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Alrn.an 
~ttifakı 

- Japon - ıtalyan 
lngiltereye karşı 
' Paristeki kanaate göre : 

Almanya Italyayı 
' 

lngiltere ve Fransa aleyhinde 

; Peşine takmıştır 
Bu vaziyette ·Almanya Londrayı, Japonya 

Singapur ve Hong Kong,u, ltalya da 
Mısırı tehdit etmektedir 

lfo,,"1coı>oda bayrtrrı mtntrısete·t ne yapılan geçit resimTerin"frn biri Roma, 7 (A. A.) - Du~e dün öğle.. 

S 
den ı:.onra von Ribbentrop~ tekrar ka.. · t a 1 

1
• n e bul e·~ıniş ve bu görü§mede M. Çiano da 

he.zır bulunmuştur. İki saatten fazla 
süren bu görüşmeye bilyük bir ehem.. 

S • k t miyet atfedilmektedir. 

U 1 a S , Jttifak hangi devlete karşı l Parıs, 7 (A. A.) - lWyan • Alman 

L ertip edenlerin mu- ı---.. venı ........ -ı 
' 1~kemesine başland.;I kabinenin 
~et şefinin bulunduğu kotraıa .. kaçakçı 1 programı 

S&I_ dAnll~u~ıoılz aRhHden ateo a9tırılmıt Bug-Da Meeltse 

ovyet ihtilalinin ylldönümü Biiyüka:~=~~:rün öi-

4,,. ',!'erasimle tesit ediliyor 1:;;;.;:.-: ~·.:::::, ~ fıQ ~Yıl cu :ıı Zarta Voatoka gazeteıl, line 11Ulkaıt tertip etmek, bir harp vuku unda ! nenin proirammı okuyacak ve Mec-
dı llç ea1tı rn UrlyeU hükQmeUne menıup Abhazyayı SovyeUer birliğinden ayırmak ve 5 liain tasvibine arzederek hükumeti 
ltıu "'•"'- rnernurun rnuhakemeslne ...... ı .. ~. Abha k ı ı "'· it · relsil (b•"--" ucr ve k -ı» ..... zya mer ez cra .. om esı ...,... i için itimat reyi isteyecektir. 

Çınü'i;;"'bf r şebi;·d;~. -·~~; .. ~~~-
daha çekildiler köı'!'~u~ e~~~u~~mı 

Uzun Mehmed 
havzada kUmDrD 

keşfetnıtştl 
' , 

Siperde Çi 11 cıskerleri ~ yazım 10 uncuda 

Yeni 1 ef rikainız 

Odalıklar 

Zonguldak, 8 (Husuaı) _ Bugilzı. Uzwı 
Mehmet taratmdan TUrklyede ilk olarak 
maden kömUrU ke§flnln 109 uncu yıldönUmU 
dUr. Bu mtuıu günU kuuuıanıak lçin, halke
vl tarafından hazırlıklar yapılml§ttr. Şehir 
daha dünden bayraklarla donatdllllf 1 k.. 
trlk ampullerile ıti.llenmı,, köınUr h~VZ:,:ı_ 
da bUyük hazırlıklar yapılmiftır. Halk, ııe
vlçn ve neıe içindedir. 

Saat on birde, memurlar, okuııar, parti ve 
halkevlerf, maden ocaklarından ~çl grupla. 
n ve halk, cumhuriyet meydanında toplana. 
rak, önlerinde ıehlr bandosu olduAıı halde 

.... Devanu 11 incide 

Bir facıa 

Bir çocuk 
Kaynar su dolu 

Kazanda 
boğuldu 

"' 

Japon misakı münasebetiyle Echo de 
Paris gazetesinde Pertinax diyor ki: 

•'Btt sistem, ihtimal Sovyet Rusya.
dan ziyade İngiliz imparatorluğunu is
tihdaf etmektedir. Bu mi.Sak& imzala-

rmı koyı:nuş olan Uç devlet, Mosltova 
hUkt1metine karşı cidale gir~emeZlcr. 
Buna mukabil Uç devletin üçü de hı.. 
giltereye ve 1ngiltereye tabi memleket 

~ Devamı 11 incide 

ispanya harbinin 
• 

gayrı meşru 

babası kim? 
Ademi ınDdabale komitesinde Sovyet ve 

ltal7an murahhasları arasında 
Komik bir mOnakaşa ı 

Fransızca ParUı - Soir gazetul Ademi mlL 
dahale meeelealnln koııUfU}dutu Londra komi 
tesinln eon toplantıamda, İtalyan mUmca. 
sili Grandlyle Sovyet mUmesa111 Jıılayak.ly 

ara.amda vukubulan ve herke&l gUJdUren bir 
mUnakqayı haber vermektedir: 

'•Grandi, muharip haklannm taııuıınaaı 

husuaunda JG"ar ettikten sonra Sovyet ve 
İtalyan mUm .... Ueri biran için diplomatik 
il.ADI bırakarak kon~tuıar. İtalyan mUmea 
sili Grandi, Sovyet mümeaalll ?dayl!kfye ıöy 
ıe dedi: 

- Siz, tıpkı kız.anne gibi, gayri me§nı 

çocutun~u mazur göstermek için "yavrucuk 
o kadar kUçUk ki, mevzuubaha olmağa bile 
değmez!,, dlyorwnuz. 

?dayskly de fÖyle mukabele etti: 
- Hiç de öyle defli! Bu çocuğu •iz dün

yaya getirdlnlz ve bizi onu doğurmu§ gibi 
(Ö8lermek lltlyorsunuı; ! 

Ekseriya ~ddeW münakaşalara §&bit o. 
lan diğer mümeutller, İtalya ve Sovyct Rus 
ya mUmeaalllerl tarafından kullanılan bu 
ıı.sana ldeta hayran kaldılar . ., 

lngiltere asilerle anlaşıyor 
Londra, 8 (A,A,) - Röyter ajansı Bafnt. 

~ Devamı 11 hıclde 

Musolini ispanyada ô.silerle birlikte 
ispanya ciimhuriyctiııe ktır§ı harbe. 
derken sakat kalan ltalyanlan tef ti§ 

ederken 

~" :v~i tef ~azan : Nizamettin Nazif .. 
iç lefrika rikanuz, mana11z uzatmalar yüzünden, aylarca devam eden muz 
t'eldce t• lardan defildir. "ODALIKLAR" ayn ayn büyük hikiyelerden mü 
t...... Pır Her bh ··k h·ı-~ lan d · · -.ait d' uyu ıaaye baıb batına bir ıüzel kadını, aı ı ve evruıı 

Kuzguncukta, Behlül sokağında 11 
numaralı evde oturan Nebahat dün 
tahta silerken iki yaşındaki oğlu Talı. 

sin elinde kilçük bir şişe ile kaynar 
su dolu kazanın yanma gitmiş, şişeyi 
doldurmak istemiştir. Seyid Rızanın çadırında b tlırnmı cwadaıı bir k1sm.ı 

Küçilk çocuk bu sırada şişeyi ka • s • t R 
b.a ect ~·•Yor. Muhtelif a11rlarda, muhtelif milletlere ait muhtelif devirler, 
iht;l"a: ~.ve Çok heyecanlı eserde, kariin gözleri önünden atk, tehvet, 

' ın, gay7 lcan Te ,iiri ile müdebdeb bir geçit resmi yapacakhr . 

....._ Pek Y akınd{l Başlıyor 

1 
zana dUşUrmilş, almak üzere uğraşır. ey 1 1 z a n 1 n 
ken kendisi de kazanın içine düşüp bo-

:::!ı:=:ib~:::~~ri~~~~u:•~ ı si av ruz 1 arı Ankara da 
, mile ve düşüp bayılmıııtır. ~ Yursı 11 incide 



Nazi maliye politikası 
v~ Dr. Şaht 

H ÜKÜMETE dahil olan vekillerd< n birinin kabineden çıkmaeı veyahut 
yeni bir vekilin kabineye almm:ısı, her memlekette gUnlUk politika ha. 

yatının rutini sayılması lazımgelirken, Alınanyada Doktor Şaht'ın iktısad ve. 

killiğinden çekilmek üzere bulunduğu hakkındaki haber, dU.nyanın her tarafın. 
da büyük alaka uyandırmıştır. Doktor Şaht çekildi mi <;ekilmedi mi? Bu nokta 

henüz malum değildir. Ancak Almanyanın iç politikası hakkında yakm mallı. 
ınatı olanlar temin ediyorlar ki iktısat 'ekili, ayla •danbcri ba 'jında bulunduğu 
'VeUlettn işleri Uzerindc değildir. Yani fiilen c;ekilml -,tır. Bu istifanın resmen 
bildirilmesinde istical gösterilmemesi de ba.ş'ıbaşına, Doktor Şnht'ın kabineden 
çekilmesindeki ehemmiyeti tebarilz etti ren bir hadisedir. 

Hakikat şudur ki Doktor Şaht'ın istiJası, bır vekilin hükümet+nn çckılmc . 
sinden ziyade, bir maliye politikasına dC'lalel ettiği mana itibariyle ehemmi. 
yetlidir. Doktor Şalıt bir şahıs değil. bir iktısat ve malıye ekolü idi. Öyle bir 
ekol ki nazl maliye politikasında yeri olmanıak gerekti. Fakat buna rağmen, 
Hitler iktidara geçer meçmez, Doktor Şahta çok mes'uliyetli işler tevdi etti. 

Anlaşılıyor ki, iktısat vekilinin, iktısat ve maliye politikasından ziyade teknik 
biJgilerinden istifade edilmek istenilmiş, büyük ve medeni cesaret sahibi bir 

~atanperver olan ve bunu daha Hitler iktidara geçmezden evvel Young plaru 
kabul edildiği sırada milli bankanın müöürlüğilnden çekilmek sur~tiyle de gös. 

teren Şaht, nazl partisinin maliye ve iktısat politikasını idare etmeğe uğraştı. 
Partiye dahil olmıyan ve eski de olsa yahudilerle münuebette bulunmuş olan 
bir adama bu derece mes'ul vazifelerin verilmesi, gerek ehemmiyetli bir i~in 
lfaşarılması lazrmgeldiğt zaman her kabiliyetten istifadeyi ihmal etmiyen nıızi 
partisi ve gerek ana hatlarına inanmadığı bir politikayı tedvire raır olacak fe. 

dakarhk göstermesi itibariyle Doktor Şaht lehine kaydedilebilecek hadisedir. 

Fakat zamanla par.ti erkanı ile Doktor Şahtm arası açıldı. Nihayet geçen sene 
razi partisi kongresinde dört yıllık iktIBadi kifayet. yani Almany&yı her nevi 

iptidai maddeyi ithal etmek lüzumundan mUstağni kılacak program kabul edil. 

ai. Göring de bu ı;>rogramm tatbiki için diktatör tayin edildikten sonra a:t~k 
Doktor Şaht fiilen iktısat vekaletinden çekilmiş demekti. lktısat vekaletının 
faaliyeti, dört yıllık programın tahakkuku etrafında toplandı. B~J hedeflere 
varmak için takib edilen maliye politikası Şaht'ın fikirlerine hiç uygun değil. 
ili. Zaman zaman işlerin iyi yürümediğini, akıbetin de fena olacağını söyledi. 
Bu yüzden nazi partisi erkiniyle bilsbiltiln arası açıldı. Birkaç defa istifasını 
verdiği halde bu istifa bugUne kadar kabul edilmemişti. Şimdi Almanyadan baş. 
ka kaynaklardan gelen ha.berter, Lııtlfanm nihayet Hitler tarafından kabul e. 

aildiğini bildirmektedir. Şaht'ın istifa ettiği bu sırada çekilmiş olmaama de. 

ğil, taşıdığr iktısadi ve mali fikirler ve Nazi partisinin iktısat ve maliye poli. 
tikası da malfun olduğuna göre, bugilne kadar iktısat veklletinde nasıl kala.. 
bHdiğine hayret etmeli. (Ulus'tan) A. ş. ESMER 

•• .Lu. ... 

Anadolu yaylasından dünya 
vaziyeti nasıl görünüyor ? 

CU&IHURI YET' de 
UG'CN'ON batyauamcla Yunm Nadi 
•ulhlln tehlikede olclutuna lpret et. 

mektedlr. Batmuharrtre ıöre, bu vazlyeUn 
mı~'rl harbe hazır olaıı ve onn lltl. 
~ a nıllletJerden harbe hatır olmıyua \'8 ber 
ıı • bahasına olursa olawı ondaıı kaçınmak 
lsl!Jen rnllletlerdlr. Diyor kJ: 

''SulhUn bozulma.ııı thtımallne ka11ı harbe 
hazır olmak ve onu koruma.ta muktedir de 
bulunmak kendi vaziyeUerlnt mUdataa ede. 
cek kadar .ıılllhlı ve icabında glSz kırpmadan 

harbe atılacak kadar hazır ve ceıur dej'll. ' 
dlrler. Uzaktan ve .Anadolu yaylaaı gtbl ol. 
dukça lrWalı bir rasat yerinden bakıldıfl 
zaman dUnya harp ve aulh vazlyeUnln daimi 
bir ihtll&ç manzarası içinde çalkanan heyu_ 
1aı ıekllnde mea'UllyeUerin lnkııumu daha 
batka §ekUlerde tecelli edJyor.,, 

''Haklk1 bir görüşle cfmdiye kadar k1 va.. 
zlyetıerde Japonya hakl~dır, 1taıy& haklıdır 
ve Almanya haklıdır. Diğer milletlerin ar. 
zettıklert manzara derece derece &slzllkten, 
zayıtlıktBll ve korkaklıktan ibarettir. Bu L 
clzllk, bu zayıflık ve bu korkakhkt1r ki dJ. 
ğerlerlne cUret ve ce.ııaret vennff ve dünya 
ahvalini §imdi g!SrdüğUmUz pek korkunç w_ 

rette bozuk dUzen fena vaziyete aokmu§tur. 
En sonunda şlmdlld fena vaziyetlerin belkt 
Japonlara, ttaıyanlara ve Almanlara da fay 

dam olmadıfı ve olmıyaeağı görülür. Fakat 
neye yarar ki f§ler o dereceye kadar aürUk.. 
lenmck için inaanlık geçen umumt harpten 
daha müthlf blr kan ve ateı deryuı içinden 
geçmlı bulunacaktır. tıte bu halin me.ııuu. 

yetidir kl harpler! henüz rüıeym halindeki 
küçUk vaziyetlerinde !Snllyemlyen milletlere 
teveccUh etmektedir ve edecektir. 

İtalya ıunu yaptı, Almanya bunu yapmak 
latlyor diyenlerin bu iddialarında hiçbir ma. 
na yoktur. Eğer İtalya ıunu yapmı§ ve Al. 
manya ıunları yapmnk istemekte bulwımuŞ
aa bunlar bu yapılarmda ve lsteyllerlnde 
Avrupanın zayıflığına, yerinden kımıldamaz 
Acizliğine dayanmı§lardır. Habeıtstan gibi 
bir bedavet aahraarndıı İtalya gibl büyük 

bir A vnıpa devletine karoı krndl başma an. 
cak i§te o kadıır kahramanlık beklenebilir. 
dl. 

Eğer Ver.ııay aulhU yıkılmıpa. onun btrincl 
ııebebi yalnız bu muahedenın haksızlığı de
ğildir. Onu müdafaa edecek kuvvet yoktu. 
İşte haklkt scbeb. 

tıte dünya vaılyetınin uzaktan ve bir yay 
la tepesinden objcktı! bir görUnUşü. 
Dünyanın bu umumi peri§an hal içinde 

yalnız Uç dört kom,,u devletin çelik gibi 
tuttutu bir yer var ki gönüllere ferahlık ve. 
recek kuvvettedir. Bu Balkan Antantmm 
temsil ettiği ıarkl Akdeniz ve ıarkl cenubt 
Avrupa bölge.ııldlr . ., 

lçtlmaındaki tezahür 
TAN' da 1 

llMET l:MlN VAL.'IA, Cumbnrtyet 
Hallı: Partlal IDedls ınıpunun aon top. 

lant.ıamcla., Ttırk alyaal h&yatmm ana l'Mfmı 
&'Öttettn çok NJnlmJ bir ıeuıaure ebemm.t. 
yetJe dikkaU ~lbedlyor ve dlyor kl: 

"Toplantıda CelAI Bayar, 1.ıımet lnönü 
He sıkı bir arkadB§lık halinde ııeneierce de. 
vam eden çalı§ma beraberliğinden sevgi ne 
bahsetmıı. İnönü de yeni hükQmete ka111 
bir Türk vatandqı, bir mebus, Cumhuriyet 
Halk Partisinin samimi bir :ferdi, milıt ga.. 
yeler lçln uzun seneler ,>alıımıı bir TUrk 1n. 
kıl&pçısı .ıııfaUle duyduğu baglılık \'e eevgt. 
yl çok sıcak bfr lisanla Ortaya koymuştur. 

Her tkl devlet adamımız tru sözıvıe çok 
tabil i;)lr haklkatl ifade etmlşlcrdlr. Bi.lnunla 
bernber bir memleketin siyasi hayatında ta. 
bft ahklkatıerin de ifade butme.ama ihtiyaç 
vardır. ÇUnkü bUtUn vataııdaşların dUşUnüı 
tarzı her zaman normal ve tablf sayılamaz. 
Mcnn -ve yanlı§ dü,Unenler, )lAdiselert yanlış 
zaviyeden görenler, yahut sadece dedikodu. 
ya veya hl8lerlne kapılanlar hiçbir :aman 
eksik olmaz. Memleketimizde ikilik gorınek 

btlyen mO!rlt ht..11 yabancılar bulunduğunu 
ve bu yolda en ktlçUk btr me)ilden l.ııtlfa. 

deye çalııtıklarmı da unutmamak l&zımdır.,. 

Tan bqmnluurtrt, lıunet lnönUnlln. on iki 
•<'n~lk dc,·amlı bir faaliyetten aonra Baş. 
,.ekAlett«ı aynhımcla hu11U•I bir rNlk n 
mana arıyanlar, lıtln IQlnde bir kUııkünJUk 

\'e ahPnk,IJ'llk lhtlmallf'rlnl göl"f:nlu bulun. 
duıtıınu lz11h ve par1J ,l'nıpunun 110n toplan. 
tıııllf' bugün ıılıtlıırln dalıhtıtmr kaldt'dtyor: 

•• Halk Partisi grupunda söylenen arka. 
da~ça ve aamlmJ sözler açık bir surette te. 
yit ediyor ki, lsmet İnönü, dUn lnkı!A.p re. 
jlmlne ve ldareılne nekadar yakından ya. 
kınaa bugün de ayni derecede yakındır. En 
kOçllk bir ayrılık lmkl'lnı tasavvur etm,k, 
tnönünU sandalyeye bağlı bir devlet adamı 

sanmaktır. lnönü mllll davalar için nefsini 1 
dalma unutan, her türlü ştıhsl lhUraslann 
fevkinde kalan blr vatandaş ve bir lnkıllpçı 
olduğunu dalma ispat etmıe. öndere Ye re. 
jlmc hudutsuz ve ,artaız ba{;lılığl en ağır 
imtihanlardan geçmlıtır. 

1ıımet ln5nü, mlllt cephe btrllğiııln kuv. 
vetıl bir deıteğlnden başka bir rol ve vaziyet 

....... .;:). . __ ..-- _ ~-

r.&~&§RlN-19~ 
~====::=====-=:::::===================-~~-

ala 11 ata dal!. . 
'Ec-,,ebi isim/erı 
E CNEBt isimlerinin iınlil1 ~ 

lesini bir tUrl~ bir ~aıdeY J 
keain kabul edeceği bır kaıdeye -,; 

yamadık. Herkes kendi bildiğlıı'ı ~ 

Enen yıl ıstanbuDu gl\JIUCJlYııren adam 

di aklına göre yazıyor. Herke! uıı bi' 
bildiğine göre dedim ama b1JJ1 pe1 il( 
beş yüz çşidi olmaz ya! hepsi ııe 
beş türlüye iniyor. . uııJ'' 

Kel Hasan Bazıları has isimlerin de bıziın ~ 
mıza uydurulmasına taraftar; Ş3 rt# 

r de' ViktorHUgo, Puankare şek ın f/Jrtf 
Raşit Rıza ile Kel Hasan tavlaya 

oturdular mı, üç gün üç gece 
kalkmazlardı 

yorlar. niçin böyle yaptıktarın~ert'~ 
sanız: "asıl imli~ muhafaza ,,o. 
ecnebi dillerini, onların 4mlalarJ!' di' 
miyen karilerimiz okuyama~af ~ 
yorlar. tık bqta haklı gibi goıil ~ 
lar. Fakat biraz dU~ilnUIUnce ıe:,,ıdf 
olmadığı a.nlqılryor. ÇünkU ki~ 

\'azan: Hüseyin Rüştü 1 ırpan 
Eaki ramazanlardan bahsederken, me§hur 

ttilua.t komltı Kel Ha.sanı unutmak, ondan 
l;anactmemek bir ıünah ve bir killran olur. 

.l<'!lhaklka, tuluat denildigt zama.n ilk ev. 
veı hatıra AbJUrrezzak, Huan, bUyUk Şev 
ki gelir. 

AbJılrrezzak hayatının mUhlm bir k11mını 
sa.rayda geçirdiği için kendisini pek az ta. 
nıttırabllmi§Ur. Ilk defa, YUksekkaldırım.. 

dıı mC§hur lPirlnççl>nln gazlnoaunda aah.oe. 
ye çıkan AbdUrrez.za.k, pıyuada ancak bir. 
kaç sene oynadı, aonra Abdülhamit tarafın
dan aaraya alındı. 82• hUrrlyeUnin llAnmı 
müteakip, tekrar piyasaya çıktı. Şelızadeba. 
oında, Kadıköyünde oyunlar oynadı. 

AbdUrrez.zak, uzun boylu, iri yarı gövdeli, 
bu gövdeden aala memul olaııyan çevikliği, 
ellatıkiyetl, göbek oynatıp atıııları, omuz 
Utretııterl, endamını kUçültüp birdenbire 
büyütU§lerl, boyalı yUzUndekl gütUnç, tuhat 
iatıhzaları, aürmell gözlerindeki gUIUmaer 
bakııtarı ile cidden Uplk bir tuınat üstadı 
idi. 

Büyük Şevklnin tuhaflıkları, komlkllği 

pek üıtün değildi. Bir takım buma.kalıp 

ltnarla, aofuk .ofuk clnuıar •&vurur, hal.. 
kı güldUrm,ğe aav1.11rdı. Buna ratmen t1. 
yatro hıncahınç dolardı. ÇUDkü. büyük Pe. 
ruzla Şamram onun yanında çalı§ıyor, kan.. 
to ııöyJUyorlar ve glSbek atıyorlardı. Ha.vat 
bir: çelmeyle baldırlarını "mU,terinl kirama., 
göaterfyorlardL 

Kel Haaana gelince, kendiılne bu nUkte..; 
ltri ve hazır cevaplılt ile, tyl bir mevki ve 
fÖbret elde ebnlı, tam eıu yıl aahnede gö. 
rünmüf, HVllmlf, raklp.ııl.z kalmıı. etrafın. 

da kahkahalar uyandırmııtır. 
Ramazanlarda oynadıtı Şehzadebaıındakl 

Uya~ ı..~~ ~. ~ kapa. 
nır, gtte artık bllet kumemete mecbur o • 
lurdu. ~ dOJerl:, çoeUkl&r, ~. Bağ. 
Jarbaşr ve Oa1'Udarda P&fakapw tlyatrola. 
rma kOfUp, eahnede birçok tuhaflıklar ya.. 
pan. gü!Unç yüzlü k011llfin tuhaf s!Szlerlnl 
dinlerler, gtıle ıuıe katııırlardL HattA Ya.. 
nakyanm acı ve acıklı piyeslerin!, gözya§t 
döktUren melodramlarmı aeyrede ede, bıkan 
''Uyatroperveran efendiler,, de Haaanm tL 
ya.trosuna k<>oarlar, iyi bir yerde oturmak i
çin, bUeUerlnl bir &'Ün evvelden alırlardı. 

