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Fransız • 
ıs yan teşkilitı 

Ecnebi bir devletten ve silah fabrikatörlerinden 

iki milyar Frank almış! 
Fransa tacının talibe Paris Kontu "Ecdadımın tahllna 

muhakkak oturacağım!,, diyor 
~_;___~ _ ___,........_l Harbiye ne·zaretinden 

?aksi otomobillerine 
verilmelioir 

8 . 10 kuru,a mu,ter~ taşımak fçln 
11· suretle şoförler sıkıntıdan k11rl11la<:ak, 

· · tramvay ve otobüslerdeki kalabalığın · 
· ' önüne geçilmiŞ . olacaktır · 

• • t ,. "d • ~ 
1 

• . .- ı a ı:ıa ı 2 irıc· ı t• 

lotcı il 
<ılffak8 Hitler'le beraber (arkada Alman 7ıarfolye ?ta.:tn Fon Noyrat). 

liitlerin lngiltereden 
• 
ıstedikleri anlaşıldı 

4'1usturya ve müstemlekelere 
dair tekliflerin kabul · · 

edilemiyeceği bildiriliyor 
2'!11\ ~:tdra, 23 (A.A.) - Havas ajansı- 2 - Almanya takassiz olarak eski 
fte9 ~•biri bildiriyor: Hitler. Hali- müstemlekelerini istirdat etmesi hak-
~ 1~\llikatı esnasında Führerin Lor kının tanıtması. · 
'~~~ttre hükitmetinin a2ağıdaki 3 - Almcınyanın ecnebi r.ıemleket
~tdetı ~ htltkında tarzı ha:eket.in~ 1erde bulunan Alman ekalliyetlerinin 
llll'l'ıckt ~ret oldu~\lnU sordugu bı1dı- mukadderatını tayin etmek hakkıntn 
ı _ A.ltd~r: tanı1ması. 
~ ~Y• büyük harpten meıul de- Lord Halifax'ın Hitlerin bu şifahi 

..-:. Devamı 8 lneld• 

1 Zabit kılıklı adamlar 

Evrcaık çaD<dloDcaır 
Fransız erkanı harbiye reisi ve harbiye nazırı 
Almanya hudutlarını teftişe ·lüzum gördüler 

Vaıpoıan sokı tahkikat ııe ~ 

isyan teşkilfttı 
şeflerinin kimler 
olduğu_ anlaşıldı 

Fakat hükumet bu isimleri 

Fransa tacının f a1ibi Parls Kontu 
(Kendisi Burbon • Orlean 1urnedanın
da>ı gelmektedir.) 

ispanyada \ 
Asilerin 

tayyareleri . 
Alikaoteyl bombar

dıman ettiler 
Barcelona, 22 (A.A.) - Frankiıtlc -

rin, tayyareleri, Alicantc'yi bombardı • 
man etmiştir. 32 ölü ve 80 yaralı vardır. 

Asilerin sırnnı ifşa ettiği için 
Lizbon, 23 (A.A.) - Röyter Ajansı 

muhabirinden: Kral~ Manuelin son ya. 
veri \'e Angola'nın eski valisi Albay 

~ Devamı 8 mdde 

Fethiye yolunda 
Bir otobüs 
hendeğe 
yuvarlandı 

2 öıU, t 7 yaralı var 
Muğla, 22 (A.A.) - l~inde yirmi 

dokuz yolcu bulunan bir kamyon Fet
hiyenin Kestep kamununa gi.<ierken 
Kemer kamunu ile Fethiye arasın:la ve 
Fethiye ye ı O kilometre mesafedeki 
Düzçam mevkiinde freni krrılnuş teker· 
lek hendek çukuruna girerek kamyon 
devrilmiştir. İçinde bulunanlardan iki 
.kiıi ölmüş. beş kişi ağır, 12 ki~i de hafif 
ıurete yaralanmıgtır. · 

şimdilik . gizli 
.. tutuyor 

Dün de yazdığımız glbi. Franbada 
lhtllAl hazırlamış olan "Kokuletalı· 
laru hakkındaki tahkikat bil.mmalı 
bir taali)'etlo de,·am etmekte \'e her 
adrmda yeni bir hAdise. yeni bir cep 
hane Teya sUAh deposu ,.e 7enl suç
lular m~ydana çıkarılmaktadır. 

Parlstcn gelen son malUmat şun· 
ıardır: 

Parfs 23 (Husust) - Fransanm 
hemen her tarafında korkunç bir Ih 
tilAl hazırlıyarak, muhtelif binaları, 
haklkt birer cephane ve sillh deposu 
haline sokanların ve bu vast komplo 
teşkllUmı kuranların bilhassa kra

W- Devamı 9 uncuda 

Gi:::li teş'kilatm 'bir aaı aa "Cagu1ard~ 
= Kukulctalı'lar" dır. En vahim an-• 
'/arda bile · neşelerini ka.y'l>etmiyen 

Fransızkır bu lıMiseclen ilham a'ltıark 

böyle kadın şapkalan ~nı 

çıkarm~lardtr 

lngiltere . Japonyaya 
nota verecek 

Şanghaydaki imtiyazlardan 
vazgeçilemiyeceği Japonyaya 

ihtar edilecek 
Brüksel, 23 (A. A.) - Dün öğleden 

sonra toplanan dokuz devlet konferan
sı saat 17 den 19,15 e kadar devam et 
miıtir. Gelecek toplantı yarın yani çar 
§Clmba günü saat 15 de yapılacaktrr. 

Yarın beyanname projesi ve dün öğ 
leden ıonra Çin murahhası V ellinton
koo tarafından yapılan tarihi izah ve 
teırihi havi rapor projesi hakkındaki 
müzakerelere devam edilcf.;ektir. 

Şanghaydaki imtiyazlı 

mm takalar 
Londra, 22 (A. A.) - Evcning 

Newı gazetesinin yaulığına göre, Ja
ponyanın Şanghay ıtizerinde hukuku hü 
kCimranisini kullanmak istemesi İngilte 
rede vahim bir hadise olarak telakki e
dilmektedir. 

Şang1lay imtiyazlı mıntakasında aUl 
kadar devletlerin hukukuna Japonlar ta 
rafından dokunulmasına asla müsaade 

.-: Devamı 8 lnclde 

- Belediye pis diye lokantaJ.rı ~-
pabyormuı.... · ·! 

- O da ne yapbitnı hilmiy~,.JM~.:ı 
bıraksın ki temi~liyelim..M • 
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anyadan Brüksele 
ve Brükselderl 

ispanyaya ... 
Yazan: Şelıtp Gibıdllz 

B R'OKSBL Konferansında bugün 
ikinci devre bqlıyor. Bu dev

renin birinci devreden çok daha kısa 
süreceği, hatti. bir iki gi.\a içinde bite
ceği söylenmektedir. 

Söylenilenlere inanmak 19.zım. Brtik 
sel koDf eransı esasen biteceği kadar 
bltmiıtir; 'bütün manasını kaybetmi§
tir ve bu konferanstan Pasifik davası 
iU.erinde müessir olabilecek bir karar 
alınabileceğine ~ kalmamıştılr. 
Dünya sıyasası yarm büyük bestekar 
Chopin'in ruhunu yine şadetmeye ha
zırlanmaktadır: 

Bilyük bir dünya gailesinin önUne 
geçmek: ve dört yttz milyon Çinliyi 
istila kaWamlarmdan kurtarmak 
vaadiyle topI&IUDJI olan bu konfe
ranstan bahsederken kulaklarımız i'· 
te yine üstadm me,,bur matem hava· 
S!_llI duyar gibi oluyor. Oh! mutlaka 
Brlllaıel konf eranamm da sonu gel· 
miştir. 

Üç gUn. evvel, Fransa~ itler 'b&· 
xam Yvon Delboe parlamentoda yapı
lan· aon iltlzahlar esnaamda hallt cep
heal htıldllııetinhı dıı ııyuasmı etraf. 
lıca izah eden nutkunu IU cUmlelerle 
bitinniftl: 

''- PraDMnın ıö&önUnde bıttuğu 
§eY cihan ~UdUr. Vaqova, BWaet 
ve Prag'a doğru seyahate çıkmıya lia· 
zırlandığım bu ıOn1erde hedetlerlm. 
şunl~ır: 

1 - Bizi doğrudan dofruya allka· 
aar eden dostlukları bir kat ttaha 
kuvvetlendirmek. 

2 - Tecavüzlere mlnl olmali. · 
3 - Her tiirlil elddet temayilllerini 

tel'in et.mekle bera.ber bazı f aydalr an 
laımalara imkln vermek. 

4 - !MilletJ#'e Rkllarnuıı ve itle· 
rinin meyValih~ eülb İçinde tattıracak 
ibir istfkbıil hazırlıyabllme'k. 

Bu hedefler, Franaa htlkfunetinln 
de hedefleridir • ., 

GUze1 e&ler! Fmt çoli duyulmue 
olduklan için insanda umlmt bir he
yecan uyandıramıy&n a6&1er. 

Bu söuerl bir tecavnzun Çin lstill
sına giriştiği ve 111ak earkm eeaiz bir 
katliama sahne oldufu 111 gtlnlerde i
§İlmek doğrusu hiç de sadra §ifa ver
miyor. 

Bununla beraber, ailnyanın bugiln
kü elim şartlar içinde hakikate inkı
lap clmiyeceklerini bildikleri halde in· 
s nhrm tatlı söz dinlemek tiryakili
ğine tutulmu§ olduklarını da unutma
mak lazımdır. Tatlı söz l118anlık için 
cıgara gibi, kahve gibi, aperitif gibi 
bir ihtiyaç olm\lftur. Bazı memleket
lerde de yem borulU tatlı aösl1n yeri
ni tutuyor. Herkes cigara içmez ya ... 
Bazı insan da nargile tiryakisi olur. 
Top, tüfenk bomba ve pervane gttrlll
tilleri arasında tehdltklr nutuklarm, 
soğuk siyul ııotalarm ve her kelime
si tartıla tartıl& yazdm.11 "81111 tebllf
lerln devamlı tedhi§i altında bunalan 
()Unya. yalan da ol8a tatlı aözü dinli· 
yor, tatlı s57.e kulak veriyor. Veya en 
bunalmııs gününde bir yem borusu ile 
tekrar yaşama cehdine kaVUf\lyor. Al
lianmak, aldanarak bir gün dah& ge. 
Çirmek birçok memleketlerde vatan
a..~ yeni 2vki, yeni itiyadı ve 
''tatlı Uleti" oldu. 

Bu da olmasa DUJ1 Yatar Framıız? 
Hangi Umitıe. her l&bah uyanır Al· 
man? 

''Yvon. Den;oe" un eöderlne inan
mak Jlznnpllne bUyUk demoki'ui 
'devletlerinin 8011 on altı ay içinde ci
han aulhUne bllyUk hizmeUer gördUk
Jerlne de inanmak ica:b ediyor. Parli.
~akl son nutkunda Fransa dıt 
tiM'Uu· aynen eu cUmleleri <le söyle-

nirttır: 
"- Meml müdahale sıyasası cihan 

suİıUİıfl on altı ay konıya.bltmf§tfr. 
Bu iıiiaaya devam ederken milli 
meiıfaat!erlmizi bir an gözden kaybet-

ecıtk ve masum insanların canlarını 
~malC'nlevzubahs olduğu zaman a-

demi mllda.hale sıyuaııı tam bir inaa· 
ni müdahalede bulunmamua mlnl o
lamadı. Bu siyasaya devam etmemi· 
zin ne derece doğru olduğunu hi.dhle· 
ler göetermiştir. lapanya ihtilili bq
ladığı gllndenberi Avrupada bUtUn iş
ler durmuş, yüz Uatü kalmıştır. Sinir· 
lerin ve ihtirasların bu gergin halin
de İspanya işlerine doğrudan doğruya 
mildahale edilmiı ol8aydı nasıl bir 
netice ile kartılaJJılmq olacalt kolay
lıkla anlqılabilir. Şimdi ispanya me
seleeinin bir nihayete ulaşm.aama. in· 
tizaren ... illh." 

Negila - Hey gidi günler hey! Bfr mm.anlar Avrupayı az l«ı~ı a~~e vc
~'k olan ~n §imdi ooağıma atq ~mıyontm! - Fransız karıkatUrU -

5AltlA difoeld: ..-...- - _ __,, 
Abdülmecldl,, 
sarayında 

Her gUn bet bin ln .. 11 

bealenlyor du 1 
Tarihi zenginteıtirec:ek ve~ 

birisi de hiç 9ilpheaiz hatıralar~· ,ı;. 
İltanbulu görmeğe gelenlertn, 

olarak bulunanlann yazdıkları batırr 
lar, prkı daima bir efsane ve rUya çd9 
çevcsi içinde görmeğe ve göste~e~ 
Şamda entari, tstanbulda san çed~ cflO 
meğe alı§DUI kimselerin kalenıiJl i1C 
çıkımı olduğu i§;in, biraz hayal 
•:islü olmalanna rağmen, ekseriya vaJrl 
nüviılerin tuttukları notlardan. ~r 
falarca yazdıkları trihlerden, vaki~ 
melerden ·daha kıymetlidir. Bunl'!_.1 
lıtanbulun tarihi manzaralarını, r-~ 
köşelerini, Boğaz eğlencelerini, :::: 
bul hayatını, hükfımetle halk ara • 
ki vaziyeti, padiphlann yapyııJtfl 
ru, hakiki hüviyetlerini görmek ınUSo" 
kündür. ~ 

Bu cümleden olmak üzere, ilk e ~ 
hatıra gelen, madam (Li baron Dorddl 
ın (İkinci imparatorluk samanı1l,. 

1 Fransa sefaretinde bir oturut) adlı e 

ridir. dffW 
Kitapta, ikint.:i imparatorluk yarcllf. 

) 

rine ait ehemmiyetli malOmat • a .. ı.:
Ll Baron Domı. atıztl. ince ve:!:_.,,. 
mit bir JlslOpJa AbdUbiaecidin, .,..-. 
Ali ve Fuat paplarJn portzelerial ~ 
mit. devrin aiyaıi vaziyetini, yesirle 
aiyul akidelerini. ıirUflerinl aoJatıdf' 
tıt. oP 

Abdlllıııecidlıi lqalarmm 'tlglsl • 
dUIUnünde bulunan Ll Baron ~~ 
urayda cCSrdlliU dUIUft bedi"~ 
fByle bahHcUyor: 

"Kaptan derya .ehmet AU3f 
nl uraya da~ etmiftL Düğlbt 
pttim. kendisiyle 18rUftUm. 
tUn hediyeleri chtdi: tki yUs 
tabla... Hepsinhl BltU :yaldısh 

Jer. renk renk urmalı tilllerle 
mit. Çiçekler, kord~Warla bal~ 
tı. tçiııde kadife mahfazalar .ı 
Bunlann içinde uyım taçlar• ıüs:!! 
takınılan göze çarpıyor:du. Bunlar ~jtil' 
baıka elbiselijt ve döıemelik. kwr-m .. ~ 
keımır ptian, sırmalı •e ınc. ~ 
Jcabıtat 8a 1Hılılnuyordlı. Al ıate ~ ..... .. a .1~·· 
yapılnuı. sayısız torbalar ıçın e .. ,. 
tar, dütlin hediyelerinin arasında ı;ı, 
leri yaldızlıyordu. Her torbada bet 

altın vardı. ıat" 
Bakın u daha ıckerlemclcri uıı tt• 

yordum: Beı yüzü geçen saksonya dO" 
bak afızlanna kadar 1ekerlemeterle " 
luydu. Arada öteye beriye konı:ou • 
serpilmiş avrupa eıyalan da göze ::,.S 
pıyor, bunlar, yığın yıfın prk e 
arasında bir printür gibi duru:;:;; 

Padipblar devrinin aaray ı>o." 
nı gCSatermni itibariyle Ll Baron 

ı nm verdiii bu malQmat ne kadar~ 
' resandır ve muhakkak ki, bunda 

ve efaane hiç yer bUlmatmftlt• __ _._ 
Dütun ıunu Tophaneden uv--

bahçe aarayma giden, LI Baron J>OI'°' 
yanında kaYU oldulu için, kala~ 
ve urayın etrafına dizilen asterlt 

araaından rahat rahat, bir aor11;1Y8 O:.: 
ruz kal~dan geçir.or, içeri gir~ 
ıırada ıultanlar dIJan çıkıyor .. .a 

H.R.TIR!'~ 
De'lalDJ ·~ 

23 
8AL1 

IJilNctn:ŞlllN - 111'7 ___ .. 10 
mert: UM - Ram-

G9n1tlıl Kam burcuna r: .. ...... 
oaa..-~ 16 ,6 - _.d 

6,57 • .....-:-
Vakit 8ahala Otle lklncll Akf8l=1 y.- f,JI 

&,30 12,00 1',30 16.45 ı~ 

ucJir· 
kate alıp istenen müaaad~ ::~er de 
Çünkü otQbüa itleteıılcr gıbı r- 1'i1f 1' 

di B&t vergi ve relim vermekte r: j,nlef'C' 
aermayelerin!n çürümemeaı, b ı.• ~ 

· · pli- r..ı vatandaıın aç kalmaması ıçın utteıo 
ralan indirilmeli, on lcuruıa 111 _..-t. 

lid. BU ıw_;.-... 
· tqınmasına izin verilme ır. \o -.,,,-r 
~le hem altın yumurtlayan t4~ ,ST 

1
'i 

llanİiıamıt hem de halk vetaı 
"'limbu ç'•kmekten kurtula~a:l;, ~ 

Şofö;;lerin ıon ümiii Vah vo 
ye ReiF1ndedir. 



~~letrin - HABER s 

8örüşler 
~&dınıar: esır-
9erne derneoı 
~~dYapmaııdır? 

emek hakkı 
Yt düıUnu k nda bir yazı yazma. 
ide ""tl ,_ r en, mesele Şehir Mccliıin

,_ a11; veni· D 
lturunıı ı. oğrusu ya, bir çok 
dı""ı._ arı.? halka değerli hizmet ve yar-
-ı &oriild ·· ~ ·· 

: tıptı \P . u~u. halde bunun da 
&ünden tfi~y &ibı • adının büyüklü· 
bir titri 'oatka &öze görünen hemen hiç 
dUtıııak . Yok.. Kurwnun ismi üstünde 
~r- ıateınem: faydalı it baprlltl da 

. -. ile ad takını 
~"'elce k raa takmam, kafi. .. 

tılııı..1 .. _ - · adınıann esaretten kurta -
la-~t · 1?'1Jlııı bt enu~e çalııınak, proğram-
ktndil . tında ıkcn ve bugün bu bak 

'l'iııe . 
~Cak · 1 venldikten sonra artık ya. 
d ıı eri kalm .b. 
aaıı kiStcd amıı gı ı, ıcsıiz, aa-

Yi •Uiiati e oturmaktan is~ o ıerbesti
külenı .ınaıe uğratarak sokaklara dö. 
kittıa.....~rınj toplamak, kö11.ede bucakta 
~~kat :ı 7 

kar1ıtı ınııtan cemiyet hayatına 

&iinku ~ Çarelerini temin gibi - bu. 
b YoUa ne de layık olan daha csas-

ö,,1 ra baıvurmak lazım gelirdi. 
ı.. "c ıcn 
l\lllılı va . ç erkekler tanıyorum ki bir 

&ıkrıcant:Yetle·~· ldiğer bir kısmı da 
Çoluıt Çocu arı ttibariyle tam evlenme, 
arzuıal'Irıt ğa kantma çağlannı, bütün 
lar. rağmen, heder edip gidiyor· 
1. • Ctnc h 
1~İıtı ki cnı pek çok ıenç kızlar bi. 
'iitlh• • • affınıza güvenerek açıkça 
h "'Yiın .. ttan k • ıçınde yuvarlandıktan ha. 
01ııraa oıUrtuJrna]c için her ne İekilde 

•un b" l'ant bi ır aile hayatı kunnıya, 
ha r ~etr h tır ve t eı ayatı bile yapmıya 

1k· eınedirler. 
~ ı tarafın .ki . llda 

1 
1 ıı de ayru emel ve ar-

l'arıı~ııı:::.kları halde biribirlerini tanı. 
>'a~ n, bulamamaktan -dolayı ha-
~ tı cchen . . . 

t )'a ,_ nem azabı ıçınde geçıyor. 
] Zı11;tır kj 
t~ttltrin Avrupanın bazı mem-

~)~tııı ~e .0~d~ğu gibi genç bayan ve 
t~tleti . rıbırıni aramadan bulabile. 

. '>~bl~ır evlenme panaym da yok ki ı 
ı ·· ·oııde •ıb;ıl'in taııdığı ''kadınlık,, sıfatı 

h-.t ~~ t Ytırdun bu içtimai yarasına 
>tca~Nfll •caba neden dokunmuyor?. 
Ilı ayıp rn ·· d'.' y k A ı htıı:1 ı gor u. o sa manasız 
llıtdiı .. U? liayır ikisi de değil; dUtüne-

rı...~tydand b. 
~tc h a ır misal var: Sultanah-

~da b aYıracver bir zat, nakti yardn:n. 

't!ıeı, dulunrnak ıartiyle böyle bir itle 
r enb · 

'~k · · ~ erı mcıguldür ve mevsuk 
i)i rıctiogrendiğime göre bir hayli de 

Cclcr ld . 
!lir ld .. e e etmıı bulunuyor. 

te ~tri tanın Yaptığı it böyle bir neti

'ııat kur;; ~taba vaziyeti itibariyle hu

t~c )) ctı haiz olan "Kadmlan Esir_ 

"c rıe .~rncği,, kimbilir daha ne geniı 
ı iUzeı . . 
t l'a nctıceler elde etmezdı? öy-

• llltırrıı 
~i, eketin ve yurdun tanınmıf, 
bi~ kaç \• ~trkeıin itimadını kazanmıı 
ttırı, ihr11•den mürekkep böyle bir hey

daııa trıı1Yacr olanlar daha cesaretle ve 

lta11ııı ~iYetle koeacaklardı; bilhuu 

ki'le . Pltrin, karplanna çıkacakları 
tctcıt d~ kendilerinden olduklarını ıö 
lcr· ~ ı ~ •erbeat hareket edebilecek • 
ş11~bil~ir 4 

l''ıta •ıdır ki bir kadımn herhangi 
ııı) .... Olurıa olıun ve ne kadar hulQsu ., lthibf 
lıa~ dik·. olursa olıun bir erkek kar-

t~,.,, d'ilıp te ''ben evlenmek iıtiyo -
tU~r 1>'ebilrneai biru değil, epeyce 

.ıt~b· 
llııı ~· kadınlan Esirıeme Derneği.. 
c 1 Uze · trtıiYct rınde değil, onun yurda, 

lc'İrıi ııı~· daha faydalı olabihneai me.e

~lt l'o~ Urıalraıa etmek ve onu bu fay

tılıır • '°ltınak daha doğru bir hareket 

Hüseyin RIFAT 

~"karanın yeni 
ııı ll~:!•r ceza reisi 

t ~lif Gıür, (liuausi) - Müddeiwnu. 
~- n .. 
""t\ •t goren bu defa terfian An· 

....., ır Ctza -·hk . . liğ" 
~i ··-· emesı re11 ıne ta· 

bı.t~lt . • Vilayette bulunduğu 
!il't?ıiı :~ °"Jilddctçe kendi.sini çok sev. 

l'lt b n Arif o·· ·· · "f tt . aııa ımgoren yenı vazı e-
!'t\ıt~ir. ltlak Uzere .Ankaraya hareket 

ıstanbul konuşuyor 
Yaz günlerı plAJlle meşhur 

Salac~k kışın 
tam bir balıkçı 

köyüdür 
Buranın sahilini ' 
kokuya boQan 

ıaQımlar1 kapamak, 
ıskeleyı ıslah 

etmek ıazımdır 
k'azao ı Haberci 

Salacak deyince:, hepimizin aklına, 
yazın sıcak ıünkrinde serinlemek için 
taıındığnnız bir plaj gelir.. Ben ve be
nim gibi çoklan hala Satacağa ancak ve 
ancak plaj mevsimi, yalnız denize gir· 
11-ek ~in gitmitizdir. Bu yolculuklar ise 
vapur iıkeleıinden plaja, plajdan vapur 

iakcleaine kadar yürtimüt, ve Salacak, 

1 
hayalimizde bir plaj ve bu bir kanı yol. 
dan ibaret kalmıttır. 

