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... emlek r .. h rı . d 

lngiltere ve Fransayı 

Pa • yapıhyor T hd•t d• 
ki rtı namzetlerinden başka e ı e ıyor 

tnse namzetliğini koymadı 

4.. 
11~mccld· 

~UCU ııı K1~ral, Necati 
dtkta n Beyazıt u .. 
~p tnli.nbaı U • 4~tahya ve Zongul. 
Ua· Ihrıaktad ç saylavhk için seçim 

1 Be Jr. Cuınb · kate. Y&ııd S urıyet Halk par. 
~il li rnuM- ayıavlığına Sıhhat Ve. 

14tab "!.\!Sarı liU . btJt h Ya ısayı sameddın Kuralı, 
U!uısı katVh§ına Ba§vekruet sa.. 

ern nıUdürü Vedid Uzgö. 

• , 

Gihıeri Vedid Uzgören 

reni, Zonguldak saylavhğına da tarih 

hocalarından eski Erzurum saylavı 

Necati Güneriyi nam.zed göstermi§tir. 

Müstakil olarak kimse namz.etliğini 

koymamı§tır. parti namz2tlerinin üç 

yerde de seçilecekleri muhakkaktır. 

Ceıaı Bayar 
l1arın Meclisten 
itimat isteyecek 
l>arti grubu dün kabinenin 

1ı;ı' Programım tasvip etti 
t.ı,~.tı8.'tt.iı~ (A. A.) - Cumhuriyet yeni kabinenin programı hakkında ya.. 
1ıtıı ~37 sa 1 Kaınutay grupu bugün pacağı beyanatın ana hattan üzerinde 
lcıp 1i~an at 10,30 da Trabzon meb. parti grupuna iza.hat verdi. 
~dı. Saka•nın başkanlığında Bundan sonra söz alan bazı hatible. 

2't~ alan n.,_ . rin yeni kabinenin programına ait be.. 
sı37 llkt§la7vekıl Celal Bayar sil. yanatı dinlendikten sonra umumt be
l>~ a kUraUye gelerek 8-11- yet yüksek tezahüratla ve ittifakla 

1 g\lnU B. M. Meclisinde başvekilin beyanatını tasvib etti. 

An karada üç 
a11 .. !1J.tiessese a~ıfdı 

llQ arına subay okulu ile polis enstltilsU-
, 11 ~e belediyeler bankas blnalarııoıo 

kUşad merasimi yapıldı 

a 
1 

Polis Enstitiısi1 'Ve 
" t Cdi 'li . Yeler b 

t. "c lind ankası. polis enstitü-
lltrıaı arına b 
di arr, <lU su ay okulunun yeni 
ı~lcr bir n Ankara da Vekillerin ve 
~ Çok zev ltlcras· atın hazır bulun~uk-
.• ı l!cıcd' ırnıc açılmıştır. 
~llli 1Yeler b 
r> ilde banıc ankasının açılma mera-
~~tk bir a <lerektörü Süleyman Ke-
""'!lt nutuk .. 1 . 
b lnı lturd l soy emış, Kamutay 
.. ~::banka e ayı keserek b:nayı açmış
,rcı açıldıkt b Cf'ind an sonra kasa ve arşiv 
aı en ba"'ıa k . . Jı, lthrc b·· :r nara hına gezılmic:, 

""' !.... O}•le ~: :ı \._ 'lltand Q .. zcl ve modern bir bi-
~ d' ırrnı"' ld ~ ırckt•· .. :r 0 ugunôan dolayı ban-

Jllnda oru tebrik edilmiştir. 
ttı... rrna Yed k • -~ltflau b' e subay okulu ve polis 
ktıda..-._ ınasının ar-ılma t" . d 
~7·~ b :ı orenı e 
~ll)lo ba andoıunun çaldığı İstiklal 

tlarnıı ve jandarma ıubay 

Belediyeler Banka-31 

okul kumancla~ı Kurmay Alba! ~~~i 
· ·· .. dırcktoril Erkmen ve polis enstıtı.ııu .. 

Dr. Salih Adil Başar birer soylcv v:r
mi"' ve Adliye ekili Şükrü Saraçoglu 

:ı 'ld'ktcn ıonra tarafından kordela kesı 1 

mihmandarları dcıatetiyle eYVcla polis 
enstitüsü ve sonra jandarma subayı o-

kulu gezilmiştir. . . .. 
Polis enstitüsü direktoru nutkunda, 

Cumhuriyetin Türk zabıtası hak~da 
.. t d'w• h mıniyeti asırlarca suren gos er ıgı e e . w 

. t 1 k devirleri de dahil oldugu 
ımpara or u 

"d h. b" devrin gösterme-halde mazı e ıç ır . . 
miş olduğunu, bu asrın ordu&u, .~ısa-
d. t .b. b tasının da yüksek ılım ve 
ıya ı gı ı za ı ... 

teknik bilgilere dayanmak, aann bli~un 
b.1 .1 . a ak uydurmak mecbunye-
ı gı erınc y • 

tinde bulWlduiunu ıöylemi§tır4 

Porteklzln Mader ve Asor adaları itilen Almanyaya terkedİlmlŞ 
telakki ediliyor bu vaziyet Fransa ve logllterenln muvasala 

yollarına Almanyaoın hAklm olması demektir 

Alman harbiye nazırı 

Mareşal Blomberg'in 
esrarıengiz seyahati 
Portekiz fnüstemlekelerinde 
şimdiden binlerce Alman 

yerleşti 
Paris, 7 (Husust) _ İspanyada. ee. tehlikede bulunmaktaylien gene ~ l 

nebi mUdahalesi, Akdeniz ve Balear a. sayla lngilterenin hayati menfaatlerL 
daları meseleleri henUz halledilmemiş.. ni alAkadar ve tehdid eden yeni bir 
ken ve Fransayla lngilterenin mUs. vaziyet orta.ya sıkmr§br. Bu mesele 
temlekeleriyle muvasalaları bu yiltden Atlantikte Portekiz adalandir; yani 

Şaınglhıayda 

Çinliler 
Rical etmek 

mecburiyetinde 
Fakat rical hatları 

kesilmek 
tehlikesinde 

1Jang7iayın ~mal l8ta8yonıı yanarken 
~ Yaı.ıu 8 lnclde 

Bir Bulgar 
diplomatı 

şehrimizde 
Eski Bulgar başvekili Daoef 

Kllltilrel milnasebet
Jerln takviyesi için 

tetkleler 1 a pıyor 
Eski Bulgar bqveklllcrinden ve Bulgar 

nı.cbuaan mecll81nln eakl re11leriııden Da.net 
ıebrtmlze gelmif Ur. 
Bulgariıt&nm me§hur dlplomatıanİıdan 

olan Danef Jurnal Doryan gazeteııtne ezcUm 
le ııunıan sllylenı1§Ur: 

••- Bulgariııtan sulh ve ıUkQn içinde ve 
herkesle iyi geçtnmek iııtlyor. TUrkiyeye 
192ı"J da ımzaıanan blr dostluk muahedeaL Ue 
bağlı bulunuyoruz. Bu muahede geçenlerde 

tecdit ed1lm1§U. 
- Bulgartatanm Balkan antantma &irme.. 

mııı olma.mu ll8Sıl izah edlyommuz? 
"- Bu mesele ilk mevzunbahB olduğu za.. 

man, Bulgariııtan fik.rlııl bildirmlJ ve böyle 
bir mtaaka aleyhtar olmadığmr, fakat buna 
ı11tırak etmekte de kendim için bir fayda mtL 
llhaza etmediğ!nl blldirm.f§U. Bun& ben de 
fUJlU tılve etmek tsterlm: KoinJulamnızla 
mUııuebeUerimi.zden bahaedlldiğl aman. 

..-: Devamı 8 incide 

Mader, Asor, Bisagos ve Kap-Ver ..• 
Paristeki kana.ate göre btn'8larr, ya. 

vaş yavaş Alman nüfuzu altına gir. 
mektedir. 

Bu adala.nn bugünkU ve bilhassa 
mfurtakbel ehemmiyetini ispat etmeli 
güç bir oey değildir. Bir ihtilat vuku.. 
unda, Fransa milstemleke askerlerini 
Dakar'dan sevkedecektir. Halbuki Bi. 
~ adalan Dakara hll:tmdir. 

P<Yrle'ICiz Ba.şookili 'Oliviye Sa'lazar ' 

Diğer taraftan hari> vukubulduğu 
takdirde, İngilizlerle ~ 
Kap tarikiyle, iptida! Hint yolunu tut. 
mak mecburiyetinde kalaca.klan ma.. 
lQmdur. Bu Y,Ol& da., Kap.Ver adalan 
hlkimdfr. · 

Asorla.rm "Atlantilrte iaşe üssil" ve 
bilhassa hava U.U olarak ehemmiyeti 

..... Dnam.ı 8 tncld• 

Alman - Japon 
ittifakına Italya da 

diin girdi 
Bu husustaki protokol Romada 

merasimle imza edildi 
Rom& 6 (A.A.) KomUnizmle müc&- 1 

dele protokolu saat 11 de imza edilmiş. 
tir. 

Protokolun metni aşağıda.dır. İtalya 
bu protokol ile 25 ikinciteşrin 1936 
tarihinde komünist enternasyonaline 
karşı Almanya. ile Japonya arasında 
akdedilmiş olan itillfa. iştirak etmek
tedir: 

"Reich hükO.meti, İtalya hükfune
ti ve Japonya. imparatorluk hükfuneti 
komilnist enternasyonalinin garpte ve 
§arkta medent dlinyayı tehdide de -
vam ve sulhü ihlil ettiğini ve mevcut 
nizamı bozduğunu nazan itibara alarak 

ancak sulhUn ve nizamın idamesinde 
menfaatleri olan bütUn alakadar dev. 
Jetlerin sıkı bir teşriki mesaisinin bu 
tehlkeyi azaltacağından emin oldukta.. 
rı için ve İtalyanın faşist hükQmeti -
nin iktidar mevkilne geçtiği azman .. 

danberi bilyük bir enerji ile bu tehU. 
keye karşı mücadele ederek komünist 
enternasyonaline karşı kendilerini mtl 
dafaa etmek arztU5unda bulunan Al. 
manya ve Japonya ile birlikte mütte .. 
rek düşmana ka.r§I koymak üzere bu 
devletlerle birleşmeğe karar verdiğini 
na.zan itibara alarak 25 ikinciteşrin 
1936 tarihinde Almanya. ile Japonya 
arasında komünist enternasyonaline 
karşı Berlinde aktedilmiş olan muka.. 
velenamenin ikinci maddesi mucibince 
aşağıdaki mevaddm aktedilmesi için i.. 
tilaf etmi3lerdir. 

Madde 1 - İtalya, 25 ikinciteerin 
1936 da Almanya ile Japonya arasm. 
da l\ktedilmi§ olan munzam protokoL 
da dahil olmak ümre, komünist en .. 
ternasyonal aleyhtan itilifm metnine 
iştirak eder. 

..... Devamı 6 mcıd& 

Yeni Tefrikamız 

Odalıklar 
Vazaın : Nizamettin Nazif 

Bu yeni teErbmız, mana•ız uzatıDalar yiizünden, aylarca devam eden müz 
iç tefriblardlın dejildir. "ODALIKLAR" ayn ayn büyük hiki.yelerden mü 
rekkeptir Her büyÜk hikaye batlı ba§JD& bir güzel kadını, atkım ve devrini 
telbit ediyor. Malıtelif alll'larda, muhtelif milletlere ait muhtelif tleviner, 
bu edebi ve çok heyecanlı eserde, kariin sözleri önünden &ık, tehvet, 
ihtiraı, kin, aayz, kan ve ıiiri ile müdebdeb bir geçit resmi yapeeaktır. 

Pek Yakında Başlıyor 
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Vergiler -İ<.im haki~ 
G EÇEN gün. muharrlr1 '-1. 

Atatürk'ün nutku vergiler bahsine ehemmiyetli bir kısım aymnıştır. Bu birbirlerine ağız doltJ!ll ~ 
kısım şöyle hulasa olunabilir: ettikten sora. yine hiç bir 1"~0\&f 

1 - Devlet gelirini yeni vergiler koyarak değil, mevcud vergilerin tarh ve gibi konuşmalarından, kO~ ~ 
cibayet usullerini ıslah ederP.k arttırım z. mclerinden şiklyet etmlşti~ ~ 

2 - Herhangi bir mali karar alırken, bunun, milli faaliyet '>e istihsal, 1;yet gazetesi muharrırıerı;-~ 
yani verginin bizzat ana kaynağı Uzer inde yapacağı tesirini gözönUnde tutu. (gerçi isim söylemeden cev~-.,;, 

ou~ - Maliye memurları halkla temas lnrmda, tıpkı dahiliye memurları gibi, R a m a z a n· ve K a r a g o' 1 z ~~;~7~ :::·:.o~ ::4 ~ 
halk için çalışan bir halk hhkümetinin tabii vasfı olan azami dikkat ve ihti. wecburum) o yazımdan till ı 
mam göstermeli ve azami emniyet ve l r.an vermelidirler. bazı şeyler söylUyor. Neznbe . b' 

4 - Kanunun hazine lehıne t('sbit ettiği hakla. kanunun mükellefi karşı. Karagöze gl t mek, KargUzü n tuhaf h k larını munu bUsbUtün inkft.r etıniY~·~ 
laştırdığı vazifeyi denk tutunuz! seyretmek, esk 1 ra mazao gecelerinin en "Bu nezahet (bujınxı ne::aM ~/ 

Osmanlı imparatorluğunun vergi ananesi şuydu: haksız da olsa, halktan b d J k J f d bf 1 d 1 labilir ve kaybolmasına. çok 1jdııcl mütemadiyen almak! bu USUl tabii bir aksü:amelle ŞU mukavemeti yaratrnışT aşın 8 ge en zev er n en r y bilir" diyor; fakat nezahetill ~ 
trr: hakli da. oısa vergiyi ooememeğe çalışmak! vergi bir ceuı. bir gasb, bir yazan : Hüseyin Rüştü. 1 ırpan recede olduğunu, hakikaW:~~;t 
mUsa.dere )lalini almca, onun, vazife hissini bcsliyecek olan ahlaki kıymetin.. tiin tutulması lhım geJdığl 
den hiçbir şey ortada kalmaz. yor. dil11lt 

Cumhuriyet hükUmetlerı, şimdiye kadar, halka vergi terbiyesi vermek, ya.. Kelimeyi değiştirirsek~~, :l 
n.i bunu vazife ve borç telllrJd ettirmek\'e ödetmek için, hayli uğraştılar. İki dereceye kadar anla.şa;bi~ırtZ·~ 
tarafta. da. eski zihniyetin hiçbir eseri kalmamış olduğu iddia edilemez. Yeni değil, nezaket. ÇünkU doğrU b~ 
hUkfunet vergileri makulleştirmekte, bugünkü zaruret ve ihtiyaçlııra uydur. bir şeyi müdafaa ederken ne~ 
makta., tahsil ve clbayet usullerlnl devlet ve halk menfaatine ıslah etmekte ayrılmağa mecbur olsa bile ~ 
devam ederken, vatandatlar kendi vazifelerini yapmak hususunda şimdikin. muhafaza etmek kabildir. ~it~ 
den daha büyük ve saminıt bir alA.ka duyacaklardır. Hük{imet haklılığını arttır. nin bir kabahatini bildinnel<r ~ 
dıkça. kuvvetini de arttmnıe olur: kendi vazifesini daha iyi yaptığına inanın_ mnı meydana çıkarmak isti ıo ts1 

ve bunu, umumun menfeati ibç it JI. 
ca, kareısmdakine vazlfeelnl yaptırmalC için daha titiz davranır. Yani vergi da_ dalı buluyorsunuz; nazık!ne 'I._ 
vasmda daha iyi bir adalet ve rasyonelliğe doğru gidi§in, müsamahaya meylet. ket olmaz diye sussanız doğr'l • 
mek manasına. tefsir edilmesinden çekinilmek lazımdır. Devlet, t.arh ve ciba.. k"f" t · kctteJl · nm:ı u ur e menıze, nezıı ıJiÇ 

yette emniyet unsurunu çoğalttığı kadar, emniyeti suiistimal cUrmUne karşı manıza hiç bir sebep yoktur· ,1'! 
nıUsamahasmı azaltır. müddeiumumi, maznundan: 1- 1 

Vergi l>a.hisleri, eskidenberf, demagoji mevzuu olarak alınmak adet oldufu eşek, kerata .. .'' diye bahSetıtl~;#, 
için, gerek AtatUrkUn direktiflerini, gerek Cel!l Bayar hükumetinin bu direk.. küfürden bahsederken bunu 1( 
tlfler Uzerinde kuracağı yeni mul ve nizamları tefsir ve izah ederken, Büyük miştim. Yoksa her:hangi bir l<• 
Reisin ''karşılıklı vazife" tA.blrf t17.erlnde eık sık durınalıyµ. haklı ~araf aranmasın dem~~· 0 

(Ulua) 

IUl1111lllttnııınmı -----------~-
Almanya - J aponya - ltalya ittifakı 

TAN' da 
Ömer Rız.a dotrul yııuyor: 

B u paktın lmzasUe, bütUn dllDya de~leL 
ıertııı endl.f •Y• d~Uren harekeUerile 

mötealaaıyen ıate' ç~an Uo devttt bir cep. 
be ktirrnuş oluyonaf. ".Bu Ctfllhe, UO devletin 
do mühim taallyeUere ,81rl1Ufl blr ıırada 

kurııluyor. Japonya, Uuk Şarkta bUyUk bir 
harı> ile me§guldUr ve bu harp ne çın top. 
rııklarmı parçalamaktadır. Almanya, mO... 
telekclerinl geri almak lcin ufr8.fıyOr, ve 
yeni bir harekete geçmek devrinde bulunu. 
yor.Anlaıılan bu hareketin bqıangıcı Alman 
mUstemlekclerlne alt hükUmlerinl iptal et_ 
mek olacaktır. 

yersay muahedc3lııln 119 uncu madde. 
sile Almanya, bütUn mtlltemlekelerl üzerin
de haklarından, galip devletler lehine tera. 
gat etml~ ve Versay muahedesinin 22 tnel 
maddesinin tıpkıaı olan Milletler cemiyeti 

• m!Sl'.kmm 22 lncl maddesi, bu müstemleke. 
teri lnkl§at ettirmek l§i.ııl galip devletlere 
medeni bir emanet olarak vermlftlr. Alman-

yanm bu medetıı emaneti tekrar ele geçir. 
mek üzere glrl1Ufl mücadelenin lnklıat et.. 
mek üzere olduğu bu llt'ad&, ltalya da Ak. 
deni tin mukadderatı üzerinde mUhim bir te. 
ılr ı•~<Ol&D ~le Dl8fgWd11r. 

B·l Uç devletin tam bir taarruz vulyeU 
aldihları bu aırada böyle Slr anlqma ile a.. 
ralannda çalııma beraberliğini ağlamlama. 
lan, 1Uphe yok ki, dikkate değer bir hldlse. 
dlr. 

B'l 1Uretle Avrupa fle Mya devletlerinden 
üçU, tevillere mUıtaıt bir maksat etrafında 
topll\llmıı oluyorlar. İspanya hldlselerl bu 

tevl1\erln ne dereceye varacağmı pek açık 
gö3t ermekte ve bolşevlkllkle mücadele zih
niyetinin neler icat edeblleceğlnl anlatmak 
tadır. 

Bu b&krmdan yeni paktı, birtakım baba.. 
nele ·le mllstakll milletlerin iç işlerine mü· 

dahalı için bir vesile saymak yanlI§ olmaz. 
A•~ba bu &nl&§ma ve beraber çalıBma de. 

molı ra.silerln de böyle bir faaliyete gtrt~mele
rl için bir yol açmaz mı? 

Kahvenin tarihi 
CUMHURlYET' de 

M. Turban Taıı )'&IUYOr~ 

K AHVE henuz mahiyeU meçh<U bir ne. 
batken tablaWe l.aimden de mahrumdu. 

Ş!Wll adlı bir Arap İeyhl, o ı.mı olmıyan 
ağ-acın yapraklarını yiyen develerde bir dl. 
rlllk, canlılık yüz gösterdltınl görerek kah.. 

ve ile alAkalandı. Onun halltelerlnde~ Ömer 
de Yemendeki ZQbeyd kaaabuı yakmlarmda 
bulunan Uaak dafıiıda mUnzevt iken mü.rfL 
dinin ke§flnl ileri götUrdü, kahve pl§lrme 
usulünU icat ettl. Fakat o ataca ve dalların. 
dan toplanan tanelere kahve denmeat ıau. 
are ve kıyas ıuretlledlr. Daha dotru1U keyit 
ehllnln bulufUdur. Çllnkü arapçad& kahve 
ıehve vezninde içki demektir. Hattl Araplar 

.. ıarab lçlldl., yerinde · ''kahve tçlldl., de 
derler_ Gene kahve o dilde koku ınanaama 
gellr ve bu suretle kullanılmca raytbannı m11 
radlll olur. Kamus mütercimi Amıı, büyük 

eserinde bu noktalan kaydetUkten sonra 
kahvenin tehvetı keallğine de lpret etmetı 
unutmaz. 

MeçhQl btr nebat iken dUnyanm • kısa ~lr 
müddet lçlndo _ en me§hur metaı haline ge. 
len kahvenin b1%im yurdumuza llk rtrifl 'llS~-i 
yılındadır. Halepll Şena adlı bir ac;ıkg~z; 

Şeyh Şazllt ile müridi ömerln keşlllertnden 
Uç yıl sonra bUtUn Arablst&nda, MıSirda ve 
halt! Surlycde tanındığı halde Anadoluya, 
Rumellye giremlyen kahveyi • pl§lrlllr, içi. 
lir bir kara inci diye • tstanbula geUrdl, o 
zamana kadar ayran içen Osmanlı Türkleri. 
nl hızla knbve tlryakls! ynptı. 

Fakat bu mübarek metaın tadı, gUzelce 
kavrulduktan sonra el detfrmenlerlnde çeki
;~ ~~1ü~~ :::::-:.!.:!:":==~~re bal 
il makinelerde öğütüldUf11 için tadmı kay. 
attmefe bqladL Bıntm gibi günde en qatı 
on btJyt!lr tıncan kahve içenler bu değt~lkllğe 
henOz Se\•klerlnl alıııttramamıııken ortaya 
blr..de pl§lren maldne çıktı. 

§.rk ye zarl! blr ııey. Femı.tn yarattıtı bU.. 

tün lletıer gibi bundıt da gUIUmstyen zekA 
h&ll var. li'akat dlılerl arasına konulan trl 
kıyım kahve ununu homurdanarak ve bir 
tutam ıalak duman pllskUrerek tek 1&Dlye 
içinde atm·'ya.h au haline gettrmesl botuma 
gitmedi. 

Kahve ağır ağır plımek, köpüre köpüre 
kaynamak için yaratılml§tı. Makine onun 
bu hususlyeUnl öldürüyor! .• 

Terzi hanelerde 
çahşanlar 

iş kanununun tatbiki
ni isteyece kle r 

Şehrimizdeki terziler çarşamba gUnü Ter. 
zller cemiyeti merkezinde bir toplantı yapa. 
caklardır. Toplautıda, terziler, lf dairesi mer 

kezine gllnderllmek U:ı:ere bir lıtlda hazırlı. 
yaca klard rr. 

Terzlhaneter kanunun şUmulU dı§ına hı. 

rakıtmııı, ıon defa da genel bir emirle tatbik 
mevkline konulan -i8 uatllk me.eal bl,l müu. 
aeselcrdc tatbik edllmemıotir. Halbuki, ı.. 
tanbulda olduğu gibi bUyUk §Chlrlerimlzln bir 
çoklarında mühim bir yekQna baliğ len:lha_ 
nelerde çalıf&n binlerce kalfa ve çırak var. 
dır. 

Bunlar da işçi olduklarmdan b!.ftada -i8 
ııaatllk me!lalye tabi tutulmaları icap etmek 
tedlr. Terziler bunun temlnl için lf dalrcli 
umumi merkezine ba§vuracaklardır. 

