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Fransa dahiliye nezareti bir tebliğ neşretti: 

Asiler Fransada evveli diktatörlük, 
sonra krallık kuracaklardı 

~"' 
' ~llrn sllrfl meydana Çtkarılan 8ild1ı clepo7armaan lJirinde ele gc{'iri

len mitralyöz dolu Sandıl.lar .•• . 

1 .buhran başladı 
~~Çılere yol veriliyor, masraflar 
,~~~hYor ve iş saatleri azaltllıyor 
lıatl~acı~~ton, 24 (A,A,) - Umumi Umumiyetle cfkArı umumiye, 
tı,11lseaınıatıyet, işlerin taysamasr, Ruz\·cıtın şimdi iş adamlarının me
t, 'l> etının ŞUmuııu bir mahiyet ik- sal birliğini temine çalışmakta hak 
~ berd0 , ş olrnasııe temayüz etmek h olduğu mütalcasındadır. Maama
,Ql' lrıe?, ~:dır. Sanayi erbabile fih Beyaz saray ile yakından tenıas
ı,~ le saatı stnhdemıne yol vermiş- ta bulunan kimseler, Ruzvcltln yeni 
t 'starı ~rlnl azaltmışlar, sipariş... sistemin (Nc,•-denl) büyiH: ve kilcük 

lıl,e•hl\a d lad<lc indirmişler, .hus.u- serma~c:re hasım olduğu şuretlnde 
~ıltdır a ruıuJI mnsraflnrınr kıs- rakipleri tarnfnıdan ileri ~ürUlen do 

~,, 0t.- ~"n 1111 cerhctmck için clahf alım. husust 
\Jt l) töre" t <iıın Yen\ ststP-me (nev- scrmnyenln faaliyetini teshil etmek 
~--~te u.-ı llklp Mtlcn siyasetin nfyctirıdo ol<!tığnnu beyaT'. ctruekto-j 
~tll' rnını~ olduğu neticesini dlrler. Fakat bu hal, Ruz\'eıtln yenl 

" _,... Devamı 8 incide 

TeşlköDt!ltnlfil lbülf 
şefü ycalkcaDcalfil<dln 

Suçlular Güyana 
nefyedilecekler 

TeşkllAtın askeri mahiyette erkAoıharbt
yes?, muntazam kıtaları ve binlerce 

f edallerl olduğu anlaşıldı 
Par:s, 24 (A.A.) - Dahiliye neza- } 

reti, neşretmiş olduğu bir beyanname.de 
emniyet idaresinin birkaç haftadan beri 
yapmakta olduğu tahkikatın cumhuri 

yet müesseseleri aleyhine uiiteveccih 
hakiki bir komplonun meydana çıkanl
maıma ve mühim mıktarda harp malze
mesi yakalanıp müsadere edilmesine 
medar olmuı olduğunu bildirmektedir, ........................................................ 

j ODALIKLAR 
Pembe gömlekli genç krz, bir 

kedi uy11allığiyle ) arı çıplak vü. 

cudunu onun göğsüne yaslar. 

Davutoğlu Süleymanın kollan 

arasında yumuıar.; yumutar, 

kemikaizletir siW olar. Genç ' 
lcrun burnu, Kudüate aradıiı 

kokuyu Süleymanda bulmut 

sibidir. 

Bu kız, Süleymaıun sÖ31desi-

Murabbaı Administratörü M. De
Jonele olan deniz ve nehir yolları ipotek 
sandığı binaıında yapılan bir araştır
ma, askeri mahiyette ve aıkeri hizmet
ler nümune ittihaz edilmek suretiyle 
vücuda gctirilmiı olan ve tam bir er
klnı harbiye heyetiyle muntazam kıta-

• ata malik bulunan bir te§kilit mevcut 
olduğunu meydana çıkarmııor. 

Bu tqkilAtm .~ ~iade
alne tebddilm edetek olan bir diktatôr 
tük rejimi tesiı etmekti. 

Fesat~ılann plAnr, ihtimamla hazır
lanmıJtr. Bunlar, mühim miktarda ai

~ Devamı 8 incide 

Ha'kk·-ı:rid4, gizli tqkijôt'la aldl«Jdar 
o'lduğu yo,lu:tula, rivayet-zer çı'/»n albay 

LG Rok 

KastmP<ı§cula Sururi '11ı.'lhallcsin.cle bir sok-ak 

"Salon mecmıuıkırı,, mızdan birkaç 
aoyfa .•• 

Yazısı 8 lnclcJe 

Teşkilôtı Esasiyede 
yapılacak tadilat 

Ankara, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu bugün (23-11-937) 
öğleden sonra saat 15 te Antalya say
lavt doktor Cemal Tuncanın baş!<anlı
ğmda toplandı. 

Söz alan Başvekil Celal Bayar siya
si müsteşarhklarm ilgasr hakkındaki 
hükumetin n-oktai nazarını izah ve Parti 
,rnıbu bu be~atı ittifakla tasvip etti. 

Bu husustaki kanun bu ayın nilıa. 
yetine doğru çıkmış olacaktır. 

Bu kanunla teşkilatı esasiycnin ba· 
zr maddeleri tadil edilecektir. Bt1' mad· 
deler geçen şubatta çıkanlan ve siyasi 
müsteşarlara dair olan kanunla tadil e· 
dilmiş maddelerdir. Yeni maddelerle tq 
kilatı csasiycnin alakah maddeleri ~. 
haline getirilecektir, 



• 
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işin iç yüzti 
1 - Almanya lnglltereıl Fraosadap 

ayırmak istiyor. 
2 - lng11lere Almanyqy.ı llalyad~n 

ayırmak istiyor. 
Va•an : Şekli' Gtlndüz 

1nıtlli kraltnın haı ttlUfavll'lethıden UemHin~en daha Waii bir ı'Y ola-
Lord H&lifakı Hitletle llon\lıtuktan 
sonra tnrttnısen uJlkla~'b, IAttdra}'a 
döndü. 

1'1aıd ı . 

tnıilü kabinesinin bu Lotd tarafın
dan verilmiı olan rapor. Clzerltıdt henU& 
tam ve klınil bir tetkik yapmattuı ol.. 

duğu söyleniyorsa di, ıb:1ifaıtıun 
Londraya döner dönmez kral huzurun
da yapılmıı bir i~timada aynca ıifahi 
izahat vermit olınam, tnglıiı Baş. 
veıkilinift bugün Avlltı Kaınarasında 
bu seyahat etrafında bir nutuk ıöy
liyeceğinisı bildirilmeai ve Londradaki 
Fransız sefirilıln HariC11e nattfl Eden 
ile bir u.at bqbqa bftui*DUI ohnUt, 
İngliz hu mUpvirinin Berlin ıeyahatin
den tıkan neticeltt heldndıta .. aıula 
Londrama tllll fl Mmlı Wt ....... 
....... lla'-aı dltbWr. 

işte t.ord Hıtifaksth yıptığı iş bu. 
dur. Ve a i ~ı cevap hak!crnda gelen 
yarı Hami habtrlcr do~ru ise lngiltere
nln bu ıahad .ki IOtl tq.t>buılnün d~ 
kendi arzıdırına urgUn bir netice Yere
fnedttL-ıt ıbytemek rnUmlettn öhıt. - 1\\'nıpada bazı dedetler milswmleke isti)'orlarmış: blzieı meczup 

da A,·rupada mtlstemleke l11tlyor! - Fransız karlkaturu ...ı 

ı., Ha11fab BerlllM ftltln IM=tı 
llP da4ı.ı.ıe Yetilttt ...u.ıma " 
..ıw,.tln detecell ıettafmda muhd 
flldtl• ll1lenmlf olmlk1a .,.., .. 
dlJOrut Jd bu alyaretln Jialdkt ldJmlt 
........ •lift lltarenp Wt perde • 
tmda slıUdlt. Londtaıua Lord H• 
fôtr •tKa. ılddel'lblltnl ... -
lerlla mlhnrlnln •• 1'am&-aerıın
'fokjo ldlillil!ntn d.._ •• ,......, 
ıcı mlnasmdan .ı,.se tntm.-Aı
mUftlHbetlttlncleld =lzumı ...... 
nasıl lılh etmek ltt.,•ltll ttıNll 
etmek ı\lrttlttcle tehir t41'ta&Url mlfllt 

Niçin edemiyelm1. 

tnıills Lordunun aeyahatlnt .....ı. 
dilm edttı tunteddt Btrlliilil .... 01. 
dulu fl1I bUytık rol oynaclılt btD11let6 
ıt ılyaal hHltelır ıutllardıt ı 

1 - Ctm1MrU)'Q Ua llutoUnl ..-. 
dik$ ıllll ....... ,.,. 

at:• Mtıı 12 

•ı lllttlli . llftlestan 
yaprlmıt olaft'°i>lrftlmı ıt;lttetl ........ 
iade etmesi, . 

3 - Romanm :&erlin - Tokyo ara. 
stndaki anlatmaya it~ ne Antlro
münist cephenin kUVvetll lbir aurettıe te-
1ekkWO, 

4 -Brliktefkonferammh ltalylıtlft 
Tokyo •e 8etUa tara!lftdan Mtfftlle.. 
cekbir tarzda hareket etmc.i, 

S - Fon ltibbtntrop'Ual Roma lejl• 
hatleri ve Alniartyatttn tıtUıttmlebltr 
meselesini kuvvetle ortaya atınaaı ilih.. 

Bugün Muaollninin Berliıı teylbatla
de kazan~h çıkan tarafın Atman ldtpto.. 
masiıi oldufu her tarafta tasdik edil-

mektedir. Hltler, Çembert&Jll - llu~ 
lini konuımalarmm dcnm •il atın. 
ıe• tılueoUnt,.ı Bertble .......... 
Rom&JI lta•Neak pala acCs'sı' .. 
Ilftdmı...,_.we&- ..... ..... 
"'81'm\aftul'. :lerlla-.... daftrlılla 
* lnmetl bir de -6 -*· Xw. 
vttlıwturı 
1oa1mı4a atllpn ua.t lllttwı.r. 

lıSta Jllmayauk bit ..... old11flma 
ahtmDlll .. bu& wmı•tıne """ 
4111 nlnnm•l•rl• ~ lulyfa tlhtlkltmda 
ne alW numffaJa1'tder eldt "1e1d1&. 
ilnl anlatımı otmua.,. 
ZUfı ile matGm ı 
'Htr iki merkeıln blrlbldnl atJatmak 

itin fmat kol.Jamaaı •• Ud tlılfm .. 
uıU,ttrek olmayan, tek taraftı olan p• 
y.a. MJrunda ~ ladlmar etmek• 
tt .Wıatunu bllmlll.,. 
a.tın- TolrJo-.. oma mllıtUoL 

nin İnrfltereyi dilfUddtlrdüğUnU iddia 
edenlere hak Yetmeli mi? Görünüte ba
kıhna Romayı Berlinden ayırmanın 
imklnııalıimı, muhtelif vuıtalarla ce-

reyan ttmit olan Çeınberl&Jft -
Musolini konuımalarmdan son. 
nt Londrahın anlamıı bulunduğu
nu kabul etmek limngeli:ror. Bu, 

Romanın Berline bailanmıt 01ma1111'3a 
Romanın iradelinden ziyade aaaf,nm 
rol oynadıiını kabul etmek demektir ki 
bu takdirde bu milınri ortadad kaldrr-

Rivayete bakılırsa Hitlcr, Lord Hali. 
fakıtan 'unlan htemtı: 

1 - AlD\aft~lftıh \UDUmt harptcft 
tl*'ul 01nWıdilffU kôUl ltdlell. 

2 - Almanyanın eski müatemlekele -
rifll elde etmesini bit hak olarak kabul 

etme~ 
a - Alnwıyaam bar~kl A1md. 

azhklannm mukadderatını tayin etıftek . 

hakkını tanımak. 

Londradaö ıelım laaberitr, Lonı Hl
lifab'm :8er1i4 teyalladadt taNUfü 
doatluklardan pek misait intibalar al. 
mıı bulundutuaa blai lrildchl1nü lid
yor. 

Eler Hitı.rin dırme1an ettili İart1ar 
yukarıda gatterllen1erae muhterem Lot
dun BetUl\dtn pek neı•eu .-ı gdıır y~ 
lil olarak avdet ıttiiini bbul etmek 

mUmkiln olamaz. Yukardaki muğ!&lıC 
ifadeli siyasi maC!c1eterln dt\z TUrkçelerl 
tSyledir: 

Yabancı gözile 
............................. 
ispa nya isy nı 

h çın .. .Japon 
Yazan: V ernen atı t 

. •I 

QeMnl trdo; Jiadddl Japanyol 
hilk\lmeti bir halk ordusu tesisine 
t>aeJamadM vı llu.yadan askeri yar
dim aOnudeG etwl ltfale muvaffak 
olsaydı, Her mtlere ve Sinyor M.uso
Uhlye o kadar minnettar kalacaktı 
Jd, onların her iatediklerinl kabul e
decek ve .lapany.ol halkı ancak uzun 
eeneter gfçtiktıen 11e>nra aralarındaki 

ecnebllerin lıntiyazlarllll f ula ~e 
Y9 baflıY'aaklardr. Halbuki fimdl bu 
ecnebi tlUf'nuıiıft fapanyad& daha bu 

- lqtUa llfMI ıallbtflll -

gUnden bafl&lternllttlt. l'rUlko ı.. 
panyutDda ö)'le tanf,n ka~ 
n vardlr kl, 1D M1,ak bllllAıılUU.. 
dan en mUtevuı lliakhılatim k.._ 
baştan ..... AlmltıDlardaa •tlbtek· 
kllcllr. Yine &yle eyler var.tar ki, an 
catc 1t&1yut paapottu ile gtrlltMllr, 

· Ergeç hpanyollarnı an•ant\'l ecntbt 
· all§manllfı Ud taratm pııeraıı~me a

ratarmdakl 1hUllfı unutturacak ve on 
'.ıar arllarma, ta ortaıatma .okulan 
, ya.t;ucılara ıtareı kunetlerfnl biri .. • 

1 - tngilterenin wnumi harp zaferi 
adı Terilen hidiaeyi ••x;eenlem yekün,, 
addıtmeei. 

__ _.,....._.......,_.._ ....... ..-. ........ ..-...---- tireceklerdlr. 

2 - Abdan aaU.temlealıdnln bu• 
ıUnJdl eekliyle ladeU w ıesea Jirm1 J11 
içinde bu milıtıemlekelere IUfedilmitt. 
hırbanıl bir paranın Alman,.adan S... 
tenımemeei, 

1 - Awıturyayı ft ÇekaetOftkya. 
nın bir kmmnı Almaft,...m ımallnnı 
tcırk~~bW,. 

tn.Uttı~ ctUnn ll)'Mllltftill bu~ 
fhtlan lcinde l'~yı ne dereerye ~
dar ihmal edebillt? • 

Bu ıuale verllec~k cenp Lord Hali -
faksın Bertin ıeyahatinden daftUıte 
hiuettifi rivayet edilen memnuniyet• 
bir mikyas olarak kabul edilll»ilir. 
Eitr Betlindt konuıulaıı ft1lert n ıbu 
ltonutma eonunda l.ondrddan abeden 
haberlere ~da :rapılan bazı neıri. 
yatı katanak ltttnerı - lngllb lfbirli
ğine themmlyet veren bir Londranın 
HaUfaks - Hitler konupalanndaıı hi& 
lbtmnull kal&nu1Mllı neticeeine · de 
varabllfıi%. Zira, Fransa ayart mtcliai 
hariciye enc:Umıni nlıi Htnri Btrm • 
gtr iki giln ıentl neırettifl bit mabte
de Çekoslov*1t - Frama uıUn•HM· 
tından f&1Je bllattttMtctedir: 

"Mnele IOk .w.imcUr. Çekoelcwak· 
)'&nm mllkt 12 Thlı YtJldkWl htr 
aa A'wap tarafl8ıtan tthdlt..uımtk.. 
~ l'I srınm hw t1r11 llrtlat S&W• Otbllav..,_...., t.Mmltllftl " 
lltlk1AUnl ~ -.r .....mı 1"&• 
lundutuu " bunun ltllı teap e4tll tl
,ur " Ukeıt btr '8rdımı settermtk 
aarılnde oldutuaa ..,._.it latetla.,, 

tıte dit ıl,..fıld 1Ma ...ttet Pr1ft • ı 
Mdald. .. AbtlW ........ ttlnlıl mana- 1 

-. bit kat dalla iht ftl'lnaktaclır. 
Bua llJHf 1*afutltrla elde edllt

bUmeel .. ta..-.,. lrabuı tttlrllllbU. 
........ ......,. ela 1llt tıpu,a ha
line~ Mİlllll Cfldlll dUtUnWm&lf 
oı..p.. 1 

tJiifltirenla •ilam bir l'ranMdan 
detll. fakat tapanyalıtmıt bir JPranaa -

dan bir cüzamlıdan kaçar gibi kaçacağı. 1 
ru kabul etmek elbette miimkiindür. 1 

Şeldp GUNDUZ l 

Doğru 

Değil mi? 
"Dolmuşa bir 

adam,, otomobiller : 
~~,.~ ... ~!~ 

buld4 ,,.~ ~~'"!!i 
bir ~.., BalJc; . §ikdyet eder. 
gaaıeteler ~ cıururıar, belediye 
'8e • ,Wkıetls ~ - 1&athn da1'a 
fazl.a tnwnvoy i§letüme.rine tniladit 
oZmad.,_ı u.n lim "' otobüa 
C§ıetilmmne de miiaacld6 etmeği 
mahzurlu gfu'Urdü. 

B•......,., Ny1-~ detlöm 
ett~ loltra otobi.t ~tte 
geçenlerde ~ edildi. btan
bulun yollan değipıi§ ııe genif le-

"'" •ifldw., w..ae.ıtırh ,wı eeJri
~ mah.ıur yoktu da müsaade edil-
miyorclu wya fimd• de mah:ur ııar 
oma nedftee ~ dZMİf. Her 
M '"; Mfb latenbtü 1Mdktntn 
tramwıwJcırda latif oımaaınıtt TN
men ora.,. 6Wl1t1e geçt~ ~ mem
nun oı,,..,,.· .,.,.. •eaHn tizim 
baMetnaft' ~f! ,eAif'de oto
baaı.tt.."fOlllZ-.. .. ytlÜe takd 
tof6rleritaı" ~u aıksfık oo.ri
y6ttlr. 
r~ 1Mie nM ~, 
~ ............. tlnlhlll .. 
""ldlıalitj Wed~t ~ 
edere1' ~ Mr fire bultm,,.. 
aıttı ı..ttworLar. 2'CIJefllerC ""otoblt 
itı.tafMtftee -~ edfl~ı,, 
yolertt14 Wtiı& w ~ ~,.. 
oek btr tir 4e 'ldefUIJır; ... ,,. kaWMfll 
mfitterı '4ftMa.-~ eflU. 
.,, lfyotJılr, 

lJa GdGtnlara MI ,;en;ı~re 
~ tt«ı1 Belediye bu tale1'i 
t~~mek ~" $kııl bir ae
bep ileri .tU.PebiZir mit 

ftlırin yollan md.taU değ4ldir df. 
t:_,meyıc; Çiltlkü dağ gibi otobfıı. 
"""' 'tlediği 11ollar4a tak.!iler d6 
1'tkdl4 i§Uyebilir. E8daen bu ara. 
k1cr eakideıı d4 °f.ıynı yo'llıır<M işle
IMtieydi; ttı1oBf aadti# ÇOlıftTken 
~vadq UÇ*uyorlatdı ya! 

Beledi_Y.en~ §.9fpt]erin haklı ta.. 
.,,,lcriM afirtlllıf. mü.sbet ceoop ve-

24 
teoeğini ~•lyet tHJ ~ 
--~ m~ sars11ore& .f'""-1 

OONCl~~"1 h 'tfeJ& ftotı&voy firlleti _.ark \'1" 

ftte o ıtın gelclil1 valtit İapaaı~ 
19!8 ıMmNlntn t.panyaattıdan -
farklı ~ !'ll'tlk eevaplarmı tı
nfforma He defltmlt olan kaylU ~ 1-
mele yUrUme.lni Ye mavaerlnl kullan
mumı unutmamıı olacak, kendi ken
dilerinin efendisi olmıya başlıyan köy 
lUler tekrar köleliğe db'nmiyecekler -
dir. . 

O 7.all)8.ll.. teessllİI edecek hUktimet, 
htLrlÇten bir dar'ber-ınaruı katnie.CI~ 
taidirde U 'S.Diiüidi o "klai.11uı'Het: 
lenecektir ld, İspanya ittihadına düş
man olan anarvi•tlerüı kökilnll batta
lıyacak ve A vnıplda t&rlhtel:i mevkl
ine yaraşır bir rol oynamıya bqlıya
caktıt. 

Madrldde batı kiliselerin tekrar I.· 
çılışı, ve Valensiyaya liyasl sUrgUnle
tin dönU.ü !>'k manidardır. fapanya 
yave.§ yavaş, fakat p.yanı hayret bir 

ıurette bugünkü tarzı idaresini tam•· 
men akal iatikamete tevcih etmekte, 
bir dahili harbin ortumda, 11\lbclld· 
dan demokruıye d&ımektedlt. Bu ele 
vam eclel'le dOk:Wen kanlar boprıa 

aknuyor elemektir; ÇUtıkil o ..u ... 
ride kalanlar 1936 eeneebaln tapan .. 
yolta:nııdul 90k daha -tlUt ft uınte
canla" bit katle l)Jacôtır. 

• • • 
Bu 1,1ı1 beynetmneı .nı ... IHI ola· 

)illr! Franko harbi na bir ..... 
ela kH&NDlf ..,., lftt lllllP ft 
Sinyor M'.YIOllni pek u blf ~ 
ırıukabllinde hllllilltW ct1Q1 bBı .. 
nin llk btıyUk cltk1tni k~ 
iddia edeblllrletdl. O IUllll ~ 
aahlllerlnde denizaltı gemileri Uıılerl 
tesis ederler, ellerine madenler geçi
rirler, tspanya.nm !!tratejik fıoktatan-
1iı beniınaerler ve gelecek dllnya hlU't>i
ne pcıt iyi hamlanmq olurJardı . 

l'akat askerden liyade gOnllllüler
den t•kkW ecten ve İılacltidin kaldt
thnlarını sökerek si~rler yapan bu-

i'Unkü lspaayol 18.ftlçıat bUtUll bUft· 
lan değiştirmittir. Bugibı fapuyacla 
kazanılacak herhancl bir za{er Rus
ya da ctahll olmü ütıeM :tlaıJa ~ 
Almanyaya çok pahalıya mal olacıak
tır. ttaıya, ispanya ve ~lltaaıda 
nasıl koca istila orduları bealiyebi
lir? Almanya, mukabilinde kıym~Ui 
madenler ala bile, bug11nldı eCMbl 
döviai fıltdaniyle, Aat1ı8n 1isuıı milel -
at bomlJ&Jar ve fllleıet 1ermekte 
)ibıı &\tim edebtılf t *• kendlal 
lÇJıı llfl~ll tspanyaıımltinden Cöli 

mayı kendi menfutlerine uyıun bul • 
dufu ımtıfllan t~giltettnln bir dtfı da • 

BerJintn ıctpısrnı çalıp; ı 
"- RomAVI terketmek icin ne ister-

Hicri: 1356 - RaınHaaı. i!f, ~ M1 1~ a._......... -..... .. ._ ~~Y "''*'mti um .. 
ı,u ıw ,at 

l{ıoç Jcatımı-.tırtma.a HA9ıR 
Vakit Salıİah-Ölle bdaA ~ 'rMk~~""'~--lllllil!ll!llm_;.;.-.-~--.;J· 

J,11 .D.01 1"80 JUi -· 

ea ~im olan ~l Cl
ııtn Di,Yte ilitiyaç fçtııa. Javrudıiı aı· 
tada Yallmalyaya ta~ yollamıya 
naaıı tlhmmuı ed~lilın'! 

Vernon ltarttet 
llDI• ı.ı: ., ' tlDcDde -

~-t!JF_}! 
cçancO 
Mustafa 

Prusya . kralı~ 
dan mQnec:c:h·•" 

ıstıyorl . "' 
Padifah Oçiincü Mustafa çirkil' ,..,. 

adamdt. Ga•leri, etki blr talllr!:.,.a. 
can b6reli gibi., iri lri idi. tyl al uyP ,, 
Bumu, hatırlı burunlardaııdı: ~ 
çe ve patlıcani idi. Yüzü ~ .. cıs ,.. 