Halbuki Salacak kocaman bir semttir 
Boğa.ıiçinin bir çok köylerinden daha 
kalabalık bir yerdir. 

Yazın ııcak günlerinde ıehrin dört 
tarafından plaja akın elden binlerce in
san, ~ğuklar bqlayıp ta elini ayağını 
keıti mi, burada bambatka bir ~ayat 
baılar. 

Yazın tam bir ıehir hayatı ıüren Sala 
cak, hemen köyletir, sakin bir kış k 
sabası, bir balıkçı yeri olur. 

Sarayburnunun güzel manzarası kar· 

tııında yerleıen busemti bana, Anadolu 
takımının kıymetli oyuncularind~n olan 
Usküdarlı bir arkadaıım gezdirdi. 
Kaymakamlık bina11nın önünden ay· 

rıldıktan sonra, bir müddet caddede 
yürüdük, sonra, birı:lenbire c!ar biçimsiz 
sokaklara saptık. Hayatımda ilk defa 

girdlgim bu bozuk yollarda bana reh 
bertik eden arkadaşım bir taraftan anla 
tıyordu: 

- MaalHef Salacağın yolları böyle 
bozuktur. Mamafih herkes ıehirle te· 
maıını denizden yaptığı için, Lu yollar· 
da eziyet çekmekten olduk;a kurtulu -
yoruz, sayılabilir. 

Bu sırada yolumuzun :.izerine çıka~ 
bir çeımeyi ve bozuk musluğundan dur· 
madan akan suyunu göstererek ıor · 
dum: 

- Sizin ıemtte su pek bol galiba 1 
Böyle mütemadiyen bota akıp gidiyor 
da, hiç aldırıı edCJl yok 1 

- Evet b:>ldur. Buralarda ıu aık·n 
tısı çekildiği hemen hem:n vaki değil· 
dir diyebilirim. 

Bu ıözler, bana bir damla ıu için, g8-
rülmemit sıkıntılar çeken, btanbulun 
birçok semtlerrni hatırlattı. Şehrimizin 
ıöbeğinde aylarca çamapr yıbyaauya' 
cak, hatta aabmlan yüzlerini çalkala. 

yacak ıu lıulamıyan binlerce lıtanbul· 
luyu dUtUndt•m ve acı acı gllldlim. 

Çeım~n apğı uzanan yokuıtan bL 
ru daha inince, kendimizi birdenbire 

Salacak iıkeleıinin önünd ı bulduk. Ar· 
bdapm burada beni durdurdu : 

- Şimdi, dedi, una ıemti!1 en entere· 
un a~nunı bulacağım. Onunla ko. 
nuıtuiun zaman, bura11 için istediğin 
malumatı alabilirsin. 

Ve sesini biraz daha alçaltarak ıu iza
hatı verdi: 

- Bay Ömerin kılığına. kıyafttine. 
haline bakıp, basit bir balıkçı sanma sa
kın. Kendiıi Trl:ıbiyede okumut. sonra 
bUtiln dünyayı, bilhassa ıarkı, ArabiL 

tanı, Hind·stanı bir çok yerleri ıeımiı. 
çok malumatlı, o derecede iyi kalbli ba· 
ba bir adamdır. 

iskele istikametinde yürüdük, yolun 
sonundaki harap camie bitiıik kahveden 
içeri girdi. 
Arkadatımı beklerken etrafımı seyre

diyordum. llerde denizin ha.fif dalga • 
lariyle sallanan iskelenin kenarına bağ
lanmıt bir yığın balıkçı kayığı, daha 
geride, sahilde kurumak için açılmıı ba· 
lık ağları görünilyordu. 

Sağımda küçük lıir rüıumat kulübesi, 
solumda ise sıra dükkanlar vardı. Kah
veye b:tiŞk bakkal dükkanının kapı11na 
konmu1 bir maltızın üzerinde taze ba
lık kızartılıyor, buradan etrafa keskin 
bir koku yayılıyordu. 

Vakit bulsaydım etrafımda lJelkl da
ha liafka şeyler de görecektim. Fakat, 
arkadaıım, yanında iri yarı 50 yqlann. 
da bir adam olduğu halde kahveden çık· 
mııtı. Beni de çağırdılar. Hep beraber 
sahile kurumak için asılan balık ağlan
nın bulunduğu rıhtıma gittik. Kahve • 
den getirilen iskemlelere oturunca. Bay 
Ömerle hemen konuşmağa batladım. 

Bu zat, tam minasiyle arkadapm bana 

anlattığı tipte bir insandı. Hoı 90hbet, 
rnalGmath, fakat çok mütavazı ve gös
teripiz bir h11li vardı. Gayet açık cüm
lelerle konuıuyor ve tunları anlatıyor • 
du: r 

Su..1".001; is1•eleainden çı1=ınoa ra.'lgele
c::fjtıı::: bu yangın duvan, bir gün bü

yük bir kaza çıkarabilir 

Ton Ton amca 
evden erken 

çıkacak 

- Evveli iskeleden baılıyalım. Bu· 
rası her sene fırtınalarda bir iki defa 
yıkılan J>ir salat yığındır. Halbuki yaz 
günlerinde her gün yüzlerce yabancı 
plaja ıelmek için bu i.ücleden çıkarlar. 
Şuraya hem sağlam, hem d~ azıcık gös

teritli bir ıey yapılsa sanki günah mı 
girilir. 

Sonra, c•.:nebilerin karıılaştığı fena 
manzara, yalnız bu iskeleden ibaret oL 
sa gene ne ise, ıu metrGk camiin berbat· 
lığı, plaj yolu üzerindeki harap duvar • 
]arın }\ali hepsi hepsi yakıııkıız ~yler •. 

Arkadapm burada, Bay ömeri ikaz 
etti: 

- Şu lağımları da anlat Haberciye, 
dedi. 
Muhatabım bu sefer yerinden kalktı. 

Biz de ' k~ndiaini ıtaklit ettik. Rıhtımın 
kenarına doğru yürüdü. Elini~ sahile 
doğru uazatarak: 

- tıte, dedi, buralardan lağımlar a. 
kıyor. Bu pislik mcmbalan bir türlü ıs· 
lih olamadı. Hatta geçenlerde, vali ge
lip buraları gezmiJti. Kendisi de bizzat 
bu çirkeflerden birinsc baktı. Bunun ü. 
üzerine, büyük lağımın ağzını şöyle ya
lancıktan biraz kapadılar, amma, esas
lı hiç bir ıey yapılmadığından, vaziyet 
gene eakiai gibi kaldı. Plajın civarında 
bile denize lağım akıyor da, gene de bir 
ıey yapılamıyor. Lodos havalarda bu
ranın nasıl koktuğunu bilemezsiniz . 

- Böyle söylüyorsunuz amma. bu 
lağımları nasıl kaldırsınlar, nereye akıt
srnlar, diye sordum. 

O ayni soğuk kanlılıkla cevap verdi: 
- Nereye mi, gene denize, gene bu 

sahile. Fakat künklerle sahilden ı 5 -
20 metre uzağa gö~ürmek şartiyle .. 

Burada birdenbire sustu, bir müddet 
dalgın dalgın denize baktı. Sonra: 

-Lağımdan baıka mühim bir derdi
mizde semtimizdeki çürük duvarlardır. 
Burada yıkılmaya ve kaza çıkarmağa 
müheyya o kadar bol duvar vardır ki, 
ıize hangisini göstereeeğiıt!ıi bilmiyo • 
rum. Fakat geliniz de laalettayin bir ka 
çını görünüz .• 

Hep beraber yürüdük. E'·vela kambu

ru çıkımı. bir duvarı seyrettik, daha son 
ra, rüsumat kulübesinin yanındaki ge-
nit arsaya sıktık. Burada, civarına 
sokulmağa dahi cesaret edemiyeceğim, 
yetmiı yerinden çatlak, harap bir yagın 
duvan vardı. Ben uzakta kaldım am -
ma, bizim arkada1la, Bay Ömer duva· 
ra sokuldular. Ve bana; zavallı mahal
le çocuklanndan kimbilir kaçını altında 
bırakacak olan bu duvarın bir gün pa. 
las pandıras yıkılacağını yana yakıla an 
!atılar. HABERCi 

Salacağın, lağımlan açıkta akaıt ve 
yık-ılmak il.zere bulunan harap duvar
larla kaplı sahillerinden bir göriiınü.ş. 
D iğer resimde de Sa.üıca.ğın salaf is-

ke~i görülmektedir 

:Kavata daie ..... ~ ............ ... 
Yine şiir 

8 AY Ziya Osman Saba'nın: "Şiir 
ölüyor mu,, sualine verdiği 

cevabın hatırıma getirdiği dUşUnce
lcrl diln bitirmemiştim. O genç şa
ir, Fransa, lnglltere, Almanya gibi 
memleketlerde şiirin, belki de hiç 
dirilmemek üzere öldüğüne bakın 
niçin kanaat getirmiş: " ... bu kana
atim bir tek sebebe dayanıyor: bu 
memleketlerde medeniyetin terak
kisiyle beraber Dış hayat'ın lç ba
yat'ı öldürmüş olması,, diyor. 

Demek ki bay Z. O. Saba ancak 
"İ • C hayat.,ın kuvvetli olduğu devir-
lerden büyük şairler bekliyor. Bit
tabi kendisinden bu "lç hayat,, tabi· 
rlne ne mana verdiğini sorabtlfrlz. 
Ferdin ta içinde birtakım meseleler 
duyup bunların cevabını araması de 
mekse, hiç ~üphe yok ki devrimiz, "iç 
hayat,, a en çok müsait olan devir
lerden biridir. Sağ, sol kavgaları, 
fasclsma, kommunlsma gibi cereyan 
lar bUtUn insanlığı alA.kadar eden 
tragedialar, meseleler doğuruyor. 
Zamanımız bir "non - conformisme., 
devri ynnl mUesses tttkatlann red
dedlldiği, yerine başkalarının .Ku
rulmak istendiği bir devirdir. Ferd
ler mütemadiyen dilşilnmeğe, muh-
telif taraflardan birine iltihaka da
vet olunuyor. Şair de düşilndUğünü 
söyllyecektlr. O da artık muan•en 
çerçeveler içinde muayyen mevzular 
la, öteden beri kabul edilmiş şiir 
thema'ları ne eser veremiyor. Şiiri
nin maddesini (hem ruh, hem şekil) 
kendisi yaratmağa mecbur oluyor. 
"lç hayat,.a, lyrisme'e bundan daha 
elverişli şartlar tasavvur olunablllr 
mi? 

Bay Z. O. Saba böyle bir "iç ha
yat,,ın "dış hayat,. demek olduğu
nu söyliyeblllr. Hakkı da vardır; 

çünkü devrimiz. ortaya attığı mese
lelerle - herkesi demlyeceğim, çün
kü insanların çoğu ölildür - gerçek
ten yaşıyon. gerçekten canlı, yani 
içinde yaşadığı devrin meselelerini, 
ihtiyaçlarını sezen insanı, kabuğu
na büzUlmeyip bütün insanlarla al~-
kadar olmağa davet ediyor. "İç ba
yat,. ama içimizde sırf şahsımıza 
mahsus, bizim ferdtmtzt aşmıyacak 
hayallerle uğraşmağa. hakkım1z 
yok. İçimizde öfkeleri ve muhabbet
leri ile imanımızı - bir demir glbl -
dövmeğe mecburuz. "Dış bayat,, ile 
birleşen bir "iç hayat,, ... Bunun için
dir ki o iki tabirin bugtln pek mana
sı yoktur. 

h;aret edeceğim bir nokta daha 
var: bay Z. O. Saba: "Medeniyetin 
terakkisiyle ... ,. diyor. Medeniyetin 
ilerlemesi "iç bayatı,. değil, belki 
eski, makineden evvelki "iç bayat.,1 
ölılürmUştür. Bugünkü şairin vazlfe
al eskiyi hasretle aramak değil, ye
niyi kurma.ta çalışmaktır. Şiir ne
dir? sanat nedir? Bizi kavrıyan bls
lere, heyecanlara llelebed şehadet 
edecek değişmez şeklller bulmak de 
ğll mi- o halde o, hiç bir 
zaman ve hiç bir diyarda ölemez; 
çünkü insan oğlunun dalma ifadesi
ni arıyan hisleri, heyecanları bulu
nacaktır. Yalnız şu var ki bazı in
sanlar yeni karşısında heyecan duy-
mak kabiliyetinden mahrumdur; 
şUrl söylenmiş heyecan kaynaklan 
kuruyunca şiirin de öldUğilne htık· 
mederler. 

Nurullali ATAÇ 

ZAYt - 50708 numaralı iş bankut 
climanım için kullandığım milhrilmU 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yokturr. Fatma 
(10186) 



Suriye Başvekili 
Diln oehrimlzden geçerek 

ParlM ptU 
Fraaıa •Sa lre mu• 
ahedeılata ta 1 

itin utraf8e•k 
8ul'IJ9 lllpekll o.mıı lllrtlm, re-

fabtllldl ..... kalem ..... "' 
refibll ....... hakli - tkle•ld 
trenıelarl)lc1eallllrJllla.-ı.w 
Baydal'Jlll& ....,... Ylll ..... 
ni Hllll& ft 4fltl' ı.. Mit tU'lftD. 
dan Jcllll1uumlbr • ...,.. ~ 
akpm ~ JWapaluta ,...., 
IOIU'a llrlrMIJt balp Ama,& ........ 
le Parlle hanket ltmJttlr. 

Cemil KUnlllm ....-U.. 1U be
yanatta balmunuttar: 

- Dolruca Pariae gidiyorum. Ora
da bir &J kadar kalaalım. D&ı1ıtte 
.Anbrap uiraJJP onda da Uç ıUn 
kal,.p. Bu mUddet arfmda bllkA· 
met ricaUDillt temuta bulmaaeafım. 

Pariste J'nMa • Suriye muahedesi· 
nln tudtkt metelnlnl görtleeceıım. 
Bu muahedeDln bir ay l&l'fmda talCIUI 
edilecefini Uml4 ldlforum. 

Ankıradan ıeçerken 
Ankara, 22 CA. A.) - Pariae git • 

mekte olan Suriye bafvetm llUrdtlm 
bey. baatm Torol ekıprNile Ankara
dan pgerkeıı latuyonda b&rlctye p
nel dlrektarlerlnden B. :&:lad ile bari· 
ci19 ,UU.ls mmnurlanndan B. CeYad 
tanliadan •l•mJanmıttJr, 
Bata1cla (eVl'llen manevralar 

· A'ıaı, -AlltakJ& rejlml •JDl Jir· 
ml "'datndt Amakn:ra aeı-t olan 
yülaıek komller tanımdan biıat illa 
edlleoektir. Yal reJlmln ll&nı yak1q. 
tJkp, bb itte dilavere omrmek lltl· 
yenler cahlmalarnu ll'tbrmJelardır. 
Bualarm bqm4a "Elruıa" auet•l 
gelmektedlr. An.blar lehinde propa • 
guda yapmak kanulyle c;ıkanlan 
bu pate, b~k uydurma JUılarla 
halkı heyecana 1evketmektedil'. Kon
trol he,etl reiafne atfen ııetretlilf: 
"Blo Jdmle menaup oldufu cemaatten 
belkuma fflY veremez!" tö&tl, halk 
U'UID4a fena bir tMlr 11.-11. bfta
rd 1-wlu:t ..UlUM91t ltliıilnf uyarr • 
chrmıı 19 hairetıe karfdknauttrr. 

iki Japon 
casusu 

lmerlkada lstlbkAm· 
larıa fototraflaı 

çekerken yakalandı 
Pr1Yd1 paettai, Tu ajansı naıtaıUe 

Nnyorktan tldJfı ıu haberi netretmek 
tecUrı 

ttDlted Pr•'ln biJcUrdliint l~rt, po. 
lit htoa Hrnanmı muhafua edtra 
R••en 11tUaWmJarmın fototraflarım s-. iri Japon ,.•Jeauım. • iki 
Japoa .... el.umde 'bahaun "Cent 
nı melttrlk ıtompent,. hbrlkumda sa· 
htmlkta idiler. 
•hmın iltWmıannda una mn • 

zilll aa- toplar bul~ " Ja , 
pGlllar ......... •tmlflenHr, 

*-_, 
, w rw , r c 

Balık ihracatı 
Devlet demir yolları 
ljlk tenaıat raptı Dnltt....,,..,,. .... ........ 
... ,..... ... ltla,.... ..... ..,.. 
Jı Mr karar ........ fetabulda ... 
lık ~· lraclar dtals ,ohqıa ..... 
y_or, Yummllt*)dan " itil,.._ ,.... 
1İf1Cdk npur " motirt.r bu 111 ..,._ 
,..... Dntet Deillr,.uan 11111t1-• 
H1*t tatlftllad; b1,e11 tllllllt ,.,. 
nqtar. fark demlryoUan Nirtll llPd 
bet ton blJık MldlJatl .... il .. ... 
)'ordu. ... aaJcu,at ..,rtuıt ... ... 
D.:rtt 46..,. ~ 

~-...,anan,. .......... 
pr dl9ı.t d.....,..,. ile MI ın• ......... " .......... 
Uye a.ednl 'N lnlrut9 18ıtb taı&r. 

Bu tarif• lnltl ...... clerhll 
kara kolu,ıa da 111rMU .,.., .. Is cltla 
dart tt;oa Mlds lhnt .......... 

Dn~......,,..,..'"' ...... 
uy..-. -:alprlltla, 1' ...... 111111. Ya-
ıoaıa.,_ ;a ka~r balık thratatı ,....... 

:.m. 

Oazl antepte 
Erm nll r 
kalma 1 
deposunda 

48 Mavzer ve bir çok 
nıenk bulunda 

Ankara, 22 - Qesenletde Antep 
cezae.Snc!en kaçan bet le!• ma!ak6mu 
hakkında meakOr cuanlnde tahJdlııat 
ve araıl\rmalar yapıldılmı, bu ar6 
Ermenilerden kalma bir ıllth dtpolU 
bulundutu ınetce blldlrDmlftL 

ıuraya aelen babtrlerı ıcsre, bu de
po bir kojut lcubbttinin dayandatı ka. 
tın .Utunlanndan blrillniıl içlndeclir. 

Buradan çıkan ıiWıtar ara111'ia 46 

mnaer, iki tenm t&Mncuı, 28 J>oııJlba 
fitili, 5 demir mugalmakabı, bir demir 

serpot, ıs tmYlr 11 .. 11. u otGID&tik 
~rjlrd1'rı te,---..ı ~ata. 

Yf-.1Atlf.MD~,•ıMV•~ \!Hı 
lunmaktadır. .. 

Heyıılr ilrklaee· J•t• 
kaldırıma ~ıktı 

tbrahlm olJu .. ılm lımlnde blrfll. 
nln atırdGIO tık beygirli yUk arabuı 
ttan akpm tt.erl Oa!atadakl panrdan 

1e5erken btyp lrkmUı. kaldırana ~· 
kank bir ın3cltt kotmuıtur. 

Bu eeısada Bntlne Gıkan Emine lımln 
de blr Jrac!mla Rapt, Andon lamlnde iki 
adamı ç1ıatm1 .. allç halle tutulmuıtur. 
Bir JraınJa iki erkııt muhtelif yulnin
dan ,aralan11111tardrr. 

1 tıa • FrJIDU 
aalaımam mDmlıtla 

detll mi T 
aama, 22 <AA> - Haftl ajanlınm 

wmllltiri bildiriyor: ....,.."'• sa.. • 
telinin Parla ıpabahlal-..Cesco leli • ............ ~ .... 
ara n .. t.ıt mlaınııeer lillDe edil • 
mlllDe •t.ır mtıteıe 7Udılı için t 
ıanta tıDp1attin1mt I& IMIMr t-
clalla PulM &t'St' .... ...,.,. 
çalnJmıltrr. • 

5 

.lf~~ ... u JMmllmQ mu 
llUtbetlle Rel'*'""v At&Ulrk De Vlt:.orie 
....._.. arumdl ~ '9&U olmmıUf ..... 

, s ı r 

BUigari standa 
ltaıraolar bir 

tayyare fabrikası 
kurororlar 

Balpr: blklmltir Jtal~ Xiproni 
finneaının Bulpriltanda bir tayyare 
fabrikuı kurmaıma milaaade vermiıtir. 
Fabrilım, Bulpr hiilalmltiııclen, MDevf 
20 mi1JOD Idalık alpadf al..ı&tır• • Y-.cal a.., .. IS-ıı-tlf • 

.......... it, ............. 

·.~mıı!~~t f&brikul !T.aM CÜIJot ld: ......... . - _.......,.. lllD açdn!& t5reDl dQn 1&Pdlmttn'· 1 
• Dllraede ,..pdaa IDtMI,.,,. m..... AbdQlmec din 

Jakuida &çılacaktlr.· • d 
• lluldak ve cua tabalU lela A.mıp&Ja •• ra VI n 8 
~ taı•tıeıer anamda J&Pllan • Her gUn bef bin lnean 
.... t.llalNI lllllad& laldllt.111 mııaıarm il I I ....... 1 
.. ANıllM' "'*& ar ltlJllL .uu ..... •• en ro.--
ft -.w ....._ b-· l'•rdlr. _.. Baştarafı 2 incide 

• ....,. ...._. ........ 1ı1r q tcta U B~ Dorafı bu Ahneyi ı(fyte 
.. ı ı ı• .._ •·llP·•Jdao. aa lllt'lt anlatıyor: 
le Mlllll tJıtt lllw.t 111r Al'llda ..,._ "Hı&Jı hııh yüNyordulc. birdan ıa
lalf ....ar. ,.._ ....._ "' .ıtmo1 ....., rif bir araba nuan dikkatimizi çekti. 
,.wtMt W••M•dlr. 