"ll:wamaWU1111::11:::anıma::::::.~:::: 

ı Parumı blrlkUren, yaruımı satıar I' 
1 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu • 

::ıı:::ı::ı::::ı::::ı:::ı:::n:m:= .... :mı~~~~~~~~~· 

Çocukluğumuzda, Rama1.anm ufuli .. 
la.rdan evlerimir.e ruh ve ağız tadı ge .. 
tiren uhrevi bir yolcu gibi doğmasını 
candan bir ııevinçle beklerdik. 
Ramazanın geldiğini ~kçi babanın: 

Ramazan geldi dayandı, 
Camiler nura boyandı. 
Top atıldı kandil yandı, 
Kalbimiz ona inandı. 

Yumurtanın beyazına, 
~·~·~-

Kalkın hakkın niyazına. 

lki rizitn ftntf'llannr, 
Gidin yatsı namazına. 

Bize reldik, ıize geldik, 
inci mercan dize geldik, 
Ba9Jar tacı iki gözüm. 
Arzeyledik ıize geldik. 

' 
Diye okuduğu "mani" ler<'ten am11r, 

sevinir, kalbimizde heyecanlı inşi. 
rahlar duyardık. Çünkü Ramazanın 
geldiğini mUjdelerdi. Ve bu mUjdenin 
içinde KaragözU seyretmek zevki, ne. 
§esi Vardı . 

GUhnek vardı. 
BUyUğümUzU, kUçüğUmUztl eevk ve 

şataret içinde brrakan bu ayın çabuk 
bitmemesi için dualar ederdik. Rama. 
zan, büyükler için dua ve ibadet, kU. 
çUkler için de eğlence ve neşe ayı idi. 

Hele Karagör.e gitmek, KaragözUn 
tuhaflıklarını seyretmek, Ramazan ge. 
celerinin en başta gelen zevklerinden 
biriydi. Mahalle kahvelerinin sağ ta.. 
rafındaki bir köşesine kurulan dört 
köşe beyaz perdenin karşısında, daha 
Hacıyvadın sesini i~itıneden, Karagö. 
zün ikide bir başından arkaya doğru 
düşen ışkırla.ğını görmeden, yürekle .. 
rimiz sevinc;ten hop!ar, tebessüm rlu -
daklarımızda çiçeklenirdi. 

Perdeye ilk evvel Hacıyvat çıkar: 
- Ot, hay hak, çok §Ukür yetiştik 

Ramazana! 
Dedikten sonra: 

Kurulur bir aahai ummane seyran 
perdesi, 

Çok aefa icra olur cünbüşü handan 
perdesi. 

Bir lauai destandır eı'an Nazmum 
benim, 

Kimlere 14yeate bu kimlere nihan 
perdesi. 

Zahirde bir gez temaıa eyleyip sen 

ibret al, 
Gör ne ıuret gösterir ayinei devnuı 

perdesi. 
Diye me~hur perde gazelini okurdu. 
Ve biz bunu anlamadan alkışlar, al. 

kışlardık. 

Bunun arkumdan da ıu tekerleme. 
yi okurdu: 

Evvela reameyledim resmi zılal 
Perde kurdum, tem'• yakbm, 

·' 

Göaterem zillü hayal 
Şeyh Kii§teridir pirimiz, talim etmiı 

Bilsin diye ehli hal! ... 
Bunlar biter bitmez de: 

Yar bana bir eğlence 
Yar bana bir eğlence! 
Diye, yüksek sesle bağırmıya baş_ 

lar, bu suretle Karagözii tahrik etıne
yc çalışırdı. Ve nihayet Karagöz, per. 
denin kö§esinden ışkırlağı başından 

fırlamış bir halde aşağıya atlar, "Ha
cıyvat Çelebi • ,ile döğ!i'e başlardı. 

Hacıyvatla KaragözUn 1 boğuşm_p.lap 

karşı:nnda çocukların gUr ve dinç kah. 
kahalarına, ihtiyarların öksUrüklU ve 
pısırık gülüşleri karışırdı. 

Karagözün eğlendirici m:ıbiyetinden 
başka, milli ve mahalli adt~tleri tahki
ye eden başka başka hususiyetleri var. 
dı. Oynanan oyunların hcmeon ekserisi 
milli adetleri, halk :ırasında yaşıyan 
muhtelif "tip" lerdcki adamların şive.. 
!erini, dil§üncelerini birer birer göster
mesi itibariyle milhimdi. Bu oyunlar
da hn.11: dili söylenir, halk lisanı konu. 
şulur, halk tabirleri kullanılır, yerli 
adetler gösteri!iı;pi. 

İstanbul ahalisinin şivelerini, TUrli 
lehçelt'rini, Ara~m. Acemin, Frengin, 
Yahudinin, Lazın, Tatarın, Ermcninin 
ve Rumun telfıffuz şivelerini, tered
düdsilz diyebilirim ki, bu oyunlardan 
öğrendik. 

Zam:ının hazmetmediği eşkal ve lf .. 
sanı, konuşmalarımızda, yazılarımız. 
da, hicvetmeye cesaret edemediğimiz 
günlerde, Karagöz beyaz perdede hie
veder, ve alaya alırdı. 

Hele tuzsuz Deli Be kirin: 
- Ulan anasını, avradını, kızını, 

kısrağını, ocak davlumbazını, kümes
teki kazını. raftaki sazını, sandığını 

sepetini. astarını bezini, ağzını yüzU. 
nü, burnunu gözünü aallayıp sırtladı. 
ğımm ... 

Diye, başlıyan tekerlemesini dinler. 
ken, sarhoşluğun, ötekine berikine te. 
cavüz etınenin nekadar fena ve ahlak 
kaidelerine uymıyan bir h:ırckct oldu.. 
ğunu anlardık. Bu küfre yakın sözler, 
bizi sarhoşluktan. knbadayılıktan ta.h. 
zir ederdi. 

Karagözün konuşma tarzı ile, Ha. 
cıyvadın konuşma lisanı arasında da, 
çok farklar vardr. Biri halk diliyle, 
öbilrü enderun Jisaniylc konuşurlardı. 
Arabça ve fo:rsça kelimelerden anla _ 
rnıyan Karagöz, bu bilmediği ve an
l:ı.m~d:ğı kelimeleri kendine göre an _ 
Ja.mıya çal:şırkcn, birçok maskaralık
lar ya,ar, enderun argosunun lüzucet. 
li \•e t'.ğdalı tcrkiplerini maskaraya çc. 
virirdi. 
Kar~göz repertuvarı içinde Kanlr 

Nigar. Çift<> hamam, Ters evlenme, 
Meyh,:ınc, Gö-1<>r.:ıeci. Tımarhane kaç. 

'lüseyi>ı Rilştiı Tırpan 
...-; Devamı 8 1nclde 

Zaten CumJmriyct gazetcsınil\ 
1 
~ 

harririne söyliyeylm ki o ~ ntıl11 'I 
zarken, Ron günlerde cercY911 ~ 
münak~alar hatırıma bile ,ı:clıf.~ 

Büsbütün başka bir meseledcfl· 
yatçılar arasındaki kavgnıord~ıı. 
eetıntk istemiştim. Onların Jtluıı, 
şalarından ise hakkı, hakikati ıır t 
lüzumsuzdur, çünkü iki tarnf d9 ~ 
olabilir, iki taraf da - mutl~k Jı!ld'l 

• 1 
için değil - kendi hakikati i~111 f 

k • h sc er. Mesela ''Aruz - ece • rı··ıı 
nnztm " veya ''klassik - romantı '~'f 
;ıaka~alarrnı alın. Bunlardn ~ r.' ~ 
hakikatin bir tarafta. olm:ıdı~. 
nederim o muharrir de tcs!irn 1 ~· 
bette kf her iki taraf da, k<•ndfll lC 
daf aa ve karşısındakini snSJ111l b 
birtakım eğlenceli sözler kU11811~ 
fakat küfilr etmeğe, i,e ş!J<8yet JJ'ı 
tımağ:ı, "Sen alçaksın, 1corkak~ 
muı.suzsun" derneğe ne hakkt dı? 
Hele böyle sözler sarfetıniŞ 8 tııı' 
karşısındakine dostça elini uıll ~ 
ne demektir? Bizim muhn.rrfrl ıı.11 
i§te bunu yapıyor; ben ae bUfl~ 'f 
kayet ettim. Falan tarzda. yazıl ~ 
ğenmiyen adamın hem hakk1 ;el 
hem hakkı yoktur. Bunun için ~ 
sile darılmak icap etmez ama. d 1' ~ 
lığı icap ettirecek sözler söyleıtlcı/ 
icap etmez. O sahalarda, k~Jl!J ti 
kinin izuti - nefsini düşUrutı~ 
buruz. /.Ç 

Nurullah~ 

Tramvay 
Şirketi , 

Halktan faz la pat 
0
, 

almakta ısrar edl1~ 
Karaköy durak yeri kaldtnldıktall / 

köprünün Kara.köy tarafında d~4'1' ~ 
adım mesafede yenl bir durak yeri ~·1 
dllml§U. Ancak tramvay §lrketl yeııl ~ 
tan binenlerden fazla para alıyordU. tJlf 1, 
üzerine belediye ll'amvay §lrketlII• 81. 
kere yazmıı. köprU üzerindeki yeni ~I_ 
tan binenlerden evvelce Karaköydell r ~ 
parayı almasını blldlrml§U. Tratıı"81 ~.JI 
bu tebliğe aldın§ etmcciıği ve bU il ~6' 
mmtaka as.yarak halktan fazla Par:,~ 
ve hAIA karan dc~§tirmedlğl fçln ~ I 
lara!mdan ıtlrkete kal'1 ve son b: ı.ıı _/ 
hn yapıımı§trr. __./' ~ 