1 Tarih bunun ıehzadeliğinde.~~ .ı;y1• 
birlerin teslrinclen ileri geldigiJU 

yor. . uocldl 
Bütün bu çehre züğürtlUi ~ 

batka, bacaklan da pek lala idit ~ 
albl bildi badi yUrllr blru da ...... 
oldul\a ilin, tıpkı kollu n bAth ~ 
pau benttrdl. Uttelilt ...... _,, 
ylh bir ttnıe boyar, bu ha\lJlt wr ,...., 
yı,oyu udınrdı. ·-~ 

Zekl miydi?? Fnbl&Cle alulk _... 
iyi bir ldareel tnlycll?. 
•uftlata: 
-Sntl. 
..... tft&ya brp bit,, •• 

..._lak olur. l'üit buna ral~ 
tlatl t.htatafa bir bııdlla, dllpl 
Qtallıta dıalildlr. illin adamllnDI 
lıôuıttlan bllha ... tutal'dr. _ _. 
aoltalat4att lc1aha ~ 
nen ltwtu ~ daM ... 
aap~ K•thftllftft .... ._ kapak .., 
dt ıumeletinl emtetaüttl. Y ... 
hırlıtlyan ıtadtttlın, o de'lfrler4t 
ll\man kadıalatı ılbl bpl1t ıt•...-~ 
UçUncU Mustafa buna ıatdt, fedl 
de canı uatdı. bit ıua ~rt•_. 
ltlıh, ıu emti nrdl: dllİI. 

- aulldan IObra Munri ye " " 
yu kıdmlannın kıyafeti is1&nü!!a..:
telebbU9 ~tmemeleri mutadı ..........- · 
dir. öylece hareket e:rle r. • ;fil 

Buyruk yerltıe getltl14l. Ve ı .,._. 
mu.Hm ltiıl:lınlar örtWO gtıttıetnelf 
ladr. _ ti' 

UçUftcll Mustafa bid'atler~ t;.agl~ 
auubu çok faıla olmasına rağmett 
rı metakhydr. Ok atmayı, gütetff 
yı .ae.nr; .bıa qie c11ğrapnları teıvi-~ 
der, btaen :idmanlarma çc*ehefllllll1-. 
Verirdi. ttılJ#_ 

Onun, kltU bJr tarafı vatdr • ~ ol' 
den -tvvel tclen Paditahlann bır ~ rd' 
gibi, fala, bUyilye inanır, zayiçeiert 
kat eder; mtlrtecciı:nlertn: rrl/ 

- JCitner altttp burcune takt f/I'. 
etmiıtir. Böyle eyam uturı'"'1~ 
ıUn devlet utnuriyle if1iia1 ~, · 
nır, devletlQm r ,,.. 

Gibi •öıterlrtl dinler, ô iil~- ~ 
''iradei teniye,, ne bir "hittı hUJDll1~ ·' 
isdar ederdi r. ' 

UçUncU Muıtafa, bu inamıta • -~ 
ileri aitmifti ki, Pruıya elçiti ~
Resmi Efendiyi. kral ikinci (Fr..,.;t 1 
dm Uç m\ineccim iıtemığe maau' 'il' 
~~tl. Onun maksadı, yapacıiı ifJtf .; 
ıyı •e ufurlu ıünler aramak, c~~ 
rayetli, it ehli kumandanlar~· 
Filhakika, btanbuda, sarayda ~~ 
müneccimin buluflanna. paJa....,.. ..... ,. 
inanıyor, onlann IÖzleriyle ııarearel 
diyordu.. ,,, 

Fakat bir kere de, "kilffardali 1'11', 
mUnee:imlh iltihraçlırına.~ b9t fllll1 
ma~ buradakilerin kqifterlyli 
nnkinl karıılaıtırmü iıtedL -~ 

tkincl Jl'redrllt, picllphm aısu---. 
güldü .Hafif tertip alay bile eırd-. A ~ 
bahis tttif ntdit Altöet ite.mi ~ 
De UtUf'l utun ,tlrOftli. !&;le ~ 
Ye zihniyetle ıilıemleket idaN - • 
ne Udu *ö .e nhim aldWtl"ııı: 
ğuracağmı anlattı. Sonunda ~ ~ 

··- Siyasi ~ Mbıi .. .,.ffll019,.:,., 
elde ttıtltk içia dlUıltcelıaletba kCr' ,. 
hareket etmek bc!8r gUIUnç bif~ 
lalbU. Onlı11fı Jtetifierf, la~ 
bir takım yılanlardan ibarettir• 2 
lt :yaprnıyı katar Wrir1ceft - ~ 
re bat v&armam. Benim meaıletrd 
tinde takip ettijim yol putur: _. 

ı -. Tarih olaadlak Ye akl tfıfP' 4" 
leıüen iltiıftıde etmek+ 2 1~ f/I iuya tılhlp olmllr, iuDı --~ ..... f. 

• bu otduyu tıpkt Uftf zadll__.. ~ 
'' talim ve terbiye et:Mek, 3 - ~ 
huiııesind.ı laol para bulunclUJ"IP"""" 
ı tıte benim miineccimlerial~ 

0 Muhibbl hayırb151umu Sua-: 
tetlerine benint ltettc1iltrllt• 

~~··-
HG~Rllttd 

~~· 
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... ana kalıı sa 
lsı • 

rnstz bir sınır 
buhranı 

•!' n.ıı.ı ıradan k . 
'Vf }( k ÇO geçmedı ; opera-
ltııı ....:;_, Ctnalin bir yerde ıunlara ya-

...... ""ele • · .. . rtnı okumuıtum: 
Sıntr ,. 

dllzıYada '~tehassıılanna bakdınıa, 
ltnııı tnı k 1 olrnıyan yoktur. Biraz ka
lttıı tık aldırıyorsunuz, söz söyler-

liinııeter;~k· dudağınızı mıyalıyorsunuz, 
bi l?ıi bi . ~ı nefeı almadan boğulur gi
bcn • tirıyorıunuz, yahut - ne bileyim 
t... raz kırpı kul ~ ~ıorıu yor, agımzı ır.ı oyna-
tehıaaı ~ •iz haıtasınızdır. Sinir m:i
Çc bit ~ 1i bu gibi araza dahi frenk
tııc.,cııd~ me bularak ıizde o hastalığın 

o""'~etini kolayca iddia edebilirler. 
r~ar· 

~· tdı . or. M. Ktmal doktordur a-
':tıdtııdf UıtUnde (Operatörler) fasile
>il Uat r. Onun böyle dediğine bilme
ltt?ıdiı~ Mazhar Uzman ne buyurur? 
kat on:e kon~~madık, bilmiyoruz. Fa 
'l'trıtııı ıevgı~ı ve ~kıllı delilerinden 
~ hı. nt_ııhtelıf fırsatlarda dinlediği-
""' "'ll•ı ko f • · -.p ede n eranılanna ınanmak ı-
~i~ec ~· Uıtadın M. Kemali tekzip 

}.{ tfi kanaatindeyiz. 

'~~eessu:. Tanğın konferansla
~ t<Sı 1•ndıgı, deliliğin, başka başka 
rı, llot teren ıekillerlne verd:ği isimle 
11:ıi etmemi ~ğ § bulunduğum için saya-
Çottıır ltı-:n· Fakat, bu isimler o kadar 
2ııfı zrıu ı, bıınlar arasından seçeceği
ll:ıiııc.. 'llfık bir ismi bozulmamasını te 
,., ·• rııu 
"it lrı(i telli bir kAğıd Oıerine ıabit 
-~~ :;:~~ple :ta~tir ettikten sonra en 
dUd0~_,. ~~lerımızin boynuna tered-

'b .. e 1lııtirebiliriz 
0 11 i · · 

~ 'ene:ırıııctjn tababet ilmi geniıkdik 
' töz ~n •eneye daha çoğalacağm
~l!IJ.a trpanJardan baıka kirpik kı
t"'- ra k 1 ~-. ı>i• • aı arını yolanlara, yatakla-
d~~ ~rrıa ile yatanlara dahi münasip 
~tıtı mı· ~lılunaeağrnda hiç 1Uphe e-

t e ıdl? 
ti:ı . 

tl'ıııi~r bu kadar incesine benim aklım 
tt dt, d~t:ı.,~at benı.:e, 1Upheıiz ki ıiz 
~)lt?ııt'- ~ıgın en bariz vasfı "saçma., 
~ 11:tır. 

'\l\ı ): lcırpan biriıine "deli" damğa
c'l\tc~ ~~~brınak biraz güççedir. Buna 
ıi .. : ıo~ lcı . . d n· k ~qı L· rpan ıtıraz e er. ıyeı.:e 
le '1: ··lti 

llıcı l tn dinler?,, Belki kimse din 
töı ltırpırıa ıavallıyr müdafaa edecek 
~ aa}'li lllayan biri çıkabilir. Fakat saç 
Çijıtıi Yene her kes "deli" sıfatım bi
~,. 1 ltatta 
tcijt't tib' n bulur ve bunu samur bir 

.. ~ttil 1 .~e sırtına geçirir. Bu kanaat 
~tereL t~z kırpmayan, ktrpanı bile 

So 11:tır. 

'tııiı ~ saçma ıöyliyen birini gör
'tııl'ttr L Yaparsınız? Hemen polise baş 
di ' 1ttnd· • ,)c U ısıni tedaviye himmet etsin 

~ a~~tada gönderirıiniz. Fakat böyle 
~ir,ı_etten ıinıdilik, saçmalannı so
•t "41 de~ ·ı 
ı...&aıde .. gı • mecmua sahifelerinde 
~ıııllııuy llır halinde söyliyenler masun 

Orlar. 

'ıcae1•. 
.\Jı ... 

"-dıiırn bir çiçek koklamak 
4Jci isterdim 

11 
liile benzemesinden korku-

~ yorum 
l'Iİçin t ~· d •~ e erım en çe1Uyoraun, 

llıı"11 karra1 
lrltıtl.ka yapacafnn. 

'b Öab •• 
' tün horcü mercinde 
~ L •Ydınlık ve gÜzelıin, 

~,. dolcu•HI-•-
~ ·-·~ . 
~~ltıt ~ötürmeden baflDU 

•- Siir1 ~1 Ytldızlara gömünüz. 
~t~ l•bi .. 
~~ lcıeri §lirler ıöyliyenlerin gös-
~ bt araza bu ü - · · ·ı · t ia· g nun sınır ı mı he-

ırn butanıamıı o!acak ... 

Sim-Us 

Otobüsler 
•~._~oğahyor 

tden 12 olobUs 
bu daha geldl 
~ n lırnird . 
~ ~ tetjrilrn· e~ yeniden on iki otobüs 

tt.ında • ~ıtır. Bunlar Aksaray-Şiş 
lı'•tih" 1tlıyd.:eklerdir. 

~ s .. ı ın biraz ·ı . . . 
~tıı " tan Ser 1 erısın.dekı Çarıamba 
~c~i ltırıtıe 1~de oturanlar otobüslerin 

't~d· rtne kada . l . . . ırıer r •§ emesını ıste-
~ . 

tre,." rııcacıe li 1 ~ llldc de mc a k ~artiıinin ocak kon ı 
t..~~. vzuu bahsolmuıtur. Çar 
"""ih. oturan h Ik 1 
~ bulun . a belediyeye müra- j 

~ 1'tanbuıcı:1ı!a karar vermiılerdir. 
~:la b~ı otobüı adedi yakın ı 

ır nıi.Une çıkanlacaktır. 

ıstanbul konuşuyor 
Haydarpaşa oısesnnın Dhtlyaco 
karşoloyamadoğanı söyleyerek 

•• 
Usküdarlılar bir 
lise istiyorlar 
.Çlftekayalarda dikilen çamlar o 

sahilde yepyeni bJr 
manzara 

yaratmak tadır 
\'azan: IHabeırcı 

Biz gazeteciler tuhaf ad:ımlanz. Ne _ 
reye gitsek kendiırJze it arar, buluruz. 
Ben de şahsi bir mesele için gittiğim 
Usküdarda, işimi gördükten sonra, he
men lstanbula dönemedim. Benim için 
oldukça yabancı bir muhit sayılan bu 

semti fırsattan istifade ~::rek saatlerce 
dolaştım. O kadar ki. ayni akşam evime 
döndüğüm zaman yorgunluktan adeta 

turıu gibi olmuştum. }"akat bütün bu yor 

gunluklarrm boşa gitmedi. Size günler -
denberi bu o:itunlarda okuduğunuz Üs
küdar yazılarının mevzulannr, resimle
rini hep o yorucu gezıne esnasında elde 
ettim. 

Koca parkta, bir kaç itaiz ameleden 
Bugün de, size Uaküdardan biraz 

daha bahsedip, bu ıütunda, yann bat -
ka bir semte, ba1ka muhite geçeı.:eğim. 
Şimdi aşağıda okuyacağınız satırlarda 

Uıkili:l.ann tek bir semtinden, bir ma -
hallesinden bahsedecek değilim. İıtan -

bulun bu en kalabalık kazaamm mahalle 

terini ayn ayn dotaımıyı başka bir fır -
aata bırakıp, size bu sefer ki dolaşmam 

eanasmda gözüme çarpan muhtelif man
zaraların birer portresini çizmeğe çalı -

tlsküdar parkında bunlardan ilk ikisi ı 
hiç yoktur. 

başka, mütemadiyen ıiyah çarşaflar içine 
aanlmıı, ihtiyar kadınlara rast geldim. 
Bir tek genç, bir tek ~uk görmem ka
bil olmadı. ihtiyarların hemen hemen 
hepsi de, nevalelerini, birer mendile, 
kiğı:ia sanp yanlarına almıılardı. Hem 
hava ahyor, hem de öğle yemeği yiyor
lardı. 

pcağım. 

SAHiLDEKi ÇAMLAR 
Uıkü.dann Salacak civarındaki Çifte -

kayalar denen sahiline, Atatürkün em
riyle geçen sene b'ir çok çam dikilmi1ti. 
Şimdi fevkallde güzel tutmuı olan bu 
çam fidanlan adam akıllı b:iyümü1 bu
lunuyor. O kadar ki, o civarda kendile
riyle konuıtuğum bir çok kimseler ba-
na: 

- Bütün yazı, burada geçirdik. İpiz 
umanlanmızda yeyc.•.:ek içeceklerimizi 
alıyor, çamların gölgesinde, Marmara -
nm mavi aulanna baka baka akıamr edi
yorduk. Hatta timdi kış geldiği halde, 
çok soğuk olm.ıyan havalarda, civar hal
kının çoğu gene bu sahilde toplanıp va
kit geçiriyoruz .. Kuru bir kayalıktan 
ibaret oian bu sahili ihya eden, binlerce 
vatandap ncfiı bir mesire mahalli bah

ıe:ien Ulu önderb:ni.z var olsun .• 

Çiftekayaları gezerken, mütemadi -
yen büyüyen çamlara dikkat ediyorum. 
Ve buranın bir kaç sene sonraki halini 
dü1ünüyorum. Göğsüm sevinçle kaba -
nyor. Çünkü buraya dikilen çamlann, ' 
Çiftekayalan yalnız güzel bir mesire • 
yeri yapmakla kalmayıp, timdi uzaktan 
çmlçıplak ve tekilsiz bir manzarası o
lan bütün bu sahilde, yakında §İpfirln 
ve çok gUzel bir manzara yaratacağı • 
:u anlamam güç olmuyor . 

üıkümrda oldukça güzel bir park 
vardır. 

tık nazarı:ia temiz manzarası ile in
sanın gözüne çarpan bu parkta. ufak 

tefek b3kımsızlıklar görmek kabildir 
amma, bu kusurlan sayıp dökmedense, 

esas itibariyle bilyi.:.k bir ihtiyaca cevap 
veren bu yerin, benzerlerinden bta{l
bulun batka kazalarında da kurulma -
&mı temenni etmek daha yerinc!e bir 
iı olur. 

Park deyince hatıra, oynaşan çocuk
lar, itten güçtıen bunahp hava almak, 
dinlenmek için buraya koımuı insan -
lar, daha sonra da. ipiz güçsüz ihtiyar. 
lar, gelir ·değil mi?. 

Pek garibime giden bu vaziyeti be... 
nimle beraber dolaşan buralı arkadaşı -
ma ıorduın: 

- Siz balanaym, dedi. Biiimaiz sa
atte geldiniz de ondan •. Akşam üzerleri 
epey kalabalık oluyor bura.ar .. Büt~ Uı. 
kildar elinin altındaki bu güzel yerden 
isttf aöe etmesini bilmektedir. 
Arkadaıunm doğru söylediği mu

hakkatı amma., kıı ortasındaki 6 güze -
lim havada, öğle zamanı da olsa, fstan.. 
bulun en havadar yerlerinden birisin
ide kurulmut bu yetil parkı, apğı yu
karı bomboı görmek, gene de tuhafıma 
gitti. 

Uaküdann Paşakapraı denen am'ltin.. 
de dolaprken, yanan adliyenin karpsın
da, beyaz ve güzel bir bina görmil§tüm. 
Arkadaşıma: 

- Ne güzel ilk me-ktep değil mi? ıdi
ye sordum. 

- flk mektep değil, orta mektep. •. 
Maaınafih biçimi tıpkı ilkmektebe ben. 
zer, çünkü ilkmektep olarak yapılmıt· 

... .,.. "• .. 1 ~ -... 

Vsküdarın iskele meyclantnd.o.ki tarihi 
( Ahm.edi ewel) Çefme.!i 

Tonton amca 
Amlral 

tır, çünkil orta mektep derecesine çık
m~ttır, cevabını verdi. 

Bir saniye sustu, sonra tekrar anlat. 

maia baıladı: 
- Bizim ka.ıanın en büyük derdi ıe

nelerdenberi lise meselesidir. Lisede o
kÜmak için bura çocuklannın seneler -
denheri çektiklerini bir Allah, bir ide 
de Üsküdarlılar bilir. Bu kadar kalaba
lık bir yerde, maarif bir türlü l~ kura
madı, gitti. Şimdi Haydarpaşa lisesi a
çıldı açılalı bu dert epey bertaraf ediJdi 
amma, ihtiyac gene de karşılanmış de -
ğil:iir. Çünkü Haydarpaşa leyli bir mtlc 
tcptir. Saniyen fevkalade kalabalıktır. 
Üsküdarlı talebe için vesaitsiz gidip geL 
mek te kabil değiı:iir. Burada, Kaza
mızın merkezi bir yerinde yeni bir lise 
a)mak ihtiyacı el~n devam etmektedir. 

Dostum bu mevzu üzerinde daha çok 
söyledi. Karda, kııta, okumak için İl
tanbula nasıl gidip geldiklerini yana 
yakıla uzun uzun anlattL 

Fakat ben hepsini bu kadarla kesecc. 
ğim .• 

istanbula 'dönmek üzere, vapur iske -
lesine giderken, bana çöp iskelesini 
gösterdiler. Buraya zaman zaman yığı
lan çöplerin çıkardığı pis kokulard,an şi.. 
kayet ettiler. 

Sonra iskele meydanına geldim. Ga -
rip ve hiç te sevimli bulmadığım bir 
manzarası olan bu meydanda, en entere
san yer, tarihi bir kıymeti olan meşhur 
Ahmedi evvel çeşmesi idi. Fakat ne ya. 
zık ki, bu güzel eserin, kıymetine layık 
bir bakım:ian çok uzak kaldığı görülü

yordu. 
Uıküdardan ayrılırken, tuhafıma gi

den manzaralardan birisi de eşekle su 
taııyan sa'lci.lar oldu. Belediyenin son 
kararından ıonra, eıeklcrin şehirden 
kalkıvermesine o kadar çabuk alışmıt _ 
tık ki, Usküdarda sık sık rast gelinen 
bu ~ekli sakaları gördükçe, kendimi t
deta İstanbuldan baıka bir ıehirde do -
laııyor sanıyordum. 

HABERCi 

YUksek emniyet 
komisyonu 

Memleketin umumi emniyet ve asa· 
yi§ itlerini tetkik edt•.:ek olan yüksek 
emniyet komisyonu yakın.da Ankar<ida 
toplanacaktır. 

Dahiliye vekilinin baıkanlığınd.ı top 
lanaeak olan komisyonda büyük erkanı 
harbiyeden bir m:imeasil bulunacaktır. 

Toplantıya emniyet genel direktörı:.i, jan
darma kumandanı, gümrük ve orman ge 
nel kumandanları ittirak edecektir. 

1 - lstcınbul aokıa.k1a.rı kin arlık 
tarihe 1oan,,cın bu manMral.ara Üskü
dar<ln. sık mk ra.ngelmek Tcabildir. 

2 - a s1cüdar parkında yonZı.z 8iyah 
çartjaf lı ihtiyar kadınlara rast geldim. 

3{,aıµıta dait ......................... 
Asil bir muharrir 

6 u hafta gelen fransızca ede
biyat gazeteleri bittabi Ro

ger Martin du Gard'dan bahsedi
yor; fakat hayatı, aflesl hakkında 
sUtun, sayfa dolusu malümat yok. 
ÇilnkU Les Thibault'nun asfl muhar
riri bir köşede se~iz aadasız yaşa
mağı severmiş, Nobel mükUatını 
kazanıp adını bUtUn dünyaya tanıt
tıktan sonra da yine öyle sessizce 
yaşamak istiyormuş. HattA. kendi
sinden bir mUIA.kat alnı.ak için ısrar 
eden bir muharrire demiş ki: 

- Belki de yanılıyorum ama ba
na öyle geliyor ki İsveç Akademisi 
bana o yüksek müktfatını lütfetmek 
le yalnız naçiz, kusurlu eserimi tak
dir etmek değil, dalma bir köşede 
yaşayıp kendisinden bahsetttrmaff 
sevmediğini kaç kere isbat eden bir 
muharririn böyle oluşunu beğendi
ğini de göstermek istemiştir. . 

Ancak beş altı ay okunup sonra 
unutulan kitaplara uzun uzun ma
kaleler tahsis eden, muharrlrleriniıı 
en manasız hareketlerini ballandıra 
ballandıra anlatan gazeteler blle 
şimdiye kadar Roger Martin du 
Gard'dan pek az bahsetmişlerdi. O 
kadar ki bugünkü Fransanın fUphe
siz en büyük romancısı olan bu ada
mın memlekeUnde tanındığından 
şUphe etmek bile kablldt. Boude
laire bilmem hangi sanatk!r için 
"cel~bre pour quelques - ans,, (bir
kaç kişi indinde meşhur) der. Roger 
Martin du Gard da öyle ancak bir
kaç bin kişi indinde meşhurdu; fa
kat o birkaç bin kişi modayı değil, 
gerçekten edebiyatı seven adamlar
dı .. 

Roger Martin du Gard sanatinde 
çok titizmiş: Birkaç kftabınr, üze
rinde senelerce çahştıfı birkaç ro
manını yırtıp atmış. HattA. bir tane
sini basıldıktan sonra piyasadan te
kip imha etmiş. Herhangi bir mu
harririn kaleminden çıkan her satır 
yazı ile bir servet kazanmak. istediği 
bu zamanda şaşılacak şey! Demek 
kl sanatına Aşık, her şeyden ziyade 
mükemmeliyeti dilşUnen sanatkA.r . 
hA.lA. varmış. Roger Martin du Gard 
es~ri ile olduğu gibi hayatı lle de 
bize insan oğlunu sevdiriyor. 

Geçen gün Ulus gazetesi, onun e
serinden tUrkçeye hiçbir şey c;evrll
memiş olmasına. teessüf ediyor, bun
dan sonra olsun Tilrk karllerlne 
o romanların tanıtılacağını umdu
ğunu söylüyordu. Keşke öyle bir şey 
kabil olsa! Fakat imkln göremiyo
rum, çünkü Roger Martin du Gard' 
m asıl ehemmiyetli romanları çok 
uzundur, parc;alanmafa gelmez; 
hem doğrusu, bugün bizdeki roman 
karlfnf celbetmez. Mesela. blr harika. 
olan E~ 1914' Un (Les Thlbault' 
nun ile; ciltlik yedinci kısmı; 19H 
yılında harbin hazırlanması ve Fran 
sız. :Alman soslyallstlerln mağlübi
yeti, Jnk lA.b), çok kimselere: "Bu 
da ne soğuk şey!., diye dudak bük
türebilir. Dil bilenlerimizi onu oku
mağa razı edeblllrsek yine büyük I 
şeydir: iyi romanın ne olduğunu an
lamalarına htzmet eder. 

Nunıllah ATAÇ 

Drken beygirler 
üç kl•IYI yaraladı 

Dün alcJam üzeri Çavuıbap çiftli
ğinden araba ile 1atanbula. ıebze getiren 
21 yapnda Ziya, Bakırköy istasyonu 
civanndan geçerken arabuınm beycir
leri ürlmıüt. koırmya batlaıruılardır. 

Hayvanlar yolda Salih, Hüseyin, 
Yurdakul iırninde ilç kifiyi yaraladık
tan sonra durdurulmutla.rdır. 
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Üsküdar adliyesine 
kundak mı 

sokulmuştu ' 1 

Maznun Nurettin, talebi üzerine 
müşahede altına ahnacak 

Dün ağır cezada' Oskildar adliye bi
naaım gaza. bulanmıı klğıUarla kun
daklayarak. yakmaktan suçlu Nured
dinJn muhakemesine bqlandı. 