• .,_.. u.nt .... .,. illa &alt dlDIS Araba penht boyalı n ıU1ınflt bbart-
~ <lrllMu- 1) ldll 1ı1r llOUlr malıydı. Dört beyu at kofuluydu. Yan 

1 t• larmda be,U Ye rUmBt nvç!r d8rt ıe MJ~ ban 
• "8• ......... _.... cılual& 1a111a y:ıyaya olarak p!fyord11. Ara m per 

..... il ı t •• _._ 1ılr "1W' tıltldlla delerl penbe idl Ye inikti. Bunı hayret ta'•.,, 1 - ........ - ftnlll. ... cttlJr doirutu. ... 
Mr llfıl .. 'tlılka .._ llldlımln Hayndınls çok ıUnnedl. Bfrdenblre 
.. ,...._ *ı• N Mil ...,, yüdklerle parbyaD bir el perdenin bir 

• Afta. *".;t:: ıs sın. kBfellnl bldmlı, madam Kondori,otise • ...... ; 9 ;t LJlld •lr ,.S _ ~--
""" JOl 1 ' ı ._. • ıı a ftrr, ipre& etti, yanma piırdı. -•- sa-

.., ıııtı ~ •ımtr" Dildi ti &ıran Abftlmd.:idin ku kardtll Bllaa 
cartt oJNluaa ll&wta JaPdmüt& otan bl ltlltandı. &n.lce mad•rn Kondorl7otiai 
mm ..,._ 1ıltalftlr. sarayda kabul etmit olduiu isfıı tanı
•~ ...... ti' ..... ••talô 

lıaUblamA lil'tll H ldfldell I • -.rem1fbr, !IJJft yanına piırmıf ... 
• ona o1n11 aUdlıWI, aa ldllttar dini& Med•m Xondoriyotil beni tanıtmak 

tlrllldla .....,., , da ~ ..W., isin izin istedi. Perde biru daba araJuı. 
1.m lbtlJl.Cf De taT-SlılS yıl! tedrla vulJetf eh, pranaeai iyice &iSrdüıD, tıpkı kar~ 
etratmd&D ı&1lfmeler yapllllflardır'· tine buaiyordu. o kadar süzel ohm-

• ICJdq ...s,.u X.."'1 ....... lddı& 
w u 1De1 ..._ mnna .......... dıjı Pbl, pek dı tat• dciildi. Fakat 
~ 1ı1r ı.ao wraoıktlr. Buarbldara lim nankti, bana Franuıca olarak ,US•l bir 
dldla ..., .... ur. llonu~ tarziyle birkaç iltifatktr ak 

• Tlrk - !men ticaret Tt klerlDC anlat tayledi. Kendisini t,a>rik ettim, çQk 
mHauo mllddeU mart alh&Jtt!nt Jc&dar bOfUDa aitti. JCarpsında ikf ıenç m 
uatd•lftlr. 

RD oturuyordu. Bunlarm parlak ıcbleriyle 
~~ tıp A ~&ldUtelblde ttdrll mU&lltl llyah ldrp;kJeri cöriUUyordu yqmak a· 

DID mtılew ...... talelle ,orwttı ,.. namdan .... ,, 
• JaJ1 w lııulND lrrlM bJ faktlı.t der.a.d Ll Baron Doranın düiiln hakJanda-

muTtl'ht• lctmllftlr • ld verdiii taflilit, Oıman ofullanmn 
• Tunuta otobUa •• tn.mTa7 IKUeri top 

tıcnuer arttmtmca,a bdU umum! diliUnlerde ne kadar mUırifane davran· 
. ~ flMr•""dlılltmı •aıua clıklamu, h~km ·~n~,,. malını ıö~· 

1carar wrmtflerdlr. telılrdl lllQıltkaM& rilp, ••vld"rlndı,· olltr1.."'elerlna.r. pu.ı 
ttw,.,.. ~. fatlı dültlnlerinde ıu ıibi aarfettildert• 
............... pattMIDID ....... nl tahkiye etmeli itibariyle pyıt mu....... .....,.... ,... Roma.-. bal 

,.. ~ ... ,,.... taaa hhnclir. 
.,. edlMll llldNe JUdmıl ltlmatamtlef Hatırata Abdülmecit hakkında Yeri• 
WNCtktlr. len malGmat dikkate pyandır: 

• ....,.. llralloMl • ......,..._. .. ,_t lclB .. AbdWmecit sarayında her ,un 
ı.wtorııl• u.ı,.,_ llUllrlt ....._,, lrNI diSrt "'- bhl w.a belli-. Ba memı .. ..... ........ ...,.. ........ t.1111, _, •• ,. ı-

ldnmll cllllldlr. kıttı htlrmeti ancü debdebe, Uıtlpm 
• ... ~ j..,. o.er-. tanı.aaa celhcdebiliyor. Bir adamın kıymeti hak

...,...S IM)lllam ...,._ .. Wtlp dalt kında belltdiii insanların aaynma glri 
cıhll aatta. dQa MlfJOlkta lıql•-,.UP. Al 
_. ......_ ~ ........ ._ Mtla hUMllD ..nur. Baaun l~lndir ki, AbclUJ-
..-.ıc•tıerta 'falludl ~erin• bitap edla meclt. latlJlllda her atin d6rt beı bin * ıı.~. aepedllmlfUr. kiti belliyor, mutfaklarda yüzlerce aw, 

• 1>111 • nıtım• ..... Mit..,.. 7..-lr ~r" padiph bu 18Hpten - ... ...... • ••ı ı•lr Da.. kUni...,... 
"<* , .. a. ••••ı,. •-• r•• • meT eclebD11or. 
,p • • ' 111,, .... mı ; , Sultan lbumaua muraflanna bqb 

Ziraat Bank 
Bir ıenede 980 

llra kir yaptı 
Ankara, ız (A.A.) -TilrklY' ~ 

burlyeti ziraat bankaıı bak~ 
3202 aayılı kanun mudbi11.:e · ~ 
BUyflk Miltet Mecl:ıi divanı m~ 
İktısat, MaUye ve Ziraat encnme11lP'!.J 
le Bapekalet murahhastarmdıtt 1~ kill eden umumi heyet bugUn saat ~"r.I 
c!a bO~e encümeni reiel Muıtaf~ 
Öıkanm reiıliğinde toptana. ., 
nm 1936 yılı biliııço kir n ,.rar 

1
,_ 

aaplamu tetkik ve taıdlk etmit ~ r/11' 
bütçea:nip dokua ,.U. bin 972 lill ~ 
mıt iki lrunıt olan aafi kinmft 4tJlı 
ıtatüsünün 98 inci maddesine car• ~ 
tılmuına ve murakiplerin 1936 Yl!st 
retlerinin ikiıer bin lira olarak 
meline karar venniıtir. ~ 

8. M. M.ecllslnd• 
dDnktl mftzakerel~ 

Ankara: Z2 (A. A.) - Büyük .. 
Jet M(j;Jiai bucün Hilmi Uranın ~t 
finde toplanarak Konya ovuı ı tiJ 
darealnin ı 933 yıh son hesabına •~ 
tabakat beyannameıi ve yilkıek iıJI. 
enatitillUnOn ı 933 maU yılı heealıl -,, 
tine aid dinnr mubaıebft riya•~ 
Icereleriyle Kalya onm ıulad "ti 
ainin 1933 yılı aon hesabı~ ti' 
nun ltyiba11 ve divanı muhalebe1 tJ1JI':. 
cümeni mubataaı ve yilbek ıiraat #J 
titilsll 1933 yılı aon heaabı bakkdl 

kanun l&yihaaı ve divanı m~~~ J 
ci1meni mubataaı okunarak ~ 

mittir. • _..,_ 
Media ~ba ıUn;1 to~, . 

ur. ~ 

Ellnl makıneY• 
kaptırdı 

Beykoz.da kundura fabrikaal°'! .... 
pn 12 yatında Hakkı ıol elini ~ 
ye kaptırtnIJ. afır ıurette y~ -· 
h11tahaneye kaldıntmııtır. ~ 

BOMBALAR 
YAGARK~-

YARIN 

.... '°llll'P' 1'1ıs111e • 11,almlm ı.bil olmıyan mutaflar 
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•1HlllA•M...... ...... ..,_, afD1 #WDda oa kifk Wr• 
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._.r ••.... M1t111211 .,._. .. _______ .;.::..:.:..:.::.:-.:.:.;....---_:_.-------::::::.~ 
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x.,.. 22 (A.A.) _..,.. Maıı ... 

dl 1ılr _..,... ~ - "" 
De WrDbe J'btanm..-. W ıtH ki.. 
n .. 1+ıaı111Mhllberl lnclls po1ltlace •· 
~'Ns11Wi1*~cıllıa·· 
41 hi lbarlltrln llqmda Ud cWa,... 
ıana.ı. 

S AN ' A T 
ROMEO 

AB .iDESi 

- JU LiYET 
Nbları ylbelten unutulmıyacak bir fUml 

inam ela basııvor 



l~I:,~ Ti 
Kız kaçırma 

P.Yüzünden cinayet 
h ag/aşılamıgan kızın annesi ve 
,.. o.lası ağır surette yaralandılar 

l Ydın, (li . 
ı t.. . ususı) - Karaeuuva bağ-

d Jl'll.itk" . J 
en bit c· oyünde kız kaçırma yüzün-

ltatiı ı:ayet. olmuştur. 
İttıı'ttc . brahım Yıldırım, aslcerliiini · 
llıaı Cd' Jandarma ıüvarisi olarak ik· 
nen b· ıp on beş gün evevl köy:ine dö· 

o:ı- ır genstir 
«aj· • 

on •=k~de, Gaga Mehmet adlı adamın 
nedir s·· Yaşında güzel kızdır ve üç se
dır, 

0 
Uleynıan adlı biriıinin nitanlıaı· 

~llın 1
\ gUn evvel Zahide ile Süley· 

bı nıkah k" - 1 •tllıaı· agıt arı aaılmış. alnının 

Aa• ne beı gün kalmıJtır. 
k <erden d" · d •;ıııa onen ve kızın elı ı en 
ren 1i 11

?a Pek az zaman kaldığın : cö-
(' aııı lb h' . 1.l'lc lt ra ~m arkadaşlarının t:şvı-

leı lıı kaçırmağa karar vermiıt!r. 
ta" zın~ M Cıdır yısı ehmet Kök de ıu~ or· 
le. birlik Vıka geceıi aicıamdan lcansiy· 
llıiıtir tc .kızın evine misafirliğe ıel· 
'hfı~d llır müddet oturduktan 50nra 
tlıijlild an.rahatsızlığını bahane ederek 
lcriııi ~ ııtemiı, kız ve annesi. misafir· 

lCı Pıya kadar ufurlamıtlırdır. 
tO,. ~~ 1;~lil İbrahimle ıuç arkadaıt 
~ltttktc:•ı Ahmet Güney kapıda bek
~ da d ırler. Bu ara.da kılavuzluk ya 

]) •Yıdır. 

Pldarı a~ ve yenge ile birlikte kızı ka· 
tııaJc İ&t 1l~tt çeken suçlular km kaçır
llıc( i . elltiflerdir. Annesi kızı yerme· 
lh.. ~ın bütü .:'ttır, B n kuvetiyle kmna ıanl-
Uı lbraıı· unun tizerine ıuçlulardan Ha 
~ağ ıın kızın annesi Şerifeyi kolun· 
•tıııe ~r •urctte yaralamıı, can aeısiyle 
'~çlııı,;zrnı bırakıştır. Serbest kalan 
"ııı fc kızı alıp kaçırırlarken Zahide· 
~Üzerine yalandaki evden kı· 

egede tütün 
~Qfışları 
Al' ' lci! 0nuna kadar 30 milyon 
tı~Yu bulacağı umuluyor 

hcıı~ r, (Hususi) - Tütün piyasası 
~~la ~zlı tekilde inkipf etmemiı ol· 
~• llJc rabcr aatıılar devam etmekte. 
llııı;ı.._ hızla satılan tütünlerin tesellüm 

<1· "'lele · '~ti sınc bu hafta isinde devam e· 
'l'·· r. 

d' litUn . 
1.l'c kaı P1Yaaası açrldrğı tarihten !im 

~·ı dar ~rnı· ·ki mil ·· ·· b. o t" J • ı ı yon u..- yuz ın 
Utij :s 

~! g""i n .satılmıştır. Son haftanın u· 
tc t!ö Ycsı, piyasada mevcut tütünle. 
tq re bir· . . ~ 

'llda:f 1nc1 nevıler SG-ıO kuruı a-
hf ır. 

ırn halau Fatma yetişmişt:r. Kız kaçı· 
ranlardan Halil İbrahim bu aefer cle o· 
nun üzerine saldırarak sol sırtından kal 
bine doğru hançeri aaplamıt ve :uzı 

alarak kaza merkezi olan Karao.:asuya 
götürmüıtür. 

Sahur davulu çalmaktadır. Kız , Ha
lil İbrahim ve bekçi Mehmet bu sırada 
kazaya varmıtlar ve Halil İbrahimin ta• 
nrdrklarından semerci Alinin evine du
vardan aşmak ıuretiyle cirmi~lerdir. 
Gelenler eemerci Aliye ertesi günü Na
zilliye gi.decekltrinden bahıeder:Cen oto 
mobiline yetiımek içln bu zamanda 
geldikler~ni söylemişlerdir. 

Sabah semerci Ali evinden işinin ba· 
ıma :'dince iki erkek kızı alarak yay
laya götürmüşler, ıekiı ıaat sonra ya· 
kalanmrşlardır. • 

Bu iıte kudretli adliye ve zabıta

mız muvaffakıyetli baıarılar göstermiş, 

ıuçluları ve ıuç ortakları altı ki§iyi tev
Jdf etmiıtir. Tahkikata devam olunmak 
tadır . • 

R. A. 

Kudurmuş bir 
lhtigar 
ıs yaşındaki kızına 
tecavüze kalkışmış 
Balıkesir (Hususi) - Burada çirkin 

bir hadise olmuıtur: Eıkicilik yapan 65 
yaılarında bir ihtiyarın biri 18 ve diğeri 
13 yaşxnda iki km vardır. İhtiyar bü.. 

yük kızrnl evlendirmit. fakat bu evlen· 
menin akebinde damat ıenç kızı kadın 
bulunca ayrılık baı ıöstermittir. Bu • 

nun üzerine kız müddeiumumiliğe ınü • 
raeaat e:lerek babası tarafından evvelce 
kirletilmi! oldufunu iddia ttmittir. 

Adliye tahkikata a:iriımit. kmn bir 
batka ddikanlı ile de münasebeti oldu· 
ğu söylenmekle beraber, ihtiyar adam 

sorguya çekilmiştir. İhtiyar baba, bu • 
nun bir iftira olduğu söylcmiJ bunun 
üzerine de hakkında men'i muhakeme 
kararı verilmittir. 

Fa.kat aradan birkaç gün geçince a.y. 
ni ihtiyar bir baıka suçun henbmı ver· 
mek mevkiine düşmüttür: Bazılarının 

bunadrğından, bazılarının akıl hastalığı 

ile malul bulunduğundan bahsettikleri 
bu ihtiyar, 13 yaırndaki küçük kJ%ınt ıe· 

' ınci n • 
'lıuad C\>ıler i:1e 40 -SO kuruı ara· verken gayri tabii hareketlerde bulun • 
~ · ır. Ancaı b0 

• • 'ki · b. · h · 1 · · · d ıyj tU• : ırıncı ve ı net ta ırı. muı. ayvani hll ennın tesıri altın a 
!le lllct .. •Ünler satıldıktan sonra piyasa. 
l\ı~~ut trıal!ar içincHr. 

lıcb darhr t" ·· 1 . 
1 'Ctirıc k • ut .... "1 satı~ arının ay nı 
.~taftl'\ı U 3~ar otuz milyon kiloyu bu-
01\Uttıu~d trııt etmektedirler. Piyaıanın 
' •it h eki hafta içinde biraı daha mü· 

ttıarıa inkigaft muhtemeldir. 

kızın üzerine ıaldırmııtır. Fakat o sıra· 
da k:ndisini gözetliyenler ~arafından 

görillen 1 '·~areketi hemen zabıtaya ha· 
ber \ferilmiı ve derhal tahkikat vt taki. 
bata baflanmııtır. İhtiyar istintak c.ldil· 
mekttdir, Hadise Balıkesirde büyük tir 
hayret ve nefret uyandırm·ttır. 

Hnhratarmı anlatan: Mart Rişar 
Fran•a un en me,hur kadın casusu 

l(j . - 12 -
Sı bize hiyanet :Münakaıa faydasızdır. Size son defa 

. .. .. e d j y Q r tekru ediyorum: Bu kızdan kurtulma· 
'i~ Ludvi b d . .. nız 1.lzım. Onu birkas gün için. Niı'e 

c bir · un an ıekız cun evvel, is!:rahate gönderiniz. Doctumuz Kom 
~1tlı·ııı rn tn,cktup f:Önderdi ! dedi. Banu yon• onu büyük bir memnuniyetle, evin 

l ı . 
• Cl\evy de misafir eder. 
'lia:;: er Jenevyevle Mab:m. t:krar otlaya 
..... ş h ıye cevap verdi. gird\~tleri zaman, derin bir uykuya dal-

('Sİrui. ~ii~ldc, bu rne'ktubu kir.: ele mrı gibi yaptrm. 
..... l#. Yor muıunu%~ 13i·~z sonra, Maksim, Aliıle be,.abcr C\.ltn , • 
...... l# • dıtat: çıktı . 

.l\..tzınız 1 ....._ .... t ~vde, Jenevyev', Jilsenler ve çocuk 
l\ıı_ "-Uıi ınl? 1 

"<, taliba 
1 

•• Al:h cm:ı oynatlyorıu lt yanltı kaldrm. 
....._ l3un~ . 11: a:vJrğtm - daha doğrusu. uyı-

•ıze iıbat edebilirim. 111::- ıibi yaptıfrm - zaman Jenevyev, 

5 

Bir işçi gibi fabrikada çalıştını; hiznielçlllk yaptım l (4) 
' 

Daktilo kız, bazı 
lerde sad~ece 

•• muessese-
süstür ! 

Arkada,ım N ..• dert yanıyor; 
su ışı buluncava kadar akla karayı seçtim; 

nereye gıttımse, makinedeki meharetıme deOll, 
eııernmın, ge>zıerramın güzenuğıne baktııa~. 

Beraberce E:ninönünden l:Ar tramva- !en daktiloluk bulmskta bü}'Uk müı • · 
ya atlayarak, N. un çahştıjı şirkete &it. küfürle kar§ılaıacağımı söylüyorum. O 
tik. O, on beı dakika kaôır (F.) ile halde benim için bundan başka ) cpacak 
meşgul oldu. Onu alarak götürdü. Büro bir İ! kalmıyor, demektir. 
şefıne tanıttıktan ve iti başına oturttuk· Bunları söylerken, onun cevap ver -
tan sonra dönüp geldi. meıine meydan bırakmadan ayağa kalk· 

Şimdi N. la yalnızdık . Kenı.iisine ay- ~ tJm: 
rılmıt ufak bir odat11 vardı. Mat1uı üı • - Allaha ısmarladık, dedim. Ba§ka 
tünde duran yazı md~inesinin yanında zaman gene gelirim. Seni İiİnden alı -
yazılması icap eden bir kaç mektup müs- koymıyayım. 

veddesi duruyordu. Bana bunları ıöstc. 

rerek: 
- işte, dedi, &idip ıeldi:;,, Gene bi

rikmiş .. Gün oluyor ki otu% kırk mek • 
tup yazıyorum,. 

- tı demek bu ka.:far çok?. 
- Bazı &'Ünler böyle oluyör .. Ekseri 

ay başlarında daha fazla .. Ş!mdi anlat 
bakalım, bana ne aöyliyecektin? 

- Söyleyeyim. Ben it arıyorum! .. 
Durakladı: 

- it mi arıyorsun? dedi. ne iti? Se. 
nin itin yok mu? 

- Var amma memnun deiilim .. Mu· 
harrirlik karın doyurmuyor, İurtıma ıe· 
çirecek doiru dürüıt bir mantom hile 
yok. Her ay muayyen bir rakam ıetite. 
cek bir iş .. Mtuli ıeninki iibi.. 

- Daktiloluk mu .. 
- Niçin olmaıın .. Fena mı?. 
- Yolda söyled~ ya .. Bu çok kolay 

değil.. 

- O halde ne yapayım? 
- Franıızca bilmit olsaydın, niabe. 

ten kolay bulunurdu. Fakat .. 
- Haklııın .• 
- Makine kullanmaıını iyi biliyor 

musun?. 

- Bilirim amma pratiğim yok.. Bir 
kaç gün çalı}mam kafidir, 

- Fakat bu neden icap etti, do~rusu 
• pek ak~m ermedt 

- İtin hakikatini · ıöylemek li..ıım 
geline buıün muharrirliği bırakıp, it 
hayatına atılmak mecburiyetindeyim .. 
Çünkü o kadar ııkıtık bir haldeyim. 

- Bana kalırsa sen daktiloluk ara • 
makt;ın vazgeçmelisin. Mademki bu 
kadar ııkıtk bir hd:ieıin ba!ka bir i§ 
ara ... 

- Daktiloluktan ümid\mi kesmeli 
miyim?. 

- l-layır .. Onu demek iıtemiyorum .. 
Kolay bulunmaz. Bir taraftan baıka 
blr iş aramalısın .. 

Bunu söylerken, i~ bulmam isin b241· 
na muaallat olacağımdan korkan bir hal 
almr§tı. Nitekim bu görüşümde aldan • 
madrğrmr bana ~u cümleleriyle anlatmıı 
oldu: 

- Evveli itin nerede bulundufunu 
öğrenmek lazım. Arka·:laşımı:ı kardeıine 
de i~ buluncaya kadar göbeğimiz çatla· 

dı. Bizdeki Ermeni km evlenmemiı ol. 
saydı. Kimbilir daha ne kadar da araya· 
caktık. Daktiloluk alacak senin giobi na. 

yat~fımrn ayak ucuna oturdu. 
- Yaranı%, yürümenize müsait mi· 

dir~ diye sordu. 
Bir an evvel kaçmayı dütünd:.iğüm 

içi~. bittabi müs~t 1.:evap v'rdim. 
- Çok iyi f dedi. tik va.ıifenizde 

s:z~ yardım etmek isterdim ama, &it
mek meeburi}·etindeyim. Binaenaleyh, 
ıize faydalı olacak bazı talimat ·vere· 
yim. 

Ayağa kalkarak. iki küçük tüb'ü al· 
dt ve tekrar yatağtmrn ayak 11.;una otur 
du. 

- Bugün, buradan kımıldamayın, 
fa.kat yann, hava karadığı zaman, t-.azır 
olun. Jils:n baba. ne zaman hareket et
meniz 11:rım geldiğini ~: ze ıöyliyecek 

tir. ı 
Endiıeli bir tavırla, elindeki tübler 

le O"nuyordu. 

.Jilsen babanın 
hüviyeti 

- 1ıte. diye devam etti; bir taliıiz· 
lik eaeri olarak yakalanırnnı%, bunları 
k<'l~yltkla yutabilmek için. a(rrrrun 
k.>rsunuz. Bu, te. tikeli değildit. Ben bu 
l!;.ibleri birçok defalar yuttum ve kati· 

. ...................................... , .................. . 
i Röportajı yapan : j 
1 Neriaıan 1 ..................... ._ ................................. . 
nıuılu kızların, evvela çalııaca.kları 
yerler emin olmalı •. Ben burumı bul • 
mazdan önce nereye gittimıe elime, 
ayağıma, yüzüme, görüme ba.kttlar. 
Böyle yerlerde daktilolar iı için 1:!ef'il, 
aüs isin kullanılıyorlar. Bu daktilolu~ 
i§inden o kadar &özüm korkmuıtu kı 
bana "bu müessesede bir it vır! .. , de • 
dikleri zaman iatemiye istemiye baı vur
muştum. Doğrusunu söylemek liz~ 
gelirse buııa.&ını da eski yerlerim ııbı 
ıanmı!tım. Burada da elime ayatuna. 
bakacaklarını tahmin ~diyordutn, fakat 
aldanmışım. Demek ki daktiloyu ıUı için 
dtğil, iş için kullanan müesseseler de 

varmı§. 

