Burayı dolaşırken, kendimi adeta 
bir sayfiyede sandım .• O k3dar ki, işi
me uzak düşmeseydi burada belki bir 
eve taşmırdım. 

Sokaklarda tavuklar 
istanbulun bir derdi dı: sokaklarda 

dolaşan tavuklardır. Şehirde uzak, ke. 
nar semtlerde, bağlık; bah~elik yerler -
de nasıl, tavuk sürüleri kadar tabii bir 

evlerle dolu 

'l'u Şehtr isi m l~rl · 
b tk 'r . P2' 
1 lilı.ıııan arıh Kurumunun lstarıbulda ~ ;J' 

ardır. \':za!atı Ankaraya çağnl:nış
~lıtlll\\ kında faaliyete geçecek olan 

~~i ha haber verildiğine göre Anıt.dolu- ' 
·~~a, ıt tehir isimlerinin Türk~;ik ile ı · "' 

11\ 1 b 1 ' 
ı ~l-'darıa •: unrrayanların asıllların• " .. . 
~tı ttra çıorrıraı.:ak, yine baz! ~ehir ad - jl tstanbıı7rla birçolı. sol.1aklar boy1e b ı rcı 

!ıtıda incelemel~r }'apa'caictır. tavuk ~ilmesi halindedir 

Yaz.an : Haberci 

• 

Pencere lJnlerin.e yarı çıplak bir halde oturtulan çocuklardan birisi 

mahalle aralarında, tavuk beslemeğe 
kalkıp, sonra bu hayvanlara sokakları 
bahçe yapmak, o kadar gayri tabii bir 
iştir. 

itte, ben !stanbulun muhtelif semt • 
terinde dolatırken, bu dertle kaç,_ kere
ler kar~laştım. 

Bu çeşit tavukçuluk ınerakımn en 
salgm olduğu ıemt olarak Pangattı ci. 
varını geı:dim. Burada hemen her 50 _ 

kakta tavuk aürülerine rastgelnıeden 
dolaşamazsınız. 

Beyoğtunun Yeniçarşısı yokuşunda 

da, tavuk itinin batka bi:r ÇC§it derdini 
gördilm. İhtiyar bir kadın, dört tavuğu 
kucağına almış, daha doğrusu göğsüne 
basbrmı§, hızlı hızlı götilrüyordu. 

Ancak bir resmini alacak vakit bu. 
labildiğiım bu kadınla konutmak kabil 
olmadı. Çünkü etrafına bile bakamı _ 
yordu. Kucağında taııdığı yükle bunal. 
mış bir halde idi. Onu tanıyanlardan bi 
risine sordum: 

- Belediyenin yeni emri 1 Tavuklara 
eziyet olmasın diye başaıağı tutulmu.. 
yor~ Fakat insanlar ne eziyet çekiyor, 
tşte görüyorsunuz;, diye söylendi. 

Bu adam acaba haksız mI idi?. 

Pencere önünde eıplak çocuklar 
Son günlerde haval~r birdenbire so. 

ğudu. Llastalrklar çoğalınağa başladı. 

Bir Doktor arkadaşrmla hu hu -
susta konuşuyordu~. 

- Aman, dedi, son günlerde zatürree 
vak'alarr hep biribiclni takip ediyor.· 
Bu tehlikeli hastalık en büvük tahnlba. 
tmı küçükler arasında göstenneğe baş
ladı. Son hafta içinde 45 hastaya bak -
tım. Bunun 25 i %atürreeye yakalanmış
tr ve 25 zatürreelinin 18 ide henüz 15 
va~·na basmamıı yavrulardı. 

Arkadaşılllln bu sözleri .bana, a}"i?.r -
d:ınbeti her semti dolaştrğıo İstanbul -
·1 1 g-ördüğüm manzaralardan bazısını 

hatırlattı. K;üçük çocukların sıhhatine 
hiç ehemmiyet verilm~iğini, tst.anbulu 

dolaşırken daima ve daiına görmüştüm. 
Nitcıkim bu soğuk havalarda, yalınayak 
başı kabak yavrucukların çamurlu so. 
kaklarda dolaşıp oynaştrklamu görmek 
için, İstanbul sokaklannda onar daki • 
kalık bir dolaşma kafi, ba'..ta çoktur 

bile ... 
Fakat bütün bunlardan 1'aşka, soka. 

ğa çıkıp oynayamıyacak ya§taki yavru
ları da, hemen hemen çırılçıplak dene -
cek vaziyette pencere önlerinde oturt· 
mak moda oldu. Kimbilir bu yavrular -
dan kaç tanesi bu kötü moda yüzün -
den mütemadiyep. hastalanıp duruyor .. 

Doktor dostuma kısaca bunları an • 
latım ve: 

- Artık zatürree vak'alarırun çoğal· 
masına şaşmazsın, her hald->, dedim. 

HABERCf 

Tavuklar eziyet çekmesi~ı diye artık 
başa§ağı tu..tulmayıp böyle kuoakta 

taşınıyor 

3 

1.adA CÜqoc 4i: 
.._._...., ~ ~zwa ~...........-

@ilYızeD Te@~@ıra 

Orhan Gazıye nasıl 
gelin yollandı? 
Tiırkün (Vit.ınya) da kadın namına 

aldığı ilk ganimet, Bursada Türk sara~ 
yına giren ilk luristiyan prenses Bizans 
dinine mensup bir gelindi: 

Nilüfer hatun! .. 
Nilüfer hatun, fevkalade bir güzelliğe 

malikti. Uzun boyluydu. Koyu siyah 
saçları güzel yüzünü tatlı bir hale ile 
kaplıyor, yüzünün rengini bütün güzel· 
liğiyle meydana çıkarıyordu. Kıvırcık 
kirpiklerinin esmer gölgeleri altında 

titriyen gözleri, bir yıldız gibi berrak 
ve çapkındı •. 

Bununla beraber, kapalı gezmek hu
susunda, Türk an'anesine aykırı hare • 
ketlerde bulunmaz, hürmet ve riayet 
gösterirdi. 

Onı:ian sonra Türk saray nna giren 
bütün Bizans prensesleri de Nilüfer ha-• tunun yürüdüğü yolda yürümüşler, ka· 
palı gezmeği açık saçık dolaşmıya ter
cih etmi§lerdir. 

Anadoluda kadınlar, yüzlerini ört • 
mzeler, kapalı gezmezlerdi. Çarşıda, 

pazarda dola§ırLar, erkeklerle ticari mu
amelelerde bulunur, erkeklerlden saygı 
görürlerdi. 

Osmanoğulları, bu an'aneye saygı gÖ!ı 
termişler, eşlerin dört duvar arasına 

kapamanuşlar, yüzlerini de örtmemiş -
]erdri. Hatta kendilerini t§ olarak aldık
ları Bizans preseslerile, daha sonra 
Türk sarayına giren SITp pren&eslerinin 
dinlerini değiştirtmemişler, bu nokta 
üstünde israr etmemişlerdir. 
Osma~ Gaziden, Murad Gazi zama -

nına kadar Nilüier hıatundan sonra 
Türk saryalarına giren Bizans prenses
leri ve kadınlar şunlardır: 

Aspurçe hatun, prenses Teodora, 
Yuanis Paleologosun üç kızı, Gülçiçek 
hatun, imparator Yuanis Teodorosun 
kızı. 

N i 1 ü fer, Aspurçe ve Teodo
ra Orbanın eş.Ieriydi. OI'han Ga:ı:i, Ni
lüfer hatunu, hayatının son dakik~ . ına 
kadar sevmit. ondan ne tan ve şerefi, 
ne de servet ve samanı esirgemiştir. 

Murald, Beyazıt ve Yakup Çelebi de, 
Yuanis Paleologosun üç k.rzıru almışlat"
dı. Gülçiçek hatun Beya.zıdm eşiydi. 
Emir Süleyman da Teodorosun kıziyle 

evlenmişti .. 
Sırp prensesleriyle evlenenlerden 

biri de Murattı. O devirde Türkler Sırp 
prenseslerine (V~lk kızı), (:U.s km) 
derlerdi. 

Gülçiçok hatun çok güzel bir kız\:iı. 
Orta boylu, fakat hia.ri&:ulade bir cazi -
besi vardı. Manalı, ihtiras ateşiyle ya -
nan gözlerinin parlaklığı, kalbi ve ruhu 
sıcak bir ışıkla yakar ve earardx. 

Bütün arzusu, gururdan göğsünü ldl._ 
bartan güzelliğini, vücudunun müstes
na bcdialannı, ha.set gözüyle kendisine 
bakanlara, kendisini çekemeyenlere gös 
termek ve tasdik ettirmekti. Gülçiçek 
te, güzelliğinden başka vasıflar da var
dı. Zekiydi, psikoloğdu, ZflV'hever bir 
kadındı. Herkesin &1aygısmı, gülüşleri, 
sözleriyle çekmek usulünü bilirdi. 

Bizans ve Sırp prensesleri,. Türk sa. 
raylarında da dinlerini muhafaza etmiş
ler, kapalı gezmemişler, hatta zaman 
zaman /babalarını görmeğe bile gitmiş
lcrldir. 

Nilüfer, Aspurçe ve Gtilçiçeğin islam 
dinine geçtiklerini tarihler yazıyorsa 

da bu çok şüphelidir. 

Gene Aspurca gayet dindardı. Daha 
çocukluğunda kili&cden çıkmaz elinden 
din kitaptan düşmezdi. Dünyada yapa. 
cağı bir vazife varsa, tiinini muhafaza 
etmek, hiç bir kimseyi ona tecavüz et
tirmemekti. Bu zihniyette bir kadının 
islam dinini kabul ettiğini iddia etmek 
biraz gülünç değil midir?. 

Beyazıdın aldığı Sırp prensesi Olive
da hakkında Aşıkpaşazade: "Kız ken· 
kli türesince tura geldi Hizmet neyse 
etti.., diyor. Tcıoldortının da Osmanlı sa
raylarında hıri.stiyan olarak yaşadığını. 
babası imparator Kanta Küz'inos hatıra
tında yazıyor. 

Bizans impantorlan bir adet koy • 
muşlardı: Yabancılara kız verdikleri 
zaman düğün muhakkak (Silivri) de 
yapılırdı .• 

Teodoramn düğünU de Silivrilie ol -
muştu. Silivri ovasına çadırlar kurul -
muştu. İmparator ve impartıtoriçe ak • 
şamdan gelmişler, geceyi orada geçir -

(Lütfen srwfavı ceııiriniz) 



-98-

Muhakemeye slyast bir mahiyet verllmlt 
ve katllAm blkAyelerlnln tesiri altında 
jurl heyeti beraetlme karar vermlıtt 

- Bir istida vererek ikamet miidde
timl temdit ettirdim. 

- Nerede oturuyordunuz? 
- Augsburger ıokağında 51 numa-

ralı evc!e. 
- Heln§ehriniz Apclyan da orıda 

mı oturuyordu? 
- Evet. 
- İkametgihıruıı ne zaman değif-

tirdiniz? 
- Taluibıin ilci hafta evvel. 
- Ne tebeplc evinizi deiiıtirdiniz? • - Annemi ıördillüm z11nan Talat 

papyı öldünneğe karar verdim. Bu 
sebeple ikametgahııru defiıtirdim. 

Hep diltilıJJyıordum. . Naııl adr.m 
öldilrebiltceği111i dütünJyordum.. A
'dam 6ldüremiyeceğimi zannediyordum. 

- Halbuki Talat paıayı öldürmek 
için onun evinin karşısın.da bir oda 
tutmuıtunuz. 

- Evet. 
- Daha evvel Talat papm:ı Ber-

linde bulunduiunu tahkik etm:t mi idi
niz? 

- Evet, takriben beı hafta ~vvcl 
kendisini &örmliftüm. 

- Nerede! 
- Sokakta. Difer iki erkekle bera

ber hayvanat bahçesi tarafından geli
yordu. Türkçe konuıuyorlardı ve ara
larından biri diğerine .. pıp,, unvanile 
hitap ediyordu. Arkama dCSndüf:im za
man Tallt papyı ıördüm. Arkalann
dan yilrümef e bqladım. Bir ılnemarun 
önUne geldikleri zaman adamlardan bt
ri Talat papnın elini öptü ve "pa_p,, 
diyerek millaade iıtedi. TaUt pata di
fer arkadatile beraber eve girdl 

- O esnada Talit papyı öldilrmefe 
karar vermiı mi idiniz? 

- BCSyle bir karar vermedim. Fakat 
kendimi çok fena hissettim. Girdifim 
sinemada hep katliim sahneleri 18.dl· 
mUn 8nilnde canlanıyordu. Sinemayı 

yanda bırakarak eve dündUm. 
- Bu hadiıe ıuikastten 4.5 balta 

enel mi vuku bulmuıtu 1 
- Evet. 
- O dakikadan itıöaren Tallt p&fa· 

yı takip ve taraaauda mı baJlıyordu
nud 

- Hayır, yeni evimde kendi ifle
~imle meıcuI oluyordum. 

- Derslerinize devam ediyor mu 
idiniz f 

ı w az,. 
mitlerdi. Ovayı, kesif bir halk kapla • 
nuıtr. Teodorayı celenl elbisesiyle g&. 
mek için aabınızlanıyorlardr. 

İmparator at tlstUndeydL Ondan bat· 
1ıla lrimae ata b:nmemlttL. Hallan g8rU 
bir yere aaplannuıtı. 

Teodoranm butundufu ytıbek aed -
aim etrafı ipekli perdelerle kapatılmııtı. 
Halk sabınıdıınryor, alkı1hyor, ova al. 
lafiann akiıleriyle çmlıyordu. Birden 
perdeler asıldı. 

Ortıanm eti. ipekler, aırmalar, elmaı· 
br içinde göründü, gözleri tenlendirdf. 

Binnl muslkuı gilzel, çapkın hava
lar ~alıyor: Bizanım f8bretll seıl gilzel
leri prkılar okuyorlardı. Bu, Teodora
nm mDletine : 

- ADaha 11marJaldrk f 
DemetfJ'(ll .• 
Silivri ovasmda, Bunadan, Orhan 

&rafından g8nderlten gaziler, afalar 
da Yardı. Orhan Beyin gelini alınak 'için 
Xocaellnc!en g8nderdill 30 kadar gemi 
kıyıda bekliyordu. 

imparatorla imparatoriçe, krzlannı 
lNeaklaldrJar, 8ptilltt, ağladılar, sannaı 
dolat oldular .• 

Gemller lraltm. Blltiln hallrla beraber 
g8zlerlnl, Marma.ranm gilzel ufuktan
na, bir genç m g8ğsU gtbl tialdr •e çap 
km sinesine diktiler: Orhanın gemileri 
ı-enç. tmn.Jc, ~pkın, ve muhterlt BL 
nm kısmı almıt. (Parlak ova) laytta
rma dofnı ıötilrl)yıordu. 

Bu uzak:Japnadan müteessir deflldl, 
imparator •• Çünldl bu uzalda§mıs onu 
Tilrke ~taıtıracalr, TUrkUn bhcmdan, 
kunetinden, tahtını, tactnr oncü bu 
suretle trurtarabllecekti. 

Hüae,in Rüıtil TIRPAN 

- Bidayette matmuele devamta 
dertlerime çatıııyordum, fakat blWıa· 
re h&1talandJlım fçin devan\ edıme
d · m. Matmaıete de bunu açıkça tayle
dim. 

- Niçin profeMSr Gaalrere afttlnial' 
- Kendimi çok fena hluedlyordum. 
- Berlinde de bayırnhlı ıeçlrdinf.ı 

mi? 
- Birkaç defa oldu. 
- Kıç defı? 
- Adedini hatırlayamıyorum. 
- Dans dersi de alıyormıydmız f 
- Evet, kanunuevvelden itibaren 

dans dersi de alıyordum. 
- Dans salonunda da hastalandınır 

mtl 
- Evet, bir deta da orada hastalan

dım. 

- Tiyatroya gidiyor mıydınız f 
- Evet, fakat daha siyade sinemayı 

ıeverim. 

- Nerede yemek ylyordunUJ1 
- Muayyen bir lokantam yoktu. 
- Gazete okuyor mıydınız? 
- Tanıdığıııa Ermenilerin yanında 

gördüğüm Ermenice gazeteleri.. 
- Başka gazete okumuyor mıydı. 

nız?. 

- Birkıç defa da elime Ruıça gare
te geçti.. 

- Cinayeti nud yaptınız? 
- Martın 15 inde Tallt papyt cCS-

rürl.:e .. 
- Nerede gCSrdUnlb? 
- Odamda cutnerek okuyordum. 

Tallt paıanrn aokal& çıktıfmı rZSr· 
düm. 

- Na11l gördüntls? 
- Evvell kencliaini balkonda gör-

düm. Blru ıonra aobla 91ctr. Bu tin&• 

·dl annemi hatırladım. Annem telmrr 
önüme dikildi. Annemin, babanım, 

kardetlerimin katline sebep olan adamı 
da gCSzUmUn &ıllnde c6rdllm.. 

- Taltt pqanm tokala çakacapu 
biliyor mıydınız? 

- Hayır. 

- Sonra ne yaptmıs7 
- Sokağa çıktığını gö~Jnce, taban-

camı aldım, .okağa frrla.dım, arkasm
dan kof tum ve öldürdüm. 

- Tabancayı nerede saklıyordun us? 
- Valizimde, çamaprlarumn ara· 

ıında. 

- Tabanca dolu ınu idi? 
- Evet. 
- Ne zamandanberi tabanca tap• 

yordunuz? 

- 1919 da Tiftiıte satın atnuıtım. 
O zamandanbcri yanımda tqıyordum. 

- Soktja çılcmak için iıd~l ettinis 
mi? 

- Hatırlamıyorum.. Hemen sokai• 
fırladım.. 

- Tallt pap karp taraftaki kaldı· 
rımda mı idi? 

- Evet. 
- Kendisine nasıl yaklaıtınız? 
- Koprak yaktaıtım, caddeyi kat-

ederek ilıerine dofru yilrlclilm. 

- Ylbilna c8rd0nlb m01 Xonq
tunuz mu? 

- ltOAUflll&dım.. Piyade kaJdımm
na vannca yanından se~tün aonra be
rine &tef ettim.. 

- Yanından seçtikten tonra seri· 
ye mı d&ıdnnnz. ,ona yandan yalda
tarü mı ateı ettlnlı? 

- Tallt papya yaklqtıltm saman 
arkaamda bulunuyordum. 

- Demek k1 ukumdan ateı etti
niı. 

- Evet. 
- Kafutna mı nipn aldım.? 
- Btıabntnn yaldqtırdım. 

- Tabanca namluıunu kafama mı 
Jaklattırc!mu? 

-Evet. 
- Sonra ne oldu? 

- Bqb bir ~ bilmiyorum.. Sa· 
dece Tallt pqamn yere yuttrlaiıdıit· 
nr göröam.. Yil&Unden kan bopmyor· 
du, halk toptanmııtı. 