V&k& hakkında. yapılan son Wıki
ka.t kararnamesi okunduktan sonra 
suçlunun sorgusuna geçilerek reis sor
au: 

-· Üsküdar adliye binasını kasten 
yako:u§Sm. Ne diyeceksin?. 

-Hayır ben yakmadım. O gecç 
baklıal .Ma.hmuttan rakı aldım. Aşçı 
Cevherin dUkk8.nma giderek içtim; 
sonra Beylerbeyine glttiin. O gece 
Beylerbeyinde olduğuma dair şahltle
rlm vardır. 

- Öyle ise, ertesi gün adliye civa- ı 
rma niye geldin? 

- Köpek ısırnıı§tı da. Kuduz hasta
hanoeine gitmek istiyordum. Üsküdar 
belediyealne havale edilmek Ur.ere ad
IJyeye geldim. 

- O gece saat kaçta rakı içmeğe 
};&§la.dm? Ne kadar içtin? 

- Kaçta içtiğimi bilmiyorum. E!a
sen her gece içerim. O gece halamdan 
bir lira almııtım. 4 §li§e 22 lik rakı 
aldım. 

- Saa.t kaçta tramvaya bindin 
bilet iç;in kaç para verdin? ' 

- Hatırlayamıyorum. Fakat 9 var
dı. 

- Yangm çıktığı ~ saat ikide 
seııt orada dolaşırken görmUşler? 

- Hayır. Ben Beylerbeyinde idim 
o gece. 

- Atçı Cevherin dUkkdnmda kl
ğıtlarr ıua bula.mıg, sonra tahtaların 
a.ruına IOkmU§Sun. Seni görmil§ler 
hem de fUraf ethıi§!in bunu. 

dir. Yangının neden çıktığı halen hiç 
bir eseri kalmayan binada tetkikat 
yapılamadığından meçhulümüz kal
mıştır; denilmekte idi. 

Bundan sonra, Nureddlnin vekili, 
mUekkilinln aklı vaziyetinin boz1'Uk ol
duğunu sliyliyerek, mUtahede altına 
alınmasmı istedi. · 

Bu istek kabul edildi. Ve gelmiyen 
§ahitlerln celbine karar verilerek du
ruşma ilk kAnunun 25 eıne bırakıldı. 

ispanya isyanı ve 
Çin - Japon harbi 

W- Baştarafı 2 incide 
Ya İspanya harbinin sonuna. yakla.

§ıyoruz, yahut da yeni bir dUnya. har
binin arifesindeyiz. Ya İtalya birkaç 
haf ta veya. ay sonra bu itte kopara
bildiğini kar sayarak kuvvetlerini ge
ri çekecek, yahut da Almanya ile blr 
likte işi o kadar derinlere götlirmüı 
olacaktır ki İngiltere ve Fransa ar -
tık seyirci vaziyetinde kalamıyacak
lardır. 

"" * • 
Felaketler ekseriya tek gelmez. Çin 

§ehirlerinin Japon tayyareleri tara -
fından bombardımanı da. bundan da· 
ha fena bir zamş.na tesadüf edcmeT.di. 
lngiltcrc efkan umumiyesi İspanyada
ki ecnebi müdahalesini durdurmaya 
çalışan hükfunetine zahir olması icab 
edeceği ı;ıu sırada, daha fazla Çln-Ja. 
pon harbiyle meşgul olmaktadır. A· 
lınan tedbirlerin tesadiifi olmayıp mu 
ayyen bir siyasetin bir kısmını teşkil 
ettiğini ispat edemediğimiz takdirde 
Nyon konferansının tesirleri sıfıra i
necektir. 

Çini Japonyadan kurtarmak için a-- Hayır, kim görmüş; ben rahat. 
swm zaten kendimi bilmiyorum. lınacak ilk tedbir Akdenizde olmalıdır. 

- Sulh hAkimf ve mUddeiumumi 
lSnUnde itiraf etmipiıı. 

- Hayır. 
Nureddf nln devamlı lnkA.rından son 

ra mUddelumumtye verdiği ifade 
okundu. 

Nureddin bu yazılı if adeslnde §U 
noktaya itiraz etti: 

- Ben cıgara. içmem bit defa. 
- Bu iradeyi sen vermedin mi? 

. - Hayır. Bir §eyler yaZdılar. Sonra 
aa lınza ettfrdiJer. 

Bundan sonra Üsküdar itfaiyesi 
grup Amirinin verdiği rapor &eklinde
ki ilade1l okundu. tf adede "o gece 
y&n.gıru haber alınca gittik. Yangında 
gaz kokusu Yoktu ve böyle bir şeye 
de teaadut edilemedi.,. deniyordu. Son
ra yangının mhuru hakkında tetkik
ler ve keşif yapan ehli vukuftan ge-

Mostrahk 
mallar 

-

AfltaJ resmine tAbl 
tutulacak mı ? 

Şehir ttıc.4.:llsi dün bu devrenin son 
toplantrımı yaptı. İçtimada bazı gazi
no n kahvelerin bölmelerle ayrılarak, 
buralarda berberlik yapıldığı ve bunun 
da aıhhate mu.zir olduğu ileri sürülerek 
nıenı lıtenmiı, fakat encUmence yapı· 
lan tetkUratta bunda bir mahzur olmadı· 
it anlaııtdıft için, encUmenin ret teklifi, 
mecllıçe de kabul edilmi§tir. I • 

Bundan ıonra afiıaj talimatnamesi
nin rnJzakereıine geçilmiı ve hararetli 

• mUnakaıalar olmuıtur. Talimatnamede 
tethir olunat.:ak her nevi mostralcrdan 
afi§aj resmi alrnmaar llzım geldiği yazıl 
dığın.dan, baır aıalar maddede sarahat 
olmadığı için bütün vitrinlerde teşhir e 
ilecek moıtrılrk mallar için beleiyeden 
nıhut almak li.ıım geleceğini, halbu
ki bunun doğru olmadığını söylemişler
.dir. Bunun aksini iddia edenler de ol
mu§. maddenin mutlak olduğunu ve bun 
dan vatanda§ın zarar göreceğini ileri 
ıUrnıtiılerdir. Neticede, bu meselenin 
mühim olduğu, ve son dakikada n:cc-

1·c geldi~ için acele müzakeresi doğ- . 
ı.e "' ' .. k l ru otmaöığt ileri o:irillereK. muza ere 
iulıat dev:-csine bırakıldı . 

İtalya, Almanya ve Japonyanm tutul
dukları hastalığın arazı aynıdır. Bu
nun devası da lspa~yada bulunabilir. 
Hele Amerika birleşik bükü.metleri • 
nin böyle bir tednvi tedbirine iştirak 
edeceğinden şiiphe edilmemelidir. 

Amerika hariciye \•ekili Mister Cor
velt de bir nutkunda Ametikada te
kip edeceğini, daha doğrusu İngiltere 
ile yan yana yürüyeceğini birçok de
falar ima etnıf3tlr. Releicümhur Ruz
vclt do bir nutukunda Amcrikada te
cerrtid styruıcu gUdenierc öyle hUcuın 
etmiştir ki, bunu ya dU~ünceelzce, ya
hut da Pôk cc.surane bir hareket ola· 
:rak kabul etmek lazımdır. 

BugUnkU duruma göre acaba Japon· 
ya beynelmilel bir tazyike uğratıla • 
maz mı? Çlndekt 1ngllfıı ~rmayest a
§afı yukarı Amerikan sermayesinin al 
tı misli faıladır. Buna rağmen tngil· 
tere Çine döktütu etek CJoluım eerve
ti icabmCla muha.taza için rI!lke gir
mekte o nispette bilyUk bir tehalUk 
göstercmlyecektlr. ÇUnkU ortada Ka· 
liforniyalılann Japon ıstUA.sr korku -
su ve miibalağaya ka~an Amerikan 
efkarı umumiyesi hakkaniyet gayre
ti gibi evvelden dü~ünUimesine Jmk4n 
olmıyan cal tcreddUd noktalar var -
dır. İngilizlerin Japonyayı durdurmak 
istedikleri pek kuvvetli ve maddi se
bebler, Amcrikamn ise bu durdurma 
işini yapabileceği pek kuvvetli sili.hla
rı var. 1935 senesinde Japonya itha
lat ticaretinin yüzde 24 il ve ihracat 
ticaretinin de yU7.de 16 sı Amerika i
le olmuştur. Bu ticaretin durması Çin 
Japon harbinin durması d~mcktir. o 
takdirde de Amerika bir takım eko
nomik yükler altına girmiş olacak
tır. . . .. 

Bugün ha.rb korkusu herk~i 0 ka
dar sarmu~tır ki umumi telnkk' .. . • • •• ıye 
gore dıinya 8U1Ml ancak bUtriik d 
!etler b" "'k "' cv
t k . uyu mes'uliyctlerc girdikleri t d;rd~ kat'iyetJe teesaus cdöbllecek-
ır. şlerin gidiçi; beynelmilel meae

lel~rdc en iyi eiyru:ctin doğruluk 8lya
setı ve en fcnasınm d k k k 

v • a or a. lık ol-
d.ugun u bıze bir kere da.ha 6#z'etecek
tır. 

Vernon Bartlct 

HABER - l\Jieam ı>oıtuı 

İÇERDE: 
• Topkapı sarayındaki me§hur ÇfnlU k!Sf 

kUn tamirine karar verllmig, ketfiDe bqlaıı 
mııtzr. 

• Dly&rbeldr ve ElAzü Yll&yeUerfn!rı a~ 
lan "Diyarbakır,. ve Elazık., olarak defiıU 
rJlml§Ur. 

• .tBtanbul Emı:ıJyet dlrekUlrllllünün D&k 
ledeceğl Sanuaryu harımın tamlrtne bag 
Ianrnt§trr. Handa bUı tadil&t yapılacaktır. 

• EminönU belcdJye zabıtuı: dUn mmtaka 
ımdl\ on lkl lokanta teru, etml§, basılan 

hakr.rnda belediye naamıanna riayet etme 
diklerinden dolayı zabıt tutmu,tur. 

• Elkl LWe lafı flrkeUnbl tmu,uı Vekil 
ler htyeU kar&rlle teeb..,Dmlftır. 

• TUrk borcu t&h\'UlertııJa tedlyufne ya 
rm 'baflaue~tır. Kuponlar frank heaablle 
10,fO çent Uaertnden nrflecekUr. 

• Berberler cemıyeU, idare he)'etl, kurs 
rıınnemıı berberlerbl caırıtmımamuma 
karar verrzı.lıUr. 

• 

l.İniversiteliler 
Avosturyada bUyUk 

nUmaylşler 
yapıyorlar 

V:lyana, 23 (A,A,) - Tıp fakUlte
ılnde tahsil mUddetinln uzatılması
na dair ne~redflen kararname, bek
lenilen silk{lnetl temin edenıemlşttr. 

'üniversiteler talebesi nümayişleri 
geniş bir nlsbet almaya başlamıştrr. 

Tıp fakUitelerl talebelerinin grev 
ve nUmayişlerinden ıonra politek
nlk talebesi de mekteJ>lerl önUndekl 
polis kordonunu yararak nümayişler 
de bulunmuşlardrr. 

Yüksek ticaret mektebinde de hA 
dlıeler olmuş ve talebe sokaklarda 
nUmaylşlere gtrlşmlşlerdtr. Polis nU 
mayişçllert dağıtmış ve 4 5 kişi tev
ki t ecUlmtştlr. 

Graı UntTerstteıt önUnde de 300 
talebe nUmayft' yapmıf} ve fakat rek
törUn arzusu Uzerlne dağılmışlardır. 

tnnsbruck tıp fakUltest talebesi 
de Vtyanadakl uka.da$larlle tesa
nüt göstorerek grev llln etmişlerdir. 

~4 lKtNCtrEŞRlN -~ 

!l4Ci.Pı düJoe ld: ..... .... ... .... ~ 
Cçünc:O 
Mustafa 

Pırusya 1Kıra111~ <dl e rıı m dl rrn ec.F 
Dstaycır i cıcl• 
_.. Bnştarafı .2 l~ ol• 

başka gönderecek münecciıııl• 
madığrnı bildiriniz!.,, ideli. 

Acaba Üçüncü Mustafa bu ac:ı 
1
,_ 

ten bir ibret hissesi çıkardı mı~. 
zeri .. Bu defa da ' 'Nemçeluler ~ 
den,, müneccimler getirtme~e rfSS4lf"t 

Ne dmiyctle idare edilıyo 

değil mi?. . .. ti 
Hüseyin Rüıtü Ti~ 

G~ 
ISTANBUL: . 'J(tflll' 

• Kacakgdılı &ııımık n ben.birce takip 
eylemek U.U., htıkQınıtlmlsle '!Ulludatn 

aruında An1carada lıualanan •uk&wllDID BOM BALA R 
=~~u:~::ı:n~=·=· ı~ VAGARKEN 

18,80 p!Akta danı m~. ıt ~ 
ve arkadaıtan taratmdan Ttü"k • ır#' 
19,30 hava raporu, 19,3~ Rad10 ~ -(/1 
dram komedi •(Dengi dengine),~ 

Tllrktye vı Yunamata.n arumda kaç&JcGJ]rfa 1 
meydan vertlml)'ecekUr. 

• Kaptan Vaqeı adJDd& blrf blrlnct sulh 
ceza mahkemeatnce teYJd.f edllmlfUr. Vanret Baı rollerde: 
bur klıuelert paaaportaus olarak Yunanlı B 11 

ıa haberleri, 20 Mustafa ve '=-'"' ~ 
taratmd&ii Türk mualldai n ıı-~ 
lan, 20,ao Ömer Rıza tar&flDdaO tll' 
88yleT, 20,•~ Nedbe vı ar~JOI"' 
fmdaıı Ttlrk muaikllt n balk r--~ 

(S.A.) 21,ırs orkestra, 22,1rs aJaııl ~ 
lerl, 22,30 pllkla aQlolar, opera -re ~ 
parçalan, 22,ım aon ha.betler " 
gtlnUn programı, 2! son. 

tana kaçınnakta.n suotudur. Fey Wray • Ralpb e amy 
• Bebek - tıtın79 ,-otunwı lnpmıa ya 

kında ba§lanacaktrr. Yolun yapılma muratı 
olarak 466 bin Ura harcanacaktır. Yol beton 
- aafaıt olarak yapılacak 939 y1lı nlbaye 
tJnde blteoektır. 

• Huauıd idareler taratmdaıı, bu yıl 4& le~ 
Jere damızlık bofa verilecektir. Bu huau.ta 
yeni bir tatımatnarne yapr1mrebr. BotnLJann 
zıyamdan ve haatatanrrt&Stndan ·muhtarlar 
muul tutuıacaktrr. Bof&tara klly korucuıarr 
bakacaktır. 

• şarkt Ttaky&da.n Ç&t&Je& yoluyla r•te 
cek ve Akdeıılze gidecek hayvanlar ,Und\12 
Rami kllyUne gelince orada bekleUJecek ve 
gece ıaat 24 den sonra, fehre sokulacaktır. 
Ha)'\·aıt bor1&ama gidecek ha)'?&Dlat da, ıe 
hlr içinden rectrtlnUyecek, Ramiden Ali 1dl 
çUk ve Allbey k!!y1erl yoluyla Karutaca 
götUrlllecekl•rdfr. 

• İngiliz hazine mllalqarı Vateae, TUrk -
lnttlllz rrtaıt ve tıcaT"t munuebeUerlnlıı mkf 
§aft etrafmda tl'tklklerde bulunmak nzere, 
h&tta sonuna kadar Aııkırada katacaktır. 

• Türkiye - Polonya ticaret anlatman 
müzakereleri bftmıı ve anlqmaya .ah çe 
kllmlıtır. 

• TUrkoffa genel retıt Burhan ZJhnf AnJ(a 

radan gelmlf, batı tetkikler yaphkt&n 
ııonra hemen feri dllnm~tUr. Burhan Zlh 
nıntn tok tnUhlm bir mesele etrafmda tnce 
lemeler yaptığı 118ylenmektedfr. 

DJŞARDA·: 
• Yuıı&nlatand& gil7& kantıklıklar cıktı: 

ğma dair baaı :yab&ııcı memleket gazetelei"I 
nln ne•rlyatı Yunanlatanda hayretle k&rfılan 
mııtır. BUUln rrtetnıekette tam. bir ıUkQ.n hll 
küm sUnnektedlr. 

• Macar endU.trt nasaretlnfn bir teblltfne 
ıröre Szebtabderjan civarında Llapede fftf' 
kalldı bol tkl petrol kaynafı bulunmUftur. 
Bin yUz metre detlnlfln.den çıkan bu petrol 
en temiz rıevtndendlr. tkl &'Un içinde yedi 
vagon Pttrnl ıatt!Uıat olunmuştur. 

• Rornanya bqveklll Ttataresko, hUkO. 
met naınrrıa, ıntllete hltabtll ~fm b&fl&nfleı 
tellkkl t411erı bir beyamıame rıef"tznltUr. 

• BelolJtacta Jcablne büJU'Uı 21 gUndenbftf 
devacı etaeeını ntmen bllllll sau olmamrı 
tır. Xraı, ~ dımokraU&tdaıl Tachot 
fen "9 IOlyaliatterdeD Jlrmatte k&blaeyt kur 
matı tQUı •tmlf s.e de bu tıtuft her IJdll 
de rtddtbaifterdlr. 

• Belefklda Oat&m& flbrlrıde l'lamaa 
nuY'Oll&lııt mebullarmd&n IAUrfd&n D• 
Vfltyet meeıtat uaaı Van Bteenlanrt, teJu1n 
ıo'kak bl.fll.rmdakl pllklarda tr&narsca 7UI 
tan, ceklc ne 'kınp llJerkerı mtthut cOrllm 
ha1tnde 1&kalanmrflardıt. 

• Almaa - AvuatQl'7& tlcant mtıaken 
ıert 2oas haalr&IUD& J&adar mers,.tte Jraıa 
cak olan bir Koııdua '\'tveadllaln hnıam& 
mllılcer Olnıtaftur. 

• tnıuı. ... ile Slaın &rumda yeni bir mu 
&had. Y&pılmrgtır. B&ftlkOk da tmaJınan 
bu JllU'1ıeclt do1Uu1c, ticaret YI lt7!18elabı 
mukaveteatdll'. Ve sıamın tam n mtllt&ldl 
bir c!evtet olarak ecnebi bir dmeUe imza 
ladığı ilk ılyaal vesikadır. 

• KudUete dUn neırcıunan bir emlrname 
dl! İng'flia tevkallde komltertnlıl at hakkı 
diva>ıt harpterce yerilecek idsm kararlarmda 
tatbik edileırılyeceıJi llAıı olunnıuıtur. 

• A vanı ks.maraamda btr IUale cevap ve 
ren lnglllz harbiye num Bellaka demlotlr 
ki: ''1936 lklnclk!nunUJ?& alt olan en ıon 
resrnr rnatQmata göre Sovyet ordusunun ha 
zert mevcudu ı.300.000 dlr. ô tarihten eonra 
hiçbir te'bllı&t y&pılm&mt§ltl' . ., 

• 1'rama4a ziraat llyaaetl hakkında Ayan 
meeuatnln yaptJtı mUzakereler 100 muhalife 
kal"§ı 112 l'l)'le hU1ıt0.mete ltlmat beyan olun 
maııue netlcıelenınııur. 

• Jloman:yada milli k8ytU p&rtlll relal MI 
h&t&Che partıaınl lkUdar mevkime getlnne 
dili aebebfnden dolayı laWa etmtı '" ıdyaat 
hayattan ç•kUnılıtır. Partt, relaltıfne eski 
bqvekn ve e::~ parti Hl91 .Jullu. Kanıuyu 
set1rm1ttır. lhıılu put!nJD krt.llrtı ve meı 
ruU rcJl::ıl tutacatmı blldlrmifUr. 

Görmeden anla 

tı]amıy&Cak, bU 

tuıı arzularmızı 

canlı olarak kartı 

nıu çıkaracak 

h&yret edece11n1z 

bUyUk filmler ıe 
rialnden 

BUGUN matinelerden IUbaren 

AL KAZAR 
Sinemasında ba,hyor 

BtraRq; ~ 
18 Rumen mllzltf, 20,03 p1Pt ~ 

Banjo koıı.aerl, 21,36 vlyol~ 
22,10 prkılarr, 22,•G radyo 1'a~ 
BUDAPEŞTIC: -

ID,20 pllk, 20,20 radyo orke!~ fi 
ıentoalk kon.ter, 23,10 fllaı. !il 
danı havalan, 24,10 cubaı:ld, 
BERLINı _.,. 1'. 

19, kUçUk orkutra, 20,10 ı~ ;,; 
aer, 21,0:S radyo orkestralt. 
mllzlk, ve danı havalan, 

ROXA: ~ 
21,80 haf1f mll%tk, 22 radYo 

23,t:s cub&Dd, 
VABŞOVA: ~ 

18,11:1 orkestra konseri, 20,SO ~ ti 
21, pl&k, 22 Şopen reııtaıı, 2s, 
kutruı, ..../ 

Öalma En iyi Filmler: gösteren f" 

Ş 1 K sinema bugiln 98'1-88 sinema metJ: 
mine bir çok yeniliklerle başlıgo;,,, 

Muhterem :nUıterUerinin istiraı1ıatlerini temin için battan ata it 'f'itı) 
lükı koltuklar. ~ ~ ~ 

Sesli makineleri yenl~n 'Amerikanın en mefhur R. C. 'A. I' 
lerile techiz edilınit olmakla ve len güzel filmleri ainemaınızdia. ıgCSrceıt 
nize hiç ıüphe yoktur • 

BALALAYKA 
BaıroUerde: ANNA STEN - HENRY W1LCOXON'iln 

Afk ve ihtiru fimıi 

KOMOR 
SOBALARI 

SATiE 
de 

VERESiYE 

grip, romatiıtrl' 
felm ve 
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Yüz 
Görümlüğü 
DUnllU kıı~ hüli . 

Yı.ıan: Muat&fa Niyazi 
•·oo·u aaıı. 

gibi Kurbatı., Atiadolunun ~Ul'nrllt 
ııt ~C§ll b!t ktıyUnde dellrmencldlr. Ay 
Ve 11.nda, rehin mukabili !al&le pata 

1 t'lnektedır. 1tehJn liıtakılan mücevher 
•rLtı l ~ Çliıde bir çlfl küpe \'ar ki, bir u 

k& lr bUtUn lttıy dellkanıııarını yakıp 
ıe;'ratı vıı timdi bb.§k&slle evli bulunan 

1.ıreye attUr. 
t ~ •abih, sarı Zeture, Dt'll Kurbana 
p '

1 
l~or, \'e, bir aralık, rehin bırakıl&ı:ı kU 

~ eti iade ıartıle, gUiel kadın D•'lf Kur 
~ın kollarına düıüyor. 

0111 
•duı gtlUkten tıonra, Kurban piftnan 

iltt!°r Ve, küpeleri geri atmak çareletlnl 
..,unuyor. 

Ne 1 t~tl 0 tırea olsun hemen yarından 
'ku >'Ok kasabnya ıtdlp çandumaya 
bıı l>elerım calındı,. diyecekti. .Amu 
,,;1 'akat bir lşdi canını .. Karı her 
''kı ruıe alırôa ... '\'olt. yok en lyhıl 
''ti\ tltı al\babı olan kururncu»a 
•ııı~~labatın ini bu, boyu bu., diye 

N Intt.k dnha rnunaelpll. 
>'an e htısa, iş 1ıonunda huknmete da 
kuy l\l!akt ama, eğer böyle ;)'aparea 
llkı Untcudan bir akıl danışır. böyle· 
~c iş usullle yapılmış olurdu. 

leri rtesı gUn kasabaya giderek bu I• 
lla a~llahrn iznlle becermeği kafası

O nmakıllı koymuştu 
tı 1•1 ,.;lin ara sıra. ya1>acaklarını ha
llur~ ' ''O bunu kafasında işledi, u. 

li 
\"armandan kalkılmak üzereydi. 

~as azın bunaltıcı sıcakları, ortalığı 
•rı.~l> kavuruyordu. Havada uçuşan 
~llsean tozları, harmancılarıtı terli 
ltrı.1ı ~ertnc ıslak yllzletlnc ı·apışıp 
lıUn~ 0rdu. Puçu Rıza çaı·dağın ö· 
ili: en döven sUı·cıı karısına aealen 

~ A, Zcture .. Beri bak gr .. 
l'e~ efuro başını kocasına döndUre· 

..._ ~evap Yerdi: 
...... Ne vn )'ahu?. 