Sana bizim müenese gibi bir yer lL 
znn .• Baıka yerlerde zaten tutunamaz • 

sm .. 

Adeta senemlemi~ti. Cevap veremi
yordu. Neden 1$ı!)nra: 

- Bana darıldıiıru ıanıyorum amma, 
hıksııaıq kardeıim, dedi. 

- ~için dardayım. Elbette ıen d~ 

ıöz kulak olunun. Bir yerden biriıinin 

arandıfınr ifi.dftıen bana haber vermek 
nhmttinde bulunursun. 

- Tabii.. Bundan ıüph~ etme .. Ar
kadaılanma d• ıöylerim. 

Onu oduında yalnı% bıraktıfrm Za' • 

man lcimbilir hakkımaa neler ldii9ünmÜJ 
tür. · 

N. den ayrılır ayrılmaz, doğru bir 

ıaztteye baş vurarak, küçük ilinlu 
ıütununa fÖyle bir ilan verdim: 

Müeueselerde daktilo olarak mü1ı1it 
feraitlı ~alıımak idiyon:m. Talip olan

ların ( .... ) adreıine mekhapla müracaat· 
lan .• 

Arkadaşıma giditimden,. gazetede it 

iatediiime ldair küçük ilanın çıkıtı üı· 
tünden bir hafta ıeçmi.tti Jıi, ben bili 

bir i9 bulamamııtım. Bu arada ıitme-di

iim yer, çalmadıfım kapı kalmadı. Ar• 
kadaıımı bir çok noktalarda haklı bul· (N.) bunları söylcmelde iı bulmaıım 

(Üçlüğünü, !her yere iti.mat ~dilmemcsi 
limn geldiğini, kendr müesseıelerinde 
de boş yer bulunmadığına ıörc bu U.. 
ınitten vazgeçmem icap· ettifini' anlat -
malt istiyordu. 

dum. Nereden iJ iıtedim~ evveli y\Uüme 

soı:ıta boyuma, daha ıonra ayafıı!a öali 
tılar ve: 

Onun böyle konutUJU benimle alüa. 
dar olmayıfı canımı çıkmadr detil. De· 
mek ben hakikaten işe muhtaç bir hal. 
de bulunsaydım, daha ilk tema!lmda 
ümitsiılikten ba~ka bir ~ey elde eldemi -
yıeektim .. 

- Ben, dedim, daktitolukta değilim .. 
Ne i! olursa olsun .. Yeter ki ~lime ay. 
da, be§. on, her neyıe muayyen bir para 
ıeçsin .. Rejide tütün ameltlifine, fab • 
rikalarda i~çiliğe bile razıyrım. 

Bu karanm, arkada§ımı hakikaten 
korkutmuıtu. Yüzüme. büyüyen ıöz • 
lerle baktı. Sonra: 

- Sana ·böyle bir karar verdirebilen 
büyük sebebi anlamak isterdim. Sen ki 
okwnuı yumıı. elin 1cakm tutan bir 
ıenç krzıın .. Senin iıçilikle, ' tütün a • 
melclifiyle ne alakan olabilir? Seni bu 
kadar basit ve küç:•k itlere bağlayacak 
sebtp ne?. 

- El~tte bir sebebi var . M~demki 

yen bir ıey olmadım.. \ 
- Pek ali! . 
- Fransua (Jilıen baba) ıiıe yolu \ 

gösterecektir. Yolları sel basmııtır. 
Binaenaleyh, ıur;.1.:ıkta bulunan bir ka· 
yığa binmek mecburiyetinde kalacaksı
nxz. Bu evden on dakika mesafede, 
1ser'in suları arasında yarı kaybolmuı 
bir kulübenin bacalarını ıöreceka:niz. 

Bu bacalardan yükıek olanına yakla
ırraınrz, bunun içinde iki Jiıe bulacak· 
sınız: Birisi bottur, diğerinde iıe, Bel· 
çika paraları vardır. Sizdeki iki tübü ilk 
şiıeye kor, difer ~iieyi ise buraya ge· 
tirirsiniı:. Anladınız mı? · 

- Anladım! 
- F..sasen yorulmuı olmanıza eıef et 

miyc•;eğıiniz, çünkü mükafatını cöre· 
ceksiniz ! 

Bu vaadedilen mükafattan aon dere 
ce memnunmusum ıibi ıöründJm. Ha
kikatte iıe. kaça bilmek ihtimaline ıe
viniyordum. 

Jenevyev &'itti ve bana son bir defa 
daha: 

- Fakat yarın akıamdan evvel, U· ı 

kın buradan· çıkmayın! J 
Dedi. Hapıedilmiıtim 1 

- B.:le i§ yok! cevabını verdiler. 

Gerçi bir kaç yerden aadrC§if a vere

cek, ümit edilebilecek cevaplar da alma· 

dım deiil, fakat bu sözlerin tahakkuku· 

nu bekleımk için bir Eyüp sabrı lazım
dr. 

Gazeteye verdiiim ilindan da bir ne· 
tice çrkma.mııtı. 

Topu topu üç mektup aldım. Bitiyormu 

"daha ne istiyordunuz:!.,, <liyeceksiniz •. 

Bundan baıka da bir iıteaiğim yoktu .. 
Fakat relen mektuplar hakikaten bana 

i§ teklif eden mektuplar olsaydı!. Bun

lardan iki tanesi doğrudan doğruya be· 

nimle tam!"layı, konuımayı, ~ an1A~ 

bilirsek evlenmcği teklif eden şeyler • 

::ıi. üçüncüsü de Anadoluya ıitmem 

!artiyle müracaat edebileceğim bir ad

resi bildiriyordu. Bunun da bu yolda 

bia tuzak olmadığı ne maliirr.du.? 
.... Devam1 nr 

Biraz sonra, tavan arasında bir ~ey 
ter yapan Jilıen baha odaya girdi. O· 
nu görünce, az daha bir çığlık kopara· 
caktım. Bir Belçikalı zabit üniforması 
ciymİ!, traı olmuıtu ve bu vaziyette ta 
nınmıyacak bir hale gelmişti. 

Kanıma dönerek: 
- lıte :idi yorum! dedi. 
İhtiyar kadın: 

- Seni ölüme gönderiyorlar 1 diye 
bağırdı ve içinde kin okunan bir sesle 
ilave etti: 

- Maksim ne diye gitmiyor da, 
sen gidiyo~sun? 

Adam gülerek cevap verdi: 
- Çünkü o şef de. ondan! 
- Bana vız gelir! Sen son sey.,hatl-

ni hatırla. Eğer köpeği öldürmüı olan 
kurıun sana isabet etseydi, şu anda bir 
kadavradan batka bir ıey değildin 1 

Jisen baba bajrnı salladı: · 
- E~l Ne yapalım? ... dedi. Bunlar 

mesleiin tehlikeleridir 1 Fakat merak 
etme. Dikkatli davranırım! 

Kanamr öptü, benim elinli sıktı ve 
perJ;ereden çıkıp ıitti. 

9": Devamı ur 



• 

Yüz 
Görümlüğü 

Mü18yinı Beyneımııeı mat;lar 

Y21zu11: Mustc fa Niyazi 
lç Anadolunun bir yonca <lalı ka· • - Dur, sen .. Bir kötek çekem de 

dar gömgök ve öyle baharlarından j ite .. Bu kaaa Koktak Avratlara eal 
biriydi. Hava, ynzlıu·ı, nasıl kurşun dırmağı görsün? dlyor<1Q. 

DUn akşam Parlse 
hareket etti 

Amerika:t pehiivan Bul Komar \ e 
diier görefçilerle karıılqmak üzere 
Pariıe davet edilmiı olduğunu dünkü 
nüshamız.da haber venniı olduğumuz 
TıJrkiye ıerbeıt güreı ikincisi Mülayim 
pehlivan dün akpm Fransaya mü
teveccihen ıchrimizden ayrdmııtır. 

Isveı; -Almanya 
Müsabakası Almanların 5 "' O 

gihi saıır, "vurdum du)maz,,sa; ba- Sesinin, kulağı t,rmalayan bir to-
harları bunun aksine, bir çini yazo, 
bil porselen tabak kadar ahmlı olu- nu vardı. ''Saldırmağı görsün,. der

ken, yalanı,·or, köpe""'e O'ıpta ediyor 

galebesile bitti ~ 
pan ikinci colü çıkanmıtır. tık: ~ 
kikada bd.:alıyan tıveç taJaıllS 

11 
/J' 

sayıdan sonra kendini topla~ fJ' 
man takımını baskısı altma .. _!..dfı '(I' 
kat, Alman müdafaa1UUn ~. 
ziyetine rağmen sayı yap~~ 

' 
yordu. " e .. 

gibiydi. 
' 'Bozkır .. a hemen bütün bahar-

lar; böyle, at. kısrak kişnemeleri; 

inek böğürmeleri, su Ye kuş seslerin 
den ibaret bir bando ile girerdi. 

Dc'JI Kurban (1) kalktığında giln 
doı~mak ilıereydi. 

Zerurenin gözleri adamın - elin 
de evirip, çe,·irdiğl - kUpelere ta-
kıldı. Onları alacak gibi yarım bir 
hareket yaptı. YUrek çarpmtrları 

bllabUtün artmıştı. Bu k1'peler, koca
sının ,Uvey gircllll gece "yQz rnrUm 
IUğf\., olarak talttılı altın ktlpeler
di. Daha bir balntfa taQnDıttı tupe
lerını.: Sanld rtıteiı Jlrttllecektt, o 
kadar hızlı a~r\lu. 

Bntuıı ömrD b"Oyunca"zlynet,, 41ye 
taktıfı şey.işte yalmz bu küpelerden 
ibaret kalmıştı. 

Kocasının valtUle hali, vakd ye-
rindeydi. Düşmez. k~lkmaz bir 
A11ah. 

])işenen taşları , domuzluğu göz
den geçirdi. Üç dört gündür taş di
şenmesl yüzünden batan değirmeni 
bugün "koh·erccek.,di. Fakat aksi
lik bu ya, işte tam böyle bir zaman
da hlzmetkfır hastalari'ınıştı. Değir
men yattığı günlerde biriken teneke 
Jcr, dağarcıklar sıra bek>lyor gi
biydiler. Kendi kendine söylenerek, 
yattığı yere doğru yürüdü. Tannda 
asılı zenbll içinden bir kese çıkara
rak açtı. Bu kesede neler yoktu ki? 
"Beşi bir yerde,,lcrden tutunuz, tür- Rehine '·erildiğlnden beri 
lil türlü kapaklı gümüş saatler, tnrla kulağındaki ekslkll~lnl ilk 
ev tapuları .. Bunlar arasında bir kun·etli bugUn duyuyor, ne söyllye-
çlft de altın kilı'e vardı. Kilpeler bir -eeğinl, :ne yapacağrnr bilmez ve şaş
sicime bağlanmışlardı. Keseyi dol- kın bir halde bir küpelere, bir ada
duran bütUn bunlar, bu zinet eşyala- mm yüzUne tialnyordu. 
rı, kendisinden "fayız,.la para alan Bu dakikada kulak memelerinde, 
ların bıraktığı "rehln.,lerdl. altın küpelerin soğuk, ürpertici te-

lkl küpeyi eline aldı. tşte bunlar- masrnı bulmaktaydı. 
da kendisinden para çekip, hAIA Kurbanın bakışlarında "istersen 
ödeyernlyen Poçu Rıza'nrn bıraktık- veririm sana .. demek lstlyen blr ma-
larıyd1. na yardı. 

Mülayimi uğurlamağa gelen bir hay 
li kalabalık dostları arasında Hintli peh 
livan Faı:al Muhammed de görülüyor· 
du .. 

Dev cüsseU eski dünya 
~ampiyonu 

Karnera 
Kendisinden tam 26 kilo 

zayıf bir rakipten 

Adamakıllı 
dayak yedi 

Hamburg, 22 (A.A.) - Büyük bir 
alaka ile beklenen Almanya - İsveç 
milli futbol maçı SS bin ıeyil'.:i önünde 
buradaki atadyomda yapılmıt ve 5-0 
Alman milli takımının galibiyetiyle ne
ticelenmiıtir. 

Stadın bayrak direklerine, Alman -
ya, fsveç bayraklanndan maada, hakem 
Pflietzner ile yan hakemleri Rutkovski 
ve Remke~n ıerefine olmak Ü7ere 
Çekoslovakya, Lehistan ve t>animarka 
bayrakları çekilmittir. 

Almanya: Jakob - Janes, Münzen
bcrg - Kupfer, Goldbruner, Gellesch 
- Lehner, Schön, Siffting, Szepan, 
Urban. 

İsveç: Bevgoviıt - Erikson, J ohnn
sson - Flodin, Nilaaon, Grahn -
Haertenssorf, Carl11on, Nyberı. Berga
töm, Andersson. 

Maça İsveçlilerin vuruıiyle baıtan
mrıtır. İsveçlilerin ilk akmları Alman 
haf hattında derhal durdurulmuı ve Al
manlar mukabil hücuma geçmiıterdir. 
Maçın inisiyatifini ellerine alan Alman
lar, ildnci dakikada Sifflingin ayağiyle ı 
ilk sayılarını yapmı1lardır. Bunun üıe-

1 rinden 6 dakika geçtikten sonra Sze-

İkinci devre baıladıfı ~~fi 
w devrenin ilk anlarmcla_ki .ıı~ ~ 
kombine bir oyunla hikınuyetS ~ 
alan Almanlar, Oçüncii ctl 1' 
Schönün ayağiyle ve on d?rd\l!l ti ili' 
kikada da Sifftingin kafuıyle 'ff 1" 1Jİ' 
•.:i dakikada gene SchönUn ay&~ , 
rer aayı yaparak, gol adedini , 
karmıılardır. Hakem maçı ırat~ 
idare etmittir. Alman e1n1>in.d• ~ 
de muvaffak olan oyuncu mi~ 
H;c defa oynryan Schön'dir. t ~ 
en çok muvaffak olan oyuncııtU 
Bergoviıt'dir. ~ ı4J 

Almanya bugüne kadar ya~ 
millt futbol maçınm yetmitin~...;lftctt /J 
50 sini kaybetmiı ve yirıiıi osr--
berabere kalrruıtır. t -' 

1933 tarihindenberl yapıla~. 
maçta, Almanya 38 maçı ka 'f/f ~ 
Bu maçlarda 360 gol atmrıtır· 
yemiıtir. 

Onları elinde iki tarafa çevirir- Blrlblrlerlne söyleneceıt sözlerin 
ken dUşllnUyordu: hepsini bitirmiş, söylemiş glb1ydtıer. 

Potunun kostak avradı, sarı Ze- De'llnln başı - ark aularlle çe,·-
fure bu kUpeclklerl kocası rllen bir değirmen taşı halinde, Zc-

A. vrupada fut bol 
na nasıl olmuş da vermeğe razı ol- furenfn ark -suyu rengindeki yeşil 
muştu? 

g6zlerine baktıkça - dönüyor, döeU-
Bir zamanlar biltun köy delikan- yordu. 

lılarmr bir kara sevda gibi yakıp Maşrapayı alır gibi yaparak, bir-
kavuran sarı Zefurenln hayali göz- donbfre ellerine yapıştı. Kadın ellc-
lerinde canlamyordu. rint çekmedi. 

Bu sır.ada "Kancık,.ın boğuk bir 
sesle - daladığr zamanlardaki gi
bi - hırladı~ınT duydu. Bunu, ince 
bir kadın yaygar1\SI takip etti. Kan
cı~ - _yo\la ~~rmenl ayıran -
cft-ltrların dlbtnde btr kadın ovkatr
yordit. Yerden bir odun parcast kap 
tığı gibi blllAh, koştu. Fakat~ bUtUn 
bunlar oluncaya kadar. köpek. ka
dının çatal donunu, terliğini yeryer 
parçalamıştı. Yırtıkların örtemediği 

vücudundan 'Patlamış mısır içi kadar 
beyaz parçalar görUnUyordu. 

Köpek yediği lki sopadan sonra, 
"'vıyık .. layarak kaçtığı halde, çalıt
ların dibindeki kadın hAlft. eski ' 'a
zlyetlnl bozmamış, hücuma uğradığı 
zamanki gibi büzüJUyordu. 

Çok korktuğu, uı;uk renginden 
belliydi. 

- Gı sen miydin 7.efure? neye 
Ustünü başını yırttırm ? Bir taş ko
yamadın mı kellesine? 

Sarı Zefure, bu adamdan korkar 
bir jestle, bön bön yüzüne bakıyor
du. 
Ayağa kalktı. Bir yandan UatUn

dekl tozları sllpUrUyor, bir yandan 
kekeliyordu: 

- Şey, vakit mi bzrakt1 ki?. Ansı
dak çıkıverdi diba şurdıın .. 

Ell)·le çaltı dtvarı gösterirken ltö 
pek gen~ tekrar çıkıvevrccek gibi 
korkuyla bakıyordu: 

- Hem elimde de bir ~cyclkler de 
yoktu. Eşeğin yularını bırnkıncaya 
kadan .. 

Durdu, az ilerde dişlerini kllncle 
kUnde saldırmağa hazır, fırsat bekli 
yen köpeği gürmUştil. 

Kurban, - hiltiln bu olan biten
den habersiz avludaki otları keyirıt 
keyifli gevellyen eşeği , değirmene 
doğru çekti. 

Kadın korkuyla iki tarafına ba-
kınarak değirmencinin peşi sır~ yü
rüdü. 

Kurban yerden bir taş aldı, h~la 
dişlerini künde künde sırıtan köpeğe 
dotru Aavurdu: 

- Hoşt, yıkıl kaşımızdan! 
Eşeli duvara dayalı - ortası da 

delik - eski bir değirmen taşına 
bağladılar. yilkünU indirdiler. İçeri 
girmişlerdi. 

- Çok korkmuşaun gr.. Betin, ben 
zin bildiğin atı olmuş .. Azıcık su 
veremde iç bari.. 
Değirmenin ıssız, boş hail kadı

m korkutmuş, yüreği ~arpmata baş 
Jam1şt1. 

Teneke maşrnbayı uzatırken, diş 
lerlnl künde kUnde. tıpkı kÖpek gibi, 
ıı;ıracak hissi vnen bir sırıtışla -
bakan adamdan korkuyordu. Köpek 
ten korktuğu kadar. k6pekten kork 
tuğunclı\n daha fazla .. 

MarşapayT aldı. bir dikişte içti. 
}(urban hep o yılrşık halfle: 

Kurban onu belinden kavramış. 
Zefurenin başındaki Ustlilk omuzla
rına dilşmllı,tu. Artık örtuanz, açık 

a~l~rı 4~lr1'1~tıtıiıUn ••u..clarından 
- oluktan akan sıcak, taze - blf un 
ılıkllğlle kayıyordu. 

• • 
Ze.fure köye, Ustu. baı;ı un lçlnd~ 

döndü. Koynuna sakladı~ı kUpeler, 
yavaş yavaş ısınmış. eski Urperttc!. 
!'!oğuk tomaslarını kaybetmişlerdi. 
Yalnız korkuya, Jlişmanlığ"a benzer 
bir his yüreğini tırnakhyor. hAll 
Kurbanın iri iri aoluyuşu durmadan 
yüzünde dolaşıyordu. 

• • • 

~ürdü) diye düşündüm. LAkln bu Şüı>beme karı,ı 
mahiyetini anlayamadıtım bir duygu onun kan
c·ık, hain bir adam olmadığmı bana frsrldıyordu. 
Gözlerimle tekrar onun hareketini takibe başla
dım . : O odanın ta öbür başında bulunan bir ada
mın karşısına gidip durmuştu. Bu adamın hali 
o kadar garip, herkesin ona karşı gösterdiği say
gı ve korku o kadar derindi ki ben de bUtUn dik
katim le ona bakıyordum. 

Bu adam, kaba yapılmış bir masanın başın
da oturuyordu, ancak öteki gördüklerim gibi 
kirli yataklar. yorganlar UstUnde değildi. Onun 
altında bir çok ayı, kaplan, ulan, ak kurt post
luı vardı ve siyah, muntazam bir esvapla temiz 

maçları _
1
• 

Avrupa fütbol pmpiyonası maçları- Racing Lens - Fc. Rauen: f ,= 
nın bu haftaki karşılaımaları neticeleri As. Cannes - Exıelaior JlO 
şunlardır: 2-1. _.;1.1: 

MACARISTANDA: Fc. Mctz - Olil{'pique ?tfal""""' 
Nemzeti - Szcged: 3-3 
Hungaria- Kispest: 2-0. 
Ph&bus -..Budafok: 2-0 
Törekvea - Elçevı: 1-4. 
Eto - Uype§t: 1-7. 
Budai - Frensvaros: 1-3. 
Szuesketaki - Bocskai : 2-2. 
ÇEKOSLOVAKYADA: 
Slavia - Ostrava: 4-1 
Victoria Zizkov - Sk. Nachod: 4-2. 

Sc. Pardobibice - Sparta: 2-3. 
Sk. Zideni~e - Bratislava: 1-3. 
Victoria Pilsen - Prostejov: 2-2. 
Sk Kladnov - Sk. Pilsen: 3-1. 

FRANSADA: 

Fc. Sete - Fc. Cochaux: 0-1. 
Racing Roubaix - Fc. Antibes: 2-1 

Rcd Star Paris - Racing Paris: 2-2. 

Lir beyaz gömlek giymiş bulunuyordu. Uzaktan 
~eçebildiğlme göre orta boylu, kara sakallı; gü
zel, parlak derili, biraz büyükçe burunluydu, 
alnı ise bl\yUk Alimlerde, şairlerde, miltefekkir
Jerde görülen alınlar gibi yüksek. blc;:lmll idi. 
Küçük ve beyaz ellerinin parmakları, gerçek el
mas olduklarına şüphe edilemlyecek birçok YU
zilklerle pırıl pırıl yanıyordu. Hepsinden garibi, 
raatlnln altın köstc~ine asılı olan pek iri ve traş 
edilmemiş bir yakuttu. BugUnkU para ı lc en aı;a
f.ı elll bin lira değerlndP. bulunuyordu! Yalnız 
bu ad ani ın da kınrcık saçları, biraz tunçla!jnnş 
vUzU insana blr denizci karsısında olduğu duy
~usunu pek kuvvetıt olarak' vermekteydi. 

Bu yarı vahşi ve korkunç gemicilerin köpek 
lcr gibi emrini bekledikleri, bir işaretlle elek
trik cereyanına tutulmuşlar gibi yerlerinden fır
ladıkları, bir Tanrı imiş gibi tapındıkları adam 
işte buydu! 

Ben bu adamın. tşte böyle birinci olarak 
karşısında bulunduğum ımada. pek yakında o
nun elinden çıkan, dünyayı korkuya. ;::ılgınlığn 
düşüren işleri öğr~neceğimi,onun yU;ı;ünden yaban 

1-2. ... , 
Us. Valacienne - Racıng 

bourg: 1-2. . ypı 
Sc. Fives Lille - Olym,P.lque 

0-1. 

tTAl..YADA: 

Atalanta - Fc. Napoli 2-0. ,.,Jı 
Fc. Floransa - Fc. Trie1öte: 2

1 ı-. Fc. Livorno - Fc. Torno 1• . ,....-
Sampieti:farcna - Fc. Lucca • 
Cv. Bologna - Fc. Bz. ı-2· 
Juventus - Gcnova: 1-2. 
Fc. Milano - As. Roma: ı-O· i,li00: 

Lazio Roma - Ambrotiana ?ti 
1-3. 