ıt11~.1 
....;AK.~-
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~tıct~ ı 
'lJ-....:""' . - ~ ~_!:S~tN 
JJ ~~~-~19;;3~7 === 

~~~: 
~ıı.a~a"anıa 

1.tUh . & n-ırn ıro e ır u 
<1i ki. llrtır atkad . 

•• ._: . !i.§larınıdan biri de. 
...... lıtt O'll-
"ll§litn • tı~ı, Yol'gun 
F'tans · l\oı\Un k argın eve git.. 
Sağ .. ızjar, "nıuh a~adzın ağrıyordu. 
"· bıiekt attır kr tinde e - Yahut ampı,, derler, 
te11ellit o~Ut: Çok YaSolaklarm sol bile. 
kaıallln bır adale tut 

21 
Yazmaktan mU.. 

''!{ l§tnıı. ulnıaszdır. Ona ya... 

reldı' ·.onı§ulatdan 
bir "hti ,, 1 Yar bayan 

§itt:' ~1idzın 
il)) ki · ·· Sen uh 

Ya11t iYi kati . ~ arrirsin. :L 
2ııh lllln, tı.e oıu PtnışSın. Oh benim 

a Ya . rsun ' Se b "tJ tsana. .. na . va ma bir ar. 
kat1ı~n UZUn anıa k derdim nedir'! 

''l . 1§. tınıya başladı: avu. 
tıra 

deıı hu za. hazrrıatıd 
~tetı l'znet ettiği 1~· Fakat ailem

,, Yaparak. ın bır bayan kaş göz 
ilı 'Ca . 
tı~ ~ll:ı:ı, elinct 
''4ıı 1&'ln gön}" :n geldiği kadar 
~ a11ıeıer unu hoş ediver! dedi. 
İ§lel'İılı 0ldunı. R<;ekerek bir iki saat 

''t;- aksadı atanı şişt· ertesi gün 
b akat . 

111du lkıa.hau 
kJr fı'ltı: liaYır vede de epeyce şöhret 
istid karanın i . e hasenat sahibi, fa. 

.. Aa cıırrqat"~ıni Yapıyor, ateş gibi 
~h k 'Jorı di 

dlltı ı , e§ki bu :. Ye ... 
laıı ·Zira, 0 &il !iohreu kazanmasay_ 
~tı; arkası s"~den itibaren angarya. 
~t~htı itib~ Un etti. Ben de ka * 

''li" ellleJc ti?.ere ~e hayır dusla.n kay. 
har .akat i13te a babanı ha .... 

tırıe sana .. . 
lliıı l'e Yazı 80Y1Uyorum: mu.. 
b· ııe tah angar h 
'" tılQ. afl'l?nUlf Ya.sr avale etme. 
kaı~. a.tı.da anı ers~ §ey olduğunu 
~~ 1llııZdir \1 at. Bızim geçimimiz 
~ llıda an e bir kalemden bir gün 

~tkab· cak tn 
aıtıııy ılir. ~un UayYen miktarda ya. 
~ı~ b~ kaJkllla u bizcıen bedava yere 
llı~aı·le. l'l'ıekt Salar ... HatU. dostları-
111~ıro 1trıiz1 ?ltazu'; ~~zrna hususndaki 
tı\~~ ·k~e bir gorınelidirler. Başka 
"Ur .~ 1Çtir, ;aı içbı bir mektup yaz. 
~a~ 01dUrUrı akat mektup bizi öldü.. 

~,,_, . ~lkı- d 
'tt'llt •1:1 bizını an a bunlan yazar. 

hlta~1 ?na.halleden de okuyup 
n btrakırla.r ... 

~ U ~Uh • • • 
"'\{ada a"ere 
?lıı~ bıl]lııla cereyan ettiği sırada 

VUnu aa n diğer bir meslekdaşı. 
-.... \> Yledi. 
~:~aks · 
ea~ Ciln geçın an §Unu da ilave et ku.. 
labı bir tU ez ki sözünü kıraımya. 
te'Ye~nı: ''Şuc~:· iş sahibi beni yaka. 
l'a koydu,.,. 1 satırlık ilanımı gaze. 

Pttr ·wert B 
tı.ıtıı a'tllfyacağı ·" azan bunu parasız 
sı Yor. :F' nu söylemeye yüzüm 

ıı tıara alcat ha ~ 
d~ Yl kend' zan da tutmadıgı i-
··~ l'orunı · ~ cebimden vererek koy 

' · l3ır 1..· ~ 8lt Be uanka memuruna 
lıJ eı-ı .. den· '11ed.inıi iskontosuz kırdı. 

,,.Qıi ll' ?ni? . . 
YetteQı · Bır muharrir de ay

l'. 

ll:ı.. "' 
"11ka bi • • 

...... ~· l' llıuJı 
~tlt ll'Çok artir anlattı: 
1lı ~1~11'. ~ CSerlerim kitap halinde 
a ~ akat bi~.:ı . . 

~ı .eraıti 41.lekı kıtap bastrr-
llb~ beei~un:ı. Bir müellif kitabL 
c!Jl' e Satar ~rayla iki üç lira arası 
~i~ .\tada· 

8 
tık ınal müellifin değiL 

h,. ı:ı 'le.r 1 ı~ada, bir dost ~ıkıp "bir 
... h' .,, dıy 

da astı <>ldu. or. Şimdi bir 8.det da. 
tQ 1\, bUtas • Anadolunun şurasın.. 

lllal' llldan 
~etı gelnıektea.· tnuharrirlere mek.. 
l'oh.:çtııt, kUt·· ır: . "bir gençlik cemi. 
l'ltı. ~ ~Ser] ~Phanesini tanzim edi. 
d qa,.. · erınizde b · .. 

etı. b .. ııl'eti . n ır seri gonde-
~~ llllı.ı. bek~lZden, yurt severliğiıılı.. 
ta llaraı eriz. Bazı arkadaşları _ 
"ll<ie,..,_, arıYia k d' · -tah -•ııek,.... en ı kıtaplanm alıp 

'il • .. ,ecbur· · )j~ · ltlsafı t? ıyetınde kalıyorlar. 
ı:ıı b· 'f:\.OSk b' t:ı~ ll'leşi . oca ır kasaba genç-
~Ya · P hır k't ha eakıar . 1 a.bımı hep birlikte 

b..lleJeı" ' bırer kuruc verı'p kü't" 
1\1~ ıne e " up-
tı., ll aı""a ser temin edemezler mi? 
'{ lll ·•ı tn::ık h . 

at tı...:ı· usundaki bu kollek.. 
~ır'> 

~Va·Nti) 
~'•ıttbu t 

ttıud a Umum 
~b~'tbuaı ~ril istifa etti 
~~:~teıın:uın M'.UdUrü Vedat Nedim 
~e~~l~thenııı ı:~l ~ttta etını,ur. !stltanm 
Aı"t 1rıce ltnb eğıtdlr. Bu istifa Dahiliye 

l'ıı111ı lııı11t ı uı edilmiştir. 
1\)11 ltııııl'll u 

tıı.c ı. 1ctıır"ı rn dUrlUğilnU vekAlcten 
. e'\tlr. !!r urnum nıUdUrU Faik !dar~ 

lstanbul konuşuyor! 
............................ ııııiiiii ...... 

Tophanenin Kasaplar caddesi 
çok bakımsız bir yerdir · 

Fakat buradaki esnaf ~ayatlarından memnun 
olduklarını söylüyorlar 

Yazan : Haberci 
Boğazkesen ~ddesi Uzerindeki ~ük -

kanlaıid2n başka, Tophanenin bir çarşı
sı da Kasaplar cadcltsi denen . sokakta 
yerleşmiştir. Çarşı deyince, sakın, öyle 
mükemmel, eksiksiz, noksansız bir çarşı 

sanmayınız. 

Burası bir kaç balıkçı, manav v~ bak
kal dükkaniyle bir iki de klcıhvede:ı iba.. 
ret bir yerdir. Boğazkesen Ç8.I'§ı~ınm 
en alt kısmındaki ilk sokağa sapt!ğı • 
mız zaman, işte biz buraya girmiştik.,, 
Daha ttk andan itibaren, civardaki 
caddelerde hiç görülmeyen pislikle 
karşılaştık. Yollar hem bakımsız, 

hem de kirli idi. 
Çarşının yolunda, insandan ziyade, 
yük arabalarınm geçtikleri görülüyor. 
du. 

, .• 

SağmııZdaki bir cami duvarının kö 1 
şesine sırt hamallığından yadigar kaL 

Tophanedeki Kasaplar oaddesi esnafında'ı bir kısmı 

mış bir alay küfe, sırasıra dizilmişti. üzerinde durunuz ve nazarı dikkati cel 
Bu küfelerin yanında içi kokmuş pa bedecek bir şeyler yazınız.. 

!amut başları, barsakları ve daha bin Genç muhatabnnm bu sözlerini, da. 
bir türlü müzahrafatla dolu bir çöp te_ ha bir çok kişiler canı gönülden tasdik 
nekesi, dekorun iğrençliğini tamamla. ettiler · 
mış oluyordu. Esnafı bir araya toplayıp §()yle bir 

Onüme çıkan Ihlettayin bir dükki.. resim çekeyim, dedim, bu iş, belki on 
na doğru yilrüdüm. Dükkan sahibiyle defa inkıtaa uğradı. · 
konuşmağa başlamadan, çarşının es • İkide bir, yoldan geçen Ytik araba· 
n:ı.fı bir anda etrafımı aldılar. ları, mütemadiyen önümü kapıyorlar. 

Ben dertlerini soracaktım. Fakat clı. Nihayet sokak bir saniye bunlar -
buna vakit kalmadan onlar anlatmağa. dan kurtuldu. Ve ben de alel!cele is. 

tediğirn resmi alabildim. 
başladılar: 

Sonra çarşının, Galata istikametine 
- Evvel be evvel, camiin köşesin. 

uzanan kısmına doğru ilerledim. Ve 
deki şu lambayı yazınız. Bu sokağın, 
bu çarşının tek ışıgıy hep bu lambadır· caddenin köşesine, erkek çaınaşırlarr, 

çorap, mendil, pantalon ve bir de tam 
Fakat saat 12 oldu mu, hemen söndÜ- takım elbise asılmış, bir kahvenin ö
rüveriyorlar. Halbuki, o saate kadar, nünde durdum. Orta yaşlı, güler yüz_ 
zaten bizim dtikkanlarda bir çok ele~ JU bir kadın, bu malla.mı başında bek· 
trik yanar ve her tara! apaydınlıktır. liyordu. Kendisiyle konu§lllak iste • 
Belediyenin lambasına ihtiyaç saat dim. 
12 den sonradır. Eğer mutlak tasar • - Hiç, hiç,. dedi, bir derdim 
ruf yapmak istiyorlarsa, lambayı gece 

yarısına kadar değil, asıl ondan sonra 
yaksınlar da, bari hem oniarm besabı
~a uysun, hem de bizim işimize yara.. 
sın ... 

- Peki bunu ya.zarım, başka ne 
derdiniz var onu anlatın bakalım? de. ' . 
dim .... 

Temiz önlüklü gen~ bir çocuk ileri 
atıldı ve: 

- Benim, dedi. En büyük derdim 
çöpçülcrdir. ~urada küfe küf~. üzüm 
satıyoruz. Tabii bilirsiniz.. üzum sa-

tılıp bittiği 'zaman, küfenin d~~in~e 
mutlak bir miktar fire, yani dökulm~ 
taneler kalrr. !~te çöpçüler bunu çop 
olarak almıyorlar: 

•·- Ne yaparsan yap, git derd~i 
kaym:ı.k:ı.ma anlat, biz almayız,, deyıp 
geçivedyorlar. . 
Doğrusunu ıs'crı:ıcniz. bu vauy~t 

b. d t tup b'J çöpleri, cı- 1 karşısında ız e u P 

yok 

d ar diplerine fi-vara, boş arsalara, uv . · • ~ • b · z 
lan dökmiye, etrafı pisletmıye mecbur Kas"pl7r cac'lt1.cs!nde ilk eııvela by e 

. · d rı·z Bu nokta 1 bir mamxıraylcı kıar§ıla§tık oluyoruz. Sıze rıca e e · 

para kazanıyorum. Bu da bana yeti.. 
yor. Aç gözlü değilim ben! .. 

O anlatırken, ben de satılık malları 
tetkik ediyordum. Takım elbiseden 
başka her şey yepyeni idi. Elbisenin 
eskiliği na.zarı: dikkatimi ce1bettiği 
için kadına sordum: 

- Her şeyi yeni Y,eni satıyorsun. 
Fakat bu elbise! .. 
Wımı ağzıma tıkadı: 

- Oğlumun elbisesi de, biraz dara 
geldik. Hani şöyle iyi bir müşteri olur 
sa okutacağım. 

Eskilikten yakasının kenarları açıL 
mağa başlamış olan elbiseye bir kerfl 
daha. baktım.. Birdenbire gözüme, sol 
ya.kanın rozet veya çiçek takılma.le 
için yapılmış olan iliğinde, bir kurşun 
mUhriln sallandığı ilişti. 

_ Bu da nesi? diye hayretle sor, 

dum. .. 
Ka.dm giildU: 
_ Mühür, dedi. Belediye tephirha • 
. ·ın mühril M:ı.liim ya., eski elbi~ ne sın · . 

ler satılığa çıkarılmadan evvel bır ke.. 
re tepbirhaneyi boylar. 

Bu sırada dükkana.! bir müşteri ge\ 
miş, bir çorap almak için kadınla pa
zarlığa girişmişti. Ben de iş arasınoa 
can sıkmamak için, burada daha. fazlı.. 
durmadım. Ve kasaplar çarşısından 

uzaklaştım .. 
HABERCi 

· DUştfpUlen bir iş<:l-
Marangoz Malatyalı Feyzi, dUn !stinye 

dokunda. ta.mır edilen Galata vapurunun g1L 
vertesinde çalrşırken, muvazenesini kaybe
derek yedi metre yükseklikten saç dokun 
UstUne dUşlllUş, kafast patlamış ve hemen 
ötmUştur. 

Veni Çin el~isl 
Evvelce Nankln hllktlmetlnin Ankara el. 

çisi iken son def& Çl.n ordusunda vazife alan 
general Ho-Yaonun yerine Çinin Viyana. mas 
JahatgUzarı Tung Te Şlyenin ta.yfn edllmig. 
tir. 

Yenl Çin elçisi yakmda. Vlya.nadan şeb • 
rimlze gelecektir. 
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sene ev.,eı bugun 

Akka 
Zaptedilerek 
Mehmet Ali 

Paşanın isyanı 

bastınldı 
AbdUlmecit tahta çıktığı vakit on 

sekiz yaşındaydı. Tahta oturduğunun 
ikinci günil Nizip harbinin kaybedildi. 
ği haberi geldi. Birkaç gün sonra da 
Kaptan Derya Ahmet paşanın firar 
ederek donanma ile Mısır valisi Meh
met Ali paşaya iltica ettiği duyuldu. 

!şte bu, tarihin meşhur "Mısır gai. 
lesi'' ni doğurdu. Londrada lngiltere, 
Fransa, Rusya ve Prusyanın iştiraki 
ile bu mesele hakkında bir karar ver. 
mek üzere toplanacaklardı. Kongre_re 
~.,ransa iştirak etmek istemedi, çünkü 
Fransızlar Mehmet Ali p~ayı tutmak. 
taydılar. Fra.nsanm, i§i sUrUncemede 
bırakmak istediğini anlıyan devletler 
Fransız murahhası Gizoyu kongreye 
kabul etmeden kararlarını verdiler. 
Ve verilen kararın padişah tarafından 
:Mehmet Ali paa.şya tebliğ edilınesini 
de bu karara ilave ettiler. Mehmet Ali 
pa.§aya, Sayda eyaletinin kaydı ha.yat 
§artiyle kendine verildiği ve Akkft.yı 
muhafaza. edeceği bildirilecekti ve pa.. 
şa bunu kabul edip etmediği hakkın.. 
da

1 

on gi.ln. zarfında cevab verecekti. 
Karart tebliğ etmeye Rifa.t bey memur 
edilmişti. Mehmet Ali paşa, Rifat be. 
yi f ev kala de iltif a.tla kaıbul etti. 

- Padişahımın he?' emri başımın U
zerinedir. O isterse ben kapıcılığı bL 
le kabul ederim dedi ve 8Özlerine şun
lar ıilave etti: 

- Yalnız beni üzen, muazzeb eden 
mesele padişahın işine diğer develtle • 
rin müdahale etmesidir. Onlara ne o. 
luyor, padişah elbette kendi sözünü 
dinletebilir. 

Fakat böyle söyliyen Mehmet A1i 
paşa, kendisine teklif edilen esaslara 
cevab vermiyor, işi uzatmak istiyor
du. Rifa.t bey: 

- Ben, dedi, işin ou cihetlerini bile. 
mem. Bunları konuşmak da sa1ahiye. 
tim aahilinde değildir. Ben yalnız ve
rilen emri yerine getirmeli, bana söy. 
Ienenleri siez tebliğ etmekle miikelle. 
fim. 

Mehmet Ali pa.§a. kurnazlık yapı
yor, Rifat bey de ayni kurnazlıkla mu 
kabele ediyordu. Yalnız-bu kurnazlık
larm hiçbir tesiri görülmedi ve Os
manlı hükfuneti Mehmet Ali paşa ü. 
zerine İzzet Mehmet paşa. kumandası 
ile kuvvet sevketti. Mehmet Alinin 
oğlu İbrahim DUrz! dahilinde Türk 
kuvve.tlerini karşıladı. Fakat fena 
halde mağlub olarali kaçtı. Bundan 
sonra. ordu ilerledi ve 1840 yılı 2 ikin
citeşrin günü (97 sene evvel bugün) 
Akkayı zaptetti. Diğer taraftan AmL 
ral Napier de donanma ile İskenderi. 
ye nüne gelmiş ve şehri bombardı
man etmişti. Mehmet Ali paşa. bu ka
dar şiddet karşısında. mukavemet e
demedi. Esasen ihtiyarlamış, harbede 
miyecek hale g~lmişti. Teslim olmaL 
tan ve verilecek ceza.ya. rıza göster. 
mekten başka çare yoktu. 
Paşa cezaya. çarptınlma.dı. lhtiyar

lığına hUrmet gösterildi. Ve, Osmanlı 
hükr.metine senede seksen bin kese 
akçe vermek şartiyle Mısır valiliği 
kendisine verildi. 

Bu mesele halledilmişti ,fakat, Av
rupa için daha mühim ve tehlikeli bir 
hadise ortaya çıktı. Fransa, Londra 
kongresine alınmadığı için küplere 
binmişti. Bunu bir haysiyet meselesi 
tela:ıc:;ci ediyordu. Başvekil Tiyer, icab 
ederse bir Avrupa harbine bile sebeb 
olacak, fakat Fransanm haysiyetini 
temizliyecekti. Bunun için derhal harb 
hıızırlıklarına başlandı. Parisi muha.. 
faza maksadiyle de her tarafta istih
kamlar yaptırılıyordu. 

İngiliz başvekili Palmston, Franss
nm hazırhklarmı istihfafla karşılı .. 
yor, bu hareketi birinci Na.polyonun 

' tecavüz harelCetlerine benzeterek şöy. 
le diyordu: 

- Biz, hiçbir vakit böyle kuru gü~ 
rUltUtere pabuç bırakmayız. 

Fransa imparatoru, bir1nci Lfü FL 
lip işin sarpa saracağını anlıyordu. 

Niyazi AHMET 
(LO-t/~ ~/ayt, çeviriniz) 
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Komiteci arkadaşımız, lnJllllzlerJ, Enver 
paşayı TaU\ttan evvel lHdOrmekle 

tehdit etmişti 
Zakıryan: 
- Biz: de yeni gel.dik. Biraz madam

Jı clSrUttük. !imdi seni soruyorduk, 
içeriye girdin ... 

E!tyan: 
- Kruttan bahsedilince kuyr'1ğu 

teıekkilr ederim. 
Apelyan: 
- Beni kurda benzettiğinden dolayı 

teıelddlr ederü. 1 
Eftyan: 
- Bu bir darbi meseldir ... Temsil.de 

hata ol.mu derler .... 

Zakıryan: 

- Şimdi liti!eyi bırakın da iıimize 
bakalım.. Celseyi açıyorum arkada§lar. 
Evvel! arkadq Apelyarun raporunu 
=eyeceğiz. Söz ark!daı Apelyanın-

Apelyan: 
- Son vaziyeti biliyorsunuz. Bu sa

bah Cenevrcden aldığımız bir haber, 
Enver papnm husus! bir memuriyetle 
Moıkondan Berline ıeldiğini ve Ta
Ut pqa ile temaslarda bulunduğunu 
bildiriyordu. Cene•re merkezi lnginz:
lerin Enver pqanın pefini takip ettik
lerini ve bbmda buradaki İngiliz njan
luiyle teıriki ıneaai edebilei:eğimizi de 
ilave ediyordu. Vaziyetin ana hatlan 
bunlardır. 

Zaka.ryan: 

- Arkada§ Apclyan bana bunları 
haber verince, derhal İngilizlerle temas 
ederek, EnvCT paJ& h<'.klanda etraflı 
malQmat elde etmesini kendisinden ri
ca etmiıtirn. 

Apelyan: 

- Evet. Aldığım emir üzerine, bil
hassa Tal!t pa~anın Berlindeki izini bul 
mak !uıtuswıdaı bize azamt yardımda 
bulunan İngiliz: tctkiUtmın ac:Wnlariyle 

temua girdim. İngilizler bi.dayette bu 
meselenin bizi allkadar etmediğini ileri 
ıllrerek, Enver pap ile mel(Ul olma
mamızı tavaiye ettiler. Bunun üzeri-
ne onun da idam mahkQmlan araaında 
bulunduiunu, Taltt pap. ile temas eden 
hubanp bir adamla yakından alakadar 
olmak mecburiyetinde bulunduğumuzu 
anlattım. Bütün bunlara rağmen ln,gi
lizler noktai nazarlarında 1ırar ediyor
lardı. Bunun üzerine son kozumu ~a 
dım,..... ' 

. Hep bir ağrzd1ı.n: 

- Ne yaptın? - diye aordulç 
Apelyan ı\llerck cevap verdi: 

1 

- Ne yapacağım mükemmel bi.r ya
lan uydurdum Te muvaffak oldum. Bak 
tmı ld Enver papnm adreıini bile ver
mek istemiyorlar, ayağa kalktım Allaha 
ıamarJaddc diyerek ıunlan söyledim: 

- Mademki siz bu iıte bize yardım 
etmek istemiyorsunuz, biz de baıımııın 
çaresine bakacağız ... Yirmi dört aaate 
kadar Enver paf&llrtl izini bulur TC bel
ki Talat paşadan da evvel onun hesabı
nı ~ıilrii%. 

tngiluler Enver papnın izini nasıl 
bulabfm:un 90!'UnCI, dedim ki: 

- Enver paıarun hususr bir memu
riyetle buraya geldiğin\ ve Taldt pap 
ile temblarda bwunacafını haber al
dik. Demek ki na11l olsa Talat paıa ile 
garilıeeektir .. 1'.damlaruruz Talat pa
.. yı daimi tara11ut altında bulundur.. 
dWdama göre, muhakkak onu .ziyaret 
eden Enver p&Jlyt da &öreccklerdir .. 
Buradan. aynhr ayrılmu bu arkadaı
lara Enver p&§ayı gördükleri takdirde 
bütolin iJleri terkederek onu takip etme
lerini ve fırsat buldukları takdirde ev
veıı onun i§ini bitirmelerini emredece
ğim .... 

Bu sözlerim üzerine !ncilizler bir
.denbire yumuşadılar ve beni alıkoya
rak pazarlığa baıladılar. 

Zakaryan: 
- Tebrik ederim Apelyan, bugün 

lllaııflllllllllllnıınruılfllllllııtmınııt1ı11111nmııılllllBl11tımınııııı 
Demal Bqveldl Tiyer kabinesini de. 
ff§tirdt. Bu suretle tehlike ortadan 
kalkmıftı. Bqvekilin Parla civarında 
yapWdıt? istihkAmlar ise 1870 har •

1 
binde gene ite yaradılar. 

~iyazi AHMET 

de mükemmel bir iJ cörmli11Un... Dt.
vam et. aonra ne oldu? ı 

Apelyan: 
- Ne olacak yelkenlerini ıuya indi-

rerek etraflı izahat verdiler. 
Zakaryan: 
- Söylediklerini not ettln mi? 
Apelyan: 
-:Mühim yerlerini not ettim ... İngi

Iiz:lerin verdiği matQmata cöre vaziyet 
§Udur. Tallt pap ile temaıta bulunan 
Hintliler ve Mısırlılar arasında bazı 

İngiliz ajanları bulunduğunu biliyorsu
nuz, bunlar sureta Talat pa~ ile teıri· 
ki mes:ıi ederek, ittih:ıtçıların bütUn 
faaliyetini günü günü!le İngilizlere ha
ber vermektedirler. Bunların verdifi 
mal\imata nuaran, Tallt pap. İttihat 
ve Terak]çi fırkasını yeniden canlandır
mayı düşi:nmUı ve bu maklatla faali
yetlere başlamııtır .... Hatta bu projesin 
den Moskovada bulunan Enver paıayx 

da haberdar etmif, onunla da muhabere
ye başlamıştı ... Bu muhabereler İngı1iz
lerin eline geçmiştir.. Elde edilen bu 
mektuplardan anlaşıldrğına göre, TalAt 
paşa İttihat ve Terakkiyi muvakkat 
bir harici teşkilat olara.k Bertin.de yeni
den canlandırmi.k istiyor; Enver pafa 
esas itibariyle bu projeye taraftar ol· 
makta beraber, merkui umum!nin Ber
linde değil, Moakvada butunmaııru it
tiyordu. Talat pap buna ıtcıdetle mua· 
nzdı. Zira bir taraftan lncilirlerle de 
ayrıt.:& mUza.kerelerde bulunuyordu. İn
gilizlerin muvafakati ve yardımiyle bir 
gün tekrar Tilrkiyeye dönülebileceğini 
ümit ettiği i~in İttihat ve Terakkiyi 
canlandırmak ve bir fırkanın lideri ola
rak memlekete dönmeği ~UtUnilyordu. 

Halbuki merkezi umumt Moık-ova
ya na.kledildiği takdirde, Ruılarla aruz 
iyı olan Enver pap teıkilitm baıına 
ge~ecek ve Tallt pap açıkta kalac:aktr. 
Üstelik İngilizler de kat'ı milnasebat 
etmlt bulunacaktı. Meıelenin mektup
la halledilemiyeceğini gören Enver pa
§a. Ruslann da muvafakatiyle Talat pa
P.YI kandırmak •üzere Bcrline gelmittir. 

Zakaryan: 
- Bu ınalUına.t fevka15ae milhim· 

dir. Arkada§ Kalustyan ltltfen bunlan 
aynen zapta geçiriniz, bu ceee derhal 
Cenevreye ve Pariıe bildirelim ... Devam 
et kardeşim. 

Apelyan: 
- Enver papyı Ruıyıda takip e

den İngiliz ajanlan onun Berline hare
ket ettiğini haber verdiklerinden, Enver 
paıa daha Berlin istasyonuna ayak ba
sar basmaz İngilizler tarafından takip 
edilmeğe başlanmı§tır. Enver pqanın 
"Ali" nam müstcariyle ıeyahat ettiği ve 
Berline gelir gelmez T cılat pa§3yt ziya
ret ettiği teıbit e<lilmi§tir. 

Zakaryan: 
- İmkAnı yoktur .. . Bizimkiler bunu 

neye bize haber vermediler? 
Apclyan: 
- Ben de buna hayret ediyorum. 

Zalcaryan: • 
- Dur bakalım ... Hatırla.r mısınız? 

Birkaç gün evvel raporlardan birin~e 
Almana benziyen uıun bylu ı:ayxf bır 
adamın Talat papyı ziyaret ettiği, ev
den çıkarken bu ad:ı.mın biız:at Talat 
paıa tarafından kapıya kadar u~urlan
dığı yazılmıştı ... Sakın bizimkilerin Al
man :zannettikleri bu adım Enver Plfl 
olmaıım? 

Apelyan: 
- Hakkın var ... O olc:ı.:aktır ..• 'Adam 

laruruz sadece Talat pa§ayı takibe me. 
mur oldukları için bittabi Enver pap. 
ile meşgul olrnanuılardır. Esasen En
ver pap sokağa çıkar çıkmaz bir otomo
bile atlıyarak gözden kaybolmuıtur • 
Bereket versin İngilizler peıini bıra.k
marruşlar ve Enver paşanın GrUnen
vald'da oturan enittesinin lcö§küne git
tiğini tesbit etmiıler. 

Zakaryan: 
- Tal~t ve Enver pap.lar araımda 

cereyan eden mtizakereler haklonda tna• 
lQmat alınmış mı? 

Apclyan: 
- İngilizler bu hususta ketum dav

ranmakla beraber, bu cihetin bizi ala-

Şanghayda 

Çinliler 
Ricat etmek 

' mecburiyetinde Joan Kravford korkuyor ~a 
Fakat rical hatları Şöhretini kaybet- rnektense sin~ 

kesllmek yı bir an evvel bırakaca~ 
Amerikan alnemumm en bUyük yıldızlL Kendıat, §imdiye kad&r. ti) .. 

tehlikesinde rmd&n Jan Kravfordun, ıeıecek Hn• alııema.· lyyen oyııamamııtır, :takat. ,elli~ 
~ 7 (A,A,) - Central Neva Çin a. yı terkederek, Uyat.rolarda rol a!acafı ha.. göııterdiği muvaffaklyeUerdeD .ı?.:..t 

juanm bildirdillııe ıöre Hancçeu körfem. ber verllmektedir. Şimdiye kadar birçok mm bUyUk blr rağbete mazhar oıac ytf'P"J ı 
de b&aı Japon kıt.alan kan.ya çık&rılmlftır. ler çevirerek, büyük muvaffaldyeUer kaza.. Uyatrolar, ona blrçolc tckl~ ~ 
Bu kıtalar Ş&Dıhaya cıoıru lfmall ı•rbl nan ve dünyanın en bUyOk yıldıalan araauı.. Diler ta.ra.ft&D, gok se afi t 
laUkameUDde ilerlemektedirler. Buıılarm da yer &lnuı olan Jan Kravt'ord, aon zaman.. dız,, Klodet Kolberln de. !lneııı~ 
KJ&nıpu J:ıuduc!lmd& klln lllııtaaııc civarında larda. gayet u film çevlrmlı ve Adeta. unu. nk, tiyatrolarda ve revUlerde ~o4'1 
Çin lcıtal&rll• çarprıtıklan aöylenmektedlr. tulın&1a b&flamııtır. Bunun aebebJ, birçok lıyacağı haber verilmektedir. ffl' 4fo 

Hancçeu JdSrfezlııdt ~ıl&D bu ihraç J:ıa.. yen! yıldı.zlarm meydana çrkm&lan ve bll. henOz kat•t kararını venneı:nl -~ 
rekeU Şancbay cepbulııdeld vulyeU tama.. ba.aaa, en mothur Franaız aktrl&lerlnln HolL mıihtemel olduğıinu aı5y1eınl1U~ ~ 
mUe defllUrmlıUr. Bu yeni kıtalar lltlratle vuda gelerek, b1ly0k muvattaldyeUer kazan. E.saaen kendisi, aınemaya ııı ,..,..-~ 

d 
, •• 

ıtma!e dotru Uerlemete muvaffak oldu.klan ma!andır. Bunun tar\<ma varan ve tamamı. evvel Brodvey Uyatroıarm a tı. 
takdirde Çinlilerin herhalde Ç&Dsa.Surııkl.. le unutulmadan ve töhreilnl kaybetmeden bUyUk muvaffaklyeUcr kaz8°~ ~ 
&n&' hattuıa kadar rical etmeleri l&Zim ge. a1ııemayı terketmenln daha hayırlı olacafı- s.Jeyb, bu meslek , ona bfç de >"' ;41" 
leeekUr. Bu takdirde bile cephenin cenup kıa nı anlıyan Jan Kravtord, lcararmı l§te, bu. yacaktrr ve ıöhretlnl muhafaJI ,/ 
mı tehdit aJt.md& k&lmıı oW:&ktır.. nun lçln vermtıUr. tir. ~ 

Bu hattm rerill bir röle müntebf oldlJ#u l!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil----:.;İİ 
t<;ln mUkeınmel bir tabll müdafaa battı te§. 
kll etmektedir. 

Japonlar Şansioin merkezinde 
Tokyo, 6 (A,A,) - Japon kıtaatı Şana1nln 

hlllromet merkeal olan Taiyııa.D& V&nnlfbr. 

Çinlilerin rical hattı kesiliyor 
Ş&11gbay, 7 (A,A,) - Ş&11ghaym cenup ve 

rarbnadekl ve bllhaasa Poutoung mıntaka 

mııd&ki Çlnlllerln h&ttı ricaU 3 fklnctteırinde 
Hantcheou körfezi aabllhıe çı1ı:antmr§ olan 
Japon kıtaatıarmm ileri hareketi yUzUııden 
kullmek tehllkealne marua bulwım&ktadır. 

Almanyanın tavassutu meselesi 
BrUkael, 'T (A,A,) - Çln murahhas beyeU 

namına .az aöylemete satl.hlyettar btr zat 
bu akpm Nanklnden gelen ve Alman h'L 
~meUnln Çin - Japon fbUlA!mm h&lll için 
tava.utta buluftaealı Jıakkmd&ltt haberleri 
kat"lyeUe tekzip eden btr telgrafm metnini 
teyit tlmlfUr. 

Brftkselde muvaffakiyel! 
Br11klel, 1 o(A,A,) - .J&paDJaY& c&ıderll• 

cek meUn hakkında ıuıtt huri olmuttur. 

lit\i !l:·ı •;J 
lSTANBtlL: 

18,30 PWtla dana mual~. 19 S&tlyt p!. 
yona ve keman refalr&We, 19,30 konterau, 
KUmı Nami Duru, 20 lıll1.seyyen ve arka. 
aa;ıan t&ratmıWl TUrk mualk!al Ta llalk 
prJul&rt, 20,ao Omer Rıza t&Ntmd&n arap. 
ça aöytev, 20,"5 Muzaffer ve arkadqlan ta. 
ratmd&n Türk ınuaUdat ve h&lk prkılan, 

(aut ayarı), 21.lG, 21,,IS J'raıws alnema ar. 
U.Uerinden Jl. ,,orel taratmdaıı atUd)'omus 
orkeatrur refakaWe ınuhteUt par~aıar. 21, 
'ıs orkestra, 22,1!5 ajana ve bona haberleri 
ve erteal rtıntlA programı, 22,30 pllkla aolo. 
Jar, opera ve operet parç&lart, 23, aon. 

NOVOTNi'de 
SDRPRIZI 
BuclaPeıte Operet Şantözü 

RUDOLFFV 
Tamamen yeni bir repertuvarla ve 

Yunan Opereti artMti 

ARiS HRYSOHOOS'un 
ve ıevimli tenor 

YUNKA'nın 
iJtirakiyle eflenceli numaralar 

Zayi evrakı bulana 
mUkAfat var! 

ZA Y! - Cuma günü öğle vakti Str. 
keciyle Taksim anamda ikinci mevki 
Maçka • Beyazıt tramvay arahumda 
gazeteye 1&nlı bir defter unut1llmuş.. 
tur. tçinde kimsenin iılne yara.mıya.. 
cak bir takım terctlmeler bulunan bu 
defteri bulan ve Takaim Talimhane, 
Ta.rlabafı caddeel Urfa apartnnanmda 
G&ı hekimi Dr. llurad R. Aydına tes.. 
llm eden fevkallde memnun edilecek
tir. 

ZA n - M'8 numaralı aah1bl bulundulUm 
k~"ODetln arb pıt.kumı kaybettim. Ye
nı.tnı aıacaıundan hükmll yoktur •• 

na sten numaralı ı.tepaıı 

kadar etm!difine dair kat! teminat ve
rirorla.r. Benim anJadıfrm.a eöre, En
ver pap Aayada bir milllliman l:arue
tl meydana gitmek fltiyor ve İttihat ve 
Terakkinin bu ite önayak elmasını ta
sarlıyor. 

Zakaryan: 
- Bunu nereden anladın? 

(Devamı var} 

9 te,rlnl sanı Sah gUnU ak,amı 

T UR A N Tiyatrosunda 

Ostad BeslekAr Muhlis 
Sabahaddin gecesi 

Na,11, Safiye, Mualla, Fikriye 
ve saz heyeti Zozo Da1mae ve 
Yunan operet arastl ArJslldl 

Hatırim için biJyük 
opeı et !J perde 

ao klşlllk bUyUk orkestra ~ 

~-·•lsenenin en muauam - En müthif ve en güzel filmi 

Sarı Esirler 
Fransızca sözln PAUL MUNI 

IL.UDZ RAYNte:~ 
BUGDN 

Ve 
iPEK Sinemasında 20.000 figüran 

Seanslar saat 11 • 2 • 4,15 • 6,30 ve 9 da · ~ 
Saat 11 de 'tenzilAt:lı matine ~ 

Senenin en 
LEYLAKLAR 

gUzel 111111 1 

AÇARKEN 

• JEANETTE MAKDONA,L~ 
NELSON EDD 

BUGÜN • MELEK'te 
Seanalar; a - •,te • ti,ao ve • da 

Bugün saat 11 de tenzllAtlı matine 

Şaheserinl ıörmek Uz:ere bugün 

SAKARYA sineması 

1 tahtı muhuaraya alınacaktır. Seans saatleri: 
Matineler: 2 - 4,15 -6,30 ve suvare 9 dadr.r. 1-llm••••• Bugün 1ıllt 11 de tenzilatlr matine --·~ 

1 

Baş, diş, nezle, grip, romatiıffl 
ve biltün ağnlannııı derhal keser. 

isim ve 
icabında &Unda 3 ka,e ahnablHr ,; 

markaya dikkat. Taklltlerlnden saKıftl 
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C~n 4''tııa ayet ve aşk ıromano 
Clırııu · 111 ı u e nın bu rtızeı rom&f'• ı VLNOJ t&ratındaı:ı tUrkçeyı çev m' r. 

-48 
bıı; Londrada -:---.-. -----=--=------------:----:--
ha crcce atcın· dcdınız ki, tübi.i niçin rum. Şayet Jan Düpon telefon ederse 
b' "a Pencere .ıtc ısakt.,mıılar? Halbuki kendiıine kartı tevimli davranınız. Ta· 
g~·İ§ti. Şiın~l~dcn onu atmak basit mir edilecek çoraplardan ve dikilecek 
"'Uı Oluyo.-.. unun cevabını buluyor dügv melcrden kendiıine bahıediniz. Sa· 
"" c. . .. ın. "T" 

rını onun b ub ı;aklanrruıtı. Zira lan ıimdilik kablettarihi tettilerden, va-

l>uaro: ulunma;;rnı istiyordu.,, zolardan açmayınız! ~ ı~zi ~e~ ta~d~ 
' llrav0 1 edı'yor. Kendiıine ıevımlı gorunebildı· 
.... S" • dedi lU . 0Ylcır.ck · ·. ğiniz kadar görününüz! 

~itt?1ı? ilen, b ~Stedığ~iz buydu,. de- Puaro 
~ u 1!te, 't>ıraz daha ıleri 

.... Nası] b 1 

.... t- akalım? 
"~ <\.Cndi Jc • 

Ü:riırı .. cndııne Jtı suaJi sordum: 
>'er'> nıçın tübU • •• n oulunmasınr isti-

.... Ne butd 
'Şunu unuz bu sualin cevabını? 

~:tıı~t buldum· "Z' t"'b'" k ·11 ı ır • na u u u an· I> .... 
ka llaro, naıı· 
Mdı: ır heyecanlarından tirine 

...... :ara., ı 
'l>ow _, Bravo! 
.... h gru ır.u dü•ü:ıd'.ı'm' 

b' ocn d b ır • • 1 llıUtaıea e u mesel~yi tıpkı sizin gi
.... At edıyorum. 

"lıtı enın un ld 
~t Cdcrck k 0

• um ... Manuğımda dt 
•dellllci t"b Cndı kendime dedim ki: 

~llladılar ~- U zehir •tmak lizcre kul
bır •1.ırcuc' ~Ylcysc, zehirli diken başka 
k~ılı:a tilrl" atırılrnıştır. Yahut diken 

1
• bir erke~ atılrnıttır. Öyle bir lletle 

aCCJbctırıede Ve Yahut bit kadın, dikkati 
1111Un Uztr· n dudaklar1.1a cötürebilsin. 
\'tıU ın· .. 

~. arda,_· ~. sızın ısrarınız neticesi ba 
"'il)' ıq Ve ' 

ıstcsin· ısanların -Ustündeki eıya-
~llladırn. 1~:,ap~lışındaki ht:imeti timdi 

de çarptı, 1 c1het, dikkatime fevka· 

'~c'> 'Le .... 
b·· di lio h" . . . w t 11Ponıarın t Urının cıgara ağızlıgı ve 

1zhkıarı • ıarkvari .muhtelif ciS?"ara a· 
l?ı.ırn.' 
l> 'Ye sustu 

uaroya b . 
Ituçi.ik aktı. 

Ycrdıı. Polis hafiyeii ' y söylemi-

'~ ...... s·' dersiniz? l • 

d 
....... n~ ~e düşünüyorsunuz? 
ıkı- ı.ııu .. ıtati tc nuyorum ki, bu ağızlıklar, 

§ti :COğru lbctmeden ağza götürülebilir. 
llrnUYortnu <iUtün:.iycrı•m, doğru dli-

l>u muyum? 
~.. aro c 

Uddet t 'E evap vermtden evvel, bir 
- ı . c ekkUre daldı 

CcJ . zın Uz : . . • .. ~ ha Ctınitd cr.ndesınız .. Fakat duşun-
lsa arı c devam ediniz bakalım. Bil· 
.... /\ meselesini de unutmayınız. 

da h' rı mı' 1 . ıç bi • §te an meselesı hakkın-
llın ne j.,~ şey <iU~:inmedim. Bunda arı· 

,..ı var'> A 
- )) ... · nlamıycrum. 

~il\ ,_ U§Unrncl' • • 'ti, arı ısınız halbuki... Sanı· 

llu •ıra~n bunda büyük rolü vardır. 
l>uar a telefon çaldı. 

o, ahi • 
- /\1] zeyı eline aldı. 
~li.,.1,.

0·ha~lo .... Evet, benim ... Puaro .. 
~ a l"C • k - l'ib .. yı apıyarak: o. -va v .... 

c de _ varn etti: 
i . ı:: ... et 
l'ıl'irn .... 'Y e~ct... Anla~ıldı... Gayet 

lu sırada a sız? .. Mösyö Furniye mi? 
Ahite ~anımda bulur.uyor 

t'utnij>e Yı masanın üı:tüne bırakarak 
Ye dönd". 

'1'' u. 
ara,.,.. ıbo, emnıyet ıı.ı... • • d •. 
d' ''lif, Si . • ml.K.l.ırıyetın e sızı 

1fİllitl 1.~ın burayı beni görmeğe geJ 
~alııınız oylemi§ler. Kendisiyle konu~ 
alide h; .. Kon:Jşun bakalım ama, fev-

1"urn· YCttnlt görünüyor. 
- A •ye telefonu aldı , 

tıı .. _ '"'llo ali ? "'lll?t., trn'tc~ o ... Evet, Furniye .... Yok 
llanab'l' • ~nı yok .. Fakat öyle, •.;anım. 

.,.. ırsınız ş · :i' 
~ c]ef .... ım ı yanının ıeliri.z. 