- Ta11t paf&IUR yanın<!a Jc:m•e yok 

tı!XI~-

Bu akşam 1 P &: K sinemasınJ-
Tar•o• •6aıu 

DiŞi TARZAN 
iki _. he •Afil• tlllze1Hk. Aluller• 11•,,.a 

llTADULı 
ıı.ao pWcla d&na mu.tllıdal, 11 b&1k fU'lu 

Jan. 0em&D PebUYAD t&ralmd&D, 19,IO Ha 
n raporu, ıt.IS ftl410 foellc dram (JhDY• 
ODwa OllU), ıt,sa botla 'babertert, • Ntc 
mtttııl RıU ve arJlada,ıın tar&tmdaD, Tllrlc 
mwılldll w balk f&rkdan. ıo.ao ·O- ltJla 
taratnida.n ua.pça .e,ın, to,45 Bayan Ku 
zatter w arkadqJan taratmdü Tllrlı: mu 
atklsl ve halk prkılan, (l&&t &J&rı), 21,15 
orkettr&, 22,ıa aj&U ubert.t, 2t,IO PWda 
eoıo, opera ve operet ~ 12,IO .oa 
haberler, 23 son. 
acmş: 

U 8taueska orlcııtraar, 10,11 trl)'O Mola 
8ltl, t0,85 opendan temsil aakll, 
BUDAPEŞTC: 

19,10 danı plA.klan, 20,30 operadan temtll 
bakll, 23,IO lıtaqon orktltl'Ur, 
am.tN: 
ıt bando, ıo,10 kUçUk ot'llNtn. n.11 .. 

tuyon orkettruı konseri., 22,115 pllkla ope 
ret .,. f\lm parçaları, 23,30 .. reD..ııat, 
VAllŞOVA,: 

18,15 konHr, 20 Poznandan mtızlk nakli, 

mu idi? 
- Hayır, kimseyi görmedim. 
- Madamını da mı görmediniz? 
- Hayır. 
- Cinayetten tonra ne yaptınu? 
- Ne yaptıium bilmiyorum. 

- Ka~pu.. Kaçtıfmw hilınl· 
yor musunuz? 

- Kaçatnm bilmiyorum, yahus 
halk toplanınca herbancl bir hOcuma 
maruz kalmamak için kaçtım. 

- Cesedin yanında mı, yoba firar 
ederken mi yablandınısT 

- N&1 öldutunu hltttıamı1orum. 
- Puanen lbbltn& c!Olnt hayli 

kOflllupunm. 
- Bilmiyorum. 
- Yolda tabad.:anm atmıpnm. 
- BUaılyorum. 
- Tallt ,.P)'I lldlrdtlkten IODQ 

ne .fftQndtbıbT 
- Bfr fCY hatırlamıyorum.. Aklım 

bapmda deiildi. Karakolda kendimi 
bulunca bir memnuniyet hiaaetim. 
t - Bugün ne hiısediyonunus? 

- Bugün de olup bitenden p 
memnunum. 

- Fakat kimsenin adam öldürmele 
hakkı olmadıp bilmiyor nnaumu? 

- J}ilaüyorum .• Annem Tal&t pap
nın öJdürutmeıinl bana emretti. Zili· 
nim hep bu 911\İrle meıcul olduiu lsJD 
kendiaini öldürmemek l&nm celdiiioi 
hiç diltlinmediın. 

- Alman kanunlarının cinayeti n· 
aak ettiklerini bitmiyor mu idinb? 

- Bilmiyorum. 
- Ermenilerde kan davuı nı mı-

dır? 

- Hayır. 
Bundan eonra. hllırim katlilmJar 

hakkında buı sualler daha tordu. Bm
lara ~ avukatlanmm tavaiyeaine p 
re icap eden cevaplan verdim ve iatic• 
v&bun bitti. 

Benden aonra cinayetin tahitleri. 
ev sahiplerim, dana hc.•.:aıu, ve aru
daılanmdan Apelyan, Eftyan, Zabr
yan, Kaluıtyan, tütünoa Ter.ıibapyan 
ve kansı Kriıtine Terzibaıiyan lıtiına 
edildi. Bütiln bu pbitler ıazlerimi t~ 
yit ederek lehimde ifade verdiler. 

Bunlardan ıonra uzun müddet Türk 
ordusunda ifayı vazife etmlı olan Li
man Fon Sanderı pata ile papaa Lep
ıiuı iıtüna edildi. Bu iki f&blt katlilın
lar hakkında bildiklerini uzun uıadıya 
anlatauılar, davanın aiyaıt mahiyet al
snaaına yardım etmiıtercli. 

Neticede mUdde1uaıwnl de noktai 
nuannı deiittlrdiiinden, jUri heyeti 
ımm mllnkerelerden tonra beratime 
karar verdi. 

Mahkemenin karan ulonu doldu
ran arkadaılanm tarafından tlddetli 
alkıılarla kartılandı. Berliıı Türkleri 
mahkemenin kararını protesto etmek 
tqebbUıilnde bulundular, fakat bu te· 
tebbüaten hiçbir netice çıkmadı. 

Artık hUrri7ete kavuımu.ı b"1unu-

nreoek .... oer•l•r. Blnlwcat v•h•I - ar nıer• 
Pl99r•n • mnleroe w•h•I he1van 

ve ... roıde: 
Hollvuclun en llDI vlloUtlu en auzel kızı ma,hur 

DbR01Y LAMOUR 

ASRI Sinemada 

Pranmca ıklU Ud bJ)'Uk ve yUkeelı film birden 

EDDYCANTOR Htrkelin tndlll 
ROB&RT TAYLOR 

iRiNE DUNNE 
tarafmdan o,nan11111 

Kaelınlılın 
Sırrı 

Gayet komik ve macera doliı 

Mumyaıarıtl 
Serveti 

filminde af larcaaına gUleetk 
ve eflenr.t.:ebiniı. 

Buaün MELEK ve SARA y 

Meıhur beıtek!r PUççlNl'nin operaaından 
Suvareler için yerlerinizi enelden aldmmz. ... ............................... ... 

Jtalya, Londradan 
istikraz yapamadı 
Londra 18 (A.A.) - ltaıya Maliye 

nuın Kont Volpi, DaiJy Heraldm bil
dirdifine ıHre, ttalya için blr lltikru 
akdi hususunda M. Muıolini tarafın
dan kendisine tevdi edilmif olan vazi
feyi ifada muvaffak olamamııtır. 

Yeni nqrlyat 

Çocuk duygaav· · 
·Çok f&Jdalı yuılar ve ralmler ile IDtlpr 

etmekte OIUl ba."tallk Çocuk ounuu ...... 
tt8lDbl 1 ..,_ bulGA çıkDuftlr. 

<;ocuklarmuaa bUıt •ere .,. JUl'4ummd& 
en çok okunalı bu gtlall nıecmuayı bQttıa 00-
cuklara tavlfye edeıü. 

F1atı her yerde 5 JluruftW'. 

Sinema Objektifi 
Bu l&lon mecmuumm &Jtızıcr •::vmı • 

10n llneına haberleri ll• hattanm film mn. 
nıarw ve en eoo b&7aa modlllerl Ue pek 
.ualll o&&l'&k çıkmJttır. 

Kongreye. davet 
TUrk lt•dınları Jlılrreıne Derne

ttndeıı: 
Dernetlmlz aıaeının umumi il• 

yet ştkUnde 27 ltbunuevnl 1981 
puartul sunu lnlkadı mukarrer l
kell 12 blrlnclteşrlu tarlhll caıete
Jerl• yapılan llln bu umuınt heyetlll 
1eırtntsanlıı,la. 27 ılnde otacatı sure~ 
ttıade •uku buJınu• otdutundan der
nellmlı umumt heretlnln fevtallde 
olarak 27 klnunuevvel 1937 paıar
tosl gUuU ıaat 16 de 4ernetln Divan 
yolunda ubbt muıe tırt11ındakl 
merteıtnde lnttad edeceti n bu .., .. 
ne atdatnu ,._ .... uaımı konsnre 
lttlrak hakkını lal• oldulu tubl· 
ııeıı tekrar Ukı oluııur. 
Ruınam•: 
ı - idare lı•r•Uatn raporu. 
ı - H ... plamı tu4lkl '" l4•r• 

he1etllllll lbruı. 
3 - Dernek llllUlD&\Dellllllı t&

dlll, 
' - Mtıraklp lnUbabı, • 
g - idare heyeti tnt11ıab1. 

tLAN 
19·10..HT tartlııt HOTI No. h 

Gllmrtlk berunameatDSa bir nGıba-
11 kqbolm"Qttur. Bulum a4rellme 
~nderm.Sat rica etlerim. 

Haltı Karaca 
Bmlr ollu Bu No. t 

yordaa Mahls.-dea pbr pmeı, 
arkac! .. lada beraber otCMD01ıille BtrHnl 
terkederü. HsWr Wr latllyonclan ı .. ..,ye 114111 ebpnll atlaclım. Brt..ı 
ıtıaG Cen""4e ktn4lml adladqlan· 
mm aramda "4c14am ...a J'ftldtll 
63n,aya pJ41lbnl 1'l11ııll)'ordmn. 

!maimi t.arlbe ....... .. hMlle 
beni maddeta tatmbi '-li balunu• 
yordu. Htr taraftan~ s&lderlltn 
hed!yeler. hırilmUn aonuna kadar ra· 
h•t bir hayat yapmak lmklımu temin 

ıtıııiı bulwtufOf. - ION -

Dış siyasa 
Roma oyanın 

1enl kabinesi .. 
.... Bqtarafl 1 ""'-· 

Jere tevdi etmes if>l bir temay~ 
terdi.li de f&Yl olmuıt~. Yani -.-~ 
harbiye, dahiliye ve ıı.riciyo. · ndft~ 
Ieriae lı:ralm phat itimadını ~, 

deTlet adamlarını ıetinnek te l&dl' Ji" 
lfyordu. Bunun üzerine Milıalah" 1 
tt Çiftçi Partisi umUml merkeSifl' ~ 
mua ıeçmiı ve saraya fU cnaP 

mtıtl: """ "MeYCut prtlar içinde parti .... ..J 

mevlüinin ma'uliyetlerini y~eO""" 
arzu.unu izhar edemez.,, rJıll'!.. 

Buı Avrupa cu«eleri, b ,, 
Fran11z gazetelerinden bir kaÇI -

manyadaki IOft kabine buluaıııııcl' , 
politib sempatilerinin mübiın 1'k1,_ı 
oynaclılmt bydetmektedirltr· ~ 
Vayda Voyvod'un, milli Çiftçi~ 
ile birlikte iktidar mevkilne ge ., 
telı:Jif etıııekle sarayın fazla auto~ 
bir t•mayUt göıtermiı olduğu i~ 
da buhmmakatdırlar. BilbatN Y _, 

adlan ıesen nearetlerin mu~lf& ,, 
bn phıt itimaclnu kuanmıt d•• ,,; 

damlarına tmilnl parUmerı_. ~ 
rnhı prtlanna •e meruiJlıiae J , 
"'11snamattadırlar. Bundald Jsıta _.t 

Wrdrr. Kral Karolun batJa~ 
lecdı: tahaiyetleıe brıı ~ 
g6atudili nezaretler devletill ell ~ 

ıaebniamalandır. Roman,c ~ 
c<Saterdifi bu dildratle Rumen ,, 

mınmd ımııuna tercüman ~ ~ 
~ ol• c•rek. Zira, dıt ..,.._ctı. ~ 
kıJyyetJcrlnde ,112&llyede n iç ti',Jf!t' 
ıtrasenin bozulmaması, bu.ası 

lerln en bilyWc talihidir. __ ~ti 
Daha yirmi pn evftl ADJl8P"':'". fJİ 

tehrimizin ınisafirt oıatak ~ ,-'. 
luıumıt olan •• memltbttdl' ~ 
umlmt bir doetluk ıaet•ren ~ 
nun tdı:rar Romanya Urtld'ar I!' 
celi!ini doet ve mUttefik de-1Jed0 ;J/I 
katli ltir yObek idare seWı11• ~ 
malik olma11 auretlnde teft.lr ~ 
hak vermek dotru olar. • rl,,. 

Romanya Jılillt ~ ~~ 
veti ne oluna olaun ytai ~~ 
IOftrta C1a ...... ,ann lılr 

bblntll tarafımln idare 

tüımin etmtk n .a,temek 
dOr. 



Attın Tolgall 

ARIŞIN 

ASUS 
Habralannı anlatan: Mart Rl$Br 

f'r•n••11ın en mefhur ll•dın ca•u•u 

~ -·-.... "'1iaa ihbar etmek: adaletin penç.. aa benimle alay mı ediyordu? Ne dü9U 
~ bertbt ttmek 1 Bu, iyi •• fakat. on- necetimi bilem!yordum. Ağabevime 
~ r Ylflmıı olmaın, alkerl • ra.termit oldutu 9efkat, verece;im s•nnda beni de 1Uphtll ca.- hUkUmde beni ttreddllde dUtürUyordu. 
le iatJa tele ~Urlda oturuıumu ne ıuret Fakat tçimdekJ vJpl1eleri bir tUrlU izale 

L bilirdim? edemiyordum. 
itıı (j Si n 1 n S 1 r r 1 I - Burada, tisi hayrette bırakan, te 

ili ıt..ıı._ beylece dUrlnilrktn, LUıı ba· ceuU.Un(ldl uyandıran bazı feyler car 
~ leldi : dUnüı ve buntan.ıarip b:r tekilde tef 

"IOtU lir ettiniı. Sise tekrar ı8y1Uyorum. Ya 
~ ltü...~rurn ki. Mart, ban.:1 kati nıhyonunuz. 

.... )hL_ ı yok. Dedi. m1 dil ı 
~ ~~kıq ne ılıe, ne de ttn'1nı~ 8tlld iafhtıma ha e t•.:ek !. ti-

raf ederim ki, bu .CSzler benim üzerim 
lttı 1 

"' tltre~p. dolu bir nazarla bana baktı de biiyUk bir tesir yaptı. Bu kadında 
..._ ~ bır itile aordu: müthif bir ikna ve bir nevi teahlr k'Lid 

"'' ya reti .ardı: onunla tanıtmıt olanlar bu 
'lu P~.:ak1ınu? kudreti itiraf etmlflerdir. Hareketleri 
~ '"'1im bileceilm bir it 1 h .... ••unda ........ verdi"'i izahat, ıermr.• 
..... 0·- 11nıdıı · - -- • .., 

thL. •ı~_ M•rtı Yalvannra: btnl dln• oldutum fGpbıU h&dileleri makul ıöı 
~" -... be tırecek mülyttteydi. Madem ki harp 
""'5 ~ ._ r ttYl anlatmadan ince. aleyhtarı ı.ayneJmilel bir teıekldlle men 

..._ .A_!.11,..yın, K .. 

!il " ;;_.~ anladıklarımdan baıka, ba ıuptu, onun htt'flyetl UnrlndeJd bUtUn atr -,.111eb1Unlnb 1 karanlıklar aydınlanmıt olmuyor muy 

~ tereddOt etti, aonra cG~Ukle du1Jenevyw bana o kadar aamjml 1ö-

1ııı.....-::"_ ıı.. bir Hllı eenp •mit: rlincltl Jd ı 
~ llt ltiınad etmtlf, mmnı llSy - Sin inaftf1orum 1 

..... "-::-lbi dinliyorum. Dedim. Hiıaatt tttiti dan, yani 
F aulh danaı, btnl heyecanlandrnyordu. 

1..a.t akat.. Tam bu sırada Makıim içeri rfrdi. 
_ ~irı: Jennyev onat 
?1111 • dedl - Tara .aletinde celdiniı, dedi. bia 

~iç.~ lirada kapı apldı ve Jenı ıidiyorcl.Jlk. 
a.._: ··rı ..ı....11. la 
.-rltriQn •"- Ve- ililırek ku tıma fısıldadı: 

-...; ~ n lclnt bakarak ıert bir _ ''Makıim birimle beraberdir ... 
' la \1: YO.bap kaputunu çıkardı, atepn 