YUNANtSTANDA: 6' 
Atina şampiyonası karıılaşrna~. 

Aek. Panathinaikos takımını ı.-0 



''Foça'nın Venüs'üne hakaret 
edeni kahrederim!,, 

Sıroso Mnn~@0 uıHYllfil liil<e s©yDe(QlftğDnD annaıma~o~o lfl)aO<dle Şehir ·tiyatrosunun 
eunırnı çek'ftD: s@ır=lYJlf'ı)l!JI~ şu veınd:Jıse, ©JetdlDo OliillYln 

saçlaırmo okşamak Dstlycnıım R seyircileri kimlerdir? 
( 1 - Aspasiga 11 Yazanı Nizamettin Nazif ::J Muhsin ErtuQruıa ithaf: 
----~---..;. _____ _.. .. ________________ _. Vazafi11 : Hüseyin Rüştü Tııpan - 4 ==ı Ramazan eğlenceleri arasında, hayli şey kalmaz. Fa•kat, sana't karşısında 

kınu .Runuzı kıl abalıda en ufak bir 
bUt~danış sezrneyince hiddeti büs -
rak ar~tı. Tası bir kenara fırlata· 
ıtoşt kllf~ler savurarak ona doğru 
oın u. L1dyalı delikanlılardan birinin 

Asyanın büUin şehirlerinden devşi· 
rilmiş genç kızlar, taze kadınlar hiz· 
met etmişlerdi. Ordu ve halk kendi 
aleminde eğlene dursun, Sirüs kıymet 
verdiği davetlilere bamba§ka, yepyeni 
ve tadı unutulmaz ikramlarda bulun· 
muştu. 

yıllardan beri, tiyatroyu baş safa geçir • böyle düşünmek: 
miş bulunuyoruz. Eğlenmek isteyenle - - Selamünaleyküm Kö; Kadı t 
rin çoğunu ·bir sahne karşısruda bu • Demek doğru değildir. Her sanatın 
luyoruz. Bu umumi temayülü teşvik et - bedii lezzetini, zevkini tatmak, ince 
mek, sizin, benim ve ötekinin değil, he· nüktelerini kavramak için biraz muva -

llııına bir yumruk vurdu: pimizin vazifesidir. zaa kabul etmek lazımdır. Tiyatro bizim 

Çtk Sor §U kaltağa ... Abasını niçin Filhakika, bugünkü şartlar içinde heyecan ihtiyacımızı okşar, fakat, oyu· 

artnıyor? 

d.~~ZI abalı kız Miltodan başkası 
Ça 1

1 
di. Delikanlı, Sirüsün sualini Fo· 

~~hçesiyle tekrarlayınca kılını kı-

Sarayın gill bahçesinde, derinlikle· 
ri iki adam boyunda büyük mermer 
havuzlar vardı. Bunların sularını a· 
kılmış, içlerini iyice yıkatmış ve ka· 
ranfilli şarapla doldurmuştu. Milto 

"Tiyatro., nun tarifini yapmak, yapmak nu uydurma gözüyle değil, doğru ldiye 
değil bulmak hiç te kolay bir şey değil.. seyretmek şartiyle .. 
Çünkü bir tarafta Şehir Tiyatrosu, öte Bir zamanlar, memleketimizde tiyatro 

bnadan cevab verdi: 
i; Venüs ancak mabette soyunur. 

Pre u, sözler tercüme ediJince 1ranh 
~ın Yüzü bir parça yumuşadı: 

l'a,s liaa ... O sensin demek. Eh ... Bu-
'V'lht da bir maıbed farzedebilirsiniz. 

\ı'e ~birdenbire kabaran bir merak 
lleki cessüsıe iki elini •1zatt'. Abayı 
fer~ al~ak istedi. La.kin Milto bu se-

" hditkar bir sesle haykırdı 
"-~Bana elini uzatan pi~man olur. 
%ı. a ~e~en eli kurutacağım. Foça
c!eri '7enusune hakaret edeni kabre • 

ın ..• 
dt ;sinde öyle hakim bir ahenk ,·ar
ha.tq1 Sirüs ne söylediğini anlamadrğr 
lı he ellerini r.ekti ve Lidyalı delil:an-

u sözleri terrüme edince· ' ..... . . 
~ı. ,Gl.izeı ... Güzel... - diye mırıldan- Slrl\s gf'nç bir a.dn.mdı; ırkmm blltlln c-a7.i 

' istediği gibi kalsın . Yalnız soru. l l>c•inı• 88.hlptl. liamgöLlerlnden sevmesini 