rıatar att~.nu kapattı. Puaroya doğru b!r 

- ~ız. 
-H _ angi kıı: 

- ~ar.lam Jizelin km. 
•'4t? 

-M· tc b ırasın · ulun 1 ıstemek üzere müracaat 
muş. 

- ~crcd . 
- A. en geltyormu§? 

da nl•yab'ld'w• 
• l\ . ., Tiı,., 1 ıgıme göre, Amerika-

• ni •övı ·.ona. on bir buçukta gelme-

_ Şimdi artık gideli~ ••. dostum. • 
diye davrandı. İ§te bekledıgım de zaten 
bu kadındı. Mazinin bu hayalinin sah-

neye girmesini istiyordum. İpti.dadan 
beri bu kızın mevcudiyetini hissediyor
dum. Artık bu hikayeyi aydınlatabile-

teğiz. • • • 
Tibo, onlarr büyük bir nezaketle 

kar~ıladı. Mutat komplimanları biri
birler:ne kar~ı savurduktan sonra, no 
ter, mevzuu madam Tibonun varisine 

temas ettirdi. 
_ Dün kendisinde.ı bir mektup al· 

dım ! . dedi. - Bu genç kız, bu sabah 

beni görmeğe geldi. 
_ Matmazel Moriso kaç yaşında? 
- Matmazel Mor:so ... Daha doğru

su madam Rihards ... Zira kendisi evli
dir ... Ve yirmi dört ya~ındadır. 

_Resmi evrakını size 1"Österdi mi? 

• diye Furniye sordu. 
- Tabii, tabii ... 
Klasörünü açtı. 
_ Evvela ıuna bakın 

Bir izdivaç akitnamesi gösterdi. 
1910 senesinde izmalanmış bir ak:t. Be
kar olan Jorj Leman'la Mari Moriso. 
İkisi de Kebek sak1nlerinden. Sonra da 
Anna Moriso Lcman'rn tevellüt kağıdı. 
Ve ikinci derecede ehemmiyette vesi

k:ı.lar. 

- İşte madam Jizelin hüviyetini ay 
drnlatan vaziyetler ... • diye sevindi. 

Tibo: 

- Anladığıma göre, Mari Moriso, 
(yani madam Jiıel) bu Leman'la ev
lenmeden evvel mürebbiye yahut çama
~ırcıymıf. Ahlaksız .1dam. onu, izdi
vaçtan sonra terketmi~ • • 

-Sonra? 
- Sonra. Mari Mo!'i!'o, kızının ismi· 

ni aldı. 
"Çocuk .. Sent • Mari mektebin.de 

büyümüş. ~u mektep Kebek'tedir. Ka
dın, Kanadadan Fransaya gitmiş. Bir 
erkekle beraber zanrrım. Arada sırada 
para gönderir, kızının masraflarını öder 

miı. Sora, müesseseye toptan para ver 
miı. Hatta km büyüy~p de mektepten 
çıkınca ona verilmesi J;ap eden parayı 
da tevdi etmiı. Şüphesiz ki bu sırad~ 
Mari Moriso namı diğer Leman gayrı 
muntazam bir hayat yaııyordu. Bütün 
ailesiyle münasebatı kesmeği makul 

usul sayıyordu. 
- Genç kız, servet sahibi olduğunu 

nereden öğren mit? 
- Birçok gazetelere iUnlar ~oy~u~. 

Bunlardan bir tanesi Sent Man mud•.ı· 
res'.nce görülmüş. madam Rihards'a telw 
graf çekmiş. Madam Rihards 0 s.ırada 
Avrupada bulunuyormu§. Amenkaya 

avdet etmek iizereymi2. 
d k . ? 

- Kocası Bay Rih lr s ım · 
- Bir Amerikalı. Daha doğrusu bir 

Kanadalı.. Cerrahlık ~Jetleri fabrikatö-

rü. ., 
- Karısiyle beraber mı. 
- Hayır. Amerikıda kalnu~ 
- Madam Rihards, M.11nesinin ölC:.:.i-

.. 1 . d" .,·u·nu"yor' Buna dair bizi ru mesıne ne u!f 
tenvir edebilir mi? 

- Annesine da'r hiç malumatı yok. 
Mektep müdir,.ıinin söylemesine rağ
m~n. kadıncağız, annesinin genç kız
lık ismini bile hatırlamrycr. 

(Devamı v;ı r' 

di . ernış ş· d' d h 1 
•ıyıc b · ım ı :: ıı evveklen ken- \ uluşup k 

- 'Pek onuş:namızı istiyor. 
•e •. Mat fıl~ ... Derhal gidelim öyley
lı:ırıl?\. mazeı Grey'e Liı m~ktup bıra-

Şıı at 1 
••ı, ır arı yazdı= 
l'\.l2ırn, 

h 8aıı Y • 
lltada eıu hldiıcler çıktı. Bu sebeple 

n cıkrnak b . . 
~c urıyetınde kabyo 

HABER--~:0--:;;;;;tuJ~~~~~~-~-=-~~;::;===~~~~~~ı~=- =-=-:=-=:-~-==~~~ 
Her telden birer parta: 

FoföQrafıa 
Türkiye 

Matbuat •genel dlrektörlUğüntln ba.n& da 
lutletmlı olduğu (fotoğrafi& Türkiye) al. 
bUmUnU bize misafir ıelmlf olan ve biç o 
kuma, yazma bilmtyen yetmielik bir hatun 
dı:rin bir ilgi ve oaşkınlıkl&r tçinde 15.yfa ıay 
fa .seyrederken 1ııtanbul manzaralumd&n bir 
çoklarını tanıyor Ye llC\'inÇ (Öııtercn jeıtler 
le: 

- A A A ... Buraııı Rumellblları.. Buruı 

Çamlıca .. Dura"ı Ortakö)'" Burası köprü .. 
Burıun EyUp deniz\! 

Diye söylenirken tanıyamadığı Anadolu 
nun \'C hele Ankaro.nm pek mubtceem man 
zara1&rını göstererek: 

- Buralar da gnllba Avrupa, Amellka 
memleketleri olmalı! Aman Allahım, buralar 
ne kadar da gilzel yerler, buralarda ııe bina 
ıar varmı§, ne binalar, ne yoll&rl 

Diyordu GUlerelt: 
- Haaayır, dedlm, analık! Buralar da bt.. 

zlm memleketler ... Ve resimleri birer birer 
işaret ederek a&ymaa-a baıladnn: 

- Burası tllln yer, buraaı fal&n yer., bu 
ruı talan yer! 

Benim bu izahatım tızerlne batuncafı. 
zın parmağı ağzınd& kaldı '"' bele Ankara 
manzaraları kat§ıamd& ıunu ıöyledl: 

- Hay buraları yapan eller dert görme 
"in. hay tuttukları her t&f ve toprak bu 
bale gelsin! Bunl&r kolay kolay yapılır ~y 
Jer mi? Buralann re.simleri bu kadar göz 
kamll§tınyor, yakınd&ıı rörllleccek ıahlc!le 

rl klmblllr nasıldır? lnııanm \'&ktU hali ol. 
sa da gidip bu canım yerleri bir de yakrndllll 
görse! 

Kokmuş 
yaJtmurtaUı 

pastaoar R 
Şimdi de ortaya bu mesele çıktı: 
Kokmu' yumurtalı puta.la.r! 
Bu yumurtalar kokmuı olmayıp t& nuıl 

oıac&ktı y&? 
- Folluktan yeni çıktt.ıı, taptaze olma 

Jıydı! 

Dlyecckllniz. Yl.fma.ııu var, nerede bu bol 
Juk ! Herifçi oğlu hem ytız paraya paat& 
salacık, hem de onun içine g1ln1Uk yumurta 
dolduracak! Zaten adamcatız putumı, pan 
dlapanyumr, çllretbıl. kurablyeıılnl yollarda 
satarken Adeta bu clhet1 ttıraf ediyor: 

- Sütilne mi, ıekerlne mi, yatma mı, yu 
murturnıı. mı? YUz paray& bunlar, yU%! 

Ho,, bunların yollarda birer kun11a ıatı 
!anları da caba! 

t~te onun için bu i'lbl ıeylerln içinde t&.Ze 
yumurta aramak, tıpkı yirmi pa.ralık lıkeın 
be.~oroumın çlnde hlnt ..kumqı aram&fa 

Şanghayda ne 
var, ne yok 1 

Bir gazetede okudutuma ıare timdi Şu~ 
bay ıu halde imiş: 

Bir tarafta ateı. kan, 81Um, kıyamet.. öte 
tarafta vur patıaıım, c;al oynasın, doldur içe 
!im! .. 

DUnyanm bu &c&ylp memleketının Çinli 
lerlı dolu ol&n tarafında Japon bombalan 
ortalı$!'ı hallnç pamuğu gibi atarken lngill..ı, 
Amerikan, Fr&nsız mıntakalarında. da bir 
çok A ,·rupa \'e Am!"rikalı tUccarlar, zengin 
ler ve zablller oralarda fing &tan beyaz ru. 
kadmlarlle eıırar, morfin, kokain daJ(al&rt 
içinde bir yal&ncr cennet h&yatı y&ft>'orlar 
mı, ... Fena mı yahu! 

''1\llhn~tl kl'nduy1> :tnk e-tmedir lll'mde 

hüner .. 
"Gamı f&dU telek bö;\le rellr, böyle (fdJr!,, 

Diye bun& derler l7te: 

O. Cemal KAYGILI 

Bir kadın 80 
gündür baygın 

yatıyor • 
Londrada, bUtUn doktorların bir 

gün bile yaşıyamaz diye ittifak ettik. 
leri bir hasta kadın var ki, tamam 80 
gündenberi yaşıyor. Yalnız kendisini 
kat'iyyen bilmemekte ve baygın bir 
halde bir hastane odasında yatmakta. 
dır. 

Bu kadın 22 yaşında bir annedir. 
Yüksek bir apartıman katından düş. 
müş ve baygın olarak haetaneye kaL 
dırılnuştır. Ve dediğimiz gıbi hila da 

baygındır. 

!§in garib ta:-afı bütün doktorlar, 

ırontcn amca 
çarşıda 

Nişan 
yüzüğü 

Yazan: Mustafa 
• Ağır ceza salonu, "o mahkeme sc 

nin, bu mah~me benim,, dolaşan hu 
kuk talebeleri~ gazeteciler ve bir merak 
lı kalabalığile dolup !a~ıyordu. Dışarda 
lapa lapa kar yağdığı halde kapılar ar 
dına ka.dar açıktı. 

Birden salon dalgalandı. Sonra öyle 
derin, öyle kehredici bir sessizlik oklu 
ki, gazetc.1.:ilerin kağıt hıJırtıları bile 
duyuluyordu. 

Mahkeme heyeti, yerlerine oturdu 
lar. Salon, soluğunu kesmiş, meraktan 
çatlarcasına beklemeğe taılamıJtr. 

Mubaıir - Sıtma görmemiı bir sesle· 
üstı:iste üç defa: 

- Destan oğlu Hasan ... Destan oğ 
lu Hasan, Destan oğlu Haa--sannn .. di 
ye, bağırdı. 

Salon soluğunu keserek durdu, beli 
ledi. Bütün batlar 1 apıya çevrilmi~ti. 

İçeriye, - tki süngülü jandarma 
nın ortaıında-yüzü BaJlıarı, saçı saka 
ltna kanımı§ bir adam girdi. 

Reis, .zabıt katibine sordu: 
- Bu başlarruı bir davamıdır? 
- Evet.. Şahitlerin dinlenmesine 

kalmıştı. 
- Tebligat yapılmış mı şahitlere? 

- Evet .. 
Reiı muba,ire: 
- Şahitleri çağırın! .. dedi. 
Mubaşirin sesi duyuldu: 
- Mahmuuuut oğlu Mahmut, Mah 

mut oğluMahmut, Mahmut oğlu Mah 

mut. 
Kapıdan içeri, orta yatlı bir 

girdi. Reis sordu: 
- Adın ne? 
- Mahmut. 
- Babanın? 

Mahmut: 
- Ne it yaparsın? 

adam 

- Yakacak kurşun odalarda işçi 
yim. 

Reiı, iki jandarma arasındaki ada 
nu gösterdi: 

- Bunu tanır ırusın? 

- Evet, dedi. Hasan .. Bizim fahri 
kada çal§ırdı. 

- Peki bit.diklerini anlat .. 
- Reis bey, maHiınunuz bizim kur 

Hasan gittikçe sertleşiyor, 
bozuyordu. 

ağzın1 

Neredeyse kavga çıkacakt;:-D';ha 
ben bunu dü,ünürken, Hasan üstüme 
atıldı. Arkadaşlar araya girdiler, bizi 
ayırdılar. Gürültüyü kimyager C:.ıymus 
geldi, yüzüğü elimizden aklı . 

- Söyliycceklerin biti mi?. 
- Eve, bitti reis bey ... 

Müddeiumumi §ahitlerden kimya 
ger Rusuhi beyin dinlenmesini teklif 
etti. Kendisi gelmediğinden ifadesi o
kundu. 

Kimyager Rusuhi bey Hasarun ka 
til okluğun.da kuvvetle ısrar ediyordu. 
Buna benzer bir vak'aya Hamburgday 

ken de rastladığını anlattıktan sonra, 
teknik izahata giriıiy:>rdu. 

Hamızı kibrit bütün uzvi maddele 
re ve bütün madenlere tesir ettiği hal 
de,, altın ve platin gibi aıtl made:ılere 
kartı tesiraizdi. 

Mademki Süleyman kaybolduktan 
sonra kut§un odalarda ona ait bir. nl 
şan yüzilfü bulunmu§tu. Ye hali Sil 
leyman ortalarda yoktu. Süleyman bir 
kaza eseri l:')arak hamtzı kibrit dolu 

odaya düıer, suda eriyen bir tuz par 
çası gibi eriyebilirdi. Fakat yU.zUk 'bu 
lunduktan sonra Hasanın tel!§mı neye 
yormalıydı? 

Hasan kimyagerin ifadesi okunur 
ken yerinde duramıyor, ayağa ralka 
rak: 

- Y~an, ütira, diye müdahale celi 
yor, jandarmaların zoru ile tekrar yeri 
ne oturuyordu. 

Kimyagerin ifadesinden sonra ehli 
vulruf raporu okundu. 

Bu da kimyagere hak veriyordu. 
Dııarda muba~irin ıesi: 
- Hasan kanıt Hatice, Hall.J\ ka 

rm Hatice, Hasan karısı Hatice .. 

Diye bağırdr. 
İçeri ,rengi eoluk bir kadın girdi, 

Sendcli}"Ordu. 

Reis sordu: 
. - Adın ne?. 

- Hatice. 

§Un odalar yılda bir t~mizknir. Raf 
ları tabanlan ... bir hafta önce bu temiz 
liğc ba~ladık. Odanın tabanındaki tor • 
tulan temizlerken elime katı bir şey 
geldi. Baktım bir altın )"Jzük ... Hemen 
arkadaşlara koştum. Yüzüğü evirip 
çevirdiler. Okuma, yazma bilenlerin 

- Evli miıin?., 
- Evet.. bir sene kadar oluyor., 

Reis H.ısaru gösterdi: 
- Bu adamı tanır mısm? .• 
Kadın bir reise, bir Hasana baktı, 

Dudaklarında bir tebeaısüm titredi: 
- Kocamı tanrmaı; olunnuyum? .• 
Reis elindeki bir altın yü..ziifU ka 

dına uzattı: 
söylediğine bakılırsa, içinde ''Hatice,, 
kazılmıf .. Biz böyle yüzük derdincley 
ken birdenbire yanımızda Hasan peyda 
oluverdi. Elimden yüzüğü almak iste 
di. Vermedim. "Sat,. dedi. Satmadım. 
Sonra lafrdeği§tirdi "Bu yüzük bana 

ait,, dedi. 
tıte yüzü. yalu diyorsam söylesin. 

Aramızda Haıanın adı "kavgacı,, çık 

mııtır. Biraz geçimsiz olduğundan ö 
türü ... Bu sebepten hakkında söylenen 
lafları haketmiJ sayılır. 

"Bir maraza çıka';ak., diye korku 
yor.dum doğrusu. Gürültüyü duyanlar 
etrafımıza halka çevirrıLşlerdi. 

Tam yüzüğ•:i Hasan:ı vereceğim sr 
rada arkadaşlardan biri "Bu yüzük Sü 
leymanın yüzüğü .. dedi. Hepimiz hatır 
ladık. Süleymanın parmağında böyle 
bir altın yüzüfü ben de görmüştüm. 

bu kadının 80 gündcnbcri her gün öl. 
mesine intizar ettikleri halde kadının 
y~cı.amasıdır. Kendisi, boğazından süt 
akıtılmak suretiyle beslenmektedir. 

Genç kocası, çok sevdiği karısının 

kendisine geleceğine kani bulunmakta 
ve her gün birçok saatini hastasının 
başı ı:cunda geçirmektedir. 

- Bu yü.ıüğo;i ?. 
Hatice evvela yv.züğil alacak gibi 

uzandr, sonra korkuyla elini geri çekti. 

Ba~ını öne eğmi§ti. Mantosunun 
düğmesini çekittiren parmaklan titri 
yor.du, göğüs geçirerek: 

-Evet, Süleymana benim verdi 
ğim yüzük .. Diyebildi. Durdu ve aon 
ra ilave etti: 

- Yüzük, yüzüic benzer belki. 
Ama ben bunu bin yüzük içinden bile 
seçer çıkarırım. 

- Süleyman kim? 
Hatice yangözlc bakarken kekele 

di: 
- Benim niıanlımdı vaktile .. 

- Hasan ile nasıl evlendiniz? .• 
Mustafa Niyazi 
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Nüfusunun yüzde 60 
sıtmalı bir nahiye 

ı I 

Erzl n k illtUr sahasında ileri bir 

Tam 
nahlyedlr. En büyük deı·dl 

teşkilatlı ,, olmamasıdır 
Erzin (husust muhabirimizden) - tkı ynz 

sene evvel kurulmu§ olan Erzin 1323 de muta _...,._,.- •. 
aarntıık merkezi iken sonraları nahiye hali. 
ne tnkılA.p eylemiştir. Bugün bu nahiye. 
ye bağlı yalnız on köy vardır. 

Amanoa eteklerinden başlıyan nahiye hu. 
dudunun deniz kumu İskenderun k!!rfezJnln 
k&r§l aahlllerlnden Ceyhanm yumurtalık mev 
kllne ve kara kısmı da Ceybruım Kurtkulağt 
k!!yüne kadar U%anır. 

N & h 1 Y e m e r k e z i n d c n denize 
uzanan on dört krtometre uzunluğunda bir 
sahil ovası mevcuttur. Bu ova üzerinde ve 
istasyon civarında Da~nm idare merkezi 
olup büyük İskender tarafından ıstllA.ya uğ. 
rayan 1sus §ehrl harabeleri ve muazzam w 
kemerleri vardrr. Bu §ehrin deniz kenarında 
Fınlkelller tarafından kurulma Burnaz adlı 
bir iakele.91 ve aynı isimde bir çayı mevcut.. 
tur. Bay HUseyin İkizin Burnaz çiftliğinden 
çıkan )>u çay dört kilometrellk bir mecra 
çizdikten sonra lskendenm klkfezine dökU. 
lUr. 

Nahiye merkezinde 2212 sf kadın olmak 
there 42:SO nutusu vardrr. Bu miktar k!!yle_ 
rlle birlikte yedi bini tecavüz eder. 

Ne.biye merkezi umumiyetle TUrk kUıtU. 
tuıic bağlr gllçmen ve yerli ahaliden mürek
keptir. Köylere Romanya, Bulgaristan ve GL 
rtt muhacirlerilc Aydın qleU Türkleri yer. 
Je§UrllmJ§tlr. 

Kültür vaziyeti 
Erzin, hakikaten münevver bir halka ma. 

llktir. Nahiye merkezindeki ahaliden yUZde 
.seksen beş ve köylerdeklnln Y\lzde otuz be. 
§inJ.n okur yazar olduğunu söylemek bu sa.. 
hada ne kadar flerl bulunduğunu lıbat eder. 
Erzlnde beş sınıflı ve dllrt yüz mevcuuu bir 
ilk okul, B~lamrş k!!yUnde de Uç dcrııanell 
bir köy mektebi vardır. Erzinde okuma zev. 
ki çok yUksekUr. Birçok gençler 'Üniversite. 
~1 bitirmiş ve devam etmektedir. Erzlnde 
tl\hsll çıı.ğmdak! çocuklardan yüzde aıtmrı 

ilk okulu ve BqlanllJta!dJerden de yUzde o. 
tuzu köy okuJunu btUrmlşUr. 

Zıraat ve ekonomi vaziyeti 
Erzinde orman ve fidanlıklar da dahil ol. 

rnak üzere allmıJ iki bin hektnr arazı mevcut 
olup 3700 hektarmm zeredildl#f tahmin olu. 
nuyor. Portakalcılık büyük bir rağbete maz... 
har olduğu gibi bakırcılık da her yıl biraz 
daha ehemmiyet bUlmaktadır. 

Bayındırlık ve yol vaziyeti 
Nahiye merkezinde Adeta bir plô.n dahllln 

de yapılrnıo gibi otomobil ve araba lştemesL 
ne mUsalt yollar, caddeler vardır,. Fakat ka. 
sahanm kunılu§Unda açılmış olan bu yol 
ve caddeler parke döşeli olmayıp tesviyesi 
yapılmıo topraktan ibarettir. 

. . 
Erzin be'üxliye meclisi azası ve öğretmenleri bir arad4 

güzel bir nahiye merkezidir. Sahil kısmı 
ciUnyanm pek az yerlerine nasip olmuş güzel 
bir plAjdrr. Şark kıammı tamamJle ihnta e. 
den Toros llilsllesinln Amanca namdiğerl 
GA.vur dağlarından ~ll§oluk ve Sarçay sulıın 
akar. BB.§lamı§ köyündeki kUkUrUU sıcak su 

Gebe bir kadın 
Çöken ahırın enka· 
zı altında can verdi 

Balıkesir, (Hususi) - Çağış nahi. 
yesinin Nerkis köyünde bir ev çök. 
müş ve bir kadın enkaz altında kala. 
rak ölmüştür. 

Bu x(fyden MüS1ira oğlu İSmailin 
karısı m't:ice aıifraa hayvaruara yem. 
verirken ahır ve evin ön duvarı bü. 
yük bir gürültü ile çökmüş ve kadın 
enka't. altında kalmıştır. Gürilltüye ko. 
şan köylüler taş yığınlannı açarak 
kadının kanlara bulanmış cesedini 
meydana çıkarmışlardır. 

Hadisenin feci bir tarafı da, otuz 
yaşlarında bulunan Haticenin gebe ol. 
masıdır. 

Giresunda yeni 
hastahane 

Halkın da yardımı 
ile bu sene 

yapilacak 

kaplıcaları meşhurdur. Bu lllhhat T&rlrlt, 
köy kanununun tatblklle yollarm yapıl.mut 
ırurcUle halkın lstl!adelline açrlmak üzeredir. 

Fakat, güzel Erzinln büyük bir derdi var_ 
dır.: Tam te§kilAUt olmaması. HAJdrnJ, nUfua 
ve tapu memuru olmaması yUzUnden en u. 

fak bir io zuhurunda bile kaza merkezine 
l:idllmek mecburiyeU ha.ıııl olmakta ve köy. 

lUler çok mUııkUI mevkide kalmaktadır. Ne 
yaprp yaprp birkaç memurluk kadroyu Er. 

zlne vermek ve ont_I arzu.suna kavutturmak 
elzemdir. 

Adanada kömür 
buhranı 

Adana, (Husust) - Şehrimiz.de ei<L 
detli bir odun ve kömür buhranı baş. 
Jamıştır. Yansı taş, toprak karışık 

mangal kömürilnün toptan kilosu 6.7 

ve sünger gibi su çekmiş odunun kilo. 
su da. üç kuruştan satılmaktadı. Krş 
yaklaştı. Eğer derhal hu \'aziyetin ö. 
nUne geçecek tedbirler a.hnmazsa bu 

kış Adanalılar çok sıkıntı çekecekler -
dir. 

7 lldNCİTEŞRtN - l~ 

Alman - Japon ittif3~ 
..- Ba§taratı ı incide 1 B. Musolini, B. Hott& ile - ~ 

2 - İşbu protokolu imza eden Uç bentrop'a "Saint Maurice ~; 
devlet İtalyayı, munzam protokol da şanının bUyük salip rütbeleriJıl 
dahil olmak üzere, bundan evvelki etmiştir. ~ 
maddede zikredilen itilafı ilk iki dev. ~·..-
letle beraber imza. etmiş addeylemek.. 

te mutabıktırlar. J i 1 et 1 e 
3 - İşbu protokol, li.hikalan da da.. I f O 

bn olduğu halde, yukarda zikredilen Bir meybanec O ... 
i~l!fm 18.yenfek cUzü addedilmekte - boyun da marıarlP" 
dır. 

4 - 1şbu protokol Alman, ttaıyan kestiler . _.ı,~ 
ve Japon lisanlarında kaleme alınmış Dün gece Samatya.da bir ciDN- f, 
olup bu metinlerin herbiri a.sıt nUsha muş, bir meyhaneci ölUnı b,,uıııl' 
addedilmiştir. ralanmıştır. ., 

• Proto~ol imzayı müteakib meriyete Samatyalı Çamur Yani ~ 
gırecektir.,, 1mza ile arkadaşı, HUITiyet tepeei ~ 

Yoahinu oon Ribbentrop içip sarhoe olduktan sonra_ bh' dt' 
Ciano, Hottcı bile binip Sa.ma.tya.ya gitmifl~ 

Merasimden sonra 

Roma, 6 (A. A.) - Komünizm aley. 
hindeki paktın imzasından sonra B. 
Çiano, von Ribbentrop ve Hotta ile 
von Hassel Venedik sarayına giderek 
B. Musolini tarafından kabul edilmiş.. 
]erdir. 

Şikayetler, temenniler: 

Kömür 
ihtikarı mı ? 

Bir kömilrcil, tilccarlann fiatı 
birdenbire arttırmalanndao 

şikAyet ediyor 
Beyazıtta Parmakkapıda 102 numa. 

ralı dükkA.nda. kömürcü Şevki bize yol
ladığı bir mektupta şöyle diyor: 

"Havalar soğumağa başladı. Fakat 
kömür f iatları da yükseldi. Halle kö.. 
mürcüleri kabahatli sanıyor. Halbuki 
halen Çerkcsköyünde köylüden 60 - 70 
paraya alın.an mangal kömü.rUnUn ki
losunu tüccarlar Uç buçuk kuruştan 

halka ve esnafa. veriyorlardı. Kö.tnür. 
clller de kilosunu dört buçuktan satı. 
yorlarclı. Halbuki son yağmurlardan 
sonra tüccar kömUr fiatlarmı birden. 
bire dört buçuk kuruşa çıkardı. Me~ 
Ji. Kumkapıda birkaç tüccar bu fiat. 
tan aaşğı kömür vermiyor. Sonra mal 
lan da açıkta bulunduğu için bütUn 
yağmurları yiyen kömürler bir misli 
~ğrrlaştı. Yarın kış bastırınca ne ola. 
cak? Alakadarlar şimdiden bu husus
ta tetkikat yaparak tedbirler almalı 
ve keyfi arttınşların önüne geçmeli .. 
dir.,, 

yeniden rakı içmeye karar 

dir. ~ 
Sa.m.atya.da Onnilt fsiınl1 '-

meylianesi önünde durdurdukJafl,;; 
mobilden inen sarhoşlar, ~. t' 
ücreti yUzilnden eoförle ka.VJ.., 
tuşmuşlardır. tı/J' 

Meyhaneci Onnik kavgayı ?"f' 
n:ıak için araya girmek istetJlifı • 
Yani buna. fena halde k:ızDUt 18' ,,,,,. 

- Sana. ne oluyor? _.Jjı 

Diye Onniğin Ur.erine sal~ı 
Bir aralık Yaninin, meyh~ f 
nuııa. şiddetli bir tokat ind~~ 
rillmüş, akabinde Onnik kanla!'~ 
yere yuvarlanmıştır. Yaninin~· 
lan arasında tuttuğu bir jiletl~ 
hanecinin boynunda damarJJlf 

anlaşrlmıştır. • ~ 
Meyhaneci çok ağır yaralı ~ır ,_ıı 

de Yedikule Ermeni hastanes~ cııf 
dmlmış, Yani sabaha karvı sut 
<Ia yakalanmıştır. ___________________ _.__./ 

BakırkllJ 
llkmekteplerl 1 

koruma cemlyetflld~ 
Bakırköy ilkmektepleri koruıss' ~ 

ya.rdmı cemiyetinin yıllık k~tt 
bugün Bakırköy Cumhuriyet° JP"'. 
partisi binasında. yapılnuitJr. 1'~ 
başkanı geçen yıla ait raporU ~' 
muş, bir senede beş yüz kadar f Jl1'. 
cuğa yardım edildiğini işaretl~tı" 
Bundan sonra yapılan seçimde, t.ıJ. 
velilerinden Bosnalı Mehmet. -
Ardal, Dr. Peştemalcr, Mediha ~ 
partiden Rifat Yama.kir, beZ f~ 
müdiri Rifat ile öğretmenJerdell T 

det ve Neriman idare heyeti~ 
rına ~ilmişlerdir. 

. Nahiyenin yol vazlyeU umumlyeUe iyidir. 
:Ad.anadan bılşlryarak Erzin! de içerisine alan 
§08e Dartyolda nihayet bulur. Bu IUbarla 
etrattald kaza merkezlerlle Erzin arasında. 
ki yol ıosedlr. G8kder• ve Kızılyar daf yolla. 
n da iyidir. Köy yollarından ekserisi araba 
iııllyebllecek vaziyettedir. Yalnız bazı çaylar 
Uzerlnde k6prU yapılmamrı olduğu clhetle 
kış mevslmlerinde nakliyat mU§kUIMa uğ. 
rar, 

Giresun, (Hususi) - Vilayetimizde 
yol i!jlerine fazla ehemmiyet veril
mektedir. Yolların umumiyetle dar 
yerleri genişletilmiş, bazı kısımlarda 
beton köprüler ve menfezler yapılmış.. 
tır. Yalnız arazi çok arızalı olduğun. 
dan ve büyiik köprülere ihtiyaç görül 
düğücden buralarda yalnız geçit te -
min edilmektedir. Her sene. fazla 
yağmur ve sellerden harab olmıya 
mahkfun bu köprilcükler vilayeti müş 
kül mevkie sokmaktadır. 

IÇERIDEt l 
• Kunıc;C§me ile ArnavutkliyUnde birer 

• Belediye YUkBekkaldınmm eMSlt 11Uret. l 
te tamirine karar verml§tlr. Bunun için bu. 
radakl bUtUn eski ta§lar aökUlecek, esaslı 

bir toprak tes\1yesl yapıldıktan sonra, mer
divenler gayet muntazam ve bUtlln olarak 
inşa edilecekti~. Ayrıca el arabalarlle kUçUk 
veııalUn geçebfleceğl bir saha aynlacakbr. 

~ 
• Oyun lılctlerinden almacak ~ A 

l~ında yeni bir kanun IA.yihut ha2111'1~ 
trr. Bu talimata göre, klUp, kahve V9 ıı"' 

yerlerde bulunan blllrdolardan senefi ~ 
tavın, dama, şatranç tahtalarmm bel' ıı• 
den Uçer lira resim alınacakbr. 

SaA'hk durumu 
BUyUk harbin Enine blr fenalığı da 

frengiyi getirmesi ve nlsbettnl de ytlzde yir _ 
nılye kadar çrkarmaar olmuştur. Halkın yüz. 
de altmışı da aıtmalıdrr. Sıtma mUeadele me 
murları bu hastalığa tutulanlan tedavi altı. 
na almaktaysa da hutalığm fazlalığı kar§l. 
ımıda bu c;:alışma pek müessir olmıımakta. 
dır. 

Erzinin ihU~·açfarı 
Erzln, her gelenin sevebileceği, hakikaten 

Dzmnırde 

iki günde 
10 nıilyon 

Kilo tütün satıldı 
Almanlar 15 milyon 
liralık tütün alacak 

ızmlr 6 (Hususi) - TOtUn mahsulUmU. 
zUn ihracı etrafmda İktisat vektılctl tara. 
!:ndatı alınan tedbirlerin mllabct neticeleri 
gorUlmeğe bnıııanmı§lır. 

Amerlknn tütün kumpnnyo.ları iki gUn 
tçirıde mUhlm miktarda tutun almışlardır. 

Buna lnhlsarlar idaresinin bUltln mıntaka. 
ınr<la ly:I ve orta kn'itcdcn saun aldığ'ı bUyük 
mikt:ı.rlardııkl tUtllnlerl ve TUrk ı.lmltcd tU. 
tUn şlrl<etl ile dl~er ye:ll firmaların aldık. 
tarı miktarları da llAve edince 48 saatte on 
:milyon kilodan fazla satış yapıldığı görll!Ur. 

13:.ı vaziyet zUrram yUzUnO gUldUrmUştUr. 
.Aklliıısr tUtOn mUstahsl'lerl namına 1ktls:ı.t 
vck~letıne bir teşekkür telgrafı çeldlmlştlr. 1 
Dtğıır tarattan .Alman firmalarının buradaki 1 
bir mUmes.slllerl vasıtasile l!I :milyon lira. 1 
lık tUtlln alacdı aııiaaılmaktadır. 

Sağlık isleri 
Vilayetimi:r.de her şcyd:m önce mo. 

dern bir hastaneye ihtiyaç vardır. Ve 
yıllHdanberi bu ihtiyaçla çırpmıyo -
ruz. 

Bu yıl umumi meclis yapılacak has. 
tane binası için bir miktar tahsisat ı 
koymuştur. İşin çabuk bitmesi için 
halkın yardımı da hesaba katılmıştır. 
Valimiz Feyyaz Bosut bu hayırlı işe 
başlamak üzere lii.zımgelen tedbirleri 
alm·ştır. 

Balanc1ktan manda her kı:ız:ıda Sıh
hat \'e1·a'ctince açılmı~ birer dispan _ 
flcr vardır. Bunlara hükfur.et doktor. 
!arı bakmaktadır. 

Gi~esıında mevzii frengi mücadele 
tabibı V"rdır. Tahsisatı hususi idare_ 
den verilmekte ve vekalet ilaçça yar. 
dım etmektedir. 

Ahıcrada frengi musabı fazla söy. 
lend·ğinden buraya tarama mütehas _ 
sısr gcnderilmiş, halen ça1ışmakta ve 
vaziyeti tesbit etmektedir, 

ustu kapalı tramvay durak yeri yapılması 
için belediye ~lrkete müracaat etmıııtır. 

• Rami na.hlyeal mUdDrlUğtlne eakl Çek. 
JllCCe nahiy~l mUdUrU Vasfi tayin edllmit
tlr. 

• Halkrn ve mekteplerin fevkalft.de rağ
beti ltlll"§ıamda Dolmabahçcdekl tarih scrgL 
a1 müddetsiz olarak uzatılmı§tır. 

• Eski Merkez ve Çinili nhtnn hanlarmm 
cephelerinde değioikllk yapılacaktır. Biribl. 
rlne uymıyan ve manzarayı çirklnle§tlren 
Çlnl stısıert, Türk mlmar1 UslQbuna göre ya.. 
Prlacaktır. 

• latanbul kuttUr mUdUrlUğU blnumm 
tamirine başlanmr§tır. 

• Ü'ııkUdar tramvaylarmda evvelce bir kı. 
ınn talebeye yapılan tenzilA.t bu defa bUtUn 
talebeye teşmil edllml§tlr. Talebeler bUtUn 
tıebeke üzerinde ayni tenzllA.Uı tarifeye tabi 
tutulacaktır. 

• 'O'c;: aylık ma&§ yoklamalan ııUratıe btU. 
rllecek ve maaşlar bayramdan evvel verile_ 
ecktır. 

• İatanbul defterdarlığı muamele ve lsUh 
llk mUdUrlUğtlne Ma.nlsa defterdan İhsan 
tayin cdıımı,,ur. 

• Anadoluda te!tlşlerini tamamlryan m&

llye mUtettl§leri §ehrimlze gelmJ§lerdlr. Ya. 
kında burada da tc!Uıılcrine başlryacaklar_ 
dır. 

• Geçen yıla nlsbeten bu yıl, !zmlrde ölen.. 
!erin sayısı artmıııtır. 

• TUrk borcu tahvillerinde görülen fiyat 
artması devam etmektedllf, 14,95 kapanan 
birinci tahviller, dlln sabah 15,3!1 lirada açıl • 
:ınııı ve bunu mUhataza etmlııtır. 

• Son gUnlerde tramvaylardan aUayanlar 
çoğalrnl§tır. Dün Fatih mmtakasmda 13, 

Emtnımn mmtaka.smda ' klfi bu fıten dolayı 
cezalaDdınlm11lardir. 

• Eşya nakletmek için belediye fen heye. 
tinin çtzdlği model Uzertne ynprlan blslkletlt 
arabanın tecrübeleri yapılmr§ ve muvafık 

göı:UlmUştur. 

• GUmrUk bqmUdUrlUğü komlsyonculL 
nn karnelerini tetkik etml§, 40 ki§lnln yoL 
ınızluk yapbklan anıe.şılmI§trr. Bunlar hak
kında kanuni takibat yapılacaktır. 

• Fmdıktarmuznı, yerli ve yabancr şlr. 

ketlerin hariçteki hissedarlarına gönderecek. 
lerl faiz ve divldantlann transferi ic;tn ihraç 
olunabilen maddeler arasma sokulman ka. 
rarlaştırıJ~tır. 

• Dersimde muhakeme edilmekte olan 
muluılc!et suc;:lularmm muhakemeleri mO.. 
dafaa lçln salıya brrakılmıştır. 

• Askeri liselerden Harbiye mektebine ge. 
ten talebeler dUn sııat 14,30 da merulmle 
Ankara zafer Abidesine çelenk koymuılar. 

drr. 
• Kocaeli mebusu Nedim Ankarada oda

sında ölU olarak bulunmu,tur .. Açık bırak. 
tığı hava.gaz! borusunun neşretUği gazm te.. 
aırtıe öldUğü anl&§ılmı§tır. 

• Numan Menemencloğlu, ayın sekizinde 
Beyruta hareket edecektir. On gün .Urecek 
olan bu seyahatten Hatay yoluyla dönecek. 
tır. 

• Ofyarbeklr - Cizre hattmm temelatma 
tısreninl yapacak olan heyet, All Çetlnka.. 
yanın bqkanlığmda olarak pazartesi günU 
Ankaradan hareket edecekUr. 

• tı dairesi tstanbul mıntaka.st lmlrllği 

hatta tatbikatına alt tetUşlerinde bir çok 
kaçak ı, yerleri meydan& çıkarmqbr. 

DIŞARIDA: ~ 
• 1kl 1ngfllz neferinin !!ld1lrUlmesl ;-

yapılan ar&§tırmaıar neUculnde bl~ ,. 
rap tevkif edilml§tlr. Kaçmafa u,eb~-; 
den bir Arap öldUrutmUş, üc;:U yaralaıs:;cl 

• !ngUtere mllatemleke neza.retlnlıı ,_. 
lifine nazaran, Malala prensleri' tngtı!I tt'' 
metine 1kl tayyare filoau hediye etırıeı,tl I' 
ll!lnde bulunmuı,ılardır. Bu ftlolar Jl~~ 
dalarında duracaklardır. !ngUtz Jılll'~~ 
bu hediyenin kabu111 fc;ln fevkalA.de k~ 
ne mezuniyet verml§tlr. ~ 

• Kahlredekl eski İtalyan elçı.l . -~.d ~ 
yerine Parinintn tay:lnlne Mmr hQkCIP"~ 
ra.ftar değildir. Parinl eenebt memte1'~. 
bir fqist teşkllA.tçrsı olarak tanııırııJJ~ 

• Avusturya hariciye nazın şuııt bf I'' 
milel av sergisini ziyaret etmek tıseı1' 
line gitml§t1r. ı ~ 

• Yunan hUkQmeUnln resml pr.e....-_~ 

lnttıar eden bir kanunla Türkiye ~ 
reisi AtatUrkUn doğduğu evin Se1J,Dl1' ı/ 
diyesi tar&!ından, kendilerine hedfyeııi 
yapılan muamele tasdik edllml§tir. __ Ad~ 

• Romanya hava ve deniz ll&ZD"I It', 
rimcscu dUn ak§am Venedlk saraytııd' 
90linl tarafından kabul edllmlıUr. ; 

• Delbos dUn Yunan kral.mı zıyaret 
Ur. MWAkat uzun .urmu,ttır. ,,ti 

• Bulgar kralmm Parl.11 ziyareti, 
ve Berllnde fyi görUlmemlf tlr. o/ 

• İngiltere hUkQ.metl sivil balkm ~1' ' 
cumJarmdan mUdafauı için 32 mllf"' ,,i/ 
ıtıız Ur&ll arfll• t.eUat ~ ptJıll' ııı 
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'•ı Ad mi ~a klttbfl 
11 Atıkarada biri de lstanbutda olmak 

ilzere üç maç yapmak istiyor 
-~..--...~.,.,_ \ ... r ~-- -

... 
,,. fe7'-1 7-

~·- rımizde ilk yaptıkları m.açta GalatasartJYlilarw. 
a~y kıuw._ ı bi hatır ~ ııı... ... '-Ytaızun "llllUn geçen mevsim so. J Admira, ıehrlmızde unutu maz r a 

• ~ 4dını~ iki maç yapan Viyana. bırakmııtır. Bllh&ll& takviyeli Galatuaray. 
""---~ .,... klU'-" • 1 1 "·•"""k& .enelerdenberl ııaha. 
_--..ıııe 14-re uu: o zamanki mU. l a yapı an mu-.,. • 
lleı-. - ttıllracaa etını, olan hakem Ahmet tarımızda görmedlğtmlt fevkallde bir maçtı. 
~ 'l'tırıtıye t ederek; bu sene kış tur. Seneba§ı günlerinde ilk maçlarının da ol-

HABER - '.Altşam poatu1 

Ath spor 
klüpleri 

DOn akşam açıldı 

Birçok gilzi.de binicilerimiz tarafın

dan Harbiye semtinde kurulan atlı 

spor klübünün dün akşam açılma me. 
rasimi yapılmıştır. 

Şehrimizin bi~ok tanınmış simala

nnm bir arada toplandığı açılma me. 
rasiminde klüp reisi bay Sa.bri kısa 

bir nutuk söylemiş, bundan sonra da

vetliler geç vakte kadar dana etmiş. 

ler ve çok hoe vakit geçirmişlerdir. 

Yeni klUbümüze muvaffakıyetler te.. 
menni ederiz. 

7 

Şehit tayyareciler 
Seferi yarım bırakmağı 

Bir an düşünmediler 
Karamürsel c:varındaki kazaya 

dair yeni malumat 
Karamiinel ci. 

varında iki kahra 
man tayyarecimi • 
zin eeha.detile ne. 
ticelenen feci ka
za hakkında tah • 
kikat devam et • 
mektedir. Bu ka
za hakkmda yeni. 
den tu mütem • 
mim mal\unat ve. 
rilmektedir. 

~~- Ye Yapmak l!tediklerlnl bil- 1 mamur bize orta Avrupanm bu kuvveW on 
Gt ~Uç ı birini tekrar seyretmek tmkAnmı verecettnl 