"'r, Geı, beri bak .. Sana bi şe;t· edl· 
) ırı •• jb 

~O§t Venden atladr, korasına doğru 
~ u. lllran içinde kafasından ne

llluet nedi.. Hastaya bir ee>' ml ol-
ç U 8.Cep? 

"en ardağa girdi. Çocuğun taman 
giz t YUzUnü, her zamanki gibi hal
l~ı t arsız kımıldandığını görUnce 

.._ erabtadı. 
~O(>u /\. Ynhu, ödünmU koparayazdın. 
Qarıdh dağlara, taşlara. bir hal oldu 

'O 1Ydıma .• dedi. 
laraı; Yaşındaki kızlarr Ane usak
aınO:nberı hastaydr. Dir tUrlU ardını 
d~ıı 1M1ktnrı "sUrgUn,. ı:ocuğu iğne-

''s »llğe ce,·irm işti. 
llıa.ı,Urguııu tutsun "diye su içine .. 
~1rn1 ttıı clcmedHer, kil suyu mu f. 

(] ~diler l .. 
ı-t 0; Selellm btltUn hunların hiç bt-
t61<ınra etmemiş ~ocuk gün gUnden 
~lld. lir,, ta sonra işte böyle yavru 
~aı~r, bir deri, blr kemikten ibaret 

J t ıştı. 
dl, t:eltı 111 n: •. • Inrrna ~elmemiş de~ll 
da nll.knt bunn Yl\kltlı>rl olmuyordu 
~ııİattrak, harman Mrken. aylak hlı: 
t~ke. lıtnıısıardı . Poçu. içini çeke -

ıt\ı;~ A.. ı·ahu. dedi. Yüreğim ı>lver
~'dar!Jıınu ctngcnclk (serçe) kuşu 
)'•ataı·r-ntdı . Sen şunu al da. Mtrn· 
ıtıı·e<' ~ hekime götilr bakalım, ne 
r,lta ~k nunun t;Unahını rnrrn ah-

lı~ iz ~ekerlz. 
lıtırı lc.iın 'b"dava tnıiş.. dediler. 

ı:ı dura dura gUıtUıı blrln6e Al-

lah geclnden yersin ö!Up gidecek ... 
ıtelbet heklfn bir "hab .. felen ve

ril' uo çocuğun sUrgününUıı önünü a
lırız .. llillbUl Murndın o~lundakl sur 
;;ünü de buldır o hekim önlemiş. 
Öle)'gUtı Muı'atHlan duyduın. 

Bon işin hakkıııdan gelirlııı, zatı 
ıen de alcşama kötie · kavuşursun. 
~lmdl tein sırası değil,. Hadi, Allah 
rast getirsin .. 

Karr, koranın gözleri rloluyor, ço
cuk ıllyır ,.e halsiz 'ıh, ıh.,larlu lnıt
yordu .• 
KRdın eşelcblndl. "etekbezl,.ne 

!'arıtmış Ayşeyi kuoaAına aldı. Ço
eutun ''halt. canı kalmamış bir şey
di,. kuş kadar hafifti. 

- Hoşuma kal ynhu .. 
- lttldl AılRh rnst getlrRln. 
Amin .. amin, <'Umle Muhammed 

Um tntıtln kll~rlc bcra lıf!r, hl zl 11 ki ne 
do $Ua Yr.ri!iıı. 

lcpclerlndo Kız1tın i)~le gUneşl 
kıt:rn ryord u. 

Zefııre çocuAun ltRliM yilrcği da
yan mnt' .:nıdnn ~·UıUnô bnkRmaz ol
mu,tu. 

AUee 61Untdcn flnelkl sessiz. ağır 
uykulara benıP.r bir dl\lt;ınlık için
deydi. Ha1!4iZ klrılikleı·fnin irice ör
temediği donuk ,;özleri Ye sapsarı 
YÜZÜYie ölildCll rnrksızdı. 
• DBylcco yUr~ğ'lnl parçnla.ran ınan
zara)'ı da görmemiş oluyordu. Yol
lar uznd1kça uznclılar. • 

l{n~;hay
0

a \'~rc\ıgınıln lkinrli 
muF>tu. İJoktor. daircıtle deıildi. 

Hallhc acryan odacı: 

ol-

- Bacı parnn varsa c\·lne J;il. 
< .• ) nınhıılleeıııılo oturur. Ornya ,•ar, 
kime sorean blllr. diye )'ol tösterdi. 

Kadınrn içi sır.1ırord11 . :Ne ynpa-
caktı?. Nereden ırnra lıulncaktı? Y& 
mnda on para bile yoktu. 

Dirden koynuntıakl kUpc • ~ ı·I ha· 
trrladı. Uzun bir tcı'eddUt ~cçlrdt. 
Bu iki "yükte hatır, panatıa Uır,. 
şeyden Anıo ağır bnetı. 

Zil.len klil)Clerl taklığı .:mı \'ard.ı 
kU Hiç olmaısa l.ıunu stu tla, he
kim pırast yapardı. 

Kö~e başındaki kuyumcuya doğ
ru yurudu, Kuyuıncu kUpclerl dik
katle gözden geçirlyör, mı tarafına 
bakıyordu . 

Oözlerlnln lı,;:l güle güle: 
- Bıı.cı, bUnlnn senin mi? diye sor 

du. 
- Kimin olacak, hclbet ' benım. 
Adanı, Zeturenln söylediklerini 

duymamı$ gibi: 
- Dacı bunlar senin mi? sualini 

tekrarladı. 
Kadın, bu defa eornp Yermedi. 
YüıU snp.arıydı; eli, ayağı sapır 

sapıt' tttremMc bnşlamıŞtı. Boğazı
na tıkılan bir ~ey cevap vcrm('sllle 
mani oluyorclu. 

Bir g6zU kör kuyumcu: 
- Ben !Jö)•le çalınmış mal ala· ı 

mam, dedi. 
Fakat küpclf'rl vermiyor, elinde tu 

1 

• tuyordu. O. bu teıleden inme itham 
karşrsındn bUsbütün afallaştı. !\o ~·a
pacn,1111, ne eU)'ltreceğittl kestiroml 
yor<lu. 

ntr ıtra. kUpeyt kapıp kaı:mak is
tedi, Hattl kaptı. ,.e kaçmağn baş• 
Jadr. KU)'UnH' tl nrk!\sındırn ayazı çık 
ttğr kkdar: 

- Hırsız var. işte kaçry,.- •utun, 
dl~·e bd;ırı;rordu. 

PUkkftnlardan frrhyan ('Sn'\r, len-

Halıtalaruu anlatan: Mart Rişar 
Fr•n•• .un en met~ur kadın oaeuau 

---13-

tirı.~0~tuk çehresinde bilyük bir heye· 
ı •de . k _ sı o unuyordu. 

tı layı "i azık üçümüzün de buluımamı
bir ıc tdi ve bu görüımeden evnl hii 

Y Yapmamamızı rica etti -A . 
nnentı burada mı' -.. . llttge 'Y•t bundan döı t ıün evvel 

clarıbcr~lttitini bana bildirdi. O Htntn• 
ı, ı onun h ,_ . • 

lllat:ıırn. h :nda hıç bır haber a-

Yazan: 
ve alçak sesle iıhc etti: 

- Batına bir felAkct gelmiı olma
sından korkuyorum. 

Lü sinin ifşaatı 
Ben tuvaletim! }'apar. çamurlu elbl

ıetedmi aeği§tirirken, Lüsi endiıeli bir 
tavurlt bana bakıyordu. 

- Beni dinleyin Mart, dedi. Doğ
ru ıÖ)•ltyin , annem size bir şeyler aıılat 
ti Mr?? 

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

HABl=:R - Ak~am postaaı 5 
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Kaıraıramı verr<9JDm: Ameoe @Dac:a~om i 

Fabrika direktörüne yorgun ve 
bitkin görünmek istiyordum 

fabrikada bana gösteıecellleri b;i hec~rehlleceh miyim? Buna 
aair müsbet veyc1 nıe11Ji hüllmii u . .,lafJaşılar veıecek 

Bu vaıiyet ICarıısında benim için ya· 
racak İ';. aranması ve bulunması ~amıına 
mUtevakXıf olan itler pe§inde koşma
ma!C, doğrudan ~oğruya bir fabriltaya 
a:nele olarak nıUracaat clmekti. Bu 
şüphesiz ki daha enteresan olacakti. 

Bir kaç gün, işçilerl e, yan yana, baş 
başa bulunacak ve onların hususiyet -
Jerine girmeye muvaffak !llacaktım. Bu 
nun bana kazandıracağı bir çok taraf -
l:ttı bulunacaktı: 

Bir defa ben, şahsan. bir başka ~le • 
me katılmanın zevkini duyacaktım. 

Sonra da, kısa bir zaman için olan, ka
fa çalışması yerine el işini koymuş bu
lunacaktım. 

Hayatı kitap sayfalan arasından gö
renlerle dostluk yerine, hayatı hayattan 
oğrenmişlerlc dostluklar peyda etmek 
istenmiyeııtk bir feY ıni olurdu? 

Bunların, hayatın bilm,ıJiğim, görme 
diğim sayfalarını önüme açıp göster · 
meyeceklerini kim temin ederdi?. 

* • • 
Sonbaharın sıcak bir ıünüydü . Mat

baaya §Öyle bir uğradıktan sonra, çok 
işçi !rnlalnan ve ilk müracaatımda alın· 
mam ihtimalleri kuvvetli bulunan bir 
fabrika yoluna dü~tüm. 

Sııat 10.50 ... Sabahleyin evden ayrı -
lırkeh, benden istemeleri muhtemel o
lan vesikayı, yeni hüfuı kağıdımı, el 

çantartıın isine yerleıtirdim. Yolda bir 
aralık durup çantamı açlrak bunu tek
rar göztlen geçirdim. 

Bana CSyle geliyor ki, başvuracafım 
bu fabrikaya beni hemen ~lacakla.rdtr ... 
Bu, §Uphe yok ki bir hhı .• Belki de böy
le olmayacak oradan ilmitlerim kırılmış 
bir halde ve geri dCSnmek ıecburlyetln· 

de kalacağım .. Bunu zaman, daha döğ -
nısu ıu önümdeki bir kaç saat göstere
cek •. 

Kış bat'angıcında olmamıza rağmen, 

yazdan kalmt§, ııcak mı sıcak bir glin .. 
1herim~ geçi11diğim siyah göğilılük, 
günetin hııraretini Adeta 1.Jir pertanr~ 

ı' • blrL." ı c ı·ldc Yaknladılar. l 
Karalrnlda ne sordularsa. cevap 

veremiyor. yalnız ağlıyordu . Ne dl
yea~!t ~"? • - .. ;ııu ban:.ı o kendi günUl 
rn~n!!ll o ,·erdi .. ıiı. 'li)1ccektl? Koca
sını ıı hail rıc olurdu? Kendisine ne 
derlerdi sonra? 

Dıınları. "I)c'll,.nhı ikoncll gUnül 
rıznslio \'erıliğini söylemeğe hlr tur
lü dlll varmıyor, orndl\kllel"ln hepsi 
bunu nasıl ttJdığını l'>lllyortarınış gl
hl, yUzlerino bakmtıktan utanı)•or
lardı. 

Geceyarıs111n do~ru köyden çn!ır 
tılnn De'li vo lrn<'nsı geldiler. 

l\:urban "kuyumcuyn bir küpesi 
çahnclığını, gl>z kulak olmasını ten
blhl~dlğini., söyledi. Ve Rıza tarafın 
elan rchln bıl'akıl:ın küpelerin niha
yet bir gün ortadan kaybolduğunu,, 
anlnttr. 

Küpe ka)'bolduğu gün, dc~lrmene 
hu kadından hMl'a klınse gelmediği 
tlerl ııUrUlUyordıı. 

7.nten küpelerin bu kadında cıks 

- Neyi kasteetmek istediğiniri an
liyam 'yorum. 

- Meşguliyetlerinin mahiyetini ıi· 
zc söyledi mi? 

- Htm tvet, hem hayrr. Bana vaka 
bir çÔk: uydurına şeyler söyledi, fakat 
ben, hakikati keşfetm'~ olduğumu zan· 
nedi yorum. 

Genç tuz, ayağa kalktı. Bana dogru 
geldi. Yüzü bembeyaz kesilmitti. Tit· 
rek bir ı~sle kelteledi: 

- Onu göıttliyordunuz değil mi? 
Onu tevkif ettirmek mi istiyordunuz? 

- Evet, geçirdiğim küçük kau ol
masaydı, onu ilk karakola ihbar ectecek 

tim. 
Lüsi: 
=- Bundan ctnini:lim, diye mırıldan• 

dı. FakRt bertktt ki her §ey Jak:inin tllh 
mini gibi oldu. 

- Jak~ mı? 
- Sizi obüs deliğinden çıkarr:ııo o-

lan, balıkçı dostum, büyük dostum Ja 
ki .... 

- Dern~lt biliyordu .. 

... ' 
lriyarı 1.:apıctnın gödcrl, kafamda1.-i 

Fabrika önüne geldiğim zaman yor -
g unluktan bitmiş bir haldeydim Sen • 
deliye sendeliye yürüyordum. l<'abrika 
önünde dola~an bir kzç ki§lyi ge:-ide 
b·raka:-ak kapıcı odasına do~ruldum .• 

Hakikati söylemek Iazrmgelirse içim
de. ruhumda, falso yapacağım korku -
su \•artlı. Fakat bu ancak kapıcı odası
nın eıiğine varıncıya kadar devam etti. 
• Kapıcı odasında uzun boylu, iri ya.. 

n. ha§in lıtr adamla karııtaştım. Bu za
ten eşikte oturuyordu. Beni görünce 
§Öyle süzdü. Gözleri, ,kafamın içindeki 
düşünceleri ağzımdan alacak l<adar te
sirliydi. Ken:lisine btraz daha yaltlaı • 
tım. Yutkunarak yüzüne baktım: 

- Kimi arryorsun? ôeôi. 
Bunu o katlar şiddetli ve filnirane 

sormuştu kt biran titredim .Ben kiıtıi a
ramak için gelmiıtim? Söyliyeceğlmi 
aşırnuıtım. Bu dakikaya gelinciye ka

dar yalan •öylemenin bu kal:tar güç bir 
~ey olduğunu aklıma getirmemtıtim. 

Yolda "§6yle yapatım, böyle ederim,, 
diye dil§ünınüıttun. Fakat bütün bunlar 
diltünUIClüğU kadar kolay tatbik edile· tliişiincclcri ağzımdan alacak 1\'fitfot• 

tesirliydi 
························································ • bilecek şeylere benzemiyo~u. 

Boynumu buktUm: i RUportaıı y•p•n : 1 
i Neriman 1 ........................................ " ............. . 
gibi vücudumda topluyor. Saçlarımrn 

her tellnden topuklarıma kadar ter için

deyim-
Gideceğim fabrika (Süreyya pa§a) 

dokuma fabrikasıdır. Buranın iıçisi bol
dur. Elbette bana da bir İ§ verirler. Ve· 
recekleri iti becerebilecek miyim? :Bu
na !dair müsbet veya menfi hükUmle -
rini, beni kontrol edecek uita baıtlar 
verecekler. 

Tam bir saat yol yürüdüm. .PekUa 
bir otobüse atlayarak Ayvansaraya ıi -

~ debilirdim. Fakat böyle yapmadım. Se
bebi de malO.mdu •• Fabrikaya ba~ vur -
duğum anda, yorgun ve bitkin görün -
mek, he.lime acındınnak istiyordum 

mnsr, sonra kocasr Rıınnm o ı:;Un 

karının değirmene gittiğini, bunla
rın kendi tarafından rehin bırnkı
ıan kUpelcr olduğunu tasdik etmest 
vakayr aydınlatmıştı. Kadın hırsız
dı. 

Rıza, Allah gelse ynlan söylemez-
di. ... ' 

Zefure . h{tıa ağzını açıp da, bir ko 
Jimccik olsun söylememişti. -Artı sıra kocasının şu düşmnn düş 
man kendisini baştnn nşatr sUzerek 
sonra, tenezzUl etnıtyor glbl başını 

öto ynnn çevirlşile, - küpeleri "yUz 
görlim lUğü., diye tnk trğr gerdek ge
cesinc\eki yUıilnil hatırlıyordu. 

Ye işte o zaman, korku, u t anç 
mltniklerlle ltırışan yUzUnde bir gU
ıumscnıe da.lnglanıverdi. 

Yoksn bnşı yerdeyken. - bir 
"yUz görUmlUğü., yüzünden - başına 
gelen bu heH\ln.rın scbeblcrlnl nrnş
tırıyor zannını verecek kttdar dalgın 
\'ô dUşüncellydf. 

SON 

- Evet, sizi yaraliyan çiviyi de a
yakkabtnııa ben koymuıtum 1 

- Nasıl? .. diye tıağırdıtn, beni ıiz 
mi sakatladınız? 

HJrmetkSr bir tavurla elimi tuttu: 

- Siıi ve ayni zamanda annemi kur 
tarmak için, bundan baıka çarem yok 
tu. Onunla beraber vazifeye gitmeniz 
beni her şeyden fazla korkutuyordu. O 
radan bir daha dönmiyecektiniz. Bina 
enaleyh gitmenize mani olmak lazımdı. 

- Anneniz casustur değil mi? 

Dudaklannı isrrdı ve boğuk bir ses 

le: 

- O kendisini çalışmağa mecbur e
den bazı alcakların elinde, bir oyuncak 
tan başka hlr §e}" değildir. Onu her za-

man korumığa ve yaptığı fenalı\darı 

biraz olsun tamir etmeğe salıjtım. 
Annem Alman, ben Belçikalıyım ve va 
tammı severim ... 

Gözlerinden, acı yaşlar döküyordu: ı 

- Fakat, Maksim benden çckini· ı 
yor. Planlannı alt üst ettiğimi anladı 

- tı istiyorum, Bilmem ki ... Nere • 
ye müracaat ea~eğim?. 

Kapıcı olduğu antaıılan bti adam ya· 
lan söyleyip s5ylt!mediğ'iini anlamak is· 
tiyormuı tlbi beni teltrar gözden ge. 
çirol .. Yahut ta 'bu g6zdcn geçiriıint1e 
bu ma~ayı ben buldwn. Bana ı 

..._ Şlmdiye kiildar hiç bir yetde çalı§ 
matlın Jni? aiye ııordu .• 

- Hayır, dedim. 

Kapısr açık duran bir O.elayı gösterdi: 

- O halde ıuta}'.a ba§vur .. 

- İlk defa İf anyanlar bu odaya mı 
giderler .. 

Bu aptalca sualim kapıcının hoşuna 
&itmiş olacaktı; güldü. 

- Sen maskara bir şeye benziy~sun. 
ister ilk defa, ister, yirmi cefa araınrş 
olsun, herkC11 o kapıya Öaşvurur .. Hay
di gir ... içerdc masa başında oturan ba· 
ya ıöyle .. İşçiye ihtiyacı varsa alır. 

- Ya iş yok derse ben ne yaparım? 
- Ne yapacaksın, sık sık uğrar, iş 

olup olma'dığınr sorarsın .• 
Di§lerimi sıkarak: 

- Felaket! .. Dedim .• 

Bu hayıflanma kaplcıya dokunmu~ 
olacaktı: 

- Nisin felaket, dedin? Çahımaya 
çok mu ihtiyacın vardı? 

- Evet .. Hem pek çok. , 
- Baban yok mu senin? 

- Var amma burada değil.. ırırfbey • . 
lerde krom fabrikasında •. Bize uzaktan 
pek yardımı tdokunmıyor. 

- Sen burada nerede kalıyorsun, 
annen var mı ?. 

- Annem yok. .Ninemle birlikte o • 
turuyoruz, Aksarayda ... 

~ Dc\•ıunı \'ar 

benden kurtulmağa karar verdi. Beni 
Nise gönderecek. 
• Gözlerinde bir sevinç kıvılcır.11 par 

!adı: 

- Ve benim yerime sizi intihap et 
tiler, Mart! 

- Benden ne bikliyorlar'!. 
- İyice bilmiyorum. Fak~t ~!mdi 

öyle zannediyorum ki, sizi hangi işler 
de kulllınacaklarını bilmiyorlar. 

- Niçin "~imdi" diyorsunuz ? 
Lüsinin benden bazr şeyler sakladı 

ğını ve ifşaatında bile annesi tehlikeli 
olabilecek bazı noktaları bana söyleme 
diğini h!ssediyordum. 

Bu kadın ne kadar suçlu olursa ol. 
sun annesi, öz ann .. i değil miydi? 

- Mart. yalvarırım size buraa kalın 
diye devam etti. böylelikle yalnız vata
nınza hizmet etmekle kalmıyacak ayni 
zamanaa, annemi de korumuş olacaksı 
nız 1 Annemin aizc itimadı var t Size ba 
z r aırları söy liyecek, siz ele bunları J o
kiye yetiştireceksiniz ... 

l!9"'" Dc\•amı var 
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Şayanı hayret 
bir yüzme rekoru 

Amerikahlar 
Ve Tokyo 

ol i mpiyat:ıari 
Amerikan' olimpiyat komitesi, geçen 

hafta yapmı§ olduğu bir top1antıda, k'"'O· 
mite ba§kanhğına tt:krar ve müttefi
kan Avery Brundage'yi intihap etmiş 
ve m:.ihim bir karar vermiştir. 

Dkl millsabaka yapmalk lUızere 

Bir Çek güreş takunı 
Dün şehrimize geldi 

Almanyada yapılan müsabakalarda ilk karşılaşma yarın akşam •.,erah tlyatrod8 
Genç bir kız fevkalade 

neticeler elde etti 
Bu karar mucibince, Amerikalılar, 

1940 olimpiyadına, 1936 daki Berlin o
limpiyadına iştirak ettiklerinden daha 
kalabalrk ve kuvvetli bir şekilde gide
ceklerdir. 

Bu karar, - Berlin olimpiyatları 
esnasında olduğu gibi - Japonyanın 

Çine karşı yaptığı harp dolayısiyle A
merikalıların Tokyo olimpiyatlarına iş· 
tirak etmemeleri hususunda vaki olacak 
itirazları önl~mek iç~n verilmiştir. 

Dünya tenis şamo~yonhığunu 

Almanlarkazandı 
Tokyoda yapılan 
müsabakalar çok 
heyecanlı oldu 

Tokyodan verilen malumata göre, 
Osakada tertip edilen dünya tenis şam· 
p :yonluğu maçı bu ayın 18 inde bitmiı 
ve bunu Alman tampiyonu Fon Gram 
kazanmııtır. Heukel'in, Japon p.mpi
yonu Gamagati tarafından yenilmesi ve 
fon Grarn'ın da, yarım finalde Kura
mitsuya galip gelmesi üzerine Japon ve 
Atman tampiyonlan finale kalmıılar· 

dır. 
Bu final maçı, ıörulmemiı bir kala

balık önünde icra edilmit ve - gazete
lerin yazdıklarına göre - bir teniı ma
çında duyulabilecek en büyük bir he
yecan içinde cereyan etmiıtir. Neticede 
Fon Gram 7-9, 6-4, 6-4, 6-4 galip gel 
miıtir. 

Mu.mafih, Japon ıampiyonunun o
:·unu yalnız mütehaaııılar değil, biz
nt Alman ıampiyonunu da hayretler 
içinde bı.rakmıfbr. 

Filhakika, Ya.magafinin kıta bir%&· 
man içinde ıöıterdiği terakki, akıllara 
durgunluk verd.:ek kadar büyüktür. 

Dün şehrimize Çekoslovakyanın 1 
tanınmış güreşçilerinden müteşekkil 
bir takım geJmlştir. Dlnaradi klübü 
ne mensup olan bu gUreşcller sekiz 
sporcu, iki tdaıreclden müteşekkil
dir. Güneş klübUnde misafir edile
cek pehlivanlardan beşi beynelmi
lel sporculardır. Bundan dolayı Çek 
federasyonu Dinaradl takımına tem 
slıt maç yapmak sallhlyeUnl de ver 
mlştlr. Bu mUsaade uzerlne, TUrkf
yeye gelmeden evvel, bu takım Ro
manyada. Tamışvarda, Rumen miııt 
ta.kımlle çarpışmış ve gallp gelmiş
tir. Diğer Uç şehirde yaptığı tcmsnt 
musabakalardan ise ancak bir tane
sinde 4-3 mağlnp olmuştur. 

!şte bu güreşçiler, yarın ve öbUr
gUn şehrimizde de lkl müsabaka ya
pacaklardır. Birisi grekoromen dtğe 
r1 de serbest güreş olarak yapılacak 
tır. 