'h... ~;:-•i ·dae neler anlattı? lcal'fllll'a oturdu. 
~~~ıau 1Uçlilklt pltdim ve 

k,..~! lihi bir tarif takmar~: - L1d talimatıftbıt yerine ıctirdl. 
h..:7-tı ıneeeıe hülnnda'l dedi. Deva ıayet ml..W, fılrıt"ktfl dt 
"'."~, 'Ollluılınnı ilikti. recede kunetli delildir. daha enerjik 

~ ..-. 11tea llyltmlftlm ki; Ulll bir Dlca t11t111~ var. 
ıı...::- Qtdıiı f tltlret ftttbllncle üJau - Lulaln )'trint ne diye bir kadın 
~· Binaenaleyh tin aalattılt ı•çir ndyorwnus? 
>t tdı...a._ lhtınnu1tt vermemenlal tafti. - GUç it haıta balacımu u .• Ney 
.;"' 11, 19fe, ille Marlyt pdermetlni 111 

lla~ IBılerini llylerken iararla rlm. Mektup .,, allmet abdı ml? 
.... illa l~ine baktı. J•nnyıv bir çekmeceyi kanttırdı 
~ de •hemmiyetab ttYltrden bah vıe oradan bir mektupla, fraıwı aaktr 
~.. dbn. batka blr flY yapmadık lerinln liptrlede yaptıklan alümin· 

hy~llllmtl, fakat ben •• ciddi 
~ 'th-~Htmelr iıtlyordum r lu a llbiu.t..-... oturalım, daha rahat könu 

O :::1tt her teYi anlatacak miydi? 
' bll)'ilk bir tetellila hiaedi
~ ~ ld, l~inde bulundutum ftc! " 

yom ,U.Ukltrden bir tanesini çıkardı 
Makıime uzatarak: 

- tıtı I dedi. 
- Çok iyi gidiyor musunuı? 
-EYet. iki ÜÇ 1Un için ... 

- Mükemmel, eier Mari, ıizin aY 
dttlnlıden enet buraya celine. mah· 
puı olar•k alakonmaaı hususunda tali· 
mat verin. 

HABER - Abam DOltul 

1 elsizltt yemek 
pişiriliyor I 

(Konı•.:ılc) adlı Viyanab bir profe
sör (teltls) le, ıuya konulan canlı bir 
balığı ve gene au içinde bulunan bir bif 
tek parçaauu pitirmeye muvaffak ol
muıtur. Anlatılıyor ki, pek yakında, 
yemeklerimizi telılzte p"~irecetiz. 

• • • 
Prens Dil Gal unvanı nereden 

a ınmıfb? 
On il~ncU yüa yıl aonlanna dotru 

tnıtlterc kralı henib (Galloiı) lileri 
hllJnnU altına almanqtı. 

( a.ıtoiı) lller, ken.di prenalerinden 
birinin bir cUn lnrUtere tahtına otura • 
catını saytUyorlardı. Birinci Ednrd, 
\ GalJios) prenılerinden (Leolyn) le, 

(David) i öldürdü ve kendi ot1unu 
(Prenı de Gal) Unvaniyle onlann ye • 
rine tayin etti. ( 1284). 

• • • 
Bir adamm bir milyar kere nefti ala· 

bilmesi için tam 110 yıl yqamau ti
rımdır. 

• • • 
Hafif ve aerin rUsılr dakikada 90 

metre: mutedil rU.ıtr 60 metre, tid • 
:ietli rtııılr ı.~oo metre, ka11rıa 2,400 
metre ıUr'atle Herler. 

• • • 
Sipla ve~ Yat-r: - Siyah 

yapıur Coclliachinedt ratmıt .. tah. 
1i1 için ParlH ılnderilmtitlr. Ttt.ldk ne 
ticelnide, ılJ'llb to.lann rBııltla ha· 
valandılı Yt eonıa ,alman 'kanprak 
yere dCSndtıll •"'•11-..... • 
Kmnın yaimur ... Tualllta (Bl· 

zırt) limanına 1&ltalttaı. Ba da. buna 
benser bit tebtpten Deri plmiftlr. 

• • • 
l>Un)'llllll en uıun bofha ..samı bir 

FjnlindJlelıdır. 8o)'U: 2 ..Ue IJ .. n. 
tim:lir. En kUçUk boylu adam da bir 
Çnilidir, Boyu: 45 Mntlmdlr. 

• • • 
Ruıyada aanayii nefiee (Mueild. 

dram. resim, iWı ... ) mekteplerinde 

10.000 talebe vardır. 40 bin talebe dl 
bu mekteplere huırlanmaktadır, lıl 

~ l 936 "n"in ~e )'iade -Set faz· 
la dır. 

• • • 
Ural dallan mmtüatmda yılda Wr 

kere altın arayıcıhfına çıkarlar. Ailece 
veya ırup halinde ciderler, 4erelerde 
altını b .. t lınuaJan ~ ye -
ası bir rram •1tmJa denerler. . . ... 

Bir Amerilcalmın yaptıfı ıtatietife 
göre ı 927 ydmda bGtUn dünyada 28.500 
tayyaıe yapılnu9tır. Bunun 31900 ü A· 
metikada imal olunmUfµtr. 

.... _ --- ------·------

HABER 
AK9AM .. OSTASı 

~lır lllaıniyle unutmuftum. 
...., lltr MSylemiyc bafladı: 

ltti1or!t•r beraber iyi bir it cönnek 
'-ı«t bit, ft'lutabık kalmamıı ve ara· 
~ ~ bir lhtlllf bulunmaması ıı-

••Ben de sizdenı mi,, 

/DAllE 6V/: 

lıtanbul Ankara Caddesi 
P-.bt ... ı .... •'91 lt.f 

Teıgref aelresı : ıetanDuı HAKA 
vezı ••lef• ıatatonu: 11111 
idare. ııan .. : 14111 

11', 

lılilıteh . _ ıı bir tavurla: 
\'..!'n de •yni fikirdeyim dedim. 
~ bl da ine doıru elilmit oldulu 
~bb, r llltlddet dUfUndG. Sonra bifoo 
..._.ll : .. ı~tnu kaldırdı. Gaılerln rlı1e 

~• dikerek dnam ttth 
ı...:' lenıft'I casuı oldulumcWı ı:ıpht 
~un delil mi? 

tee.~ daha dilfUd:elerimi hiaMtd
tlbl bit Fakat yenldeıt, hayret etmlf 

- tf ta-.ur talnndnn. 
~e l1 e lhllnuebtt, dedini, Sisdm ne 

._! Pbe edeyim 1 
~ Y.ıan taylemeyin, 11ımlyı sah
... ~izin Uzeriniıdt nı ıarip bir tt 
'- iter inu 16rdtım. Bunun içia, il 
~ lt1den ..,.,el ıunu MSyliyeyim ld 

....., ;rıunuı. Ben caıus delilim. 
•kat .. 

4e ~~,ınü keuneyin, aiae evvelce 
~ ki, yaraldann imdadına 
~ ft Blmek üzere bulunan İn· 
diJe • 101ı anlannı bafffletmele ken· 
-._ıiftirıt vakfetmenin her kadın için bir 
aı, 0~1dutu fUaindeyhn. Pakat kalp 

' Yllft kadınlar isin • 1d illin .. 
!'aın. darı biri oldutunuzu nnnedlro
lt,tbe ~hı b1yük bir vuife vardır: 

"' "-'tı mücadele etmek! ı 
~ bır ~CSzJer, beni derin bir hayret için 

1 tı. Jcnevyev ...Umi miydi? Yok 

Belçikalı yüıbap çekileceli sırada, 
Jtnevyev onu çatırarak: 

- lema!yem yine kınldı, dedi. onu 
tamir etmeli için. IUtf en Luiye verir aıi 
ainld 

Maklimin dudaklarmda ıarip bir 
Hbelıllm belirdi: 

- Hay hay, maalmemnuniye 1 
Ve derhal illve etti : 
- Fakat zanneder:m ki "pek eaki-

miı. 
J enevyev bana docru ıilphtli bir 

nazarla bakarak: 
- EYet, ben de ayle zannediyerum 

dedi. 
Zabit rfdir.•.:e Jenevyev bana :io11u 

1.ıdi: 
- Mademki artık buim 11rnmı11 

biliyorsunuz, ne yapmak niyetinde ol· 
dufunuzu bana s8yleyin Marth 1 

c De.ama •ar) 

ABONE $ARTLARI 

...... " 
• •)'hl& 
a •ıllk 
1 •Jhk 

nrt-. ._, 
ı.4411 Kr. 1.Joe llr. 

710 • • ..... 

"' .. -. ... . ... . 
Salı.illi •• N.,,;,_. MitlW: 
H•san Rasim U• 
,,,..,,.,, ,_ tMlllTJ ..,...., 

Ton To 
amc 

çıplaklar 
kampında 

Çarık giyen talebe
ler ve teı paspas 

Maarif nezareti müf ettiflırinden 
Fethi b:y, yaylı içinde kirpi cibi yus
yuvarlak olmuş, araba çamurlu yollar
da yalpala.dıkça - munıenes"ni kay· 
bederelc kafumı sert bir yere çarpma
mak için - elleriyle kEnarlan kolla· 
yordu. 

Kasabadan çıkarlarken hafif hafü 
çiaeliyen yapur, a.ı aonra bir utnak 
halini abvermitti. 

Bardaktan boşanırcasına yaian yai
murun ıerpintfleri, mupmba pardele
ri inik penc;erelerden içeri ıüaülüyor· 
du. 

"Boakır,, ın berıey ıibi, yaimuru 
da coıkundu. 

Çoktan peden aynlarak kara yo 
luna upmıflardı. Atlar, yarı bellerine 
kadar çamur f~deydi. Tekerleklerin 
demir dinıbıllerl, pikpozralara çarp
tıkça tok Heler çıkarıyordu. 

Fethi bey, kimbilir kaç defa eor
duiu "Aia. yol daha çok l'lrer mi? ,ı 
sualini, bir daha te~ . 

Arabacı altındaki çulu düaeltirken 
cevap verdi: 

- E, fiSyle üç, dört aaat kadar çe-
ker beyiıu. Eter hani "Kafir deresi,, 
ıeçit vermit olaydı, daha 'tez tutardık 
ya... Oel ıe1elim klfir hiftl.:lk ne dedi
iini bilmez.. Glvur daman eççe ka· 
barmıttır... Azmanlıfı UatUıadedir .. 
Ufarak k8prUleri bile kat ön ederı , 
alır rltilrilr... llapallab Yavuz 
bereket oldu. Şu topnp bak bir, kil 
çaaalt pbi v.bk vıcık çamur. Nt 
redeyse ortalık aımaia dönecek ''dily, 
pü·pU-pU., otlum dil)'. Fula baldız 
oynadıima bakarsan 1 epi de yapa· 
caia benzer. Depeii kmlcık kırba 
ciyle atlann kulaklanna dokundu. 

Kotum bqbklanndaki un zillerin 
(Hayvanlat kafa aalladıkça takLa ata 
ata d6nerluken çıkardıklan) pngırtılı 
.... arabaya bir TrOilra çe,nili Yeti 
yordu. 

Arabacı lrilrklü yakası kalkık ıo 

cuiuna 11m11kı u.nnmıı. hafiften bir 
türkü mınldanmaktaycb. 

llllfettit yatmurla ortalık ta ıerin 
leyiYerdifindın - Hiçbir nkit yanın 
dan ektik etmediti. dan yıldır kabnm 
çeken - emektar pardeaülün'J aırtma 
all!Uftl. 

Kimi nlık çalıyor, kimi vaktile 
"Hem llzım, hem umumi malQmat 
olur .. diye, bc.1.:alarının soru ıoruna ez 
berlettifi ıeç~e beyitleri kendi kendi 
ne tıkrarbyordu. 

"5illei dariittif•dır sanmayın ıök 
sirlüJOI'., 

"Bu yaian yafmul'l't dejil atuımD ., ........... 
Edebiyat hocasının zoruyla ez'ctrle 

dili bu beyitlerden nihayet bir tanesi 
nin zamana uydupna, fakat onu da 
dinletecek bir kimle oulunmaditına 

cWilyordu. 
Bir vakit bu "prr ruhlu,, mualli 

min beyitler C:.:inyalile, yqadıiı reali 
teyi kartıl•ttırmakta eğlendi. Hoca 
nın bot yere uberlettiii bu beyitl.re, 
timdi kendisi de tahammW edemi yor 
du. Bir ara konu~ • aev4uma düt 
tiL Ama arabaa lf'#Nenin b'rlJ"İi 

Otomobilin memlekete ilk yayılma 
ta blfladılı ........ "Buru--=&1Ukıl 
lir UlllDda anbecrJdk yapa ..... tut 
turtlu. J>aba o nsnenJer acemi olU fO" 
flrJtr ıu.deld ....... yollDda 
namı lll"hwap. IDlattı. aonra: 

- "len.. aea ol beyim. arabadan 
...-. pbl blr le ltUlbat nrmeie kal 

Jattı. • l.tla o.. llrt• arôPM" tüerlelden IA9 

tik üiiW!· IPI .. tıamek. ban11 kaç 
..,. llW ~· yOktu. Elbette, 
t ..... ,.,,., 

ilk zamanlar listifi patlayıp yol 
lar.:ia kalakalmıl kamyonlann dnüne 
arabacılar saman döker de, - tabit 
alay için - teper geçiverirlerdi. Artık 

Artık ıeveze arabacıyı dinlcm:yor ' 
du . 

O da &özlerinin cUme git ti i'tr: i far 
ketmiı olacllk ki, çok geçmedi, s~stu. 

Ve çörotu Kadar küçük, kara gözlerini 
önlerinde uzayıp giden yola dikti. 

Fethi bey. bir köy muallimjne "'Paa 
pas.. hakkında söylediği uzun ı8zler 
den parçalar hatırlamağa çalıtıyordu. 

••• 
Köye kavuıtuklarmda akpm olmuıtu. 

Basık evlerin pencerelerinden, do 
nuk, feniı ıpklar ıUzfil:.iyordu. Mek 
tep binasının önünde durdular. 

Arabacı kırb&l.:ile, ıııksız pencere 
teri göstererek: 

- İçerde kimse olmasa ıerelc be 
yim. Bakaana, penecerelerde "pvk,. 
yok. dedi. 

Kapıyı çaldılar. !serden hiçbir ce 
vap celmeyifi arabac:ınm tahminindeld 
iubeti ı~terdi. 

Cami oduına ıittilderi vakit, mual 
timi orada buldular. Onlar içeri girdik 
terinde, muallim Hylülere bir ~eyler 
anlatmakla meııuldu. 

MUfettit kendiıini tanıtınca "Bat 
sedir,. e buyur ettiler. 

Konak 11ra11 olan köylü, evin 
d~ h.emcn bir feyler hazırlatarak getirt 
mııu. 

Misafiri sofraya çapnrken. 
-Konuk umdufunu değil.buldu 

ğunu yermiı. Yavan otdufuna bakma 
yın, buyurun beyim, diyordu. Müfetti 
pn geldili haberi, avuç içi kadar kil 
çilk köyde hemen duyuluvermitti. Ço 
•.:uklan mektepte okuyan köylüler cami 
oduındaki misafire "Hoı geldin., de 
mek için koıuyorlardı. . ·,.~ 

Erteıi aıila Uç amıllı mektebi fesdl. 
Bu yoklul yuvacıfı fena bulmamq 

tı. Talebeler ıınıfa ıfrerlerken, etikte 
ld "pupaı" yerini tutan çuvala 
çanklanrıı ıiliyorlardı. 

MUfettit bir objektif gibi b·ı "ça 
nklılar reımi geçidi,, ni seyretti . 

Çanklı talebeler sorduklanna arif, 
bilıiç cevaplar verdiler • 

Muallim Lutfi efen.dinin çalıtmaaı, 
mülremmeldi dofruıu.. İçinde çocukla 
ra faydalı olabilecek kitaplar .dbili bir, 
iki dolap, afu aiıza doluydu. Muallim 
kendi Jdtaplannı mektebe vennifti. 

Çc.l.:uklann çofu. bu kitapları oku 
yorlardı. Hani, talebelerin muallimleri 
ne olan saygı ve baf hbklarına diyecek 
yoktu. "Muallim bey,. diyorlardı, bat 
ka bir ıey demiyorlardı. 

Bu feyleaof yapılı adamın idealist 
bir tarafı da var4ı. Usulü mükemmel 
di. Bu verimden de pek ili anlqıhlyor 
du. 

Müfettiı gördüiü köy mektepleri 
içinde en mUkemmel burayı bulmuı ve 
beğennal9ti. Muallinıin elini sıktı, Gör 
düklerinden memnun kaldıcını söyle 
di: 

- Tebrik ederim, cidden çok ve 
~nıı,. OiirdUlderim lehi 

• Çoculdarını bir iltihlll VUI 

tall olarak, tl ldlçtlk yqtan ite kopn 
lrlylUnDa eJiada baı unsuru almak •• 
Hele buraya bailayabilınek tahmin ede 
mlJtCelials kadar mtlbim bir it batar 
ımk ~· Ben kiiyleri çok yakın 
dan blJlrim. Onlar, Şehvet dolayıeile 

delil, çok çocuk yapmak ve fula iltih 
ul anauru kazanmak iç:n evlenirler. 

Eftt, ne diyordum? Çalıımanuı be
ltndllll. Fak~t bir 9ey sözüme çarptı .. 
Böyle yalmqrlu havalarda sınıfın ça -
murlanmamau için kapı önline bir çuval 
parçua koymupunuz. Mükemmel. fev • 
kallde .. , Yalnıı bütün bu mükemmeli -
yet içinde maaleaef l•:.itün her flyİ alt 
Gat eden mühim bir noksan, unma tah· 
min &demiyL•.:et:niı kadar mühim bir 
nokutı var. 

DUfünaeniı belki ıiz de bulacaksınız .. 
Peki ben .CSyliyeyim .. için bir tel pas • 
pa11nıı yok efend;m?. 

Mustafa NiYAZi 
Devamı 11 incide 

(1 ) - ~ımıek çakmaama '•baldız oynu. 
yor,, derler. 
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Bu haftanın maçları 

Galatasaray-Beşiktaş 
Kadıköy stadında senenin en mu .im müsabakala

rından blrln1 yapacak~ar senenin 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol 

ajanlığından: 

21/11/937 pazar günü yapılacak 

maçlar. 
Taksim stadı: 
Güneı • Eyüp saat 13 hakem Nuri 

Bosut. Yan hakemleri Tarık, Ekrem 
Ersoy. 

Şeref stadı: 

Anadoluhisar - Feneryılrnaz saat 
9,30 hakem Şazi Tezcan 

Kasımpaşa - Davudpaşa saat 11,15 
hakem Şazi Tezcan 

lstanbulspor -Topkapı saat 13 hakem 
Ahmet Adem. 

Süleymaniye - Vefa saat 14,45 ha
kem Nihad Bekdik yan hakemleri Ba
haeddin Uluöz Tahsin. 

Fener bahçe stadı: 
Hilaı - Galatagençler saat 11 hakem 

Halid Galip 

Tenis 
Beynelmilel karfılafmalar 

Japonya - Almanya 
Tokyo 18 (A.A.) - Oskada yapıl

m11.kta olan Japonya tenis şmpiyona
aında Alman tenisçileri yeni muvaffa
kiyetler kaydetmişlerdir. 

Bu karıılagmalarda Heinrich Henkel 
Naharayı 6-2, 6-3, 6-3 von Aram, Ha 
raiyi 6-1, 6-2, 6-0 yenmiştir. 

lskandinavya 
Yugoslavya 

Stokholm 17 (A.A. - Skandinavya 
Yugoslavya kapalı kord tenis müsaba
kalarının birin'.:i günü 2-1 Yugoslavya 
lehine neticelenmigtir. 

Puncee Norveçli Haanesi 7-5, 6-2, 
Palada İsveçli Ranbergi 6-1, 6-2 yen
miıtir. 

Buzda hokey 
Mllletlerarası 
müsabakalar 

Berlin, 18 (A.A.) - Berlin spor 
klübü ile Viyananın Engelm:m klübü a

rasında yapılan buz hokeyi karıılaş -
ınasında Berlin ekibi 3-0 galip gelmiı
tir. 

Dortmund, 18 (A.A.) - 18,000 kişi
lik bir seyirci kütlesi önünde Bertin 