Tamam eıu yıl latanbulu güldüren, gam.. 
dan uzaklqtıran, kederle, elemle, tanııbr. 
mamaya çalıtan Huan, lyf, temiz ve çok na
mu.ıılu bir aJleniD oğludur. Babam Mehmet 
Enderunda "Haatalar ağıı..ıır., ldt. 

Huan ta küc:Uk Yatta iken zeka.ne, hazır 
ceffplığı ile nazarı dikkati celbetmı,, ken. 
dl.ıılnl herkese ıevdlrmloti. Baba.at oğlunun 
parlak zeklarna plılt oldukça: 

- Ha.aanı okutturacağmı, adam edec,ğim! 
Diyordu. Fakat Hasan, okumak latemıyor. 

du. Onun en bUjUk zevk!, yoldan geçen ıey. 
yar ıatıcılarnı taklitıertnl yapmak, mahalle 
ar&aında karagöz oynatmaktı. 

'Oıtadım Ahmet Raatm. Haaanm karagöz 
cUIUtü hakkmda ıu malQmatı veriyor: 

''Bu bü._,nabtt unatkAn, belki kırk bef, 
kırk altı 8"le t-VTI'l tanl11\1'tım. \"atcle blrkaO 
llln tı.'Va tıebdU1 l~ln (Kıultopl"llk) tan1li.. 
mıcla (Saraylı Jıa.nrm) ded.lflmfz bir atin.&. 
aının el'bıe ıttmiftt. Blttalıt ben do berabe
rlncte ldhn. Bu h&nMlm ben yaşta. beındt-n 
küçlik lkJ oflu va.rclı. AkflUD u.ttı 1r~mete 
~drtık, Bir~ komtu çocutu da ~ iltihak 
ettJ. Bn Mabk ;ranrmna başında yaflı, yırtık 
bir ftıA, ıırrtıncla alaca bir mintan, belinde 
kırmıu bir ku$ak. ~l'i atmrı yarım ,alTar, 
on Yedi, on 1ekbllk biri gf'ldJ, Kt"ll, burnunnn 
basıklıkr, vtk-.udunnn cılu:Irty, her ne !K'bf-b. 
le kırıJnuı Tt-ya çıkmı' t~ ('rknn,, ön dit. 
lertndf'n biri ''f'Va lkt"lnln nokıııanındaıı dola 
Yt t.el4tfumna ~nz olan nim pııul.ık, gözlı>rl. 
nln l~I ~1 .. gillf' ııöı: tıöylt-dJl'I hal~ bütün 
f'nd.ıunue izhar ettltt ('e,1kllğin onda dt-rhal 
nar.an dlkkııti <'.Allp bir tııhl\nrk, bir nf'şee 
fe:taJık Pf!yda Ntlyı.r, blr.e: 

- !Wn J)f!rd!!:1-1 kurdum, btt ak'am gf'lt'«'k 
ıılnlz hL. · 

te tasavvur l'tmlye lmkA.n yol<tur. 
Fırka loplantrl'mdl\ konuşulan tıözlf'r bu 

tarzda lüzum gl)rebl'eCetlmft. ilk Ve !!On mil. 
naka~adır. Memlekette dUn başlanan bUtUn 
işler devam ediyor. Umumi hayattaki tabii 
lnk~atıar dnlayıslle yPnl bir takrm faallyeL 
!er ol.l'Un lııtlkametı'rl göstermiştir. CelAl 
Bayarın yarınki program nııtlm dA tatbikat 
hakkında malQmat verecektir. 

BUtUn millete dll§en '\"a.zl!e, dQn başlanan 
lılere milsbet allkalarla zahir olmak ve yeni 
!aallyct programmm tahakkukuna da aynl 
ruhta ~alıomakbr. 

Mlllt eephı!dekl ahenk ve berraklık nekL 
dar fazla olursa. bu çalıtmalardan o kadar 
çok verim almır. 

Dl~ ortfıı. Arkadaflar bir •l'tzdan: 
- Gellrlt? 
Dediler. Ayrıldık. O l.:ırrta kınta yürUdil, 

gördUğUnUz bUtUn ecnebt it . ~ 
doğru okumamıza imkln yoktut'~ 
nız frarunzca bilen bir kitnlt '
Iskand ina v i~imJerinin n8:'ıl o~ 
ğtnı bilemez.. Onlar ekıerıya ~ 

larrn okuduğu gibi okuyup tel~ 
Türk imlası ile göstermeğe k•1 ...ttıJ 
Leonar dö VeMi, Bakon gibi pr;, 
bu yUzden çıkıyor. Farı.edeli~ ·fi 
dileri o isimleri doğru ta.laffUS ~., 
lar ; böyle kimseler çok. İyi anı• gr 
man da soruyoruz: Poincar~ ve>;t • 
con'un adlannı Fransızların ve JI!'" 
lizlerin tal:ı.ffuz ettiği gibi ya!ft·dif' 
\ 'e talaffuz etmemiz kabil ıııfJ. 
Puankarc ve Beykuı, :fran~ı~ ~e 

0 
ti' 

liz tallffuzunun ancak takl!dı_dır.# 
laffuzları gösterebilmemi7. ıçın h ~t/ 
rimiz kafi değildir, phonetik cc1111~1• 
}erinin icat ettiği bUtUn şekilleri 111

1eri' 
mız, yani kita.blarımıı.ı ve gazete d" 
mizi ancak mütebas.sıalar tarafJt\ O 

sordum: okunur bir hale getinnek ıazı11'l~ıf·5ıı· 
- Kara,öz mu oynatır' halde talaffuzu doğru ve tam bır ~ 

&'itti. 

Oııvap verdlll'r: rette göstemeğe imkan yoktur : Y~\'f 
- Hayır .. Amcası lnektldir, yofurt falan ·111)11. 

ıatar, Kt'l Hasan derlt'r. Mahalle kahvealn. yamalak göstereceğiz diy~ de 1 ıJfıı1 
do tııh:ınııc edt'r, gllldUrür. bozmak doğru olmaz. Zaten tal ,u 

•ıtvakl o ge<-e ~l'emf'kten ıonra &1tuk. On, ettiğimiz gibi yazalım diyenler·~ 
on bet ı;ot>uk, bir lkl -kallı, brJ,klı klmteler ..... lrt .. 

3 
.. ""'"+,,,.,.,.,., ... ..,;.,. hirNl.ır.J~1.,. vat:dr, •lltrdan t~arllı eu~ı -~·· c-a. .... u.. tsb ,... 

oynattığı itin ,1.'klller belli bellisiz görünüyor, leri ancak gözümi.izle tanırız' ki _...ıj' 
perde g<'rgin olmadılı &'lbl sahnedeki bez de da görUrür., yazılarımızda kulJıııw 
kalın dıiştUl'ü lt;ln Karagöz, ~h·at muha. fakat onları konuşurken anına)1ı, .;.ı 
,·erelt'rl tııltıldll'I halde tklııl de ııık aık görün.. ldlll. 
ml'z oıu~·ordu. ~laııhauı ho,uınu7.a gidiyor, Ecnebi isimleri, asıllar~n?a. 0 "Jf"ll' 
gWo,tıyordul•. Birdenbire bir şey oldu. Bir gibi yazalım diyenler de ıkıye 1 e' 

aes: yor. Bir kısmı, olduğu gibi yaıJP ~t,J - Perde tutu9tu ! 01" 
Diye aklM!nre hl'plnılz kapıdan fulıulık. dimize göre okumağa taraftar; ~~ 
o lterldrn mutta.ını baltınyordn: meselA. Racine yazacaklar, bel' 
- Tuhı,madı, yat attım da o parladı, o. Radjine diye okuyacaklar. Bunlat ·-" 

turun ~ • rJP"' 
Fakat kirn dlnlt'r? Onu perdesUe bırnkıp sen haklıdır, fakat • FraMIZ şat ~~ 

e,·ı.,re döndük.,. adını o hale sokmağa, Po - iıı - ,,ııl 
k d Y• b' t" lU k'- 'ıı ]cJ Babn.sınm o utmak latemeslne rağmen, - re emegı ır ur zev ı ... 

Ha.san. okumadı. O tiyatrocu olınıya karar etmiyor. _rd 
vermişti . Bu emeline kavuşmak için, e\·den u}l~Y 
kaçarak balozlnra, o sıralarda Yükaekkaldı- Bazıları da asıl imlasını J11 .. I 
rmıda Plrlnççlntn gazinosunda oynayan Ab. etmekle beraber mümkün oldui11,..r 
dürrezzakın tiyatrosuna gidiyor, dikkatle, dar da doğ?u talaffuz etmeğe tJJ'Sl~ ~ 
zevkle O)'Unlan seyrediyordu. Böyle aradan uJJ t' 

birkaç ay geçti. Bir gUn Ha.san AbdlliTez.zakm dır. Bunların fikri dah~ ~oşunı il· 
karşıaına çıktı, roı lıtedl. AbdlliTezzak, HL diyor; fakat onlara. da ıtıraz kab ,.ıll', 
~ın bu talebini kabul etmedi, fakat bütUn Her ne olursa olsun, bunu bir 1'- ·.uı1 
bütün reddetmedi: arfltP'. 

- Daha acemlıln, sahneye çıka.mazım. ye bağlamalı. Ben,Utin h ~ 
Rol oynıyamauıın epey zaman gönnekltğtn, kabul ettiğimiz günden beri, o b l~ 
seyircllik yapma.kiıgnı ırızrm. Gel içimizde kullanan milletlere mensub adatıı J' 
bulun, bize perdecilik yap.. • 1*1 il yatP 

isimlerini asıl ım a arı e .....ıı' 
Teklifinde bulundu. 'b' Y,,,. 
Haaan. bu garip teklifi reddetmedi, l§e çalışıyorum. Herkes benim gı . ı. ~ 

ba,,tadı. Onun kolls arasında söylediği ~z. sın demiyorum; ben herkes gıbl ~ 
ter, savurduğu nükteler, göbek atı§lart, Ab. mağa hazırım. Ancak herketiıı• ',J4' 
dürrezzakın dikkatini çekti. Kantolar başla ekseriyetin kabul edeceği bir 1C 
madan evvel, oynanan birer perdelik kome. 
dllere çıkmaama razı oldu. konulsun. ,., 

AbdUrrezzakm yanından aynldıktan aonra Nurullah A 1 
meşhur orta oyunu komiği Hamdintn yanma / 
girdi. Ha.san, zennelerln, aşlftellklert, acem, !--------------_.,,, 
Kay.ııcrtll, IAz taklitleri bittikten sonra, bO. 
tlın oyuncular: 

Dalda bir k~I 
Sivridir K ... 
nıı kimin piçi, 

llüscyi>ı Rü§til Tırpan 
&..- Devamı 10 uncuda 

a 
PAZARTESİ 

tıUSCITEŞRlN' - 19S'7 
Hicri: 13116 - Ramazan: 4 

GUnf'f(n doJutD OUnetln batıp 
6,39 16.58 

Kasımın ilk gUnU 
Vakit Sabah Oğle lkln<SI .".l<§am Yatsı tmıal 

:S,1:1. 11,lSS H,<lO 16,58 18,33 4.,ST 

Ali Nuri DllmeÇ 
öldU 1-P 

Eski Roterda.m başşehbenderit1"!t 
Nuri Dilmeç, dün gece vefat e ~r 
tir. Cenazesi yarm öğleden sonr~ ol 
dıköyUndeki Neşe sokağındaki evifı 0' 
kaldırılarak Kara.caahmetteki • 

makberesine defnedilecektir. }.~ 

Ali Nuri, Abdülhamid devrinde f 
nıpaya kaçmış, orada istibdad ,.e 

di§ah aleyhindeki neşriyatiyle ~' 
yüz etmiş genç Türklerdendir. ce . .J 
rede çıkardığı "Davul" gaze.~~ 
yam1ğı yazılar, sarayı sinirlen<11l .... I 
neli yazılardandı. Son zamanlard~,. 
ki devre ait hatırahnnı Beyofl ~ 
frans~zca gazetelerde netrediyord~,dl 
derli sileeine taziyetlerimizi ı~· 
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~~üş~=-:= 
N~~h~k ve nmoa 

•ıııdan erkea k . 
dok okUQu 'v endı mesleği nokta-

tor, lllar e ders aldı: Mühendis 
Sısı ıye ıne • 
ihti' llıuauiın, ilah tnuru, deniz nakliyat-

Bası~· . •her rnesl k ·· "b' l'apltla•- .. a ıstifadc t . e mun tesı ı 
ıı: laz

1 
e tı. Okudular ve ne 

lii ın geıa· .. · · tU 2 l'tluhar . 
1 

ıgtnı ögren.diler. 
dij~cl Yazılı§ ;.•.r er d~,. Türkçenin en 
tı:o · 'Yeni tab· uınunesını nutukta gör-
"''l .: . ırlerin .. I . . . . da .... ııdıriJebiJ • soz erın dılımıze 
tı dUn1tu eceğini anladık; ki bun 

llıakn.ugu de ~~ında. bahsctmştim. 
1Stiyoru u un ıtnJası üzerinde dur 

1 lıtc bir rn. 
ış ~ckil!cn ~ole kelimelerin yeni yazı
. liusu ... • 

tıdd· aıg, nı"U . .. 
~ğ. 1 ıg, adliğ, hayatiğ, 

1 aıti es•-· er""•• «iden ... ., . 
g ile Ya 

1 
1 ılc yazılan kelime

,, 11uııda zı ıyor. 
i'a;o n a ladı .. 

tiı, 1 nisbı•• . gıın şudur: "i" eski 
lııc ~rnerine tı.ın arap harflerinden rn
do·dır. ÜzeriJap_d~ı' kaba bir tercü
ı.. &tudan d .. e çızgı olan "ğ" harf~ tıe 
'l(tfr ogruya T·· k . , 
rı ır. "i ·.. ur çeye nas bir 
tıııda g ' "rig"" k ı· . •on ne ac " ~ ırr....<:ıerinin so-

z'L·lltıda a ... s. Çıkıyorsa "•ciddiğ" nin de 
1•ıııı J n. ses 

tslti " 'l?..<dır. Öyleyse niçin 
11a ,_ Ya Yı rti b •• , 

§ıı;a nu~ 5 ı ye saplı kalsın? 
~hıı • 4tller • .. ga• • 

llıağıı · "• ına" 
_1ı ?tıenğ .. g~a, ınağden, yağni, 

)'O ~~diye k surgat, nefği hazine ... 
t~Ult: a.dar bunlan şöyle yazı-
Saııat 

llıeıı " • ınana ın d . . . 
• •urat ' a en, yanı, manı, 

'1e • nefi hazine 
ğen . Yazdığı . • 
nı lnıyorduk rn_ızr kendimiz de be-
nı 1.ı>'.or; 'l'{l -k Zıra bunlar telaffuza uy
.. : enınin kor çeyi iyi bilmiyen bir er-
....,l'eırd nu!m 
d u. B asına daha fazla ben-
a a unu g" du .. raPçanın h oren.lerden bir çokları 
!lıtıcrek eınzesıni ve ayrn harfini 

Ilı 'lan• <ıııj• at, tna'na 'd ~-· .,, , !?ten• .. , • ma en, ycuıı, 
"Qrn... sur at f'" h . Çe :-oqga kalk • ne • azme tarzında 

l'lın b·· ışıyotlardr B d T"" k d unyea· . u a, ur -
.,. lı. l1tiH1t. .

1
nde bir ikilik hasıl ediyor 

're • zıra .. 
ca•. n tığ, çı· aş~gı vukar:r ayni sesi 
s/•d!!n beri gi- .. sag, bağ. kelimelerini 
nı' &a', Yazrna ~tkçe bildiğimiz için tı', 
1 

11 rı iti ga kalkmıyorduk. Emin 
~ti Şayet b 

ddW'at sansa ıınlarr da eskiden arabi, 
t:ru Hul Y<irk, sonlanna "ğ'' koymağı 
~ l'l'ıa.yacaktık . 
ho "'"". 4 \, "'İğr ... ıuııu;; 

~ilt 1Yat, ı· · .. 
ğiı:a ll1ı ., gtına gıbı kelimelerde u-
''" :r. İlı:isı'na:• kesme rni var, belli de-
g~ ın o . 

harfin. rtası bır şey yani tam 

''ad .\~lama~ çılqa~dığı ses. 

8 ab ' kal" kelunesindeki "ağ" ile 
'llda ıınelin. b ita telaff ın aşındaki hece ara-

d .. tte Yok ... _uz noktasından fark haki-
u~u ·~r. A k 

"ga 11tnıer "a .. 
1 

nca arap harfleriyle 
•• _ Yıtt, t g aınak., da bir mevhum 
il.g" .' eyChh"' 

~a . dıye a uın ederler. İkisi de 
1.l'i b· y zdsa elbette T'" 1" d d ır vahd urAçe e a-

et olur. 

~ı.ıtu • • • 
1't g" le bize · 
di 

1
°steriy

0 
tınla noktasından bunla-

s er r. Fakat 1 k 
Yoıı · lllı.ıaı)i l.'!O torlar, m:.ihen-

a ... t tnler nuktu ·· d ... · di rn., akibe b ' n goster ıgı 
za tnaup b aşlamak için, nasıl ken-

llılar ulundukları b""l 1 · • 
llıuh ' ı.ıauıı o ge erın ru-
tcs ~rr:rıer der .ko~mcı.smı beklerlerse. 
j, llıı kiilt'" e ıınlayı değiştirmek için 
ıil.ret· ur ınak b ıne amJarımrıt.:a Önderin 
e1t1e Uygun k 

le tler. y ararlar verilmesini 
l'azaraa k oksa kimi öyleı kimi böy 
llasıı att§tklık olur. 

~e b . ı:nı, olan b 
!ih ı.ı l§te d'" .. azı kitaplar cihetini-
'"ı' ll'ra uşunrnek lazımdır. Maama-

ı a" . n111zcad b' ... Oıt'• .. a ır devre kadar 
ıı • ray" b' 

ı a"ait" " . ır de,•reden sonra da 
ar a • toı'' 

ı:ı tıılllarrı yazılmış. O eski kitap-
c Ok 1§. Esk' . lA • • . 

ti 1.ıtı1t1u ı ırn a ıledır cıiye ge-
tt·:· İliıde dş, bunlardan istifa.de edilmı·ş-
c.or e .. ı · 

l'llez. oy e olur ve kimse zarar 

<VA-Nu) 

bir çocuk 
ı.Ortak" Cesedi 
UQş , • o:tde M h 
b· ı>ır ar a nıutpaşa yoku.şundd. 
lt Sada d" C: erkek un yeni doğmuş ölü 
er:ıet ÇOcuk ce ed" tnu ll'ıorga k s ı bulunmuştur. 
ddehıll'ıunıtı~lclırllnııştır. Tahkikata 
-.....___, ık el koymustur. 

~ra -
llıvsdan düşen 

Ort . &dam 
~i akoyde T 
,,, ~ıi 30 anaşın fırınında çalışa!l 
atn-ıa... Yaşında Harun dtin 

ı- " Şevk t" . gece 
aydan at) e ın ıdaresindeki tram 

zı.ı.ğında.n :;ak isterken C'üşmüş, sut 
Yog1u h r surette yarala.nmış, 

as tanesine kaldırılmıştır. 

Ycniçarşı yokuşıı lstanbulun en temiz 

lstanbul kon·uşugor i 

Istanlda en temiz sokak 
neresidir bilir misiniz? 

Yeniçarşıda herkes neşeli, herkes gülüyordu. 
Vazalii1 : Habeıcı 

Galatasaray karakolunun yanından, 
Tünele doğru giderken sol kola rastlı _ 
yan ve Boğazkesene inen ilk cadde ye. 
ni çarşıdır. Sol kolda yüksek bir duvar 
ve sağda dükkanlarla başlıyan bu yol 
!stanbulda eşine pekaz rastlanan bir te. 
mizliktedir. 

Epey uzun bir zamandır bu yoldan 
geçmediğim için gözlerim gayri ihtiyari 
yilksek duvarın dibinde bulunan aptesa. 
neyi aradı. Meğer kaldırmışlar. Yolun 
üzerinde evi veya dı;Jkkanı bulunanlar 
bu halden pek memnun .• 

YUk:ıck Juv-ctrın bittiği ve daha alçak 
bir duvarın başla.dığı noktada bir Ha
midiye çeşmesi ve yanındaki kulübede 
belediye tarafından konulmuş bir me • 
mur var, buradan su alan sucuların te
nekelerini mühürliyor. 

Buranın en büyük derdini bu çeşme 
teşkil ediyor. Fakat bu dert bir ç(')k 
yerlerde olduğu gibi suyunun azlığın -
dan değil.. Sut.:ulann kavgasından şika. 
yet ediliyor. Hele kadınların ve çocuk 
ların buradan su alması Sdeta ves:ka 
ile ekmek almaktan daha güç oluyor • 
muş. Halbuki benim gittiğim zaman çe~ 
me başı pek tenha idi. 

Yol, yukarıda da söyle.eliğim gibi o 
kadar temiz ki insan imreniyor, gönül 
istiyor ki büt-:.in yollarımız böyle temiz 
olsun. 

Bu yol üstündeki bir garaj sahibiyle 
konuştum .. Yegane derdi, üstlerindeki 
salonda fazla gürültü olması.. Yoldaki 
heliinm kaldırılmasından pek memnun. 
lar. 

Garajın biraz aşağıınn.daki karyolacı 
da işlerin tıkmnda olduğunu ve hiç bir 
derdi bulunmadığını söyledi. 

- En çok hangi mevsimde iş olur? 
Diye sordum .. 
- Bu mevsim, dedi.. 
- Ne.den?. • 
- Bir kere herkes sayfiyeden iniyor .. 

Bozulmuş karyola somyalarını tamir 
etiriyorlar .. Sonra bu mevsim evlenme 
"lle'!'simi, tabii bu da işleri çoğaltıyor!. 

Ve ayni Yeni9(%r§'Uia böyle bir 

reniçarşmm meşhur H~mldiye- çeşrııesi 

Y eniçarşı çok işlek Lir yol .. Gelip ge 
çenlcrin çoğu kadın .. Resimde de gör. 
düğ>;,imüz gibi genç talebe kızlar güle oy 

ruya, gençliğin verdiği fütursuz bir 
neşe içinde yoldan geçiyorlar. Burada 
şikayet edilecek bir 2ey olmadığından 
dert görmeğe alışmış gözlerim ve dert 

mezbele görmek bfai ~rlmt§t1 

1ıer1ccs giilüyordu ... 

dinlemeğe alışmış kulaklarım bu vazi
yeti yadırgıyor. Fakat bu yadırgayış 
pekaz sürdü. 

Ben de yokuşu gille aynıya çıkan 
genç kızların neş'esine katıldım. Velha. 
sıl şu temizlik insanın üzerinde öyle ra. 
hatlayıcı, ferah ve neş'e verici bir tesir 
yaratıyor ki.. Eminim bu genç kızlar 
biraz aşağıdaki basamaklı berbat yoldan 
çıkarlarken ayni şekilde gülmüyorlar • 
d1. 

Bu hükmü kendimden pay biçerek 
veriyorum.. Çünkü basamaklı yokuşa 

gelince birdenbire ncş'em kaçtı. Bu yo 
kuşun hemen başlangıcındaki bir arsa 
gene resimde gördüğünüz gibi, çöplük 
ve aptesane olarak kullaruldığmı ilk 
bakışta meydana vuruyor. Galiba yu _ 
kandaki hela buraya nakledilmiş .. Yal 
ruz bir farkla: Orası kapalı idi, burası 

açık .. 
Bu basamaklı yokuştan kışın ve bil -

hassa karlı havalarda inct.:cklerin hali 
şimdiden gözümün önüne geliyor da 
zavallılara acıyorum .. Hoş, kuru hava 
da da ikide bir ayağı burkulmak tehli.. 
kesi de yok değil. Ben kendi hesabıma 
her gün bu yoldan inip çıkmak mecbu. 
riyetinde kalsam, Boğazkesene inen 
Yeniçarşı yolunun dolambaçlı, fakat 
çok temiz ve düzgün -olan yerini tercih 

ederim .. Yokuştaki manzara Yeniçar§l 
cadesiyle tam bir tezarl teşkil ediyor. 
Orası ne kadar temiz ve düzgünse bura 

st o kadar berbattır. Bu basamaklar 
şüphesiz ki insanların kolayca inip çı • 
kabilmelerini temin için yapılmış. Fa. 

kat bugün o gayeden ne kadar uzak .. 
Yeniçarşıı.:addesinin tam Boğazkesen 

caddesine kadar olan kıı;.nu hep ayni te. 
mizlikte .devam ediyor. Şu ke~tirme yo. 
kuş ta bir düzeltilse doğrusu söyliyecek 
bir söz kalmaz. 