Yusuf Asl.an 'Ve Büyük Mııs~ 

Bu haftaki 
lik maçları 

T. S. K. Jstanbul bölgesi futb
01 

ajanlığından: 
28-11-9:!7 pazar gilnU yapılaca~ 

lik maçları: 
Taksim stadı: Saha komiseri JJ•lf" 

rl BUlUn. 
Güneş· Beykoz saat 13 hake!O S• .. 

it Sallhaddin. t 
Galatasaray - 1stanbulspor sa• 

14 ,45 hnl:em Basri Biitün. al 
Yan hakemleri: Halit özbaY1' ' 

ve Tahsin. ti 
Şeref stadı: Saha koınlserl ?JO 

Bosut ı' 
Ortaköy - KaragilmrUk saat 111 

hakem Nuri Bosut. Şf 
Topkapı - Vefa ııaat 13 hake~ 

zt Tezcan. 1" 

Ytt'Toarda Mşede Datıimar'Toalı 'kadın yllzücü Hvcgerdir. A~ fsveçli 
Borg yüzerken 

Berlin, (Hususi muha.biri'miz yazı- den biri olan Borg'un 200 metrodaki 

yor) - ~~ pazar.~u.?~.Magdeburg- ı 2:13 ve 400 metroda 4:51 lik derece· 

Fon Gram, Japonwı, Tokyo olim
piyatlannda ve belki ondan daha evvel 
fırsat bulduğu takdirde dünyanın en iyi 
teniaciıini kolaylıkla yenebileceği hu
ıuıunda asla. tereddüt etmediğini söy
lemiştir. 

tik karşılaşma yarın akşam Fe
rah tiyatrosunda olacaktır. 

Çekoslovakyalı sporcular buradan 
derhal !skenderiyeye hareket ede
ceklerdir. Çek gUreşçllerlne karşı c;ı 
kara<'ağrmız takımın, kUçUk Hüse
yin, Yaşar. Yusuf Aslan, Saim, bil· 
yük Mustafa, ve Mersinli Ahmetden 
mürekkep olacağı umulmaktadır. 

Beşiktaş - EyUp saat 14,45 ha•e 
Adnan Akın. rl 

Fenerbahc;e stadı: Saha koıııtee 
Feridun Krlrç. Jı•" 

Beylerbeyi - Sümer ııaat ıs 
d~ es~i bır ;.uzme klubunun senei dev- leri çok güzeldir. 
rıyesıni tes ıt maksadiyle beynelmilel 
bir yilzrne yarışı tertip edildi. Bu ya
rışta evvela Hcina ismindeki Alınan 
yüzücü 200 metro kurbağalamada 
Fransız Cartonnet'e ait Avrupa reko
runu 2 :38,9 dakikaya indirdi. Bugün
kü yarı~a erkeklerden ecnebi olarak 
yal~ İsveçli ve maruf Arne Borg'un 
halefı genç Björn Borg iştirak etmiş
ti. Björn Borg 200 ve 400 metre ser
best müsabakalarına girerek her iki
sinde de çok nefis rekorlarla Alman 

kem Burhan Atak, ı••' 
Fenerbahçe - SUleymanfye 

14,45 hakem Feridun Kılıç. ~ 

6ampiyonunu mağlub etti. 
Bugün değil yalnız A vrupanın, bü

tün dünyanın en değerli yüzUcülerin-

S on ya Heninin 
Yeni partöneri olan tenisçi 

Amatör kalacak 
Nevyorktan verilen bir habere gö

re, meşhur Amerikalı teni~.:i Gene Ma
konun sabık patinaj şampiyonu ve şim
diki sinema yıldızı Sonya Heni ile film 
çevireceği için profesyonel addedilece
ği yolundaki .şayialar asılsızdır. • 

Gene Mako bu filmde, tenis oyna
mıyacağı için, tenis yüzünden para ka 
zand~ğ~ iddia edilemez, binaenaleyh, 
kendııı amatör sayılacaktır. 

100 metro serbest yalnız Almanlar 
arasında cereyan ederek artık ihtiyar
lamakta olan, fakat buna rağmen hl-
18. kimseyi önüne bırakmıyan Fisclıer 
tarafından 1 :Ol dakikada kazanıldı. 
Bu rekor Avrupa için hiçbir zaman şa 
yanı dikkat değildir. 

Şayanı dikkat olan rekor, kadmla.
rın 400 met.Ta rekorudur. 400 metre 
yarışını Danimarkalı 16 yagmdaki ve 
bugiln de spor lleminin yetiştirebile
ceği en büyük kabiliyet olan Ra.gnild 
Hveger 5:12,4 ile kazandı. 

Şunu söylemek kafidir ki ayni gün
de erkekler arasındaki 400 metre ya
rışında, birinci gelen İsveçli Borg ve 
ikinci gelen Alınanya şampiyonu 
Plath hariç, hiçbir yüzücü bu deree&
yi elde edememiştir. Üçüncünün dere
cesi 5 :15 dir ve A vrupanm tanmınıf 
bir yUzücUsUdür. Gayet ufaktefek ve 
narin yapılı bir kız olan Danimarka
lının bu gidişle 1940 olimpiyatlarında 
erkeklerle boy ölçüşen neticeler elde 

Musollnlnin oğlu bir 
arkadaşlle beraber 

Yeni bir tayyare 
rekoru yaptı 
Roma, 22 (A.A.) - Bruno Musoli· 

ni ile arkada.ıı Bieto bin kilometrelik me 
safeyi 500, 1000 ve 2000 kilo yUkle 

aaatte 630 • 430 kilometre ıüratlo ka· 
tetmek suretiyle tcsiı ettikleri beynel· 
milel 9Jrat rekorunu gene kendileri 

kırmttlardır. Eıki rekorlan 618 - 423 lô 
lometre idi. 

Kayak 
Tokya, 22 (A.A.) - Japon kayak 

feedruyonu, Çni - Japon anlaımaz- ı 
lığına rağmen en mUkemmel kayakçı· 
]arından d.. k 
1 

k ~rt ayakçıyr muhtelif mem· 

ALGOPA 
Madeni kutularda olduğundan ter

kibi ve tesiri katigen değişmez, soğuk 
algınlığına, nevra(jiye, baş ve diş ad
ı llarına senelerden beri tecrübe edil
miş en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

IALGOPANI 
Her eczahanede b11ı11n11r 
lsm ine ve SAKALLI rn•r
kasına ıu fen dikkat 

e etlerdeki müsabakalara iıtirak et
mek Uzere A vrupaya göndermiye ka· 
rar vermiıtir. ~ -:::::::::::::::'.~~~~====::~~~~;~ .... ml!l .......... ~.::::::::: ........ .:::::::::::::::::~::::::::::. .. .-~.~e=~pW-

bu hareketinden \'azgeçtl. LA.kin ben fnglliz dos de gemicilerden hiç birinde görünınl1eıı 4Aı, 
tumun yerinde olsaydım, bana büyücek bir 19lr- u ışığı farkedlyorum sandın1. 16~1 •,_. \l/t . I , ı 1 

edeceği şüphesizdir. Buat Er'l8r 

· V'\ co)ıWf ~ıti-v j ıJ 1" :f ) ı 
Haberin cleoJz ve macera romanı ı 

Korsan 2 konvdHm cmf cmfcmfc mfö 
lfzabet devrinin en bUyUk denlz kahramanı a l 
ral Havklns'ln kılıcıdır. Ve eşstz' denizcinin, ia= 
panyol kumandanının sakalını kestiği kılıct , 
Bu bUytık ve dcğerll hazlneyl elinizden kaçır~~k 
lstcmfyP.ceğlnlzl _sanıyorum. Bana yarın geminiz 
le denize çık:ı.cngınızı sOylcmiştiniz, e~er bent d 
beraber ahrsanız kanalın karşı kı 18 e 
mouth'a gcçiYcr!rtz; 81ze kahramanı: 1n:1Ply
gllstcrlrlm.. ı ıcını 

vet de verseler kaptanın öyle bakışile karşılaş- Kaptan Minyatür ile zinciri ve ıca ...ı 
nıaft gözüme alamazdım. Martin Halle: ne .,_.--

Kaptan ııeslnl ince bir alay şivesi ile yumu- Diz bu gece yarısı kalkacağız; 
'J&tarak sordu: i ı ' istersen gemiye gele bil rs n. ,,. 

- Demek benim gemime binmek istiyorsun! Dedi, sonra kUçUk zenciye döndil: yerıerl 
Hey bana. bak "dört gözlU,, : bu antikacı ucuzca - Gel Sipltntcrs. şunları al da. rl 
bir yolculuk yapmak istiyor. sen ne der"in? Ba- koy. ~imdi çocuklar yemeğe başlıynlı°!~ıır" ı~,. 
zlrglnt gemimize alalrm mı? Bir1taç gemici knllct1• bir dakik~er geldle 0 .. 

"Dört gözlU,, olduğu yerden doğruldu. san- odadan tabak tabak yemelder, çerezoka11tı.l"~ıı1J 
ki tçlndekl uykuyu kaçırmak istiyor gthi göğsU- başladı. Bunların Parisln meşhur 1 

01d\ll ol 
n~ birkaç yumruk vurduktan sonrıı. önUn<lekt daki, otellerindeki en nefis ycınekle~ost\l~ tJ' 
hUyUk demir bardağı dibine kadar boşalttı. Bir gördüm. lşte tam bu sırada tngillZ 11cr 
dakika kadar kaptnnn, l\Iartin Hnlle baktı , dü- de dUrterek ayağa kalktı: ,, blı gtd 
!!!Ündü: en sonra: _ Mister Bilak, izininizlc artı~ ı1' 

- Pek iyi, gemiye alnlnn .. Ne olur. bekledi- ruz. de ıcı.rıı1!1._ 
ği yolculuğu yapıversin! - Ne. Bizim gibi sayın bir sosyete ., 13ı.~';O" 

Dört gözlil bunu söylerken kaptana tuhaf doyurmağa tenezzül etmiyor musun~:o·rıar: 'ııı' 
bir biçimde başmr sallamış, kaptan da ona karşı cocuklar, bu Yahudiler yemek yem )aba. ete 

A<.~r.ıı 1..ıv: ı;(,)r - ~r~ynn ··uyuırı l 
yok. çok hızlı vuruyor, canım yanr-

L~kln kaptan Bllak, karşısındaki y h dl 
nin bu sözUne her vakltkt gibi şaka ve al ~ u • 
\•ap vermedi; tc;lnde öfke alevleri yanan a!6~1~~= 
le ona rena. fen~ baktr. Ben olduğum yerden kap 
tanın, Martin ~alle \•urmak ister glbl yumrukla-
rını sıktılınr gördüm. Kaptan kendtılnl toplayıp 

hk vermişti. Benim düşün<'eme görl' kaptan He ların ceplerini doldurunuz da bize k 1oof 
~cmi<'l blribirlerlle anlaşmıştılar.. ' sinler! ·seldi, ,._~ 

İl'l:ındalr olduğu dillnden anlaşılan "Dörl Her yandan kahkahalar yUk 1 .ıısı~ 
gözlil., yUzU Adeta &Uzel bir adamdı. gözlerinde gemiciler yerlerinden fırladılar, klJXl 

:vo.rı 



Fırat ve Dicle, aşk iniltilerini 
sı . taşıyarak akıyor 
s~Us etrafındakilere ba{ıırd ı: size e mrediyorum: bund an 

l'lra bu güzel kadını hepiniz A spasiya diy e anacaksınız 
yaşasın Diclenin güzel venOsU 1 

~-----1---A-s~p_a_s~lg~a ______ __.ı 1~---Y-•.z•.n_: __ N_tz_a_m __ e_ıı_ın ... N~a_z_ı_1 ... ~I 

ıı~ v~ Asuryada, buna evveli 
~ ıatememişlerdi. Lakin ca
bıb;:~k geçmeden iki heyecanlı 

l .... a ulaştırmışlardı: 
illa ~Slrtiıs, hanedanının ve milleti
~ bıraktı. Fırat ve Dicle ke
ıu. Jlıaı... ... ?UtUn şehirlerde birer Ve-

2 ·~ açtınyor. 

~ tehirlerinden ve .E;ge a
~ ~ aylıklı askerler topladı. 
.Y~ lerden tetkil ettiği' orduyu 
da..ı~ ~unduruyor. İranlı kuman
~ uacer iltişer öldürtüyor. 
~ --rlerin doğru tarafları da 
~ 1' hlllıı taraflan da. Faraza Fı
~ \'!~ kenarmdıi.ki tehirlerde bi
lcfı. 11--.qa mabedi açtırdığı doğru 
~OÇa}ı kızlardan herbirini bu ma' :n birine tayin etmişti. Her 
"1 t6ıı~lk mabetleri dolduruyor. Ye
~ hı • .a..~ir kızın öd ağacı dumanla
~'"4tuıatıan ve yalanan vücudunu 
~~k gaşyoluyor; ılık sonbahar 
~ ~d ... Fırat ile Piele aşk inilti-
~ •Yarak akıyordu. s:da. ve ordugahta ise ancak 
~ ile tapıbyordu. Adaların ve İyon
~"- k~dar serseri şairi varsa hep 
llt\; :Yanına üşüşmüşlerdi. Bunlar 
t.~"e sarkılar söylüycrlar. Sirüs
~~ Apollonun güzelliğini, hem 
~ ~ dilini erkekliğini ve <'CS:t· 

'ltı~~h U1Yo:ıardı: .. Dalkavuklarının 
d ~ ijth.erıne Sırus o kadar inan
ı~;. lft~ gün bir su kcnarın<la or- J S ~l'ırıı yaşındaki bütün delikan- ı 

OJllayıp karısını onlara gös
" \'e R"" .....,. ~ .oyıe bağırmıştı: 
~ .... ~ .. tran'ın Periklesiyim ... Size 
a~I b 'YI. Bundan sonra bu güze) 
~,ıı,'~iniz "Aspasiya" diye ana-
~! l. 'Y'aşasın Diclenin güzel Ve
fıı.~~&8111 Aspasiva ! 
"- it~,.. arunnı kendi ellerile suya 
lf• • .., v d e elikanhlara havkırmıQ-" ~ "" 
~~Ilasııı~r! Küçü~ Asyalılar! 
~ d Bu gur.eJ Venüs bugün, onu 
-~ P.a.rrı ""-rı çıkaracak olanındır. 
~~ de~n ordunun yirmi yaşındaki 
l'ıııL 't!Jnı kaıııııan soyunup serin su
~ hlri~~r. biribirleriyle boğusa
i.,;~· bohrlerini alta alarak. biribir
~ ebe rak yarışa girişmişlerdi. 
~ "1tbı y uıun süren bu mücadele
lıı~'Vf .. ,_ Aspasiyadan gam almıya 

-5 -
körpe kızlan da önüne takar Ahaya 

1 asmaları altına götilrü.rdü. 
Zeki, çok bilgili ve cesurdu bu genç. 

Onu, Atinadan tanıyanlar Aristodan 
ders aldığım ve Aristo tarafından Pe 
riklesin sarayında Aspasiya ile tanıı
tırılmış olduğu rivayet ediyorlardı. 

Ne garip talil vardı Kıaenofonun! 
Bir Aspasiyanın himayesi altında 
başlıyan hayatı bir bqka, çok daha 
genç ve çok daha güzel bir ikinci A1r 
pasiyanın himayesi altmda. devam edi 
yordu. 

Hoş... Böyle çapknı bir Hellaa de
likanlısının Foçalı g\17.el tarafından 

1 himaye edilmesini garip bulanlar ve 
dedikodu yapanlar Ç(>ğlWmrftı ama, 
böyleleri ekseriya ya bir dağ başında 
ya bir bağda, ya bir nehirin kenarın
da hançerlenmiş olarak bulunuyorlar 
dı. Bu belki tuhaf bir tesadUftU ! 

vn 
Prens ArdE!llJlr Aauryada bu halleri 

duydukça kuduruyordu. Nihayet bir 
gUn dayanamadı, kardeşine şöyle bir 
haber saldı: 
"- Bu hayatı bu-ak... l'oçaiı oros

puyu hanedannnıza eokmanı ı.temi~ 
nım. Hellaslı askerleri vatanlarma 
gönder.,, 

. _ Bir Ultimatoma pek benziyen bu 

s :ras, gflzel Foçalıyı 1&auıaun 1."1yı· tavaiye Shilail evveli. gUldUrdil, aon-
sına u'ia.Jtı~a>ı ve muzaffer bir nete ra kı*hrdı. Aauryadall geleq heyeti 

ile delikanlımn üzerine yürüdü w.... btlyUk hakretler ve tehditlerle iade 

1 

etti. Bunun flr.erfııe preııı ~ 'ba· 
tar şımarıklığa ba.slamı§lardı. Bir basma mUraca&t ederek SirU.BU bt 
çokları küçük Asyayı bırakıp İrana ilin etmesini ve kendisine bu i.siyi te
dönmek için adamlarını kandmnağa dib için mUaaade ve imkln vermesini 
çalışıyorlardı. Ordunun disiplinini 
bozan bu adamları idam etmeyip de ne 
yapacaktı? Mükif atlandıracak değildi 
ya? .. 

Bu hali gören Aspasiya ona bir or 
du kurmasını ta,•siye etmişti. Ve ha 
kikaten devşirilen yeni ordunun sayı 
sı gittikçe kabarmış ve yavaş yavaş 
lranın ktiçük Asya ordusunu gölge
de bırakmağa başlamıştı. Bu yeni or 
dunun başında bir de Hcllaslı general 
vardı: 

Kısenof'on ... 
SirUs, askeri kudretini tamamiyle 

ona devretmiş gibiydi. ~araymda gÜ' 

zel sevgilisinden Yunanca öğreniyor, 
Aspasiyanın istediği gibi giyiniyor
du. 

rica etti. Bir taraftan da hart> hazır
hklaİ-ma ba.şladı. İhtiyar hillrlbndar 
Dara, bUyilk oğlunun lrilçftk oğlunu 
bofazlamıya karar verdiğini öğrenin
ce ne "yapsın!" diyebildi, ne "vaz
geçsin!,, demeye takat buldu. Vezir.. 
leri, onun, sakalım titrete titrete, ma
nası anlqılmaz bir §eyler mınldan
dığını duydular. Sonra hUldlmdarbk 
asaamı tutan parmaklan çözllldü. 
Başı göğsüne dUştil ve asanm yere 
değmeelle beraber kendisi de yuvar
landı. 

Akat, Sumerya, Asurya, KUçUk As
ya, Mempotamya ve İran hUkUmdan 
ikinci Daranm kalbi durmuştu. 

vm 
1111' - ol · '~l'l anıam,~tı. Zira muzaffer Kısenofon c:ok gencti. Henüz 21 ya 
'a. ~ ruze1 Foçalıyı kucakbya- §ında idi. Peloponez harplerine işti-

Her evi kapkara bir mateme sokan 
baba ölümU, saraylan bilakis taptaze 
bir ne~eyle canlandırır. Da.ranm ölU- ı 
mUnü her menzilde bir at çatlatarak •n~lbıt Ulaştığı anda Sirüs U7.eri- rak etmiş, bazan yaralanmış. hazan 

~ sıı.u."e barsaklannı deşmişti. da yaralamıfj fakat daima bir fırsa-
~' ilan ateşe tapmakta ısrar edi- tını bulup Lakonyada Argolidda ve 
'1"lı 1ı4ı edanının ve 1ranm dini Si- Ahayada bir çok gönüller yakmıştı. 

"--~iııcJ hl inandığı dindi.· Abaya, ba.ğı bol bir verdi. Arka.d· 
..... •beri " 

\.:_ n Yanlış tarafı da şuy- yada ise üzümden çok kız bulunur-
b.~ ~ t du. Kısenofon Arkadyaya baskın yap 
ııı..' 'b:'1 kuınandanlarmı birer tığı zaman koyun ve geçi sUrlileriyle 
~ Up idam etmiyordu. Bun- birlikte bu sürülere çobanlık eden 
k.,'bl, 

Ur P.ehrine ulaştıranlan Ardeşir ih
sanlara garkettl ve iıdncl Ardeşir un
vaniyle tahta çılttJğmı ilin ederek 
derhal ordusunun başma geçti; karde
şinin Uzerine yilrUdil. 

Bu harb, çok kanlı bfr ha.rb oldu. 
Hayatı hep ordu fçinde geçen Ardeefr 
zevke, sefahate, fifre, gOzel bdm. 11e-

:11tıı •"uı:ıarıı 
1'~ 'aoıpa e Yemek doldurmağa uğraşıyor, 
>,.._'bize k nyayı Ustümüze boşaltıyordu. Bu sı-

Bllakın çok kızgın sesi duyuldu: 
- Bırakın ... 

' i3'uıgartstanda garip bir mezhep 

Kırk bin insan 
güneşe tapıyor! 
'' Güneş, en iyi bir hekim, 

an ıvı bir mürebb'ldlr ,, 
Mezhebin reisi diyor ki : " Hakiki bir dost arıy r raan 

aklllı, zeki ve yUrell temiz olanını seç " 
Bulgariıtanda bugün bile 40.000 den Güne§e tapanlar, güneı doğmadan 

futa insanın cüneıe taptığını size aöy- evvel ibadet ederler. Sonra jimnastik ya 
lenek ıqanmu, değil mi? parlar. Ve dini §<U'kıl:ır söylerler. Bazı. 

Bu mezhebin prensibi üçtür: "Sevgi, ları ziraat ve çiftçilik işleriyle, bazıları 
hakikat ve itidBl ... ,, et yemek, tarap ve o!cumakla, tetkik ve tetebbü ile, diğer 
ya alkollü içkiler ve cigara kullanmak kısmı lda resim yapmak, prkı söylemek 
haramdır. le vakit geçirirler. Hiç birisi bot dur-
A~ ve Amerikanın bir çok maz, hepsi bir işle mcKUl olur. 

memleketlerinde bu mezhepten olan in. Reisin, müritlerine bazı tavsiyeleri de 
sanlara teudilf etmek mümkündür. vardır: 

Bunlar; biribirlerini tanımak için ya- "Kendinizi beğenmekten .,_ pçi. . 
blannda beyaz bir rozet bulundurur - niz. Benlifinizi terbcleneniz Wübt-' 
lar. Bu (Sevci) ye alAmettir. Ekseriye· erersiniz. Cüneı, en iyi 'bir helüm, en 
tini münevver tabakaya menıup erkek iyi bir mürebbidir. Sen ele her zaman, 
ve kadinlar teıJdl eder: Doktorlar• un. her yeTde aevci, hakikat n ilim tule-
atklrlar, hlldmler, milhendisler, zabit- 1-! • 

l"'Tım aaç... ,, 
ler, illb... tt d, d • 1......-

Ahrete ait bilciJerini arttırmak için ata aıma &a11Ut verici te;rler 
cizli ilimlerle Sot ufnfırlar: Fal, Spir· söyler. Sözleri cayet aÇikt:ır. Herkeı 
tizma, telepati cibL anlar. Bir kaçım nakledelim: 

Bunlar yu meveimlerinde Sofya el- "İbadet edeceben, cUneı !dolmadan 
vanndı, yilJısaek bir tepeıı!e kamp 'kurar. et. Eğer lı.adbtli bir doet anyonan 
tar. lkil, zeki ve yGretf temiz olanını ~ 

Reialeri, (Pcter Deno.), geniı bir "Bir ekkek evlenecefi, bir kadın ko. 
bahçe ortasında sade ve beyu boyalı caya varacağı .zaman en ziyade buna 
bir köprte oturur. K.Ctldin yıınında bU- dikkat etmelidir. Salan bu söyledlkleri-
yücek bir kdnferana salonu vardır. ıne riayet göstermemezlik etmeyiniz. 