muhteliti ile Füssen klübü arasında ya
pılan buz hokeyinde Bertin el:ibi 3-1 

galip gelmiştir. 

Feoerbahçe - Beykoz saat 13 hakem 
Feridun Kılıç ' 

Beşiktaş - Galatasaray saat 14,45 

hakem Sami. 
(Maçlar hakkındaki düşüncelerimiz 

yannki n:.ishamızdadır.) 

Almanyada yapılan 

Yüzme müsa
bakalarında 
3 Alman rekoru 

yenilendi 
Magdebourg, 18 - Burada yapılan 

enternasyonal yüzme müsabakalarmlda 

Alman yiizücüler üç yeni Almanya re. 
koru tesis etmişlerdir. Müsabakaların 
neticeleri şunlarur: 

100 M.ETRE SERBEST YOZME : 
1 - Alman Helmut - Fischer, 1 

dakika 0,7 saniyede. 

400 METRE SERBEST YOZME: 
ı - tsveç Joen Borg, 4 dakika 51,7 

saniyede. 
2 - Alman werner Plath, 4 dakika 

51.8 saniyede. (Almanya rekoru). 
100 METRE KURBACLAMA: 
ı - Alman Jochaim Balke 1 dakika 

10,8 saniyede, 2 - Alman Rderf 1 lda

kiıka 12,8 saniyede. 
4 x 200 METRE KURBACLAMA: 
ı - Abulas, 11 dakika 28,4 saniyede. 

(yeni Alman rekoru). 

4 x 100 METRE BAYRAK: 
1 - Bremen klübünün ekibi, 3 daki-

ka 25,7 saniyede. (Alman rekoru). 

.KADINLAR ARASINDA: 
200 METRE KURBACLAbfA: 
1 - Trude wollschlager, 3 dakika 

0,7,1 saniyede, 
100 METRE SIRTUSTU: 
ı - Danimarkalı Hveger, 1 dakika 

18,5 saniyed-e, 2 - Alman Schmitz, 1 
'dakika 20,2 saniyede. 

100 METRE SERBEST YUZME: 
(Kadınlar araımda) 

1 - Danimrakalı Ragnhild Hveger, 

1 dakika 8 saniyede. 
2 - Alman Gisela Arendt, 1 dakika 

0,8.1 saniyede. 
3 - Alman Schmitz, 1 dakika 0,9 aa 

niyetle, 
4 - Alman Pollak, 1 dakika 10,9 sa

niyede. 
200 METRE SERBEST YOZME : 

(Erkekler araamda) 
1 - sveçli Jocrn Borg, 2 dakika 13 

saniyede. 2 - Alman Wcmer Plath 2 
dakika 14,3 saniyede. 

Paristeki .,erbe.fll güreşlerde 
Dan 

Portekizli 
Koloff 

Perirayı mağ:Qp elti 

( 

- P:ı ı·t'i ı:nı-.. ; ınc' .. iıııinlı~ LUyUk t.1~ hcyct'an Jı;lmlo clevam ettiğini )"n:t. 

1 ,11 ~ , ~ ııı~·~lrnr Hulgnr pchlınrnı Dau KoJofla }>ortekizli Perelranm karşı
laşnC':.klan111 hnbcr \"et"mlştik. Bugün gelen Jı'ransız gazeteleri Dan Kalof' 
un, giirc~ln h~r !ki dC\'l'<,slnf lrnzana rak "An·upa şampiyonu,. Un\"anını 
Porrnkbff~·o kaptırınn<lığını haber ''eriyorlar. 

nesmimfz, ı,rüreşln ilk devresinde. Dan liolotun, rakibini tu~l• yen· 
ınak O.zere bnlondnı!'n anı göstermektedir. 

Şmeling 
Nazi olduğu için 

Amerlkada boks maçı 
yapamıyacak mı? 
Nevyork 18 (A.A.) - Nevyorkta 

teşekkül eden nasyonal sosyalist nley
tarı cemiyet Nazilerin iştirak ettiği 
bütün spor tezahürlerine karşı boykot 
yapmağa karar vermiştir. Bu cemiyetin 
reisi olan avukat Untermcyer son gün
lerde N evyorka gelen Alman boks 
ıampiyonu Schmeling aleyhine efkarı 

umumiyeyi tahrik için bütün spor mües 
se!elerindc nümayiıçiler bulundurmak
ta.dır, 

Bir boks deflsl 
Anadolu klübü boksörlednden Hami 

Yumrukçu, gazetemize gönderdiği bir 
mektupla; sinek siklet bütün İstanbul 
boksörlerine meydan okuduğu bildiri! -
mtktedit • 

ıÇERIDEr 
• Talebelere ıehlr içinde toplu bir haldo 

tetkik gezınt11eri yaptırılmasına karar veril 
mtştlr. 

• lnhJ4arıar ldare.oılnln. Anadolunun muh 
teli! Yerlerinde açık olan memurluklar için 
actıf ı aeçnıe imtihanına yilkaek vo lise talı 
alll g6rmlJJ 120 genç l3tirak etmlıtır. İmtl 
handa en iyi dereceyi alanlar, seçilerek lhtl 
yaca 1'6re açık yerlere tayin edlleceklerdlr. 

• BllyUk caddelerde \•e terkos febekesi o 
lan Yerlerde ııakalarm ıu ta§ımaları menedll 
ını,ur. 

• Gec•n ay 1stanbulda 7 yeni aparbman, 
25 ev, muhtelit 40 bina, 2 dllkkAn yapılmı§ 
tır. Ayrıca 284 bina t&mlr edilmiştir. 

• Şehrimizde bulunan Alman aakeı1 heye 
tt PRZartest gUnU Berllne avdet edecektir. 

• Dera yılı içinde öğretmen ve talebelerin 
blr okuldan diğer okula nakledllmemealne 
karar verilmiştir. 

• Ga.la.ta nhtımında blr motör iskelesi ya 
pılmaarna karar verilmiştir. 

• KU!tUr bakanlığınca te:ıblt ve kabul 
edilen riyaziye ıstılablan kUltUr dlrektör!U 
fllne g6nderllmlştlr. lııtılahlar liselerle orta 
okullara blld1rllmlıtır. Riyaziye dersleri 
yeni ıablahlarla okutturulacaktır. 

• Slrkect nhtımının zemin seviyesinin yUk 
selUlmeatne karar verilmlııUr. Bu ameliyat 
bittikten sonra vapurlar yandan ynnll§acak 
lardır . 

• lıı Yerlerinin 48 ııaaUlk haftalık günlere 
&ynlmış llsteııtnl vermeleri için verilen mUh 
let Yarın bitecektir. 

• Atinada bulunan tsveı; elçisi pazar gUnU 
eehrlmlze gelecektir. 

• Cumhuriyet Halk ParUsl Ortaklly kon 
grm açılmıştır. Faik Sayarla Fuat Sad kaza 
rnUmeasllllğ!ne seçilmişlerdir. 

Akın spor 
Karagümrük 
Maçı gene tehir 

edlldl 
Karagümrük stadında Akmsporla 

Karagümrük arasında cereyan edct.:e
ğini yazdığımız kupa maçı havanın 

ya.ğmu.rlu olmsaı yüzı:inden bu hafta 
da tehir edilmiıtir. İki rakip ilk müsait 
fıı satta kartılaşacaklardır. 

ve niçin düşüyor ? 
Akhisarlılar, BaşvekAlete müracaat 

etiller - Mtlstahsfl aldatılıyormuş ~ 
İzmir (Hususi) - Tütün satışların- 2 - Kumpanyalar nanuna lı~~r 

da c1urgunluk ve fiyat düşkünlüğü de- eden m:imessillerin tütün ziraatı 
vc.m etmektedir. Dünkü satışlarla bir- ·maktan menedilmcleri. . yer-
likte şimdiye kadar 20.500.000 kilo 3 - Tütün zürraının ve zıraat 
t:itün satılmıştır. 

Akhisarda vaziyet şudur: 
Akhisar.da 108000 balya tütün var

dır. Şimdiye kadar elli bin balyası 

satılmı§tır. Zür.raın bankalara, koope
ratife ve esnafa borçlarını ödeyebilme
leri iç.in satışların müsait fiyatlarla ya
pılmaS'l lazımdır. Aksi takdirde köylü
nün zaruretle karşılaşması mümkün
dür. Fiyatlar son gJ.nlerde elli kuruşa 
kadar düşmüştür. Fakat ~unu da açıkça 
ifade etmek !Rzımdır ki, eldeki tütünler 
birinci kaliteye giren tütünlerin aşağı
sında.dır. 

Akhisarda müstahsilin yaptıktan bir 
toplantıda BaşvekSlct makamına maru
zatta bulunulması kararlaşmrştır. Baş
vekalete gönderilen dilekçede aşağıda
ki noktalar istirham edilmiştir: 
1- Mutavassıtla.nn piyasadan çekil· 

melerinin temini. 

Ik 1 kız kaçırdılar 
Tire (Hususi) - Burada bir kız ka· 

çırma vakası olmuştur: Parsa köyün
den Ümmi isminde bir kız, Ali oğlu 
Mehmet tarafından kaçırılmıştır. Kız 
tarafının §ikayeti üzerine ilı:isi de yaka
lanarak adliyeye verilmi§lerdir. Fakat 
kız delikanlının kendisini zorla kaçır
madığını ve onu sevdiği için rızasile 
kaçtığını söylemiştir. 

Bir kaçırma daha 
Urla (Hususi) - Ova köyünden on 

yedi yaılannda Ayşe isminde bir krz 
aynı köyden Mustafa tarafından kasz
rılmıştır. Yapılan şikayet üzerine aşık
lar yakalanmışlardır. 

• Son bir ay içinde mezbahada 1494 dağ 
lıç, 34,574 karaman, 1616 keçi, 128 inek, 2111 
kıvırcık, 1601 ökUz, 6600 kuzu, 251 manda, 
177 oğlak, 381 malak, 8 boğa, 363 dana ke 
allmlştir. 

• Iğdırda yapılacak iplik !abrlkasmrn pro 
jeleri tamamlanmıştır. İn§aat iki yılda bite 
cektlr. 
• Bcrlln !ahrt koruıolosluğuınuz 1A.ğvcd1lml11 

tır. 

• b:mlrde Bayındırın Nuran köyünden İs 
mail Tosun, zeytin toplamak mc!eleslndcn 
aralarında kavga çıkan karde§I tbrablml ta 
banca ile öldUrmU11tur. Kardeş katili yakalan 
nııııt1r. 

• Yeni harflerle bamlan ~ llralıklardan 
flmdiye kadar tedavU!e 8,170.000 lira ı:ıkanl 
mıştır. Buna mukabil ayni miktarda eski 
barfli paralar tedavUlden kaldınlmı,tır. 

• Ziraat bankMt, Bilecik vilAyeUnde ku 
raklıktan zarar gören sekiz, Gazfantepte de 
bir köyün borçlarmı tecil edeccktlr. Ayrıca 
mabsllllerl dolu yUzUnden zarar gören 26 
köye tohumluk buğday dağıtacaktır. Bu 
köyler Zonguldak, Edirne, Konya, Osman! 
ye, Malaty!"dadıt. 

• Merkez bankasında yeni bir büronun 
açılmasına karar verilmiştir. İhracat tacir 
teri yapacaktan ihracat için bUtUn maJQmatı 
bu bUrodan alabileceklerdir. 

• Karadeniz kıyılarını lstanbula bir §Olle 
ile rabt~tmck için Nafia vckO.Ietı incelemeler 
yapmrya bnıılamıştır. 

• Mlm!lr Slnanın meşhur eserlerinden SU 
leymanlyedekl Tophane binası csulı surette 
tamir edildikten sonra burada bir halı mUze 
ııl nçılacal<tır. 

• Ziraat mekteplerinin lise haline c:etlrtıe 
rek sayısının arttrrılm'l.!lı hakkında incele 
melere başlanmıştır. 

• Denizbnnkın bir ay içinde t'aallyete geçe 
ceLtt muhakkak görUlmcl<tedlr. Bu te§kl!Ma 
bağlanacak olan deniz teşekltUllerl yeni ça 
lııma programlarm1 hazırlamaya ba§laml.§ 
!ardır. Programlar Dcnlzll!ınk Genel mUdUr 
IUğOnc verilecektir. 

• Topknp1 sarayı mUzeslnde bulunan mcş 
bur Sinan mutfakları yakında tamir edil 
meğ'e başlanacaktır. 

OIŞARIOA~ 
• Romanyada Tataresko hUkf'lmeU dUn ge 

ce saat 22,30 da krala giderek yemin etmiş 
tir. 

• SovyeUer birliği ile Belçika aramndakf 

]erinin aynlması. tıit 

Diğer taraftan SeydiköyUrı~,e syet 
kısım zürraın aldatıldığından §ll< ıııii' 
edilmektedir. Bu mıntakada bazı bJ1l 
bayaa memurları "alırız,, vaadile rf 
parti tütünleri kapatmışlar ve aonrJ t•' 
. • t" ,,ar• 
lıp almamışlardır. Bu vazıye ı J r; 
idare hakkında rhmi makaı:nlat• t 
mürc:ı.:rıat ve şikayette bulunuJınut~ 

Yeni gelen haberlere göre, bazı tt' 
takalarda t!:itün fiyatları 40 ve ııa 
35 kuruşa kadar düşmüştür.~ 

Susığırl ık ta hırsızlı• 
vakaları .. rııer 

Su6Iğırlık (Huaust) - Son gu ,Jlf 
de bura.da hırsızlık vakaları faıl ile' 
mıştır. Hariçten gelen kıptilcrin d~ 
mek bahanesile gündüzden ıoy• ~ 
'.:akları evlcrlıt tayin ederek, gecele 

hırsızlık yaptıkları anlaşılmaktadd'· te' 
Bu arada tahrir arazi komisyonıı 

isi İzzet Tekinin evinden birkaç iJ 
evvel 110 lira çalınmıştır. r 

Vakalann önünü almak için heı: t'ri' 
den evvel g:.indüzleri dilenen kıptıle 
menedilmesi zaruri görülmektedir· 

Bahkesirde yeni bit 
hU k tlmet konağı ııı" 

Balıkesir (Hususi) - Vasıf Ç efr 
caddesinde, vali konağının birat ~ 
sinde yükseeln kaloriferli yeni lı tJI' 
met konağı binasına, eski h~ r' 
konağr civannda muhtelif binal~ 
dağınık bir halde bulunan resmi ô 
lerin nakline baılanmIJtır. .../ 

t~ 
ti cylQI 935 tarihli ticaret mukavelesi .2~ 
muz 1939 tarihine kadar temdit oıunırı~ 
Bu mukavele en zlyacle mUsaadeye ııı 
millet hUkUmlerlne istlnnt etmektedlr·ıcoıııO 

• lııvfçrede mlllı meclis aza.mıd&ıl ,t td 
nist Emest Valter ile İsviçre koınuı>1 ./pi 

ıe 
kası umumi kAUbi Humbert oroı ~ 
eclllm!ş ve komUnlstlerln nqlrl efltl11 • .4 
Frcıheıt gazete.si idarehancainde ~
Jar yapılrnıııtır. ~,J 

• Londraya gelen bir telslz manıt ı , 
te olan BoccacJo admdakl tt&Jyan ~•I' ııtıdll' 
da bir in!llak vukua gelmiş olduğunu eJJ ?ıJ1 
mlştlr. Mürettebatı kaybolduğu bUdlrD .~ 
kişi müstesna olmak Uzere TajandoeJl ~ 
dakl Felemenk vapuru tara!mdan al 
trr. . o~ 

• Habcşlst.a.Jı valll umumıst mareııal oı-' 
aninin yakında ıstlta edeceğine dıüı' 
haberler tecyyUt eder görUnmekt-ed11"·

1
r ,.# 

• Hlndlstanda Chıtralda glddeUl b~ 
zele hlssedilml§tlr. Zelzele bUkwnet ~ J 
He sair umumı binaları vahtm haaas

1 
·•" 1' 
ı ... · ratrnı§tır. Caddeler enkaz ile dolnıllf ut; 

le!at yoktur. Civardaki nahiyeler de ıtı fil' 
sır olmuştur. Birçok kişi, Chltral ınJJI 
amda melceslz kalmıştır. :ııet~ 

• Avam Kamarası lngilteredckl ~ 
nakliye §lrkeUcrlnin mllUl!!§UrUnıcsi il ref' 
da amele partisinin yaptığı teklifi 95 

karıll 163 reyle reddetmiştir. ıe~ 
• Amerika etatiııtlk bürosunun bir ıcO~et 

ne göre Birle§ik §iman Amerika llUıııİıf"' 
lerinln nilfusu bir temmuzda. 127 
257 bin kl§lyc baliğ olmakta idi. titıı'~ 

• Musollnl general Bcllçln rlY85~ış 'fi 
Yugoslav askeı1 heyetini kabul e stl ~ 
Yugoslav milleti ve Yugoelav ordU . ..ıı ı1 
kmdakl muhabbet ve takdlrlcrlnl 11e;y~ 
ıeml~tir. ıe~ 

• Budapeşte edebiyat fakwtesl tll ~ıı' 
den ~00 ktııl !aktllte dnhiltnde nU~ JJf 
de bulunarak binanın bUtUn caınl si ç.J' 
mııılardır. Bunun üzerine rektör Po11 ~ 
mı§ \'C nümaylşçllerden 19 u tevkif ş?!Jof' 
tir. Bunlar muhtelit para cezuma ııı 
olmuıılardır. • ıııe~ 

• Amerika hariciye nazın Hull. J. 'tı~ 
Birleşik devletlerinin bir ticaret ~~ 
ımzalamak Uzere lngtttere ile JXl lJ1ldl~ 
ba§lamıya amade olduğunu resmen 

tir. d t•# 
• Bulgar kralı ve kraliçesi Belgrs. ~ 

ne Sofyaya dönmek üzere dUn ak08tıl 
ten hareket etmlolerdlr. 
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Belçika kralı 
lllelerı u mı..- Baştaratı ı incide 
tür, ç ceyı·ek saıat kadar sürmüş-

Beıçtka 
llloseıeıerı ~raıı Leopoldün dünya 
faik bir nın hallinde !ngilterenin 
işaret "'droı oyn:ımasr zaruretine 
l " en ö ' <en ··~ 8 zlcrini mevzuubahs e-
llerde v~ lWs ~ronicle,, !ngilter~nin 
~alde ı;,; P~.c::ıgı müzakerelerde her
tını :va sozıerden mlilhem olaca-

'rını zmaktnclır. 
tltı rrıu~~ ~azetesi de. kı>za bu sözle-
lnı;iıt \a clestz krlmıyacağmı ve 
s ercnın A . . .. 
aı etrn . merıka ile tcşrıkt me-

,:;ıekted~sı irap <'Ylediğini kaydet-
l'a ı r. 

s ılar ao''nı·· ıı·· .. d v•ı '? n l"I ı u mu euı mı . ...........__ arseıon • ... 
-~a. 18 (A.A.) - lspanya 

4'tlrilaı~lYl'\&D lYI kita 

''istiklal 
bayramı,, 
l<roı ltaiyan 

11 
radyoslle 

'l'ı~luk söyliyecek 
aJans~~;·d1 9. (A,A,) - Arnavutlult 

C ı irıyor: 
tı' azeteı 

ıı:ı. Yır . er, Arnavutluk istiklali-
lan:ıak ~1 beşinci yıldönümünü kutlu 
likıerı zere Tiranda yapılacak şen-
Şen~:ırogramrnı neşretmektedir: 

lla~aJc ere, 25 teşrinisanide başla
hal'et :·e 2 8 teşrinisani akşam r ni
tıııııet erııecektir. Şenlikleri. kral 
llaj ııee hitaben söyliyeceği bir me
Otaıya:ı:acak ve mesai Bari radyosu 
tektır radyosu) lle ncFe<lile
tııtıınd:~.~eşrinisanide kralın hu
tnt Ya UYük hir aflkE'rl geçit res-
tl'ıecıı~tl~cnktır . Ayni gün. mebusan 
he~·Iteıİ uzerı_nP hilftharf!. fRkender 
il.ı;:acaıtt~~n rlıklleroği anıt lrnidesini 
h 'l'Itarıcı. . 
!l\'as1 ha daha şimdiden ha:rram 
~u :ı.~an11ştır. 

1(ltde Ş.enııınern. ~·ahanrr memleket
~~~İJ~:;.1 1·a n A rna vn t kolonisi mil
~ ~l:11