~~~Q~~~~rın~ı:a:nı~y=~~u:~~--------=---~-~~~---------
~ ıaı~ek=lc lyı tntıbalarla aynldık. 1 b k 
~~:~ta~:a~:a~~k=:ıı Yunan ı o sör 

Kazanın eebebi 
henüz tamamly • 
le tesbit edilme • 
mlş olmakla bera.. 
ber, en kuvvetli 
bir ihtimale gö • 
re, çok keeif bir 
sisin tesiri altın • 
da alçalmıya mec 
bur kaJan tayya • 
re, kazanın oldu • 
ğu yerdeki yük -
sek tepeye çarp .. 
mıt, evvell teker .. 
lekler parçalan • 
mlf, llO!ll'& perva.. 
nesi kmlan tay • 
yare tepenin Us .. 
tünden ap.ğTda • 
ki bayıra yı ..tr

~ ~Y t&ıc beraben! kalmqı olduktan 

.... ~ ltıtçılllılle de muhakkak surette H rı· stolorı· dı· s v;~'P. Yapmak istediklerini yaz. 
l:'tr ~ip bu 

.. " 

tiı))! nıııtriııde leya.)ıatıertnl noel ve sene. 
~'ilave Yapabileceklerini de mek
-''öe!ı ttıevaı ebnıtı erdir. 

tııln ııon mUsabakasmı yapan 

.\'kert 
llseı Jı( er arasın da 

''-k tJ ıeı i 
etboı şampiyonu 

~~Oldu 
lıtı.._, bt.a bert devam etmekte olan Aı. 
"1ıı" lllıla ketboı l&nıplyonluğu mllaaba. 