Sonra yokuşun basamakları pek he. 
sapsız yapılmış. Yamri yumru taşların, 
çukurlann ve tUmseklerin insana yürür 
ken verdiği azap yetmiyormuş gibi bir 

pjlljRn'Q'o'}JARfH 
395 sene evvel bugUn, 

Uçan Türk 
re tYJ ~ ltlı uıı es ı d lYı 

Uçma.k fikir ve hevesi, en evvel 
şarkta. doğmuştur. Hele eski TUrkler. 

de u;ınak keyfiyeti hayatın, hayalin 
sonu sayıldığından .. cennet'' in türk
çe adı ''uçmak" olarak ka 1.mıştır. ML 

raçta ve !sanın göke çıkışında dahi ta.. 
mamiyle uçmak fikir ve fiili galiptir. 

Süleymanm tahtı da havndaydı. 
Nemrud üluhiyet davasına ve Al

falı ile müsabakaya kalkıştığı zaman, 

tasavvur ettiği bir nevi uçurtmanın 

üstüne diktiği direğin ucuna et parça.. 

lan v~ uçurtmanın etrafına. da dört L 
ri ve aç kartal bağla.mıştr. Kartallar 
açlıkla eti yakalamak için havalandık_ 
ça, et parçalan yükseğe kalkıyordu. 

Uçurtmanm üstündeki adam da, (AL 
ll:lh) diye güneşe ok atmak saflığında 
bulunmuştu. 

Uçmak Yunan esatirine de girmiş -
tir. "Deval' in oğlu "!kar" babasiyle 

beraber hapis olduğu Giriddeki fel8-
ketten kurtulmak için, vücuduna kuş 

tüylerini, balmuınuyla. jlapıştırmış, 

yaptığı kanatlarla uçup AdalardenizL 
ni geçmek !stemi§ti. Fakat babasmm 

m6.ni olmasına. rağmen, tecrübeyi yap
mış, fazla havalandığı için balmu.m.la

rı güneşin hararetiyle eriye?'ek "İkar" 
denizd düşmüştür. O zamandanberi es

ki Yunancada Ada.lardenizinin bir adı 
da "İkar denizi.0 kalmıştı. 

"İma.mUllUga,, adıyla anılan Tür. 
kist.anlı meşhur (Cevheri) de 1002 

milad yılında, yani bundan 935 yıl ev
vel bugün ııçmıya teşebbüs etmiş ve 
düşerek parçalanmıştır. 

Cevheri, kuşların uçuşlanru tahkik 
ve tetkike ve sonra taklide başlıyarak 

iki büyük kanat yaptı. Nişaburdaki 
cami damınm üstüne çıktı ve kanatla-

rını beline bağlıyarak orada toplanan 
ahaliye: 

- Ey cemaat! Bugün insan T.ekası. 
nın nelere muktedir olduğunu göster
mek için, gökyüzünde benden evvel, 
hiç kimsenin yapamadığı bir işe giri.. 
şeceğim. 

Diyerek, kendisini damdan aşağı bı
raktı. Bir müddet kanatlarmı muvaL 

fa.luyetle VP. aksamadan kullanarak 

uçtu. Fakat bu sırada ini bir rüzglr 
çıktr, rilzgirm bücumlanna karşı kc. 
natlarmı idare edemedi, dUşüp öldü. 

Hüseyin Ril§fü Ttrpan 

Bal.ıkçılar arasında 
kavga 

Rumelikavağmda. oturan balıkç• 

Sürmeneli Seyfi ile yardımcısı Yakup 
dün alacak yUzU.nden kavgaya tutuş _ 
muşlardır. Seyfi fazla kızınca çakısını 
açmış, Yakubu sol kolundan ağır su. 
rette yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Otomobil kazası 
Kadıköyünde Moda. caddesinde ma.. 

ıiifaturacı Bahur hususi otomobili ıle 
Altıyol ağzından geçerken Bedia is -
mind"! bir kadına çarpmıştrr. Bedh 

vücudunun muhtelif yerlerinden yara. 
Ianm..,, Haydarpaşa hastanesine kal 
dırılmıştır. 

buçuk adım geniıliğindeki basamaklar 
dan inerken de topal topal yürümek 
mecburiyetinde kalıyorsunuz. Yüksek 
kald.mmın merdivenleri bunun yanında 

pek düzgün kalır deı;sem, vaziyetin ber 
batlığıru her halde tahayyül edebilirsi 
niz .. 

Yeniça.rıı yolunda pide satan bir a
dama_ rast geldik. Belediyenin verdiği 

bir kararla pideler ya yarım ve yahut 
ta birer kiloluk olacaktı. Ralbuki bunlar 

haydi haydi üç yüz: gram gelsin, ger1 
kalan iki yüz gramı ne oluyor, \ıilmem? 

Velhasıl ıu, adına Y eniçarır denen 
yol, muhakkak ki İltanbulun en temiz: 

caddesidir. Fakat itin garibi nerede bi 
liyor musunuz:? Yeniçarp: bitip te B·o. 

ğazkeıene baıladı mı, temizlik te niha. 
yete eriyor •• 

HABERCi 
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Kendi ayağlle Moskovadan Berllne 
gelmtşken Enver paşanın da işini 

bltlrmeğe karar vermiştik 
~pelyan: 

- Enver pap.nın Talat paşayı ziya
ret etiği gün Talit paşa Mısırlı, Hintli 
ve Suriyeli bazı müdJmanlan evine da
vet ederek .. İlllm cemiyetleri ittihadı,, 
adiyle bir teılı:ilAt vücuda getirmek tek
lifinde bulunmuıtur. Müzakereye itti
rak edenler bu teklifi kabul etmiıler, 
hattı nizamnamenin hazırlanmasına da 
karar vermiılerdir. Şimdi vaziyet bu 
merkezde. 

Eftyan: 

- O halde bu mesele doğrudan doğ
ruya bizi al!kadar etmez. 

Zakaryan: 

- Bilakis. fevkalade alakadar eder. 
İttihat ve Terakkinin bolıeviklerle teı
riki mesai etmeıi aleyhimize netice ve
recektir. Bu it:barla her şeyden evvel 
bolşeviklcrle arası çok iyi olduğu anla
tılan Enver pa~anın Rusyaya dönmesi
ne mini olmak lbımd•r ... Bana kalırsa 
bu fıraatı kaçırmamalıyız. Mademki 
Enver pap kendi ay.ıl:iyle Bcrline gel
mittlr, hakkında veril-:n idam hükmünü 
burada infaz etmeliyiz .. Bu teklifimi re
ye koyuyorum, kabul t>denler el kaldır-
ıın ...• 

Reisin teklifi müttefikan kabul edil
mi§tir. 

Arkadaı Zakaryan s8zlcrine devamla 
dedi ki: 

- O halde bu kararımızı Cenevre ve 
Puis merkezlerine bildirerek derhal 
Usvtbini rica edelim.. Ondan eonra T. 
l~t Paıayı takip eden arkadaılara ayni 
umanda Enver Pap ıle de alakadar ol. 
malarmı bildirelim •• 

Ben - Müsaade ederseniz bir tey de 
ben aöyliyeyim: Ben yarın sabahtan iti. 
baren tarasıut itini deruhte edeceğim, 
Enver Paıa ile de meıgul olurum. 
Zaka~w- Sl!rfiıftha Berlini bilmi. 

yorsun .. Elıver Pa§a Bcrlinin kurdudur. 
İzini çabuk kaybettirir.. Sen yarından 
itibaren Tallt paıa ile meşgul ol kifi .• 

Ben - Maksadımı anlatamadım .• 
Ben Enver Papyı takip edecek değilim 
ki.. Taltt Papnın evine girdiğini gö. 
rünce bir tatla iki kut 'birden vuraca 
ınn.. 

Zakaryan - Onun için de Cenevre 
nin ve Pariıin talimatını beklemeliyiz .. 
Şimdi gelelim yarınki • proğranumıza: 
Yann aabah Apelyan arkadaş, Teh _ 
liryanı bir Almanca boı.;asına götüre 
cektir. Arkadaı Tebliryan gündü% Ta. 
l!t Paşanın evini tarassut edecek ve 
akıam ilzeri Apelyan ve Eftyanın refa. 
katinde olarak danı deraleri almıya baı 
uyacaktır .. 

Ben - Allaha a,cma bırakın ıu il -
tifeleri.. Ben buraya danaetmeğe, Al 
manca öğrenmeıe. eflenmeğe gelme • 
elim. 

Zakeryan - Lltife telilı:ki ettiğin 
tedbirler ileride hayatını kurtaracaktır. 
Bu proiram bir haf ta aynen tatbik e. 
dilecektir. Bu müdet ztrfında arkadaı 
Tehliryan bir defa dans salonunda, bir 
defa da eve dönUıUnde odasının kapısı 
önUnde bayılıp yere düşe1.:ektir. Ust ta. 
rafmr gelecek haf ta kararlaştırırız. 
~pelyan - Demek ki bir hafta sonra 

toplanacafu: .. 

- Zakaryan - LAtife telakki ettiğin 
hafta ıonra olacaktır, fakat Cenevrcden 
veya Pariıten mühim bir talimat geldi _ 
ii takdirde •e yahut burada herhangi 
beklemediiiıniz bir hadise zuhurunda 
derhal f evkallde bir toplantı yapanz. 

ApeJyan - Gelecek toplantı nerede 
yapılacaktır. 

Zakeryan - Her zaman burada top. 
lanınak doğru değildir. Haftaya bizim 
evde toPlaruı u. 
Arkadaı Zakaryan cdseyi kapatmaz. 

dan evvel Cenevre ve Paris merkezleri. 
ne keJide edil<.4.:ek telgrafı kaleme aldı 
ve Eftyan •aaıtasiylc telgrafhaneye gön 
derdi. 

Tplantıya nihayet verildikten sanra 
bir mUddet 8teden beriden görü~Uldü. 
Bu meyanda Almanyaııın dahili vaziye 1 
tinden bahledildi. 

:Arkadqlar, Almaııyanm baıında 
sosyal demokratlar bulundukça TaJrl&k 

fırkasının Almanyada kolaylıkla faali. 

yetine devam edebilecefi kanaatinde bu 
unuyorlardr. 

Bilha11a Cumhurreiıi Ebertin Taı • 
nak rüeaasiy1e ıahıi dostluk baflan ile 
bağlı bulunduğu, bu itibarla Berlinde 
yapılacak ıuikastlerde reıml Alman 
makamatı tarafından herhangi bir zor . 
luk çrkanlma.r muhtemel bulunmadıfı 
ileri sürülüyordu. 

Gece yansına doğru Zakaryan ve 
Kalustyan da evlerine gittiler. Arkada. 
ıım Apelyan da odasına çekilerek beni 
bir defa daha düşüncelerimle baıbap hı 
raktı. 

TafAt paşa ile 
1' arşı karşı ya 

Apelyan sabahleyin ~rkenden odama 
girerek, Almanca hocasına gideceğ:mizi 
çabuk hazrrlanmarru ıöyledi. Erkenden 
derıe gidenıiyeceğimi, daha evvel yal. 
mz başıma Talat Paşanın ik~metgahı 
civarında tetkiklerde bulunmak istedili 
mi. hct.:aya öğleden sonra da gidebhe
ceğ:mizi bildirdim. 
Arkada}ım teklifmi kabul ederek i~i. 

ne gidince ben de sokağa fıladım ve bir 
gUn evvel geçtiğim yollan takiben 
': ... Iat Paşanııı oturduğu Hardenbcrı 
sokağına ıirdim ve sol taraftan ilerleme 
ğe ba§ladım. Bir hissi kablelvuku bana 
suilcastin bu sokakta yapılacağını haber 
verdiği için, ldcta bu ıokağa alıtımk 
istiyordum. 

İkinci defa olarak ayak bastığım 
Hardenbcrg ıokağına girer girmez he. 
yecanım yeniden artmııtr. Bu~ rağmen 
t0kaktaki bUtUn binalan, dükktnlan bi
rer birer ve dikkatle takip ede ede, Ta
l!t Papnm evine doğru ilerliyordum. 
4 numaralı evin tam karıraına geldifim 
zaman kalbimin daha fazla çarptıfını 
hi11ediyordum. Heyecanmu zaptederek 
sokağın ı#.:una kadar cittikten 1011ra, 
mukabil taraf tan, yani, bu aefer de Ta. 
l!t Pqanın evinin bulunduğu taraftan 
geri dönmeğe batladım. 

İlk defa olarak Taiıt Pqanın evinin 
önilnden geçecek, belki de onun bastıfı 
ta§lara aya'c basacaktım. Talat Paıanın 
evinin önüne gelince bk saniye durdum 
ve arkama bakmak bah-tnesiyle Talat Pa 
şanın bah5esine b:r göz attım. Bahçede 
ve ön pencerelerinde kimseler görün
mijyordu. 

Bu esnada sokak kapısının birdenbire 
açıldığını görünce, gayri ihtiyari adım -
tarımı sıklattırarak oradan uzaldaımı
ya baıladım. Biraz ilerledikten ıonra 
beni takip eden olup olmadığını öğren
mek üzere bir tütüncü dükkanının önün 
de durarak bir paket ı.:igara ve bir kutu 
kibrit istedim. Ve vakit kazanmak için 
dükkincıya yüz marklık b!r kağıt uzat
tım. Tüt•:incü yilz markı bozmakla meı
ıutken ben de scrbest~e sokağı tetkik e. 
diyordum. 

Arkama bakınca, az kalsın bağıracak
tım. On adım geriden Tal!t Pa,a bana 
doğru geliyordu. Yanında tanımadığım 
bir adam daha vardı. Meçhul adam Ta. 
l!t Paıaya bir şeyler anlatıyor, paşa da 
dikkatle onu dinliyordu. 

Talat Pa§&nın artında gri bir pardeıü, 
batında koyu renk bir ıapka, eUnde de 
baston vardı. Nerede iıe yanımdan ge
çeceklerdi. Derhal sırtımı çevirerek, tü
tüncilniln bana verdiği paralan aaymı. 
ya baıladım. 

Bu sırada Tal!t Paşanın arkadaıı ya
nıma sokulmasın mı? Meçhul adam ar
kamda duran Tal!t Pa,aya hitaben ve 
Tilrkçe olarak: 

- Müsaade ederseniz gazeteleri ala. 
yım, dedi .. 

Talit Paıa derhal ıu ~·evabt verdi: 
- Amma çabuk. bu aabah geç kaldık. 
Tütilnrunün gerek meçhul adamı, ge-

rek arkamda duran Tallt Paıayı hür -
metle aelimladığmdan her ik:sini de tL 
nıdığına hükmettim. Nitekim ~bul a
dam hiç bir ıey aöylemeden, tütüncü 
gilnlük ıazetelerinden birer nüaha top
ladı ve hepsini birden ona verdi. Meçhul 
adam teıekktJr ederek, bqı ile tütüncü. 
yü ıelamtamakta olan Tatıt Paıanm 
yanına gitit. 

(Devamı var) 

Ki ark Geybl 
Karoa Lombartıa evıanabnamek nçnını 

serbest kalmak ıstıycır ve 

Karısına ta·m 250 ·bin 
dolar • 

verıyor 
--==----==----__,-1 

DufUn Hollvudu tual eden en ınUlılm 1 
hAdlse, Klark Geybl'ln boı,anmasıdır. Bu tne. 
aele etratmdakl ded!I l.ılar, yalnız "düşUk 

çenelerin., detu gazete •ayfalarmm da, en 
mUhlm mevzuu haline gelml.1Ur. Herkea bun 
dan bahHdlyor, herkea, bu meaele hakkmda 
yeni yeni tiavadlaler 110ruyor. 

:nnı&ldka. Klark Geybl, eaaaen ayn yqL 
dıfl k&rw Re& Longhamdaıı bofanıp Karol 
Lombardl& evlenmek için yllzlerce bin dolar 

~·) 
ISTA..~BUL: 

18,30 T&nbur1 Cemil pll'lkları, 19 çocuk tL 
yat.ro8U, Aalan, kaplan ve salre, 19,80 kon. 
ferana, Ali K&ml .Akyüz (çocuk terblyui), 
20 Rıfat ve arkac:l&§lan taratmdan TUrk 
mu8lldal \'e halk ıarkılan, 20,SO Ömer Rıza 
t.ar&tmdaıı arapça aöylev, 20,45 Belma ve ar. 
k.adqlan t&ratmdan TQrk mualk1a1 ve halk 
,arkılan (A&t ayan), 21,l~ radyo tonik o. 
pera CLaboheme), 22,15 Ajana ve borsa ha.. 
berlerl ve erteat gUıılln programı, 22,30 PlA.k 
la 80lolar, opera ve operet parçalan, 23 ll01l. 

Btl'Kaq: 
18 Pllkla Jıa!1f mllzik, 19,•5 kUçük orkea. 

lra, 20,36 daD8 pl&klan, 21,SO mandolin ve 
PiYi.Do, 22,015 prkılar, 22,415 kate komer. 

Bt7DAPJ:şn::: 
18,M pllk, 21,30 Bulapefte konser orkeaL 

raanını kODNrl, 

19 p!lk, 20,1:> bando konseri, 21,15 asker! 
orkestra, 23,30 hafit mlltlk ve dans bavaıarı, 

VARŞOVA: 

21 konser, 22, mUzikll piyes, 23,05 aen!o. 
nlk konser, 

Beyoğlunda: imam sokağında 

MODA 
Lokanta ve Birabaneıi 

Sarıyer: CANLI BALIK 
tubeai dün parlak ıurette açılmıtbr. 

Bilhaaaa mefhar pntöz Bayan 

OLGA SANTZEZ 
nefis ~e mükellllllf"J ıarlalariyle 

dinleyicileri aaıyedecektir. 
RUMEN ORKESTRASI 

MANDOLiNATA 

wırmlşscde, kadın, b!I! ayrılmağa mll\·ala. 
kat etmemekte ve yeniden mUhJm meblAğlar 
fstentektedlr. 

Klark Geybl, son defa gazetecilere ver(!!. 
iti bir beyanatta, Karo! Lombardla evlenmek 
Uzere karıaından ayrılmak istediği bu.usun. 
d4k1 hnbcrle.rl ~p elmtı ve ı!lylA d•ml§. 
tfr: 

••_,. Valda Rea Langhamdan tamamlle 
ayrılmak istiyorum, fakat hllrriyeUml elde 
etmek için yeniden mUhlm ınaddl !edakdrlık 
tar yapmağa hiç de niyeUm yok, çUnkU eaa.. 
sen, ayrılmak için, eimdlye kadar, ona, tam 
250.000 dolar verdim. Diğer taraftan, linema 
y.ı terketmedcn evvel yeniden evlenmeğe de 
hiç niyetim yok!., 

Bu iddialarına rağ'men, onu yakmda.n ta. 

Ho11vud
1 veni tipte yııdıı 

an yor 
Hollvut, yeni .ınama yıldıZlat1 

dır. Film yıldızı olmak he\·es ve ~ 
olanlar için bu, bulunmaz fırsatı 1 

rldir. Yalnız Holivuda ba~vurınadaDıat' 
ba§kalannm aenc!erdenberl yaptık 
rUbelcr(!en faU!ade etmek makUl blr •• tı 

cvstıolur. Bu sahada en salftlılycUI z ti~ 
Holivuda yıldız olarak girmek ııı ,.uıl 
Uk &ıce §U hususlara dikkat etrnele 
mlyeUe tavsiye ediyor: el 

ı - Hollvuda mUracaattan e~ 
de. b&§ka hiçbir yerden para alJll sııı 
olduğuna gl:lre, 6 ay iyi §eraltte :,-a 
klil bir para bulunmalıdır. 

2 - Kendlnlz1 meşhur yıtdıZJars ~ 
meğe çalışmayınız, çUnkU Hoııvud ,..,... 
te ve ytnl busustyeUer(!e yıldıı.lat • 
tadır. Holfvudda .ınuvaI!aklyetın e~ 
prtı, orlf.naı bir Up arzedobllıne1' ' 

3 - Zengin ve çeııuı elbiseler. ısııJ 
olmanın earUnrmdıındır. 

• - Hollvuda mUracııatınlzde. ora(tl> 
ka hiçbir me§gullyet aramamak ll 
ğinl habrlamalıamız. ÇUnkU fcap fil 
gılrebllmek ve kendilerinden Ttıll~ 
bilmek o kada.r zordur ki yaınız b 

U%Un bir zaman ister. 

t1bso nıyan birçok kimseler, Klark G~1ı 
K11.rw LOmU4ıUı ~nlljl ı,.ın l·cır dJSl'f 
nlmak Jstediğinl, güzel aan§ıD )'11 

pahasına olursa olsun evleneceğini. 
el bit §imdiden Holh-ud clvarmdıı güz 

yaptırdığını •llylUyorlar. ıı1f 

Karısı Reaya bellnce, onun, k~ 
kolay kolay serbest bırakmak l.lte?XI ııl' 
la§tlıyor. Kocaamm bir milyon dolat 
vcU bulunduğunu ve bu scrvcUn hlÇ 
.sa yanaınr kendi.slno vcrmcdlkcc. onu 
mıyacağtnı atlylemcktedlr. ............. _. .................. ~ 

1 
Bugün matinelerden itibaren 

2 ıah-escr - 2 birinci ır.ükafatL film - 2 harika filmi birden göııterecek 0 .,, 

SA KAR YA sinemasına 
Mutlaka gidiniz. Görülmemi§ zafer mesleğini takip eden ve 

HARRY BAUR-MARIE BEL- RAIMU - PlERRE 
RİCHARO WILLM - P1ERRE BLANCHAR - FERNENDEL..,, 

FRANÇOISE ROSA Y ve LOUIS JOUVET'nin muhtetem temsilleri ~ 

Bir Balo Haflrası 
§aheseri ile Sacha Guitry'nin rnc§hur filmi olup en son İngiliz, FransıJ fi 

İtalyan yıldızları tarafından temsil edilen 

lngiltere tacının incileri 
Bu proğram; ı.:idden ka~rılmryacak müstesna bir proğram olınakJa b" 

raber kıymetli mükUatlan olan ente.rnasyonal ı.mumi müsabakaya it~ 
hakkını vermektedir. 

Bqünkü ıeanı saatleri: 

Bir Balo Hatırası : Saat 2,5 - 6,5 ta. 
lqiltere Tacmrn incileri: Saat 4,5 - 9 da. 

RuhnUvaz parçalan terennüm etmif 
ve halle aon derece memnun kabmt

tır. Öğle yemeklerinde saat 
12-13 l-2 arasında orkestra 
nefiı parçalar çalmaktadır,. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizıtl' 

1 
m.mı Parumı .;:=.=::.=;;---:-

1 tnuaaı Ekonomi ve 
Arttmna Kurumu 

mımmmaamnmm:m:s ...... .::11:::::::-.:::· 

ve bntnn ağnlanmzı derhal keser. 

icabında gUnde 3 k••• ahnablH .. 
isim ve markaya dlkkaL Taklltlerlnden sakın"'' 



'-c•:•ıreayet ve aşk ıromaıno 
C!lr11tıe'aln bu ıuzeı roınaTı• (VA.NO) taratmd&D turkçeye çevrtlmJftlr. 

~ -49-
ıye ded' .... :a 1 ki: \ ~etin u kadın 

b' faı1ini t rn Ortaya çıkması cina-
ııc b' Cnvir h 

- Acebı mUteveffaya mı benziyor 
diyeceksiniz? Ben o fikir.de değilim. 