Burada, müritlerini irpt edici bubi - Sonra çok nadim olursunuz. Bnmız 
hallerde bulunur. 9ı-çlan gümü! gibi dertten kurtulmaz... · 

beyazdır. U.zun sakalı da Byle .. Sık ve "Eğer bir kadm, kocasına gömlek di-
kalm kattan altında iki göz, siyah pır- keceği zaman iyi, sağlam ve güzel bir 
Janta cibi parlar. kumaı seçmezse yübek idealli bir ka-

(Denove9tıe) lerden, yani gtlnefe ta. ldın değildir. Koca1UU cidden seven bir 
panlardan biri keriıtislnden bahsederken kadın çarpya gider, lbOlıihı "dl\lrılrtnlen 
ıynen ıu ıörleri ttaylemittir: dolapr, ipek veya keten kumqlarm en 
•- inan onun ,.anİna p,ipte, 'lizel 

iyisini seçer ve bunu dikerken: '(Ko J 
çftlNSİaİ IÖl'Üace. fier teJİ, Mr derdini 
uautur. o.tadı 4lalerken kederleri da- cam beni takdir edecek. .. ) der. BDiôn 
fdır, bili .........,., ruha ~ 1ııa.; maharetlru aarfedtt. fıt.e yükselC idealli 

1 bdm böylesine denilir. ar.,, 
''Kıoca da etine bir teY alacağı ıza.· 

sine tamamiyle ~ RPl~J: man: "Hayat ~ı iktııa'da riayet 1t.. 
yt bil" uketdl. GOJJef rnn..,, (tiye acus ~ a'a .,. 
nandlfl tel teY '11 u: Bilakis en gtlzcl teJleri, lmnMt'•n ~ 

"Helliui franm ebedr düPanrdır.,, melidir. 
Kardeşinin ilk süvarileri idaresi al- "Ben; epnin boynuna takacağım 

tınıdaki topraklan talan etmeye başla- cerdanlığm kıymetli inciler ve ıelmaa • 
dığı haber verildiği zaman Sh'ila As- lardan olmuıru isterim. Bunu alabilir .. 
pasfyaYI' 80rdu: ıem, ne tll .. Afamamm, alacak iktida· 

- Ne dtlştınUnsUn? Bu harbin 80iüi nm yoksa hiç takmam!- ,, 
ne olur! tyisi de bu .. Fakat, bch..'llann çoğu 

GUzel kadm, Kısenofonu göstererek ehnnlann ,incilerin uhtellini de tak-
cevab verdi: makf:an hOflanır, zevk alırlar. Bunlara 

- Ardeşirle aen, ayni babanın ço
cuklansmız. Bunmı için o da senin ka
dar cesur ola.bilir diyebilirim. Fakat 
Ardeşirin yanında bir Kmenofon yok· 
tur. Bu harbi kazana:cağmuza bizi i
nandırahilir. 

Tapmdığı VenUsün bu kehaneti Si
rüaU evincinden çılgına döndilrdil. 
Fakat tali ve hldi.'\eler bu sevinci hak
lı göstermediler. Cenuptan bir sam 
fırtınası gilıi gelen Ardeşir ordulan 
Fırat ve Dicle boylarından Küçük A.s
yaya daldılar; Kmenofonun ve SirUsiln 
kuvvetlerini t&nyarak ilerlediler. Bu 
hal birçoklannı korkuttu. Halk Arde
lirin gödine girmek için birçok yerler 
de Siril8Uıı adamlarını öldürdüler, bfr.. 
c;ok şehirlerde bizzat muhafızı olan 
lran Jrumanclanlan tarafından Ardeşi
re teeHm edildi. 

W'"Dev&ml"V&r 

-=ı, .. , . ' 

da razı olurlar. 

Usttadın dokunaklı slSzleri de yok 'de. 
ğildir: 

"Bir hocanız var; ondan bahseder ~ 
kcn: Hocamız s;ok Slimdir, kimya bilir. 
hikmet bilir, heyetten, felsefeden anlar, 
dersiniz. Aldanıyorsunuz. Bu boca de. 
ğil, yüklü bir devedir .. 

''Seven, sevgiden; korkan, korkudan 
bahseder .. Hangisibakh? Sevgiden mi, 
korkudan nu bahseden,. Hekim hikemi· 

yattan bahseder. Budala da yavan teY• 
yattan bahseder. Budala da yavan İf
lerden .. Zeki yapar, budala yıkar.. Ze
ki ya.zar, budala Y'IL"UZ imsa e!der. öcıı

rü, yalnız imza atmakla ıeçen ne adam. 
tar vardır r. 

"tnaan baylelerine bakarken: Ya.zık f 
İm.zadan baıka bir ıeye k!a'biliyeti 
yok .• ,, der. 

HABER '' ,,:ıll<lr. lk~Pıyr açan "Gök gUrUltUsU Con,. beni 
'•ı1t lll1>aııy :acağı arr.sına sıkıştırarak ellnde
>u~ 1 tr. 0 a arda~ını zorla ağzıma dökmeğe 
~t\ı btl' ıtr::da ise benim sabrım bitmişti, bU
tlltı bar<tag nıe tle fırladım ve bir vuruşta elln
~tl' tı bu ,:nı cirktn herifin yüzüne çarptım. 

Ve onun bize doğru koştuğunu, etrafmuz
dakllerl dağıtarak bir eliyle kapıyı açtılını gör
düm. Yarım dakika sonra Martin Hali de, ben 
de, UstUmUz parçalanmış, bir iki yerimizde - be
reket versin - hafif yaralar açılmıf oldutu hal
de kendimizi karanlık çıkmaz sokakta bulc\uk. 

:ıı / '\ ' ' 
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lıa. llftaıu bfıı>~ığım şey büyük bir terbiyesizlikti. 
tı. "-ttıne at t~n genııcner benimle Martin Hal 
ı,~1 btnıa1ık ıddılar, bir aralık dostum yuvarlan
t'ta 'fJııdu .• ~en kalaslar devrilerek yağ IA.m ha 
llıı h •ar11~rat Olı:: gijrUltUsil Con .. un belindeki bı
bı~ "Yat mf' başıma doğru indirmekte olduAu
l'ıı\il'' duyd:aı SPçtfm: sol omuzumda keskin 
tııı .. '"· dernı ın. ''Ucudumun her yanına da yum
"" ~l_bı bir ; 1 ~Mehter iniyordu. Karanlıkta de-

uo~111t bt lle~lmden rektl ve Martin Hallin 
tı._ ...._ ~a'- r frınıtr halinde· 
"'11trı ''''"' Tkt . .. ~"" ' ... mt,; do ölere~lz .. Kapıya ye-

"' ' k ~ l\ anı\':ı_ <l ~ 
-. ''rt111,.,,,, o .. rn hütUn ln:vv~tfmlzle atıl -

't>-.kları aı~tn <'l\re>sf :voktu; tekrar geır.lclle-
. ına dtlşmek Uzere idik ki: Xaptan 

Hall bana dedi ki: 
- Az kaldı işi pek fena blUrecektllt, yani 

onlar bizi vakitsiz bltlrecektller .. Bu herifler a
yık iken bile öldürme delllidirler ••• Sarlıot olduk 
ıarı vakit ellerine dtlfenln Tann yardımCl81 ol
sun! 

Ben ise onun kartJStna dlkllmlt soruyor-
dum: 

- Hal, bu adamlar kimlerdir, bu adamlann 
içinde senin ne işin var? 

- Bunu aana verdiğim kAğıtlan açıp oku
duğun vakit öğreneceksin; fakat :yakında aça
cağını ummuyorum; çtınktı artık muvaffak ola
cağım! 

tnglllz dostum bu son sftzU söylerken olup 
biteni bUsbUtUn unutmuf, bll)'Ot bir aevlDQ ven• 

. > . -.-.. 
-~ ---:'__ - - - - - --

Yuuı: Ali Rıia Seyfi. 

'8 lotnde kalmıt görilnUyordu, omuzuma 
rak: • 

vura-

- Du7madın mı, dostum; dedi; kaptan Bl
lak beni gemisine davet etti! Yarın Dleppe"den 
onun gemlalle yola çJkaeağnn. 

- Evet, onun ne dediğini duydum, ama. se
nin o davete UJ'Up gemiye binecek kadar akılsız, 
budala oldutun& inanamıyorum. Kaptanın sana: 
"Pek iyi, gellnlı,, derken nasıl baktığını görme
din mi? 

- Öyle bakıtlara falan aldırma; tehlike ne 
kadar btıyUk olaa göze almalıyım; zaten şimdiye 
kadar bu it tein yilzlerce tehlikeye kendimi at
madım mı? Ben bir kere bu adamın yatına ayak 
baıac~k olursam, onun asılacağı blr kulao ipi l 

~Devamı var 

Poata •uhaaa ı latHbal 214 
Telgl'&f acıresı: ISti!H"lbul HABER 

Yazı ışıerı teıetonui 23872
1 

ıcıare. ııan .. ı ı•ı7o 

ABONE ŞARTLARI. 
Tllrltl•• Ecnebi .. 

Senellk 1.400 Kr. 2.700 Kr. 
1 •)'lak 730 •• 1.UO ., , 
1 •)'hk fOO • 800 • ! 
ı •Jhk ı~o • 109 .. • 

Sahibi "e Neş'rigat•Müdürii: 1 

Hasan Rasim Us· 
B••rldılı ll~r (VANIT J M•tb .. •ı 

~ 



fi· ___ ....... ..... . . . . . - . 

!- :. ,·. Dünün ve · bugü nün ha b e r ve hadiseleri ·.'-: ; 
: ·-·-· . ···; - ... "·· ..... ·· :---··· -·~ :·~-= ... ····· . .. ... .. . - -·-. --· . ..... . - ·- . . ... 

Fransada isy,an 
teşkilahnın gayesi 

CJIF' J3ııştarafı ı incide 
laha ve her şeyi göıüne almıı birÇQk 
taraftarlara malik bulunuyorlardı Fesat 
!fılar birçok nazırların imzalarının taklit 
lerini, ilk işaret üzerine tevkif edilecek 
nazırlarla parlamento az.asının listesini 
hazırlamışlardır. 

Hüktimetin tayakkuzu bunların pro 
jelerini ıuya dlişilrmüş olup daha ş:mdi
den ehemmiyetli neticeler vermiı olan 
arl§trrmalara durmak&rzm devam edi
lecektir. 

Kabine içtimaı 
Paris, 24 (Hususi) - Naıırlar mec

lisi dün Elize sarayında reisicumhurun 
riyasetinde toplanarak meydana ~ıkan
lan teıkilat i§ini görüşmüştür. 

Dahiliye nazın Dormua yapılan tah 
kikat etrafında izahat vcrmi§, polisin 
pazartesi gecesi çok mühim bir iz bul
duğunu ve Pariste mUhim gizli evrak e 
le ge~irdiğini söylemiştir. 

Mc.t.:lisin içtimaından ıonra alınan 
malfünata göre milli emniyet servisle
ri pek m:ihim bir iz liıtünde bulunmak
tadırlar, 

Gizlice tevkil edilenl~r 
Pariı, 24 (A.A.) - "Kağular., me

selesi dolayısiyle Parisin muhtelif ma
hallerinde, civarda ve eyaletlerde yapı
lan araıtırmalara devam edilmektedir. 

Parla - Soir gazetesine göre Un 
adlt tab1ta, gizlice beı kişiyi tevkif 
etmiştir. Mevkufların isimleri illn. edil
memiştir. Bu gazeteye g<Sre mevkuf
lar, geçen gece bir araştırma yıprlmıı o
lan Nendome meydanındaki bUyUk bi
nanın yer altındaki in§aatında çalıımıt 
..,lan rnirpar ve mliteahhitlerdir. 

Şeflerden biri yakalandı 
Paprtesi akşamı, emniyet qıkilitı 

bu gizJi ihtilU tcıkilatuun m&hiyetini 
gösteren çok millıim bazı evralt ele gc. 
çirmittir. 

Artrk, gizli tC\kilat şeflerinin en kıaa 
bir zamanda tevkif edileceklerine §Üp • 

he kalmamııtır. Fakat polis acele etme. 
mekte ve bulduğu bUtün ip uclannı to
par]amağa çalışmaktadır. Esa9Ctı batlı.. 

ca suçlular gizli nezaret altında bulun
duklarıncbn kaçmalarına imkan görill
memektedir. 

Polis büyük bir ketumiyet muhafaza 
etmekle beraber bir çok phitlerl 'dinle
mekte ve yeni ifıaat dmaktadır. tıte 
bu ifııaat sayesindedir ki, evvelki gün, 
cepane ve silah .atın alanlann batında 
tanınnuı bir bankacı ve aan.ayicl olan 
Moro dö La Möz'in bulunduğu anlatıl. 
mış ve kendisi tevkif edilmiıtir. Evle -
rinde külliyetli miktarlda silah ve ccpa.. 
ne bulunan yirmi üç kişi de yakalan -
mı~tır. 

Bugiln de, bilhassa, yakın viliyetler. 
de ve Faris civarında bir çok tevkifat 
yapılması beklenmektedir. 

La Rok alakadar mı ? 
Diğer taraftan, "Franaız tahtınm vc

liahti,, addedilen Kont Dö Parinin ya • 
veri Pyer dö 'J,.lrok'un d~ QU ihtilll te, 
kilAtrnda bliyUk bir rol oynadığı ve 
Fransız Fr.'iist fırkası lideri olan ağabe 
yisi Albay dö Lftrokla sıkı mUnasebatta 
bulunduğu anlatıldığından, fatiıt lide
rinin de tevkif edileceği hakkriıda bazı 
şayialar dotaımaktadır. 

Tahkikatın, komplo §Cflerini tama • 
miyle meyt:lana sıkarmağa matuf ciheti 
böylece inkişaf ederken, Franaanın 

muhtelif yerlerinde, bilhassa Paris, 
J{an ve Lilde yeniden bircok gizli si
lah ve cepane depolan bulunmakta ve 
daha bulunacağına §Uphe göriilmemek. 
~dir. 

Batvekilin sözlerl 
H Ulasa, devam eden tahkikat, bu 

gizli ihtilal teıkilitrnrn ne vasi bir mik
yasta ve ne korkunç olduğunu mcyda. 
na çıkarmakla bcra.bcr, bütün suçlula
rın da en kısa bir zamantia, meydana 
çıkarılacakları hususunda ıüphe bırak • 
mamaktadıt. 

Nitekim, Başvekil Şotan, P'raruıız hil
kiımetinin siyas~tini izah ederek itimat 
rc!•i tıolep ederken, ıu sözleri aöylem.iı. 
ti: : 
''- Şur.u söylemek kafidir ki, hadise, 

\rir çok sürprizler do~urabifü. Bu ha
d!se muhakkak ki gayet vahiındir. Bu 
c~ır•ct en şiddetli tcl:lbirleri icap ettiri • 
yor. MccUs, bu nevi canileri her nere
·,.. ,,clirlcrs gelsi:ller, yakalayacağı • 
(ı . :ı g 
ıruza e.-nin olabilir. " 

Devlet nazırlarınclm P.ol For da ıun
lan 5Öylemittir: 

"- Suçluları Gilyana götürecek olan 
gemi - ne kadar 1>0yük mevkilerde 
bulunurlarsa bulunsunlar - komplo 
ıeflerini de hintil ola.oaktır.,. 

Müstahkem pto 
ParJs: 24 (A,A,) - Ce Soir gaze

tesi, Gagouıa:rdı hAdisesl ile müu&
sebatt.1.r olarak zabıtanın mütevef
fa :ı<'rancolı Coty'.nin eski §atoaunda 
bir takım araştırmalar yapmış· ol
duğunu yazmaktadır. Zabıta, on al
tı metre yer altında zırhlı bir takım 
mahzenler ve gene tamamile moza
iklerle döşenmiş olan elektrik ne 
tenvir edilmiş uzun koridorları ve 
bu koridorların mUntehasında. hari
ce açılan hiçblr menfezi bulunmı

yan ve husust bir 11tstemte havalan
dırılan genı, 1alontarı ihtiva eden 
yeraltı teşkllltı meydana çıkarmış
tır. Her on metrede murabba şeklin 
de bir le,·ha vardır. Bu levhalar 
park yoluyla Sen nehrine isal eden 
kanallzasyon ile irtibat temtnlne me 
dar olmaktadır. 

Ayni gazete, Coty'ntn bu mallkA· 
neyl ıatın aldılı zaman llk lşlntn 
fatoyu tarihi maIQmata ve millt kU
tllphanedeki resmt plA.nlara göre ye 
niden inşa ettirmek olduğunu hatır
latmaktadır. MUstahkem şatonun 
hiçbir sırrtn\11 hariçte şayi olmama
sı için amele ekipleri ecneb!Ierden 
intihap edllmt, ve bunlara her on 
beş günde bir yol verilerek yerlerine 
bllfkaları alınmış tdl. 

Altı casus yaklandı 
Parls, 2• - Alsasta altı casus 

yaka.lanmıştır. Bunların Fraıuıa -
Almanya. hududundaki meşhur Ma
~ino mnstabkem hattının krokllerlnl 
elde etmeğe muvaffak oldukları 
söylenmektedir. 

Teflitler bu casuslukla 
alftkadar mı ? 

Parla 23 (A.A.) - Harbiye naztn 
Daladier yuıınd& Jıransız ordusu bat 
kumandanı general Gamelin olduğu 
halde p.rktaki Maginot hattını bu sa.
bah teftiee bııolamıştır. 

Bugiln Lanter müstahkem mmtaka
ıımı teftiş eden Dala.dier yarın da Sar 
müstahkem mevkilerini teftiş edecek 
ve akşama Mebde askerin geçit res
mliıde bulunaca~tır. 

iki casus 
99"' Bq tarafı btrlJ.ıcide 

tur. Bu malumat bilhassa Lcningradın 
muhafazasına ve o •.:ivarda bulunan as
keri teıkilatı istihdaf eylemiştir. 1936 
sonunda Silberhorn Sovyet makamatı 
tarafından huduttan dışarı çıkarılmıt 
ve kendisine bir daha Sovyetler Birliği· 
ne girmesi yasak edilmi1tir. Bu yauğa 
rağmen Silberhorn 4iğer Klein adında 
birisiyle beraber 1937 haziranında ayni 
ecnebi devlet tarafından tekrar Sovyet· 
icr Birliğine gönderilmittir. Bunlar 
gene caıuıluk yapacak ve ayni zamanda 
Leningnd limanındaki petrol haznesini 
infilak etireceklerdi. Bu sefer her ikiıi 
de ıahte İsviçre pasaportu ile gelmit
lerdir. 

Silberhorn, Manıhield ve Klein de 
Y. Lessu adında birer pasaport alı:nıt 
bulunuyorlardı. Bunlar ecnebi seyyah 
srfatiyle gil'!flitlerdir. Fakat bir nıUddet 
sonra dahiliye komiserliği bunlann hil· 
viyetini tesbit etmiı ve kendilerini ya
kalamııtır. 

Mül.:rimler &erek ibtidai tahkikat 
safhasında gerek mahkemede ıuçlarını 

tamamiyle itiraf etmiıler ve yirmi be
ger ıene hapıe mahktlm olmuıJirclır. 

Amerikada 
buhran 

W- Ba,tarafı 1 incide 
sistemin esas prenslbinl terkedeceğl 
manasını tazammun etmez. Hqkü
met, her ne bahasına olursa olsun 
1932 senesinde mevcut olan Içtlmat 
sefaletlerin tekrar hUkUm sUrmesl
ne mUaaade etmemeğe karar vermiş 
tir. 

700 94.'i 000 dolar açık ! 
Vaşington, 24 (A,A,) - Hazine

nin statlsUklerl, bütçe açıfının 20 
sonteşrlnde 700.945.000 dolara ba-
111 olmue n binaenaleyh Ruzvelthı 
tahminini beş milyon aomıf oldulu
nu göıtermektedir. Maamaflh ına
llyecller, bu açığın artmıyacağını, 
çUnkU aene nihayetinden evvel blr 
çok vergller tahsil olunacatını uıntt 
etmektedirler, 

Kömür 
ihtik8rile Mali v~İ~et -
m. u··cadele KURUN'da 1örWmektoolanbutaz1aııamblrlDdd"-. 

de manuı umuml memleket tılerlDID !..-. 
Balıkesir 23 (Hususi) - Kömür,_ A 15= ~l o~yucuJarma. önce ıu &'il~l retle yolunda ve düzgün gitmekte ollll taJılll" 

cUI i k >< .... yedi ku a ç k"'"t- ' ver yor: :bir devletlıı mallyeslııde tahsilatın .-Aıl er n; v~uru . ruş 1 
- ''Geçen haziran iptlda.smda tatbik mevkll ~ 

maları üzerıno lıeledıye lhtlklrla ile giren 11137 bUt esindeki varidat tahminle hududul\u ıeçme1l kadar ekonomi hSY8 
milcadeleye karar vermiş, Savaşte· ç iyi lnklıatıarı gösteren bir mll<yas oıaııı~ 

d hl ı ö ·· ti t k rt t&h.sila.t ile tahakkuk ettikten ba§ka faz __.... 
pe en .,, r vagon { mur ge r ere •·- da dı h ı t uz alh••toı, Milyonlarca nUCıatan teıekkUl e<Wl._ .... 
halka Ucuza 6atml'tl. -.. var r; az ran, eınm , e- 1tı-

blr memleket içinde §U veya bu no ....-. El·velki gün yeniden iki vagon kö- eylQl, ilkte§rln aylarında devlet hazineaine ol•,....' 
mUr getirilmiş, kllosu 3,5 kurufJa muhtelit vergllerdQD ,.e resimlerden giren birtakım ferdt ılklyetıer her vakJt &yeti' 
satılmıştır. Kömürcülere nazaran fi varldalm yektınu 11.000.000 u geçml§tlr. Bu mUhlm olan cihet bu turıu !erdi :: ,., 111l 
yat yarı yarıya ucuzdur. bel aylık vergi hurili.tına göre aene nihayeti rln lnUmklln oldu~ kadar az ol.Dl 1 -

BelediyenJn getirdiği kömürden ne kadar- tahakkuk edecek, yani 1937 blltçe haua evvelki günlere nlıbetle bUIOJll' unJO"' 
almak istiyenler belediye veznesi- alnln umum varidatı 230 milyon olarak tah klyellerin daha zlyade azalmı§ bUI 
ne parasını yatırmakta, kendilerine mln edlldlg'l halde tahsilAt yekQnu 2:50 mu dır. el•., 
bir makbuz ,·erilmektedir. Bu mak- yonu bulacakbr... Her aene devlet varldatmm yolUJI -
buzu gösteren kimse de tren tstas- Kunın ba,muharrlri ıöyle devam ediyor: zamanında ödenmesi de bu hususta en 
yonuna. giderek kömürii almaktadır. •'Devletin bUtı;e ''aridatmda iki yıldanbert lr bir l.>1llk dcllll ııayılablllr . ., 
Belediye bu §ekllde kömUr getirtip Alevi' meselesi 
satmakta deYam cd~cektir. 

· Şimali Çin de 
Japonlaı yeni bir 
hükumet kurmak 

istiyorlar 
Pekin, 23 (A,A,) - Japon kay-

naklarından alınan haberlere göre 
tlmaıt Çlnde bir hUkfımet teşk111 tein 
Japonlarla Çinliler arasında faali
yetli mUzakcreler olmaktadır. 
Kanton bombardıman edildi 

Canton, 24 (A,A,) - Bu sabah 
lkl akın yapan Japon tayyarelerinin 
bombardımanı neticesinde Canton 

. tehrlnde ve Heuan adasında birçok 
kll}ller ölmUş ve yaralanmış ve mu. 
hlm hasarat husule gelmiştir. Can. 
tonda fimdl kızılhaç hararetle ölU
lerl ve yaralıları toplamakla meş
guldilr. 

Canton - Kovloan demlryolu mün
tehası cıvarında da ölenler ve yara
lananlar vardır. Bundan maada 
Tungham Uzerlne de bombalar atıl
mıştır. 

Bil kreş elçlmlz 
Bilkre§ elçimiz Hamdullah Tanrıö

ver bu sebah Ankara.dan şehrimize gel

miıtir. Cumartesi günU Bükrege gide
cektir. 

Balkan Devlet 
Bankaları konferansı 

Balkan antantı devlet bankaları di
rektörleri, dün Ankarada merku ban
kasında toplannuı, tali komisyonda 
muhtelif meseleler üzerinde görüıül
mliıtUr. Öğleden ıonra umumi heyet 
toplantısı olınuıtur. 

-Maliye vekili, misafirler şerefine 

Ankara palasta bir ziyafet vermiştir. 

Hapishanede 
ltleneo cinayet 

J:Iaılranın on beşinci gecesi Ha
pishanede mahkumlardan Ahmet 
beş llra YUzünden arkadaşı İbrahim 
ile kavga. etmiş, neticede İbrahim ta 
rafından bir mangalın demir ayağı 
Ue göğsünden varalanarak öldUrUl-
mU,tU. • 

Ağır coıa mahkemesinde cereyan 
eden muhakeme diln son safhal~rı
na gelmiştir. MUddeiumumt, İbra.hl 
min suçunu snbit görerek on beş se 
ne ağ'1r hapso konulmasınt istemiş
tir. 

Suçlunun mUda.faasını yapabilme
si l<:ln duruşma başka gilnc b1rnkıl
mıetır. . 

Yunantstandan 
alınacak mavnalar 

İstanbul limanında it hacminin ge
niJletilmesi dolayııiyle hasıl olan va11-
ta darlı&ının önıJne geçmek için Pire
den tna•na alıruya giden heyet, bir ta
raf tan bu vaaıtaların alınması ile me~
(Ul olurken diğer taraftan Pire limanın 
da huı tetkiklere de başlamı~tır. Bu 
ırada bilhassa, Pire limanının kömür 
ha~aıı ile liman muameleleri gözden 
reçlrilecektir. 

Heyetin memleketimize dönme!i blr 
müddet daha gecikecektir. 