1 ilP. Arnayut dostları da iş-
""'rektlr. 

~incirl~k~yu 
&ı llıezarhğı 
e~hur adamlara 

zıtatısıs edilecek 
Şeb llcirllk 
111 te u uyudaki yeni mezar:ltk, 

le YapZ~k Qir yerde olması dolayı
~llyq f?.U 1 tnıştr. Halbuki, Mecidiye 
tlka.ıı:ı n gectıkçe büyüyüp, şehir is-
dı~ etıne d - -e ~ı lı;in ogru llerlemege başla-
<:lııerne<İı tı:atiup olan gayenin elde 

~ehlrc·ı tı anlaşılmıştır. Esasen 
bla_ 1 llt d tıında lllUtehassısı Prost şehir 
a "e 11 tnezarlıkları şehrin dışrn

tfbarıa zakta göstermektedir. Bu t-
~eşhu;1 Zincirlikuyudakl mezarlık 
111:.hı IJeh;ra tahsis edilecek, halk 

1 llıezar~ uzak yerlerde ayrıca ye
b Uaırud 1klar yapılacaktır. 
aşka y ar, Beyoğlu, İstanbul ve 

"aş Ya erıerdeki mezarlıklar da ya
~al"lıkı:aş kaldırılacaktır. Tariht me t ra dokunulmryaraktır. 

edt eroinci daha 
~ni. Yakalandı 

lerıe llı.~et kaçakçılık şubesi eroinci
:i'ar i~cadcle etmektedir. Dün Tay -
lteıı \• tnde bir sabıkalı eroin çeker
!\ "akala 

Q Ceı •
1 

nı:nış, sorguya çekilince bu-
llı, k a den aldığını söylemiştii. Ce
?-.... 1Yafet d v. • 
'<l.llrtd egıştıren memurlar ta -
l!ttıda a~ tutulınll§, yattım hanın oda-

tnub • o• 
'llll§tUr ım miktarda eroin bulun -

~\l ı. 
l'()] Şler dev tt· v. b' d. ıı tn°' am ,e ıgı ır sıra a e-
Qe bir Uptelalarından Mustafa ismi~ -
~l'e n.-3 genç, Celalden eroin almak ü-

~ay . 
liund a gelıniş, yakalanmıştrr. 

.\lıtnet a~ başka Abdillkadir, Halid, ' 
daha ' tırhan ism1nde dört eroinci 
.\ta Yakalanrnrştır.' . 

n.,k·· -:arpan otomobll 
Q Ud . 

0tQr:ın . ~;.?a ~hçıbaşı . maball.esinde 
btobi} 

0
: eır Rıfatın idaresindeki oto

~elir1te un Haydarpaşadan Üsküda!'a 
%110 n baytar mektebi önünde Fer-

abn · . fer(' a çarpmıştır. 
hitılcis· Yuvarlanan at ile üzerinde,ki 
!Qılilar~~~Uhtelif yerlerinden yaralan-. 

ş1för · · · 
~~hı;a" U~anında oturan arabacılar 
lallınışvt an da sol göztinden yara
~l§laı·d Yaralılar hastaneye kaldırıl - \ 

ır, 

Başvekili Negrin ecnebt matbuat 
~messillerini kabul etmiş ve ken
disine sorulan suallere cevaben aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- İspanyadaki ecnebi gönüllüle., 
rin geri çekilmesi hakkındaki nota
nın me1fufat1 ancak üç gün evvel 
hilkli.mete gelmiş olduğundan mez
kur notaya verilecek cevap henüz 
tetkik halindedir. Her ne de olsa İs
panyaya gelecek olan tahkik heye
tinin vazifesi çok müşkül olacaktır. 
Çünkü Frankistler Tunuslu. Trab
luslu ve Habeşistanlı müstemleke 
kıtaatmı Faslı İspanyol kttaatr gibi 
göstermek için her türlü tedbiri al
mış bulunuyorlar. Fakat ben şu ka
naatteyim ki Fas ancak fsoanyanm 
himavesi altmrla. bulunan bir mem
leket. oldu~nndan Faslı askel'ler de 
gönüllü teJA.kld edilmelidir. İtalyan 
gönüllülertno gelince. ~ni hizmetle 
ri de dabiJ oUtuğu halde bunların 
sayrnı mutlak surette 70 binden faz-
ladtr . ., 

Negrtn. Frankiştlerln Pek yakrn-
ıfa taarru7 a ~frlşercklerini zannetti
ğini ı=ünkü halkm kuvvP.i maneviyc
slnt ''ilkseıtmek :t.:ırnretini duyduk
larrıı"r he•~an etmiştir. 

Nihayet hsırlrt siv::ı<1etten bahsf"
dı>n Ke-:rin. lıilkiımctin önümüzdeki 
TY'illetlı>r cPrni~·ı>ti torılanhsmda it
tihaz enPCflği liattı hareketin h!di
sata. tabt olacağrnt ve maamafih !ı;
pan••ol ihtilı\frn°1 Av:ııpa sulbünü 
ihlA.l edecek mahiyette olmadlğrnı 
ve hakild tehlikenin Danimarka. A
vusturya ve Çekoslovakyamn uyan
dırmakta oldu~u iştihalarda bulun
duğunu ı:ıöylemlştir. 

~erseri mayinler çoğaldı 
Tanen, 18 (A,A,) - Fransız r.;a 

Palme torpidosu dün akşaİrı 41,2 
arz ve 2,33 tulde bir mayn ba.tır-
mıştı.r. · 
Bu~ün ise başka bir vapur Greus 

burminun 85 mil şarluna ı:ıerseri bir 
marn gördüı;ünü bildirmi;ıtir. 

Dlıfor taraftan bir İngiliz vapuru 
da ·aa derece arz ve 2,46 derece tul
de gflne bir serseri mayne tesadüf 
etti~lnl haber vermektedir. 

ispanya Hnric;ye Nazırı 
Barselon, 19 (A,A.) - Hariciye 

nazırı Alvarez Del Vayo . hariciye 
~ezarett siyast komiserliğinden tstl
fa etmiştir. YPrine muavini Bllbao 
tayin eililecektir. 

Aşık bakkal 
Bir kadına daha 

ateş ettikten sonra 

_Tevkif edildi 
Kuruçeşmede bakkallık eden alt

ın~ yaşında bir ihtiyarın aşık olduğu 
kocalı bir kadına ateş ederek kadım 
sol böğründen yaraladığmi yazmış -
tık. Hüseyin, dUn adliyeye getirilerek 

slllh ceza mahkemesine çıkarılinış, 
sorgusu yapıldıktan sonra h~kkında 
tevkif kararı verilmiŞtir. 

Hüseyin vakayı şöyle anlatmıştır: 
"- Fatma benim müşterimdi. Dai

ma dükkana gelir, benden alışveriş e
derdi. Bu arada bana daha sıkı mü
nasebette bulunmak ve beraber yaşa
mak teklifinde bulundu. üç liraya bir 

oda. kiraladım. Orada kendisiyle be
raber buluşur ve içki alemleri yapar
dık. Yine bir gün i\}Illiş, sarhoş ol-

muştuk. Sabahleyin Fatma benim ce
biıni karışt!rmıya ,başladı. Tabancamı 
çıkardı. Oynama de.dim. Fakat o. oy
nuyordu. Namluda bir kurşun var · 
mış; kazaen patladı ve yaralandı. 
Ben yaralamadmı. Bu ilk vakadır. Fa 
kat yeni hiçbir şey yapmadım ... 
, Bakkal Hüseyin, evvelki gün Fat -
mayı yaraladıktan sonra Kuruç~me • 
de oturan prens Sabahaddinin yalısı
na girmiş, orada otur.an Fethiye isim 
1i bir kadına. da bir el ate§ etmişse de 
kurşun isabet etmemiştir. Hüseyinin 

neden bu yalıya girip ateş ettiği he
nüz bellf değildir. Fethiye. Hilseyinin 

daimi mü~terisi olmadrğınr. fakat a
rasrra öte beri aldrrdı~mı. Hüseyinin 
ar~ırn. eve gelin·Jaubali hareketlerde 
bıllunduğunu. bir mektup karı;;tırma 
~adisesinQen sonra Hü~eYini evden 
kovduğunu söyl~miştir. Hüseyin is<:> 
Fethiye ile evvelce sık sık görüstükk
rini, ew~ rridcrek tavla oynadıklanm. 
fakat 25 liralık bir borç ytiziinden 
geçen senedenb<>ri darpn bulundukla
rını sövlemi~. sen (l.Pfa Fethivenin e
vine gidip kur~mı stktığrm bilmediği
ni söylemiştir. Zabıta lahkikatı de ·- ! 
vam ediyor. 

' 

" ' lip ocdul•rmm "'"•mdan •mnlyeUe l!<cll yon J•pon m•kkh: - -~ 1 
YO tc.p~u'arı ... Yandaki resimde. Şanghay el varında hUkUm sU · ı. 
ren şiddetli yağmurlardan tüfeklt>rini ve üzer !erindeki techizatı 
ı:ıı.!ııı.faza için mu§atnbalara bUrünen Japon pi yadesl görUIUyor 

Çin ll1ılversitelerim1en biri ha.sfah<me. haline 7•oııu1-

muştur. Vsttelı."i ve alttaki iki resimde yaralı Çin ncfeı -

leri ve onlara bakan iiJMveratt~ıi ÇiM kızları görüWyr;,r. 

Ç~ııiıı hükumet merkezi 01.aıı Nankin, bııgfüı bıı Jıale 
gitmiş bulımmaktadır. Bu talisiz şehrin fıaJTCl o kodar 
iyi talim ve terbi~ cdilnıi§tir ki Japon tayy<irek,-t }chre 

yakl1,§11ıam.akta ve pek yüksekten uçmak mecb-uriyetinde 
kalmai~tadır. 

. ... , 
, 

n:ı :rı rlo ~ö:,ıllyen İspanyol askeri, .\ vrııpıı 
da çok tanılan meşhur bir 1spany~·I te.noru 
dur. Ş!mc'll hükumet taraftar: olarak Madril 

cephesinde harbediyor 

nil: ... 'l/IC~ mihraccsr. !i"!l.ııı3f• ;ım eTlind yı1.d<1n1tmt1ntt "-uftulan~. Mihrace,,. 
:niiııasebctle) Bika. •et; ailesi ananesine uyarak resimde göriildüğii üzere ağırlı
i'imoa altın tarttırnıı§ ve bu altm ki.r~eZcrinin bedelini hayır müesseseıeri~a . 
dağıtrtıı§tır. 
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nem. e~ı~~ incı ~İ!!!!!!'~,~ .. vwği Çinli~~~~icati' i 
dönUmU diln Heybelia.dada. okulda BUyUk Önderimiz i1e bu aeneld tarihi 1 

kutıanmıotır. nutkunda retah ve ıeııtıuk kaynatı o- ' Bir ordunun lnhfzamı i 
Merasimde, mektep müdilr\1 Albay lan denize layık oldufu kıymet ve e- Na k 1 1 t hll k 

Ertuğrul, Deniz harp okulu heyeti ta- hemm.iyeti tıaret etmeklo biu hakiki D n e eye 
limiyesı. deniz harp okulu erktnı bao- yolumuzu göatermit wıunmaktadlf'.,, d UşU r m U ş tO 
lWu Sami KUltay, Kurmay başkanı Albay me§}ıur denlzcilerfmizl •Yır Tokyo 18 (A.A.) - Domei ajante ' 
binbaşı Sait, İstanbul kumandanı Ge- ile andıktan sonra 17 inci uırda O.. ve bUtUn pıeteler, yUkaelc 11kert ;c~f 
neral lhsan Ilgaz, eski Ünüba.hrt ku- manlı hUkillnetinin Cieni7.e kartı olan kurulmaıının bUtUn Japon tarih~ 
mandam Miralay Halil, eski bahriye lakaydisine ipret etti. bir dönilm noktuı tefkil ettifini ve Ho
mUsteşarı HUsameddin, eski htanbul Albay Ertufrulun aöylevi bittikten noye kabinesinin topyıkiln bir harp 
·deniz kumandanı Celll, eakl ilYUbah- sonra mektep talebeleri tar&fmdan ıiyuetlnin icap ettfrdifi bUtUn tedbir· 
rl kumandanı Halinı Babacan, eaki en eekl mezun 8t5 yqmda Miralay mü- leri alacafını yumaJrtadır. 
·deniz fabrlkalan mUdUrU Hakkı, eski tekaidl Tevfiğe verilmek Uzere içinde Cephelerde vaziyet 
donanma kumandanı Necati, eaki de- mektebin gür.el .bir reaml bulunan fkf lanchay 18 (A.A) - Royter muhı-
n1z harb okulu mUdUrlerinde.n Eınln, tarafı cam, etrafı madent bir saat ge- birl bildiriyor: 
Riza, Salim, e21ki mektebi bahriye tirildi. Japonlar Şan~hay ile Yuntae ır11ın· 
jimnastik muallimi Vutf, eski Ber • Mektebin tarihi defteri de bir ma- da Çin hattınr yardıklarını · ileri ıllr
lin deniz ataşesi Vahid, deniz harp o- !anın il.zerine konularak Tevfik <:aft· mektedlr. Çinliler iıe, bir hafta ıUren 
kulunun en eski mezunlarından •'!n • nldı ve hediyeyi kabul ederek deftere derin karıııklıldırdan ıonra cephede 
giliz., namiyle maruf Mustafa (paşa) imza etme21t istenildi. Hediyeyi alır • vaziyetin iyilcıtifini ve merkezde Çin 
nın oğlu 85 yaemda Miralay mUteka- ken: kıtalannın yalnız Jıpon ileri hareketini 
idi Tevfik, gene eski mezunlardan bin -Te§ekkür ederim, var olunuz! dl- durmakla kalmayıp kuvvetli mukıbil 
başılıktan mütekait 73 yaşında HUse- ye cevab verdi. hücumlarla arazi dahl kaıandıklannı 
yin Hüsnü kaptan ve daha birçok bU- En eski mezundan sonra aıra lle, bildirmektedir. Yağmura ve ıiıe raf· 
yUk rUtbeli askerler ile, Tıbbiyeli, Ku 79 yaıında ve 1892 de mezun Hil.seyln· nılen, otuz Çin tayyareıi hlil.:uma iıtiıak 
leli, Deniz Ticaret mektebi, Maltepe, Hüsnü kaptan. 316 da mezun olan es- etmiı ve Japon kıtalarını tiddetli suret
ve diğer askerf mekteplerden bir he • ki deniz milatep..rı Necati, 317 deme- te bombardıman ederek büyük zayiata 
yet ve İstanbul matbuatı mUmessllle- zun olan eski Bertin deniz ata.fesi Va- ıebebiyet vermiıtir. 
ri hazır bulunmu3lardır. hld ve meruimde bulunan bütün mek- Bugün akıam ifıa edildiğine göre, 

Vapurdan inmi§ olan kala.balık bir tep mezunları defteri imza. ettiler. bundan birkaç gün evvel, Şanghay, cep
davetlt kUtlesi talebeler arasından ge· 1ınzalar bittikten sonra geçen yıl me- heıinde ıeneral Liotoıuanın kumanda
çerek mektebin 6nUne geldfler. .zun olan en genç deniz yanıubayı en andaki Çin lntalan intiı:amıız bir •u· 

Mektebin örıUne koltuklar konul· ihtiyar denizcinin yanma. gelereJC rette ricıta baflayarık geniı bir gedik 
muştu. Bunlara mektebin en eski me- hürmetle elini öptU. Bu man.ıara bu· aplmaaını tebeblyet vermiı ve Çin hat· 
zunlarmdan Miralay mUtekaidl Tevfik lunanlan çok mUtehaaeia etti. tındaki difer kıtalar da intizanwz bir 
ile gene mektebin en e!ki mezunu Hll Deniz tebltlerl için... halde ıeri çekilmeye mecbur kalmrftır. 
seyin HüsnU kaptan oturdular. Bundan eonra aziz deniz eeJıitlerl· Bunun Uıerine Japonlar Nankin iıtika· 

Bütün talebe, mektebin önUnde yer ml.zin ee,refine bUyUk aan renkte kri· metinde hiçbir mukavemete maruz kal-
ı 1 d 

madan ilerlemek imklnını bulmuıtur. 
a mış ar ı. zantemlerden hazırlanmıe bir çelenk 
Mektep komutanının nutku C!enlze atıldı. Merulm eanumda ban· Bu~ kabul edildifine göre Nanki-

nin cid~t bir tehlikeye maruz kaldığı 
Sancak çekme merulmi yapıldılt· do da matem martını çalıyordu. dakikalar da olmUftur. 

tan sonra mektep komutanı albay Er- Çelenk kaybolduktan sonra herkee General Liotoıuanrn kumandasında· 
tuğrul ortaya geldi, donanma. komu- eski yerine geçti. Şimdi Heybelinin er· ki kıtalardaki aıkerleri Mançuryahlar 
tanı ŞükrU Okanın mUhim bir vazife leri reemigeçit yapıyordu. Bütlln göz. tefkil etmekte idi. Ve bunlar daha ev
aolayısiyle çok arzu ettiği halde mera- ler çelik adımlarla ilerlfyen yarmm velden marepl Şan Su Liyangın ordu
simde bulunamadığına UzUldUğUDU kahramanlarına gurur ve emniyetle ıuna menıup bulunuyorlardı. 
söyledi, ve söylevim okudu: bakıyordu. Bu,Un \:epkeden relen inanılır hı· 

''- Sayın 'bUyUklerinıiz, değerli ar- Resrnigeçitten aonra bUtUn talebe ve berlere göre, Çin ricatı durdurulmuı· 
liadaşlarnnız; Cllmhuriyet rejim.inden da.vetliler mektebin arka bahçesinde tur. Çin lntalannın ricat etmekte oldu· 
ve Ulu Başbuğu.muzdan ilham ve kuv- toplandılar. Parkın ortıunnda Atatürk tunu bu Jcıtalann mukavemet edemiye
vet alarak dalma iyiye ve ıteriye git-· bUatUne çelenk konulacaktı. Tiz bir cek derecede manevlyatlarmın bozuk 
meğe çalı§an okulumuz, geçen yıl bu boru aeei duyuldu. Üç y&r1ubay kır. bulundufunu gören Çin bqkumandan
gün Deniz har.b okulunun kunılueu- mızı sarı güllerle 21\i.tılennıiş çapa şek- hğr, muharebe aahneıine d.:at etmek
nun 160 mcı yıl dönUmUnU kutl&Dllf- lfnde bir çelengi büste koydu. Bura - te olan askerler miktarında ihtiyattan 
tır. BugUn de yUksek huzurunuzla dan tekrar eakf bahçeye geçildi. taze kıtalar yollamıt ve bunlara, Su'°v 
161 inci yıldönUmUnU kutlulıyarak Burada mektebin oparlöründe ''Tu- ile Kaıing civarını müdafaa etmeleri 
162 inci yıla. girmie bulunuyoruz. na valsi,, çalmıya ba~ladı. Beyaz te· eınrini vermiıtir. 