- Hayır. Söyliyeccğim o değil. de lı ıt ıcy Öf re .uıusunda maalesef 
dluk uııa. bir lı: tmıyccek. Esasen ben 

berı ha 1
Ytnet vennemiıtim. Şim-

~ tnbatJca bi • . . p r ı.ı takıp ediyo-
Uato: 

'l:>ıı 
21Qı. "'rt ldtiden 1Uphelenmek li-

.... .\t..abt? 
1t>'l' Bunu ııs 1 
f~llrıinlı Y iyen ben delilim. Siz 
llıt Yeden d ~lrı ortaya ıerdifiniı 
bir tle ltııı, 0 ayı Uç ki§iden 1Uphelet. 
ltr(lıareket edcrnezainiı .. (Eliyle ıeri 
'"r. atıııı1l

1Ptr.) iki cigıra ağızlığı, 
• ı11~3 arı ve flUt U 

unutma ··• nutmayın ... 
~u-ı Ytn, dostum ·••ye b' . 
lu eınad&ır ~yret nidası alıverdi. 
~ılltte ih kapı açddı. 
' Ne tıyar bir memur belirdi 

Vlr? ' 
:: :Ocnıınıcı ba , 

Gctd· ;ıan ... 
' G ı tni? 
°l'fho C}di, 

• arkad 1 ...... tıt aş arına. 
•!ntz taıçryr . d' . 
cıı • Oitinı tım ı bıızat görceck-
ıc n de •ize ~ içeri, bayan. MUsaade e
li crıdlıi errını'y Fu.rniyeyi tanıtayım. 

Ylc aıab.;ı Yettendır, Annenizin kat-
tlt d ~ar İ§lc dı a bay :p me§gul oluyor. Bu 
,...: tdecctı t~rodur. O da bire yar-

tnrıurı 01 çı kendisiyle tııuımaklı 
,_ ~.,. .. _ uJ~ıunuz. Madam Rihırdı ... 
ll'eaı -ın ız lin 
111 

ilde fak c kızı gayet zevk da-
tr bir '«td~t baılt giyinmit güzel, cs

leend' . ndr. 
~tt ıııyıe ._ __ 

' 1 terbi .-.u§tırılanlara elini u-
~ ...... :Oot Yelice sözler söyledi. 
~ ltarırsın~ıunu iateneniz. bu vazi
t ~!'tını, ~: •nne m~ab?eti hiasede
~ önırunı lll hi11edebilırdim? Bil
t~ doı,Yı ' bizim için meçhul ıebepler 

i h:.iyUd;nernden uzak geçti. Ökıüz 
ı:-, rn. 

tt?ı. ~i""-n" r -~ lıduı '" ... ~u •• : •• 1·•-p .ı • ....ı.. 
,. tıınc .:ı •• ' okucıu~u mUeueaenin mUdi 
"!l:ı -..ır Çok i · l taj gjb· yı tey er söyledi. Onu 

...., li 1 sevdiğini bildirdi 
tcrllıı. •ltltırnda d . • ..• 

-,tir ı . d . aıma ıyılıklcr gö~ 
...... ~.. edı. 

~ ıtıa.cıa:;seseden ne uman aynldı-
~atı ...... On •eki 
~ lllr ltaıa ı ya§rnda, efendim. Ha-
ıı~cıa tnan~~ağa başladığım vakit ... 
~ta katandı r, sonra da terzi olarak 
U ' 11disi, 0 ırn. Kocamla Niste tanı§trm. 
'tt'rc haıı~:da. Amerikaya gitmek 
lt "ardı. 1d ıyordu. HQlandada iılc
cft. '1ıadara d.:ıatesef bir mtiddet sonra 
t' ltcndi ?nrnek metburiyetinde kal
e ~at ltcnd~Yle birlikte gidemedim 
'litrıi Ban ııiyle çok geçmeden birle1e~ 

Arı... 1Yorurn bil"-.... :a . 
~Ot4u, Qih~rdı F'ranıızcayı gayet iyi 

•nta.nıaı.: ercce ki, Fransız olmadı-
- ll' rnUınJcun de"'ildi lcla ıo • 

t~"' 'tabit~ nerede haber aldınız? 
~ !tadının ktiyle gazetelerden. Bu malt 
tf~dircırıızd ızı olduğumu bilmiyordum. 
il liditeırıı en telgraf alınca anladım. 

lıtı z, •Yni 
tı,• .•drcıırıı d zamanda noter Tibo-

lrıın •dr . .e bana veriyordu. Anem 
il eıını k d •. 

ced· U&ro, dal en ıııne bırakımı. 
1• gın dalgın baıını önüne 

•o <:itnç kadı . 
}' l'du. l<'aıc na hır takım sualler daha 

eni b· at illa.da ı· r Jta ır ley .. v 111• ızc ın kızı, onlara 
b ~atını ogretemıyordu. Annesinin 
ıtzı b· • Yaptığı ni' b • iltrıi .ıra aha ışlerini kati-

Ot Yordu. 
ltıı Urduğ 
tıı ' Uç crJc ğu otelin adresini bilairen 

dı. e e veda etti ve onlardan ay• 

l?urniye• 
-~ . CaJt c kadar i k' Ott "aıiyct n ıaarr hayale uğrana-

•t ay, "'le ' azız:mı • dedi. - Bu ktt 
" t'lt ;ıo ınca b · 
il'! • Utnıu ırçok ıeyler tasavvur 

C\t. ere kapıld k H lb 
"'· •ll<iiyef b. ı · a uki onun "'- ı ızc bir .. . 

ıey oğretmıı olma 
l>ulr o da · · . 

l Onun d • ıçını çekti. 
lıılıyord • Uınitsizliğe kapıldığı an-u. 

);. - liay &ti, ır... Pek de o k d b a ar oı de-

- ~için? 
-ı· 

~İbiyi .... 1ra bu kadını bir kere ••• görmüş 

..... " k - 13 o canım. 
tctr eliti ele k d. . . 

ırrı. • en ısını birisine ben-

Hatıralarımı canla:ıdırmak için uğraşı-

yorum. 
F'umiyc, ona merakla bakıyordu. 
- Madam Jizclin ortada bulunmı

yan kızı ılıi daima al!kadar etmiıti 

zannederim. 
- Evet. 
Puaro, kıtlarını çattı: 
- Madam Jiıelin ölün-Nnden isti

fade umanların hepsi Lence 1Upheliydi. 
Onlarla alikadar oturum elbette ... 

- DQğru. Fakat bütün bu nazariye
ler bizi ne diye alakadar etsin? 

Puaro, cevap vermezden evvel bir 

mUddet dU1UndU. 

Nihayet: 
- Azizim 1 - dedi • Madam Jizelden 

muanam bir servet kalıyor. Bu servete 
konaı.:ak her kimse ondan birinci dere-· 
cede §ilphelenmem lazım gelmez mi? 

Tayyarede Uç kadın ıeyahat ediyordu. 
Ilunlardan biri Venct'a Ker, yani meç
hul bir ailenin kızı. Lakin diğerleri? 
madam Jizelin hizmetçis'.nin bana söy-

lediğine nazaran, rnür'1bahacı kadmm 
kocası lnıiJiJ:mİ§· Bence tayyaredeki 
kadılardan biri. mürabahacının kıu. 

ikisi de, onun kızı olabilecek yaıtaydt. 
Ledi Horbüri, vaktiyle bir muzik holda 

aktristi. Mazisi gayet karanlıktır. Tiyat 
roda da başka bir is!m altında çalt§ıyor
muı. Mari Greye geline~ o da bir ye
timhanede yetiıtirildiğini söylUyor. 

- Ah. ah 1 Demek ki zihniniz böyle 
çapra§ık yollara saptı. Dostumuz Jap 
bunlan duysa sizi çok saf telAkki eder 
ha .... 

- Zevkim için her ıeyi müşkülleştir. 
diğimi zaten iddia ediyor .. 

- Görd~nüz mü ? 
- •• Iaamaiih aldanıyor. Ben rl.aima 

en basit şekilde hareket ederim. Ve hiç 

bir zaman bir hakikatin karıısmda inat 
etmem. 

- Fakat bu ıcfer aldandınız.. İtiraf 
edin .. Anna Moriıodan daha başka şey. 
le:- bekliyordunuz. 

Puaro'nun oteline yaklaımışlardı .. 
Kapıcının yazı masası üzerine kQnul -
muş bir şey Furniye'nin zihninde Pua. 
ro'nun sabahleyin söylemiş olduğu bir 
sözü hatırlattı. 

- Size hala teıekkür etmedim .. Hal. 
uk siz beni düıtüğüm bu hata hakkında 

ikaz etmiştiniz .. Ledi Horburi'nin ta. 

bakasını Dupon'ların ağızlıklannı not 
ettikten ıonra doktor Brian'ın flütüne 

dikkat etmemem büük bir hata idi. Dok 
toru her ne kadar mücrim saymasaın 
dahi.. 

- Niçin?. 
- ÇünlN bana o hi::si vermiyor .. Öy. 

le bir adım olduğunu sanmıyorum. 
Lafını kesti.. 

Kap~.:ının yazı masası önünde ayakta 

duran adam, elini flüt kutusu üzerine 
koyarak döndü. 

Puaro'yu görünce yüzü güldü. 
Puaro ona doğru ilerledi. Furniye 

usullacık çekildi. Brian'ın kendisini 
görmesini istem:yord:ı. 

KıJçük polis hafiyesi selamhyarak: 
- DQktor Brian l _ dedi. 
- Mösyö Puaro! .. 
Biribirlerinin ellerini sıktılar .. Bri -

an'ın yanında bulunan kadın asansöre 
doğru ilerledi.. Puaro hemen usullacık 
ona dikkat etti ve sonra doktorla.. · ko -
nuımağa başladı. 

- Nasıl oluyor, doktor, hastalarınızı 
terkedebiliyorsunuz? 

(Devamı var' 

HABER - 'i\liıam 1X>1tU1 ! 

= MÜsolinin~i=n=~=~=====~~~~~=::!! 

tayyareci oğlu 
Verilen bir habere 

göre ispanyada 
liaybolmuş 

Fransızca Maryan gaz.etesı, son gelen 
nüshasında, "Bir gaip mi?., ıerlevhası 
altında şu haberi vermektedir: 

"Bundan birkaç gün evvel - ne teyid 
ve. ne de tekzib edilen bir şayiayla. .. 
Musolininin oğlu BrUno Musolininin, 
teğmen Vitoliniyle beraber, 79 Savoya 
bombardıman tayya..resile, Majorka a -
dasından kalkarak Barselon Uz&inde 
yaptıkları bir uçuştan, bir daha av. 
det etmedikleri haberi verilmi§ti . 

Filhakika, son hava hücumu esna -
sında, Franko kuvvetlerine mensup iki 
tayyare, hükümetçi kuvvetler tara... 
fından düşürülmüştü. 

Bizeo filosu, geçen ayın 26 sında, şa 
fakla beraber Ostiyi terkederek, üç 
saat sonra Palma dö Majorka vasıl 
olmuştu. 

Filo, buraya vasıl olduktan birkaç 
gün sonra, Musolininfo oğlu 'Şam • ts. 
tr" hava yarışını knıA- .. n diğer altı 
arkada~iyle beraber, balıkçılar köyü 
olan Barselonetayı bombardıman ede
rek, bir mektebi tahrib etmişler ve el. 
1i dört çocuğu katletmişlerdi. 

Ertesi gUnU, yine bir bombardıman 
esnasında, f ~ist tayyarelerden iklıJi 
dcniı.e düşürülmüş ve içindekiler öl -
müşlerdi. 

Bu düşürülen tayyareler içinde. 
Brüno Mu.solininin tayyaresi de var 
mıydı? Eğer buna müspet ceva.b veri. 
Iebilirse, çıkan şayianın doğru olduğu 
hususunda kat'iyyen şüphe edilemez. 

Bundan iki sene evvel tc;şkll edi!en 
ve Disesperata adını alan filo içinde, 
Musolininin iki oğluyla, damadından 
başka, diğer me3hur tayyareciler de 
vardı. Ve bu "meşhur0 filo, Barselon. 
daki çocuk katliirnmdan başka birçok 
tahribat ve katliamda daha bulunmuş. 
!ardı. 

Bunu bizzat Musolininin oğlu anlat
mıştır. 

Filhakika, 1936 da., lmzasile neşret.. 
tiği bir kitap, baştan b* bu "heye. 
<'anlı,, bombardımanlardan bahsedil _ 
mektedir. 1şte bu kitaptan birkaç par. 
ça: "Gayet hafif neticeler ve tesirler 
elde ediyorum, kimbilir, belki de, tıpkı 
~erikan filmlerindeki gibi korkunç 
ınfıl!klar ~kliyordum. Halbuki bura
d.a, Habeş evleri gayet kUçUktu; ve ha 
fıf malzemeden Yapılm13tır ve bunları 
~mbardmıan E'<ienleri hiç de tatmin et 
mıyor . ., (Sayfa 28) 

."Ki.içtik yangın bombaları biraz tat 
mın ediyor! Hiç olmaz.sa. al d 
man görUIU B ev ve u. 

. yor. UtUn bu nuntaka ı ı. 
y.'cc yaktık, fnkat buralarda artık ~a 
lı yoktu.,, (Sayfa 39). 

Daha iyisi de vardır'> A -t k k 
k 

. · ~· ı ararı 
arıler versinler· "BiltUn d vl 

Jar kU Uk .: ag an, ova... 
ı ve ç koyleri yakmak lh dı 

Yanımıza. biz.<3 faydası dok ınıb. · unan ır .. 
kaç yangın bombası aldık: elli kadar 
haydud bizim bombaların infillkının 
tt~dmı ~ldılar. Bu çok eğlenceli bir iş. 
ı. Fecı fakat güzel bir tesir . 

di 
ıcra e. 

yordu. 

Yeni neşriyat 

Pollklll nlk 
Poliklinik aylık tıb mecmuasının ' 

İkinciteşrin nüshası her zamanki gi. 
bi çok güzel tıbbi makalelerle intişar 
etmiştir. Biltiln tıb adamlarına tavsi. 
ye ederiz. 

Arkltekt 
'(80) inci aayısı ıntııar etmııUr. Bu sayıda 

mimar Erip Erbilcnln blr vill!aı, Ankarada 
yapılacak sıra evler projesi lle, dUnya mlma 
r1 faaliyetlerine alt ehemmlyetll yazılar var. 
dır. Mimar ve mUhcndl.slere, belediyelere ve 
nafialara tavsiye ederi%. 

Tonton amca ve falcı 

Nişan 
yüzüğü '~ ... 

Yazan: Mustafa Niyazi 
(Dünkü hikiyenin devamı) -· Şey, kamnın yüzüğünü bir ya. 

- Süleymanla niıanlıydık, düğü hancı elinde bırakmak istemedim de .. 
nümüz olacaktı. Kağıtlarımız askıya Kuıu iftira ... 
çıktı. Görseydiniz ikimizde çd.:uklar gi Omuzlan aeağıya düşmüş, aptal ap 
bi seviniyorduk. Gel gelelim bu sevinç tal iki tarafına bakınıyordu: 
uzun ıünncdi. Bir gece... -· Peki söyliyeceğim. Onu kurşun 

Ses perde perde durgunlaşıyordu. odalara arkasından nasıl ittiğimi ... 
Durdu, dalgın dalgın reise baktı: Bu sırada bir kadm çığlığı yüksel. 
- Bir gece Süleyman eve gelmedi. di. 

Benim içime bir ilinti girdi. Çlinkü hiç 
böyle yapmamııtı ıimdiye kadar. Yil 1 
reğim örtülüyordu. Babamın öleceğin 
den bir gece evvel de böyle olmuştum. 

Ertesi, daha ertesi get.:eler de gel
medi, deliye döndüm. Koca delikanlı 
adam nasıl kaybolur, nereye gidebilir 
di haber vermeden? .. Hasan da bize uğ 
ramaz olmugtu. Kimden haber alacak 
tık? Gc.•.:eleri iki gözüm iki çe§me ağlı 
yordum. Bir sabah ne olursa olsun, de 
dim, fabrikaya gittim. "Buraya gelmi 
yor,, dediler. 

Aradan cpi zaman geçti. 
Bir akıam Hasan çıkageldi. Rah 

metli babamla bir §eyler konuştuktan 
sonra gitti. Ben, ''Süleymandan bir 
haber var her halde,, diye düşünüyor 

dum. 
O gece babam ağzını açıp ta Hasan 

ıunu dedi, diye hiçbir şey söylemedi. 
Meraktan çatlıyacaktım. 

Acc'ba Süleymanın baıma bir feli 

ket mi gelmiıti?. 
Ertesi sabah babama "Hasan neye 

gelmiı .. diye sordum. 
Babam acılı bir sesle "Slileyman or 

talarda yok, kızım,, dedi. bak bir yıl 
oluyor bizi arayıp sormadı. Hasan seni 
istedi. Fena çocuk değildir. Ne yapa 
lım, bizi iıtemiyeni ylizaüzliik ede ede 
beklemek olmar. Sen rıe denıin? Hasa 
na varır mısın?. 

Babam çok dolgundu. Hiçbir gün 
onu bu kadar ağır, lıalsiz gormeaim. 
"DUıUneyim,. dedim. 

DUtUndUm, taşmdım. Babamın 

dediği gibi Hasan fena bir adam de 
ğildi. Süleymaru beklemek boıtu. Bir 
yıl gclmiyen, bundan sonra gelir miy 
di :hiç?. Ne yalan söyliyeyim bağrıma 
tq basarak, Hasanın karısı olmağa razı ı 

oldum. 
Evlendik; Hasan düşün.düğümilz 

den daha yavuz çıktı. 
"Beni meraklanmasın .. diye, ne Sü 

leymandan bahsetti, ne de onun lafını 
ettirdi. 
Kadın çekildi. 
Reis hala heyecanla yerinde .duramı 

yan 1-Iasana sordu: 
- Ne dersin? .. Her şey aleyhine .. 
Maznun kekelemeğe başladı: 
- Ben, hayır .. Ben öldürmedim. 

Ben, çoluk, çd.:uk ıatibi bir adamım 
günah .. Yazık bana .. Acıyın .. 

Ba~ını önüne doğru eğiyordu. Par 
maklığı tutmasa yere yıkılacektı. 

- Doğruyu söylersen belki cezan 
hafifler ... 

Birkaç dakikadır b~ı önde duran 
Hasan, bu sözü duyar duymaz reise 
ba)d;ı. Alnından iri ter daneleri yuvar .. 
lıuıcyordu. 

--Doğru mu? ... Doğruyu söylersem 
beni affedecek misin reis bey ... 

Heni aldatmıyorsun ya.? Yo, iftira, 
bP.n bir şey yapmadım. 

ı<asan şiddetli bir buhrana tutul .. 

m~tu: 
t tk söze başladığı zamanlar hiç o-

ralı değilmiş gibi, hareketlerine bir 
mMuro hali vermek istiyordu. Fakat 
yavaş yavaş heyecanlanmıştı. 

- . Ben öldürmedim, yüzük bulunun
ca ben bir §ey yapmadım. 
~ utkundu, boğazı kurumuş gibiydi. 

. Hasan, bu sesten Urkmüş gibi bir 
Jest yaptı, durdu. Elini alnmda gezdi .. 
riyordu. 

- Süleymanı ben öldi.irdüm, doğru. 
Hep onun için, Hatice için yapmadım 
mı bunları? .. 

Yumruklarını sıktı, dişlerini gı~ır. 
datt: 

- Ah o yüzük ... Bir kaybedebllsey. 
dim onu. Kim bilirdi gilnün birinde ... 
Ah ulan Mahmut, yaktınız beni .•. To. 
punuzun ağzına ... 

Güçlükle nefes alıyor, yumruklarmı 
sallıyordu: 

- Boğulacağmı, boğuluyonım .• r 

Parmaklariyle gömleğinin dilğme ~ 
lerini tözUyordu. 

Fakat parmaklan o kadar titriyordu 
ki, dilğmeler çözülmiye~k kopuyor 
ilikleri yırtılıyordu. ' 

- İstediğiniz bu değil miydi? Ne 
bakıyorsunuz suratıma, maymun mu 
oynuyor be? ... 

Yavaş yavaş kelimeler. cümleler 
kan§mıya başlamı§tı. 

Ha.san dudaklarını kanatırcasına ı. 
sıra ısıra, kendi kendine bir §eyler sa.. 
yıkhyor gibiydi. 

Mustafa Niyazi 

anır bahis 
v lYı z Q.n ca en 

Bir tek kelime 
konuşmadan 

18.000 kilometre 
dolaşan adam 
Svctislav Romanoviç adında bir Yu.. 

goslıı.v sporcusu Balkan yarımadasm. 
da 18.000 kilometre bir mesafeyi bi • 

siki.etle dolaşa.cağını ve biltün bu seya 
hatı esnasında, bir tek kelime bile te. 
laffuz etmiyeceğini iddia. etmi§ ve bi. 
risiyle bahse tutu§mU§tur. Yuyoslav 
sporcu §imdi bu cahsi kazanmak Uze_ 
re bulunuyor. 

Filhakika, 18.f söylememesi )'{İzun.. 
den birçok milşkillata maruz kalan 

Svetislfıv Romanoviç. 8 ay içinde bu 
şekilde 10.000 kilometrelik bir mesa. 

fe katetmiş bulunuyor. Takarrür eden 
mUhletin ikmalinden evvel daha 9 ay. 
lık müddeti bulunduğu için, bu mUd.. 

det zarf mda, geri kalan 8000 kilomet. 
relik mesafeyi de kolaylıkla katedebi.. 
Ieoeğini Umid etmektedir. 

Bu garib inatçı, gazetecilere verdi
ği bir ''beyanatta! .. kağıt Ü7.erine §un 

ları yazmıştır; ":Memleketime avdetim 
de, bahis neticesinde kazana.cağım üç 

bin liraya ve §erefe değil de, nihayet 

ağzımı açıp lif söyliyebileceğime se. 
viniyorum.,. 
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Futbol maçları 
Şeref stadında 

koz -Vefa 

Beykoz bfrind ta7oım.ı .:- • • . ~ 
Beşiktaştaki ikinci maç, l3eykozla Vefalılar, Muhteıemin ayafiylt lıl' 

Vefa gibi müsavi kuvvette iki klüp ara. çıkardılar. ttJI!,.,. 
sında Nihadm hlkemliği ile yapıldı. Gene Beykoz kalesini daiJll9 , 

Beykoz: Safa - Halit, Bahadır- ye dan Vefalılar, marke edÜf!! J 
Sadettin, Kemal, Paruk - Turhan, Ca- dqlarmı Pealemek hatalan 17 
bit, Şahap, Ali, Khım; Vefalılar da tz- bqka gol yapamadan ilJr: d~ 
mirli Şükrüyü de aralarına alarak !U fe· ter. ;_ 
kilde oyuna bafladılar İkinci baftaym, Beyko~l~lılfl 

HalQk -saim, Süleyman - Abduı, oyunyle bqladı: Yetil ~"' 
LQtfi, Latif - Adnan, Şükrü, Muhte - sür'atli bir oyun tutturduklatJ IY'" 

şem, Hüseyin, Mustafa. ild kale arasında mekik dokuyor"-,1 
Her iki ta:krmm antrene bir vaziyette ol- Dakikalar ilerledikçe açılall ., ti!.. 
malan müsabakanın sür'atli ve heye - basmağa baılıyan siyah ~~ 'I 
yecanlı olmasına sebep oLdu. yet sağ açıklan Turhan vaaıı-ar 

İlk devrede Yetil Beyazlılar daha ha- gol attılar. ~ 
kim bir oyun çıkardılar sa da bir evvel. Bu beraberlik zaten ciddl olaO 1 
ki maçta Süleymaniye üç ortasırun be - bir kat daha •ilr'at verdi. W ~~ 
ceriksizliği bu oyunda da Vefa akıncı - bir çok gollük vaziyetlere gi~~ 
lanna sirayet etmişti. Rağmen bunlardan istifade~ .. 

Gerek muavinler, gerekse sağ ve tol dikleri için bu oyunu da birer l"""'-

muhaeimlerin Muhteşemi beslemekte raberlikle bitti. 
ki üıatlarıru gören ,lıcyko.dul:ır: ~p QI' B~dan. Bcıl:a, Daluufrr, ~ ~ 
ta akıncıyı g:izelce marke ettikleri için Turhan, Vefadan da: Bqta M~ ~ 
Vefanın üstünlüğü semeresiz kalıyor • olniak üzere kaleci Hal<ik ve LO 
du. vaffak oldular. . ;IJI 

Nihayet devre ortalarında 18 pas çiz- Hikem Nihat, maçı çok güscl 
gisi üzerinde bk ceza •uruıu kazanan etti. 