l>ıa~ ~U :renüse. Onun saçlarım okşa- il bilen bir erkefln bütün valtlerı ııUzillUyordu. 
~ .~atıyorum. Bu sarı saç demetleri- zattı. Milto beyaz dişleri ile tası ısıra· 
~~~~~n olmadan e11erimi nasıl değ- rak bu şarabı ancak Foça kızlarının 
~ h:ım? Dudakiarmın duruşunda, becerebildikleri bir çabuklukla yuvar. 
~~ll ~!arının penbeliğinde hoşuma gi- lad.ı. Sonra sırtındaki kıl abayı çekip 
~ ır .hal var, acaba ellerim kuru. atarak yüzükuyun yere uzandı. Sürtü. 
~tı n lfoUarımı beline dolamıya im· ne sürtüne prense yaklaştı. Bu sırada 
~<U~~k n:~~r? Güzel kadınları, çok dışarıda zayıf bir ay n;ığı ile gümü.ş-
heır gtrn kuçuk Asya kızlarını döğmek lenen bahçeden bırçin kahkahalar ve 
l'tıt~~ en büyü~ .zevkimdir. Ben! kah_ kırılan ince gül dallarının çıtırdıları 
~iı" ~e. n kendısıne nasıl hakaret ede- ld' •C • gc ı. 

. egııni bana söyler mi? Yeşil gözlü vüz Foça kızı. hüküm· s;ltij J 

t·a~il:i 8
. genç bir adamdı. Irkının bütün dar salahiyeti ' ile Küçük Asyayı ida· 

''''l'ıı es~ne sahipti. Kara gözlerinden re eden Sirüsün iç oğlanları ile neşeli 
1t1E!r· esını bilen' bir erkeğin . bütün va. ve zevkli bir köşe kapmaca oynamak· 
t~I'(>'~ 5UzUJüyordu. Bu sözler kendisine taydilar. Erte.si sabah Küçük Asyada 
l<!tj ~~-e edilirken Milto'nun yeşil göır doğan güneş, bir gün evvel her türlü 
<>rtı~ ah Prensin dar beline, kah geniş insan etinden, lezzet arıyan ayyaş bir 
karg

1 
a:ına dalryor, içinde bu erkeğe hovarda olara!< bıraktığı Sirüsü ha

~<>l'du hır sıcaklık duyduğunu belli edL yatını sevdiği kadına hasretmiş uslu, 
...._ · Cevabı pek kısa oldu: akıllı bir insan olarak buldu. 

tı~ l:ıen ancak bütün hayatınca be - VII 
~,,.~b~~l~ız benim olacak bir erkeği Sirüs Foçalı kıza verdiği sözü tut· 
'lla.ı:ıı ırını. Kocam olursa. babanım tu. Büyük bir düğün yaptı ve onunla 
lt0ca, a Sadık olduğu derecede sadık bir evlendi. Bu düğünün dedikodusu haf
~a g~·· Ben de kendisine anamın baba. talarca, Küçük Asyayı, adaları, He1-
~irıi a.~erdiğini bildiğim sadakatin bir lası ve Mısırı oyaladı. Beş bin çift ö-

~ir~OSteririm. kUz k1zartılm1ştı. Sirüsün idaresi al-' ,i Sadece bir: tmdaki şehirlerin her biri bir kral ha· 
\1 la ... -dedi-. zinesi değerinde hediyeler gönderme· 

~l'~e~~k~binde etarafmdakileri dişili ye mecbur edilmişti. Sirüsün ordugah 
ltatdu 1 hı: köpek sürüsü gibi yanmdan kurduğu yerde on kere yiiz bin adam 
~e · ırııto•yu elinden tutup bir kö- tam iki hafta misafir edilmi~, içiril-
0tlll-t:erui kaplan postlarının üstüne mi~. yedirilmiş ve eğlendirilmişti. 
, 1 u. Bir tasa şarap doldurup bir Lidyanın, Kıbrısın en güzel şarabla· 

ile gelen Foça kızlarım mehtapta bu 
havuzlara attırmış ve bunlar karanfil· 
li şarab içinde yüzerek, gümüş kapla· 
rı itip yüzdürerek en lezzetli meyva
ları dağıtmışlardı. Ay ışığında hırs· 
!arı bir başka kıvılcrmla yakan bu pe· 
riler diyarında davetliler azdıkça ka
ranfilli şaraplara saldırmışlardı. Yağ. 
lı göbekli İran tüccarları, dev cüsseli 
Satraplar bir hipopotam sürüsü gibi 
havuzları sömürünce sıra yeşil gözlü 
kızlara gcmişti. O zaman, herbiri ye
şil gözlü bir Foça kızı istiyen beş yüz 
davetlisine yüz kızı taksim edemiyece
ğini anlıyan Sirüs işi kısa kesmişti. 
tra.nlı tüccarlarla Satraplardan dört 
"ilzünü havuz kenarlarrnda çömeltip 
hoyunlarına birer satır indirlivermiş· 
ti. Bu sefer karanfiUi ~araplardan bo· 

şalan havuzlar, dumanı boram boram 
tüten sıcak kanla dolmuştu. 

Fakat bu neşe ancak iki hafta d~· 
vam etmişti. Sonra o kadar çok in.sa· 
nın durmadan pisledikleri şehirde bü

yük bir salgın çıkmıştı. İnsanlar dur. 
dukları yerde yıkılıp ölmeye başla· 

mışlardı. Veba mı, taun mu, bu hasta
lık nedir, bir türlü anlaşıl~amıştı. 

Sirüs ölenlere hiç ehemmiyet ver
memişti. Miltoyu, ye.~il gözlü Foça 
kızlarını ve Lidyalı iç oğlanlarını ya-

nına alıp Küçük A!ıyanın şarkın<laki 
şehirlerden birine çekilmişti. 

Maamafih Asuryadaki ordunun ba· 
şında bulunan ağabeysi ile 1randaki 

ihtiyar bahası bunlara kızmış değillerdi. 
Onlar Sirüsün HellasJıJaşmasından 
korkuyorlardı. Satrapların ve tüccar· 

ların kestirilmesi İrana \re Asuryaya 
basit bir cinayet gibi aksettirilmemişti. 

Sirüsün yanında babasına ve ağabey. 
sine casusluk eden birçok adamlar 
vardı. Bunlar İkinci Daraya ve Asur-

yadaki Prens Ardeşire el altından şu 
haberi salmışlardı: 

''Sirüs Satraplarr öldürdü. Çünkü 
bunların idareleri altında bulunan şe. 
hirlere Yunanlı valiler tayin etmek 
istiyor. Sirüs !ranlı tüccarları öldür. 

dü. Zira Küçük Asyanın ticaretini Fo· 

çalılara, Lidyalılara ve Atinalılara 
kaptırmak istiyor.,, 

_...Devamı var 

tarafta meşhur komiklerin daireleri, şu. 
rada, burada anonim, yahut yalnız Ra· 
mazan:la doğup, ölen teşekküller var ... 
Bunların birinden ötekine geçme-k için 
mübalağasız, elli yıllık bir mesafe al. 

maklığrmız lazımdır. 

Tiyatro adı altında toplanmak iste
yen bu teşekküller arasında kendi hesa -
hıma mÜ§terek bir vasıf bulamıyorum .• 
Her sınıf için, az çok bir elbise, bir 
kundura, bir &ömlek olduğu gibi, içti
mai seviy:eleri, ayn ayrı insanlar için 
de münevver tabakanın tiyatro olmak 
üzere kabul ettiği ve bu adı layık gör • 
düğü bir eğlence yeriniz var: 

Şehir Tiyatrosu 1 
Bu itibarla, tiyatrodan bahsederken, 

Şehir Tityatrosunun üstünde duraca • 
ğım. Faydalı ve cazip hususiyetleri o.. 
luşuna rağmen, tiyatro, herkesi, her 
faniyi eğlen-diremez. Nice insan tanırım 
ki - bunlar içinde eddbiyaıtla al!kadar 
olanlar da vardır. - Aşağr, yukarı, ti · 
yatro hakkında barl.aı ıunlad söylcmi§
lerdir: 

- Bir eğlence olarak, tiyatro işimize 
gelmiyor .• Çünkü oralda eğlenmek için 
dikkat etmek, kafayı, dimağı yorup dil· 
şünmek lazım .. Son perde inerken ka. 
fa §İşmiş, kocaman bir yorgunluk küre
si haline gelmit bulunuyor. Maksat ha. 
yatın feci taraflarını, gülünç noktalan
nı görmekse, evler ve sokaklar kafi de.. 
ğil mi? Bunlar ne güne duruyor? Bir 
locadan, bir koltuktan beşeriyetin man
zarası daha mı açık görünür? Sahne ne 
t:aıdar geniş ve ne kadar aydınlık olsa 
hayatı, hayat kadar gösteremez. 

Hiç ıüphesiz, bu adamlar, yüreğin -
de durgunluk istiyen, yahut kalbindeki 
heycccam kafi gören fanilerdir. Belki 
de bunlar sahnelerin bizim ruhumuzu 
bize anlatm::ık, duyurma•k iddiasını gü
lünç bulurlar. Ve gene belki de is· 
tiıı;.kal ederler. 

Filhakika hayat, tiyatronun bize 
vaad~ttiklerini, etrafımı2!da canlandır -
maktan aciz değildir. Faıkat onları gör
m~k için muhakkak tesadüfün ades.e.si 
l!zımdır. İtiraf etmek lazımdır ki her , 
oyunda az çok göreoeğimi.z ve gör • 
düğümüz şunlardır: m~ru olmıyan 

bir aık, bir kaç ihtiras, bir kaç entrika, 
üç beş cinayet, bir iki tarih sahnesi, 
gönül faciası ve nihayet bir hayli hissi 
gaflet ... 
. Tiyatro edebiyatından bunları çıka

J rrrsak, sahne yıkılır ve ortada biç bir d llr kendisi içti, artanını kıza u _ rı ile sarhoş olan davetlilere Küçük 

~tu~~----~------------... -·--------1111!1"~~~~~~-!"--~~~~--~~..;.~~--~~~~------... ~lltı.lr~~n bana ,·erdiği nasihati hatırlıyarak bir zincir de evvelce Don Carlosda idi. Şu elimdeki 
"

1 ~en~ Yapmama~a çalışıyor, onlarrn şakaları- de büyük, yiğit tn~Hiz amirali Nelsonun hlikfi.me-
b e l>ab FJakalaria karştlryoı-dum. Bu sırada kirli te son raporunu yazdığı kalemdir. Ah bunlar l-

ira el ~ğl gP.micilerin bardaklarmdaki içkinin çin ne kadar para döktüğümü bilseniz!.. :lt nah fI Şanıp:ınya olduğunu, hem de en iyi, Kaptan Bilak öfke ile: 
~ aıııa ::ıJt cinsinden bulunduğunu büyük hayret- - Allah senin de, paranın da belAsını ver-

~ llıtştrm ! sin. Uzat şunları bana .. 
l'aııa ıı~n nasrı bir yere düşmüştüm Allahrm? Bu· Minyatürü, zinciri ve kalemi eline alarak 
~~"la11ı:· .~e~serl gemiciler, parmaklarına kadar büyük bir anlayışla gözden geçirdikten sonra: 
l' Uı:ı.~a ~uzukler taluyor, paslı demir kaplarla - Maymun gibi mrrı1dan1p beni krzdrrma .. 
!ltlar~ln en güzel, en pahalı şampanyasını içi- Söyle bakayım bunlara ne istiyorsun? 

' t! - Minyatürü Sir Vi11iam Roos yapmıştır. !-
~cl~dakı gürültü, kaptan Bilak'ın: ki bin liradan aşağı veremem .. 
l) uraya bir iki ışılr getirin! Kaptan Bilak tekrar onun sözünU kesti: 

~l~tle enıesı üzerine birdenbire kesiliverdi. Ge- - Fazla söz istemem demedim mi? "Dört 
.. ıı,~ masanın başına önlerindeki kaba ve ge. gözlü .. sen de duyuyor musun şu çrfıttakl çene-
~IJ~I'· ~'tlıabıua va~ kandlllerlnden üç tane getir- lerl.. 
lt"ı;e· Tattın Han da tam hasis, kurnaz bir Ya· Kaptan Bilakrn "dört gözlil,. diye çağırdığı 

l)ıata l>Ytllrl .. tr hal'eltetlerle mallarım ortaya koy adam. köşede uyukluyor glbi görünen çok uzun 
....,.. aı,Jadı: bo:du zayıf. lft.kin iri kemikli gemici idi. Kaptan 

~llıı t~ ~ll!tor Jlflak, şu minyatilr bUyUk Napolyo. 
l(,)''>tet~rntdtr: onu kendisi .bir vakit tmparatortçe 

'tl) e hediye etmişti. Şu on ı:ıekiz a.yar altın 

ıııonra: 

- Slplinters, decll, Yahudiyc şu mtnyatür i
çin iki bin lira veP, ötekiler için de bin lira. ye-

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 

ter.! 
Siplinters on üç yaşında Kadar kuzgun! bir 

zenci çocuğu idi. Eıtnde yelken bezinden bir tor
ba olarak ortaya geldi ve beyaz kurt postunun ü-

zerine üç bin liralrk para saydr. Bu paraların i
çinde Avrupa ve Amerika memleketlerinden 
hemen bir çoğunun paraları v. tdr. Martin Hall, 
canı ve imanı paradan ibaret bir hasis Yahudi 
halinde yere oturmuş olarak paraları bir daha 
sayd1 ve hepsini srkı sikt gözden geçirdi. 

Sonra birdenbire basrnı kaptan Bilaka kal· 
dırarak şn şözleri söyledi: 

- Mister Bilak! Y:ırm Plymouth ltmanma 
benim· için bir şey getirecekler: Bu, kraliçe E-

. ~ Devamı var 

için: 
- Bir edebi mekteptir 1 
Derlerdi. Bu söze inananların aldan • 

mış olduklarını söylemeğe tilmem lü.. 
zum var mr. Edebiyatı, tiyatrOda öğren
mit kim vardır? Ediplik nihayet bir ia
t~dat işidir. Kaideleri de mektepte ve 
edebiyat kitaplarından öğrenilir •. 

Son perdenin daima adaletin, na.ı:nus. 
perverliğin hakkım tanryarak bir fazi
let mükafatı gibi kapandığı bir devirde 
de, tiyatro için: 

-" Ahlakın tehzibine haldimdir!.,, 
Derlerdi. 
Bu telakki ve noktai nazar ibu~ ika:· 

milen değişmi§, ve ortadan kallamştrr~ 
Filhakika güzel bir piyes seyredip çı • 
karken vicdanımızdaki ''iyilik,, serma. • 
yesinin biraz artmış olduğunu anlarız • 
Fakat bu, sahnede gördüğümüz vak'a· 
run ahliki bir üstünlüğü, nihai 'bi:r gt.. 
le'beye ulaıtmnasınm ıonuçu değil, gii· 
zellik ile iyilıi:k arasmdaki alakanın ese
ridir. Viddanımızın ahliki tazeliği, &Ü. 
zel bir giir okuduktan, tatlr bir musiki 
eseri dinledikten ve hatta enfes bir ta
biat levhası seyrettikten sonra da artar. 
tyi bir piyes te bu suretle, yani doğru· 
dan doğruya, mevzuun mantığiyle d~ 
ğil,, ancak dolayısiylıe ahlikı yükseltılı:~ 
tddiacılann tabiriyle "tehzibi ahlaka ha· 
dim, ,olur. 

Bu itibarla, ahlak! tiyatro, ahlaki hey. 
kel, ahliki tablo gibi abes bir şeydir .• 
Piyesin güzel olına&ı ahlak için kafidir. 

Bence, bütün nefis sanatlar gibi ti
yatrodan bedii heyecanlar beklemeli .. 
yiz. Bu fikir, açıkça !değilse de, şöylece 
kabul edilmiştir. Şehir Tiyatrosunu iki 
sınrf seyirci besler: • 

ı - Kalblerindeki heyecana piyN
ten alacaktan heyecan hissesini ilave 
ederek heyecanlarını arttırmak isteyen• 

ler ... 
2 - Kalblerindeki durgunluktan sı1a· 

lan ve heyecan vesilesi arayanlar. 

Hassas ve taze kalbler için hey~ 
bir ihtiyaçtır. Bıniassa gençlerde ve 
kadınlarda ~u ihtiyaç çok kere mübrem 

bir nisbet alır. Bunu ıanlamak isterse. 
niz, tavsiye ederim, dikkat ediniz, ti • 
yatrolarldaki seyirciilerin çoğunu genç .. 
terle kadınlar teşkil eder. 

Bu heyecanı tiyatroların iyi veya fe.. 
na verdikleri de olur. Bu ihtim3llere 
karşı netice hayli değişir. Bazı aileler 
kızlannın ve oğullarının tiyatroya git
melerini, merak sarmalarıru doğru bul
mazlar, tehlikeli görürler. Fena tiyatro. 
Iart kötü piyesl.cr karşısında bu endi • 
şeyi haklı bulmak lazım getir. Bu cihet
le Şehir Tiyatrosunu bir hayır müesse.. 
sei sayabilirir:, çünkü orada her yol gü
zelliğe doğru gidiyor, san' at yolunda da 
güzellik, iyiliğin kardeşidir. 

Şehir tiyarosunun bugün tamamiyleı 
hedefine ulaştığını Mddia etmek müıbalt. 
ğalı bir gayret ve tarafgirlik olur. Bu • 
nunla beraber, onun ulaştığı terakki 
mertebesi cidden takdire şayandır. İlk 

atılan aıdnnların yavaşlığından ~ikayet• 

te de haklı değiliz. Çünkü tiyatro san'a
tı şu unsurların çalışma iştirakiyle yWi 
selir: Muharrirler, sana'tkarlar, sahne. 
dekor ve hatt~ seyirciler .. 

Bunlar elele ileriye doğru yü~li 
ki, tiyatro kemal noktasına doğru yol 
a1abilsin ! Hüseyin Rüttü TIRPAN 
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Fransada isyan te
şebbüsünün tafsilatı 

09'- DnştArafı ı incide 
liyetçller ve bunlara iltihak eden 
bazı sağ cenah mensupları olduğu 
a~tık tama.mile nnlaşıldığmdan, em 
nıyet dl,rcktörlilğü bu teşkllAtın ba
şında kimlerin hulundnktarmı öğ
renmc:ğe çnlışmaktadır. Şimdiden 
bnzı tnnınmıı,; simaların isimleri zik 
redlliyorsa da, aleyhlerinde kat't bir 
delll bulunamnmıştır. Diğer taraf
tan polise ,.e dahiliye nezaretine de 
hergün yüzlerce !mza.sız ihbar mek
tubu gelmekle beraber, bittabi bun
ların, sıkı bir tahkikat yapılma
dan nazarı ftlbnra alınmasına f m
kl\n yoktur. 

:Maamnfih, kun-etle söylendiğine 
göre gerek hükumet, gere'·se 
Em~iyet direktörlUğü 
şeflerın kimler olduğunu öğ _ 
renmfştlr. Hattı\ tahkikat noticesın
d.e, kendilerinin nıesuliyet derecele
rı <lalı! tayin edilmiştir. Bunlar bJJ-
hassa, Ateş Haçlılar vesaire gibi 
askert mahiyette görUlerek IA.ğvedı: 
len sağ cenaha. mensup olup, bilA.ha
re, gizli teşkilat halinde tolanan ba
zı tanınmış simalardır. 

EfkArı umumlyenin bUtUn sabır
sızlığına rağmen, bunların isimleri 
r .. ~ .. ;ıı en JUzum üzerine, henüz zikre~ 
' ı ... me1<tedlr. Fa":nt muhakkak o
lnn bir cihet Yarsa, o da, bunlardan 
bir çoklarının firar ettikleridir. Bu
nun iı;ln bütün polls teşkllltlarr, hu
'dud karakolları, tayyare istasyonla
rı, istasyonlar ve jandarma kuman
danlıkları, bunlar.m huduttan dışa
rıya çtkarılmamaları hususunda e
mir almışlardır. 
. Emniyet dlrekt6rü Mutsye, gaze
tecilerin bütün ısrarlaTına rağmen 
hlçblr beyanatta bulunmamış sade
ce: '' efkfirı umumiye en kısa bir 
zaman içinde, bütnn hakikati ve suç 
lularm adlarını Uğrcnecektır!., de
miştir. 

-Dlğer taraftan, bu vnst gizil teş
kHAtm, ecnebi bir de\•Jetıe münase
batta bulunduğu şayiası da, tahki
kat tlerledikce, kaydedilmekte ve 
kat'iyet kesbetmektedir. 

Ba21 ecnebi hUkrtmetlerle birlikte 
slllh fabrikatörleri bu glzl teşklltt 
için iki mllyar frank harcamışlar
dır. 

BUtiln Fransız limanları, tayyare 
ls tasyonlnrr, hudut geçit yerleri kon 
trol aıtma almdığı halde, suikastçı 
lardnn pek çoğu hudut haricine kaç
mışlardır. 

Şimendifer istasyonlarında kont
rol usulü ihdas olunmuştur. 

Harbiye nezaretinden 
çalınan evrak 

Dutun nezaretler ve bilhassa har-
1.ılye nezareti kalabalık muhafızlar
la kordon altında bulundukları hal
de, dUnkU "Parls Solr., gazetesinin 
yazdığına göre, husust mUsaade ile 
girltmekto olan harbiye nezareti bi
nasının içine dört kişi girerek bir 
takım evrakı alıp gitmişlerdir. 

Yüksek riltbeli Fransız zabiti el
bisesi giyen bu dört kişi bir otomo
bille nezaret binası önUne gelmiş
ler. Otomobilin makinesi işler bir 
halde bırakılarak askerlerin arasın
dan selAm vererek içeri girmişler
dir. DBrt sahte zabit, bazı odalara 
girmişler masaları lcarıştırmışlar, 
çekmeceleri açmışlar ve bazı mühim 
evrakı çantalarına yorleştlrerek, 

Sulkastcıların tahkikat lşlertıe 
meşgul olmağa memur edilen ht
klm yeni araştımalar için daha 60 
emir imzalamıştır. 

Yeni bulunan ıilAhlar 
Dleppe: 23 (A,'.A,) - Montreull 

yolu üzerinde bir çuvalda Uç yUz tü
fek bulunmuştur. Bir plljda da ge
ne içinde fişek bulunan blr çanta 
daha görülmüştür. Polls derhal tah
kikata glrlşmJşttr. 

Gizli bomba imalathanesi 
Lyon, 23 (A,A,) - Gizli el bomba 

ları yapmak suçu ile 11 kişinin mu
hakeme altına alınmasına müncer 
olan h!dlse neticelenmiştir. Arala
rında Lyon civarında V1ller Banne 
belediye reis muavini ile bir beledi
ye azası da bulunan başlıca mUcrlm 
ler altı ay hapse ve yüz frank ağır 
para cezasına mahkum olmuşlardır. 

Fransa tacının talibi 
Cenevre: !?!? (A,A,) - Hana ajan 

sı muhabirinden: 
Kont de Parla, her zamanki glbl 

!sv!çrededlr. Kendisinin yaveri ve 
Fransız sosyal fırkasını idare etmek 
te olan albayın kardeşi Plerre de la 
Rocque, kontun gcı;enlerde Pragda 
ve Romada yaptığı gibi taraftarları-
nı kabul etmek üzere Versolx'e git
miş olduğunu, bu tela.kinin slyast 
bir m:ılılye• · olmadığını, kontun bu 
toplantı ile Cagoulards işi arasında. 
bir milnasebet görUlmeslnden mUte
lıayyir olduğunu beyan etmiştir. 

Kont de Parls, yarın Cenevreyl 
terketmek niyetindedir. 

İsviçre poltsl, blllkis Versoix top• ' 
lantrsmın siyasi bir mahiyette oldu- , 
fu mUtaleasındadır. 

ille kral olacakmış t . 
Cenevre, 23 - Kont dö Paris, İs

viçre hük\lmetlnln verdiği tard ka
rarı Uzerlne, tayyare tle Delçikaya 
gecmlştlr. 

Fransa. tacının tallbl olan bu zat 
neşrettiği bir beyannamede "ecda
dının tahtına oturmak niyetinde bu· 
ıunduğunu ve Fransanın ancak kral 
lık etrafında. toplanmakla. mUttehlt 
bir manzara. arzedeblleceğlnl., bil· 
dlrmektedlr. 
Frımsanın Almanya hudutlan 

teftiş ediliyor 
Parls 22 (A,A,) - Harbiye nazırı 

Daladler ile Fransız orduları baş
kumandanı general Gamelln bugün 
şark lstlhkAmlarını teftiş etmek 
üzere Parlsten ayrılmışlardır. 

EvvelA. Lüksenbudg hududunda 
Longoyon mıntakasındaki Magtnot · 
hattım teftiş edeceklerdi:. Nancyde 
bir geçit resmi yapılacaktır. 
Çarşamba gilnil Sar hudut mınta

kasını gezecekler ve Metzde yapıla
! cak geçit resminde bulunacaklardır. 

1 
O sonra da Ren hududunda Vssem
bourg, ııunlngue hattını teftiş ede
ceklerdir. 

Avusturyadaki Hlllercl teşkil Atı 
Viyana, 22 (A,A,) - Merkezi Stlr 

yada olan ve bütün En:ıc vadisinde 
şubeleri bulunan, ayrıca hücum kı
talarını havi gizli blr Hitlerci teşkl
lAtt keşfolunmuş ve ekserisi öğret
men ve memur olmak Uzere 1 !? klşl 

lngiltere, 
Japonya ya 

nota verecek 
11nıı1111111nuıımıı --------------

S iy a Si müsteşarllklar neden 
k:ldınldı ? 

.... Battaratı ı 11ıc1da KURUN' da ı 
edilmiyec:eği Japonyaya anlıtınlac:ak· A &Dl US, nuarlyat bakımmdan güuı 
tır. olllll bu alyllal ve idari tedbirin flill.)at 

Tokyoda Ingilter aleyhine aahııauıcıa faydalı olamıyocatı me3dan& tın 
tıtaıı ııöylJyerek diyor ki: 

YI açarken ioaret ettiği direktifler araatndlo 
mUhlın bir düstur vardır, mIJJet ve meıııJelC9 

tin hayır ve sellmeU için tedbir aıırkell ta 
kip edilen ve edilecek olan dUsturlarm klt•P 
Iara n teoritelere değil, doğruC:an doft0Y1 

hayata ve ameli tccrtibclere dııyandıgıtıı 
açıkça gösterir. nümayiş Slyaat müste§ar olarak intihap edilen me 

Tokyo, 22 (A. A.) - Bugün İn- buıılann hemen hepsi yUl<sek meziyet sahibi 
filiz dostluğu cemiyetlerinin ilgasını, f&halyetıer olmakla bera.ber tatbikatta ken 
büyük Britanyaya karıı sempatik siya- dilerlnden istifadeyi zorlqtıran en eauıı 
ıetin terkini, Hongkong üzerinde şid- nokta vekillere alt aallhlyetıerln devredllme 

ainden yahut edilememesinden ileri geliyor 
'' detli bir kontrol yapılmasını ve lngilte-

renin ve yahut herhangi bir devletin ~ 

Çin ihtilafına herhangi bir ıurette 
mij,dahalede bulunmasının reddedilmesi 
ni talep etmek üzere büy:ik bir miting 
akdedilmigtir. 

Mitinge Seiyukai fırkaıı lideri M. 
Teiyiro Yamamato ve ıiyah Dragon de 
nilen ifrat derec:eıinde vatansever ce
miyetin maruf lideri M. Toyarna riyaset 
etmiılerdir. 

du. 
Zira herhangi bir vekll1n snlMılyetıni 

ılyut mliateıara devretmesi iktidarın taad 
düdUnU mucip oluyordu. Bunun neUceai ise 
işler Uzerlnde mcn11 tesirler yapıyordu. Salt 
hlyet devrcdllmcdltf takdirde de slyut mlil 
te§arlar bUtun arzulara rağmen vekillerin 
yanlarında bir nevi memur vazlyeUne dll§U 
yordu. 

Büyük önder AtatUrkUn bu sene Kamuta 

·- - - ~----------

Bu tradc ounu izah eder k1 cuınburtret ııo 
kQmetı, milli menfaatler için almt§ otdufU 
herhangi bir tedbirin - nazariyat noktaJlll 

aınell dan ne kadar parlak olurııa olsun -
tecrübe ve tatbikat ile, muayyen ınakS•t ~ 
gayeyi temin edemlyeceğl anl~~mca derbal 
gerf dönecektir. 

Nitekim ııeklz ay 'evvel ihdaa edilen aıy.,ı 
r.ıUste§arlar usulünün bugün tereddlltsO: 
olarak kaldırılmuı bu hakikaU lsbat et.ıııC 
için en kuvvetll bir delil mahiyetindedir. rl 

Memleket ve mllletın ylllaıek menfaaUe 
lıata.larda ısrar etmekte değil, en kt.11• yol 
dan bu hataları ıslah etmektedir. ..--

Mit ingin ıonunda dört bin vatan
perver, bayraklar sallamak suretiyle 
imparator aarayının önünden geçmiı

ler ve imparatoru alkışlamıılardır. 
Bundan aonra küçük bir heyet, tngi

li.z ıefarethaneıine giderek İngiltere 
hükumetine Çin - Japon ihtilafındaki 
hattı hareketini yeniden gözden geö_r
meaini ihtar eden bir beyanname vermiJ 
lerdir. 

K.ocasinın "yularını,, elinde tutan 

Harp vaziyeti 
Şanghay, 22 (A.A.) - Çin menba

larından alınan haberlere göre Japonlar 
bugün tayyarelerle ve uzun menzilli 
toplarla Yangtse üzerinde Kiyagyen 
m:iıtahkem ınevkiini bombardıman et-

. mitlerdir. Japonların nehrin ıim:ıl sa
hilinde Fuıanın karJisında bulunan 
Langıanı da bambardıman etmeleri bek 
!eniyor. Japonlar tarafından yapılan 
ihraç hareketi nehirde kurulan barajı 
çevirmek Kiangyinin karşııında bulu
nan Tsinkeng istihkamlarını yandan 
vurmayı istihdaf eylemektedir. 

Hitlerin lngilte
reye teklifleri 

anlaşlldı 
_.. Baştarafı 1 incide 

ıuallerine cevap vermediği kaydedil
mektedir. Lord bu husuıta hiç bir mü
lahaza dermeyen etmemiş ve bu sual

leri İngiltere h:ikumetine bildireceğini 
söylemekle ikfifa etmigtir. 

Halif ax, Eden ve Chembcrlain bu
gün istigarclerine devam edec:eklerdir. 
Hariciye nezaretinin eksperleri Lord 
Halilax,ın raporunu tetkike devam 
etmektedirler. Noktai nazarlarını kabi
neye bilihare bildird.:eklerdir. 

Kabine toplantısı 
Yannki kabine toplantısına pek bü

yük bir eheınnüyet verilmektedir. Çün 
kil müstakbel tnıiliz - Alman miiza

kereleri ve Lord Halifax tarafından 
bildirilen Hitlerin ıifani sualleri bak-

landa bu toplantı eanuında ilk kararlar. 
verilecektir. 

bu kadından ayrılınız .. 
lduğu gii, şeylere inanmanız, gülUnçtur• 
Kadının size çok dü~kün o1duğu ve ah· 
laken de pek zayıf bulunduğu anlatılı· 
yor. Fakat onun bütün israr ve gayret. 

"M. N. G.,, inuaıiyle bize mektup 
gönderen bir okuyucumm ba11ndan ge.. 
çen ıu mac:erayı anlatıyor "e kendisine 
çamaakızı gibi yapııan bir kadından na· 
tul kurtuld:ıilec:eğini soruyor. Okuyu -
cumuz diyor ki : 

" 25 yaıında bir itçiyim. _ Çalıgtığıın 
yerin karıısı?Jdaki evde 30 yaı~nnda 
bir kadın vardı. tki ay kadar evvel bu 

kadın penc:ereden bana bakarak gülme.. 
~ ve beni adeta davet etmeğe bagla -
d(. Ben aldırmadım. Fakat nihayet bir 

a1q&m iıten dönerken peJimden gele -
rek yolda benimle konugtu. Randevu 

istedi. Bir hafta aonraya bir gün tayin 
ettik. Ertesi gün çalıfırken terluni§tlm. 

Bir de baktım ki bu kadın elinde bir 
bardak buzlu limonata ile yanıma geldi, 
ikram etti. Limonatayı içtim. Fakat 

eonra bu limonatanın büyülü olduğun
dan, beni o kadına bağlamak için okun-

muş, üfürülmüş bulunması ihtimalin -
den ıüpheye düttüm. Bir haft:ı sonra 

bulu§tuk. Bir mahallebicid~ onur.fa a· 
çıkça konuştum: Eğer benimle evlen-

mek ümidinde ise bunun kabil olamıya
cağını söyledim. 

O, ben istesem de evlenemiye -
ceğini, çünkü esasen evli olduğu-

!erine rağmen her şey sizin elinude • 
dir. Sonra kocalı bir kadınla müna•C • 
bette devam etmeniz hem bir ıuç .,e 
hem \le ahlikıızhktır. Bu vuiyet, dil

tündüğünüz gibi, ba§Ullza türlü fell • 

ketler getirebilir. İradenizi toplayıp b\l 

kadından mutlaka ayrılmanız lazııddJr· 
Ona kat'i kararınızı söyleyiniz ve bit 

daha sizi aramağa gelirse, kocaama ,,,. 

ziyeti bildirmek mec:buriyetinde kala • 

cağınızı da ilive ediniz. Gelirse kovU ' 
nuz. Umarız ki sizi bir daha rahatsız et· 
miyec:ektir. 

"Birgen,, ne demek 
Fatihte A. C. Ner. Sabırsız imzaıiyle 

mektup gönderen okuyucumuza: 

"Birgen11 kelimesi isimdir ve hiçbir 

manası yoktur. Bunun soyadı oıaralC 
kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu ıcr 

limeye mutlaka _ ~elalet ve tefıir yrr 
luyla da olsa - bir ınlna vermek istiYor 

sanız: §Öyle dütünebilininiz: ''Bir,, fi\ 
manası maH\m. "Gen,, i de genel keli· 

mesinin kısa ııekli diye kabul ederselc 
''Birgen,, ''bir umumi,, manası ~erir· 
Halbuki "bir,. i "bir tane,. manasıııa .a
larak bu kelimeyi ''umum içinde bir ta· 
ne,, yi ''eşsizlik,, i ifade ediyor diye 

kabul etmek mümkündür. 
---~~~~~~~~~~--~-------
ispanya isyanı 

.... Ba~ taralı birlncld• 
Couchdroı ispanyadalti vahim vaziyet 

sakin ve müsterih adımlarla dışarı 
çıkarak, otomobile atlamış Te kaç
mışlardır. 

tevkif edllmişttr. 

Balkan antantı 
De vlet Bankaları 

konferansı 

• T~hınin cdilcUğine göre bu sualler-
- den bır kıınuna buı ,artlar altında müı 

bet cevaplar verilec:ek, fakat Avustur-

nu, fakat koc:asından memnun olmadı -
ğını söyledi ve mutlaka benimle gizli
ce sevi~mek istediğini ilave etti. Ben 

razı olmıtk istemedim ve kocasının bir 
gün bu münasebetimizi duyabileceğini 

iJ.cri sürdüm. Fakat o, beni şaşırtan bir 
kahkaha attı ve: ''Koc:am duysa ve 

hatta görse bile ne çıkar? Onun yuları 

benim elimde!.,, ıdedi. Şaştım, kaldım. 

Bir zaman böylec:e devam ertik. Nihayet 

kocası meseleyi anladı ve karısıru çatıı

tığrm yerin kanıısındaki evden çıkarıp 
§ehir dıı?ında bir yere taşındı. Fakat 

kadın gene gizlice gelip beni buluyor .. 
BUtün israrlarıma rağmfa beni bir tür

lı bırakmıyor: "Kocc:.mdan ayrılırım da 
senden ayrılmam.,, diyor. Bu vaziyetten 
hiç memnun değilim. Bir gü.n bu kadın

la yakalanıp cürmü meşhut mahkemesi 
önünde rezil olmaktan çok ürküyorum. 

bakkıncia aleni Hşaatta bulunmuş oldu -

ğundan dolayı iki sene müdc!etle ncfye.. 

dilmiştir. Mumailey, bu vaziyetten bli• 
kCtmeti mes'ul addetmektedir. 

Beş dakika sonra hakikat anlaşıl
mışsa da yapılan bütün araştırma

ı \r boşa gitmiştir. Polis araştırma
larına devam etmektedir. Umumi 
efktır heyecan içindedir. 

McYkl ve nütuz sahibi birçok kim 
selerln de bu işte methaldar olduk
ları anlaşılmışsa da henüz isimleri 
gizlenmektedir. Bunlardan yalnız, 
hava nezareti eski hususi kalem mu 
dürll general Dlslngerln ismi ortaya 
çıkarılmıştır. 

Başvekilin rlyasetınde nazırların 
, .e polls Amirlerinin lşttraklle yapı
lan bir toplantıda suikast teşebbil
sunn idare eden ecnebtlerln isimleri 