Cihan medeniyetinin öncUsU olan be§irle çizilmiıs bilyük bir müstatil i- Ricat etmekte olan kıtalar, yeniden 
Türk milleti ana yurdundan çıktıktan çJnde beyaz pantalon giymiş 150 genç tetkilltlandmlmıt ve tamamile ceri 
sonra hep su ve deniz kıyılarına doğ- talebe yer almıştı. atılınııtır. 
ru yilrilmckle denize karşı bağlılığını Gençler Tuna valsine hareketlerini En IOn dakikadaki Çin haberleri, ta-
gene h erkesten önce g&terıniştfr. uydurarak ritmik jimnastik yapmağa r:~ kuvvetlerin tamamile harekete geç-

Tarihtcn binlerce sene evvel kuru- başladılar. Oyun herkesin takdirini ınıt olduklannı ve Japon ileri hareketi· 
lan TUrk dilnyasının bugUn de canlı topladı. nin durduruldufunu bildirmktedir. 
varisi olan yirminci asır Türküniln Bundan 11oııft.a davetliler mektebin l ı:;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ 
kutlu Anadolusu da Uç taraftan deni· yemekhanesine davet edilerek öğle 
zin mavi kuoağı lle çevrllmletır. yemeği yenildi. Sa.at H de mektebin 

A t t 
mUaamere salonunda gençler tara· a (l r k tından muvaffak bir temsil verilerek 

A d an ada 
mektebin banisi Cezayirli Ha.san pa
l& canlandırıldı. Mektebin hlınisi A· 

RelslcU m hor teza- tatUrkUn yaptığı l§ler gUzeı ve canlı 
bir tekilde g&terildi. 

h llralla karşılandı MUsamereden sonra çak ziyafeti 
Adana, 18 (A. A.) - DUn gece Ell· verildi. En sonra da bUtUn talebe de

zizden mUfarekat buyuran ReislcUm- niz ve gemici martları ıöyllyerek bU
hur Atatürk, refakat ve maiyetindeki tun davetlileri vapura uğurladılar. 
zevatla birlikte, bu ak§am Adanayı Ba 1k 8 D 8nt8nt1 
şereflendirdiler. . 

Seyahat yollarında hat boyuna ve Devret banka-
istasyonlara inen halk ve köylUier ta-
rafından 21e1am1anan Atatürk Narıı ları direktörleri 
istasyonunda Maraş valisi ve' mahallf 
hilkftmet erklnı taratmaa.n kar§ılan. Memlekettmlze 
mışlardır. ge llyorlar 
• Atatürk, Fevzipapda. bir mUddet Romanya devlet bankuı umumi di· 

tevakkuf ederek kareıla.yıcıla.ra iltl- rektörU Konatantineıku yarunda. ban-
f atta bulunmll§lardır. kanın administratör harici aervial ee-

EIAz'zde iken fi ve hU8usl kalem mUdiri olduğu hal· 
Eliziz, 18 (A. A.) - At~

0

tUrk, hal- de bu-gün öğleden sonra Provldana 
&evinin eereflerine tertib ettiği mU- vapuruyla §ehrimize gelmektedir. Sa
samerede saat bire kadar kaldılar. bi.hleyin ıelıneai mukan-er olan vapur 
Bir ara "Elizfz" adının aslı hakkında fena havalar yUzUnden geclkmiftir. 
vukua gelen kelimenin "memleket" Heyet yarın akpm Anka.raya. hareket 
manasına gelen "il'' ve "gıdn" mana- edecektir. 

Küçük 
satıcllar 

Mektepli olsan 
olmasın himaye 

edllmelldlr 
Bazı ilk ve orta okul çocukları 

nın okullardan çıktıktan sonra 
sokaklarda satıcılık yaptıkları ıö 
rUlmUttUr. Bunların içinde pek kil 
CUk Yatta olanlar da '\°ardır. KU
cUklerln kendileri gibi karamell, 
blıktıl aatan başıbof çocuklarla 
temaı edip, on)ardan kötU huylar 
kaptıkları, kUfUrbazlıfa alıftrkla
rı ve ıonra okuldaki arkadaşları
na fena örnek oldukları okul ida
relerince teıblt edilmiştir. KUltUr 
dlrektörluto. bu talebelerin vazl
yettertle yatından meşgul olmak 
tadır. Yardıma muhtaç olanları 
himaye cemiyetlerinin n bayır 
tetkllltrnın yardımlarr temin e
dlldlll takdirde bunların satıcılık 
tan vazgeçecekleri tahmin olun
maktadır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizr118 
ve bUUln ağnlannızı derhal keser. 

fcab1nda ~Unda 3 kafa ahnablPlr 
lalm ve markaya dikkat. Taklitle rlnden sakının•'• 

Alman hükUmeti 
teminat • 

varmıyor 
..... Baştarafı 1 incide tini iyi bir surette kartılaımıtır. ., 

ittifak vücuda gctirmiı bulunan ve Bol Yalmz, bu ziyaret hakkında iki ~e, 
ıevizmin inhilil ettirmeğe çalı§tığmı söylemek isterim: • 
iddia ettiği her memlekette onun bu 1 _ Böyle bir ziyaretin hakiki !'1:e 
hareketine mani olmak için müdahaale meti, tabii bir şey telakki edilmesın 
de bulunabilecek olan Alman -İtalyan ve herhangi fevkalade bir h~İ•e D' 

- Japon müsellesinden geimektedir. larak nazarı dikkate alınmamasınd• • 
Bu üç ldevletin gayeleri, şu suretle d 

ır.,, f 
tarif olunabilir. Merkezt Avrupada (mu 2 _ Bu ziyaretten büyük bir t~. 
kaddes Alman imparatorluğu) nu ihya beklemiyoruz. Her müzake-:ede. birib1 e 
etmek, Akdeniz Roma imparatorluğunu rini takip eden muhtelif mUnakat• " 
yeniden vUcuda getirmek, Singapurdan görilıme aafhaları vardır. Milrakere tı.' 
Kamçatkaya kadar bütün Asya toprak - linde bulunan iki taraftoan herhangi tt; 
Jarında bir ''Sarı ırk imparatorlufu,, te- rine yapılacak en büyük fenalık, ııo•ıı• 
sis etmek .. ,, bir ziyaret ve görUşme etrafında mu~ 

Hatip, netice olarak Berlin - Roma zam hareket uyandırmak, her safh' 
- Tokyo nıüselletıi ile Faris - Londra "ne yapıJ:ir, ne derece muV'affak ol\111' 

- Vaıington mU&elleıi ara•mda yeni • du ve netice nedir?,. diye ıualler te•eiİ' 
iden bir anlatma cereyanı vücuda getir- eylemektedir. 
mek muvafık olacağın ısöylemiştir. Eğer böyle bir ziyaret "Aç.ık ve fi' 

lnglltere htlktlmeUnln mimt surette görü§tük, karııltklI sur.'" 
" Resmi noktai nazarı ,, te biribirimizi daha iyi anlıyoruz.,, di'f' 

Londra, 18 (A.A.) - Lordlar kama- biter ise ben, bundan menınun otacJ' 
rasında, bugün nihayete eren harict ıiya ğım. O 

ıet müzakerelerinin sonunda, hükQmet Müstemleke pazarlarımız herkese tf. , . 
namına söz aöyliyen hava nazın Swinton eavi ıerait içinde açıktır. Manda altısı 

Hitler -Halif ax görüımc-si baklanda daki memleketleıide tam bir serbesti d' 
§Unları söylemiştir: <ltr. Ve buralarda, bizim d:ğer her 11•11' 

"- Lordlar kamarasının bütün aza • gi bir memleketten fazla hiçbir busııfl 
tarı ,Lord Halifaxın Almanyaya seyaha imtiyazımır mevcut değildir.,, 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.,/ 

F ransada ihtilal 
hazırhğı . 

Pariı 18 (A.A.) - "Leı Caıoulards müteakip Ra.dikal sosyalist grupll reıtl 
= Kukuletalılar,, adım taııyan gizli ce- Elbelin izahatını dinlemiştir. 

miyetin yeni faaliyeti hakkında yapıl- " Tardtyo yüksek divana 
makta olan tahkikat etrafında polit sıkı verilmeli,, . 

1 bir ketumiyet muhafaza etmektedir. Pariı 18 (A.A.) _ Mebuaan rnec11~. 
Şimdiye kadar yapılmıı olan birçok saat 15 de Heryonun reisliğinde aÇI 

araıtırmalarda ele geçenleri tesbit et- mrttır. 

meğe imkin yoktur. Bilinen birkaç hl- Sağ ı.:enah mensuplarmd~ TikSİf~ 
diae ile altıya baliğ olan tevkifat mik- Viyankur, hükumetin umumi siy••~ .. 
tarı ve ilk önce yasak silah ta .. ımak ·· •ti'' :ı uzerindeki istizah takrirlerini te, 
davasının devletin emniyeti aleyhine ederek, hükumeti, orta ımıf halkı e": 
hareket davasına defittirilmiı olması- vela tröstlerin, bilahare genel it ııoıı. 
dır. federasyonunun cebirleri altında '' 

Son yapılan araıtırmalarda birçok ev- dirmekle itham eylemit ve Radik1J1C" 
terde ıilih depoluğu işini gört•;ek ıe- rin sağ cenah partilere doğru ue.rle"'" 
kilde mahzenler hazırlanmı1 olduğu ıi tmennisindc bulunmu~tur. 
görülmüıtür. Sol cenah, bu nutuk aleyhine te;:: 

Polis en mühim izi bir aile panıi- hürler yapnuş. sağ ı.:enah iıe att<ıf 
Yonunun bodrumunda bulmuıtur. Bu- mıc.tıf 

'.S • Ji•t 
rada iki ton sıkletinde tahmin edilen Komünist Düklo, mühim so•Y',ıııl 
harp levazımı ele geçmiıtir. Bunların ıslahatı durduran bekleme de.-re ,. 
arasında 400 el bombası, 100 kadar tenkit eylemiş ve memurlara zlJt'S ~ 
mitralyöz ve 100 bin tane de fişek bu· pılmaıını ve büyUk iıler progra 
lunmuştur. Yeniden birçok araıtıtma- tatbikine baılanmasını istemiıtir· ·y'6' 
tar yapılması mukarredir. Düklo, albay dö Larok ile Tardıd. 

1 
Mecliste hAdlsefer nün yüksek divana sevkini de uleP 

(A lemiftir. ,. 
1 Faris 18 .A) - Mebusan mecli- Bu son talebi, komünist ve to'!i• 

1 

sinde ikinci celsenin açılışında Kiyap "' liıtler alkıılarla karşılanuıtardır• .,.. 
• (sağ cenaha mensup Parisin eski polis ğer sıralar da iıe aleyhte teza.hllrat r 

ı müo:.irü) söz alarak hükumetin dahili pıl1m1tır, 
siyasetteki gevşekliğini tenkit etmiı Radikaller halk cepheıl 
dahilde sükunetin iadesini istemiş ve hllktlmetine sadık c 

1 komünist partisine şiddetle hücum ",ılt Faris 18 (A.A.) Radikal ıo•ı 6' 
ederek Dahtiye nazırlarından, teırii parlamento grupu, toplantısı sorıuJlıtrd• 
mesuniyete glivenenler de dahil olmak bl t bir tebliğ neıretmiştir. Bu te d~ 
üzere devlete kartı ıuikaat cürmü ile 11v 

crupun Chaute Bonet ve Da ,tiS' 
tevkifat yapmasını talep eylemipir. rinin izahatını dinlediği ve hükOJS'_Af 

Bunun üzerine ıiddetli ha.diıeler ol- ı· 1 tıP"1 _ ma ı proje erine müzaheret e ~,. 

mUttefikan karar verdiği bildiril02e muıutr. 

dir. ~ 
sına gelen "nzığ" kelimelerinden mU- Yunan devlet ba.nkuı umumi di
rekkcp olara.k "EI!zlz" ıeklinde ve rektörü Emauıuel TBuaroe ile Yunan 
' 'rnUnbit mahsuldar, ve bereketli maliye nezaretinden iki yUksek me
memleket,. manasına olmuı lbım- mur da bugUn öğleden IOnı'& Da.çya 
geldiği neticesine varıldı ve l1azrruna vapuru ile şebrimiıe geleceklerdir. 
tebliğ edildi, alkı§larla karşılandı. Yugo:lav mer!cez btlll!cnsı direktörü 

Mektepli kUçUkler dilşilnUlUr
ken, ıene satıcılık yapan 12-14 
raflarındaki çocukları da himaye 
etmek llzımdır. Bunlar da, ötebe 
rl satmak tein meyhanelere, bira
hanelere, kötU sokaklara girip sa 
tıı, yapmakta.birtakım lluball ha 
reketlere maruz kalmaktadırlar. , 
Bu noktanın Uzerlnde de ehemmi-
yetle durmak llzımdır. 1 

Komünistler, eski Faris polis mll
dürüne Jiddetle hl•;um ederek aleyhin

de bulunmuştur. Kiyapin dostları da, 
aynı ıöderle, komünistlere mukabele 

.... F ""'" 
''Fitre"miıi Türk Hava Kuru~~ 

vermek itini, gönülden bir iıtekle 0 111'' 
ğimizVatan hizmetlerinin en b' At:ıtUrk Ifalke\·indcn a}Tıldıktan de yann şehrimize gelecektir. 

Ponra ~nat 1,15 de E lazi1..dcn ııyrrldı- Balknn antantı devlet banka.t:ı:ı di-
1:.lr. rektörleri pazartesi gilnU Ankcada 

- --- -- - -
i~timalarına başlıyacaklardır. Müzakc 
relerin gayesi Balkanlar arasında bir 

banka kurulmuı imklnlannı tetkik
tir, 

etmi1lerdir. 
Bu gürültü karşısrnda reis c~lseyi 

tatil etmiştir. geçirmeliyiz. 
Celse yeniden açılııında Kiyap nut

kuna devam edebilmiı ve meclis, bunu l••--•llllııılllll• ... d••tr 
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&eluıceye kadaiblr tek •&'" ~)'leıclye
cetılli anladı. Bu DOkt&da. bile llÖZÜD· 
den dönmiyen bu adamın clijer nokta· 
1-da. kat'iyyen ıarar edeceğini diltUn· · 
dil. lııla.Jıvoıduğunu b.imetu: 

tl 
Bir an kendllini tamamlyle kayPet· 
~~at bu hali de uzun sürmedi, 
"""nt bir azimle kendini topladıktan 

~ hafID& plen her eeye nza g&J· 
-cır bir tavırla dedi ki: 

- Peklll, ben de ölümden kork • 
~ ben de alzhı kadar yorgunum. 
lfenı bütün ümiilerlm de mahvolınUt
tur. Bu kötü dünyaya beni ballıya
C&k hiçbir eey kalmamıftır. Berllber 
61tırnz Pardayaıı. Bu da benim için bir 
leret olacaktır. 

!>arda.yan cevaJı vermedi. O kadar 
llkayt duruyordu ;tı. bu sözleri ıeit
lbectiğf llLDDedilebllirdi. o hlll ıalık 
:~~ odada dolqmaktaydı. Ct'vab 
~ Fau.tta da BUBtu. ŞövalyeıJn 

Iınlaruım ~tüsUnden başka hiç 
bir eey tarafından bozulmıyan ağır, 
korkunç bir ltlkQt tlzerlerine çökmU,.. tu. 

Bu hal uzun 8elleler kadar uzun ge
len dakikalarca allrdtı. Bilhaua Fa • 
'1ata1'a. •• PrelUle9 göz ucuyla taruaut 
eden töv&Jyeniıı hJAettlli gibi, k•!'II· 
111lda.ki IU adamm inatçı atlkdtu, dur
bıadan :VUrUmeel, ayni ıarlayı mhkla 
Çl,hnlal, iki fenerin !Oluk aydmbp, 
hep bunı:ır kadım aon derece ılnlrlcn-
diriyol'Qu. Hepmne illve olarak da bu 
~ llkayt bir tavırla dotaıtıtı şu 
dateıner.in altında bir volkan vardı 
ki, bu \"t'l'an her an blrdenbf ~ J."Sth· 
hrak her veyi mahvedebilirdi. 

ltıt httl Fau.."Ülılm babmı gerii. O 
kab gcra iti, nihayr.t d:ıy:ınnmadı 
Ya deiilmll bir l8Ü ile dedi ki: 

- &ni dinleyiniz. Sizinle konue
aıalıyun. 1stersen1Z cevab vermeyin~: 
Fakat ben ıu anda bir tnaaıı BeSI duy· 
mak ihtiyacı içinde invranJyotımı. 
Söyllyeceğim. Size gnnabıarmıı say • 
liyeceğim. Yani gtmahlarJJDI çıkarta• 
cağım. Artık ölOme yaklaştım. Ben 
dindar bir kadınım. Bu tekilde hare • 
ket etmeliyim, dlnleyinls. 

Faueta, artık durmad&D .ayJOyor, 
hayatmm bUtUn fevkallde macerala • 
rmı anlatıyordu. Bu IÖZlel' uzun mOd 
det ıUrdü. Pren8el sanki bir rahfb hu· 
zurundayınq gibi hareket ediyordu. 
Sözlerinin tamamen birer hakikat 01• 
dufundan tllphe edllememdL 

Pardayan dlnledill eeYle fevkallde 

alikadar oluyordu. Fakat bunlar, 
kendiainl programmdan alıkoyamudL 
Birdenbire Faustanm .astbıtl keati: 

- Saat on bire on var, madam. Sa· 
dık adaınmız olan Dalbaran itini bir 
dakika evvel veya IODJ'& flSrmemek i· 
çin emirlerinizi ifaya ballamıttır. 
Şimdi içeri giriyor ve ,eraltı yolwnm 
kap181DI açık buluyor. Kalanda on 
dakika bekllyecektir. Geri döndilf" • 
man kapı tapamnll olmalıdır. Yoka 
baruilan at.eflemes. Ben kapıyı kapa
mıya gidiyorum. lfttfen benimle bera· 
ber gelin. 

Faueta ayala kalktı: 
- Haydi gidelim! 
Pardayan bunUD Umrine hafifçe te

beuüm etti. Bununla: .. elimden kw--, 
tulamıyacatanu!,, demek iatiyordu. 1 

Fauata da bu ,Wnetın manumı anla
mııtı. DUşUnceslnf belli ettlğindeı1 do
layı utandı. Başmı önüne iğere1' in· 
meye bqladı. Pardayan eliyle gizli 
kapıyı kapadıktan aonra prenaeıs mer
divene kadar getirdi. Kolundan tut •. 

1 

Şövalye imiraDe tarziyle Landriye 
hit&b etti: 

_ KJrbaçla beygirleri Landri, kır-

baçlL. 
Araba unıılarak yola dUzlUdtı ... 

-72-

Monmartr'daki Benediktin manas -
tırınm aaatl dokuz buçuğu çalıyordu. 

Manutırlarm sonunda etrafı ~itle ö
rülmu.e kUçtlk bir kulübe vardı. Faus
ta kilçtlk Luizi kaçırdıktan sonra ora-

ya 1&klam11b. Pardayanm yanına ço
cufu götürmek için manastırdan çık
ınıe, kulilbeye doğru ilerlemişti. 
Çocuğu kulübeden alacak, çütliğe 

eötllrecek ve Pardayana teslim ede
cekti. Fauata kulübeye girdiği za. 
man orada kinuıeyi göremedi. Perin i

le Luizl arka taraftald bahçede oy
nu10r zamıetti. Hiç korkusuz olarak 

o tarafa gitti. fakat orada da dona 
kaldı. 

Pardayan, elinde ppkası old•Jtu 
halde rWerek kendieiııi aellmlıyrırdu. 
~ bu sibi vaziyetlerdek; jil
lütU hakikaten korkulacak hldiseler
dendi. Fauata Pfkm f&lkm D'1ml
dandı: 

- Pardayan! .. 
~ mtltebn im: 
- Evet, bizzat bendeniz. 
Fa usta hlll hayretteydl. Sordu: 
- Pardayan ha! Buradasmız öyle 

'ili? 

ll7 

si7.e tetekkür etmek için pldim. Hem 
de çocuğu biJa.t gelip a1dJimı tçiD 
artık sizin oraya kadar ahmete kat
ıanmamr.a lüzum kalmadJtuu da eöy~ 
Uyecektim. 