1 Süleymaniye1 - Eyüp 
Süleymaniye ile Eyüb arasında Şazi ) İkinci hatfayma gene siyah ~ 

Te7.eanın hakemliği .ile yapılan Şeref lıla.nn baskısı ve sUratll hUc~ 
stadındaki ilk maça takımlar §U kad. ba§landı ve bu UatünlUkleri bU ~ 
rolarla çıkmışlardı. mm 12 nci dakikasında ~, 

Süleymaniye: Nuri _ Ruhi, Sabı 1 _ verdi. Merkez muhacimleri D J'1 
İbrahim, Orhan, İbrahim _ Rauf, Mu. yağıyla müıabakanm ilk sa~ ":ıJ 
zaffer, Daniş, Hamdi, SUreyya. dettiler. Oyunun 30 uncu d~' 

Eyüb: Halid_ Mehmet, Al&eddin _ kada!' rakip sahadan a~ ~ 
Hikmet, Mehmet, Rıza_ Haydar, Fer- leymaniye taknnı bu dakikadaJI ~ 
di, Zekli, Neşet. Faruk. yavqladılar. Hasmı takmım d il'. 

tki takımda da egzersiz noksanlığı luğundan çok iyi iatifade e.de!l ~ 
müsabakanın karııtık cereyan etmesi - liller de mllsabakanm 38 nci d ~ 
ne scbeb olmuştur. tık devrede SUley. tında yirmi putan ~kliJı)Jl ~ 

güzel bir cesa vurufUDdan ~ 
maniye biraz daha hakim idi. Eyüb gollerini yapDllf oldular. 1 
orta muavininin bozuk oyunu ile siyah .Maçm son dakikalan ta~ı 
beyaz hücum hattı üç ortanın beceri"k- libiyc?t golü atabilmek fçln ~ 
sizliğ!. kale önUnde lüzumsuz paslaş _ lariyle geçti, bu arada EyUb ~ 
malan ve neticesiz şiltleri müsabaka. cidden mUkemmel ltmtant'ar )'9~ 
nm tatsız olmasını intaç etti. tık dev. talmnmm sahayı mağl6p ol~ 
re golsüz olarak neticelendi. ketmemesine sebeb oldu. 

- Evrakım mı, pekala, bir d4ki1oa twıu tutun. 
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ll'ener Be.;ıu ..... ı...'ii.- .... ... • 
• ll'·"'Klol}' "~" a.an vır gt;rnnlt§ 

ikinci haftayım 
Takımlar ikinci devreye h3.fladıkla

rı Z'llllan Topkapıhlann yine çok can. 
h oyn11.drkları görUlilyordu. 

Beraberhk sayun 
İkinci dakikada Saliha.ddin vuıta • 

siyle gUul bir sayı kazandıktan son. 
ra Topkapıhlarm enerjileri büabütün 
arttı. 

Galatasaraym galibiyet ,zo1ti 
Tehlikeyi hisseden sarı ltınnıZ1hlL 

:_ın açılması u:run stirmedi. P'ikret açı. 
ga. Necdet ortaya alan Galatasaray 
takımı 26 ncı dakikada yine Necdetin 
cok sıkı bir vuruşuyla ikinci kolü de 
kaz'.\ndı. 

Bu suretle tekrar galib \•a.ziyete ge:. 
çen Galatararayhlar ~a'.\''l :dedini art . 
tırmak için çok çalış~ılarsa da, Topica 
pı müdafaasının gayretli <•)unu ve !l&.

rı kırmm muhacimlerinin talihsizliğı 
yüzünden son dakikaya kıdar u·ziy"t 
dcı;işınedi ve Galatasaray 1 • 1 gali!; 
gelmi.ş oldu. 
To1>k:ıpı ta.k'mı umurniy»t itib3riylt> 

c:ok gayretli bir O)~n çıkudı. fçicrin 
rl " ''uf fesini ba~aramıyan hemen h >; 
l ~imsO? yoktu. Merkez mua; in, mer~toı 

muhacim, iki bekler bilhaMa temay-Jı 

ettiler. 
Galatasaray takımı ise hem çok za. 

yTf, hem çok muvaffakıyetsizdi. HU • 
<'Unl hattının ortasında oyr.atılan Fik. 
ret ismindeki genç henUz birinci takı. 
ma girebilecek vaziyetten Ç•>k uzaktı. 
Eşfak devamlı çalmılariyle takıma 

faydalı olmamakta ısrar edıyordu. SU. 
leym·ın idman.sız, Haşim de çok şans. 
Eıulr. Takımda yegine muvaffak olan 
oyun~ular Salim ve Necdetti. 

"\il.[(. 

Barut Gücü 
Bakırköy, lstlklAll 

2 - O yendi 
Dün Bakırköyde, Barutgücü saba.. 

sında bUyUk bir kalabalık öniinde kö. 
yiln iki rakib klUbU BarutgUcil ile ts. 
tiklll klübilUnUn A, B ve genç takım. 
Jarı çok güzel ve heyecanlı müsabaka. 
lar yapmışlardır. 

Genç takımlar müsabakası 5 - 1 gi. 
bi bUyUk bir sayı fa.rkiyle BarutgV .. 
cüniln galebesiyle neticele:uniştir. 

B takımları karşılaşma:ımda iki ta.. 
raf da birer sayı kaydedebildiklerin -
den berabere kalmıglar, A takımları 
maçı hakem Ahmet Ademin idaresin. 
de oyna.nmıe ve İstiklil İdman yurdu 
2 • O mağUlb olmUJtur. 
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Ev ve lb>Qıro kadonları 

Kendinizi ih.mal 
etmeyiniz 

Bugünkü ve yannki güzelliOfnlz 
ıçın de vakit ayu-:manız ıazım 

Çalışan kadınların gUzclllği, ve yüz tuva.. vazifesi: Hiç bir bahane ile ihmale altıma. 

Jeti hakikaten milhlm bir meseledir. Farze. maktır. 

delim ki bir annesiniz, zevciniz ve çocukları.. Dlyeyeceksiniz kl, yalnızım ve çalı§ıyorum, 
nız \'ar. Çocuklarınızdan ikisi mektebe de. ne için dikkatli ve itinalı olayım? Cevaplar 
vam ediyor, birisi evde kalıyor. HergUn s&.. şunlardır: 

bahleyin çocuklarınız mektebe ve zevciniz ı - Kcndinl:ıd - yazdığımız gibi - 1h.. 
i~e gittikten sonra yapacak ne kadar çok male all§tınnamak fı;ln ..• 
§cyinlz vardır: 2 - GUzclllğinlzl muhataza vazifeniz ol. 

Ev, veya muayyen odalar hergtın silinip duğu için. 
sUpUrUlceclt, hel'§ey yerli yerine konacak; Çok yazık ki: DUnyanm her tar&fmda 
yemek plıceek; .. Kaplar veya diğer icap e. tuvalet denildiği vakit hatıra, bunu görecek 
den ııeylcr yıkanacak; ütü yapılacak .. Ve. başka birisi veya bir toplantı gelir; sokağa 
saire, vesaire. 

BUtUn bu i§ler arasında yUz tuvaleti me_ 
selesi iki noktada mU§ktilAta uğrar: ı -
Vakit bulmak, 2 - §ernltln icap ettirdiği 
gıeklldc tuvalctıı katabilmek 

Evde değilsiniz de, bir büroda, bir dairede, 
bir mağaza veya fabrikada çall§lyorsunuz. 
Sabahleyin erken kalkmağa ve l;:ılnlze gitme. 
ğe, akşam (lvinlze yorgun dönme:e mecbur_ 
aunuz. Dandllkten sonra da yemek yiyecek. 
siniz, okuyacak, belki sinemaya gidecek ve. 
ya yorgunluktan dolayı derhal uyuyacakSt. 
nız. 'Yahud da &UndUz çal!§manıza rağmen 
evinizde de hergtlnkU mcşgullyeUnlzdcn 
dönll§den, sonra yapmağa mecbur olduğunuz 
fılerlnlz var. 

O halde; ne yapmalı? BUtUn bu işlerin, 
çb§!UI ve yorucu m~gullyeUnlzln netice$ o 
!arak kendinizi ihmal etmeli yokka her 
&'Un yalnız bugünkü değil yarınki güzelliği_ 
nlz. için de vakit mi ayırmalısmız 

sız, ev kadmr_ Siz yalnız kediniz için de. 
fil (Ç{lnkU blr bayanın kendisini gUzel gör. 
mem de onun büyük lhtıyııı;Jarmdan biridir) 
Zevciniz, çocuklarınız ve etratmız fçln gll.. 

zel olmağa f§ zamanlıırmda mümkün olduğu 
kadar dlkkaUl bulunmağa mecbursunuz. EL 
rattan hllrmet göreb11mcnln blr!nei şartının 
her çe§tt tuvaletfnlze itinalı bulunmak oL 
duğunu da unutmamalısınız. 

Ya .siz d~arıda Çall§an bayan. .. Siz hiç fh 
malkAr olama7-SIJ1ız. Siz arkadaşlarınız ve 
bilhassa müstakbel zevciniz lçfn dikkatli ve 

itinalı olmak ınrrarmdA.!ınız. Bahusus ki 
f§e gidinceye kadar vapur veya trene, yahut 
tramvaya biniyor, ba§kalarmm ara.mıda ça.. 
lı§JYorsunuz. 

Ev kadmının yapacağı şeyler 
Bir ev k&dmmm g&§lnaz prensip olarak k& 

tasma yerle§Ureceği bir hakikat vardır, §U

dur: 
l'&lnakea ve çaJ19rrken kendlalnJ Dım.a 

le alıpn kadm, zamanla bnııknlarmm yanm. 
da iken ve çaıı,mnken de kı-..ndfnl ihmal e. 
der. Bunun içindir k1 bir bayanm en mllhlm 

çıkmak gellr; tiyatroya, baloya gitmek ge. 
lir. Sanki güzellik, yalnız ba§kalarma göa., 
tcrilmeğe yarar bir ıeymiş gibi.. Mecmualara 
bakınız. Sadece bu nevi vaziyeUerdeki tu. 
\'aletten, makyajdan bahsederler. Gazeteıert 
okursunuz: Size anlatılan öyle bir tuvalettir 
ki o tuvaletten sonra evde iş yapmanıza 1zn. 
k4.n yoktur. 
ŞUphe yok ki bunlar da ı~undır, bunlar 

da zaruridir. Fakat güzellik ltinuı bu kadar 
değildir. 

Eğer kadın, münhasıran baloda, tlyatro<Ja 
toplantıda ya§88aydı bUtün bU gazete ve 
mecmuaların tavsfyeleri klı!i olurdu. 

Fakat bugUnUn kadını çall§ırken de &11zeı 
olmağıı, güzel kaJmağa, güzelliğini arttır. 
mağa mecburdur. 

Diyeceksiniz ki: soğan soyan, Ç&m&fır 
yıkayan, kUı;Uk çocuğunun temizJ!ğinl yapan 
bir kadmm eıı güzel kalabilir mi T 

Size kat'iyeUe söyleyelim ki: Kalabilir. 
Bunun için de tatbik edilecek usuller var. 
dır. 

Eğer §imdiye kadar size bunlar söylenme. 
mi§ ise, veya okuduğunuz gazete veya mec.. 
mualarda bu bahislere rastgelmem!J faenlz 
bunun sebebi: Bu nevt yazılarm, kadını top. 
lantıda, baloda gören veya rBrmek 1atlyen 
veya bu bahisleri hakklle bilmJyen klın.aeler 
taratmdan yazılmasıdır. 

Çalı§8D kadm, mutfakta, Ç&m&§Ir odum.. 
da, ve muhtelif ıvıer dolayıırtle muhtelit te. 
slrlere maruzdur. Bunlar bir kadm g11%elU. 

ğinln dayanamıyacatr tesirler olabWr.YaJ.nm 
buna dÜ§llmnek blle çalııan kadını ç&tıı. 
mayan kadından fazla dikkat ve IUnaya HY 

keder veya etmelidir. 

Evde çalışan bir kadın 
nelerden şikayet eder ? 

1 - ı, dolaymte ener eert " kaba otut. 
Çatlar. 

.2 - Tımaklar: Tırnaklar gene ayni 1ebeb 
den dolayı çabuk kmlır, muntazam tekllnJ 
muhafaza edemez. Tırnak clllııı parlaklıfr. 

nı, intizamını kaybeder ve çabuk d!lşer. 
Saçlar: Sert, yağlı otur ve muhtelli koku. 

dcu«fa pililerle &tınektıe ve endamı 
~nnft'ktadrr. 

ıu pytere marus kalıyorsa bunlan kokulu. 
nu alır. Saçlarda tozlar toplanır. 

YUz: Çaınqır eanaaınd& veya herhangi bir 
oeY yıkanırken ııcak .u buharlarma, yemek 
pl§irme emumd& da yemek buharlarına ma 
ruzdur. 

Vücut: Bütün l§ler eanamıd& vücudun 
mümkün mertebe normal vaziyetin1 muhataza 

etmesine çall§ılmalı ve her şeyt buna göre 
tanzim olunmalıdır. Normal bir durup im. 
k&n verecek bir yükseklikte çamaşır yıka. 
mak yerine eııkiden yapıldığı veçhlle yere 
çömelerek ve knnburunu çıkararak l§lyle 
meıguı olmak doğru değildir. Evde çalışan 
bir kadmzıı gUzelllfi için neler yapılmaaı, 
nelere dikkat etmesi 11.zımgeldlğinl anlatma 
fa ba§l&ın&dan evvel, ıunu da ehemmlyeUe 
tebarüz ettirmek icap eder ki: 

Çalıtaıı bir kadın. kendine kal'§ı lhmalkAr 
olmamak için ucuz şeylerden fakat temiz ve 
gönQJ açıcı §eyler giymeli, gene (yalnızım, 
kime ıörmUyor) dU11Unceıılle llstilnU b&§mı 
ihınaJ etmemelldlr. 

Evde Çalıırıken, ldeta bir çok rakipleri. 
nlzln önünde Ç4lı§ryor gibi dikkatli olınalı.. 
smız. Bu, belki ba§ta zor gelir. Fakat iş bir 
deta &lı§Jneaya kadardır. Dlkkatll ve itinalı 
olınag-a alııtmız mı, bu defa da ihmalkftrlığa 
ta!ıanunuı edemezaınız. 
Teınız önJUk giymiş, ıaçtarınız temiz bir 

file sarıımıo olduğu halde ıı başındasınız. 
Yapacafınız 19yler §unlardır: 

Eller: Ytkayacağınrz ıeyler bittikten son. 
ra ellertnızı biraz gUlsuyu kanştırılmıv gll. 
Berin lle ofunuz. Bundan az miktar klfi ge. 
lir. 

Veyahut gene yıkanacak ııeyleri bitirdik. 
ten sonra ellerinizi vazelinle ovunuz.Vazelln 

hem eldeki yağlan giderir ve hem de elleri 
Y1Jmuşatır. Ellerinl:ıd vazellnle o\•duktan son 
ra stcak au ile yıkanımız. 

İyice kaynatılmış beyaz patateı lte elle. 
rlnlzt ovarsanız elleriniz bembeyaz olur. 

Elleı- için kullanılmak U7.ere husust yapıl 
mıı kremler de vardır. Bunlardan büyUcek 
bir vazoyu mutfakta bulundur11r ve ellertnL 
zl temizler, gllzellleşUrir, be:,·azlatır ve yu. 
muşntırsınız. 

Ellcrlnlzc sar!cdeceğfnlz dikkat sayesinde 
bunlar çatlamaz, çaUaklar arasma hO§ gö 
rtlnmiyen şeyler toplamaz. Sert olmaz. 

Glb<?rin, patatea, hususi krem yoksa az 
bir miktar bal da kullanablllnıinlz. Soğan 
kokusunu çıkarmak için ellerlnlzi maydanoz 
la iyice otunuz. Limonun nerede ve nasıl 
kullanılacağını ellerin de nll.'!11 besleneceği. 
nı sonra yazacağl.7:. 

Trrnaklar: Bir ev kadını tırnaklarını slv. 
rl ve uzun bırakm&malıdtr. ÇUnkll muhtelit 
işler dolayıslle bu tırnaklann kınlma lhtı. 
mali fazladır. Tırnıtklarm uzun olma.'!Tn1 te. 
mln edecet:ım dfye hunlarm kmlma.'llle kar. 
ıoııl&§mak hoş delildir. Bundan dolayıdır ki 
ki tınıaklan letta lcuilmft "e muntaıam tut 

malıdır. Ev kadmı lçln tmıak cllllt olarak 
koyu renk gitmez. MUmkUn mertebe tabii 
renge yakın ctlA.lar en iyidir. Sebebi ıudur: 

Ev lfleri dolayıalle yukarıda söylediğimiz 
veçblle clllların tırnaklardan çabuk çıkmak 
lhUmall fazladır. Eğer cllft. koyu ise ve tır. 
nağm Uzerinden bir parçası da dUşmuıı ıae 
tırnak ve el çok fena görünür. Halbuki ta 
bil renk bir cilft. kUllanılırsa bundan bir par. 
ça tırnak üzerinden düşse bile pek o kadar 
Carketmez. 

YUz: Dikkat edilecek diğer çok mühim 
kısımlardan biridir. Her şeye rağmen yUz 
güzelliğini ve yüzUn gençliğini muhafaza 
etmek elzemdir. Şunları yapınız. 

ı - Gece yatarken yUzUnüze besleyici bir 
krem sOrUnUz. Yalnız besleyici krem derken, 
reklı'l.mlara ald:ınmayınız. Sürdüğünüz kre. 
mln hakikaten besleyici olduğu hakkında 
tam bir kanaatiniz olmalıdır. 

Sabahelyin yUzOnüze muhafaza edici krem 
sUrmcllslniz. Muhafaza edici kremin, yaz ve 
kı§. mutfak i§leri yapıp yapmadığınıza göre 
değişen bir hususıycU olmalıdrr. 

Muhafaza edici kremnln °üzerfne de hafif 
bir pudra sUreralnlz. Bu .suretle cilt, sıcakla, 
soluğun su ve yemek buharlarının tesirle. 
rlnden, tozların cilde yerleşmesi tehlikelerin. 
den muha!ll7.a edilmiş olur. 

Ev işleriniz bittiği vakit, eğer temizleyici 
l<remlniz: yoku az vazelinle yU~üntizU siler. 
ırfnl7. Bu sureUr çalı§malarınız esna.sında 
yüzünüzde toplanan toz veya terler bir tn.. 

yeni iki saç tuvaleti nümunesi 
veriyonız. Resimlerde de görüldüğü 

gibi, saç lüleleri düz ve geniş buklelerle 
nihayetlenmektedir. Bunlar ensedeki 
buklelere yetişiyor. En son 
kulakların açıkta kalmaaını 

ettiriyor. 

A 

baka halinde izale edilmiş olur. (1 

Pıu 
Sa~lar : Çalışma esnasında to ı:ı1f 

file ile iyice sarılı olmalıdır. Hafta~ -11 
fa başınızı bir §ampuvan ile yikatı' ,.ır 
Saçlar l~n yapılması elzem oıan ~ 
ğer yazılarımızda anlatıl:ıcaktır. ıııtı 

BugUn btr ev kııdmma yapacağl ugıııı 
mt tavsı,·c·cr bu kadardır. Fakat b ~ - ~~ 
dıklarımız kft.fi değildir. Bıllnccel< • .fY 

· utır...ı 
hıcak dlg"ar şeyler mesclı'I. saçların JJl ır V" 

sı. ellerin beslcnmosi vesaire gibi bsf 
na mevzular vardır. r".'4-

BlltUn bu şeylerin gUnde size ı..-a~ 
mal olacağı da paranın güç I< 1~ bııyte bir sırada - hesap cdllıneğe ~ 

1<r• Biz bu hesabı yaptık. Burada te f.. 
dan CV\'el yalnız neticeyi blldiriyorll 11,ıı 
çalışan bir kadının güzel kalmtı.111• g t~ 
maaı ve güzelliğini muhafaza et~ J'i 
bir gilndc ııartcdeceğl para, ıünde d' I 
ayda 150 kuruş kadardır. Bu pat8 I 
zamanların yani gece tuvalet ~e ~ 
ynjı vesaire masratıarı dahil 
Ayda 150 kuruş yalnız çalışın" e 
yıs!lc yapılmaııı iktiza (lden dikkat f 
nın istilzam ettiği masra!tır. t},I 

BUroda, dairede. fabrikada, ını81~;,;' 
çalışanların yapacaklan gUzclllk 
~a me\"zuubahs edilecektir. _A 
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Diri mi gönıülüyoruz . 
l=>rofe örün birden bire yüzü sarardı, bir çığllk kopardı: 

Te~rülhl mc§.\sasurnı<dJc§.\k_ ö 
cc ~~~<dl <§.\va lk.D a mı uy©. tr o a 

Sir insanın ölmüş olup 
olmadığını nasıl 

tesbit edebiliriz? 

Bir ,, 
Oliiye 
~. ' Oldu··. "" •• •• gunu 
~azdırmak 

Ilı .. k .• ·dür! .. um un 
Oı ·· 
Qeu h ar eket eder mi? Mezardan 

.1.en boğuk sesler daima diri d iri 
90rno ıen in sanların s e s i değildir 

lj·. O halde 
P ırı diri • .. .. .. 

? • 
tk eski rnı gomuluy..,ruz ? Bu sual 

tafaa1rı 1 • zamanlardanb~ri insanların .. ış 

?hılll k gaı et.niştir. Diri gömülmek 
üı·· adar b lk" llrıtu v ' e .ı de ondan dabı. fazla 
L Ccaeu er.en fecı bir akibet •. 
c;' erı 11llııcıcrd n Yaı_.masına t.ıraftar olan 
ltıe1t kor~~· Pek çoğunun diri gömül -
ltıtıhakıta ıyıe buna taraftar olduğu 

61ıtıu k &ayJlabilir. 
lllttıen ;,,. farzedildikleri halde, gömül -

~t biraz ~el hayta dönenler var .. Bun -

~·~ liiph aha geç hayata .ıvdet etmiş 
tlcr. e Yok J...i gomül:nüş bulunabi· 
'Si] 

t ihare b" . 
'&aıdU!c ' ır lUzurr. dolayısiyle veya 
~ olunun ~apılan mezar açılmaların -
"'t' n, ılk ko 1 • ~ · · d ez ltJn.i nu augu vazıyetı e -
l>ar § veya b · · Salan azı yerlerının kanamış. 

'S" ll'lı!ioldugwu .. ·nı·· 
1 .. ıa.n d gor uyor. 
'1tdarı ilk a'. Yeni ölü gömülmüş mezar· 
la~:lll acsl Y~rtni dört saatte boğuk bir 
~dur erın geld' W• ... ı· • edil' ıgını soy ıyenlere te-
~ı ıt'· 1Yor N ı ? b . . ı.Ollllil'• · e o uyor Aca a dırı 
• l3u uyoruz?. 
liıt •ualin h 

ıı.aı ctnı • atıra geldikçe kafaları 
~~c l ernesi rnum·· kil .l W•ıd· ~ n erde iz . n -uegı ır. Daha 
tı aııe d f rnırde Soğukkuyu denilen 

tıa,. e nedılnıı'ı:ı. b' .. 1 ...• ., .. n sc 1 s ır o unun meza • 
"t d' s er gcld" •. 
ı.ı. iti 0 .. .. ıgı ve bu zatın belki 
"ild· ı.0rnuı ·· ığtni rnuş olduğunun iddia e-

ttcıa gazeteler yazdılar. 
l3 r açıld ' dd' d eş, on 1

' 1 ıa tahal:kuk etmedi. 
a b·· sene kad "' oyıe b· . ar evvel Yozgatta 

\ları ır ıda · ı 
ııcsıe ıa 0 muş ve bir mezar -

ttcıar : gtldiği duyulmuştu. • 
l<'cc1 çı dı •. 
öı ·· ll".anzara 

'' unun kafa .. 
d~a Pare sı pıhtılaimış kanlar ara· 
ılcre,_ .:a Parça olmuştu Öl" 

~il "' gornu1e • u zanne -
U tadan h n zavallı, anlaşılıyor ki 

t 'ltafası ayat~ avdet etmiş ve korku 
baha b~ı Parçalamıştı! .. 

ltır· ır kaç .. 
ınin 19 gun evvel (Yani b:rinci 

).>arı. tında) . h '"<lll ala gazetelenn Alman • 
Crini hı-t~~l-: "'~"rcttikleri telg ::-af ha • 
~ ~ ı sh: de .. d" ti 

ın Fre'b gor .:n z. /\!man • 
1 Urg h • .. §e rınde, 7 gun evvel Ö· 

!erek gömülen blr adam, günlerce me· 
zarda kaldıktan sonra bidenbire diril· 
miş. Bu adam, uzun zamandanberi kalb 
rahatsızlığı çeken bir mütekait zahitti. 
Ve ölüyü muayene eden doktorlar, sek· 
tei kalb tcsbit etmişlerdir. 