tcsblt edilmiştir. 

Bugün toplanacak nazırlar mecll 
el Fastnkt ihtllAl hazırlıklarını da 
tetkik ve müzakere edecektir. 

DUtiln ncznretlerle polis merkezle 
ri asker ve polis muhafazası altın
da bulundurulmaktadır. Marsllya
da ve daha blrçok şehirlerde yapılan 
araştırtalnrda cephanelikler bulun
muş TO tevklfat yapılmıştır. 

Ltl şehrinde iki kardeş, kamyon
larla cephaneleri şehir har!clne kn
çrrırlarken yakalnnmtşlardtr. Teşkl 
Jı\t mensuplarının hndut ·dışına 
rrncmamalnrı için jandnrm:ıl:lr tl\ra
fından yol geçltlcrlmle barik:ı~lnr 
meydana getirilmiş, kuyular kazıl· 

mİŞtır. 

Balkan Antantı Devlet Bankaları 

konferansı dün Ankara:ia Cumhuriyet 
Merkez Bankasında toplanmııtır. öğle

den sonra da tali komite halinde iki 
toplantI yapılmıg, mü~terck maddi it -
ler gözden geçirilmi!tir. 

Müzakerelerin mevzuu ıunlardır: 

1 - Dört ldevlet ırasıQ.daki tic:aret, pa-

ra ve döviz itleri 2 --\lau itlere engel o

lan nolrtalann kıldmlmuı, 3 - Muay-

yen mevzularda it birliği yapılmaat, 

4 - Mü§terek bir Balkan bankası ku -
rulmasr. 

Heyet bugün ikinci içtimamı yapa -
c:aktır. Toplantıların ne kadar sürec:e -

c:eği. belli değildir. Toplantılardan sonra 
bir tebliğ neıredilec:ektir. 

L ~. te\ _B fE R 
/ stanbulun en çok satılan /rakiki 
~kşam" ga:etesidir. İlô.nlapnı 
,H~,IR;e l v~!.,e~~ô.~ e'!!'.!_er. 

yada reyiaınrna müracaat ihtimalinin' 
d?ğurduğu ıncıele ciddi milıkülata ıebe 
bıyet ver«ektir. Bu mesele hakkında 
İngiliz nazırlarının fikirleri muhteliftir. 

Öğrenildiğine ıöre nazırlardan bazı 
lan Almanyanın Avusturyayı ilhakın- · 
dan ic:tinap edilerniyec:eği kanaatindedir 

l~r. Bir ~ıınu da Avrupa nizamı için va 
hiın netıceler tevlit etmesinden kork
tuldan için bu fikre ıiddetle muhalif

tirler. Diğer. cihetten Fransanm mu-
,_ halefet inden de endişe edilmektedir. 

B.u ın~rnlelcetin İngiltere ile itilafının . 
bır nkıde bir mecburiyet teklinde oldu
ğunu herkes tasdik etmektedir. 

Avusturya meıeles'.nin uzun müna
k~plar.1 sebebiyet vereceği tahmin e
dılmekledir. Ve tn~ilterenir. Almanya
yı Avusturya hakkındaki hattı hareke 
tini bildire bileceğinden şüphe edilmek
tedir. 

Bertfne bir mümessil daha mı 
gidecek 

Londra, 22 (A.A.) _ Mancnester 
Gardiuı'ın Bertin muhabiri, Berlinde 
Lord Halifax'ın ziyaretinin resmi bir 
~zif: ifasına memur diğer bir şahsiye 
tin zıyaretinin bir mukaddemesi oldu-

Acaba bu kadından aynJabilmek ve 
onun elinden kurtulm·ı'.; için ne yapa-

yım? Çok ric:a ederim, beni bu dertten 
kurtara:ak bir tavsiyclde ~ulununuz. " 

CE~ABIMIZ: 
Siz iradesi pek .kuvvetli olnuyan bir 

delikanlıya benziyorsunuz. Evvel! 1i -
monatanın büyülü veya üfürülmüş ol -

gnun ümid edilmekte bulunduğunu yaz 
makta ve Lo: Halifax'ın yapmış oldu
ğu görüşmelerin Alınanyanın müstem 
lekeler hakkındaki mütalebelerinden zi
yade Avrupa meseleleri üzerinde cere
yan etmiş olduğunu ilave etmektedir. 

Ayni muhabir, Lord Halifax'ın Ber
tin - Rom.ı misakının ln:iliz menafii a
leyhine mütevec:cih olmadığı ve k::ımü
nizm aleyhindeki misakın bir Alman -
~r.giliz itilafı d<c!ine muğayiı l.ulunma· 
dığı hı.:suslarında teminat almış oldu· 
ğunu tasrih etmektedir. 

Neşredilen bir tebliğde Albayın bıJ 
iddialarının astlsız olduğu ve kendiıi: 
nin siy~si maksatlarla efkarı uınuını
yeyi telaşa tdüşü~k istedi~i bcy!ft o· 
lunmaktdaır. 

lngiliz filosu it 
Kahire. 22 (A.A.) - Jngniz .Akden 

filosunun ilkteşrinde mukarrer olan )fı· 
sır seyahati, ispanya hadiseleri dola)':-
siyle tehir <C"dilmiştir. Bu ziyaret ilkk•· 

nunda olacaktır. 
-~ 

Gayrı mübadil/er 
komisyonu 
kaldırılıyor . ri 

Maliye Vekaleti tstanbuJdal<ı ııa>' 
mübadiller komisyonunun kaldın1D1•5"' 

k . b . . b' kaııutı na arar vermış ve unun ıçın tr 

layihası hazırlamıştır. Bu işle~i~~ • 
let teşkilatı görecektir. 

G . ..b d'll · . e biı'l-ayrı mu a ı ert" aıt arazı v 
·ı . . l d l' ııadl' verg~ erın 937 yı ın an evve ıne . 

olan miktarı affedilecektir. Bu i~eril' 
tahakkuk neticesinde gayri mübadil İf 
terinin kolaylıkla tasfiyesine imkan Jl" 

ııJ olacaktır w 
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lltz,- Oilum, bir an evvel yeni aarayı
tlb Yerletıneniz llzondır. Bu ikamet

' lrttk lize li k d ~' ~ yı e ...... . 
ltlor lli~ö •yata kalkıyor. Yüzü mos
a ..... ke1ıııru1tir. Çehresinin · il · ~-rırnaz . . çug erı, 
tetiJi hır ırade kuvvetinin ifadefiyle 

Yor. 

l't~~lki hiç bir zaman Kardinal sa
ılcamet edemiyeceğim. 

Onunı 
Jozef lcı a beraber ayaia kalkan peder 

saca ıoruyor: 
- ~için? 

'l'~ Çtınlril bu sarayın ~. belki de . 
~ sarayı olacakttt !.. 

~er . de, gözlerini yekdiierine dile· 'di_r. peder Jozef uarlamata buu 
den bt hır muallim. Ritlfyö iae isyan e
bt ı r talebe gibi - muallim ve tıle
~""~ bir hayvan ve pis ve vahti bir 

#Ylrıj 

l . . 
ltııu;~ lcorlcunç dakika geçiyor, Sonra 

_ ' alçak, fakat ıert bir aeale: 
ltaıı~kuyun ı ... 

bit ~p mektubu kapart:auna alıyor, 
'ttt ede okuyor - ve o zaman çeh· 
Lr a~ kesiliyor - mektubu a· 
tiııt b rna11ya koyuyor, bir an ıözle· 'bu Plyor, ve ıözlerini açtıfr u
~>'Ulc b~zler yerinden ftrtamıı fibidir. 
~e botu ır ~ayretle, heyecanını yeniyor 

_ B k bır sesle 16yle diyor : 
bıın.... u mektup kralın eline diltene, 
f .... neti •, zlnda ceıl korkunç bir ıukut, men· 

b• n ve belki de .... 
~ır ~eltre1r'Y~ vahıt bir azametle ıödinU 
_ ' eünıleyi kendisi tamamlıyor: 
'V 'Ve belki de dara~dır r 

'dl~: uzun bir •llktlttan ıonra iltve 

-ae ~ r ne olursa olıun 1 Oyununıu 
tlıi koy lnn r Para yerine oyuna Jrelle
zan1rsa:0runı. Ne çıkar? - Efer ka
"'lldın da hıristiyanhfm bUtUn kralla
Yelerirı. • ha kralım... - Suı-:ın 1 Tıvai
tu!t\ ~z~ 1&bahtanberi tekrar ediyo
li!t\, _ Ç~ıun çl!nkU ıiri din!emiyece
~ i~ rt'kıU haımet, ıerc! ve... ••· 

bu elzem bir teYdir 1 - Bir 

------------------------~ R'ıliyöye, odalık olarak m.:ak kraliçe 
layıktır! .... 

İhtiyar rahip hiddetle ve lmirane 
bir tavırla: 

- Bu mektubu göndermiyecekıi
niz t ••• diyor. 

- Bu mektubu bir ıaat içinde, 
Korinyan, saraya götürecektir! ... 

Peder Jozef ağır ağır ellerini sema
ya kaldırıyor ve acı bir ümitmlik için
de, incilden bir cümle mırıldanıyor. 

Ayni saatte, Kurto aokaiında, An· 
nalı dö Leıpar'ın ikamet ettiği binada, 
birçok kapııa·n bulunan bol ıpklr bir sa 
lon ... Genç kız .. orada yapa1alnızdrr. 
Gayet sakin, kararını vcrmiı bir hali 
var. Fakat ıiriteceği itin, çehresini sol· 
durduğu beıbelli ...• Kendiıini bütün ha· 
~ket ve hamlelerde aerbeıt bırakaı.:ak 
bir elbiıe fiymif ... Belinde ima bir ka
ma var. 

Annaiı, bahaettifimiz kapılardan biri 
sine dofru yilrilyor, bunu. 90nra bir 
ikinciyi, UçUneü}"ll ve dCSrdüncüyU açı· 
yor. O saman, bu salona açılan odaJa. 

nn her biriainden, kılıç kuıanmıı ve f&P 
katarını ellerinde tutan bir astlnde çr· 
kıyor ... Dördüniln de, ü.ıerinde hali se 
yahat elbiıeleri vardır. Dördü de, genç, 
"ıüzel ve zariftir ve dördünün de çeh
resinde heyecan ve sadakat ifadesi, göz 
terinde iae, ayni aıkın makeıi var. Böy· 
lece bir araya geldiklerini görür.t.:e 
,Upheais, biribirlerini tanıyınca. bir 
hayret jesti yapıyorlar. Annaiı, birkaç 
saniye, onlan, g{bellik, sempati ve ay· 
ni umanda ıatırap dolu bir teceaaüıle 

- M61}'6 da Fontray? ... 
Diyor. Aatıudelerden biri, büyük 

bir hUrmetle eğilerek cevap veriyor: 
- Benimi 
- M6ayö dCS Şever? ... 
Bir ikirl.:İIİ de ayni eğilitle: 
- Benim 1 diyor. 
- Mösyö dö Liverdan ?... , 
UçUncll J&hıı da etflerelu 
- Benim t diyor. 

,. 
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- Vay akli teytan var!. Hakikaten 
öyle. Kanunlar 1 ••• 

- Rifliyö ! .. Tavsiye mektubum! .. 
Servet ve iıtikbalim !. .. Şu halde gizli 0 • 

larak ne zaman ve nerede karıılatabili
. ' rım ...• 

- Yann, gUneı batarken, beni 
Tampl bahçesinde, karıınızda bulursu

- Pek all 1 Ve ıimdi, yarın, Tampl 
nur ...•• 
in arkasında, köpeklerime yedirmek için 
kimin kalbini sökeceğimi öğrenmek iı
terim. İlminiz 1 

- LQtfen, evveli, ıizin isminiz: 
- Baron Hektor dö Sen Priak 1 
Meçhul adam, naıikine bir tekilde 

1apka11ru çrkanp sellmlıyarak: 
- Ben Tramkavel'im 1 diyor. Milin 

Florans ..• Müni, Toledo akademileri
nin düelJo muallimi, Bon • Anfan cad
desi akademisi mUdür\i, eskrim ustası 
Traınkavel t 

Ve yeniden ıarif bir ıelimla ilave e
diyor: 

- Yarma kadar, hotça kalın, 
möayöl 

Sen Priyak hiddetli bir tehdit hare· 
keti yapıyor. Sonra atına atlıyor. Vah
ti bir çift mahmuı darbesi, acı bir ki•
neme ve baron, bedbaht hayvanın çıl· 

gın koıusiyle, Parisin merkezine doğru 
kayboluyor. Düello muallimi, lakayt bir 
tavırla omuzlarını silkiyor, fırlamıı ol
duğu eve giriyor, bir an tahta merdive
nin dibinde, hareketıiz duruyor ve mı
rıldanıyor: 

- Bana bakmadı bile! ...• 

• • 
Doğru! Genç kız ona bakmahuıtı. 

Hatta çehreıini iyice ıörmemişti bile. 
Tramkavel'in müdalıaleıi eınasınd1 An
nais dö Lespar, kendisini kimin kur-

tardığını merale etmeğe bile vakit bu
lamadı. Bir tek dil§Üncesi vardı! Sen 
Priyak'ın, nazarı dikkatini celbetmcden 
bu binaya girmek. Bir yıldırım süratiy
le Kurto ıokağının köıesini döntili ve 

açılmak için, ,Uphesiz gelitini bekliyen 
bir kapının aralığından içeriye daldı. O
rada, geniı bir sofada bir an durarak 
kendisini topladı. Göğsü kabardı ve 
heyecan için.de mırıldandı : 

- Bu ilicenap meçhul benim için 
döğüıecek ... Benim için, Fransanın en 
meşhur bir ıilihtoru karpıında haya
tını tehlikeye atacak ... Ah yarabbim r .. , 
Kim olduğunu öğrenmek istiyorum ... 

Genç kız bir an dalarak, gururunu 
Hayrete düıüren kalp çarpıntısını din
ledi; sonra: 

- Had.il Cesareti Ne gecikmiye, ne 
de mülayim olmağa hakkım var. Dar bir 
yola girdim. Beni mahvedecek bir uçu· 
·uma gitsem bile, ıanuna kadar gitme

liyim. 
• • • • 

Düello muallimi evin yukarısına, en 
üst katına çıkıyor, ve damların altına, 
güzel bir ikametgah haline getirdiği 
tavan arasına giriyor. Ufacık bir pen
cereye doğru koıarak bunu açıyor, bü
yük ve g-Jzel bir bahçenin üzerine eği
liyor: 

- Onu, on gündenberi bu sıranın 

üzerine oturmuı bir halde gördüğüm 
gibi. tekrar görecek miyim? 

Bu bahçe, Annais dö Lesparın ika
met ettiği binanın arkasında uzayan 
bahçedir! 

Bu Trankavel kimdir? Bu hikayede 
anlatılan hadise ve hareketler, bunu 
bize öğretecektir. 

Yirmi iki yaılannda, uzun boylu 
zarif, kıvrak ıen bir genç. Hayata karıı 
bir acılık nip.nesi yok, fakat sadece 

araSira çılgın bir hiddet! Vakur ve ma
sum bir çehre, kendiliğinden krvnlmıJ 
bol saçlar, mert ve kurnaz bir bakıJ, 

nüktedan bir ağız. üzerinde kilçük ince 
kıyıklar bulunan zarif dudaklar. 
Tasvir edilemiyecek umumi bir ahenk, 
alicenaplık ve mertt :k ifade eden bir 
hilkatin tevlit ettiği dayanılmaz bir 

sempati ve nihayet bütün bunların ü· 
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zerinde, her hareketinin ifade ettifi çıl
gın bir gençlik ..• 

lıte bu Trankavel, timdi bu prip 
tarassut yerinden, kim olduğunu bilme
den, uzaktan preatiı ettiği, genç kızın 
bahçesini heyecan içinde seyrediyor. 

Tavan arasına iki adam giriyor: 
Birisi uzun boylu, genij omuzlu, cUçlil 
kuvvetli, ıen, diferi ise, biraz soluk, 
tavır ve:!iareketlerinde clddt, ıayet iyi 
giyinııij, ıeptiıizm'in tlmnli bir aan
zade TNnnvel d6nUyor ve onlan .e
llmll)'or. 

Dev cUuell adam: 
- Uıtad, diyor, demek akaiieminizf 

terkediyonunuı, öyle mi? 
- Dofruıu hakkın var dostum f 
- Şu halde Akademinin kapılarını 

kapayıp, sonra kendimi denize atmak
tan baıka çare yok f 

- Gidiyorum Montaryol, cidiyo
rum t 

Eu aralık asilzade de ıöze lı:&n§a· 
rak, muammalı bir tavırla: 

- Trankavel, diyor, sizin meçhul 
güzelin ismini öğrendim .•.. 

Trankavel heyecanla bağırıyor: 
- Mo)Js f Aziz Kont 1 Şükranlanmı. 
- C..nım ~imdi bunu bırakın da, is-

mini 8ğrenin. Onun ismi... . 
Kont Molüs, birdenbire ıusuyor. 

Tereddüt ediyor. Trankavele merhamet 
dolu bir nazar atfediyor .. Öğrendiği bu 
isim, ,eamet ve dehget telkin eden iıim
lerden biri mi acaba? .... 

Tankavel ayni heyecanla ve hum
ma içinde soruror : 

- Söyleıenize... Bu ismi aöyleyin 
aziz dostum 1 

- Bu genç kr.:m adı .t.nais dö Les
par'dır. 

- Annais! Aman yarabL'm, ne gü
zel b!r isim ... Montaryol, dostum, yarın 
aktam döğüı var! ... Ona hakaret eden 
Sen Priyak adında bidsiyle döğü,eee
ğlm ı... Annais 1 Ah! .• Azizim kont .•. 

Molüı yava1ça mırıldandı: 
_Evet isim g:.izel. Bu Sen Priyak'ı 
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Anju'dan tanırım. Bu öyle bir kUlhan• 
beyidir ki, aiıi mükemmelen &dUrebi· 
lir. Dofruıu yuık olur. 

- Kimdir bu adam? .. Pariıte ne it 
cörilyor? .• 

- Bilmiyorum ..• Fakat odacım Ver 
düre aorun ..• Uzun müddet beraber ya
ıadıfı Sen Priyak hakkında, ıbe klfi 
derecede malumat verir •• Benirn bildi
ğim bir ıey varsa, 0 da, bu adamın 
ıizi pek all öldürmesinin mümkün ol· 
masıdır. 

Montaryol hidetle bağırıyor: 
- Canım gelsin de, gCSreHm. 
- O kadar endiıe etme Montaryol, 

ıönlün!i ferah tut bakalım ne oluyor? 
Bu aırada, kont Molüı de, mutat 

ciddf tavriyle soruyor: 
- Demek Trankısvel, matmazel d<S 

Leıpar'r ıevmefe karar verdiniı, l:Syle 
mi? 

Trankavel, bir an gözlerini kapıyor, 
ıonra, heyecanlı bir tesle mınldanryor: 

- Onu seviyorum 1 On gündür. ha
yatım alt üıt olmuıtur. Saatlerce onu 
bekliyorum, sonra, onu bir dakikacık, 
ıu aırarun üzerinde görilnce, erteıi cü· 
ne kadar, onun hayaliyle yaıryorum. O
nu ıörmedifim zamanlar, içimde her 
fey, ölü cibidir .. Kont artık her ıey 
bitmiıtir. Ben bütün mevcudiyetinıle 
ona baflıyım 1 

Molüı, sakin bir ıeale: 
- Şu halde, diyor, iıter miıinfr ıiıe 

bir ,ey söyliyeyim? 
- Söyleyin, azizim Kont 1 Biliyo. 

rum ki, siz hiç bir zaım.n botuna laf 
'ıöylemezsiniz. 

- lıte ıöyliyecefim t•y Tranbvelt 
Eier Sen Priyak alçakça bir ıekilde 
ıöfsllnüzü deımezae, ıizi aıkınız daha 
katl bir tekilde mahvedeeelı:. Annalı 
dö Lespar hürmet ve sadakate llyıkttr. 

DUello ·Uıtaqı heytt.:anla ıözilnU Jre
ıiyor: 

- Şu halde? 

- Bu astı ve iUzel cenç kıaın hayı 
tını bir feliket sarmı§tır. 

1 
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Montaryolla Trankavel ürperiyor
lar. Ayni takin ve ıon derece müteıir 
sesiyle, Kont dö Molüs devam ediyor: 

- Bu cenç kız f ellkete doğru ko
ıuyor. Sizi de oraya sürükliyecektir. Bu 
cidden çok yuık olur ... 

Montaryol, difleri arasınan, korkunç 
bir küfür savuruyor. Trankavel kalbi
nin ezildiiini hiıediyor. Fakat blitün 
v'Jcudiyle ıitkiniyor ve hala, biraz 
aararmıı otduiu halde: 

- Öyle olıun, Kont, diyor! Mukad
deratima meydan okuyorum!. .• Fakat 
görecekıini.ı ki, beni öyle kolay kolay 
ölaüreme.ıleT. Ne de olsa, düello rnual
limiyi.ı ve bir hayli insan hafladık ı Öy
le kolay yutulur bir lokma değiliz de· 
fil mi Montaryol? 

Ve Montaryol Adeta kükrer gibi 
bağınyor: Öyle kolay yutulur bir lok
ma deiiliz ! lstiyenler çıksın kar;rmıza. 

lI 
RİŞLİYÖNON MEKTUBU 

Gecedir ... Biribiri udına, Paria san
ları, çatlak ve tannan seılerini karııtıra 
rak, aaat onu çalıyor. Her taraf kara.n
lrk içindedir; yalnrz b!rkaç rahibin kü
çük evlerinde, pmdanların son hafif 
ışıkları ıönmek Ü%eredir, her tarafta 
dedn bir ıükılt var, yalnız uzak ve ten
ha kü9:.ik ıokakların bazılarında, taar
ruza ufrıyan birk~ç inaan, botu b.:ı;una 
imdat çağırıyorlar; herkes uyuyor, yal 
nrz üç ikametgllun, içinde timdi anlı
y<J.:a&ımıı ıahneler, hayat ve faaliyet 
var. 

Bu uhnelerdcn birincisi, Kardinal 
Ritliyönün, Ruayal meydanındaki ika. 
metgihında, ikincisi Annais dö Lespa. 
rm, Kurto ıokafındaki evinde. üsüncü
ıü de, biraz sonra düello üstadı Tran
kavetin, kalfası Montaryol \'e guip 
dostu Kont dö Mo}lis'ün toplanacakla
rı, Bon - Anfan sokağındaki akademi
de cereyan etmektedir. 

• 
Rual meydanındaki muazzam ika

metgahta, duvarları kıpkırmızı renk'' 

te zengin kumaşlarla örtlilü ve çerçe· 
veleri arasında kılıçlar, tabancalar, tU• 
fekler kamalar ve envaı türlü silahlar 
parlıyan tablolarla ıilslenmit, büyilk 
bir mesai odası; bir tek dini heykel ve 
tablo yok ... Burau Kardinalin kabul 
salonudur... İnsanları öldüren emirler, 
Fransayı boğan ve kana boyayan ka• 
nunlar, Avrupayı dehşet içinde bıra· 

kan tehditler, hep bu kıpkırmızı od~· 
dan çıkar .. O gün, Annais dö Lespar ı 
bulmak için, pe§İne takılan casuslar da 
buradan fırlamışlardı. 

Bu işi bitirdikten sonra, genç kııU\ 
ertesi günü kendisine tesliIJl eclilece· 
ğinden katiyetle emin bulunan, RişliY8• 
kendisini tekrar ğurur ve a~k hülyası 
içine terketmiştir. Sabahki mera~i~: 
kendisi için iki zaferle net),;e]ennııft1 • 
Kral onun önünde eğilmiş, krali~e Atı 

··1umse· d'Otriş, ilk defa olarak ona gu 
mişti !... . . 

6 Şimdi, gecenin bu saatinde, Rıtl~tl 
b!r masanın önünde oturmuştur. 

1 masanın üzerinde, bizzat yazdığı ve be 
. d v b' ktup var. kı on defa oku ugu ır me 

ra• 
Karşısında, bir koltuğa oturmut ve dzr 
~ip elbisesi giymiı bir ihtiyar var 1' 
ve bu ihtiyar, masa ıJzcrinde duran~~ .. 

'h · ·~· d lmek 11 tuba, ı. tıva ettıgı eırarr e di• 
yormuı gıbi, keskin bir nazar a~t~ ö 
yor; bu ihtiyar adam, Kard~nal Rıt1Jer. 
nün müsaviii, rahip mukaddes pe bir 
Joz"fdir. Bu fütiyar sayanı hayret 

ıimr.dır 1 ıef, 
R:şliyö ile müşaviri peder Jo _ 

r ·· leıı'l" üç saattenbcri, b!r tek kelime soy 
den, karşı karşıya oturuyorlar. ';ııat 

Her sabah, yüzlerce mektubu bı UÇ 

söyliyerek yazdıran Kardinal, bu aı• 
saatini, bu sekiz satırlık mektubu .Y de 
mağa hasretmiştir 1 Nihayet bu 1~r. 
bitmiştir, Rişllyö başını katdırıY. ir-

i e sırı Çehresi sarar,mıştır. Heyecan ı " 
lidir. .,e 

v ağır O zaman, peder Jozef, agır et 
kelirpelerin her birine ayrı ayn ku'/"I 
vererek şöyle diyor: 
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Betonarme KUprtl f nşaatı : 

IGRiPiN 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Samıun vilayeti c?ahılindc Terme, Unye yolunun 19 unc.ı kilometresindeki 
Ak~ay köpril•:inün bet ~ arme olarak intaatı kapalı zarf uıuliylc münakapya çı
karrlmı~tır. köprünün keşif bedeti H.928 liradır. 

Cevapları veren: PROl<'ESOR SAN~l:lK 
" uruN tat Grafo!oji ve Grafometri mlltehassısı 

ltııd:ır lillUte kt.rakterinizi; meziyet ve kusurlarınızı; alzl hayret• dUıUrecek 
trıuvar/:a'~ ve a&r1h olarak huauııiyetıerinl&l; tuttuğunuz \'eya dU:ündUğüntiz tıte 
blr a o.tıp olmıyacaımw; nihayet bef farkla y~ınızı ıize aöyıtyebllirim. Bana 

i:'~ted b 'Ylardakı en, lr kitaptan veya altımızdan )"Uacağ'ınlJ: dört aatırlık yazıyı; son 
'l'ctkık•e.rtıı hnuıaruuzdan lklllnl ~önde rinlz. 

C!ört 83.tın çok eauıı yapılmumı tıtedllbıl& takdirde aaf ıllnlzle yazdı:ınız 
llttıt ıa.' ayıu Yumm 80I ellnlzle ya rlmtftllJi bq ve ııahadet parmaklarmızm bır 
ttıı k rlııdekJ izlerini; aaf ıllnlzf k&lrt U&erlııı koyarak bir kurıu.n kalemle elinl-

tl lle ~da çıkaracatnua reamlnl; muhtelif tarihlerdeki tmzaıarınızı, yuma uf 
lıacı.r ~ dakikada, IOl ile kaç daldkada yudıtnıızı; dlraeklerinlzden bileklerinize 
!(~ ~ e&nUm oldutunu ltln ed1 lll&. 

12! ver.c orlttın ettnıa deıtkaıılmm. taıudtklannwn, doıtıarunzın, nı,antnızn, lJ 
d6rt sa:-ı da leelyeıılnl. bU.1UıdyeUerinl, bize imzalarını ve berhanfl bir ya'Ztsmdan 

J\enııı•c Y&&ryı cönderlrMnla alu llytlyebillrim. 
lleırecııırbıe cevap verdiklerim, ce\,.plar bakkmdakl mUtalealarınt - icabında 
l'llUbteıı~tlc 1lzere - aarlb adrealerilt ruabUlrltr. Gelen mektuplarda, bir kAğıd" 
lar

8 
)' klmMlerln yazı yurp imza attıklarmı ıörüyorum. Herke• ayrı ayn kAğıL 
l&ıaaııdır. ,, ...... 

Ctlt'ıııt~· Apa. No. 'f : r • il - Çamlıca Cem: 
k er llızı~ lahu1tncıen alman bqlıca neti Yalnız dört ıatır \'t lkl imza r~ndernılpt 
l'o ~ ku : 'Herbanıt )'eni blr lf• \ .. te niz. GraloloJt ve (Tafometri lllmlett uuıan 
lllııl'\ıiıııllt, VVtUe tıaııamak ve takat çabuk nm bakkllt tatbl~ tctn bu kadan U&'artcUr. 
lttr leterru ~•rtn neuceıertııı bidayette bU B:Jyte oldutu halde yaaı vı tmaaJarmw dllı 
lıe lltterlrıı:e buab etmemek. ô)'1e ki: kaUe tttkllc ettim. Vardıtnn neUceleri yu.a 
hl> bu IOn en mUblın vuıtlannda.n biri, yorum, blmlan kl!i sısrmta,rıla cazıte Ot 
t~ ~~ dtlftlnme~, M>llNdan n bir tafıll edilmtı bulunan buaualart da Ut.ve tdt 

ektJı. ta:a 90Dra anyaca.tnım ta7'D rek tekrar mııracut tdinlS vı bu(1lnldl yu 
~··l' ca~ 111aden h&)'&tmuıd& mllblın n dıklarım hakkmdald mııtaıealarmm da bif 

~ Jtıı'lletlll~ ol&e&Ummdır. Ruhi kabiliyet dlrilll&. • 
1Ulıııe11rı bunıarm en kıa samanda dU KarakterlDl.alD bqlıea bueuaiyetleri ıun 
~a ' ft•lralldt müaaJttJr. bama ve tardır: 1tldal, oldukça ıUkClnet, tntızamae 
~eıı 1~1ltema)'ll oldutunuz veya ta ,·erli\<, ba,ka'armın Jıakkın.• sa;·:;ı, ihtiyat.. 
\\~l'd!tııııa olınıyan hallerde h&S!ulyet En btlyUk kusunınuz - bUtlln bu meziyet 
lt.~ıı Olan &ıllattlıyor. Etrafmttd&kilıra Jertnize ratmen - umaıı zaman bir şeyde 
'1 ~lllalt her teYe bağlwııız, hiçbir feY b&r itte uı\ durulmUI ıuımıelen noktada 
tıı ()lııııya.nı 'Yl&l~Undulnlz. bunlardan tayda ı durmamak, duru\manıut tcap -4tn noktada 
1tı 1ıhaılıa arı da - dikkatle olmasa bile - durma.km. Tabıatmısd& gene zaman zaman 
d! 1ıhaılıaktlınek IUyatlannızdan blrldir. Bu aertllk \'e.flddet de nuan dikkate çarpıyor. 

l'lııt1t 
1 

lr ta.blau de makul dereceye in Demek oluyor kl: ıı:eaa karakterlııla itidal, 
?)1]

1
.., 'Yanı lavstyedlr. lhUyat .... olmakla beraber bunun tlzerinde 

Ilı.., -~·. lııu..___ · lan aaalb M ~ ol ~ 11evmenlz. yakmlannıza men:t roller oynayan, bU1l et ve 6 • 

rıı..~l'ılltka~k lıağtıltğmız takdiri değer. derici tesirler de yapan diler temayüllerin 

1 
~ haltk ertllls ly:l çıkm.am11tır" Yasıla de ... -arıztı cözo çarpıııaktadır. 
'l'lıı~ bekUIDdakt rnU\a!eanw Ye parmak ls Karakterini• uaertnd• m0el8lr olacak bir 
l>lrııı l'Orutıı. prorramla ve kt~~l, harekeUerlntst koo 
;~it Uelartnıaın hatlannı aarahatlll trol l1• blltllıı bu tali teairlerden kurtulmanız 

~l'lt. lılert aldıktan .onra tekrar sörtl mUmktııadilr. 

ıa • • * ? ..... __ 
ı Opııı Yaıı Şekl'r Bomonü: 
ia....r•ı Ve lyt 
ltııı~ bir Yapılı bir \'ücut, ıeng bir yq. 
l' "'il batı ı.biat: lıte yamuzın bana .01 

KtDdlDlal iyice tahlll ediniz: CUrecekaiDll 
ki meaell hOfUnuza gitmiyen bir harekete 
tam vaktinde kızmıyorsunuz da o hareketin 
haddt satında ai&l kı&dmnamuı l&amııeleıı 
diler bir noktumda hlddelleDlyoraunuz. Se 
vtno ve takdirlerin'Jldt de vaziyet ayntdrr. 

Vücudunuzda ağrı, aanc:ı, sızı. kır. 

gınhk, ürperme hiHedcr etmeı 

hemen bir ka~ 

GRiPiN 
alırnz. rahatsızlığınız: h~mtn geçer 

GRIPiN 

2 - Eksiltme 29·11 937 tadhine mlfudif puarteıi günü aaat 16 da Nafıa 
V ckaletindc şoıc ve k3p.rüler reı.ıifi .ıreJCftme komiıyonu odasında yapılao.:aktır. 

3 - E!<ıiltme şartnamesi ve buna ~erri diğer evrak 325 kurut mukabilin
de 'oıe ve köprüler reisliği kalemiııdeif..~bilir. 

4 - Eksiltmeye cirr.lek istiyenle~496 lira SO kuruıluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu g:bi İŞIL'ri yapabileceklerine dair vekiletimizden alnumt mUte· 
ahhitl:k ehliyeti fenniye veıikasiyl{ ticaret odası veıikası ibraz etmeleri llmndır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikiriciİnaddede yazılı ıaatten bir saat evveline 
kadar komisyon rciıl:fir.e makbuz mukabilinde \•ermeleri muktuidir. Postada 
olacak c-ecikmeler ka:)t 1 edilmez. .. .-. (4132) (7551) 

lfl'tanhul Erkek · Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Okulumuz için alınacak olan ılOOO •. kilo Buna Pirinci 7/12/937 Salı gü • 
nü saat 14 de Cağal oğlunda LiseJ«'Jluliuebeciliğinde Okul aatmalm& Ko • 
misyonu tarafından ihale edihnek UJ4re ~k ekailtmeye konulmUftur. lrlu -
hıtmmcn fiatı 23 kuruı ilk tt~ liradır. isteklilerin eeraiti anbmak 
i~_ Kadıköy acıbadtmde bulun:ın~l!!l. tda.reaint, Ekailtme için belli gUn ve 
aaatt~ ilk teminat makbuzu ve ti~ 937 yılı belgeaile Kmıiyona gel· 
meleri ,> Teminatm eksiltmeden bir aat evvel yatmlmuı ilan olunur. 

.<m2>. 

D c n : z l_ e '-' a z ! rn S a t ı r. ~ ı rn a 
,.-:_ G r:ı ı S '/ O 11 u ı 1 a n 1 a r- ı . 

1-Tahmm edılen bedeli 3Ql00 lira~ olan 3l5000 kılo Side yagı, S.Bınncıkin• 
. nU'n.937 tarihine ra.stıa,an~Çarpmba günü ıııaat i! de kapalı Ml'f u.suliyle alm-

mak üzere mUnaka.saya konulmuetw'· 
2.- Muvakkat teminatı 22Sl lira. 00 kuruıs olup. şartnamesi 151 l[uruf mu· 

Bq ve dil afnl&.l'lna, gripe, soi~ll kabilinde komisyonda.IY,her gilıl . .almabi lir. 
algınlığıpa, romatbmay~ k&r11 e 3 - İsteklilerin 2•90 aayıtı lianunun~tarifatı dahilWie tanzim edecekleri kaA 

teairli ve hiç u.n.raıı illçtır palı teklif mektuplarım en .~~~ gü~ v~ au.t~ bir ~t e~eline'.liaaarKa.-
aımpaşada bulunan Komi11yoıt.Blflian11& ma nıalltiuz mukabilinde yermeleri. 

'(7776) 

lıtanbul Levazım Amlrliii GR·p·N -J } \ Salınalma komlıyonuııdan 
: _,ti1ntıuı Harıci Askerı 

k.1L.1.1tı ilanları 

Kırklareli Tlimen birlikleri için ka· 
palı artla 100 ton pata~bn&«')l.k
tJr. thaleai 7·12·937 Salı gihıti aaat 
16 dadır. Muhammen fiatr 6 kuruş o-

İdareleri 1ııtanbul Levumı l.mlrllğl• 

~ ~~ca vaaınarmız. .• Fakat bu ıia.saul 
~ ~lite mUtemayildlr, öyle ki pmdi 
tıı •• bir etmez vo tedbir almaıaaıuz ma 
~~ ç~l &lablllr. Aldanmaktan, ald&W 
-~rıı UrkUYorınmuz, bunlardan klm.e 
~b bu~nli'akat ıiz, lllzum olmıyan \'e bir 

siWrA 
ZA Yl - tclndc nilfuı cilzdam, Hu- ı ı ı 

kuk fakültesi hU,·iyet cUzdanr, İstan-
bul ve t sküdar Tramvay şirketlerin 

ne be.ili mUeeeea.t için 120 bin kilo 
pirincin kapalı zarfla. eksiltmeel 13· 
12-937 pazartesi günü saat 15 de Top 
hanede 1.stanbul Levazım amirtili 88.• 

1 

tınalma komiayonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 22800 Jira, ilk temin&.• 

tı 1710 liradır. Şartname Ye nümu· 
neıi komisyonda görülebilir. İsteklile· 
rin belli giln \'e saatinden bir ıaat 
evvel vesikalariyle birlikte teklif meli 
tuplarını komisyona vermeleri. 

lup tutarı 6000 lira, ilk teminatı 450 
liradır. Şart.ıwneli her gün Kırkla.re· 
1i TQmen sa.tmalma komisyonunda 
görülebilir. İstekliler kanunun 2, 3 n
cü addelerindeki vuailt ile teminat 
mektuplarmı havi zarflarını )>6lli gün 
ve aatten en az bir saat evveline ka
dar komilyona vermeleri. 

1-tıııı;_ rnıyan hallerde de bazan böyle 
-.eye k 

Ilı llıanı apılab!llyoraunuz .. 
tlıı, ber~·~•lllğt, lyi ya.,ama:ı çok sev 
~akı.: bUtUn bunlardan hakki'.e hisse 

: lJllıa. ınız. Hayatı bqka cözle ıörtı 
t.

114 
fa.:ı:ıa mesut oıacak11nız. 

' rneaeıc 1 ~.:.il~ nuYUk 8 nde, biraz y&nllf dUtllnUyor 
~ latıı vanalar, ele geçen ufak. p.ns 
)' \o~. N~ lle yakalanır. EUnlad• bö7l• 
~~~ıı. _Çin onları ufak görüyoreun\1%? 
\'' .... bende ta\•atyelerlme rtay•t etmek pr 
1
1
'-1 Uerty Çok mUaalt blr teıılr yapmqtır: 
~~ ~ e ernnıyetıe bakablllrainiz. 1nat;ı 