- Çocuğu aldınız mı! 
- Evet prenses. F4er merak ecU-

yonwuz ıunu da arzedeyim ki kUçUk 
Luiz §U dakikada Stijide annesiyle ba· 
basının yanındadır. Onlar kUçUğil 80n 

derece iyi muhafaza edeceklerdir. 

Fausta bu aözlerden IODl'& Par..ia • 
yanın her şeyi öğrendiğini, tövalye
nin hakkından gelmek için kurduğu 
planm boşa çıkbğmı anlar gibi oldu. 
Bu defa Pardayanm eline tamamivftl 

geçmteti. O, timdi istediğinİ ya~.: 
lecekti. Bu mUtlılt darbe Fauaıtayr 
!Jimdiye kadar yediği darbelerden da· 
ha çok fazla arlb. Ceeur kadm bel· 
ki de ömrflnde ilk defa olarak netai
ne itimadmı kaybetmlştl. Dizlerinin 
bağı çözllldU, oradaki bir lekemlenin 
lberine, ade~ baygın gibi kendini 

bırakıverdi. Bu hali gören Pardayan 
alaycı haliyle IOrdu: 

- O ne? .. Sizi çok mu mil~seir 

ettim. Halbuki memnun olacağınızı 

sanıyordum, ne hata etmiıim. Afie. 
denriniz prenaea ! .. 

Faueta homurdandı: 
- Mel'un. .. 
- Ha, meseleyi ıimdi anladım. 

Galiba beni davet ettiğiniz çiftlikte 
görtlşemecliğimizden dolayı miltceı • 
siıııilliz madam? Sizi tanıdığım gün-

denberi hakkımda göetermekten ball 
kalmamıe olduğunuz lfttuflardan biri-

Pardayan alaycı haliyle dedi ki: ni de bugün göstermek istiyordıınuz 
- Slzl hayrette bırakan benim bu· değil mi ? 

'ada bulımmaklıfmı mı? Müsaade edi· I Evet, meseleyi anlamaktayım ve ai
liz, ıim bunu anlatayım. Ben buraya zin emrinizi yerine getirmek iattrim. 

• 
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!sterseniz çiftliğe gidelim prenses... ı 

Fa.usta. bu sözlerden sonra. derh&l a
yağa kalktı: 

- !sterseniz gidelim - dedi •· 1 
- Gidelim madam. Her ne kadar 

ihüyarlamışsam da. muageret usu~le • 
rini unutmuş değilim. Kadınlara kar
eı nazik davranmak lhimgeldiğtnl bi
lirim. Hazırlıklarınızın boşa gitme -
mesini istiyorsunur.dur herhalde. ben 
de bunu pek ta.bit buluyorqm ve &lzl 
sevindirecek §eyi yapmazsam kendi .. 
nıl bctbnht addederim. 

Fausta, Pardayanı sUzdiikten t:ıon -
ra: 

- Haydi gidelf m - dedi -

- Emredersiniz prenses ... 
Pardayan bu SÖzleri sl:Sylerken, ne

zaketle de iğilerek prensesi clfımla
mı3t1. Fa.usta şövalyenin fikrinden 
cayması ihtimalini dlisUnerek h~mcn 
ayaga kalktı ve öne geçti. SUrntle 
yUrUyerek mahzene indl. Evvelce o

raya koydurmuş olduğu feneri Rldı 
ve yakmıya hazırlanırken. Pardııyan 
Faustayı durdurarak dedi kl: 

- Rica ederim bırakmıt, t•ı:gün 
ben hizmet edeceğim. Ve e!zo hiçbir 
§<'yde zahmet vermiy~ceğim. 

Hemen feneri ynkbkt:ın t• tı.1"A dl 
:;:unları söyledi; 

- Feneri tnş:ııınJ; tc.:-inı için rıh· 

5ercrtir. Lutfcn siz yol S(ifltr,,..lniz 
prenses. Ben nrkanıze \n gc!iyor\ım. 

Şövalye yolu bilmiycrr1u., gLbl ya
parak ıı•:ı.usuyı takibe bo~?rıdı. Yilrur
ltcn mlltcmccllyen kndınıı. l:nkıym· ve 
korirn verici tavrıyla gHltlyordu: 

Fııustn ise hom yliriiyor, hem de 
şöylcc~ d!.işünüynrdu · 

- Serapa kibir. B:.ı adam yalnıı ki
bir ve aznmctten y:ıpılmıiJ bir ir.san-

dır. Kendisine müteaddid defa teklif 
etmi§ olduğum taç ve tahtları, kralla. 
rın kendi.Sine teklif ettikleri mtlhiın 
vazifeleri hep kibir ve azametinden 
dolayı reöuctmiı ve yersiz, yurdsuz, 
parasız, pulsuz bir serseri ~ayatı )'a
eamıştır. Kibri ve gururu ugruna ır.ah 
volup gidecektir. Ölmesinin muh' k -
kak olduğunu bildiği halde çiftliğ~ ka 
dar da benimle beraber gelmektefür. 

Çiftliğin altındaki mahzenlere Yol 
aı;an gizli kapıya geldiler. Fau.sta ka
pıyı açtı ve Parda.yanın evvell gir
mesi için geri çekildi. Bu bir nezaket 

eseri olmaktan ziyade gizli bir makPa
da mebni idi. Fausta bu kapıyı açık 
bırakacağım evvelce Dalbarana vaa • 
detmişti. Bunu anlıyan Pardayan hiç 
itiraz etmeden geçti ve doğruca mer
divene yU.rlidU. Fa.ustaya emnlvct 
vermek için merdivenin ilk bttSamı ~t
nn da ayağını attı. Prenses k&.pı\ı a-

çık bırakartık Pardayana doğru vU.' 
rildU. O vakit şövalye geri kalaralt ka 
dını tekrar önUne geçirdikten sonra ı 
cok tabii bir tavırla dedi ki: 

- Şu fent?ri merdivenin birinci ha
s~mağında bırakacağım. Eğer lı<>n 

meydanda. beklerken siz gcleeydlnfz 
Ql\phcslz ki böyle hareket cdecc\cU • 
ni:: ... 

Bir ar. r.ustu ve prensesin itiraı. et
mediğini görünce il!ve etti: 

- Merdiven böylece kliff dere• ede 
aydı .• lan.-nış oltlcaktir. 

Faust.:ı, l'ardayıının pc inden gt:le -
ceğin~ emb'l olarak yuktm ~ıktı. Par
dayan d~ filhakit:a onu takip etti, be
rab~: ce mut!o.~a girdiler. Şöva.ıyc 
mnh.t"ııln kapısını kJlltlccliktcn sonra 
nn:lhıon cebini" ntnrak meydana ba
ka"' k.ıpıya doğru ll~rlcdi. Onun c!n 
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kapalı olduğun& enıin olduktan sonra 
analıtarmı alarak cebine yerleştirdi. 
Sonra da dıearda.n demir parmaklıklı 
pencerelere giderek pancurları indir • 
di, böylece yarı ka.ra.nlıkta. kalniı~lar
dı. O vakit Fausta yanındaki masa. 
üzerinde duraıı iki feneri yaktı. Bun-
ları son derece sük\tnetıe ve hiçbh s& 
söylemeden yapmıetı. Pardayan iate • 
diği tedbirleri almıı olduğu için ciddl 
ve sert bir tavır takındı ve hemen 
me.ksadmı izaha başla.dı; 

- Uzun uzadıya konuilllry& lüzum 
görmüyorum. Burada olacak jeylerin 
hepsini biliyorum. Dün ıiıin ha.beri • 

niz olma.dan buradaydım. Her teYi 
gördUm ve ioitttm. latedlfini& vuiyet 
oldu, fakat bir tek farkla ki, o da ben 
.slzl burada kapatıp gidebilirim. 

Fauata birdenbire titredi. Pard•y&
nın sert yüzüne korku ile baktı. Şö
\•alye eöztine devam etmekteydi. 

- Eınin olunuz ki madam, fikrim 
bu de&rildir. 
I 

Fau.,ta eerbeatçe nefes aldı. Pıırda-
ya.n hA.ll konuşuyordu: 

- f ttodlklerimi öğTendikten, küçUk 
Luizi de eUnfı:dcn kurtardıktan aorıra 
buraya. gelmeye hiçbir IUzumum yok -
tu değil mi? • 

Fausta dikkatle sordu: 
- O halde niQin geldiniz? 
- Gelm~min sebebi ıudur maaam. 

Ben ihtiyarladım, yorgunum. DUı-ya -
da en çok sevdiğim lManlara oldukça 
rahat goçinebileeeklerl kadar par:ı te
min etmie bulunuyorum. BWlunla mes 
ut bir hayat ya§ırablllrler. 

Diğer taraftan ıizin projelerinizi 
alt üet ~tttrn, Umitlerini~ mahvoldu. 
Omuzlarınız Uzerinde aallanmağa baı
lıyan kafanızı kurtarmak için ı:nç • 

maktan bqt(a. lmkln kalmamı~tır. 
Benimse artık bu dünyada i§im kal
madı, r>te tara.fa gitmekte ma.hzur gör 
milyorum. Sizin beğendiğiniz ve ha. • 
zırla.dığmız öIUmle ölmekten de kaçın 
mam. Yalnız kafruna bir &eY koYtfum, 
a~ de benimle beraber ölecekSinlz. 

Fausta ba.fırdı: .. 
- Ben de mi? 
Pardayan kat'l bir tekilde a~ıU.ne 

devam etti: 
- Evet madam, siz de. Uoa~mız 

Da.lbaran bl~ havaya atıncaya kadar 
benimle burada. ka.laca'kıunı~ Şimdi 
madam, söyleyiniz. yalvannız, bafırı· 

ruz, tehdid edtntı:, yahut da susunuz. 
Ağlayınız-, dua ediniz. Yaptıklarınıza. 
pişman olacak kadar vicdan kalmıesa 
hiç durmayınız, tövbe ediniz. Ne ya
parsanıı yapınız, fakat eunu iyice bl· 
linb ki, kararımdan kat'iyyen geri 
dönrniyecefim, ılıl de hiç kimse bu • 
tadan kurtaramıyacaktır. Tayin etti• 
ğim zaman gelinceye kadar ıiz.e bir 
tek söz ~ylemlyeceflm. 

Şövalye bun~rı söyledikten sonra. 
ıslıkla bir marg çalarak odada bir a-
11ağı, bfr yukarı dolaşmıya bae!adr. 

Fawıta, Pardayanı lağımın üzeril"de· 

ki bu odaya getirinceye kadar ı;P.çen 
mUddette birçok eeyler d~ürunUş, 

bUtUn ihtimalleri gözönUne getirmi:1· 
tt, hepııinl. Fakat dU1ıUnemediği bir 
tek "'yee elmdi ba~ına gelmiıtı. Dil· 
eilnemediği bir tek nokta Faustayı 

şimdi ölüme sUrUkliyccekti. Pr~nses 
bunları dü~ündUkten sonra bağırdı: 

- lmklnsıL Sizin gibi dünyanm en 
namuslu bir adamı b<Syle bir cinayeti 
ieliyemcz! Pardayan ilk kararmd:ı. du 
rarak cevab vermiyordu. Fauata onun 
t&biatmı bildiii Jçln tayin ettiii vakit 
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~ikaya ----> ,;;;nb~I Defterdarlığından : 
ç a" k giyen llilkellefln iııın• 
talebeler ve 
teı Paspas 

San'atı 'l.~lrnretgô.h 

aJ· f>Sİ 
Kapı 

No 
lh barnamenin 
Cilt Varak No. 

Maa ceza kazanç \'e 1 
buhran ,·ergileri 

S•· e .. i 1.fra Kuruş 

lstanbul Levazım amirliği 
Satıııalma komisyonundan 

'l'eı .. Baıtara.rı & Uıclı:ıe 
tı P•ıpaı rrıUhi · u ttıuhaıcıc le m ıeydır aıizim .. Bu 

Zuen ra 
1 temin etmeliıfnir. 

nu ... "1'et poruma da yaıacıtım bu • 
llltden P•ıpaı,, noksanlıtını kaydet

ı. geçerrıiyece~fm 
•11 uaııı 5 " 

tartılarna; · P•rııııbktın kiremidi ık • 
:tn daıtıl 

1 
1i 1ndan akın • "Tavındaıı 11· 

~lcır1tra ıbr toplın11n,, diye koyduklan 
a aktı. 

'Vazif · · fttiı CÖz" caının bihalrkin ehli bir mü -
hu"'-~ Unden bu kaçmaz:. Göz:ümür bu 

l>et:ı te~biye ıaro:ı .• 
ğiı l'lıi?. nu enıma, tel paspas mühim de 

'itleğini 
11\afttarı n kenarlarını taktıiı par • 
dudaltıt 111 

oynata oynata, kanı çeldlmit 
aıullıin ~~1 kanatırcasına ısrran mu· 
lillitıd;uzüne bıkarak gülüm.Uyordu. 

"- Cevap bekliyen bir m1na vardı. 
~uııı· 

lbilltttf ırı:ı hlli balrırlua bakıyor ve 
toııtri~ beyin her ıeyi g?Sren keskin 
~llkitrıc her nasılsa ili~m.iyen ba"ır ve 
diitUrınya teı P•ıp11 arasındaki teıadJ 

,,~ 

r°"" ,._ 

or gibiydi. 

Muıtala NiYAZi 

llEYOCil.U 
1 La Bohem 
' LI\ Bohem 
: Dişi Tarza.o, 

Şen Haydut 
1 çııan melodla1 

Kalpazanlar çet..f n 
AteA tabUMJ 

Dlledlftm ftlJI yqarım ve 
Viyana sevdalan 

·~ 
~.-. 

~~ 

Mu-1 vataler ve Top • Hat 
SorHrUer kralı 1f anyor 
ve Olmlyen melodiler 
DördUneU qlu n Kara 
rWter 
Programmı bildlrmemlşUr 

ı Slngapur postuı ve De. 
mir yumnık ' ı Son hayduUar vı Malık 
kaçakçı 

t~TANBUL 
Varyete ve Uyatro 
L.ade.m u Kamelya ve 
l<adın ve ıeyt&n 
Uacı Murad ( turkçe' ve 
Mlltoo ıeııç kızlar mektı 

binde 
Hacı Murad (tUrkçe) ve 
141lton ıuıç kızlar ıııekte. 
btnde. 
Beyaz lıletık Tt KanUJldaa 
kat;tlmu. 
İft• b&hrtycliler •I! Kır. 

ttomeo \'• Julyet 
1 Ebedi ıen.tonl 

ÜSKODAR 
Prosramını bildirmemiştir 

'ttt11\' ~ 1 .,8 A k 1 R K O y 

'l' / )' 1 Votıa atqlır içinde 

~l 
l'tıı~AŞJ DRAM. KlSMJ 

Stat 20,ao da 
llPAJıfY A ILUIÇ&L&JUNJ>ı; 

~~rde 
ra~da: 

• • • 
llıt.\.Nsız 'l'tY A TROSUNnA 

t3 OPERET KISMT 
•1.t 20,30 da 1 

.. T!ş BôCBOI 
knntedi -1 perde ·~ .. 
tktU(H~UJ. SA.Dl rEK 

'Ttv A TROltJ 

ı BAKIR"ÖTJ de 
Bu rece: 
O.unr&DA ZAlllS4& 
Puart.e9f S1lııU Ôf&Jl\t 
t K&dt\c6y • BtlreJY&d~ \ 
<•O•"• Kn.mml 

Is.mail 
Fahri 

,, 
Mehmet 
A" AHf 
Marko 

Fethullah 
Mehmet lamail 

.. 
Sabri 

" Mehmet 

" 

Bakkal 
Avukat 

it 

Kavuncu 
Çu\'alcı 

Terzi 

Meyvacı 

Kuap 

.. 
" Kasap 

.. 
Mehmet Pehlivan Soğan patates 
oğlu 
.Agop Mardik Berber 
Hafız Mustafa Aktarmacı 

., Y oğurt~u . 
Mehmet oğlu Hilse · Aşçı 
yin 

Dimitri Beliti 
M. Pehlivan oğlu 
~\·at Korder 
RUıtem 
Onnik Balıkçıyan 

" Dimitri Valaamaki 

.. 
Hristo Yorgi Papa 
Hikmet 
tsmall tpekç;i 

•• 
A. Faik L. Şir 

A. Reşçf 
Sırrafzade Yusuf 

Limon portakalcı 

Soğan patates 
Komisyoncu 
Kahveci 
Tüccar 

.. 
Komisyoncu 

" . 
Meyhaneci 
Terzi 
Komisyoncu 

,, 
Komisyoncu 

.. 
" 

" " 
İbPahim oğlu Emin Tatlıcı 
Hacı Billl Meyvacı 
Yervant Bedros 
Vasil 

,, 
H. HU~yin 
ve H. İsmail 
Bilal oğlu Tevfik 

" Luka oğlu Avram 
BiJA.1 oğlu E~ref 
Tahir 

Terzi 

.. 

.. 
Komi!yoneu 

Boyacı 

.. 
Peynirci 
Odabaşı 
nezdinde çaycı 

Hliıa.mettin ve 
him Zeki 

lbra.-Tüccar 

R. !' A5n•~altı 

R. P. Nafaa han 

r,:, 
] !i 

R P. Hi 

.. 0.11maııiye han Nıı . ı 

.. 1'Iahkeme S. 1!: 1 
Şekerli h:ı rı J :~ 

R P. Tahmis C. 
.. 

R P. Aımıaaltı C. 
il. P. Kanaat han 
R. P. Kanaat han 
R. P. Tahnıis C. 
R. P. Tahmis c. 
A. Çelebi Çardak 

A. Çelebi Karakol S. 
A. Ç. Limoncu han 
A. Ç. Limoncu han 

,. Karakol s. 

1~ 

;;1 

12 
12 
62 
62 

G 

2i 
10 
10 
32 

A. Ç. Yemiş iskelesi 12 
A. Ç. Çardak 6 
Ş. G. M. Kemalettin C. 29 

,. Meyhane S. 13 
.. Sanasaryan han 66 
,, Sanaaaryan han 66 

Ş. G. AntrePo 4 
Ş. C. Antrepo 4 
Ş. C. Lonca S. 8 

,, EminönU han 3/ 8 
,, Antrepo 42 
il " 42/ 69 

Ş. O. Liman hın 7 
Ş. C. Antrepo 4/ H 
ş. G. AntrePo 2/4 
Ş. C. Antrepo 2/4 
Ş. ô. B&h<;ekapı 54/:56 
Ş. G. Yağcılar 34 
Ş. <."t. İzzet bey han 4 
ş. G. İzmir So.. 2/10 
ş. G. İzmir So.. 2/10 
Ş. 0. Ar.trePo 42 

Ş. G. Köprilaltı 
Ş. 0. KöprUaltr 
R. Paşa Taeçılar 
R. pqa Ha va han 
R. Pqa Camhhın 
R. Paea Tqçılar 

86 
86 

3 

2 
21 

1:? 
1 :! 
u 

1 1 
l .: 

ı:1 

ıa 

j;) 

1;) 

8 
öt 
41 
17 

9 
~ 

9 
9 

1 
'4: 

12 
:~2 

79 
78 

13 
13 
32 
32 
12 
12 
13 
10 
80 
10 
20 
22 
30 
30 
30 
31 

13 
12 

3 
3 
3 
5 

i:i4 
lO 
1 ı 

5~ 

] :: 
~:-

Hl 

4 ., 
"' 

] 1 
sn 

15 
17 
40 
26 
32 
32 
92 
91 
25 
6 

83 
74 
33 
90 
86 
87 
27 
68 
50 
85 
84 
92 

37 
38 
36 
01 
13 
45 

!> .J :·m 76 

.. 