Tesadüfen mezarlık bekçisinin kulü· 
besi yakınında bir yere gömülen zavallı 

adam, bir hafta sonra katalepside.1 uya· 
narak mezar.da olduğunu görünce, bü · 
tiin kuvvetiyle bağırmaya başlamı~ ve 
meıarctlar yetişerek ke.ıdisini hava • 
sızlıktan boğulup ölmekten kl>rtar· 
mışlardır. 

İhtiyar zabit. şiddetli sinir buhran • 
)arma tutuldugundan tedavi altına alın· 
mıştır. 

Bu nevi vak'aların nadir olduğu mu· 
hakkaktır. Bununla bcra~r mevzıı üze-

rinde durulmağa :ieğer. Bu mevzuun 
üzerinde durmanın faydası sinirleri 

bozmak değil, bilakis ölüler üzerinde 

dikkatli ve ihtiyattı davranmak Iüzu -
munu hatırlamaktır. 

Teşrih masasında yatan ceset 
canlanıyor 

İlim, diri diri gömülmek meselesi ile 
yakından alakadardır ve alakadar ol
maktadır. Bu nhada yapılmış bir çok 

tetkikler de vardır. 

Size bu gün, 1821 de ölerı bir doktor 
tarafından yazılın ş bir vak'a naklede· 
ceğiz.. Doktor Poinsot. şunları anla -

tıyor: 

''Bir ilkkanun wabah1 .. Her gür.kü gi· 
bi Charite hastanesine gittim.. Orada 
ilk staj .mı yapıyordum . Hava karanlık 
ve soğuktu. 

Mermer bir masa . üzerinde teşrih 
dttrsi yapılmak üzert< yatırılmış bir ce· 

set . . 
25 yaşlarındı güzel ve ~arışın l·ir ka· 

drn cesecF .... 
~aat dokuzu ça1dr. Arkacaşı,,rım, 

e;ülerek, biribirleriy lt' eğlcncre!< iç~ri 

girdiler. Profesörün görünmesi, hem 

herkesin yerini ~lmasınr ve hem de sus
masını temin etti . 

Profesör, bir an cesede baktı ve u· 
zuvlanndan bazılannı tuttu, kaldırdı, 
ve tekrar bıraktı. Bu uzuvların tutulup, 
bırakılmasından hasıl olan 6 esler, ölü 
uzuvların düşmesinden hasıl olan ses _ 
terdi. 

Yani kadının öldüğü, ölmüş bulundu
ğu bu suretle tahkik ve teyit olunmuş· 
tu • 

Teşrih başlamak üzere idi. 
Göğsün üst kısmında yapılan hafif 

bi:- şerha.da ölü kımıldamadı. Kadının 
mütebessim ve fakat kederli yüzünde 
hiç bir frvkaJadc!.ik yoktu. 

İkinci parçayı açarken, profesörün 
elinin titrediğini, yüzünün sarardığını 
gördük. Birdenbire bağırd: 

- Bu ne? Kadın ölmemiş! .• Bay
gın haldedir .. 

Filhak'ka, yaradan hafif bir kan akı
yordu ve kadın, kımıldanmak üzere bir 
gayret sarfına çalışıyordu. Eğer dikkat 
edilmemiş olsaydı, diri bir insan parça-
1:.ınmış olacaktı.,, 

Ba~ka bir dokt orun müşahedesi 
'Bundan kırk sene kadar evveldi.. 

Bir ge ::e hastalarden yaşlı bir kadın öl
müştü. Nizami olan iki saat bekler.dik • 
ten sonra, ceset ölülerin bulunduğu 
salona naklodlimişti .. 

Ertesi sabah bir hademe, bir köşede 
duran masa örtülerini ve sairelerini al
mak üzere e~ilmiş ve bunları kaldırmak 
istemişti. Fakat, örtüler, kalknuyacak 
kadar ağırlaşmıştı. 

Bunun üzernie hademe, hiç olmazsa 
bir kısmını almak için örtüleri açınca 

gözleri korkudan adeta yerinden fırla

mış, yi:zü takallüs etmiş bir halde ola
rak akşamki ihtiyar kadını görmüştü. .. 
Ne olmuştu?. Bunu tamamer, bilmiyo • 
ruz. Yalnız tahminimiz şudur: 

İhtiyar kaıdın ölmeden evvel ölüle -
lerin salonuna götürülmüş olacaktı .. 

Bilahare kendine gelmiş, etrafında 

gö:düğü ölülerden ve manzaralardan 
dolayı korkmuş, köşedeki örtülerin çar
şa[arın arasına saklanmış ve orada bu 

defa korkudan büzülmUş olarak haki • 
katen ölmüştü. 

OJUler haraket eder 
ölüler hareket eder. Yani buna ha

reket demek ıdoğru değildir. Kımılda • 
ma demek Ulzrm..Belki diğer bir kelime 
vaziyeti daha iyi ifade eder. Filhakika 
Fransızca ta.birle P06ition cadaverique 
denilen bir vaziyet vardır. ölüler, bu 
vaziyeti almak üzere kımıldarlar. Bu 1 

vaziyette bacakl&r ıertle§Zlli~ ve uzan -
mıştır. Kollan yan bükülmüştür. Bat 
parmak avuç bo§luğuna doğru cğilmi§· 

tir. 
ö lülerin bu hart-keti siper harbi ya

panlar tarafından bir çok 'defalar gö-

rülmüştür. Bir gün hareketsiz bir hal
de görülen ölülerin ertesi günü kolları· 
nı adeta kavuşturmak istiyor gibi bir 

vaziyette bulunduğu çok vakidir. Hat
ta ölü yüzü yere müteveccih vaziyette 

kalmı ise, bütün vücudunu kaldırdığı 

bile müşahade olunur. 

Gene bu siper muharebelerinde öl -
müş insanlardan bazılarının ölümlerinden 

bir kaç gün sonra kollarını, kendilerini 
örten topraktan /dışarı çıkardıktan bile 

görülür. 

Olliler niçin hareket eder? 
Biraz evvel ölülerin hareket ettiğini 

veya kımıldadıklarını yazdık. İzah e -
dilmeden kaldıkça bu nokta garip görü

nür: ölümden sonra vUcut sertleşir; 

bu sertleşme bir hareket yapar. 

Bu, sebeplerden biridir. 
Diğer taraftan tefessüh neticesinde 

vücutta hasıl olan gazların yaptığı taz· 
yik ta ölli vücudu harekete getirir. 

Mezardan gelen sesler 
Bazı mezarlardan sesler 'duyulduğu -

nun idJia edildiğini yukarıda kaydet -

miştik.. A vrupada ölü gömen insanlar 
nezdinde yapılan tahkikat, bu ıeslerin 

zaman zaman duyulduğunu t'eyit eyle • 
miştir. 

Acaba, bazı insanlar ölınelden gömül · 
dükleri için mi mezarlarında bağrıyor
lar ve biz bunlan duyuyoruz? 

Bu, belki vakidir. Fakat gömülen ha· 
kikaten ölü olduğu halde de bazı ses -
lerin duyulması mümkündür. Bu lda 
§Undan ileri gelir: Tefessüh neticesi 
bir takım gazların hasıl olduğunu blli
yoruz. Bu gazların birdenbire tabuta 
hücumu ve tabutu doldurması d-a olduk
ça kuvvetli ve şiddetli bir sesin husu • 

lüne sebep olur. 
Demek oluyor ki her ses, ölüıden gcl

mi§ bir imdat avazı değildir. 

Dir,i gömülmemek için 
Avrupanın bir çok memleketlerinde 
Bir ölü, belediyeye ihbardan itibaren 

24 saat geçmedikçe ve bir doktor ta • 
rafından öldüğü tesbit cldilmcdikçr gö
mülemez. Fakat doktor tarafında·> mu
ayene ancak şehirlerde mümkündür. 
Köylerde bunun temini çok zor olsıı. ge
rektir. 

ölünün 24 saat tutulması me<:Luri • 
yeti bu yolda yı:pılmış tetl:iklerdtn a· 
lınmış bir netict'dir. Filhakika Alman -
yada yapılmış tetkiklerıde hiç bi: ölü
nün 48 saat sonra kendine geldiği gö -
rülmemiştir. Soradan kendine gelebilen 
ler hep bu 48 saat içinde hayata dön· 
mektedir. 

İnsanları en fazla ölmüş gibi göste • 
ren ve bu hali nisbeten daha faz!a. mu• 
hafaza ettiren vak'alar ~unlaıldır: 

Boğularak ölme .. 
Elektrik yüzünden ölme •. 
Hystcrie, doruna, oxkarbonik ile ze

hirlenme .. ve saire. 

Cesetleri sıcakta tutmalı mı? 
Öliimün en ~şmaz ve şaşırtma~ de • 

lili tcfcssühtür. Böyle olduğuna göre 
şüpheli ahvalde ölünün tefossühüne 

(Lut/on sayfayı çev iriniz) 



Ramazan 
konuşmaları 

Ba§tara!ı 2 incide 
Bunda bir it Y&r l 
Diye bir ahenk tuttururlar, bu arada Kel 

Hasan meydana çıkardı. O, kopuk mahalle 
çocuğ'u roJUnU hakikaten muvaftakiyetlc 
başarıyordu. 

Hasan, gayet iyi Kayseri taklidi yaptığı 
için daha sonralan, koupk rolUnU bırakarak, 
Kayseri taklldlne çıkmıya başladı. Orta o.. 
yunculuğ'undıuı sonra tulnatçılığa başlayan 
Hasan, kuklacı Osep Sıvacryanla beraber 
oyunlar verdi. Galata Uyatrolannda oynadı. 
Fakat o sıralarda meıhur Atnerlka tiyatro. 
sunda AbrUrrczzak, Avrupa tiyatrosunda, 
Hamdi gibi iki nadir komlk oynadrklan için, 
bunların arasında pek ziyade rağbet bula_ 
mıyordu. Be.zan kumpanyası dağılır, ya Ab.. 
dUrrezzakın, yahut Hamdlnln tiyatrosunda 
oynardı. Çok defalar, (bUyUk oyun) yani 
dramlık piyeslerde ikinci komik rolUnU ya. 
pardı. 

Nihayet, bir gün geldi, o da ötekiler gibi 
§Öhret kazandı. Oynadığı tiyatrolar hınca.. 

hınç doldu. Hasan otuz. bq Ramazan Şehza.. 
deb&§ın..d& oyun oynadı. Ölünceye kadar töh. 
reUni muhafaza etU. Ve bu göhret sönmeden 
hayata gözlerini yumdu. 

Onun burk burnundan ba§k&, bir allmetl 
farikası daha vardı: Siyah redingotu, mCfhur 
samur kUrkU,. 

Huanm en çok aevdiğt ve aık ıık kendi 
menfaatine oynadıfı iki oyun vardı: 

RUyada taanukl 
Atıklar! 
Bu oyunları niçin aevdi#fnf aordukl&n z.a.. 

man: ~ 

- DUnya aevgllerlnde tat yok da ondan ... 

11111uıwıınn•nı11tllflJlllll-..:ıs • 
mani olacak yerde ıbunu t C1>rl ve tacil 
edici çarelerden istifade edilmesini ~
zı doktorlar tavsiye cijiyorlar. Meseli 

kış esnasında 'bu ölUnün, soğuk bir oda· 
da üzerinde alelide bir çarıaf veya bez 
ile tutulmasına mukabil sıcak bir oda -

da bulundurulması tercih edilebilir. 

Sıfır der~el:ien birdenbire 25 derceei 

hararetteki bir mahalle nakledilip tu· 
tulan bir ceset ekseriyetle 12 sa.at ka • 

dar bir müddet içinde tcfcsaüh allmct -
leri gösterir ki bunlar da tunlnrdır: 
Koku, kanın yetil renk almaer. 

Fransa.da eski bir nizamname, ha.ata • 
nele~e öl~n enn flc5İra'nna, uçlar• ı.
kıemelerin odasındaki bir ~mgırağa 

bağlı ip bağlanmasını emretmekteydi. 

Bu usul çoktan l:aldmlmı,ar. 
İsviçrenin bazı mahallerinde bu usu

lün devam etmekte olduğunu bir kitap • 
tan öğ:-eniyoruz. 

ıır ölilye, öldUğiinll yazdırmak 
mUmklln mU? 

Bir kimsenin hakikaten ölmüş olup 

olmadığını kat'iyyetlc tcsbit için şiın -
diye kadar bir çok çareler aranmx§ ve 

bulunmuştur. Bazıları §Unlardır: 

1 - Ölünün ayağının altına kaynar 

suda ısıtılnuı bir çekiç tatbik olunur ... 

Eğer ölü hakikaten ölü ise, ya hiçbir 

§"ey hasıl olmaz veya gaz ldolu bit ka -
'Jarcık husule gelir. 

Eğer ölü, hakikaten diri ise, her za
man görülen yandc teşiri ile karşıla~ır, 

ve içi su dolu bir kabarcık hasıl oiur. 
2 - Dirilerde karaciğer ve dalak ka

levidir. Halbuki ölülerde hamızi olur. 

Hususi aletlerle bu uzuvlardan bir par

ça alıp muayene etmek mümkündür ... 
Fakat ölü, hakil:aten ölü değilse bu a
meliye, çok zararlı ve tehlikeli olur. 

3 - Kurşun mürekkc:batmdan biri -

siyle bir kağıda (ben öldüm 1) cümlesi 

yazılır ve bu !:ağıt ölünün burun celik

lerinin ucunda kafi bir müddet tutulUT, 

tefessühten hastl olan kükürtlü gazlar 

tesiriyle ıbu kağıttaki yazı, evvela gö -

rünmez iken sonra da: siyah ve görünür 
bir şekil.alır. 

(Ben ölüyüm) cümlesinin siyah renk 
alması, ölünün öldüğünü bizzat yazma· 

sı veya ölüm ~ağıdını imzafaması kadar 
katidir!. 

4- İcard usulü: B.u uculde, zehirli 
olmıyan bir mal:lde bulunan flsur esci
ne mahlulü ölünün bir damanna veya 

vücuduna §İringa edilir. Eğer ölü haki
katen 'ölü deği!se, göz akları sarı bir 

renk alır. Ölmüş ise bu renk haııl ol -

maz. Bunun seb:bi şudur: 

Eğer ölüm hakikatte vaki değilse ne 

kadar hafif olursa olsun l~ein cereyanı, 

boyalı ma:ldeyi g9z aklarına kada: ge

tirir. Attsi halde, buna imk5n yoktur. 

insan ha~tı sok kıymetlidir. Onu 

yalnız tahripten değil, hakiki olm:ran 

ölümden de kurtar:nak laz ·mdır. Elınun 

isin yapılması thır.1 gelen dikkati, ih • 

mal etmemek bir vazifedir. 

RUyadakiler d&ha. tatlı oluyor. ".\ııklar,,t 
ben de onlardan biri olduğum için aeverlm. 

Hasanm ıesl çok gUzeldi. Yanık, kıvrak 

bir ahenkle okurdu. Bazan kantoya da çı.. 

kardı. 

Kadir geceleri muhakkak Şeyhisl&mın ko. 
nafına gider, iltarı orada yapardı. Bunun 

sebebini aoranlara: 

- Tiyatroya gelemez, Uyatro onun ayafı. . 
na gider! 

Cevabını verirdi. 
Haaan gayet dindar, ha.yıreever, ekonomik 

bir adamdı. Haıılallğl btr darbımesel gibi diL 

Jerde dol!l§maaına rafmen, birçok fukaraları 
vardı. Bunlara aylık bağlamııtı. Her ay ev. 

terine gider verirdi. Cenaz.elerlnl kaldıracak 
paralan olnuyanlarm yardımların& koıar. 
BUtUn maaraflannı verirdi. 

Onun bir zayıf tarafı, bir lpUJA.aı vardı : 

- Kumar! •. 
Gençliğinde barbut, kılıç gibi oyunlan 

çok oynamııtır. Son z.amanlarmda yalnız tav 

la oynıyordu. Rafit Rıza De tavla oynamak. 
tan bUyUk bir zevk duyardı. İki gllzfde ..._ 
natklr tavla oynamıya ba§ladılar mı, Uç &11.n 
Uç &'ece kalkmazlardı. 

Bir bayram arlfCllnde, Rafit ruza ile tav

lanm bqma geçtiler, R&§lt ondan yUz lira 

kuandr. Erteai ıtın o para il• yeni elblae 

falan aldı, kahveye celdi. Haaanm yanma 

gitti, eline 1&nldı: 
- EllnJ öpeyim bab&cıızm, aayende yeni 

elblae aldım. dedt. 
Gene bir ıon, hilebaz oyunculardan b!rial. 

le tavla oynıyordu. Bu adam, tavlaya ''kır

pık., denilen bileli zardan koymuttu. Bu zar 
atılmca, kolay kolay oturmaz, bir müddet 

fırıldak ıtbl, topaç &1bl döner. Huan bileli 

aarlann her çettdinden anlardı. Tavladaki 
zarlan derhal tanıdı. Terbiye ve neu.keU 

herifin hileklrlılmt meydana TUrIYY&. yil. 
sUne ~ylemete manı oldu. Yalmz zarları al. 
dı: 

- Ben &'6bek a tan urla oynamam ! diye.. 
rek fırlattı, attı. 

Ha.teyin Ril§tii. Tırpan 

Beyoğlunda 
bir kumarhnne 

basıldı 
Meıhor kumarbaz 

Rahmi gene 
yakalandı 

Emniyet ikinci ıube memurları Beyoğlun
da bir kumarhane baemıııardır. 

Bu kumarhane Tarlabıı,ında Kurabiye 
aokağınd& 13 numaralı evdedir. Burada ku. 
mar oynaWdığı memurlar tarafından ha. 
ber alınınca ev tarassuda başlannuı, evvelki 
gece saat ylrml iki buçuğa doğru memurlar 
kapıya bir anahtar uydurarak açmıtlardrr. 

Fakat kapının arkadan z.fnclrll oldufU gl5-
rWmllf, aralanan kapıya demir eıkııtırıl. 

mııtır. 

tçerdc bulunan kumarbazlar bunu haber a. 
lmca kumar oynadıkları maea Uzerlne bir 
ıl§e rakı ve bir kaç bardak koyarak rakt iç
mekte oldukları zannmı vermek tstemltler. 
dir. Memurlar zinciri kesip de içeri girince 
ecklz klglyl bu rakı masaaınm baıında bul. 
muşlardır. 

Yakalanan kumarbazlar Rahmi isimli ıneı 
hur kumarbaz ile, Yaıar, Kemal, Aram, Sa
batay, Tevfik, Aglh, Bofostur. Kumar L 
Jetleri ve lskambll kflfıtıarı ıarnıcm içinde 
bulunmuıtur. Kumarbazlar bu aabah Emnl. 
yet ikinci eube mUdUrlUğUne getırllmlııterdlr. 
Mahkemeye verileceklerdir. 

Vatmanı döğen 
mühendis 
Meşhut cUrOm 

mahkemesine verildi 
519 numaralı vatman Hayrullahın 

idaresindeki tramvay arabası dUn 
Harbiyeden geçerken elektrik şirketi 
mühendiıderinden Filiri tramvaya at. 
lamak istemiş, muvaffak olamıyarak 
yere düşmüştür. Yüzünden yaralanan -müh~ndis yerden kalkınca tramvayın 
kapIJim süratle açıp vatman H ayruL 

iahın üzerine atılmış, kapıyı neden aç 
madığmı sormuştur. 

Vatman hareket halindeyken kapıyı 
açamıyacağmı söyleyince mühendis fe 
na h1lde kızmış, vatmanı döğmüştlir. 
Ha)Tı.tllahın şikayeti il.zerine mühen • 
dis tııluJmuş, cürmümeşhud mahke 
mesine verilmiştir. 

-- __ ...... ~,. ·--' - -~· . 

1ÇE R I D E1 
• Denim fakfieri hakkındaki k&rar bir. 

kaç glln içinde tefhim edilecektir. MUddeiu. 
mumı iddianamealnde yalnız dokuz kitinin 
beraatla! latemııur. 

• Evinde havagazlııden zehirlenmif olarak 
buJunan Kocaeli mebuıu Nedimin cenazem 
dUn Mkaradıı meraal~le kal~tır. 

• Ecnebl bir mUease.,, tarafmdan, İstanbul 
da hQkQmet besabma btr balıkyatı !abrikaaı 
kurulması kararl!l§tınlmııtır. 

• Demlryolu aanayU ve l§letme.al Uzerlnde 
ıtaj g6rmek Uzere, Devlet Demlryollarmdıı. 
çalı§&n mUbendis, uata ve l§çllerden 20 ki. 
fi Almanyaya ı-önderUmlıtir . 

• İktısııt veklletı Galatada yapılacak yol. 
cu salonunun 259 bin liraya yapılan ihale l. 
oinl tasdik etmlıt!r. 

• Devlet Havayolları, Ankara - Adana 
battı ı-uzerıA.hmda bulunan Karamanda bir 
emniyet meydanı tesialne karar vermiştir. 

• Sıhhiye veklleti mUsteıarlıtma hıfzuı_ 
ııhha umum mUdUrU Aeımın tayin edileceği 
haber veriliyor. 

• SU!eymanlye camllnln avlusuna parke 
dötetllmeeine karar verllmi1Ur. 

• YedlkUle d!fında buJunaıı birkaç dUk. 
klnla k&hvenin Çirkin bir manzara teıkil eL 
tltt görU\mU, ve belediyece laUml&klne kL 
rar verflmlıUr. Burada bir park yapmak ta. 
aavvuru vardır. 

• Dahiliye husm kalem mUdUU Ari!, Em_ 
niyet mUdUrlUfU daire lmlrllklerinden birine 
ta)'ilı edilmek Uzere va.zl.teainden aynlm?f
tır. Huawıt kalem mUdUrlUtünU muvakkaten 
P&rtl bq1ekreter1 Ziya idare edecektir. 

• Geçen yıl Ankarad& yapılan köy Eflt
Jllenlert teıkllllına lllve olarak bu yıl da 
ee k6y okulunda çahıacak namzetler eski 
lehlrden gelerek yerlerine h&reket etmigler. 
dir. Tedrlaat ilkklnunda bqhyaca.ktır. 

• Hukuk ilminin yayma kurumu senelik 
konteranslarma ıı tıkk&ııunda Ankarada 
batlryacak, iki nlaanda bitecektir. Konte_ 
ranaıar her cumarteal verilecektir. 

• Anadolu a&hJllJe Rumeliyi blrlblrlerine 
bağlamak Uzere, Beykozla Yenlköy araamda 
ıecenı.n muayyen btr saatine kadar vapur 
ffleWmeai temin edilecektir. 

• Alfalt yapılacak caddelerden çıkarılacak 
tqlarla bUyUk caddelere muvul 10kaklarm 
tamir edilmealne karar TerUmJıtlr. 

• Tramvay ıltketl, ilk ve orta okullarlıe 
llH talebelerinin tramvay paaolarmı ders 
yılma malmlı olarak ve talebenin lkametg&_ 
hı U• okul araamdakl mesafeye in!UMr eL 
utmlıtlr, beled,Jye de bunu kabul etm1yerek 
bUtUn mektep puolarınd& zaman ve mekln 
farkı artmaklwn bUtUn ıebekeye te§mlllnl 
iatemlıtt. Şirket belediyenin bu talebini ka. 
bul etmediflnden mesele Nalla veklletlne 
intikal etmıı. bu hususta vekAletle Şirket a_ 
raaında mUzakereler ba.şlam1ttır. 