Emniyet mUdUrlilğU. 
nUn yeni binası 
Rmniyet mUdürlUğünün Sirkcı.:ide 

Sanl\saryan hanına taıınacağı ma!Qm
dur. Hanın üst katındaki kiracılann 
konturatları bittiği için odalar boşalmıı 
tır. Bu kata emniyet birinci şube mü
dürl ütii taşınmaktadır. 

nrta kataki odalar boşalı11.:a da ()oô 

rayı emniyet mlldürü ile ikinci §Ube 
mUdirjyetl taşınacaktır. 

..F.rt\tliyet rn:idürlüğünün müteferri
.c.k• bsm( 6imuiki olduiu binada kala
P.ktsr, 

AKŞAM'da: 

GtlNUN RADtSELERl .Utununcla, Ha 
tay davaa.ı 91raamcla bazı mllfaltlerln 

emellerlınJıln ta.luıkkukuna Ml'el olmata 
ufrqtıklan ve araya nifak aokmak için 
Ale'\illk - Sünnilik rlbl eakl devirlerin ta 
auup feMdmı ortaya tıkardıklan hydedlle 
reıc. buna da.lr ıu hatıra anlatılıyor: • '•Anadolunun bu mezhep menıuplarlle 

dolu bir kıamrnda geziyordum; bir k6yJU)'6-
ağzmı aramak için - aordum: 

- Sen kızılbq mııın ! 
Hayretle yUzUme b&ktı: 
- Hlll eakl kafada mL9m, bay'! Eskiden 

öğrenmedin mi! 
- Sen nerede öğrendin? 
- Askerde. 
- Nedir öj'rendltfn Anlat bakaltJSlo plllll' 
- Mezhebimiz ne olursa oıaun, h• "flll1" 

TUrkUz .. Hem, dahuı da var .. BiZ eD 
TUrkUz! 

- Nlçlıı? .... 
- ÇUnkU, mezhebimizin 1cabr, ya1BJS -

dl aramızda evlendik. Bize hiç bafk• 
kanımadı. Tam Türküz, tamı f/I 

tıte, Türklyell Alevt böyle dUıllD~ 
kan§mam!f Türk olmakla mağrUrdU~ 

!Ataylı Alevtler de elbette ayul aır " 
duyarlar, nlfakçılan fesatıarma ınıl 
mazlar? ~ 

biz aize, ırz bize bir takım i!Uralar atrp dlı Onlar, Türk &lemlnln malıdırlar: 
bilerdik. Şimdi vaziyet dettıU. Sen bunları emıf TUrktllrlerl,. ~ 

Fransız Başvekili 
Londraya çağırıldı 

lI görilşnelere hlli.. taraftar otdufd'° 

beyan etmiştir. ~ 

..... .Bqtaratl 1 incfde 
elde etttlği halde Chamberlain ve 
Chautempain bu~e kadar pluıen 
hi~bir görUşme fırsatım bulmamış ol
duklan da. tebarU.z ettirilmektedir. 

Parla 24 ( A.A.) - Fransız Ba,vekl
li Chautempe, dün İngiliz sefirini ka
bul etmiştir. 

Jngiliz Başvekilinin vereceği 
izahat 

Londra. 24 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Kabinenin bu sabahki toplantısında 
Lord Halifax'm M. Hitler ile yapmııs 
olduğu görUşmeler hakkında ''ereceği 

izahat dinlenecek, müteakiben M. 
Cham.berlain, Avam Kamarasında be
yanatta bulunacaktır. 

Parlamento mahafili, Lord Halif a.
x'ın Berlinden getirmiş olduğu intıba
larm derhal müzakerata girişilmesine 
müsait olmadığr mütalea.sında bulun
maktadır. 

Son malfımata göre yakında bir ti
cari itilitf ı akdiçin İngiltere ile Ameri
ka arasında müzakerelere girişileceği 
havadisi 'Berlinde pek iyi karşılanma
mıştır. Berlin bunu siyasi bir hareket 
ajdetmcktedir. 

Avrupa meseleleri hakkında M. Hit
lerin Almanyanın kendisi i<;in mevzu
bahs meseleleri her devlet ile ayrı ay
n mUzakere etmek niyetinde olduğu
ntı ihsas etmiş bulunduğu söy1enmek: 
tcdir. Bu sebeplerden dolayı ancak İn
giltere ile Almanyayı doğrudan doğ
ruya aHlkada.r eden müstemleke mese
lesinin mevzuubahs edilmiş olması 

muhteme!dir. 

Müstemleke meselesi bütUn -~'.P· 
rile açıkça görllşillmUş fakat telerl 
dığma. gö~e VMat A vnıpa ~ette iol' 
1ngiltereyı allkadar etmedıkJeri 
bir kenara bırakılmıştır. dlf.t 

Siya.at mahfeller eüphe ve t~ 
içindedirler, çilnkil Almanya. ın -
lekeleri meselesinin halli ma.n.d~ 
devletler ve bu mUstemkelere te tıe 
etmiş olan İngiliz döminyonl~ tJ• 
noktal na7.ar teatisini icap ett1J1!1 
tedir. ____.,; 

Kasım paşada 
iki mahalle 

. . "fıt .,.,. Belediye tahsıl ıubclen tanı:ı ...ı. 
• • "-i.na •c~-gisi ile tenvirat res~ı ~ ·1.1 wıı',.. 

sini sıkı bir aurette takip edıp top ~C 
tadırlar. Memurlar, müke~lefleresl~ 
zamanları uğrayarak vergı :e. re ·rtr 
istemekte taksit müddetlerını geÇl "' 

' ·~ıt' ler hakkında icap eden kanunı 
yapılarak para toplanmaktadır. . ro" 

Bel~diye tahsil ıubeleri, ~lcdıy;n,cl 
fettiıleri ve muhasebe teşkilat rol ,_ 
tarafından daimi bir surette ko~t old • 
dildiğinden tahsilat, şuıbeler tetk11 ııt"' 
nalıdanb:ri yUzde doksanı bulrtıa 
ldır. ~ 

Bu kadar sıkı takibata rağme~iıcteti• 
mükelleflerin borçlarını ve~ ... -'• 

t'k btr11CD'"7 
bazılarının ise hir kaç sene 1 

borçlan olduğu görülmüştür. nP'I' 

Sulh şartlan 
Londra 24 (A.A.) - Ha~as 

sının muhabiri bildiriyor: 

Bu arada KaSltllpaşada l{apta 9tJ 
ve Süruri mahallelerinde ?:ur~n •. 
mükellefin lanzifat ve tenvırıye ertOr 
hakkıık eden 2197 lira borç tarını.". _,,,ı 

l ısıfll' 
ajan- dikleri tesbit edilmiş. bunl~?1 beıedlf' 

bir liste halinde tanzim edıhP 

Hükumetle sıkr münasebette bulu
nan mebuslar tngitlz kabinesinin bu 
gün tetkik edeceği Alman teklifinin 
en esaslı noktasını Alırıanyanm eski 
müstemlekelerini istirdat etmek hak
kının tanmmasmn talep teşkil ettiği
ni bildirmektedirler. 

Avrupada sulhun idamesi için Al
manya.. tarafından koş_1;1lan şart bu
dur: 
Aynı mebuslar Alman hükiı.mctinln 

bu hakkın derhal tanınma.smr isteme
diğini ve meseleııin hallinin bir müd
det tehirini kabul ettiğini ili.ve et
me~tedirler. 

Esasen bu münasebetle Hitlerin 
A~bµ.rg'da söylediği nutkun bir 
{ıkraaı zi)<.redilmektedir. Hitler Al
manyanın altı senelik bir müddet zar
fında mUstemkelerinl istirdat edece
ğini söylemişti. 

Ahna,n diğer habC'rlere göre, Hitler 
Lord Halüax'a Alnianyanı_n iki taraf-

muhasebesine verilmiştir • . aıit• Jet* 
Mesele Şehir Meclisine verıl b

0
rçhl 

vanin encümeni tetkikat yapmtf• ıuıPıl • 
olanlar hakkında tahsili emval ~rar .,w' 

na göre, muamele yapılmasına l< ş~ı.ır 
'lm.i • E .. . z'-.. taıı .... 

rı ştır. Jncumenın ~ ~ Jcl.lflıt'""' 
Meclisinin dünkü celsesınde 0 

karar tasvip edilmiştir. atarı ~-
~85 miikelleften borçları, .e~Yııııı•'""' 

ciz yapılmak suretiyle tahsıl 0 

tır. 

---~-----:. raıs• 
"Tlryal4 t,. cıga r 
için hazırJık.18.ı.ı, .,ır 
tnhisarlar idaresi, halk için ~;'fi~ 

ciıua tipi hazırlamı~ ve bu~aıı bir~~ 
ki .. ıtdını vermiıti. Cıgaralar .• fÇ~ 

.. derilm•ıı• c 4" yerl~re nümuneler gon Jctıf11' 

cins', ambalajı ve fiyatının I<aÇ tıır· or 
mas' hakkında sualler şorulm; tO~ 
len cevaplar sene başına .l<;iıctcP • 
nac; k, ·.::evaplar taınif edıl Jeti"' 

. . . ·'·arıtaca yem cıgara pıyasaya ~· · 
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lekildon •. Anfan sokağında, zarif bir 
•ı YU~ döıenmiı, ıenit bir aalon .. Bir 
ltrın •ek bir yerde, oymalı parmaklık
.... 1 boyunca seyircileri bekliyen kol
·~~ d'. 
dife le ıııJi bir balkon ... Duvarlar ka-
,1~Plıdtr ... Her tarafta, betraldık. 
""~ ık ve sevinç havaaı var. Her ta
flcsr 

1 
tldh•enler, iskrim maskeleri ve 

li~ b~yük bir intizamla didlmiıtir. 
lf~rirı·lllilkemmel bir iakrlm aalonu. 
J>~Y 

1 
1n devrine kadar ragbette olan İs 

ilıt e; \'e İtalyan eskrim uıullertıU ilt 
l~ • trc]r Fransız u(ulilnli vazetmiı o
'l' r•rı~ hUtUn ırrlanm, b1meden evveJ 
u,ltd ivtl'e öğreten, ihtiyar eskrim 
..,_,., 

1

8 
Bırviyar'm ayakta bir portreıf 

İJllıa u P<>rtirenin altında: ''Rubeıu,, 
11 görü}" 13 U}"Or. 

ltıara ura.da, ne içkiye, ne dansı, ne lnı-
ltıU~ ne d~ .... HUJba hiç bir Adiliğe 
I>~;... c edılmıyordu. Buraaı o duirde 

.. ın he 
~ti r. tarafında bulunan pis top-
bir ~trlcrınden biri değildi. Burası 
lqde ~t~ydi ... Bura11 Pariain en aatl 

lbısıydf. 
~ ... 

?tııııt~tün. &':in, büyük bir faaliyet ol
,,, h Bırçok talebe; 111'1 ıenyörJer 
,_ •ttt 10 1 ,_ 
cer ÇoJct ı~ 11:admlar gelmiıti. Kalfa 
htr it an gıtıntılerdi. Hademeler de. 
Stlfl ~i Yerli yerine koyduktan sonra 1 ll'lııJerd' •et -a. 1• Saat ona doğru Tranka-

' ••ıo ~n.l':ı ntaryoı ve MoJUıle beraber ls-
?.t'llhaf ıa1ıabı içerek istirahat ediyordu. 
b' 17 a·a -·'-ır ·~ : .. l&flıuı libaı giymiş elan 
diaine ~ ıçeriyc girerek, hayretle ken
ltdi 'Ve kan !cüçük grupa doğru iler

'tllrn vererek• 
-1.t . 

1'1t: bey CSayö Trankavcl, dedi. Size !U· 
'betın ~ tttnelrte bahtiyarım ki, rfü· 
ıal'.ıll,;onıenyör Koırdinal Ritliyö si%i 

'l'r~ 1 :rz·ı ediyor. 
ltatknr .. ~ •~el heyecan içinde ıtyağa 
ilotdu. "'· bırl?:: ela ıcvi::ıçli bir tavırla 

!_ İı.,,ı ı11U 1 l 

----------------~ Montaryol'un yüzünde bJyük bir ıu
rur ifadesi belirdi. .. Molüa ail!Nnetini 
muhafaza etti. 

Muhafaza alayı zabiti devam etth 
- Evet, sizi f RUtbetl~ ıizden hah 

sedildiğini duymuşlar, kabiliyetleri.1izi 
ve dirayetinizi takdir etmitlerdir ve bu 
nu bizzat size söylemek istiyorlar. Size, 
huzura kabule mahsuı mektubu ne za
man getirebilirim? 

Trankavel mahcup bir tavırla keke
ledi: 

- Bilmem ki ... Eğer iateneniı ya· 
rın... Kardinal hazretlerinin bina göı· 
terdiği bu iltifattan cidden müte!1a11fı 
ı:>ldum .... 

- Şu halde, pek al!. Nerede ikamet 
ettiğinizi hitfen ıöyler misiniz? 

Trankavel ağzını açıyordu .... 
MolUs soğuk bir tavırla ıözUnü ke· 

serek: 

- M8syö Trankavel bura.da, abde
miıinin ıliıtünde ikamet ediyor, dedi. 

Genç zabit, nazik bir ıel!mdan 
ıonra çekilip ıitti, MoJüı omuzlannı 
silkti. 

- Görüyorum ki, aevin:inize pa
yan yok, dedi. Demek, her ne bahasına 
olursa olıun, tehlike ve sıkıntı içine a
tılmak linm, öyle mi? 

Trankavel sinirli bir ıekilde, Kontun 
ellerini sıkarak: 

- Meıele bunda değil, ~di. Bu ıa· 
ye.de Annıiı'e yaklatabileceğim.. Bu
nun için seviniyorum L •• Büyük bir ai· 
leye menıup değilim, fakirim ve el:ınde 
kıhcımdan ba9ka biç bir ıeyim yok ..• 
Kimbilir belki Kardinalin himayesi sa
yesinde yükselir, Annaiıle aramda bu
lunan uçurumu doldururum .... Kim bi
lir? ... 

Evlerine dönmek Uzere yola koyul
muıJardt. Montaryolla Trankavel. Sent 
• Avua sokağında beraber oturuyuılar
dı; Molils ise, oradan kısa bir mesafede 
Katr. Fiı sokağında, Giz sarayı bab~e· 
terinin karımnda ikamet ediyordu. 

Seaaiı: ·ıc düşünceli bi{ vuiyee 

RAHR:AMA"N KIZ 
______________________ ..._ _______ ___ 

·-------------------- ------Möay& dö BUayer? ••• 
Yan elflmiı olan dördüncü phıa da 

ayni cevabı veriyor: 
- Benim! .... 
Bu ~elimlarm dördilnde de, derin 

bir pereatiı ifadesi var. Seslerin dördü 
de, kalın ve tatlı, kuvvetli ve hilrmet
klrd.ır. Dördünü birden ayni heyecan 
boğuyor. Bu garip sahnenin bitaraf bir 
müphidi, derhal kararını verebilir: 
Bu asilzadelerin dördü de, bütiln mev· 
cudiyetleriyle bu genç kıza bağlıdır· 
lar. Annaiı, bu genç hatları uzun , .. 
mahzun bir bakıfla ıilzilyor ve: 

- Mösyöler, diyor. İçinizden hiç 
birinizi tammıyorwn; fakat, tüphc edi
lemez bir ıekilde biliyorum ki, asn bi· 
rer kalbe maliksiniz. Binaenaleyh, dör
dünüzün de huzurunda, açıkça ıöyJ;ye
bilirim ki, her birinizin ıeref ve haya
tını bana teklif eden mektuplannızı 
aldım. 

Fontray, Şever, Livardan ve Bua
yer ürperiyorlar .. Dostturlar.. Biribir
lerini gayet yakından tanıyor ... Biribir 
lerini takdir ediyorlar ... Ve iıte şimdi 
birer rakip oldular r 

Annaiı devam ediyor ve içindt' 
mertlik ve ıamtmiyet okunan sesi daha 
btlyiik bir kuvvetle yilkıeliyor: 

- Möaröler üç aydanberi, kim ol
duğunuzu öfrenmek istemeden, beni 
arıyan diğer Anju aıtludeleri ıibi, sizi 
de tetkik ettim. Sizin dördilnüzil inti
hap ettim, çlinkU ıuna katiyetle kanaat 
getirdim ki içinizde, bir tek inAn yok· 
tur ki, ona emin ve llmitsizliklerimi, ha 
yatımı ve ıerefimt itimat etmiyeyim 1 •• 
Bunun üzerine aiı:e mektup yardım. Be 
ni görüp, sözlerimi dinlemeden evvel 
b iribirinize tesadüf etmenizi iıteme

dim. Size, bugün, için randevu verıiim. 
Ve itte dördünüz de buradaanuı:. Möı
völer. size bütün kalbimle teıekkGr e
derim ... 

Ayni hareketle dördü birden ona 1 l 
doğru bir adım atıyorlar, dudakiarın-
dan ayni 11dakat sözleri yilkleliyor, fa- , 

kat genç kız bir jestle onları durduru· 
yor. Sonra, çehrende mahmur bir &ötıe 
parlıyor, siyah kadüeden ıözlerl, alev
leniyor .. Seli heyecan içinde titriyor ... 

- Bundan yirmi gi1n evvel hephüs 
Anjedeydiniz. Ve annemin 3Jd0iünü 
biliyorsunuz .. Fakat bilmediifnls bir 
ıey vana, o da, onu birkaç aut içinde 
götüren haatalığın mahiyetidir.. Mös
yöler, madam dö Lespar, katledilerek, 
zehirlenerek ölmüttUr r 

· Dört merhamet ve debtet çıihğı 
ayni zamanda fırlıyor ... Tehdit dolu bir 
sual yükseliyor: 

- Kimin tarafından? ... Kim CSldilr
dü? ... 

- Monsenyör Arman Jan Düpleti. 
Kadinal dö RitliyZS ! ... 

Salon meıum bir ıWdlta prkoluyor. 
Sılônun havumda, dehıet kokusu vır. 
Kızıl lltasım, Franaanm üzerine kıı:tl 
bir kefen gibi atan adamın korkunç cöl 
gesi, ccllld.ın refakatinde aaJona cirmit
tir, onları dinliyor; 

Annaiı daha büyük bir heyecan ve 
enerjiyle devam ediyor: 

- Möıyöler, annem, biWıare öğre
neceğiniz bir eıeri meydana çıkardığı 
için ölmil1tür. Bu eseri idame ettire
ceğime yemin ediyorum. Binaenaleyh 
ben de mahvolabilirim ve beni takip e-

denleri de kendimle beraber ölüme 
sUrükliyebilirim. Eğer kalpleriniz tit• 
riyoraa, çekilin.. Fakat, eğer sizde, 
mücadele ııkiyle yanan, plibiyetle ka
zanan ve yahut da inlemeden, tiklyet 
etmeden <>len birer nıh vana, o zaman •• 
tıte elim! 

Ve, metin bir vakarla aağ elini uza. 
tarak: 

- Bu el, içiniz4en sağ kalarak. ba
na ıonuna kadar yardım edd.:ek, anne
min intikamını alacak ve Riıliyöyü ye
re serecek olanmdtr r ... 

Bu genç erkeklerin dördü de, ayni 
hisle ürperdiler, vücutlannt ayni atet 
ıardr, ayni ateıin imanı onları db!eri il
zerine yere indirdi. Ve dört aes, birti-
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- Hayatımız sizindir J - Kılr~ları

mız sizindir 1 - şerefim:z sinizdlr -
Harp emrini verin!... 

O zaman Annais'in gözlerindrn bir 
kaç damla yaı dUşüyor. O zaman bir 
kahramanlık n~feliİ gö~s··nu k~~ıırt ·yor. 
O zaman şaşaalı g-:.izcll ğın: korlrn ı · bir 
zafer ifadesi sarıyor. O zaman t ",n:ın 

aeai bir defa daha kuvvetle yü::scl:yor: 
- Şu halde, İ§te harp <"mri 1 I !c::-p 

baılamııtır 1 Bu geceden itiba:-cn, h3 t· 
ta, bu andan itibaren, Ruayal meydanın· 
dakf herakit baılıyor l Siz, benim şöval
yelcrimsiniz Ve mademki, siz, Büsyer, 
Liverdan, Şever ve Fontray, madam ki, 
mevcudiyetinizi benim mevcudiyetime 
bağhyorıunuz, JU halde ileri 1 

Ve dört asilzade, bütün vii'.:utlarlylc 
dofrularak, coıkun bir hareketle elleri· 
nt kılıçlarına götürerek bağınyorlar: 

- Ruayal meydanına ı ... 
Annasi dö Lespar'ın bir adım gcri

ılnde bulunan dört genç alilzade, Büs
yer, Liverdan, Şever, ve Fontray, seri 
adımlarla, Ruayal meydanına doğru iter 
liyorlardı. Şakaklarını bir hummn dar-

bcliyordu. Korkunç bir sergüzegt içine 
girdiklerini hissediyorlardı. Fakat iç· 
lerinden hiç birisi, bu scrgfü:t§tte ktl· 
lesini bırakabileceğini dü§Unmüyordu. 

Ruayal meydanına gelince, henüz par
maklrklnr çevrilmemiş olan bu meyda
nın etrafındaki yeknasak otuz beş pav
yondan birisinin önünde durdular. Riş· 
liyö, Mari dö Mediçlnln misafirper· 

verliğine aldırmıyarak Lüksembur sa· 
rayını terkctmiş ve Uç sencdenberi bu· 
rada yerleşmişti ve muazam Kardinal sa 
rayının inşa pllnını, de\'rin en büyük 
mimarlarından biriyle, i to burnda ta
sarlamıştı. 

Annais'in etrafını almış olan dört 
ıenç erkek, onl! büyük bir heyecan için 
de dikkatle dinliyorlardı. Annais, on· 
larm, şefi, onların ruhuydu. Bu (!ört l 
trkek belki de, bu gece, bUtUn 

krallığın mukadderat nr narin elleri 
aras nda tutuyordu . 

Kardinalin kraliçeye yuacfı ve 
şüphctiz, bu saatte ya zdrğı bu mektu
bu, rahip K()rinyan'm gece yansına 

doğru Lııv r sarayına götürccefi bu 
ıucktu~u. il: ti clımnı ve hayatını tehlike 
ye koyan R:şhi önün bu korkunç ted. 
birsiz! f i .. G::nç kı z. bfü•1n bunlan, bir 
nevi vahşi bir soğuk kanlılıkla izah edi
yorau. Me!:tu!m e1e ,.eı:i rirse, girİ§ete
gi mü:adelc biı anda b'.tccekti 1 

D ört asilzade bi ı tC'k sesle bağır. 
dılar.; 

- Bu mektup elinize geç~.;ektir 1 
Sen - Pol kilisesinin büyilk çanı, 

saat on buçuğu çaldı. 
Annais: 
- lşte çıkıyorlar 1 
Dedi. Dört asilzadeden biri de~ 
_ On beş kişi kadarlar! 
Diye mmldandr, diğerleri de hi~ 

tereddüt etmeden: 
- Daha iyi 1 dediler. Sıkı bir ".löğilı 

olur ! 

Genç kız için kanlarını dökmek isti. 
~orlardı. 

Gözükenler rahip Korinyanla, Ras
kastı. Evvela Korinyan ~kmıı Ar.na. 
is onu, büyük binanın pencerelerinden 
sızan ışığın arasında görmUştU. Raskas 

ise, arkasından, bir düzüne kadar, ıes
siz }•:.iriiyen iri yarı delikanlıyı ıürük

' Jiyer ek, rahibi takip ediyordu. Sonra 
birdenbire bir hamlede, Korinyana ilti-

hak etmişti. Orada korkunç bir facia 
oynanacaktı. Ve, her zamanki &ibi, 
dünyayı idare eden bir istihzanın cil
vesi olarak, bu facia bir komediyle ba§

lıyordu: Raskaı, son derece dıemmi· 
yetli bir vazifenin Korinyana tevdi edil 
diğini sezmi§ti. Ve Raskas kııkançlı· 
ğındnn kuduruyordu. 

Korinyan kocaman bc..ı.:aklarmı mü• 
temadiyen açıyor, Raıkas dn, batını 
havaya kaldırarak, soluya soluya onun 
yanında kO§uyor, bir tUrlU geri kalmak 
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istemiyordu. Arkasından da adamları 
yürüyordu. 

Bu grupu, uzaktan, kahraman kız
la, her an atılmağa müheyya dört töval
yc takip ediyordu. 

Raskas yalvarıyoru: 
- Birader Korinyan 1 Sadece sizin

le ıelmemc ve, taarruza maruz kaldığı
nız takdirde sizi müdafaa etmeme mü
saade edin. İyi kalpli biraderim, ıizi 
samimiyetle sevdiğimi bilirsinz. Eğer 
baıınıza bir felaket geline, emin olun 
ki, kederimden ölürlm. 