.: ~CUiu dUn akp.m :Maltepe Ue 
~ ~ llraaında yapılacaktı. 
lthı ~ ~~a M,.ıtepelller gelmediği 
~-, bu deniz lisesini mağlfıp eden 

~~ '-le Geta hUkrnen galip sayıldıkl&-
11 ır.._ -ert llıeı 
~tıu., er baaketbol ıarnplyonlu. 

.-ardır. 

8akırk .. d k. 
Fut Oy . e 1 

~~ıcu boı maçları 
ıııı..._ cu •lanı 
~ ~tn-. nda bugUn çok heyecanlı 

" 1821 ._' lıtr lleııeatnde t~ekkUI etmiş eakJ 

4' ıı. ~tı1ı.c kıntıu olan İIUklll idman yur 

~ laa U futboıcuıan arasında aı;ıağı 
1-.\ ~rde bir kar,bqma olacaktır. 
3 - a l&n 1~,30 da 

a - ~~an 13,30 da 

~lbı ~:Jh\lar 11 ,30 da 

'il "e alt ISy halin bu maçı bUyUlt bir 
1) ka lle beklemektedir. 

°f :11•ı»or rutbolcu
~ ... rı Çağrıhyor 

~,~"'Clç, <Do • 
lh,.~ ~l t&n) spor klUbUnden: Lik 
~~ lt 

1 
&ıl&cağından bUtUn Jiaanatr 

~'"""' - ı 93 ' 81-ı ltıup ~ 7 
P&Zar günU saat onda 

lllıliıııı-. nasında hazır bulunmaları 

1 

b llcıkern 
0!!ıora :- Pa,.don batı pol.io, ..:,.;n 

trı.. di d ·re ' _, ..., ., ..... 
~•rtııı,.._ t .• ralmamz oyuncuları 

ro> :1..,~. D •d'"k 
·lfıııı~... u yerine bu boruyu · 

- Franaız karikatürü _ J 

Romen şampiyonunu ilk ravund 
da nakavut etti 

Ianmııtır. "Can 5" taY'!/(JT"eft ve §ehid pilotu Ekrem 

Tayyare Anka
ra.dan saat 15,20 de hareket etmiş. 
tir. Saat 15,35 de nisbeten açık olan 
havadan faydalanarak Eskişehir üz.e
rine kadar gelen tayyareciler, bura
da sisin arlmıt olmuma rağ • 1 
men ilerlemeye çalışmışlardır. Fa.. 
kat tds gittikçe artmı§br. Yolunu de. 
ğiştirmemeye ve İstanbul iatika.me • 
tinden aynlmamaya ıçallf&ll tayyare, 
sis tabakumd&n kurtulmak ister -
ken yolunu kaybetmi§, aisin devamı 
istikametinde seyre başlamıştır. 

renin kurtuluşuna ait haberleri bei _
lemişlerdir. Arkası arkuma ve de • 
vamlı olarak telsizle yapılan ara.etır • 
malar cevabsız kalmıştır. 

son zamanlarda Parlıte muvatfakiyeW 
maçlar yıı.pml§ olan Yunanlı boksör Hristo. 
forldis, bir mUddet istirahat etmek Uzere 
ınemlekeUne gelmlıU. 
Bıı fırsattan istifade eden Atlnalı organl.. 

zatör!er kendisini Romanya §&mplyonlann_ 
dan Tokuleslru ile bir mUsabaka yapm&fa 
kandırml§lar ,.e Romanyalıyı Yunanilt&ııa 

davet etmtılerdl. 
Geçen ak§&m A tınada Olimplya tıyatrown 

da yapılan bu mtıaabaka Yunanlı yumruk.. 
ı;unun il:ahir galebeltle nellcelenmltllr; Hril 
to!orldll 71,~0. Tokulesku da 70,500 kJto i
diler. 

Mülayim 
Hintli . 

Revanş mUsnbak a~ı 
bu akşam yapJhyor 

~ 

I _/" 
' \ 

f 

Ge--en def aki müsabaka.da minder 
kena;ında olduğu için kendini sıkı tut. 
madığını söyliyerek Mülayim tarafın. 
dan kolayca mağlflb edildiğini b.lldi-

:ı.k · tıyen :-en ve bir revanş mUsab ası 18 

Hintli pehliva'n Fa.zzal Muhamıned'in, 
b . t -· Mül" ·m tarafından kabule. u ıs egı 11.yı • •• 
dildiğinden, her iki pehlivan bugtin~u 
futbol maçlarından sonra Taksım 
stadyomunda hazırlanacak olan ringde 
tekrar kar§ılaşacaklardır . .Maçlara sa.. 
li.t yedide başlanacaktır. 

Yine evvelki haftanın mağlfıplan 
galiplerine meydan okum~ş oldukla -
rındll:-ı. bunlar da biiyilk müsabakadan 
evvel tutuşacaklardır. . . 

B•ı akşamın ilk güreşi Hurşıd ıle es.. 
ki küçük orta birincisi Silleyman. L 
kinci mils3.baka da Halkeyı müsabaka
larında ba~:ııt1 bifrıriliği.1i kazanıp 
geçer. gUn S•ndırgılı lbra;.i.n:'e mağlub 
olmuş olan Hayati ile ga.t;Jı arasında 
olacaktır. 

!ırlUaabaka Rumenın hUcumile bqlamııtır. 

Tokuleıkunun yerlerini bulamıyan bir iki 

yumruğundan aon.ra çok soğuk kani• bir dö_ 

tüı yapan Hriıtofortdiı rakibinin açık bırak 

tığı kalbi U.zerfne sıkı bir yumruk vurmllf

tur. 

Bu darbe Rumene çok fena teali' etmıı, 

Tokuleılru l&IJanmata bql&bU§m, Onun bu 

vaziyetini gören Yunanlı bir lkincl yumruk 

daha yapııtırmlf bu Rumenln çenesine inen 

bir kroşeydl. 

üıtllıte 1kl mllthlf yumruk yiyen Rumen 

pmplyonu derhal yere dUşmllı ve rıakaTt ol. 

muıtur. 

Seyirciler kendi bokaörlertnln ilk ravunt.. I 
da elde ettiği bu zaferi pek çok alk!§lamıı

lardır. Hrl!Uıforidlı bir ikinci müsabaka dL 

ha yapacaktır, bu nıaçm D'Anfara ue oıacL 
fi Urnlt ediliyor: aynı günde Rumen Tokules 

ku da on, onbeı gUn evvel ıehrlmlzde Klrya

ko ile çarpl§mış olan vaaıı ne k&r§ılqacak
tır. 

Yunanistanda 
Futbol şampiyona 

maçları 
Yunanlstanda futbol ilk maçlannm son 

kareılqmata.rında; Ollrnplyakoa ne Etnoeil 

ııkı bir maçtan sonra tklfer golle berabere 
kalmışlardır. 

A,E,K, Dafnlyl 3.0; A11Ur de Atlnaakoau 

4-2 mağ1'1p etmlıUr. 

Bir Yunan takımı 
lstanbula geleeekmlş! 

Son selen AUelllm08 ~teılnln Ya&dJtı.. 

na göre Atlnanm A.E,K, klUbQ İatanbulda 
yapılacak otan bir turnuvaya l§Ura.k etmek 

üzere hazırlanmaktaymıı. 

Bu turnuva Galataaaray, Fener, Pera ve 

Yunanlatandan gelecek olan klUp arumda 
ve pek yakında oıacakmıı. 

KırıBan rekorlar 
Bisiklet 

Fransız blllkletçlıi Archemband MllAno. 

dakl bir müsabakada. aaatte fl5 kilometre ve 

8~0 metrelik bir ıOatrle dünya bisiklet ptıt 

rekorunu kınnı§tır. Yeni rekorun 

sinden 282 metrelik bir !arkı vardır. 

Atletızm 

ilk haber 

Tayyareden hiçbir haber almama.. 
ması ve aradan saatlerin geçmesi, bt1 
yük bir merak ve büzün uyandı:nDJI. 
tır. Ankara ve Y~öy, hava yolu L 
zerindeki blltün kua.balardan ma,lG.;. 
mat istemişlerdir. 

FelAket haberleri 
Nihayet KaramUrselden korku ile 

hatıra gelen, fakat hiçbir zaman U
zerlnde durulmak istenmlyen fellket 
haberi gelmiştir. Haber tzDııtte derhal 
yayılmı§, ~ir bUytlk bir matem g\l
nü yaşamıştır. 

Kazayı evvela iki köylU görmüştU.r. 
Tayyare, Sılacık köytl yakmmdaki te. 
peYP. çarptıktan sonra gök gilrlemeaL 
ni andıran bir sesle ve mtlthif bir ça. 

Aııkaradan ayrılırken, havanın bu. 
lutlu olmaıır ve ruat raporlannm çok 
milsbet bulunmaması dolayısiyle; lda.. 
renin ve arkadaşlarının kendilerinden 
haber beklediğini dllşünen tayyareci. 
Ier. içinde bulundukları ve mUcad~le 
ettikleri kötü hava prtlarmı bir tara
fa bırakarak şu haberi vermişlerdir: 

"S T.- •• • .. ~-.:. trrtı ile aşağıya. yuvarlanmıe. bir alev a,_rya, uzen,KA-V,.-·.,, 
Ve kahraman havacılanmız. bu bir sütunu yükselmiştir. Sılacık köyü haL 

metre ilersini görmeye tmki.n venni- kı kaza yerine kOllJluolar ve orada 
yen bcrbad sis içinde hedeflerine doğ. parça. parça olmu§ bir tayyare enku:r 
~ ilerlemiye çalışmışlardır. yanında iki kahraman tayyarecimlzin 

Fakat tayyare, Bilecik istikametin. cesedini görmUşlerdir. 
11 Rasıd Sami derhal ölmtl§tür. Pilot 

de gitmeli ica.b ederken Osmane • Ekre~ köylUler yanlarma. koştuktan 
Lefke yoluna düşmüştUr. Yanll§ bir 
istikamette ilerlediklerini anlıyan tay zaman henüz yaşıyordu. Konupmı • 
Y

areciler: buradan geri dönmeyi dil - yacak kadar ağır yaralı idi. Köye ge. 
tirilmek üzere hazirlık yapılırlien o da 

şUnmüıtler ve ancak Eskişehir üzerine hayata gözlerini kapam!§br. Çarpma 
geldikten aonra yeniden istikametleri-

0 
kadar ant ve şiddetli olmuştur kf, 

ni bulacaklannı hesaplamışlardır. ikisinin de vücudu birer külçe haline 
Geri dönen tayyare, gene aynı ha-

f • d rtııe gelmiştir. 
va şartlan çın e Eskişehirin tıze Kara ha.ber, hemen Karamtlrsele 
gelebilmiştir. BozUyUk istikametinde gitmiş, kaIJnakam B. nisanla müddet.. 
uçuşa devam eden tayyarecilerimiz, umumt ve jandarma kumandanı geee 
Yenişehirin üzerine geldikleri zaman: otomobillerle vaka mahalline giderek 
havanm keeif elsle beraber, şiddetli hadiseyi tesbit etmişlerdir. Tayyare.. 
bir poyrazla, pek berbad bir hal al. ellerimizin Uzerinde 737 lira para çık. 
dığınl görmüşlerdir. Buna rağmen in- mıgtır. Bunlar, lstanbulda.ki havacı • 
mek hatırlanna gelmemiştir. Her Iannuzm maaştan idi. 
müşkülü lkti-ham eden bir enerji ve ı------~-~----
harikul~de azimle yollarma devam et. Meml~kellmlzde 
milterdtr. tetkikler yapan Ame· 

Son telsiz rlkalı gazeteci 
Tayyareciler her an ölümle yUz Yirmiye yakın istihbarat ajanımm 

yüze gelerek, fakat onu hiçe saya - mümessili olan ve her tarafta verdiği 
rak ve ldetl kart§ karış ilerliyerek konferanslarla büyük töhrct kazanan 
saat 16,30 da İznik gölü il.zerine geL Amerikalı kadın ,gazetc'.:i Paula evvelki 
mişlerdir. gün şehrimize gelmiş ve dön Londraya: 

Bu saatte hava tamamiyle karar. gitmittir. Amerikalı kadın gazeteci ıch 
nuştır. Etraf bomboştur. Yer yUzU ka. rirruzin birçok yerlerini gezmiş, roman.
yalıktlr, inecek yer yoktur. cı Suat Dervişin deliletiyle f stanbulun 

Zaten inmek tayyarecilerin asla ha- birçok münevver kadınlariylc göriif
tırlarma gelmemiştir. Bunu bize ge. müf, ilini ve edebi mevzular tızerlnde 
len eon 1e11leri. 111 teleimen a.nlıyo.. etütler yapmıfttr. 

Bevlakua lamln4ekl ltalyan aUell 10.000 ruz: 
metre muka\'emet koıuııunu 30.59.6 da kate "Saat 16.30. Çok güç halle lznik glJ. 

Paula Habeı harbi esnasında Habe
tiıtana giden, imparator ve impara~ 
riçe ite mJlikat yapan ilk kadın guete
cldir. Harp devam ettiii müddetce o-

derek yeni bir ttalyan rekoru teııiı etmiıUr. \ liinü bulabildik .•. ,, 
Eski rekor 31,1ıs di. Bu telaizi alan Ankara ve Yeşilköy 

büyük bir merak ve heyecanla, ta.yya.. rada blmIJtır. · 
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Ramazan 
konuşmaları 
~ Baftar&tı 2 melde 1 derken, !kinci A.bdUlham.id devıinhı 

limr, Yalova safaın gibl oyunlar me§- meşhur Ka.ragözcülerinden Mehmet e.. 
burdu. Hele Yazıcı oyunu halk arum. fendinin oğluna anla.ttığı tu hiklyeyi 
da pek rağbet bulmuştu. Bu oyunda naklediyor. Mehmet efendi diyor ki: 
Kara.gözle Hacıyvat arasında geçen 111 "Bir gece hayal oynanmuı hakkında. 
konuşma ustaca. tertip edilmtı bir te.. irade geldi. Perdeyi kurdum, oynatmı. 
kerlemeden ziyade, Hacıyvadm tun.. . ya baıladmı. Sıra gelmlftl, ıarkısma 
tra.kh konuşma lisanlyle alaY, eden bir baolryacak: ' 
hazırcevaplık nUmunesldir. 

Hacıyvat - Yazıcı 'olmak için ada.- A:ra bak, °yıldıza INaJi 
bı umumiyeye hizmet ma.k.ıı.adma meb.. Şu Jrarpki ima hak! 
ni olup ulfunu mütenevviada meharet Diye okuyacaktık. Tam '(aya. l)ak!) 
l!zrmdır. Meseli ulfunu riyaziyeden diyecefim ııırada. bir de perdenin aa.ğ 
cebir! taratma ba.kaynn ki, Sultan Hamid bt. 

Karagöz - Yok, ben öyle cebre ge.. .zl kenardan gözetlem!yor mu? Bir 
lemem, aklmı başma. topla! . anda. hatırıma. yıldız kelimesinin böy .. 

- Ya hesap, ya hende.t!!e? le bir yerde ağza alnunumdan dolayı 
- Hesap i§lerindeki bilgf çliğiml gel bllA.hare giriftar olacağım akıbet .nl. 

de bizim bak alla alıperlş yaparken di: ' 
gör! .. 

- !lmI heyete ne dlyeceluıln? 
- Sorduğu §eye de bak, bu da llf 

mı ayol! Onu her şeyden da.ha lyl bL 
lirim. Meseli. şık bir bey gördüğüm gi.. 
bl cebinde mangiz var mı, yok!a nanay' 
mı, bir ba~ta anlarım. ' 

- Hikmet! 
- Ondan sual olunmaz! 
- Fenni celili servet! 
-Tanımam. 

-Kimi? 
- Servet ef endiyl; .. J 
- Hay köftehor hay ... nmı ıClla"eyo 

ne buyrulur? · 

li:ra bale, h&vaya bali 
Kartdd tanya bak! 
Dedim, tein içinden sıyrıldım.;, 
Bir de ŞeybUllsl!m Ebu.sımud eten:' 

dinin Kara.göz oyunu ha.kkmda. verdL 
ği f5U fetvaya. bakıp ibret alm.ız: 

"Bir gece bir meclfat.e bir zınn liayal 
oyunu getlriltp hnam ve batıp olan 
Zeyyid olmecli!te olup oyunu lhırma 
kadar eeyreyleMe eer'an tına.metinde ve 
hitabetinde azle mtlstahalC olur mu! 

"Elcevati: ~ ı 
''Eğer ibret için namrr e()fl) ehll lial 

:tiKrl lle t.efekkUr ettiyse: "Olmaz!,, 
Hll.!~n R~ Tn'Pcın 

- Bilirim, Amerikan llmbala.ruıda -------------
çok gaz yanma!m diye, geceleri kan.. 
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dil yerine yakılan idare li.mbası! .. , 
- H ay zeka ve idraki zayıf ve lialU 

lierif hay ... O değil, benim dediğim L 
dare usulil. 

- Ben idaremi çok iyi bilirim. 
-Tarih? 
- Bilmiyeceli ne var, 1308. 
- Düstur! 
- Bunun vardalı soyunu bfllrlm! ' 
- Umuru siyasiye? 
- Sıya sıyadan da Çaliarnn. Hele 

dört çifte olursa. Bundan öaol(a ıskar .. 
moz oyunu da bilirilni 

- Eyi, güzel, hepsini bildin. Ya.; 
mantık! 

- Ooooo ! onu liep&lnaen iyi blU .. 
rim: lıe.m de çolC eever, bayılırım.. 

- Ne bitirsin cannn? 

• - UatUne yoğurt aölierler, içine 
kıyma koyarlar, en çok Ramazanlarda. 
pi§irilir. 

- Vay ouClala vay, lfoslfoca mantı.. 
ğt mantı yaptm, Çlktm ~In içinden, 1 
aıkolsun sana! 

• • • 
Yüz yıllardanberi zevkle, Jieyecinl& 

seyrettiğim.iz Karagöz, inaa.n nealinilen 
mi geldi? Yoksa. muhayyel bir p.hn 
mıydı? Hangi şehirde doğdu, nerede 
y~adr, ne zaman öldt1 ? .. 

Tarihimizde de bu hu.susta. veaa.ilte 
aayanan mahimat yoktur. Bazı e8ki 
Tilk eserleri, Karag5zle Hacıyva.dm 

aamı söyliyerek, tafsilat vermeulzin 
Karagöz oyununun mevcut olduğunu 
yazıyorlar. 

Bazıları Karagözil yaşamamış, muliay 
yel bir "tip'' olınalt Uzere gösterdikleri 
gibi, oazılan da yaşamış bir in.san ve 
h·att.A. ~aha. lleri giderelt bir çingene 
olduğunu, Bursadn, yapılarda amele _ 
lf k yaptığını iddia ediyor. 

Bu muhtelif rivayette.r arasında 
!ağlam ve salim bir hakikatin ortaya 
~ıkmasma 1ntizah etmek en doğrusu.. 
dur. Fakat, açıkça söylemek llzmıge. 
lirse, KM"agöz içtimaiyatnnıza kadar 
lianşmış, halk onu bakikt bir sima., 
şahsiyet olmak Uzere tanımıştır. Bu 
itibarla, vardr, yoktu? yaşamıştı, ya. 
şamamıştı? gibi münakaşaları yap • 
mak lUzumsuzdur. 

* • • 
Karagöz oyunu, muhtelif istihaleler 

geçirmiştir. En Ucra köylerde oynan. 
drğı gibi, en lilks yerlerde ve hatti. 
saraylarda bile oynanm1ştır. Karagöz 
oynatanlar arasında çok usta adam .. 
lar, sanatknrlar ycti§miştir. Bunlar • 
aan baalca bir yazımda baluıedeceğim. 

Makalemi bltırmeden evvel, size sa
rayda oynatılan bir Ka.raglSz oyunun. 
dan bahsedeyim: 

üstad Ahmet Ra.sim, auaylarda oy. 
natılan Karagöz oyunlarmdan bahee-

Almanya 
Atlantikte 

tehdit ediyor! 
-- Bqtaratı 1 ~ 

Jee, mUteaddlt defalar jsp&t edllmJe .. 
Ur. 

Bundan böyle, Franaayl& Mriliada.kl ~ 
Fransız mUst.emlekeleri a.rumda., :Ak.. 
denizdeki mtin&kalA.tm, Sicilya, Sar .. 
denya., Pant.ela.rya ve Balea.rdakl ltaL 
yan hava ve deniz üsleri dolayıaiyle 
tehlikeye girdiği de malfundur. 

Portekiz adaları meselesi, şimdi, 

p.rk! Afrikadald Frarunz mUstemle.. 
kelerile Fransa. arasındaki mUnakalL 
tı &llkadar etmekt.edir. Akdeniz teh1L 
keeinden sonra, itte, eimdi de, Atlan.. 
tik tehllkMi başgÖ8te.rmeye başlamq.. 
tırı 

Bu liususta, dikkati celbeden hldi
se, :Alınan Harbiye nazın fon Blonı.
berg'in :A.sor adalarına beklenilmedili 
seyahati olm~ur. Bu 21eya.hat, bu a.. 
ym ba.fmda, bir behane ile yap:ılınış.. 
tır. Mareşal fon Blomberg yalnıZ se.. 
yahat etmemiştir. O kadar ki, ba.zI 
Portekiz gazeteleri: "Atman i§çilerinin 
Maderi .ziyareti" scrlevhaın altmda 
yudıkları yazılarda, sene ba.fmdanbe.. 
ri 150.000 atman işçisinin yaz tatiline 
gönderildiklerini ve Maderoen geçtik
lerini haber vermişlerdir. 