ltııe e~lrltrıt&ı de tnllye ~rım. Bir 
~ IGııderı •iki lmzalarmızı ,.e yazılarmm 
~ halckııı:ııız tekrar görüeUrüz. Bu yu:ı 

ki mUtaleanaı da beklemekte 

ta * • • ...... Sa 
<: ~etede d.I, Tepca..ı 27: 
~ l'&t •lıe hangi ııaretle cenp verile 
bıııı '1lr.tı, ınaııı,,.auz. Tep. baf1 27 adreabılse 

rlcn aldığım malul zabit pasolarını SIN EM A LA R: 
ihtiva eden portmenimi zayi eyle- aE·Y o c L u 
ılim. Sözü ı:eçen ,-eııaiki yeniden çı- IA.RA\' 1 1A Bobem 
karacağından eRkiııinin hükmü olma rıa:u:s 1 lA BoUm 

(275) (7860) 

rlrlrnt tı!n eylerim. tn:& • Dltl Tarsan (tUrkçe). ; İdareleri İstanbul levazım imirllii· 
htJJd&l harbi mıılül zabitanından SA&AMY A 1 Memnu qk 

vo fı;ıtanbul heledh'ellli müraldolerin• ınıma 1 çtpn mitlOdisl ne bağlı milessesat ihtiyacı için 
cl~n Nat'e<ldtn Dehi~ .o\ltındağ a.LIL\SAJl 1 Kalpazanlar çıtut .,. ~ •5000 kilo sabunun kapalı zarfla ek-

Attt taburu. • silt.meeıi 13-12-937 Pazartesi günil sa· 

ERTUCRl.TL SADl TEK 
TtTATftOSU ' rAN 

Ru gece: Gediltpq& 
1 AZA K 1 s1nemuııı ŞIK 
da Unutuıan Adam 
Yazan: Nl.zım Hik ŞARK 
met, Çarıamb& "(Oı 
klİdar Halt) Pel'f'Jll :lllKI 
be <Bakırköy xuuya 
dil cuma (Paııpltı tAN<.:AK 
Tan) sinemaaında 

Bu 
Ferah 

gece 
tiyatrosunda 

ı Dtledıttm Clbl 1&fUDD " at 15,30 da Tophanede !stan-

• 

vtyana •eYdalan bul Levazım amirliği satınal • 
Ka\'l vat.ıer n ICl.Jb mncadeleat ma. komisyonunda yapılacaktır. 
Balalayka ve şarıo mu Tahmin ~deli U5750 lira iUC 
keli baloda , teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şart• 
tıt• bahrtyelUer ,.e ı ua name ve nümuneııi komisyonda görü
cu ..a.tonı teblllr. lıteklilerin belli gün ve saa· 

• Mumyalanıı eerveU ve tinden bir saa.t evvel vesikalariyle bir· 
Kadınlı&-m 11rrı likte teklif mektuplarını Komu.yona 

• senııer ve Bet •111.hlı ba)' 
dut vermeleri. (2i6) (i861) 
a..nııterler k&l'Jt karfl)'& 
vı Söz blr Allah bir 
(tQrk~) • 

(615) (7912) 

SAÇ BAKiMi 
Cüzelliiin en !birinci prtıdır. 

~ ~~ C.vap vermekte mahzur var mı 

~.\'e~~h~ını '%3: 
Sinemada: Ece manevraları 
Varyetede: Yeni numaralar . 

lhakikiıl) "tLl.I 
ISTANBUL 

1 Ladan> O Kamelya ve 
Kadm ,.. J•)'lan 

lda.releri İstanbul Levazım imirliii· 
ne bağlı mileuesat için 55000 kilo 
bulgur 9-12-937 Ptrtembe günü aa.at 
15,30 da Tophanede Satınalma Ko-

... 111. "'rlllde ~ -<tllda rn n ~ok farklı iki imza.), ayni TI'Yatroda: BUytlk revkallda mlllaı:nere 
bırt"ı 1 kullanıyorsunuz. Yoku bunlar KAVUKLU ALİ - DUmbUUü \'e arkadql• 
~ l'ahı;ı ~a evvelce mi kullanmakta idi n vı •l)ınelerimlzin emektarlan bir arada 
'!'tı esa~ neuceıerı bunlara ıöre tarkeJer. blltlln mukaltltltrln ı1urakUe hokkabaZIJ ,., 
Ol.tıt lrı <flıte; cel'ap almak için gazetede yaı 1 Kara-ı;ISzlU SÜNNET DOC.t.l'Xü 

huıuala da tamamıananız iyi Duhuliye 16, ntevkt 2~. huau~I balkon 35. 
~ locaın 100-150 

il ~~;;.;;;.; __ _ 
~•ktepıııera, Çocuk veıııerl· 
~·· Okul Dlrekt6rlerıne 

elrtep lritaplannıı.ı almatlan . ... bir lıer• eılıi tanıtiıiınız. 

llfrQ '' VAKiT ,, Kitabevine 
1 l'lllız. "" o L' y-L 'r:ıı, i • • rta, r1e, u~•• ve Malelı ... Her olıulun, heı 
4 ... , Çan, her t1•ı.J h ı·· ı ·· ·ı · b d V«QWıltJ ı aen, er ur u mGGrı ne;rı)'atrnr ura an 

it a ve Jerlaal etlinebilir•i n~ 
ltiı }f

0
:1ele Ynden almanın ıona~.ica yanılma ..,orulma, va· 

llat'•ltne olabüir, iiziile6ilirıinlz. ' 
~. _ LlaGao laer yerele kıymet vermeli: (VAK/1 KiTABEVi) 

···•"l•p ki ICito .. ta~ılıfımla ihtiıa uzcanmııtır. 4Dl azerıne ••~ lwr eorwrı111 lıarıılıle uerilir. 
'l~ıt I ES: latanbul · Valcıt Yurdu. Telefon: 24370 Telgraf: 

· •t•nbul. Poıta kutusu~ 46 

\LElfUAIC 

ı Hacı Murad (turkçe) •• 
1ı111too pDÇ lusıar mtktt 
binde 

ı Hacı Murad (tUrkc;:•) ve 
MiltOD ftnÇ kntlar mekte. 
bin da. 
Beyaz Melek n Kaııuadaa 

ııacı1mu. 

llALK ı B&İdat 'bGIMUU (tUrkçe ) 
Cl:QJ &em&UMy) ve I>f.mSalı haydutlar, 

a.\ı.aı; 

SCREYVA 

KADIKOY 
tik acı . 

1 Matmazel doktor 

OsKUDAR 
1 Proırrammı lıildlrme-mlıtir 

BAKIRKOY 
'llL Ti\' ADI vo~• atqler içinde 

TiYATROLAR: 
~PE'B'AŞroRAM l'tS~n 

1 -~ Saat 20.:ıo da I~ 01 r~PANt'A 11Aeç1:u:r.ı:...-oı: 

~iı'lı~ın ')ram ~ perde 
~ ~ . . . 

OPERET KlSMJ 1 

li'RA.NSIZ TtYATROSITh"DA 

-----------•ıBugün tatıı gQnOdOr 

mlmyonunda kapalı zarfla ek.siltmeei 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 6600 li
ra ilk teminatı 495 liradır. Şartname 

ve nUmuneeıi komiıyonda görUlebillr. 
lsteklilerin kanuni belg-eleriyle teklif 
mektuplarını ihale 11&atinden bir saat 

K~pe-kieri ye saç köklerini tedavi edtn , 
teeiri ........... - ilaçtır. 

evveline kadar komisyona vermeleri. 1!11-------------..... 
Göz hekim! (2851 (7910) 

Davutpaşa fınnmın tamiri 25·11- Oı. Muı al Rami Aydın 
937 Çarşamba günü saat 14,30 da Top Muayenehanesini Takai.m .. Talimane 

hant İstanbul levuım lmirlili satı- Tarlıba.'ı Cad, URFA Apt. nma 
nalma korniayonunda puarlılda yaptı- aaklttrniDtlr. Tel: 41553 
rılacaktır. Keşif bedeli 537 lira 60 
kuru~tur. Teminatı 80 lira 64 kuruş- azardan maad:ı hergün: Oğleden 
tur. Şartname \•e · ketfi komisyonda aonra saat ikiden altıya kadar 
görille-bilir. uteklilerin kanuni belge- , __ _ 
leriJ,e belli saatte komisyona gelme -
teri. (284) (7909) 

Levazım htanb:.ıl Eşya ve T'çhizat 
tnbarı ihtiya:.ı için 2500 adet tahta ve 

. 2000 lata açık eksiltınt ile staın alına • 
caktır. thaleıi 8-12-937 çarpmba 
günü tut 14 de Tophaneie fstanbul 
Levamn lmirlifi 11trnılmı komi110 • 

nunda yapılacaktır. Muhammen b'deli 

2670 iira, ilk teminatı 200 lira 25 ku. 

nlftUr. ŞartnaınetU!omiayonda görü • 

ltbUir. htekliltrin kanuni lelgeleriyle 
belli ıaatte lııomiıyona gelmeleri. 

(267)', '(78M). 



e 
12 HABER - }\kpm poatan 

1 
23 tKtNCiTEŞRiN p 

••• 

Radyo sahasında malik olduğu tOkenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt llK olarak 

tekmil dünya müşterilerine en müheyyiç lcadları arzetmlştir. Tekmil sair markalar, b un-

ları yalnız takip ettiler. RCA birçok lcadları meyanında 11k olarak: Dinamik oparlörü, 

~lektrik •ebeke cereyanile lşliyen ilk radyoyu, lık çelik lambaları lık göz aya-

rrnı icad etmiştir. Dayanın en bUyUk teşkfl6tına malık R C A tarafından 

ğ r u r 
e 

manaslle 

n i z • 

Pertev Çoouk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri ta.ra.fmaa.n ts.IY 
lid edilememiştir. Bu pudranın, en büytik meziyeti bilhassa çocuk cilcı, 
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bU

lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, cazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun iltL

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bit 

pudra henüz keşfedilmemiştir. 

ONU DIGER ADİ (TALI<. PUDRA) ları ile karıştuınaym.ıı:. 

~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~ 

~ Birinci sınıf Operatör 

l~-~:n~!!~ !!Y.r!ğR 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Türk Antrasiti 
171ira25kuruŞ 

20385 ·------· r Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüı.. meme, karın bu· 
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

Türk Antrasiti Fob. Zonguld' 
. ·ıı e 

dak. Vapur veya vagon 1çı 
f ati satılmaktadır. Beher ton ı'Y .,. 

. . 
GAZETEMiZE VERECECINIZ iLANLA~ VE iLAN JŞLERINtZ 

iÇIN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 
Adres: latanliul AnlıaraCaddesi 

ökıürüğe, boğaz taharriişatma, nez. 

leye, btontite ıeı kıtıkhğma, boğaz ve 
ciğer nahı"y•l · · ·· ·· • d .. t .. ermın utumeam en mu e-

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c !I c nen 
8 den 10 a kadar U 

llüisat vekaletinin tesbit ettigı 
1 7 lira 25 kuruştur. , 

V AKIT Yurdu altında 
ll••lllİl•Iİ :' elefon: 20335 

No: 105 .................... vellit hastalık1ara karşı yüksek derece

de fifa kudretini haiz bir müstahzardır. 
öğleden sonra Ucret lidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
- No. 1 Telefon: 4-4086 

Satış merkezi: 

Gilkrist Volker ve Ki. Ltd. 

1 

---------- -----

H~OiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

' • 

de 
VERESiVE 

' 
' Galata ulonu ka.r§ısında 

Tahir han 5 inci kat 

Hele kış günleri, bir çok bulaşık bas.. 1!1••••111!1~~!!1~•••-• 9-!~~~~T~e~le~fo~n~:~44~91~5~~J f!!J!? 
talıkların çoğaldığr, boğ:lzdan alınan (Q) O K T O ~ 
mikropların bollaştığı devirlerde sizi Necaettin ~tasagun 

her tehlikeden sıyanet eder. Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

Siga.--a içmekten veya diş ilu'lıap)a -

rından ileri gelen ağız kokulartnı da 

geçirir. 

. "'. ....~ ~ . ... . ': .. ~ . . 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlan .ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

bcr okuyucularını dakupon muka

bilinde muayene eder. Telef : 2;~95:3 

li····ı .. ······----···--············~·ıııı•• ..... -..................... ·-··-············ ...... ······ ...... .. 
! Meccani muayene fi 
·ı .. 

I
• Peracaıbe günfert saat 2 den f} e kadar ;5 
1 

Ortaköy Taşbasarnak Palangada 25 i$ 
numarada Doktor Milmtaz Gürsoy :: J fakirleri parasız muayene eder. g 
~---................. ~ .. --· ....... . 1 .. ·-·---•••••••n••••••••n•·--·- -•••• 

HA BE -~, 
AKŞAM POSTP.~ 1 

1 o .. n Ete v ı :" 51 
f stanbul Ankara Cadd8 

t->uııla llutueıı ı lıtaobol 2'' el' 
Teı~rat ac:1resi: ıstanbul H~e 

Yazı ışrerı teretonu~ 2as1• 
ld~re. ııan ,. : ~45111 