- Raskas, yalnız kalmak mecburi
yetindeyim ve nereye gittiğimi hiç kim
senin bilmemesi lazımdır, 

Raskat, adeta ağhyacakmıı gibi: 
- Demek çok mlihim bir iı, öyle 

mi? 
Diye aor.du ve Korinyan mağrura· 

ne bir tavırla cevap verdi: 
- Devlet ıtrn ! 
Gecenin ıUktltunu tt:r bir hıçkınk 

ihlAI etti. Raskas ağlıyordu!. .. Korin
yan, onu ıaşırtmak için, Fran • Burjia 
sokağına girdi, Pave ve Rua • dö -
S~sil ıokaklanndan g~tl. Vyey • dil • 
Templ sokağının k~esinde .durdu. Raa 
ka9, mütemadiyen hıçkırıyor, acı göz 
yaşları döküyordu. 

- Alicenap, aziz / birader Korin
yan, ben de geleyim 1 Din, ıizc iyiti~i 
emreder. 

- Raskaı, mini mini dostum, kafa· 
mı ağrıtıyor, kulak zarlarımı patlatı
yorsun. Eğer zarar edersen, doğru rUl
betlOnun yanına döner ver .... 

Raskas ürpererek, ellerini göğıUn
de kavuıturdu. Korinyan da oamlesini 
tarnamladı: 

- Beni, kral veya saray nazırı he· 
sabına göıetlediğini söylerim! ... 

Kati bir cevap teıkil eden bu ıöz
Ier Uzerine, derhal hıçkırığını keserek 
diıledni gıcırdatan Raıkas: 

- Pek ala ı diye bağırdı. Giı:liyo· 
rum 1 Elbet aı.:ısını çıkannm ! .. 

Raakaı adamlarına iıaret yaptı ve 

kafile sola saparak, Sen nehri istikaıııe 
.,, . 'ı u· tinde göz.den kayboldu. .n..orınyan • 

tıı· zaktan ıözetlemek, Raskasm aklına 
le gelmedi 1 ÇUnkll her ıeye rağıne;ı 
Kardinale ıikayet edilmesinden kor • 
muıtu. 

Yalnız kalan Korinyan. Luvr sar~~ 
na do~rp yoluna devam etti. Rakibı • 
kıskandırdığı için ağzı kutaklanna \TJ 

. rıyor mınldanıyordu: c;ak• 
- Beni taarruzdan koruya 

m~ .. Vay abdal vayı .. Gecenin kara: 
lıfında, sokaktan geçen bir adama ar 

d• d"ğ" • b' herkcSdan nasıl tarruz e ıl ı ını ız 
1 

ten daha iyi biliriz._ Bize kim ua~l· 
c<lecek? ... Hem senin yardımına nıı. :c· 
d C.. h .,. d f Biı ış 
ım... uce erıı, sen e ··• Jlele 

rimizi yalnız görmefe alrıkını:t... ıand 
bu işi bir bitireyim de, ttonra şu G:rıe.ı 
sokağındaki tekkede birkaç tane at uı' 
Heyi .. Bu .da ne? .• Ne istiyorsun 
benden? Haydut herifler 1 

Sert bir ses: 

G •. U dUğU • 1 dedi. - ot r n ıeyı ver ···· ~iyle 
Bu h§diıe, Sent - Avuay sokar; a• 

Verri sokağının birle1tiği yerin on 
dım ötesinde cereyan ediyordu. • 

Rahip, bütUn kuvvetiyle bağırdı· 
- Basın geriye, haydutları... ·rt de 
Anhai~in dört §Övalyesinden bı 

ayni ıert sesle mukabele eti: bU1' 
- Haydi, rahip 1... Uzatma. ça 

ver 1... to" 

Korinyan, ani bir hareketle 111'~i)'• 
sunu sıyırdı ve, ayni zamanda. sağ ~ıce
le kılıcını. sol eliyle de kamasını ç oi• 
rek. dimdik mütearrızların kat115ırtıl 
kildi. r11'· 

- Demek ki, rahip 1 D:ietlo ıııe 
lısısın, öyle mi?... 1o!• 

• ·ne"' 
Kılıçlar, gt•.:cnin karanlığı '~: ııeti 

rer kıvılcım serpti ve dört ıilihJ0'' 
ye atıldı. 

Bir ses: 

- Vuruldu! .. , akabirı1deı Diye bağırdr ve hemen 
rahibin feryadı yükseldi : 
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SiY AH BENLER 

AÇIK MES.&.ltfELER 

ae ZAiL OLMUŞTUR 
'Lo')i1lz. rengindeki (»iaz) TOKA • 
'-ti lcre~i, terkibinde tan kuma ve 
--~e Cdılmti zeytinyağı mevcuttur • 
~· ftl~s:-mat. dahiline nUf uz ederek 
\11ı1 lclcrın:le gızlenıniı ve ıu ile u • 
h Un hiçbir vakit ihras tdemıtdiii 
-.s!;: laf maddeleri eriterek harice tard· 

er. 

~hı renıindeki TOKALON kre. 
~ 'Ühr lı1J11Mtli UntW'ları. CiWİ 
tti,~r "' ı•nsleıtirirler, ai,U bmltri 
ttt t \'c ıç~ mcumcleri zayıflatırlar ve 
ıt, :er ve en sert cildi Uç ıiln .zarfın. . 
"-~i ~latıp yumuptırlar. 50 flllann 
tdtte • ınlar, genç kı•lann bile ııpta 
bir t tı taze, vo kadife ıibi yumu11lr 

' ~alik olıbllirler. 
tıı~'~•nbq1 Dördüıacfl len Mtmurha• 

... il. 
ıooo .r 

<it ip ıra nu&ka1:ıülndt bldnel derece• 
1tar~ otckJi olup paraya 'evrilılMline 
\ıb t Verilen ve tamimini 2745 U... 

ırıt~t t-1.J 
•e}'itıl.. ouu:lir edilen ~ollwıda Hti· 
da t&k~a ın&halleıinde Çıylü eo1saim
ı., - 1 23 Yeni 3.3 nuntara Ilı murlk
~ C\r" 
tdiL . 1

:\ tamamı açık arttınnaya vaz-
lllı:'.~ir 

~C;Jcu~ • k l" f / 1", gayrı men u un ft'la ı : 
dö. ~1 .Pıdan ıiseri girildikte zemin malta 

. "l b' 
ı:ı;rıt ır tatlık; muıluktaıı, ..Un çi· 

1 
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SIN EM ~.4-.A R.: 
' BEYOCLU 

MRA y ı lılahkCmlar kalut 
uu;a Mahk6mlar kaleal 
tpgK Olff Taraaıa Utrkçeı 
'1.\llAM\ A Memnu &fk 
tUMSH Uc modern ıus 
\LKA4\ll ı Bombalar Yaıarken 
YU.UI' ı ProgTammı bildirmemlıllr 
rA,_ ı Kanı mtleadeleat ve 8öldt 

kwar 
tlll 1 Balalayka ve $&rlo mu 

kell baloda 

'fAKK 

\SKi 

\Z.\K 

PEIUR 

'lta.ı.ı 

•LA• 
U.UUıı\11 

llALK 

llAUI 
SUUYYA 

itte bahrlyelllcr ve 9 un 
cu senfoni 
Mumyaların serveti ve 
Kadıllllfm ııırn 

a.rıııer ve Bet ılllhlı bay 
dut 
Gangsterler J.oaroı karoıya 
ve Söz bir Allah bir 
1 tllrk!:e) 

ISTANIUL 
, Yotlvara ve Demir yum 

ruk. 
ı Tiyatro ve varyete 

1 Romeo \•e Jullyet 

1 PPorrammı btldirmemlf lir 
1 Be1a.ı Mtltk vı Kanundu 

kaçılmaz. 

1 Programını blldirmeml§tir 

KADIKOY 
ı L&dam o Kaınıtya 
1 ı>roırammı blldlrmemlıtlf 

OsKODAR 
llAU ı f"rorrammı blldlrmemııur 

BAKIRKOY 
•TtTADI ı Procramnıı bUdtrmemlftlr 

TiYATROLAR: ..... .. ... 

l'El'EBAŞJ DRAM KJSMJ 
Saat 20,30 da 

l 
lSPANV ı\ BAHÇELERiNDE 

Dram 3 perde 
Yakmda: KRAL Lla 

••• 
"R~SIZ TiYATROSUNDA 

Ol'ERET KISMI 
Saat 20,30 da 
ATEŞ BôCEQl 
Komedi 4 perde 

ERTlJ<":RlJl. SADi TEK 
T .. .,. ,\ TllOStı 

Bu gece: ( üSKU 
DAR HALE) sinema 
sınd:ı Çamurda Z.. 
bak, Perşembe (ma 
Ckırköy Miltıyadi) OD 
ma ( Pangal tı TAM) 
sinema.tında ıııo 0 

ftlutbak ve kthnilrlillr apdnane 
t.ı;·~k tekne; sanuç ve 'ıw .... bi; İstanbul Belediyesi Merkez Hal Mü· 

'"ar t>'.lı •-. dürlüğUndtn: 
&isı- ~eve uma. 
~'·~ liat: Bir •ola ilıerinde iki o. Hllde No. 126 sergide Akif, 128 No. 

t~~ q~~ ı: lu ıergide Fethullah, 13 7 N o. 1ı sergi. 
• ınc· · t bir 1 ~lcat: Bir aolı U.tredc uq dda de haan. 
1 OJap. Yukarıda ıergi No. bn ve adları ya-t),. .. 

~ ı~ncu kat: Bir çatı ansı ilatü b· ztlı kavun ve karpuz ticaretile iştiial 
dır ~raıadan ibarettir. Eltktri1' nr. eden tüccarlar buradaki muamelelerine 
lltt~c u Yoktur, UIDUllMID 1 1 rtllall 5700 nihayet vermit olduklarından idaremb. 
r•bı~nıu.rahba.dır .. uadu 4700 M, Dl• deki teminatlan id~e edile:ektir. Meı • 
~. ~ ve 10 aaetrc muraH>ts b.ıl • k6r serıiler<Un alacaklı mustahail var• 
~ 0ına k&alrdlr. il evrakı müıbiteleriyle beraber nlha • 

lllG.~t•..:ı • Pltlacllr. tıtirak -4ecek yet IS-12-937 akıamına kadar mü. 
, "'•ue racaadan U&n olunur. 3 

, 5 rın kıymeti llNlıalnmcnin 1 iiiiimiiiiii~iijjiiiijiiiiiiiiiiimiiiiiiiii bit b. 1'1tbetbidı ,., ü ... ı ..,. 1111111 il 
llliJ 0~ teminat mektutMaau hl • Dit Doktoru 
ti, ttnlll&Jan ic.p eder. MiltenıWm Ttr• l\'•t:all Palıfl 
~u ılfat •'•vlrlyı •• nkıf borslan: H11talanm llerıUn 11ba!I ı O d1n 
'.l .12'' aitti. •rttırma _.._ __ ı O 1 
........ A --- ık ... 11 .. n!ır Kankl, T nt 
llUı:taır-OJ?~ mu.adil cuma cU· mtydaru Terune caddesi batında N.,. 
lecekij tde•aııiiüb.üuu qJU& edl- ııa dı kabul tdcr. 
a, ~lrtftCI a. arttırniaa 24-tz- Bıb •ı cuma ıOnlerf ıaat 14 den 
~de .,..., W lilai Mire • il 11 lladar 111,..,, .. ,. ltceltb~•t 14 ten lG ya bdar icra edL 11111w11 111 ı m 
~ rı~i •rttmna bedeli kı7metl mu· 
~ tı tııiaı JUaclı 7 S ini Gulduju tik· 
'°rı .,;.te brraJcıbr. ~bl taJcdlrde 

larıru il&n tarihinden itibaren 20 gün 
sarfmcla ewalu mU.ble.ı.rl ile birlikte 
dalrwabe bildirmeleri lilımdır. Akai 
takdirde baklan tapu ılcilleri ile sabit 

olmatanlar aatıt btdelinin paylaşmasın
dan barit kalırlar. Müterakim vergi; 

~-
Ne Kadar 
ıztıral> 
Çekiyor 

24 ıaattenberi 
devam eden mit
hiı hir dit alna 

Halbuki bir iki kaşe 

Nevrozin 
bu dayanılmaz •inyı bıçak cı"M 

kelmiye kafidir 

Nevroz in 
Bütün atn, ırzı Ye sancılan mideyi hoz. 

madan, kalbi Yt böbrekleri 

~- dilMlirir. 

icabında günde 
3 kaşe ahna 

bilir . 

-1-
Erkek kafasın-
daki ideal kadın 

dişler~ni sabah 
akşam 

Radyolin 
ile fırçahyan 

kadındır 
Diıleri en fazla b:yJ.Zlatan, mikrop

lara kar§ı e.ı m:iessir. arkip itibariyle 

en mükemmel dl' macunu _,_,_ ~tre l'lnanm tuhlıUdU Hlı:l Jmlma1r 
'dilece~rttrrrna on bet filn daha ttDtit 
hıırt • 1<>-1-939 tariblnı mflladlf 
C.r dt~ı ıünu saat 14 tm ıe ya lra • 
'etic ırede Y&pılacak ikinci arttmna 
~~~inde en ~ok arttıranın llltttnde 

2004 --,. 
lı5 in ııun-.aralı icra ve iflQ kanun:.uuı 
l'ıı tlc~ lb&ddcsine tevfikan hakları ta• 
ser11ıe i:.Oit olmayan ipotelr.li 

temlrlye ve taruifiyedcn ib:ıret olan .ı. .. - Dr. 111••" Sami 
Belediye rüıumu ve yaJaf icar11i bedeli T 

1
• f Q A Ş l S ( 

mmayddeden tenıil olunur. (20) sene· 

' "-.tiler ıl&kadaranm ve lrtUall 
'te':!::lerUün 'bu baıklaruu ve hu· 

7C -...rlfl 1cWr olan Jddfa. 

lik v,Jcıf ta,·intı mUıtuiye aittir. Da. Tifo "e paratifo haatalıkh . .rma 
ha fazla saalOmat almak iıteyenlcrin tutulmamak ıçln teıirı kat'l, mu· 
37 /1632 numarah dosyada mevcut ev • a.tiyeti pek emin tv..e aşıdır. Her 
rak ve malaallın hacil ~e takdiri kıy • ecwanede bulunur. Kutusu: 45 
met raporunu görüp rnhyacal:ları il:in kuru§tU:. 

ol'"'ur, .(V1 Pr 1983). 

• . . . ..---. \ . Salon Çayı 

l l.f cvııimiıı en iyi ik1·aıuı yamı.~ LON ÇA Y:I c r. Zevkinizi ancal. 
SALON ÇAYI'nda bulabilireini.ı. SA.ti ON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arısmız SATIŞ M.to:ı-ı:.-EZt: tSTANButi 41X4Al,.TI Tahmil sokak AZERBAYCAN 

ticaret bUUl No. 8 ,-.ı. 21771 

1
- ıstanbul Beled:yesi -

\ 

Met~z HAi MtldlrllA'Dnden: . 
Halde ll2 v4! 113 No. lu kaYUD • K"1J>ua sergilerinde Ahmet, Gav.ril, 

Aııarıiros ile 134 N'ô: Ju sefgtde SeremU Mehmet Emin buradaki ticari m~e
lelerille nihayet vermiş oldukların.daa lclaremiadeki teminatları iade edılerek 
allka'la.Tı kesilecektir. Meskflr sergiler den alacaklı müstahsil varsa evrakı 
müsbitclerile beraber nihayet 23/.U/. Q.11 tarihine kadar idaremize müracaat· . .,.. 
lan ilan olunur. (7913) 

Akay lşletm~sinden : 
ı - t,Jetmemiaiıı l / K. Sani~\tarihlndcn 31/ K. Evvel/938 tarihine 

kadar bir senelik kömür aktarma. işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme, 15/K. Evvelf.937 çarpmba günü saat 15 de Karaköydo 

idare ınerkezinde §ıtfler ~cüaıeninoo yapılacaktır. 
3 -Eksiltmey~ -ı-..aklef f50 Ura. muvakkat,teminat getirecekler ve bu ..... ..,_ t:'~ .. 

miktar ihaleyi müteakip yüzde on beşe / iblağ edilecektir. 
4 - Taliplerin bu hususa alt şart nameyi görmeli ürere Levazım bölüıaU .. 

ne mik'acaatları. (787S) • -., .,. ı l ~ • • 

lstanbul Nafıa MUdlrlUjllndsn ı 
2e/11/9YT cuma günü u.at 15 dep lıtaabulda Na.fia müdürlüğündo 

(10.000) lira keeif bedelli Halkalı Zir: at ·mektebi tamiratı açık eksiltmeye ko. 

nulmUftur. •, ' 1 

Mukavele, eksiltme, bayuı.dırl\}ç ia leri genci. hus~i ve fenni ,şart.namelc-ri 
proje, keşü hu18.sasile buna. mUteferrl diter evrak ilaireemde· görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. • · '" 
İsteklilerin en az (5000) lir&bk bu işebenzer lıs yaptığına: öair idarelerin .. 

den ?.lmı~ olduğu vesikalara istfD,adeıı .t~bul Nafta mUdttrl\\ğünden yam]. 
miş ehliyet ve Ticaret odası vesfka.lari le ge.1.meleri. (TM5) 

ıstanbul Haricı Askeri 
kıtoatı ılanıarı 

Sivastaki birlikler için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuş ve ihale gti.nU tek 
lif edilen fiat pahalı görüldüğünden 

18/ 11/937 den itibaren bir ay içindo 
pazarlıkla alınmasına karar verilmig 
olan 251500 kilo ekmeklik un 30/İkin· 
citeorin/ 937 sah günü saat H de p&• 

zarlıkla ihale edilecektir. Bedeli 33885 
lira ilk teminatı 2541 lira 38 kuruştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler her 
gUn pazarlığa girmek istlyenler Tica· 
ret veeikalan ve teminat makbuzlari
le ihale gUn ve saatinde Sivas TUf ko
mutanlık binasında Tüm aatmalm& 
komiıyonuna gelmeleri. (617) (7928)' 

Denizli kıtasının 349400 kilo yulafı. 
nm beher kilosu 5 kuru.5 muhammen 
fia.tla eksiltmeye konulmuş ve ihalesi 
10/ 12/ 9:17 cuma gUnU saat 11 olarak 
tesbit cdilmiftlr. isteklilerin belli sa. 
atte 1spartada satmalma komisyonu· 
na gelmeleri. (616) (7927) 

l Jstanbul Ltvazım amirliğl 
Satmalma komisyonundan 

Harp Akademili Sv. Ggrupu hayva. 
natı için Uç yüz ton yulafa teklif· edi· 
len fiat yüksek görüldüşünden 29/11/ 
937 pazartesi günü saat 14 de pazar. 
lıkla Tophanede Levazım, amirlili Sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli on beş bin lira ilk te. 
mioatı 1125 liradır. Şartname ve nU
munasei komisyonda görUlebilir istek 
lilerin kanuni belgelerilc birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(277) (7902) 

idareleri latanbul Levuım i.mirll
ğine bağlı müeaeaat hayvanatı için 
300 ton yulafa teklif edilen fiat baha. 
lı gprUldUfllnden 29/ 11/ 937 pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede tstan. 
bul Levazım amirliği satınalma komis 
yonunda puarhkla eksiltmesine de· 
vam edilecektir. Tahmin bedeli l5000 
liradır. İlk teminatı 1125 liradır. Şart ı 
namesi ve nümunesi komisyonda görü 
lebilir. isteklilerin belli gün ve saatte 
vesikalarile birlikte komisyona gelme 
leri. (278) (1903) 

Tophane ve Davutpaşa fırınlarında 
birikmiş 1040 kilo kadar ekmek kırın -
tısı 26-11-937 cuma gü:lii saat 15 te 
Topha:uı:le Levaztm amirEği Satınalma 
komisyonunca pazarlıkla satılacal:tır. 
T.ahmin bedeli 13 lira ilk teminatı 97 

MADENi 
S.n'atkArlara llAn 

iatanbul madeni aanatkirlat cemi 
yeti müessisler lıey'eti başkanlığından: 

Esaı nizamnamesi, İstanbul vilaye
rince ve dahili talimatnamesi Ticaret 
ve sanayi odası idare hey'etincc tasdik 
n teıl.:il edilmiJ olan cımiyetiaıizin 
'l'llrbe (Mblll caddeainde on nwura
Jı. esnaf ctmiJ.etlerl) blrleflk idare nıer
keıinde çalıımlfa battadıfı bildirilir. 
Şimdiye kadar cemiyetimize lzlf olarak 
kayıt olunanlaıla yeniden yuılmak is
tiyenleri 8. 12. 937 çarpmha ıünU sa 
at ondan, on altıya kadar adrcal yukar 
da yuılı merkeıimbe gelerek idan he 
yeti aeçimlne lıtlrüMri rica olunur. 

l..:,t ,nhul Komutanlıqı 
Sat ı n<.ılma Kom ı syonu_ ilanları 

Ordu sıhht ihtiyacı için diyatermi 
ve pandoetanm :lhaled pazarbkla 10/, 
lkincikanun,1938 pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
1320 liradır. İlk teminat 99 liradır4 
Şartnamesi her gUn ö~leden evvel ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilK 
teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad. 
delerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale gilnU vakti muayYeninde FmdılC 
Iıda komutanlık satmalma komisyo
nwıa gelmeleri. (7929) 

Selimiye kıeluının çatısının tamiri 
ihalesi kapalı zarfla 15/Birincikanunfı 
937 ~arşamha günü saat 16 da yapıla· 
caktır. Muhammen keeif bedeli 25110 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin 1884 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplar~le 2490 sayılr 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı olan vesikalardan maada Nafia. 
Veklletl fen mUdUriyetlerinden ala. 
cakları ehliyet vesikalarile beraber 
ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklü mektuplarını Fındıklıda 

komutanlık satmalma komisyonuna 
vermcelri. ( 7930) 

buçuk kuruttur. heklilerin belli günde 
Koın:ıyonı gclrr"l"~i <270) (7855 ) 

Davutpaşa fırınının tamiri 25·11· 
937 Çarşamba günü saat 14,30 da Top 
hane lstanbul levuım amirliği satı
nalma ko!IUayonunda pazarlıkla yaptı· 
rılacaktır. Keşif bedeli 537 lira. 60 
kuruıtur. Teminatı 80 lira 64 kur'U§
tur. Şartname ve keşfi komisyonda 
görUlebilir. lsteklllerin kanunt belge
lerile belli ~aattc komisyona gelme • 
leri. .(284). ~(7909). 



HABER - J\qam poataar 

iztirapiarınıza - Nezleye - Grip ve üşümekten mütevellit 
hastalıklara sıhhatin izi 

i ı e koruyunuz 
F a 
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Nezle - Grip - üşümekten hiisule gelen 
ateşli hastalıklara karşı tesiri gayet anidir 

Baf - Dlf • Romatizma • Mafsal ağrlları kadınların 
ay sancılarına karşı tesiri şayanıhayret derecede 
anldlr • 
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~ icabında günde 3 kaşe alına bilir Mideyi - Kalbi yormaz. Taklitlerin CfE n sakı·\ 
i nınız ısrarla SEFALiNi her eczahanecıen isteyiniz • ~ 
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Günün 24 saatinde hasta 

Baı ağnlanna W§ı 

RiPiN 
Kıtıelerini kullanınız. 

GRlPlN: Bütün ağn, sızı ve san. 
cdarı keser. 

G.RIPlN: En ıiddetli bq ve di§ 
ağnlarmı ıüratle dindi. 
rir. 

GRlPlN: Nezle, grip ve romatiz. 
maya karıı çok müessir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve mar~aya dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 

. . " . . 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder; 

Müşterisinin 

zevkine 
hizmet eden işgüzar 

.ıtırtasiyeci.lerde bulunur. 

NOZAC 

Şeffaf malzemeden yapılan kut§un ve ı ı=•~H~Hnaw••m-•••••--•• mimi 
mürekkepli kalemleri ile ayni Oper"atör UroTOğ. 

model masa kalemleri güzel D •• 
sanatin canlı bir ifadesi 1 oktor fi 

rlcmcktir. J Süreyya Atamaı H 
Beyoğlu btikliJ caddesi Parmakkap1ii 

Tramvay durağı No. 121 birinci ~ 
kattald ıi H ~ 

:ı Muayene hanesinde hastalannı her- ii 
ı gün saat 18-20 arasında kabul H 
~ ~~ ~ 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

D lYı ıroya lfD on meşn=ouır şelk:eırcası 
li ·t ın 
HACı BEKiR 

AKiDE RAHAT LOKUr-4 
Badem şekeri Gayet Nefis Karamela 

Taşradan 'toptan ve perakende sipariş kabul olunur. 
BAHÇEKAPI, BEYOCLU, KARAKÖY, KADIKÖY4 