Bu 150.000 i§Si tabit bir defada geL 
memi§lerdir ve şüphesiz \•atanıarma 

d& dönmemi3lerdir. İçlerinden binler. 
cesi Kap.Ver ve Bisa.gos adalarına yer .. 
le§mi§ bulunmaktadırlar. 

O za.mandanberi, Portekiz adalarına 
girmek adeti imklnsız bir bal alınış. 
hr. Şimdi oralarda mazot ve benzin 
depoları kuruluyor ve mümkUn oldu.. 
ğu kadar gizli tutulan esrarengiz ve 
hümmalı bir faaliyet var. 

Diğer taraf tan, Portekiz relin! ma. 
ha.filinde, Mader ve "Asor a.dala.rmnı 
malt ve idari cihetten ana vatandan 
ayrılması mevzuba.hs olmaktadır. 

Niçin lilzunı görüldüğü bir tilrlü 
anlaşılmıyan bu tedbir, bir mi.lddet 

1 

• 
evvel mevzub~s olan da.ha umumt di.. 
ğer tedbirlere aoğru atılmış bir adım 
sayılabilir: yani, bazı Portekiz adala
rının Almanyaya satı1ma.sı veya ter. 
kedilmesi .. Bu meselenin Portekizde, 
balkm bi.lyilk bir galeyaniyle karşı.. 

Ja~t§ olduğu malilmdur. 
F&§ist Portekiz hükUmetlnin, mils... 

temlekelerini bayleee !atmaya teeeö .. 
bUs etmesinin halkm muhalefetiyle 
karşılaştrğmı görilnce, i§i daha gizlice 
ve başka. bir eekilde yapmayı ka.rar_ 
lqtumıı olduğu sanılm.alrtadir. Bu 
ıekil §Udur: :Mil.der ve Asor adata.mu 

Tedbir ı 
- .Otomobili neye böyle boyattın 1 

Bir tarafı yeıU, ~teki tarafı m&vi. •• 
_.. Kaza yapmam ihtimaline k&I1ı t 
- Anlamadrm 1 
- Bun.da anlaımya•.:ak ne var? Şa~ 

bitler bin'birlerine zıt söylerler, kazayı 
benim yaptığım anlaıılınaı l 

/ ,,,.... 
, ,· · ~~ 
:ı ,_,-

- Hararetin 39 dtJreC6 ha! Bu soğv.'k 
Mooda M ta.lif ' 

zemaınıe 
Kadıncağız, lmıru yeni tuvaleti ile 

görünce ta§aladr, kıyafeti fazla açık u 
çık eörmllf olacak ki hiddetle: 

-Bu kıyafetin hiç hoıwna gitmiyor, 
kı.ınn, diye eöylcnmeğc bqladr .. 

Genç kız lakaydane cevap verdi: 
- İyi amma anneciğim, ben bu hı -

valeti senin için giymedim ki .. ba~ka.. 
lan için ..... 

- ''Yirmi t.ıört aa.at için,, 'diye ben.. 
'den on Zira almt§t'ın. Bir ay oldu, h4. 
l4 -vereceksin.. ~ . , 

- l"al.atı 8i)ylemed.im ki, 1uıki1oaten 
o parayı yirmıi dlh't saatte harcadım! -

Ankara - lstanbul 
tayyare. seferleri 
hta.nbuııa Ankara ara.smd&ld tayyare ae

ferlertnde bazı deği§tkllkler yapılmıotır. Bım 
dan sonra, Pazardan bqk& her aa.bah aut 
onda İatanbuld&n Ankaray bir yatcu tayya.. 
real kalkacaktır. Ankara.dan htanbula, ge. 
ne P&.za.rdan maada hergtln aaat lf,10 da bir 
tyyare hareket edecektir. tatanbuldan Anka. 
raya Sldelek yolcular !çln her aaba.h aaat do. 
kutda Karnktlydeld Havayollarmın bllet gL 
le.inin llnUnden blr otobQ.s hareket edecek. 
tir. Sabahlan aut yedide yapılan ıcfer kal.. 
dJJ'Jlnuıtır. 

Bir Bulgar 
diplomatı 

-- Bqtaratı l melde 
Butıaruıtanm altı mJlyon ntl!ulu olduğunu, 
buna mukabil Balkan antantı deVleUerin.l.ıı 
15& milyon nutwıa maUk bulunduğunu gllzden 
tızak tutmamak 1.lzımdir. Bu vaziyette Bul
lariata.nın Balkanlarda sulhU bozmakta hiç. 
bir ınentaaU ota.ımyacağı qlklrdir.,, 

Danet, Bulgar!staııd&kl Türkler hakkmd&.. 
da §U!llan söylam1ftir: 
"- Bulga.rlat.a.ndald Türklere fena mua

ınele ettfğtm.1.zden bahsediliyor. Bence bil e. 
a&asuız bir lddladr. Memleketınılzde Pomak 
la.rta beraber 600 bln yani umum n1lfımm 
Onda bJrl nlabetlnde Türk vardır. Şlmdlld 

halete parllmeıı.tomuz yok, !&kat oubatta ve 
Ya martta yapılacak yent seçime fıUrak et. 
nıckten Ttlrklerl meneden hiçbir ıey yoktur • 
Türkler de aeçlme gireiDter ve mtımessıne. 
rtııı J:necıtse g"ndeninler. 

Türkiye ne mUııaaebetıertm!zt ınkla~trr
ınayı pek !ıUyoruı: ve tıtanbula gell§hnin bJr 
ınakaadt da budUl'. TUrkiye ne Bulprutan 
kWtUret mUnuebeUertnln takviyeal fmkAn. 
larmı arqbraca.k ve bu 1f lçlıı 'O'nlverstte 
rektl.Srile gllrtl§eceğim.,, 

malt ve ldart bir Jstlkll!e sahip kıl. 
mak ... Bu adalann kendi sa.nayiiyle 
Yardnnsız geçinmelerine imkln yol{. 
tur. Almanyaya oa.zı lnıltyazlar verJ. 
lince mesele gürilltüsüzce ve sessizce 
halledilmiş olacaktır~ 

PareıeslYı 
İki kişi ayni zamanda lokantadan 

çıkryorlardr. Biri ötekine yaklaıarak 
mahcubane sordu: 

- Siz tarih hocası bay Mehmet mi
siniz? 

- Hayır. 

- Fakat ben tarih hocası bay Meh~ 

medim ve sırtınıza giydiğiniz pardesU 
de benim malımdır 1 

<eoclYlktaını ao 
lhalb>eırn R 

Çocuk, koşa koşa annesinin yanına 

gitti: 

- Anne! Anne! 

- Ne oldun? Bu teHtım ne? 

- Bay Hamidi ablamla ÖpÜJÜrken 
gördüm. 

Kadın gıülümsedi : 

- Zarar yok yavrum, onlar gele
cek hafta evleniyorlar. 

Çocuk biraz düşiindükten sonra 

ıordu: 

- Babamla hizmetçi kız ne zaman 
evlenecekler? 

. 
Kadın - Hani bana geminin her ta. 

rafını gezdirecektiniz1. Pervaneleri 
göstermediniz1. 

~er IQ>DDmece 
Trende köylü kadın çocuğuna: 
- Sepette ne var? diye sordu, eğer 

bilirsen sana bir salknnmx veririm. 

Hn~aıvecn 
Gazetenin ya.u müdürü, genç hlkt

yecinin getirdiği müsveddelere baktı 

ve: 
- Yazıruz hiç okunmuyor, aedi, 

böyle iken neden daktilo ile yazmıyor
sunuz? 

Hikayeci g!ildü: 
- Daktilo bilseydim hikaye ile pa

ra kazanmağa kalkar mxyd.ım? 

o 4 .._ ...... ,,.,, 

UT,,.,,,.__ • - "J. • 

Hdlctm - ;~ini müila/alJ_ ~~ 
Maznun - lmkdn yok; tlJPU' .. 

polisler, aldı! 
. - Fransız ka.rikatütU" 
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rıden ır UŞa.k tavrıyla dört adım ge- ., aç gün yatakta kalacak bir lıale geJ_ 
karu gebneye başladı. Kareılaştıklan di. Bundan dolayıdır ki asalet.1Ci ham
lt oıa~l~ başında reisleri olduğu bel- nıım bu işe beni memur etti. l3und:J11 
danı .bır ~am ilerlemekteydi. Bu &- . başka size şunu da söyliyeyim ld, dik. 
tUn ı:uPhesız ki bir a.silmdeydi ve bil katle okumuş olduğuJ!uz kağıtta gör. 
llıağr Panyoı asilzadeleri ;ibi sert ve düğünüz gibi kime verileceği hakkm. 
ta ·lr bir tavrı vardı. Valver bunla- da isim yoktur, binaenaleyh itaat etme 
de ~!aşınca atını yavaşlattı. Beriki nizi bildiririm. 
l'ın.~ndfsine doğru geldiklerini anla - İspanyol tasdik etti: 
dakın,,durdu ve bekledi. Valver karşı. - Pek doğru, • bıraz düşündükten 
cıkard iki adım yaklaşmı:a §apkasmı sonra._ Mösyö. adamlarımla beraber 
tı. :E;~ ~panyol da ayni bareketi yap emriniı.e hazırım. 
atın ba ela. Va~ver, S;Onra da İspanyol Valver İspanyolun bu f>~ pek inan. 
birıe . §I Uzerıne doğru iğllerek biri _ mamış olduğunu hisseder gibi olmuş. 
aıtın~ıni seiamla~ılar. Delikanlı eınri tu. Evet, İspanyalı zabitin içinde se .. 
~en b.akı bir za.bıte yapacağı işi söylf_ bebini anlamadığı bir şüpl:e vardı. !3u 

_ ~hkıu:1andan tavrıyla dedi ki: ~ebebı:ılz şüphe, herifin a~ıllı old~gu.. 
ll:nırı 1 C>Syo, beklediğiniz lmir benim. nu gösteriyordu. Valver şıddet goste. 
Ceka~ Zd~ kafileyi bana teslim ede- rerek işi bozmaktan çekindi, bunun 
l'unu 'z. emirname, It\tf en oku .. için nezaketle dedi ki: 

ı. 

Bunıarı ·· 1 - Mösyö, si7.e hi~et .etm7ye ~t>L. 
dığı :ı:ı:ı w.._

80Y erken Dalba.randan al .. dim Ben düşesin emırlerıni sıze bıl .. 
oldu .. e,.ı.ubu cebinden çıkr.rdı ve açık 

gu hatd b. dinnckten başka hiçbir şey yapam:ım. 
thektub e za. ıte uzattı . İspanyol Onun emirleri de şöylece hulasa edi .. 
l'niihUr u aldı, dikkatle okudu. İmza. ve 
ce ka .. lerı te~kik etti. Muayenesi bitin lebi'ir: sizin omuzlarınızdaki mes'ulL 
'l'aııs 5Idı gerı verdi ve gayet' güzel bir yetll i~ bu andan itibaren bana devre. 

ııca fle: dilmişlir. Emin olunuz ki. düşes haz.. 

ı:e;~oınt Dalbaran cenapları ile mü- retler: vazifenizi yapmak için göster. 
C:u _ o uyorum, değil mi? _ diye sor. diği niz meharettan dolayı sizi takdir 

edeC'ektir. Size teslim olunan bu kıy. 
~a~er derhal cevap verdi: metli defineyi hiçbir kaza.ya uğratma .. 

Clö So tYJr mösya, hen asa1etlu düşes dan buraya kadar getirebilmeniz unu
btıer/ :entes hazretlerinin maiyet za tulur muva.ff akıyetlerden değildir 
ıtont ~··evn ve Frall.8tz asilzadelerinden Bu sözler Uzerine İspa'lyolun yüzü 

0 alverim. gu"ldil. Valver, herifin gösteri§e kapı. 
- Yaı H ~ gö"e ···• a.ı~.uki bana :;öyledikleri. hr takımdan olduğunu anl:.yınca onun 

Ceğiın · geUrdıgım şeyleri teslim ede • gururunu okşamak tarafını göz.etmiş.. 
V 1 

zat Kont Dalbaran olacaktı ti. Delikanlı manalı bir şekilde gülerek a ve h. . 
_ ~r ıç şa.şırınadnn dedi ki: c!edi ki: 
~ et, va~tıy.!e bu vazife I<ont _Şüphesiz işitmişsinizdir ki, düşes 
8abaJı ana \•erılmışti. Fakat kont bu dö Soriyentes hazretleri kendisine ze_ 

adamalnllı blr kılrc; yiyl•rek bir ka ile hizmet edenleri mükaf'atlandı-

1 
~ 
1 

1 
ı::ı 

1 

- Ne o usta, bizi unuttunuz mu? 

• dedi -
Bu tarzda ne hiddet, ne de tehdid 

vardı. O Jcadar sakin bir tavırla söy
lemişti ki, yüzünü ve halini dı§ardan 
görmiyen usta Jakmen onun şu anda 
kendisini bir bıçakla öldürmek isterce. 
sine hiddetli olduğunu ar.Iıyamazdı. 
Evet, bu seste ancak memnun olmıyan 
bir mü§terinln gösterdiği şiddet mev
cuttu Usta Jakmen derhal af istedi: 

- Pardon monsenyör, mühim bir iş 
için sokağa. çıkmak me.:buriyetinde 
kaldım. Bir saatten fazla kalmıyaca _ 
ğımr zannetm~tim, fakat ... 

Fausta otelcinin sözünü kesti ve: 
- Peki.li ... Pekala... Benim Anju 

§arabım kalmadı. Bo~azım da kuru -
du Bana derhal şarab gçtiriniz - de. 
cH. _ • 

Otelci: 
- Şimdi ef cndim ... 
Diyerek kapının önilnden uzaklaştı. 
Aradan, Fau.staya saatler gibi uzun 

süren, iki dakika geçti. Mahzenin 
kapısındaki kilide bir anahtar sokuL 
du, iki defa döndü. Ve usta Jakmen el 
lerinde şişeler olduğu halde, emin bir 
tavırla içeri girdi. Girmesiyle bera. 
her o kadar şiddetli bir yumruk yedi 
ki, yarı ölmUş bir halde mahzenin or. 
tasına yığıldı. Hançerli İspanyol bir 
tekme daha atarak Jakmeni bayılt • 
tıktan sonra hanımı ile beraber dışarı 
çıktı ve kapıyı üzerlerine kilitledi. 
Fausta arkasındakileri düşünmeden 
merdivenleri tırmandı, ahıra koştu. 

Hemen atını cğerledi, üzerine atladı 
ve karnından kan akıtacak derecede 
mahmuzlıyarak oradan uzaklaştı. 

Bu müthiş kadın hem dört nala gi. 
diyor, hem de şöyle düşünüyordu : 

- On beygir çatlatmak lazımgelse, 

•• 
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çatlatacağım, fakat gece olmadan ve 
kont dö Valverden evvel oraya yeti~ .. 
ceğim, ne yapıp yapıp oraya.,...vetfaece,. 
W • 1 
gım ... 
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tSPANYA M!LYONUARI 

Yukarda anlattığmırz hAd.18eler o • 
!urken Ode dö Valver ve La.ndri ön. 
!erinde bir engel kalmadığı cihetle yol. 
larmı bir mUddet dört nalla gitmiş
ler, sonra da yavaşla.mıelıı.r ve konu§. 
mıya başlamışlardı. 

Pardayanla mücadele ederken bt .. 
raktıklan inatçı bir delikanlıdan bah. 
sediyorlardı. Şövalyenin ,, delikanlıyı 
hakladığı muhakkaktı, fakat bu kim. 
di? 

Vah-er nihayet dedi ki: 
- Bu sakın madam Fausta olma .. 

~ın? 

Bu sözü gelişigüzel söylemişti, ken.. 
~i ümit etmiyordu, maamafih bu söz 
Landriye o kadar tuhaf geldi ki, l;>o~ 
lacak gibi güldü, düşünmeden şu ce .. 
Yabı verdi: 

- Aman efendim, bu hiç olabilir 
mi? Madam Faustanın sakalı olur mu? 

- Ahmak! ... Madam Fa usta sanki 
takma sakal kullanamaz mı? 

Landri afallamıştı, tasdike mecbur 
oldu: 

- Evet efendiJn. Bunda haklısınız. 
Fakat bir kadının kudurmuş bir mah .. 
ltik gibi meharetle kılmç kullanabile .. 
ceğini zanneder misiniz? 

- Mösyö dö Pardayanm bana söy .. 
lediğine göre madam Fausta iyi silali 
kullanırmış. Bilirsin ya m(lsyö f()val .. 
ye, boş yere bir insan metlıetmez. 

- Bu da var ya! O kadm gibi bir 
belahdan her şey beklenebilir. 

- Hele sen hiç şaşmamalısm, ken. 
disini denemedin m.1? 
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- Şin:ı.d.l dilfUD.üyonun da mösyö, 1 rek oldukça süratli adımlarla llerU • 
belki haklı olduğunuıa karar verlyo. yorlardı. Landri Parisin etrafını iyi 
rum. Dk defa. söylediğiniz zaman gUl. bildiği için önlerinden geçtikleri key .. 
düğüm için beni mazur göıilnUz!. !erin ve rasladıklan eatolarm ishnle. 

- Sen mıu pek &li tanmııbaın. BL rini söylilyor, berblrlsl ha.klmıda ver .. 
Jirain ya, ~ girdifiıı Birad& az diği tafsilatla Valverl bOŞlandınyor. 
k&lıın onun elinde bir oyuncak olacak. du. Bazı da hayrete dilet411yord1L 
tın! Va.lver adamının bu kadar çok feY bil 

- Vallahi öyle m6ey6. Hınzır bir diğine §alryordu. Böyle bir haYlt Uer .. 
kadm; Beni ayle kandmnittı kl, 0 va.. !edikten sonra Landri birdenbire dedi 
kit kendisini dilşes d5 Sorlyentetı ola.. ki: 

1 
h•---

rak tanırdmı. - Mösyö, ehndl Rile ~nıdayı.z. 

KU~ğiln, yani matmazel Floransm 
aaadetlnl istediğine bent inandırdı. O. 
na k5rUkörU.ne itaat edf yordum. AH ah 
bin türlü belamı versin. Eğer mösyö 
eövalye dö Pardayan bam1 haldkatf 
anlatmaımı olsaydı, size bu is hakkın. 
t!a hiçbir şey söylemiyerek hepimizin 
baımı yakacaktım. 

- Sinirlenme, kederlenme, r.av&llı 
Landri, o yalnız seni defil, beni de 
kandırmak istedi. Bu kadm Floranam 

saadetini düşünecek ha? Tamam, bu 
karıda o göz ne gez.er!. O, Floransm a. 
rıa11mı mahvetmek iıtiyordu. Sen 
«!e ha.berin olmadan ona. yardım edi. 
yordun. Konuemanm bu noktasında 
delfkanlı içini ÇP.kti ve: 

- Ah sevgili Floransım, dedi. Şim. 
dl babMmm yanında olmasma rağmen 
kimbilir ne gibi tehditlerle karşıtaı • 
maktadır? 

Artık Valver her §eyi unutmu§, yal. 
m,; ~~ifü!iylc konuşmağa başlamıı=
b, Ddık:ı.nlı onu dü§UnUn~e saatlerce 
anlatabllecek §eyler bulurdu. Esasen 
Landri de mane\'i evl!dıntn l!fını et.. 
l'le?ttcn ho~landığ: i~in, her ikisini de 
ıllkadar eden bu lıonu~ma Uzcrlnde 
uzun zaman çene yan15tırdılar. nem 
konuşuyorlar, liem de nehri takip ede-

Bana verdiğiniz emri yapm&lt için bu.. 
rada simen ayrılacağım. Mtıaaaden!ı.. 
le gidiyorum. Sizi tekrar rerede bula
caITTmı IUtfen söyler misiniz! 

:_ Sen buraları daha iyi blllyor • 
sun, sen söyle!. 

_ öyleyse mösyö, beraberce Sen 
Jermen yoluıitı. kadar gidelim, oruı 
buradan iki yüz metre kadar mesafe. 
dedir. 

Sen Jermen yoluna kadv gittiler. 
Orada Landrl ,efendisir.e bazı fzahat 
verdi ve sonra atmı mahmuzladı ve 
Uç yUz kulaç kadar mesa.~edekl RUel 
kasabasının yolunu tuttu. 

Valvere gelince, o, gittik~ ırmağı. 
yaklaşan bUyilk caddeyi takib etti. 
Çayırlıklar e,ra8ına a.klanmıı. kalmıı 
bir ev gördil. Landrl evvelki !derle • 
rinde buraya Salmendun dediklerini 
söylemişti. Biraz sonra Yol, nehir ke. 
narmı boyluyordu. Valver orada dur. 
du, atından yere atla.eh. Beygiri bir a
ğaca bağladı. Hayvan ~ ve uzun ot. 
fan yerken Valver de, geni~ dalları 
etrafı gUzelce gölgeliyın bir afacm aJ. 
tma :>turdu. Arkasmda bir kUçUk ada. 
cık vardı ki, burada hiçbir ev görlln. 
mUyor. ormanları ile bir ağaç kUmesi 
farke:inlyordtJ. Solunda yUksek bir bl. 
na. ve da.ha ilerde bahçeli ve çiçekler a 
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raımda blrk&ç Jrultlbe ... Buranın eose 
köyü oldufunu vaktiyle Landrlden i. 
eitmf~f. Ode dö Valver orad& sevgili. 
si Floransı dUtünerek iki saa.t kadar 
bekledi. Nihayet Landrl beygirini 
dlSrt nala ~k yanma ~eldi, Val .. 
ver Landriyl görllr görmez bafıtdı: 

- Yiyecek getirdin mi? 
- liiç unutur muyum n:.ösyö ! A~ • 

lıktaı:ı bayılacak hald~ylm, 8tauı1uk • 
tan dl\. boğazım ta§ gibi o!du. 

- Peki, araba? 
- Biraz sonra geliyor. Ben onun 

/ 

yava!1 ya.va§ gelfılnl bekleroedfm. 
- Çok fyl yaptın. Ben t!e fena h&l. 

de aCJkmı§tım, bir hayli de susadım. 
Landri hemen atından btladı beygt. 

rintn üzerindeki iki sepeti indirdi ve 
bayvruıını ValverinkinJn yanına bağ • 
ladıktan sonra sepetlerdeki yiyecekle. 
ri çayırm Uzerlne yaydı. Çenelerini oy. 
natara.k dedi ki: 

- Mösyö, bu kadar yıyecekle bir 
ölil bile dirilir. 

lki!i de k&r§ıhkh otura•:ak iştiha i. 
le yeıneklerlni yemiye baetadılar. Çok 
vakitleri olduğu için hiç :.ıcele etmi • 
yorlardı. Yemeklerini bitir:rken, kuv. 
vetli bir atın çektiği ve bir klSylUn!ln 
kullandığı bUyUk bir a.rats yanlarına 
yakla§tı . .Ata.bacı arabasını sahile ya.. 
kın gölge bir yere göUlrdU, orada bek. 
Uyecekti. 

Landrf, Valverin emriyle ara.bacıya 
bir ekmek, bir §İ!fe p.ra.b, bUyiik bir 
dilim çörek ve kanatlariyle butlannı 
yedikleri bir tavuğun geri kalan par. 
çalarını verdl Tekrar atla, ına bindik.. 
Jeri za.ma~. 1aat iki idi ki, tam bu ıı. 
rada Pardayan da Luvr'a giriyordu. 

l ki arkadaş bot arabayı arabacıya 
bıraktılar, Vlaver köylUyc bazt tali • 
ma.t verdikten sonra yavq yavaf iler. 
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led!ler, Evvelce Valverin oturduğu yet 
den gCSMUğll eatonun 6nü;ıe geldılet' 
L&t\drl bu btna. hakkında da maJCmıai 
verdi ve: 

- - Möeyö, eli ıatoya bir kere bakı.. 
nız. dedi. 

- Tu#ladan yapılmıe çek bUyU.k bir 
blM., b&fk& göıe çarpan hiçbir ıe1 
yok ... 

- • Buruı Şose eatoaudur möe!yö ..• ., 
L&ndrt, Valverlıı lıu imhl tanımadı .. 