• Portak&llanmız.ı ıılah makaadile Ku. 
d~ten yeni clna portakal fidanları ıetırtı. 
Ierek meraklılara dafıWacaktır. 

• BUyUk Menderes üzerinde yapılmakta o_ 
lan bUyUk beton arme köprünün lzıcıaatı hay 
11 llerlemlıtlr. KöprU, k~ tamamen baatır. 
ınadan bltmıı olacaktır. 

• Devlet Havayolları tarafından lzmlre 
yakın Cumaovuı nahiyeıılnde yapılmakta o.. 
Jan aMI hava meydanında 7000 liraya bir 
hava lstaayonu binası inıa olunacaktır. 

• Eıkltehtr halkevlnde bir realm aerglsl 
açılmı,tır. Sergide yağlıboya, kare.kalem \'e 
auluboya olınak Uzere 200 parça eser vardır. 

• Karadeniz talebe blrllfi 937 .38 yılı u_ 
mumt toplantısını yapmıı. yeni idare heye. 
tile, tetttı heyetini ıeçmlştlr. 

• <Can.~) tayyare kazasını tetkik etmek 
Uzere KaraınUrsele gtden ten heyetl Anka_ 
raya dönrnuıtur. Heyet kazaya alt raporunu 
bugün VekAıete verecektir. 

• Dlyarbek!rde inıa edilen halkevl bina. 
aile 37 metre gentıılltlndekl bUyUk buJva.. 
rın açılına töreni yapılmııtır. Halkevl bina
sının bUyUk ealonu 2000 kl§lyl rahat rahat 
alacak kadar bUyUktur. 

D I ŞARIDA : 
• H!tletin muavini Hess'in riyaseU altında 

İtalyayı ziyaret eden nuyonal aosyalist par. 
tisi heyeu dün tayyareler!le ltaıyadan A.L 
ma.nyaya dönmUıtUr. 

• İtalya hUknmetlnln Ha~ imparator_ 
tuğunu l&nırnadıklanndan dolayı Romada 
ancak maalahatgüz.ar bulunduran devletler 
neZdlndekl diplomaal mUmesslllerinl geri ça 
#ıracaır hakkında bir ıayia deveran etmek. 
tedlr. Evvelce Franııaya kartı ittihaz edll
mlı olan bu tedbirin ayni vulyette bulunan 
devletlere, bllhaua Felemenk, t.veç ve Fin_ 
landlyaya tatbik edilmek icap edeceği Roma. 
da. 16ylenmektedlr. 

• Danzıg nuyonaı ıoııyaUst ııetl Förstl"r 
DUeeldortta yapılan bir toplantıda söylediği, 
nutukta demı1t1r ki: "Daııztg kat'lyyen bir 
Alman ıehrlcllr. Bu ıehlr NUremberg kadar 
Almandır, bizi ılzden bir ıed ayırıyor. Fa_ 
kat kalbin hududu yoktur ve kalbimiz Al_ 

manya !le beraberdJr. Hltler sizin nekadar 
ıefinlz ise bizim de o kadar §eflmlzdlr. Her. 
&iln daha ziyade Alman bayatı y!l§amaktL 
yız. 

• Franııl% eoayallst partisinin mllll konse. 
ylnde, parti eol cenahının liderlerinden 
Zoronıkl, Şotan hUknmeUnin haklld bir halk 
cephui program1 takip etmediğini aöylemlt 
ve parti ekaertyetınl memlekette hakiki bir 
halk cepheat hUkQmeU tqklline mUsait bir 
bava ihdaı etmemekle itham etmitUr. 

• Belçlkada eski hariciye nazırı Spaak dUn 

---., 

Staline suikast yapal'I' 
• 

ların muhakemesı ,; 
tanm komUnlat partisi k&tibiuınuııııJI 
aya iki ıuklsat daha tertip etmiştir· ı..ıJO-

a.""' B&§taratı 1 incide 
Tekil) Nestor Llkobanm idareııl altında as.. 
kert bir isyan hıızırlamı§ olmakla itham e_ 
dllmel<tcdlrler. 

Sovyet gazetesinin verdiği habere göre, 
Uk suikast teııebbUsU 1923 de, Stallnln aaıl 
vatanı olan GUrclstanda tatilini geçlrdltl ıı
ralarda yapılmı§tır. Stalln kotraıında gez. 

meğe çıktığı bir sırada, biraz ötede aahllden, 
mUthlg bir yaylrm ateşi açılını§ fakat kur. 
ıunıar - bir mucize kablllndcn - kimseye 
isabet etmemi;ıUr. 

Kotra derhııl geriye dönmUş ve yapılan 

t&hklkat neticesinde hakikat anl&§ılmqtrr: 

Ateşi Abhazyanın polis mUdUrU Pllyanm 
idaresi altında bulunan birçok eşhas tara. 
fmdan açılmıştı. Bu suikastın eleb&§ılan, 

kotranın kaçakçılara alt olduğUnu zannede.. 
rek ate§ ettiklerini ileri sUrmUşlerse de, bit. 

tabi buna kimse lnanmamıı ve bUtUn ıebeke 
derhal kurşuna dlzllmlıU. 

Bu ilk eulkastın eleba§ıla.rmdan blr!QiUP 
dıt , meydana çıkanlamıyan Noator Llkoba, 
193• ve 1935 selerlcrlnde, Stallne'e GUrcf1-

Kralların 
seyahatleri 

Yunan Kralı Londra
ya vasıl oldu 

Yunan Tcralı Pariste Cemn-al Gtıro 
ile beraber 

Londra, 7 (A. A.) - Yunan kralı bu 
akşam Londraya muvasalat etmiştit. 
Kral, birkaç gün İngiliz kral ve krali. 
çesinhı misafiri olacak ve sonra ika; 
metine gayri resmi olarak devam ede. 
<'ektir. 

Yunan ıtazetelerinin neşriyatı 
Afü•a, 7 (A. A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Knl Majeste Jorj'wı Paristeki ika.

meti:'ıe dair Fransız matbuatmm tefsi
ratım neşreden gazeteler, Fransada 
krala. yapılan kabulün ı:ıamimiliğini 

tebarüz ettiriyorlar. 
G.ızeteler, Balkan antantı çerçeve.si 

dahilinde Türk - Yunan dostluğunu 
kaydeden "Tcmps" gazetesinin maka. 

lesine hususi bir ehemmiy~t atfetmek
te ve gazetenin bu noktai nazarının. 
dünyanın bugünkü karışık anlarmda 
büyüic bir ehemmiyeti hai?. olduğun-:; 
\'e bütün Yunanlılar tarafından tas • 
vib edilmekte olan Türk _ Yunan tcş. 
riki mesaisinin kıymetini geniş mik. 
yasta takdir ettiğini bildirmektedir· . 
Jer. 

Keza gazeteler, bundan mütevellit. 
memnuniyetlerini kaydediyorlar. Zira 
Yunanistanm dışardaki dostları, 4 a. 
ğustos 19:>ô danberi biricştirici kral 
ve hiikumct tarafından yapılan mesaL 
nin rr.anasın! anlamaktadırlar. 

Romanya Kralının temas'arı 
Bnm, (Çekoslovakya) 8 (A. A.) -

Harir.iye nc7.aretf ile sıkı temasları o. 
dan ''I,Jidovenoviny" gazetesi, Romar
ya kralı Karol'un Sclovitz şatosunJı1. 
ikameti esnasında Reisicilmhur Bcı.ea 
ile ve Pressburg treninde de Başveki! 
Hodza. ile mühim bir çok mtllakatlarda 
bulunduğunu yazarak diyor ki: 

"Bu mülakatlarda umumi Avrupa 
vaziy~ti ile bilhassa iki memleketi alL 
kadar eden meseleler görüşillmüş w 
iki devlet reisi Romen - Çt:koslovak iL 
tifakını teyid ettikleri gibi en mühim 
meseleler iizerinde de aralarında tam 
bir görüş birliği olduğunu müşn.hedt! 
eyJemi§lerdir.,, 

yaptığı mUznkerc?er neUceslndc kabinenin 
teşkili fstlşarelerlnı' devam etmlye karar 
verml9Ur. Nezaretlerin taluılml h~S'Ullda 

katoliklerfn gösterdiği mUşkUlA.t elfln devam 
etmektedir. 

• İsveç vellahtı Romanyaya. yaptığı ziya. 
retten dUn ::ıtokholma dönmUştUr. 

• Yugoıılavyıı ytiksek askeri mecıı~ı aza.. ' 
ııından ordu kumandanı bir gf'neralin idare. 
ıılnde mUhim bir Yugoslav aakerl hevetloln 1 
Romaya gitmesi beklenilmektedir. 

usilııdtı K Bilhaasa IOn aulka.st te~ebb .,ır>' • 
ba birçok karablnlerle kendi tabSllC ıe# 
terinde bir b&§vekil de bulunan e§hafl 111.,ı~ 
etmlf, fakat pwıuya glzlenmlg olaJI fil~,.. 
lann kurıunlan Stallnin yanmda bul ,et ııl
ra isabet etml19e de, kendisine bir tıll' fll• 
mamrıtır. Bundan bir müddet e\"'el. lf 111°' 
bar llzerlne, uzun mUddet gtzıenıııtışlt~ 
vaCCak olan suikastçılar ele geÇiri:n, ~ 

Sovyet gazetesinin, muhakeınel ıııelll,;f 
landıtmı haber verdiği 13 yUkıek 

itte bu aulkaatçıJardrr. I rfO 
" Siyasi tasfiyeler Sovye! e 

kuvvetini ekıll tmemiştır ,"ısı"' 
Moakova, 7 (A,A,) - Havu ajan' 

hablrlnden: ~ırod' 
Stalln, cumartul ıunu bUyük ti~ 

bUtUn hUktUnet erklnı ve fırka mUt ~ 
nı hazır otdufu halde, bltincltetrln ~ 
bmm yirminci yıldönUmUnUn telfdf 
rlyuet etmlıtir. yol 

Molotov, bfr nutuk aöylemiı ve ~ır 
ve Çin mllleUerinin latmlerlni a11'ltl• ~r1)1· 

staıın, bugün Sovyet Ru.yada aat• ıt re" 
memlı olan en muazzam aakerl ~ ııır 
mine rlyuet edecektir. Bu seçil ~~ 
çok cllziltamlar tanklar ve moUSrlU 

1 
ff' 

kUiler fıUrak edecektir. Bu ı-eçft rePtJ'll'~ 
ptff 

ııat devletlerin Sovyet Ruıyanm tııı~e-
kmdakl nhlmlerinl tzaleyt lıUhda! e 
dlr. t Jtıl-4. 
Koıkova, ılyu! tuCiyelerln SO\'Ye dl)f' 

yanın kuvvetini zufa dUşUrmek şötl' ,ııııı 
ııun bu kuvveti ıtmdtye kadar ıör{1lllletıl'cJ 
bir dereceye lıal etmtı olduğunu g<S9t 
istemektedir. 

Geçit resmi ~,ıı 
Moıkova. 8 (A,A,) - Sovyet. hÜ ~~ 

erklnı ve Stalln, llkteşrln ihWAifJıiJl ~ 
nUmU mUnaaebeUle yapılan büyük bir 

remıinde hazır butunmuıtardrr. dJ,J 
lloskova garnizonu kumandanı Sil 

11 
(f 

kıtaatı mare§al VorogUofa, takdlın etJ!l ıı"' 
Voroşllo! •da aakere bltabeı:ı sısyıedfli ur" 
tukta kız.ılordunun bir auth ordu.U oıdllfl"" 
ve fakat taarruz.& ufranıa barbi d ııuJ? 
memleketlerine götürecek kabUiy~tte 
dutunu beyan etmlftlr. afO' 

Bunu mUteakip piyade ve .Uvari ktı;!ıııl' 
motörlU kuvvetler geçmtıtlr. Geçit re ~ 
en parlak krammı mot6rlU 200 topt111 -, 
tt!3kll etmlıttr. Bundan ııonra da bet_,_,.;t 
mette tanklar ı-eçmlfUr. Bu esnada ~ 
bombardıman ve o miktarda da avcu ta 

rest meydan Uz.ertndt uçuyorlardL de 
Ankarada Sovyet elçiliğin fD' 
Ankara, 7 (A,A,) - !ıktefrin so~! ~ 

tllAl!nin 20 lncl yıldönUmn ınOııuebetll ııl' 
lloll'ld• .• ı akıam Sovyetıer birlltı bDytlk elçlll&- c:eır 

kabul resmi tertip olunmu§, baŞVekJl ~" 
Bayar, vekiller, kor diplomatik, blr ço~ 
bwı ve hariciye vekA.letl erk!nı hazıt' 
mu§tur. ~ 

Suvare pek parlak olmuı ve geç 
kadar devam etmlııtır. __./ 

Muganniye 
Bayan Safiye 

Mublls Sababatttfl1 

dava delyor , 
et• 

Bu sabah çıkan "Son Posta,, gaJ '' 
sinde, muganniye Safiyenin, beste~~ 
Muhlis Sabahaddin aleyhinde bir dl 
ikame ettiği yazılıydı. Bu huıuıtJ S::: 
lUmat almak Uzere, telefonla Bayırı 

fiyeyi aradık. Bayan, Safiye biıe, d•:. 
nın mahiyetini ıu cümlelerle izah ettJ~, 

"- Bana yapılmıt bir konser te~ 
fini reddettiğim halde, gazetelerde ~~ 
ser vereceğim ilan edildi. Müteaddıt " 

tarlarıma rağmen, bu ilanları n~ 
mekte iarar ettiler. Bu yUzden, b~ iı:; 
lan neıreden Turan tiyatrosu aahıP~ 
ni, ve bu münmereyi hazırlıyanlat ~ 

ımda bulunan zatı mahkemeye ve 

md.:buriyinde kaldım.,, _/ 

DllnkU Saylav 1 se~lmlnln netlcele.~ 
Ankara, 7 (A. A.) - Cumhut1 

halk partisi genel tekreter!iğindell: " 
Boş olan Bayazit ve Kütahya#_ 

Zonguldak saylavlıkları için 7.11 J' 
pazar günU yapılan !eçimc!e cünıll -fi' 
yet halk partisi namzetleri ınhhiyt ~ 
kileti müsteşarı Hüsameddin I{ ,,, 

BaşvE:kalet hwıusi kalem müdüril \i 41 
dit Uzgören ve eski Erzurum sa)~1 

tarih coğra.f ya muallimleri.ıden ~,r" 
li Güneri ittifakla sec;;ilmi1lerdir. ~ 

Sofya, 7 (A. A.) - Çek ajansı 
diriyor: 

lı 

il 

' b 
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Al~-ım . Zc:g~akta 
tnan - Japon ve kömür bayramı 

~l'a ha'Va f' l'Jnege kadirdirler. Al. la teçhiz edilmiş olan KızJlo.rdu uzun 
~a kectebllir, tlolarını Londra üzerine zamandan beri fettan ve aynı zaman • 
eıı ~tıg. Ko talya, ~ısırı ve Japo?- da acız dü~manlarımızın l:~aba kat • 
~n~. ng ve Sıngapuru tehdıd mak mecburiyetinde kaldıı:..ıarı kuvvel 

le~'l~ı ley Fran olmuı:!.ur. . 
d .bı.lir. Saı· . sa hakkmda da söy _ K 1 d bUtUn mevcutlu ıle vata. 
ıı.ı,~ ih ızı. or u .. 
-....6, gib· 1Yeltar bir zatın dün So t hük\lmetine ve komu -

atııı . ı hakik na, vye d . . 
. ıtlifalt atte ahval ve vuku. nist ;ıartisine olan sonsuz sa akatını 

gibi 0 5 \'e tebdüf' .. d b" f t K12.1l ordunu·1 ~ a tUnnı ":" un e ır ırsa her J"iin ispat ediyor. • 
.,, 

1
1 bir .\lırıektedır. Önümüzde yazıl. •saflan her zamandan ziyade sağlan' 

ha&tııır. Ve h~rı - İtalyan muahedesi ve sarsılmaz bir haldedir. 
kkında ıç olmazsa bu muahede Binlerce asker, kumandJn ve fenci 

ğız.l9.J6 sen rna!fınıatınıız mevcuttur. askeri ve sivasi fevkalade hizmetle -
de .bir sur:~ınde İtalya, bu kadar a _ rinden, aske~i vazifelerine sadakatle -
tı tiı11, F'ak te inkiyada mütemayil rinden dolayı en yüksek derecelerde 
~· at nihayet ikna edilmiş . taltif edilmişlerdir. Kızıl ordunun saf. 

k' !lok g lannda bugün on binlerce Sovyet kah 
ı; lıeteıinde M. Keıillis diyor ramam unvanını taşıyan vatan çocuk-

'{:!· tnu 1ıtırı t i lan vıırdır. Bunların hep3ıni tanıyo -
~ darııtıin1 n hledeniyetin bu bUyük ruz v~ onlardan iftihar duyı.ıyoruz. Bı.i 
~~lat ~ ~nıinıiyetlerine değilse tün aE-ki!r, kumandan ''e ~ef onlan St!

Ok ltlırıat dıteainden lri oldukla _ viyor ve kendiler!ne örneı{ tutuyor. 
tf .l'aııllatan t-At?rıek .nıUşküidür. Büyük Kızılordunun asker. ve kumandanları, düş. 
lllllıekte kdenır,e kadRr vücude gc manlarrmı7.ın Sovyetıer birliğine hücum et. 

gaye olan R ı· . mek ve mllletimlze karşı elde ııil~h yUrUmek 
taıt1• oa ısyon, başka bır 

~n.. p etzrıekw· . için müna..,.ip fırsatı kolladıklarına dair Sta.-
tô -f'l.tlajre ır ve edccektır.,, linin ihtarını kat'iyyen akıldan çıkarmayı. 
~1Ie l'aııyo::~teısinde M. Leroux nız. Hudutlarımızın ötertnde harp yangmı 

~),,.,_ · alevlenmlk ibulunuyor. HabeŞlstan, İspanya 
~t · ""'1 siy t ı "ı gıde dah ';Seti. Hitıer siyasetin"' Çin, bu üç memleket harp a e§ ne atılan 
""1• il zı-.d b memleketlerdir. 1•te fa§lst.müdahaleıılnln ve l' •ll~a h ,,a. e ai7l:ınmakta.dır .. 
a'>tığı g:b. arpten evvel A VU!turyayı:ı ıııtırmıarcıtıfınm kurban' arı fqlııt tecavüzü 

'et· J ı kanlı btr harple bütün dUnyayı tehdit etmek 
aı traıektedİ Plrlak sanisini - vUcu<l~ tedlr. Fa§lBtler Mosltova kızıltarını uıuorta 
tdltııştır. \r ~: Alınan ısiyaSE>ti, hızını tehdit edip duruyorlar. Ve kuvtıetıerlnl 111\n 

rnı taki e 4llUSolini bu siyaseti adnr. ediyorlar. BUtün tıunıar vatanımıza taarruz 
ln11·1· J> etme" b d' l<'ln g•ce günd"- hazırlanan dü;ımantanmızm P.ıl ı-.• ... :ınec tt"ıvetinde :r. " "' ~ .. er b" I . Aciz tezahürlerinden bqka bir şey değildir. 

araf ~ÖrilO "1Je~e HRrp Amlllerinin entrfkalanna §U cevabı ver 
l.oııdra ra'ı~ıyorfar dik ve verlyoruz: Biz barp istemiyoruz fa 

411tı • 7 (A A uz yoktu H "'-. n Uhabi • · . ) - Alman ajansı. kat barpten dr korkum r. ıır.,.., ha 
Gateteıerrı bildiriyor: zırız. 

llaı.. - lt 1 Faşist çeteainl memleketimizde ezdik '"' 
~~ta ~ih~k a Yanın antikomünist bu suretle haricl dUfmanlanmızın fitnelerini 
) ta ~Ulun 1 

hakkmda geniş tefsi. gUçıe,ttrmiş olduk. Fakat fqist casusluk teş 
e~~krnırıa~akta ve bitarafane vazi. kll&tı ve onun Troçkicl adamları zehirli ıt. 
'<>ro,:ı r.,a tah§tnaktadır. lllılannı elden bırakmış değillerdir. Düş. 

~~lco .. o un emri yev~:si manlarımız ilerde de memleketimize casus 
~"') •a 7 ( ve katlller göndernıeğ"e devam edecektir. 
llııı.;et ihtij-1. A. A.) - İilteşriıı Sosyalistliğin düşmanları tarafından yapılan 
l'tı~ebeti ~ ınin 2 Oinci yıldönümü entrikaları dikkatle takip ediniz. Ve teyak.. 
bl -_"1ıtı~r e ınare,a1 Voroşilof neş. kuzu bir kat daha arttırmrz, kızııordunun da S Yevnıfde ezcUmle şöyle de ha ziyade mükemmelleştlrllmeıı ve harp ka. 

t\ 

1 

blllyetlnin arttırtlmuı için faaılaaız çaı,ı~ı.z. 
)etJ U\>\ret}i v ta İlkteşrln büyük aosyallııt ihtll&llnln 20 inci 

etj her a nnnızın harb kabili • yıldönUmü münasebellle IJllnh işçi ve köylU 
Bene artmaktadır. En mo. kızıl ordumuzu tebrik ederim ... 