•• . . 
., 

,. 
g~·; 

93i 

!);;ıj 

9:11 
9;{ 1 ..... ,. 
~ıJ 1 

9:;7 
9.)7 
9::!6 
935 

.. .. 
936 
93'.5 
935 
o:·:ı 

936 
,, 

935 
936 
935 

•• .. 
,, 

934 
935 
935 
935 

936 
,, 
" 931 

9:36 
935 

:t.! 7{ 
• 1 40 

s 
1 il 

19 

l l 
li 
16 
1~9 

26 
47 

1
., 
•l 

21 

lO 

121 

189 
34 

193 
8 
8 

28 
691 
554 

55 
434 
183 
864 
294 
308 

77 
28 

124 
12 
8 
s 

16 

422 
175 
18 
9 
9 

185 

1 

64: 
48 
a5 

70 
29 
G5 
50 
65 
00 
24 
59 

59 
60 
00 
69 

50 
00 
13 
20 
85 
85 
80 
20 
35 
80 
50 
36 
00 
?§S 

35 
00 

114 
54: 
91 
13 
02 
S6 

40 
99 
95 
00 
09 
10 

lstnail Lokantacı Ş. G. Şapçı Han 24 30 9 934 46 62 
AH ve Ömer Kahveci Ş. C. Nail bey han 20 35 9:JS 10 80 
Ziya Soy Türk Kırtasiyeci Ş. G. Arpacılar 22 /1 22 10 935 2:3 63 
Şefik Emin Terzi Ş. G. Latif hın 4 6 79 936 54 00 
Celil Mahallebici Ş. C. 4 Uncu Vakıf han 8/ 1 31 80 935 17 70 
H. Şerbetçi \'e §eri ki Hah komisyoncusu Ş. G. Antrepo 6 31 ı 96 935 314 05 
Sabri Diş imalcisi ,- R. P. Kanaat han 12 8 4 936 16 65 

.. .. R. P. Kanaat han 12 15 10 17 50 
Kirkor oğlu Vahe Paketçi .. Ha.sırcılar C, 6/1 8 73 937 22 78 
Fahri Avukat R.P. Tahmis Nafaa han 15 12 10 936 22 U 

., ., .. Tahmis Nafaa han 16 12 11 ,, 20 40 
Mehmet Kasap -Tahmis C. 62 14 U ,, 26 24 
Mthmet ,, Tahmiı C. 62 2 64 ,, 189 00 
Hasan Aşçı Cambaz han C. 39 14 86 .. 2 52 
HU8eyin Çuvalcı A.c;maaltı 56 13 89 ., 83 83 
Abdullah Atçı Mahkeme S. 13 13 25 .. 21 03 
Madam Marikı .. Nafaa han 1 13 68 .. 31 05 
S&bri Ciyerd Tahmis 54/ 1 13 6a .. 31 04 
Mehmet ,, .. 54 s 21 937 :.l4 43 
Abdurrahman A1Çı Cambaz hın C. 60 u 90 936 12 94 
Fethullah Meyveci Tahmis C. 18 13 70 ,, 1!'1 71 
Marko Terzi Şek.erci han la 13 88 ., 22 35 
Mehmet I~ı vurucu Osmaniye hın l 4 5S ,, 8 64 
ramail Bakkal Asmaaltı 55 12 34 .. :Jfl 66 
Ali Aagar Çuvalcı Mahkeme S. 19/ l H 13 ., 10 48 
Mehmet tımaıt Kuap R. P. Tahıniı 34 13 71 ,, 58 21 
Y'ukar<ia adı, lıi ve eıki adreıi yazılı EmiııJı,•J Maliye şubesi mükellefleri yent :ıdn• ·terini bildirmemiş ve yapı-

lın Ara.~tıımada da bulunamamıı ohluklarmdan hizalarında gösterilen yıla ait kazanç \'e buhran Yergilt-ri ihbarname
lerinin kendilerlne tebliği mUmkiln olamamıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hilkümlerine göre tebliğ yerine 
geçmek nzere keyfiyet illn olunur. <7831) 

HABER 
ilin tarifesl 
tıln aayfalarmdı ıantlml 40 Kr. 
Reaml illnlar 30 ,, 
DördUnrU aayfıula ıoo .. 
Oç ve ikinci uyfalarda 20() .. 
Dir!nci uyf ada 400 .. 
Baelık Hlnlar 500 .. 

Türk Hava Kurumu 
BOyükiy Pangosu 

2. inci keşide 11 Birincikô.nun 937 dedir. 
Büvük ikramiye 40.000 Liradır. ., 

Bundan oatka': ıs 000. 12 000, ıo.ıco lıralık ~ürulc ikramıyelerle (10.000 
ve 20.000) lırahk :ki adet mükafat vatdır .. 

Şimdiye 1<adaı binleıcr ki~ıyi unıi;-ıe.den bu piyangoya iştırak ediniz ... 

Yeşilköy makinist mektebi önünde
ki iskelenin genişletilmesi pazarlığı 

şartnamesinde tadilat yapıldığından 

22/ 11 !>:37 pazartesi günü saat 1f> de 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satmnlma komisyonunda yapıla

caktır. 
Keşif bedeli 7760 lira 81 kuruştur . 

1lk teminatı 582 lira 7 kuruştur . 
Şartname ve kcı:fi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte kanuni 
vesikalarile beraber komisyona 
melcri. "260) (7758) 

gel-

Maslakta Preventoryüm için 35 ton 
kok kömürü 22 - 11- 937 pazartesi 
günü saat 15,30 da tophanede Levazım 

amirliği satın alma komisyonunda pa -
zarlık!a eksiltmesi yapılacaktır. İhale 

günü teslim şartiyle alınacak olan kömür 
için taliplerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (782i) (268) 

Levazım İstanbul Eşya ve Teçhizat 
anbarı ihtiya:ı için 2500 adet tahta ve 
2000 lita açık eksiltme ile staın alma -
taktır. İhalesi 8-12-937 çar§&mba 
gilnü eaat 14 de Tophanede İstanbul 

T~vuım amirliği satınalma komisyo -
nundı yapılacaktır. Muhammen bedeli 
2~70 lira. ilk teminatı 200 lira 25 kU
ruştur Şartn~me.-i l:omıiayonda g~rü -
lebilir. istel:lilerin kanuni \)eigeleriyle 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

.(267)', "(7826) 

Seıi~ije Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 
1 - Evvelce 12-11-937, cuma 

günü için pazarlıktan ilfuı edilen Sc
limiye Kışlasındaki yedi mutfak ocağr 
ile H. Paşa hasta-hanesinin Selimiye
dc itııal ettiği mutfak ocakla • 
rının kömür yakar hale tahvili işinin 

tayin edilen gUndc talip çıkmadığından 
yeniden 22-11-937 pazartesi günü 
saat 11 de Selimiye Askerlik Dairesi 
binasındaki Satınalma ko:nisyonunda 
pazarlıkları yaprlacaktrr. 

2 - SelU11iye ocaklarının keşif be· 
deli 381 lira 60 kuruş ve hastane ocak. 
lannrn keıif bedeli 222 lira 50 kuruş o
lup pazarlıkları sonunda takarrür edec
lup pazarlrkları sonunda takarrür ede
cek bedelleri üzerinden yüzde 15 kat'l 
teminatları alınacaktır. 

3 - Şartname ve keş:f raporları 

her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İfbu pazarlığa i~tir~k edecek. 

l~rin İstanbul Komutaplığı inşaat §Ube· 
sınden bu itlere vukuflarını gösterir bi
rer vesika getirmeleri meşruttur. 

(7809) 

Taıfiye halinde Türkiye MiUi Sigorta 
Anonim Şirlceti Taafiye Memurluğun _ 
dan: 

3 İkineiteşrin 1937 tarihli Cumhu. 
riyet, Tan, Akşam ve Haber gazetele
rinde inti~ar eden ilanda Türkiye Milli 

hanının satışı için yapılacak birinci açık 
arttırmanın gUnü 7-12-1937 salı 

günü şeklinde iken sehven 6-12-937 
pazartesi olarak yazılmı§t:r. Birinci 
açık arttırma 7-12-937 tarihine rast
layan salı günü ilanda yazılı mahalde ve 
saatlerde yapılacağı ve ikinci arttırma. 
nın mezkOr ilanda mUnderii olan gün 
ve saatte yani 22-12-937 tarihine 
rastlayan çarşamba günü ay:ıi saatlerde 
icra edileceği ilan olunur. 

(V. P. 19il) 

DOKTOR 
Necaettın Atasagun 
Her gün !:ıbablan ~ekiz buçuğa 

ak~amları ı 7 den 20 ye kadar Lale 
li tayrare apartmanlan ikinci daire 

l 7 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi g iınleri l 4 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurur., Ha 

ber okuyurularını dakupon muka· 

b lın ·le nıu::ıycııe eder. Telef: 23~53 Ticari mahiyeti hal:r ' ol111ıyan 
küçUk lllr.lır 20 kelinıelik bt:!i de • 
fuı 120 kuruftur. F..akiden mu· 
k•vetesf olan mlltt~rilerimizin 
mukaveleleri -nUddelinr~ fark "· 

hn.rnaz.. Uzıın müddet de ... amlı 
ilanlar tenzillta tlbldlr . tlln \"C'r 

1 

••••••••• , ır_:~g~·y::~~~~~·;ıı·ı 
GAZET!MIZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERlNtZ ~ 1 

20335 .. ----· 
mek huıuıunda yalnız ve münha. 
IU'&l'ı VAKTT YURDU altındakı 
l\emaU!tlin /fttt ilin bilroııuna 

müracaat edı&mP.lldir. 
~ete! on: lttanbuJ • 24.370 

iÇiN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: Yalnız CUMARTESi GUNLERt 
ALOVADA, sai . günler Kara· 

gür.-:·;;k tramv:ıy curağınd:ıki mu· 
a •enehan~r.:nde htıstalarıru !ı:abul 

ejer. 

Adreı: htanbul An:C.raCadd31İ 
VAKiT Yu:--!u albnda 

........ elefon: 20335 
No: 105 

mmnm::ıuc:nmu:::n::nm:::::m:rn::ın 

• 

' 
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Dünyanın 
12 HABER - J\kpm poetaa 
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En Meşhur Şekercisi ~

1 A ı MUHi DiN AC BEKiR 
ŞEK EH l' i C A R E. T H A N E I.; E H 1 

Akide, lokum, bacem şekeri, badem ezmesi, Acıbadem kurabiyesi, reçel, ,urup, şark usulinde imal 
edilmiı fıstık, badem, fındık, kayısı ve alııfranga meyva ~kerlemelerin :n her se!idi. Bilhassa yeni çıkardığı 

karame'aların bütün dünyatla eşi \"e cmsa\i yoktur. 
Adreslere dikk'lt: I!tnnbul Bahçr.karı Hamicliye caddesi. 

" Beyoğlu Parmakk:ıpı 
" GahtR Köprü civarı. 
" Kndrköy: muvakkithane caddesi. 

Taşrn sipari,Ierinde: Ali Muhittin HACI BEKiR Hamidiye 
cl'.ddesi Bahçekapı. 

~••••••111•~••B1111ia!m!lll:UmB1K~m•••••••Adresine yazılmalıdır.•••••• • 

1 AZ 

gldel'lr. Son dere. 

ce teksi! edll.ını, 

bir tozdur. M:üma 

~il M:Uatahzarıar • 
dan daha çabuk, 

daha kolay, daha 

kat'1 tesir eder 

Vücudunuzda ağrı, sancı, sızı, kır. 

gınhk, ürperme hisseder etmezl 
hemen bir k~ 

GRiPiN 
Mide ve barsakıarı almız, rabatsızhğmız hemen geçer 
alı§tırma.z. Afızda 

ki fena kokuyu ve 
tatstlzığı defe. 
der. M AZ ON 
isim ve HOROZ 

mark uma 
dikkat. 

Mektepınaeıre, Çocuk veııoeırn
rne, Okuo IC>DrektöırDeırıne 
Mektep kitaplarınızı.almadan .... bir kere eski tanıdığınız 

" VAKiT Kitabevine 
" ufrayını:z. ilk, Orta, Liıe, Yükıek ve Meslek ... Her okulun, heı 

ıınılı için, her dilden, her türlü maaril neşriyatını buradan 
kolcıylıklcı ve derhal edinebilirıi niz. 

Raıtgele yerden almanın ıo nunda yanılma, yorulma, va. 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. " " .., 

lhtiıaıa her ~rde kıymet vnnteli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep lıitapçılığında ihtiıaı ka:zanmııtır. . . 

Kitap üzerine gelecek her ıor gaya karıılık verılır • 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt. lıtanbul. Posta kutusu: 46. 

T. C. Ziraat Bankası Edremit şubesinden: 
Edremdin Turhanbey mahallesinde mukim iken bilahare oradan .ıynlan ve ha

len nerede bulundufunun meçhul olduğu tahkikat neticesinde anlaşılan Kemahh Ah 
met oğlu askeri saraçbaşılığından müte kait Mehmedin Türkiye Cu'.l'lhuriyeti Zi.. 
raat Bankası Edremit şubesinden ipotek mukabilinde 5-5-934 tarih ve 1001 
numaralı senetle ödünç aldığı paranın va desi 5-7-934 tarihinde bitmiştir. 

Bu parayı 30 gün zarfında ödemediği takdirde malının 3202 numaralı ka.. 
nunun 40 ıncı maddesi hükümlerine göre satılacağı hukuk usulü mahkemeleri 
kanununun maddei mahsusası mucibince tebliğ makamına kaim olma!c üzere ilan 
olunur. (7183) 

Retonarme K6pril f nşaatı: 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Samaun vilayeti rlahilinde Terme, Ünye yolunun 19 unc.ı kilometrcsinJeki 

Akçay köprüs-Jnün bet n anne olarak inşaatı kapalı zarf usuliylc münaka~ya çı
karılmııtır. köprünün keşif bedeli 64. 926 liradır. 

2 :"'"" Eksiltme 29-11-937 tarihine mü sadif pazartesi günü saat 16 da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasın<la yapıla.ı.:aktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 325 kuruş mukabilin
de ıose ve köprüler reisliği kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girr.ıek istiyenlerin 4496 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vckiletimizd:m alınmış müt~ 
ahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplanru ikincimaddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğir.e makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler ka':<ıt 1 edilmez. ,:ııı. (4132) (7551) 

1 Askert Fabrlkalar Sa'.ına 'ma Komisyonundan : 

8/12/937 t_..arşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilc•.:eği Ankarada u. 
lus, İıtanbulda Son Telgı af ve lzmirde Anadolu gazetelt'rile 15, 17, 1 'l ve 21 / 
Birincite.şrin/937 günlerinde ilan edilen 95 adet Elektrik motörü şartnamesinin te 
diye ,artlarında bazı değişiklik yapılma sına zaruret hasıl olduğundan mezkur 

il 

1 
Baı ve di§ ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizma.ya kareı en 

tesirli ve hiç zarlll'3ız ilaçtır 

1GRiPiN 

~ltt • Frengi - cıı .... ZOhrevT 
hastalıklar blnncı sınıf mutahassısı 

.... ı:at YUIJll - ~rlll T197111 l:lll)lll U,. U 
w-eıeton ı 219'a 

cıo-oen ~ keOO• l"leSt-nptnıı:!uı -
ile~ OOrllefl OOleO.I'\ ıonre c:ıar11151zcıır 

fılıb111 1111trıııı 11111 ımt ıtı11r •. 

Zevkim 
olişıyan 
yalnız 

Saati olmuıtur. 
ZARiF - SAÔLAM - HASSAS cünlcrde çıkan ilanlar hUkümsüzdür. (7626) 

-------.....:;"'----- 158 birinci mükafat kazanmıştır. Bü. 
95 adet elektrik motörü ve teferrüatı. tün saatçilerde bulabilirsiniz. Deposu: 
Tahm:n edilen bedP.li ( 17,000) lira olan yukanda yazılı Doksan beş adet E· Sultanhamam Havuzlu Hal\ 1. 

lclttrik Motörü ve teferrüatı Askeri Fabrikalar Umum Mldiirlüğü Satın alma 'ko- ıu•mı-----.. ·-····ann· ..... •== 
misyonunca 3/1/1938 pazartesi günü saat ıs de Kapalı zarfla ihale edilecel:tir.

1 
° ·M-.. -----··-

1 
............ "--, 

ı ,_ K · d ·1· T ı· 1 . . 

1 
accan muayene artname parasız o atn" orrusyon an verı ır. a ıp erın muvakkat temınat o-

Tan (1275) lirayı hav! teklif mektuplnn:u mezkur günde aaat 14 de kadar komis· Perte.~tıe g1lnler1 8Ut 2 den t5 edk~; il 
. k d' · · 1 . . Ortakoy Taşbasa.ınak Palanga a """ il }"Çlna vermelerı ve en ılerının de 2490 sayı ı kanunun 2. ve 3. maddelerındekı v~ • .. G" • 

'ki• meıkCtr gün ve s:ıattc Korciı:yona mürcaatları. (7653) toumara?a Doktor Mumtaz ursoy ili . 
saı ... altirlerı paraeız muayene eder. i 

na ı •- ••• ıanm:m • 

Olş ağrısı 
Başka hiçbir 

ağrıya 

benzemez 

Dişlerinizin çürü memesini lstiyorsa111~ 
ağzınızı sabah, öğle ve akşam ve her ye 
melilen sonra günde 3 adef 

Radyoli~le 
fuçalayıoız. 

oı,ıerlnlzl beyazlatacak, mikropları öldürecek, 11~ 
kokusunu izale edecek, dl' etlerini kuvvetlendirSU .. 

En müessir diş macunu 

ad dit 

Arada büyük fark var 
Pertev Çocuk Pudrası: 5imdiye kadar hiçbir benzeri tarafma.uı t~ 

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa. çocuk ci1 
Ieri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde lıl" 
lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şi§man, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücud~ il; 

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha miiessil' 
pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU DlCER ADl (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

Salon çayı p 
Mevsimin en iyi ikramı ya!nız SALON ÇAYI drr. Zevkinizi anc

1
, 

SALON ÇAYl'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde ısıs;.ı\~ 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: 1STANBUL ASMAALTI Tahmil sokak AZERBA-r 

ucaret hanesi No. 8 Tel. 21771 ::::;,; 

Akay işletmesi MildUrJllğllnden: . a~' 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20. ikinciteşrin. 937 cumartesı g 

den iHba,.n k•g tadfeoi tatbi!o olunacakt,.. Yeni ta<ife iske~ 