ğm.ı g5rUnce Wsilat verdi: 

- Ölen kralımız dlSrdUnctı Ho.nrl, 
bu 1atonun bahçesindeki ağaçlar al .. 
tında, matmaul Gabrlyel dö 8ize ne 
tatil vakitler geçirmiştir. 

Matmazel dö Size, sonradan Madam 
La lf;lges dl:S Bufor olmuştur ya! ... 

Vah•cr: 
- Ya? .... dedi - ve alay edi9 etlne

<liğl pek anlaşılamıyan bir tarı.da UA.· 
ve etti: 

- Dofrwıu, koca kralın gtlzel Gab .. 
'l'lyel dedikleri kadınla. flört ettiği ~a-. 
tonun ağaçlarını gönnUe o!.'llak benim 
l~tn bir ,erettlr! .• 

Bundan ıonra bir çeyrek kat.far iler 
ledite: , bu sırada Valver biritnbird 
bağr.rdı: 

- Yamlmıyorsanı adamiar ))eliyor .. 
lar!... 

Bunlan söylerken, uzaktan ya.vag 
ya.v.13 gelen bir eUva.ri ka.flleıinl eUy .. 
le gdsteriyordu. La.ndri ise, nehrin cc~ 
reyanına karoı bu sUvariler ta.rafın "' 
dan yedeğe alınmış olan bir kilçtik ge. 
miyi göatererek illve etti: 

-1:,te, gemi de görUndU. 
- Dikkat Landrf, son derece diJC .-

katli davranarak iri belli etmemeliyiz. 
Vah·er. bu tavsiyede bulunur bu

lunmaz atmı tırısa sürdü ve o vakte 
kadarr yanmda giden Lalldrl de ter-

.. 



1 SiNİ 
..,.,, ş .... ıa ...... r_..ı ...... s ..... u geçmez 111 

hale nasıl SINEM:ELY~~:LU .... ~ 
t...._. 411 tlreblllrslnlz ? ::. · ~~1 

""rad (ttırkç•l6L 
··~ .. __,. • ı Korku.us adam 
'ti.~ l'SIDea bale ıetirmek ıüncerlerl bu asr.onyaklı ıuyun içinde uzu;& • lAytlJdar acark• 
~ .. ,~en en ucu " pra. tutunuz ıonra t~ ıu ili' iyice yıka· tn:K ı San ...,... 

.:-..~a. ....__. t cl'alumin denilen ymız •.• ' MAA•*'-•!YA 1 
Btr balo llatll'UI 

---...e etme~- L~.._.ır b" bale ıetir ..,_ 1 G&-, lllt. .,._, .. 
..... d'~ •uı-. Silnctrlm .,.....,.,,- ır . • ,L&AZAB ı Kara cin " 1J No. b eb 
~ l'CQ 'depolanndan te mek isin fU utu• tAJ&ftl tanıytdlr: pıw 

l .... ~ • 1 - Sulu t\U:o:u.'ıu alınız. Tuz ruhu • YILDIZ ı Komao " JWlı9t 
'-

2 
~ llUlnin alam. Suda e- nun ilimdeki laıni Aıid Kloridrikdir. rAN ı 8e1&1 melelr" xaptU 

""- .&........ Yakıcı bir madae oldufundan dikkat e Blut • • .. 
....... ~ -,. .. _ ,.. 1 Procrammı 1ı11....-n. ~ --.. ~-~ IU ıeçmes hale dilmelidir. ŞAa& 1 Top. Hat YelltlD ..s 
.._ ~ ~ menaucat blr ag 2 - Sulu t\Uruhunun yil.ı kısın: için \Bal ı Taru Bulb& Ye ROoam 
~ '1Utnin mahlC11Unde tutu. ts Jaum ipo ıtılfit dlJ ıud alım.ı. Bu· taburu ., . , 

lr na u miktar ıacla eritip ıulu tmruhuna tA.NCAB ı ı.uııw ufrUDda (VlY• 

~ ~- lftaucatı., Dl•e edinls. (tpo ıGlfltf, fotofraf mal • =~ " • dt 1111111111 
. ......_ ~ ~lMden çıkardık· semeai utanlardan tedarik edebilini • &ARK ı ·~ lclDdt " 
.... il-.: - ıçın &llDU. lludut .,..aan 
~tın futa ...n.-n..--&1 nis.) l S T ... N 8 U L 
-~ nz MAOUUUllS• 3 _ SUnıerleri bunun içincle 24aaat ~ 

......_ ~tbı erine Aletat d'alu. tutunuz. :::: : =:::':Tana 
~ ~ df!ll bir •llncer ....uliyle 4 _ Bol ıu ile 1ayet iyi yıkayınız.. ~ 

Clt l\l._k de icap eder. Fanlla kokusu u.u • KltaraJR ___." eı 
8Pları hangi y-: -•--- a..-uııarda kendilerine - ••. aır •teHt•s<v' 
şı - -· - ...-.- 1 Klt.ını.r OllUk8 " Ol fŞe 19 r de mahaua bir koku ~dır. Bu kokuyu iz& Z&Jlr lıeteHtneM 

~~&ki 8"" •l ı ? le etmek isin faniJIJann yUz k111ım suya AJ,gMDU ' ROllDUt" Namal .._ 
~ ........_ "'' '~ bir kılım amonyak ili1!'e edilmit amon • llAI.& 

1 
çm ıııaı1ıı111tt11 

Old tatuıd ~ llnrbıde, bunlarm yalda yıb!!!!Mll klftd!r. CS*I ~~ D 1 IC O y 
11h bit 1llrıarı ıite reftlinin teuri Zeytl n yaCI ı n da llALS , aca ... 
~- tecrUbeler net>.:elinde k /it .CUTl'A ı Procrammı lılldlrmtaJIUr 
..._~ ·Bundan dolayı, prapJan pamU V8wl O S KODA R 
tbtatıt ı,. ~ki ıitelerde muhafua Fiyatlar mil.ait olduğu takdirde: .ıey. 8ALll ı llaoa km 
--~-1U'tuak lbımdır. tin yalzna pamukr&lr kanttmbp utıl· BAK 1 R K Oy 
~ IQor '"tJP Yapılan tecrübelerden, muı çok taammOaı etmft bir usuldür.. ldL 1'11' ADI 1 8tUbllller eterUB 
~ aa-ı._ t!ıut beyaz (renbis) ti· Bir zlJ&yaiJu pamuk yalzıun b. T I Y_A T_ ROL AR: 
"'t tlfıt ~""!". &c:aatırak •e keknmli l'lftrrrlmlf olup oJmaclıltnı anlamak için TEPEBAŞI DRAM ·ıasao 

la.-. -'l&Clefi tahakkuk etmiftir. bir çok uauller ftldır. Saat 20,30 da 
~~- llluhaiazuı için en iyi Bu usullerden biri de ıudur: 1 1SP ANYOL BAHÇELE • 
~ --..r ._ Cam bir çllbuk !le brıfbnlmak pr. RİNDE 
~ 1'li1 renkte olanlar • tiyle seytinyafmın içine temiz bir bakır Dram 3 perde 

e ·~81flfl mu ha• tel 1-tmnıs •• Eter zeytinyafı, pamuk • • • 
r, ~ ,atı De bnffınlmıt i1e 1-kır tel ya· FRANSIZ TIYATROStJNDA 

el IÇln kolay nmaaatıarfında1Uzellanmsıbkrenk OPERm'KJ8VI 

~bir usul a1ır. 1 Saat20,aoc1a 
~~ 1,~zıılmadan vı tazelikleri· 

"'-.~~ ımıbaf .. etmeklsin H A B E R ATEŞBOCFL;t 
~··Pek pek ~ tecrilWeı' yapıl-
·~ SOk uauııer de taftiye olun. Komedi, 4 perde. 

~~bir ı.-. pek _ ilAn tarifesi 
~ ıor lçiıı fayda vermekte, bir laa. l1&n •Jfalarm4a l&Dtiml tO Kr. 

~Soıı~e~buJumnaktadır. ==•da ı: • 
l'!tt tıiQi te\~k da, bUtiln muhafaza u· Oıo ve fklnd 1&--'alarda 200 • 

lll~ eden bir heyet meyvala- 11 3• • 

te lroı." &ı•ı için en mUeaair, ucus Birinci ayfada .00 • 
l'fıf ' ._..._,_ D •• ı. lrftft 
.. l te&bi ·-wardan ve yollardan bi • .._..,ır DlnJar """ • 
~ buıu~tnıi~tir. Filhakika, alkol bu· . Ticari mahiyeti h&ll oJJDJYID 

tdiJcaı ~ bir bava içinde muhafaza kltllk DlnJar 30 kelimelik bet de-
~l~ llann tazelik!erine halel f• UO Jmruttur. r.kldea mu· 
lö'Gt ~n lllUddet ukl•mbilclili lra'NJell olan mOetertJerlmlslD 
~ı ile lll~ 8 ilhaua Uzümlerin bu mubYllelerf mtlddeUDce fark a. 
-.lbl.~t!tr •e .az.11 tecrübesi müabet lmmu. URD mDclclet clenmb 
"~ 0~1 ve ilziimlerin bir, iki ay UbJar tensulta t&bldlr. lllD ftl'· 

lıat il ıtauıd ~eceli anlatılmııtır. melr hUIUIUDda yabm ve mlnha-
ttle ha .... ~rı iıtif ade etmek fi-in ıu 
lfer ;-caeı •clilmelidir. 11 ııran V AKIT YURDU altmdakl 

ERTUGRUL ~I TEK 
TIYA TltOIU AlllAJl!' ADA 

ftu sece KJLIBIK Puar. 
teat aJqamı KADIKOT -
S'ORETYA llDemıamd• 

lllRXIDa.l:R (0) -
IONL\ AZA1U.A.R 

ıı 

AD•l&TICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
uırıyacaklarr Jımanlitr 

~ Pire, Brindiıi, Venedik 
Trieıte 

Vapurlann lıimlerl 

Bütlln Avrupa için ekspres 
ile telaki ederler •• 

Rocli 
F.Grimani 
Rodi 

trenleri F. Gnmani 

Pire, Nıpoll, Marıilyı, Genova Ctmpic:los6o 

' Fmicia 

Hareket cUaled 

12 11 1 J .. 
19/ 11 J J o 
26/ 11 ~ :: 
3/ 12 1 J 1 

o 
18/ 11 8&&U7de 

2/ 12 

~anla, SeJanilc, GoJoa, Pire, Patru, 11/11 
~,.nanda, Brtn4lli. Ankona. Vened.lk 25/ 11 laat1Tde 
a~ T~~ ~n 

ltlhlk. llldilll, b:nir, Pire. Kalamata, J.eo 20/11 SaatUde 
.Pıtraı, Brid6i. Venedik, Trleett Abno 4/1Z 

------------~--------
Burıu, Vaına, !Cöıtence 

'• 

.. it 

.. , 
lullaL JCa!u, Ibraıl 

l(lı... .... ). 
' 'il \I · "l, 

10/11 
17/11 
18/ l 1 Saat 1T dl 

24/11 
1i12 
2/lZ 

10/11 
17/11 
24 1 ı llaat rue 

1712 
8/12 
ısıız 

Kapalı zari osollle Eksiltme lllnı 
Antalya Vilayetinden : 
ı - Dailtmeye konu\.n tı: Antal1.• Memleket Hutaneai birinci bun 

61993 lira 27 lmrutluk lnplt becleli .. Jreİ~ mtıfreı aolooo ~ ~ r 
z - Bu ite aid ~ "cnü. tunlardlr:ı · - - - - -
A - Ebiltme p1D&1Detil 
B - Mukavele projeli, . 
C - Baymc!ırbk lfleri ıenel -~1 
D-Huauatpnnune. 
E - KetU cmeıC ~ 
O-Proje. 
lltlyenler bu prtnamelerli eviata1'S Ura mUıiablllnae :(nfalya-Nafıa 111 · • 

dürlUpnden alabilirler. 
3 - Ebiltme 29 Tı~ 037 paarW pll uat 15 t!e &ı.talya VDlyeti 

Encümeninde yapıla~. Teklif mektuplan 2490 uyıh kanunun 32 inci mad • 
d'-indeki tarU &ı:reainde o ıUn uat 1448 War Yill,.ee verUmit oJmah6r, 

4 -Ebiltme kapalı sarf uaı&,le en whidi fıat Gserfnde yapdacaktlr. 

5 - Eksiltmeye prebilmek isin llteldllerin 2250 lira mu.a1ı:bt teminaf ver
meleri bundan baıka aıafdaki ~eaikalan haiz olup ıetfrmeleri llnn"dır. 

Nafıa Veklietinden alınmıt yapı mUteahhitUli veaib11 ve yaptığı itJere 
aid bonaerviıL (7395) ·, ~ ... 

Afyon vilayetinden: 
Vitayet merkezinde yaptınlacak (18''114) Ura 9S kurut btif bllWll 

_..ıeket h11tan11i inpatı kapalı zarf uauli7le 15-Tqrinfen' 8'7 _...... 
- on beft• Daimi Encillllendt ihale e4ilmek tlsere .W-.,. lllDnuJm•taa• 
tnpatm anUmn.lldelci aenelere de sirayeti halinde Malt .... isinde -......... 
fula it yapıldıiı takdirde ilıt tarafı 938bil~eainden verilecekdr. 

Ebiltme l&rtnaıaeei ve buDa mllteferri diler ft'rak 8 Ura 4' lnarut NW 
mukabilinde Afyon, tatanbul n Ankara Nafıa JlldtrlDJderinc!ea aJmabDir. 

Muvakkat teminat t7JO Ura 25 bruftUt. 
tltekllleriıı Nafıa Velraletblden 937 tenlli için ahnmlt en u 100.000 Un1a1ıı: 

mUtealıhitlik veaikaıı göstermeleri ve teklif mektaplanma t 5- Tqrinilud -
ts7 Puarteai ıunu uat on bette Daimi Endlmen Riyuetlne ıWeımetert illa 
olunur. (7271) ~ "'h ~~darı iyke ka ... 1. bir Aft. KhlGletıüe ime tlb blrmUJla 

:"'l1lr ~P ılın ~ mtlracaat edllmelldlr. 
lsiııe ~ ır, içerlline mcyvalar Telefon: l.ıanbul. 24310 

Bultanahmet 1 IDcl 8'llll bubJı ••hbme. -------------------------------
llııden: 

1b llkoı., bir lcCifesine de bir kap 
~ •.,. e,. allrola batınlmıı pa. 

~~~'",.~ konar. Sandık '•ı.--·0••111•ı•;ı••••o111"011111•111;;111•111•o•·ra---·· 
S'ükarıı.r. ça brak açthr •• mey. CJbeyt oıçer 

t
11Qerler nasıl Yalnız CUMARTESi GUNLERI 
9 YALOVADA. us sünJer Kara· 

sliıı l'll I z 1 enir ? &Ü1"!°"6k tramva, dura~ mu· 
~ terlerin • ayenehanetlnde uıtalannı kabul 
"aaa lfbaaeı . -01ilannı almak yani 
~ ~ ~11Dialemek için yiU la. eder • 

............. · -. ki.an m:m n•m ............___ amonyak koyup 

liirk Klırumu 
OyQk Piyangosu 

Hava 

ıstanbul Belediyesi ilanlat ı Davacı TNIAtı ıı:ıektlrUcl1e lh'k•thı• lSL. 
teUı veklll avukat Abdullab GQs raUbte At 
PUU'lllda Tw1aaa Balll ._ 10 ~ Eyllp kıumm A;vvanaray .üdtllveclut mıhaJlesl ve CIMlll• JrA1D ti· 
Klmar xemaı Y .... aleJldM •k!rrnımı Jlm mearııtmm 1580 •)'Ilı BeledfJ9 Jraııammaa ıeo • mlMlll m11Clbblce 
z11ı 111 /Sil .,.ıı doQalUe 11 Ura 10 kuru. Belediye namma teacl1i talep eclllmlftir. 
fWl tah8lll taı•1ııll• aetıtı a1&cak daTU1DdaD .... ...n kayıt ve senedine merbut olmayan bu mahal haklrmda eenea.ts tuar-
dotayr mClddea&IQlda IJwneta&luam BleGbL A-a"' 
Jf19U Ultlılle lllMD ,.,.ı.. telıllsata ,.,_ rufat bakknıdaJd hUkibnlere tnflkaD Tepinlanl qmm 22 puart.11 "1-
men m&hkeme19 retmedlllnden ll1&lıen ıe. nU .. t 10 da ,erinde tahkikat yapılacaktır. Batbca mtlldyet ve alre aym 
n kılman dunıpn•11Dda: mClddet "•Jdllnbı bir hak iddiaamda bubına.nlarm O gUn mahaJllnde ki tahkik memuruna veya 
talebi veobll• nıru edllteek aub...ı.clelı:I daha enet nftan Ahmedde Tapo llcll muhafDblma mUraeaatlarr 9ln olunur. 
lmzalarm ehli wkUt mUUetDe lftlktap le.. (B) (7ıı:.-:ıa) 

nama ve llUld.lf llld •eMr-.,. ....._ -----;.....------------------""°---
dltt takdirde t.tiJcYpdla Jracrp 11 l&7dw.. ....... ~[111-~IJl•••ll!!!~~~ ima karar ...a.......-. ......... _,..dlll 11 
111&P kararmm tebJlllD• karar~ o1. Mektepıııere, Çocuk veıııerı-
dufuadaD din tarUaladtD ıu.r.a 1 1111 !. 
cma ıUru •tıucQI "latlktap .. •uı.au.. ne, Okul DlrektOrlerlne: 
me ıcınu olarak taJfıl kılman •-ıı-m lldlap lıİlaplannm almaılan. • • · bir lıere ali ı--- .ı; .. __ _ 
tarihine rutıryan puartMI cClntl aat 11 de 111118._.,...,. 

DIT11BJO)uncta suıtanümet ı 1nd IUDl 1nalnak " VAKiT ,, Kitabevine 
mahlremulnde bulWllD .. aluıl talldlrde t.11Jı 

tapta Jcacmm11 •Jdarak 111&'lımda aru- afrayanu. lllı, ~ U., Yühelı oe llala ... Her •••l1111, ,_ 
::::'ı!.:-:::: = ::" oı::ı .... .,..,, ,,,,., ,.., ,u,.,., iter HJrlll """"" netri)'afaa ---

yeni tertip başlaın ıştır 1 .. Dl oo111oru 1rca1a~.:;.;: !S: .:=:ı:=." )'Gllıl,,.., ,.,.ıma, .,.. 
1 L lıiı Ae,6.lnN ola6ilir, iiziilebilininU. . ine. k . . Necati PB«Iİ ,,.,... iter 7VJ• lnyınel ,,.,,,..li: (V AKIT 1'lT ASD'I) 

24. CÜ 

8•• ~. eşi.de 11 //cincifeŞrİn 937 dedtr. ! H11tılınnı herıOn abah 10 din Je rnalılelf lıllGpflllfuu/a ilatU. lıaanınqtır. ... 
Uyuk 'k . 30 OOO t• d ıktun ıo 111raJar 1tara1ra, Tüaeı Klıep lurlna w.ıece• ,..,.,.,.,. lıarfılılı .,.,.Uir • 

1 ramıye • lf8 lf • meydanı Tenane caddeli bafmda No. ADRES: lıtan1'ul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Tel1Tar. ._ a:~ '-tka 112 de abuJ ecter. Vakıt - lıtanltul. Poıta kutuıu: 48 . 
.too.) llraaaas : ıs.ooo. ıı.ooo, ıo.ooo liralık büyük ikramiyelerle (lO.OOO Sah •• cuma ınnleri ıut 1' den 

·~1• illdar Ud •det llrilklfat fttdır.. ıı ıt kadar parıııaclır. 
blalercı ldflJl atttaiaccltn bu plyanlOJ& lftirak edinti-
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GRAWOR 
Bütün 'Fürldge Yalnız , 

Optami 
Kısa bir zamanda saçları büyütür, 
uzatır, sıklaştırır, köklere yeni ha
yat ve kuvvet verir. 

Şirketi Hayriyeden 
Ramazana mahsus 

Gece seferleri tarifesi 
iskelelere asılmıştır 

RiPiN I 

alınız, rahatsızlığınız hemen geçer 

iPiN 

fOOKTOFI 
Necaettln Atasal~ 
Her gün aabahlan ıelds 'J)'lı 

akpmlan 17 den 20 ye kadat ıJJJ1' 
11 tayyare apartmanlan ikUıd 

17 numarada haatalamu kabal-: 
Cumartesi günleri 14 deıı 20 1' Jfl 
dar haıtalarm.ı pa.raarz, xuruo. 

ber okuyuculanıu dakupoo fltd'I' 
b;tinde muayene eder. Telef;;;] 

X 9 •un 

Maceralan 
BilyUk bir cild halinde. YalnJS ~ 
simlerden ibaret. İçindeki j f 
konuşmalarla hiç yonılmadal1. _trfO 

un harikullde macerala.nnl ta" 

etmlı olursunuz. 
X9u 

sizin gibi çocuklarmız d& ~"' 
ver. ...tı 

Bu onlarm ayni zamanda eğleO""' 
bir okuma kitabı d& olur. 

Fiatı 30 kuruştur --lfll 
Çocuklarmm teşvik ediniz. ~-. 

lıklarmdan ayıracaklan kUçilk ' 
kfuılarla bu küçük rakamı ~ 
zamanda elde ederek 

X 9 un 

1 macera.larmda.n birer tane ~ 
lidirler. 

ı-------~ 
Operatör UroıoO 

Doktor 1 
Süreyya Ata111• , 
Beyoğlu tst:ikW caddesi .....n~ 

Tramvay durağı No. 121 ~ 
bttaıd 

ı 

TAHiYYE MUHAMMET 
lil Muayene hanesinde haı~_f 

gUn saat 16-20 arasmda ki~ 

f eder • . 
--·---------ı· il ........... ,.. ... 
~--------mi! 1 DOKTOR 

Göz hekımı Kemal özsao 
_____________ , ___ .. , Dr.Muıat RamiAgdın 1 Uroloğ • Operat.ar 

--------------.--=s-· -. ~. --,-0--t."".""". -- Bevliye mUtehaaaı!'!...-
Nefia ve leziz makama yemek iıtencniz? - ırmcı 8101 pera or-.. ı Muayenehanesini Taksim.Tallmane Karaköy _ Ekselaiyor m&gP""'"..._ 

o r .c AF ER TA y y AR 1 Tarlaba.şı Cad. URFA Apt. nma g ~da. Her gün öğleden ~ 
Umumi cerraht v~ sinir, dimağ 1 nakletmiştir. Tel: 41553 il 2 den 8 e kadar: Tel: 4l»':. 

CP.rrahisi miltehassısı ı _ .. _w_ .. ::.mw _ 
Parla Tıp F akülteai S. Asistan. Pazardan maada hergün: Oğleden 

Bu akşamdan itibaren seanslarına başlamıştır. Tel. 40335 

Her Yerde 
Erkek kadın ameliyattan, dimağ •onra saat ikiden altıya kadar •• To p az ,, 
estetik - "Yüz, meme, karm bu-

ruşuklukları., Nisaiye ve doğum ""_... _.... ··-·--- Fransız tı-~un en ...n-ı ,,I' ........ _. .......... .---••••••• ...... •• ee JWVU....._. & ....... 

mütehassısı 11~ ! leriııden biridir. 
Muayene: Sabahlan M Meccani muayene & 
8 den JO a kadar e c c a nen 1

• Peroembe gtınlerl saat 2 den 15 e kadar n FiatJ: S0 kurul 
··- . . ı l Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 U Ankara caddesinde Vakrt yuid'O" 

1 
ogleden sonra Ucretlıdır i li numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ı·ı da VA.KIT kitaphanealııde 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ;: fakirleri parasız muayene eder. ., .. ________ .,, 
- No. l Telefon: 44086 _ ,.;. u • m • 

ltalyan usulü safi irmikten yapılan 

YI Dl 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYINiZ. 

Ba,Iıca bakk:ıliye mağazalarında ·satılır. 
Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 

- - MAKARNACILIK TORK. LTD. ŞiRKETi Telefon~ 43481. -