• Bu sene kış 
:§~~~detli olmıy aca k . 
C)"ıl"ru •n va 9lmalden memlekeUmtze kuvvatH ve 
tt~'" ~ne cu •oluk d 3 lgalarının gel meal muh .e .nal de.aH 
lııııı~lle aı!'1' 'bt.tlaııgıcında, klfm nuıl ge. muhtemel mı? Buna kat'I bir cevap verlle
~ıa baıı ~ınlnlerde bulunmak ve bu mez. Fakat mUmkün olan tahminler, ,ımal. 
<11ı,ıı Adet hU taıeaıar yazmak, memleketi den pek kuvvetli soğuk dalgalarının gelme. 
t..r .. "e lcönıu kınUne glrmtıtJr. Bllhaaaa o.. ıılnln muhtemel olmadığıdır. 
ı.. "1tı r tıyau °""'ar "•lciue an artma istidadı göa.. O halde, Avrupadan ve şimalden kuvvetli 

tlıı et ' "de. bu ınev:ını daha ziyade ve dondurucu aoğuk dalgalarının gelmeli 
lıl( 'etı ır, 
ı.. ~ e lt1f D&all pek muhtemel olmadığına göre memlekeU-
""'la ~bıt btz Ya geçecektir Mevalmtn mizde de sıcak bir kıı beklemek pek yaıılıf 

t1 . ~ pıyor ve ilk defa mtbıa. olmaz. 
itler tııııllll ha~ &çıYoruz. 
~'<le--;; eaıt&srnda bir hava ruat 
~ letıcııcı eınleketimız iklimine aıt yaptı.. 
~ıı.. _ llcScıeu erıe bava rasat neticelerini ve -a' tuı.r::riııde mUeulr lmlller1 glSz.. 

eJcteYI&. flındlden mUtalealanmı:zı 

ıc;.ll •• 
Cak olacağı hakkında 

ilk delil 
Ilı, . 
~ lletıe k 
~ reç~:· dllnyanm birçok yerlerinde 
~~tl ıı.:· Bunun ilk dellll Kekaika 
~it 8trtın 'Yarak Avrupaya kadar ge. 
~~- IUl&rnun, mutaddan çok 11cak 

~~~ Y&ladıtı aahiDerde buJuııan 
~ Q ~ Çok lkıııntnde ve buralardaki kıpı 
toıc "Olt ~ lnlleastrdlr, Bu cihet ve blr. 
''ıctJc oıduh IUl&rnun bu aene mutaddan S bıaaa 111 r!S&GnUnde tutuıuraa A vru.. 
~lıt ~eınıeıteUerde ve bu arada Avru. 
llıırı~lc ~bt kıınrund& mcak blr kıf 
ttıc ""'" ~ ~~.~ıu~. l!:aaaen bugUnk11 hava 
c..~" 1ı~--.vaa bu kanaau teytt ede. 

lr~'lf 8b-fnıı!et t&tnnaktadır. 
Qıı t ~~la ~ mutaddan çok fazla mcak.. 
'l'ııı tı;~kte 'bul Ulu, )'erlerde de daha mute. 
l-.ır 'ebtbtezı Ulldutu &Dl&fılJDıttır. Gene 
~" bıtıa.r lıu 21lnıt&katarda çok lfddetıl '< ~ ın llttcıeuı edilmemektedir. 

'l(lller- olınumd& mue..ır olabile. 
"3~ n_,,~rktan ve ıtınalden gelen 
~~ l\ıı.,~ laları Uzertnde durmak tcap 
~~t~11 •ra dat batıı.ıaraıt garba ve cenupta 
~ 1tı de trıtı;lan ~luk dalgalan, memle

~tı\ı aıkıtıııard ecaaır eder. 
ıı~ıı blJhlllııa"" kopup gelen .ofuk dalgata 

1.!" herke latanbuıd& ne derece müeut; 
· ""'ı., bu 8çe trı&IQmdur. 

leııı liddew llOfuk dalgalan 

Sıcak, fakat bol yağmurlu 
bir kış • 

Bu seneki klfnı diğer muhtemel bir bu. 
auslyetlnl de, çok ve bol yafmurlu oımuı 

teıkil edecektir. Yağmurlu kaydma (fırtına.. 
lı) kaydını da lllve etmek biraz ihtiyatlı hu 
reket etmek olur. 
~y!e bir mevzuda kat'l tahminlerde ve 

lddlalanıa bulunmak mUmkUn oırnamakla 

beraber, en bUyQk ihtimalin bU ııenekl k11m 
mcak 'veya diler bir tabirle mutedil ve 
yalmurlu oldufu veya otacafıdır· il. N. 

ispanya 
harbinin babası! 

.... Bqtarafı ı incide 
ean • de • Lus'dan aldıfı qatıdaki telgrafı 
nep'9tmektedlr. 

tyı bir menbadan öfrenlldiflne göre SalL 

ına.nka De tUccar mUbadelul için girltflen 
mllzakereler memnuniyete pyan bir tekilde 
devam etmektedir. 

Hendaye<teld tngtıtere ııefiri bir ul tayya 

rest t&rafmdan batıntdığl zannedilen Jean 
Veema lamlndekt yOk gemlal hakkında S&.. 
lamaııkanm cevabını alm11t.Jr. 

Zamıedlldlğlne göre Fr&DkO mahiyeti ..._ 
rahaten bildirilmeyen İngiliz taleplerlnl ka. 
bul etmı,ur. 

Aııt makamları tarafından zaptedllmiş olan 
bet İngiliz vapuru da henüz aerbeııt bıra.
kılmamJftır. 

_... Bqtarafı ı incide 
Uzun Mehmet bahçesine geldiler. Şehir mU
zikası tarafından lstıklll m&!'fl çalmdı. ML 
den mühe.ııdlsl Rauf Nafiz Alpeoy, mllll eer. 
vet menbaımızı keşfeden Uzun Mehmedin 
hatırasını hürmetle andıktan sonra, kömürtın 
dünyadaki rolünden , ve memleketimizdeki 
vaziyetinden bahsetmi§, TUrk kömürUııUn, 

Türklyenin en büyük servet menbalarmdan 
birini te§kll ettiğini, A tatUrkUn aon nutkun
da işaret ettiği gibi, bu ıııetmenln pek YL 
kında lkl misline çıkanlacağ'lnı söylemlf Ur. 

Bundan sonra kömUr k&§lflnln hatıra,ma 
saygı olarak bir dakika au8Ulmu§tur. 

Uzun Mehmet Abidesine bir çok çelenkler 
konmuştur. Merasim madenci ma!'§Ue blL 
miştlr. 

Bugün okullarda öğretmenler, derslerinde 
talebeye Tilrkiyede ilk kömUr ke§flnl ve bu 
Mdlsenln değerini ve kömürün önemi anla. 
tılacaktır. 

Saat 17 de Türk mUhendislerl cemiyeti 
tarafından cemiyet saJonunda bir çay verile 
cektır. 

Ereğli R (husuııl) - Ereğllde Uzun Meb. 
met kömür bayramı törenle kutıuıanml§tır. 
Bir heyet Uzun Mehmedln Kestaneci köyUn. 
deki evini zlyıı.ret edip çelenkler bırakm11-
lardır. · 

Uzun Mehmed kömftrll 
nasll bu'mu,tu ? 

Saray saltanatının debdebelerini ida. 
re eden gayri Türk unsurlardan bir sar
raf, 18 inci Hır baılangıcmda İstanbu
la yandan çarklr bir stimbot getirmiıti. 
Gemi İkinci Mahmudun dikkatini çekti. 
ğinden nasıl iılediğini merak etti. Ma
den kömürü hakkında malumat aldıktan 
sonra bu cevherin memleketin içinde 
aranıp bulunmasına dair bir "Hattı Hü
mayun,, neıretti. 

O sıralarda, Ereğlir.in (Kestaneı;i) 
köyünde doğan Uzun Mehmet, asker o. 
cağında yirmi iki yıl uğraııp, çalııtıktan 
sonra memleketine dftnmüıtü. 

Uzun Mehmet askerliğhin son yılr
m (H. 1241 M. 1825) tarihinde Sinop 
tersanesinde yapılan ve buharla i§leyen 
Seraği Bahri) adındaki kalyonda geçir -
mişti. 

(Seraği Bahri) donanmaya ilk itti. 
hak eden buharlı gemilerden biridir. 
Koskoca bir gemiyi yürüten siyah cev
heri Uzun Mehmet bu gemide görmüt 
ve tanınmııtı. 

Uzun Mehmet köyüne dönmeden 
evvel fermandan haberdar olmuıtu. 

Onun, köyü Ereflinin dört buçuk 
kilometre tarkrndaki (Köseağzı) nda 
idi. Bir gün değirmene mıarr öğütmeğe 
gitmitti. O aralarda büyük yağmurlar 
yağrnı9tı. 

Mehmet, yağmurlardan ıslanmıı. 
kurunmak için ateı yakmı9, ateı yanar 
ken, bazı siyah tat parçalannm yan -
dığıru da görmüıtü. Eski bahriyeli, 
bunların. kendisi askerken tanıdığı ma 
den kömüründen baıka bir ıey olmadı
ğını derhal anladı. 

Yeri kazdı, bunlardan çok miktarda 
olduğusu gördü. Heybesine doldurdu. 
Bunu götürüp göstermek üzere kara 
yoliyle yaya olarak İstanbula gitti. 

Uzun Mehmedin sırf bir tesadüf ese 
ri olarak bulduğu (metc:) ın zarphane
de yapılan tdkikinden sonra, bu ı.:ev • 
herin maden kömürü olduğu anlapldr, 
bunun Uzerine İkinci 'Mahmud, Uzun 
Mehmede bu ketfinden dolayı bir mile 
tar para verdikten aonra, lcaydihayat 
tartiyle de küçük bir aylık bağlandı. 
(1827). 

Uzun Mehmedin katli 
Bunun üzerine Zonguldağa bahriye. 

den bir heyet gönderilmiı. yapılan in
celeme sonunda Alaplı nahiyesine bağ 
lr Karataş soyundan Amasra civarında 
Kuruca Şilenin kapısına kadar bir bu • 
dut çezilmit ve burası kömür havzası 
saydmııtır. 

O sırada padif&h tkinci Mahmut na
mına Ereğlide hüküm süren (Mütesel. 
tim) Uzun Mehmedin kömürü keşfini, 
ve bu yüzden saraydan gördüğü iltifatı 
çekememiı ve burnu ucunda bir servet 
hazinesini meydana çıkarıp kendi ha
beri olmadan sayara götüren kc•.:a k4 
ıifi, fstanbula gönderdiği adamlariyle 
Uzun Mehmedin misafir olduğu "Leb. 
lebici hanı., nda öldürtmüştür. 

lıte memlekete koca bir servet hazi
nesin:n anahtarlannı armağan eden U. 
zun Mehmedin saltanattan tördüğü 

mukabele budur: 
Keıfini kaniyle sulamak .. 

Mehmedin öllltnftnden sonra 
Uzun Mehmet, keıfiyle memlekete 

tt:ikenmiycn bir hazine verdiği halde 
Osmanlı imparatorluğu bu hazineden 
istifadeyi, Uzun Mehmedin keıfinden 
16 yıl sonra, yani 1848 yılrnda düşüne
bilmittir. Gevçen bu 19 yıl zarfında 

- :t 
tt 

. Seyeit Rı.zanın 
ısfavrozu Ankcirada ! 

Sergerde Seyid Rızanın çadırında 

neler bulabileceğinizi tahmin edersiniz? 
Bir "Kuran,, "hadis,, "ayet,, 

''Enamı ıerif,, "MahmLJ.diye., "Seyri
nebi,, üfürükçü keşıt.:.ilü, mavi boncuk. 
lar, içinde hayat eksiri bulunan renkli 
bir desti, bütün günahlımn yok olduğu 
Ekberin meılalu ve saire saire .. 

Fakat, hayali en genş olanlar bile, şu 
din hokkabazı Seyit Rızanın çadırın -
dan Ermenice kitap, Almasca lUgat. çe
şit çeşit, boy boy. renk renk istavroz; 
üzerinde Ermenice yazılan olan taçlar. 
içinde İsanrn başparmağının kemiği 
olan "eizzei nasra .. dan birine ait bir 
kutu, diş tedavisi için bir kerpeten seri. 
sinin bulunacağını nasıl tahmin edebi
lir?. 

Seyit Rızanın çadırında işte bunlar 
çıkmııtır. 

Seyit Rızanın çadırında bir sürü Er
m~nice kitap çıkmıştır. Bunlar. en çok 
din kitaptandır. Birkaç şiir kitabı da 
vardır. 

Bu kitapların el'e alınını§. okunmuş 

olduklarına dair bir çok deliller var. 
Sayfalarının içlerinde bazılarına işaret. 
ler yapılımıtır. Notlar vardır. Yarıda 

kalanların kenar1an b.:.ikülmüştür. 
' Almanca IUgate gelince: Seyit Rıza

nın yakınlan, ıeyhin bu büyük kitabı 
• Jugat gerçekten beş yüz sayfa.dan faz. 
Jadır. - ancak başı pek sıkıya geldiği za 
man açıp okuduğunu söylüyorlar. 

lstavrozlarm hikayesı 
Rivayete göre, Seıit Rıza: gümüş. 

altın kaplama, demir ve çeşit çeşit ma. 
den, muhtelif boylarda, üzerinde türlü 
tür):.i resim olan istavrozları, bir yağma
dan sonra ele geçirmiştir. Her eline ge
çeni istismarı pek iyi bilen Seyit Rıza, 

bu istavrozları da her birini ucunda saa 
det getiren bir vasıta, sıhhat, para, kuv 
vet ve hayat dağıtan birer kaynak halin 
de kullanmıştır . 

Her derde deva taç ! 
Masallarda bir dudağı yerde bir du

dağı gökte bir arab vardır. Efsanenin 

kahramanı bqı ııjıyi l~lin~) elindeki 
tavus tilyihtü yakar, ka.rtısına'-'ıkan a. 
raba bir saniyede saraylar yaptınr; 

Hind.den. Çinden haberler alrrdı. 
Seyit Rıza da bu arap yerine' ken

disine bir taç bulmuı ki, başına giydiği 
raman fena giden bütün işler düzelir • 
miti 

Bu tacın üzerinde Erment.:e bazı ya
zılar vardır. Tacı kim yaptırmış ve ne. 
den yaptırmıştır!. Malum değil.. Fakat 
onun da bir yağma malı olduğu besbel
ticfi'r. 

Cumhuriyet kuvvetleri, kendisini sı-
kııtırmaya baıladığı z:ıman. şeyh. ~
pna bu süslü demir kavuğu geçirmtf 
ve gece go:.indüz çıkarmadığı halde Cum 
buriyet adaletine hesap vermekten kur. 
tulamamııtır. 

Taç. ele geçtiği zaman Seyit Rızanın 
baıına uygun gelmemiı olacak ki, bir 
köıesi genişletilmiştir 

Sey:t Rızanın çadırında bulunan eı
ya arasında lsanın ba~ parmağının ke. 
miği vardır. Bu bat parmak. kapalı bir 

kutu içindedir, Kutu hiç açılmamıştır. 
fçinde ne olduğu malum değildir. Fa
kat Sey:t Rıza buna da bir hikaye uy • 
durmakta gecikmemiştir: Elinde İsanın 
bu parmağı olan kabilesine, İsa ümme
tinden gelecek bütiln kötülükleri de ön 
)emiştir. 

Kerpeten takımh~rı ve ,na 
ört illeri 

Şimdi çadırın, en 90k yer kapfayan 

yolsuzluktan iki dağ ardını bilmiyen, 
aşarcı elinde inliyen Türk köylü&~, 
harp ıemilerinin, tersa ... e, zarphane gı. 
bi fabrika!arın mahrukatrnı, gene sara
yın israfları gibi vergi altında kambur. 
lapn sırtından ödemiştir. 

Madenin ketfinden sonra, Uzun 
Mehmedin adı kısa bir zam:ında unu -
tulmuı. ketfini kaniyl~ sulayan TW:k 
cencinin hatırası silinmittir. 

Zonguldak Halkevi, kuruluşundan 
aonra, bu h~diseyi de ele alrnıı ve kitap 
sarayı ve yayım kolu uzun ~hımalar 
dan sonra Uzun Mehmet tarafından ilk 
damarlarının keşfi tarihini 1829 yılı 8 
1kincite9rin olarak 1932 yılında tesbit 
etmittir. 

İşte o gündenberidir ki, Uzun Meh. 
met milli bir l:ahraman olarak anılıyor 
ve Uzun Mehmet Zonguldakta bir bay 
ram olarak kutlanıyor. 

eıyasıru aayaufu: bliyWrlil kilçilklil 
bir sürü kerpeten ki bunlar, diti ağn -
yanlar içinmiı. Fakat Seyit Rıza, bunla 
n hiç kuJlanmamııtır. Bunlan nereden 
aldığı ve nasrl ele geçirdiği de ayn bir 
sualdir. Şeyh bunlan her ı:aman temiz
letir, parlatır ve her gelene göeterirmiı. 
Tııncelili, Seyidin çadınndaki bu ker -
peten takımının muiain.i bilmediği ka. 
dar ne iıe yaradığını da bilmiyor. 

Fakat onun pek iyi bildiği ıifa örtü -
leridir. Haatahlıc, yara, sancı, ne olursa 
olsun vücudundan huzuru olnuyanlar 
Seyide gelir, para1111J ve hediyesini ve. 
rir, Seyid de onlan, verilen para ve he
diyelerin derıt;esine göre bu örtüler -
den birine sarar, bir saat kadar bekle • 
nirmit. Bu örtüye sanlnuı olan muhale 
kak kendinden ceçer, oldufu yerde bay
gın kalırmıt. Sonra da tamamen iyile • 
tirmiı. 

İtin yalnız baygın kAldığı tarafı doğ • 
rudur. Çünkü bu örtüler o kadar ·kötU 
kokuyorlar ki, bayılmamaya inıkAn 

yoktur. 
~ . . 

Seyit Rızanın bu hepıi mucize dolu 
eıyaaı, timdi Dersimde delildir. Anb
radadır. 

Evvelki sün açılmıt olan poliı enati • 
tüsü müzeainde bunlar halka tethir edil-
mektedir. (Ultu'tan) 

Çin - ·Japon 
harbi 

Şanghay, 8 (A,A,) - Çin kıtaatı, Japon 
kıtaatı tarafından çevrilmekten içtinap için, 
gece PooUngu . bop.ltml§l&rdır. ön kıtaat 
Sung..Klangm cenup uhllini ıeçm1f ve Riva. 
80§ovun cenubun& dotru llerlemüte olan 
kuvveUerin kımu kWU•lle blrlepıek UZere 
§imale doğru yUrümefe baf)•mııtJP. 

Pootungun tahliyesi tıserlne, bir çok alvll 

Çinlller nehri •Jlarla geçmektedir. 

Çin mareşaltnin beyanatı 
Nankln, 7 (A,A,} - Şang-Kal.Şeck bugün 

verdiği bir mUll.katta, Çinin uzak doğu lh
tllatmın balll için Japonya ile doğrudan doğ 
ruya müzakereye taraftu olınadıJ'nıı söyle. 
miıtfr. 

Ma!'8f&I, ukerf vasiyet hallkmda nikbin 
oldufwıu 16ylemlf n flmdikl mUcadeleye de 
vama azmetmtı oldultJDu blldfrerek demlf
Ur Jd: 

•• - Bir kere tıarekete geçe adalet kuT. 
vetıerlnln arsu edilen hedeflere eripıekten 
gen kalmıyacaklarma k!t'lyyen kani bulu. 
nuyorum. Konferuwn tatbik edilecek neU
celer elde edeceğlDi zaımederim.,. 

1
'7':.an deıalerlmlzln 
geçmıı /oımalaıı 

1 Gmtemımde ............ Jiaa 
·i denlerinin aesmit formalarmm 
li iki kurup idarehanemisden tr. 
il" clarik edilebileceii 1"@1111 .... 
lı Bazı olmyuculum,. biılmç sün 
:ı elki .r ___ • __ :-&~-•......!-.ı __ 
:ı evv 1U1111UU1 ~ 

i! itin yanlq anlepLhiJ neticeeine 
il varcLk. Uzun amanclanheri cle
H vam eden illnlanmacla bu aibi· 
H formalarm iki kmat maJaet."&n. 
:: de ancü putemiM abone ola-
H cak1ara verileceii 111•"'1· 
İİ Keyfiyeti bir daha tavzihe lü· ı 
Pzum~ 
:=:::::w.ıı:ııı:zıııı:aaıııımıı11aııı= 
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BDır RngllDz kadını iddia edlycır: 

••Cennetten 
mektup aldım!,, 

Bu kad!n deli mi? Hayır ... O, lngiliz yüksek sosyetesinin 
itimadını kazanmış bir ilim kadınıdır 

Cennette en makbul 
Edebiyat! meslek: 

Şairle, edipler Cennette harll harll ,aheserler hazırlamakla me,guımu,ıer ... 
Orada da çah,mak varmış, ve, yer yUzUnde b'r '•• ah,mıyan kralların, 

imparatorların Cennetle halierl pek yamanmıf ı 
o LÜLER cennette nasıl bir hayat 

geçiriyorlar, ne yiyorlar, ne içi
yorlar ve ne yapıyorlar? ... 

Bu çok meraklı suallere lngiltere
nin tanınmı~ kadın m'.itehassıslarından 
bayan Florence Barret cevap veriyor. 
İddiasına göre bu bayan ölülerden ha
ber alabiliyor ve onlarla konuşuyor
muş 1 Yazdığımız gibi, bayan Flor<ınce, 
Londrada çok tanınmıı bir simadu. ö1-
mÜJ bulunan kocaııı Sir W. F. Barret 
de mevki yepmı~ alimlerdendL 

Bayan Florar1.-:e, kocasının ruhu ile 
mütemadi münasebette ve temasta ol
doğrumu ve bu rubun kendisine fevka
ırde mlihim şeyler bildird!ğini söyle
.1ekte, ve adı ilerlemektedir. Bayan Flo-

rance, yapyıı tarzı ve muhtelif hare
ketleriyle kendisini tanıyanlar üzerindt 
o kadar derin bir itimat uyandırmıştır 
ki kimse kendisini tekzip etmiyor ve hiç 
bir fert de onun akli mUv:ızenesinden 
şüpheyi yerinde bulmuyor. 

Yani, kısaca, bayan Flarance'nin 
sözJerine inanılıyor. 

Cennette ne yenir 
ve ne içlllr? 

Bayan Florance'nin ölli kocası: baro 
nun nıhu, kanama ıunlan da bildirmit
tir: 

"Burada ne yenilir ve ne içilir? Her 
halde dünyadakiler buna çok merak e
derler. Belki de burada biç bir JCY ye
nilip. içilmediğini de zannederler. Ha-

kikaten burada bir §ey yemiyor •e bir 
§ey içmiyorur. Bununla beraber gıda al
dığımız da muhakkaktır. Yalnız buğda
yı ağzımızda değil cildimizin meaamatı 
ile alıyoruz. Bu tarzda gıda almak da 
yer ~:lzUnde istenilen nefis bir §Cyi ye · 
mek kadar zevkli oluyor. 

Cennetin, evleri, 
sokakları 

Baronun ruhunun verdiği izahat de
vam ediyor: 

Burada herkesin evi, bah~eai var. 
Benim oturduğum ev, evvelce yer yü
zünde beraber oturduğumuz eve çok 
benziyor. Esasen bunun böyle olmasını 
ben isetedim. 

Yer ylizllndeki evimizi yapan mi-
mar da benden biraz scnra buraya gel
miJtİ. Kendisinden ayni tarzda bir ev 
yapmasınr rJ.:a etmiştim. 

Şimdi cennette, yer yüzündeki evi
mize tamamen benzer evde eski mesut 
hatıralarımızı canlandırarak ve hatırlı
yarak ebedi bir hayat yaşıyorum. 

Buranın sokakları temiz ve munta
zamdır. Cennette çıplak değiliz. Hepi
mizin elbiseleri var. Bu elbiseler yer 
yüzünde olduğu gibi mensucat ile, fakat 
fikir ve dlltünce ile imal edilmektedir. 

Maalesef, Cennet
te de çalışmak 

varmışı 

Censette de çalışmak var. Bı;rada 
herkes meşguld:ir. Bütün ruhlar yer 
yüzündeki işleriyle meşguldürler. Son
radan meslek değiştirenlere de tesadüf 
ediliyor. 

Yalnız eski padişahlann, eski kral
ların ve imparatorların halleri yılman .. 
Çünkü yer yüzünde bir işe alıımadıkla
n için burada çok zahmet çekiyorlar. 

Dünyanın bü}":ik ıairleri, hurada 
fevkal!de nefis şiirler yazıyarlar. Eski 
ediplerden pek çoğu. sayısız eserler vü
cuda getirmişlerdir. Burada lokanta ve 

- Cennetin bu kadar gllzcl Mr yer rıldıığanu bi1smjdim, ao1ctonm tavsiye. 
t.erini hiç din~1 ~ke.ın buraya kt:ı:pa§ı atardım/ 

, 
bar olmadıftından bu meslek sahipleri 
de zahmettcdir. 

Cennette en rahat insanlar, fikir ve 
ilim sahipleridir. Yer yüzünde pek para 

ctmiyen bu ıeyler, ahrette en makbul 

itle.edendir. Şiir ve edebiyat da revaç

tadır. Hatta ben bile son senelerde hay

li ~iir yazdım . ., 
Bayan Floranee, !tocasının yazdığı 

§ıirleri kendisine bildirıniı olduğunu da 
•özlerine illve etmektedir. 

Bir ruhun 
tavsiyeleri 

Bayan Florance'in kocası William 
Barret, Bublin ıehrinde Royal Colleıe 
of Sciencc'de kırk aeneye yakın bir 
müddet fizik hocalığı yapmış ve 1925 
de ölmüıtü. 

Karısına yaptrğr tebliğlerdinden bi
rinde, insanların gıdası meselesi üze
rinde Cennette tetkikatta bulunmuş ol
duğunu söylemiş ve 9u sözleri de ilave 
etmiştir: 

.. Meyvelerin usareleri insanların gı-
d:ısı olarak çok faydalı ve kıymetlidir. 
Hele taze üzüm, taze elma, taze armut .. 
Bütün bunlar etten daha besleyici, 
dnha iyidir. Bunları hararetle tavsiye 
ederim .. , 

Bayan Florance, ~ocasırun kendisi-

ne yaptığını iddia eylediği bütün tebliğ

leri bir kitap halinde neıretmiıtir. Kita
bın ismi: Persanalty survives Death'tır. 

Cennette yazılan 
Şii,.. 

&yan Florance'a kö.:asından gelen 
tiirlerden birini buraya alıyoruz: 
Ruh bir ufukıuıı, huduuuz deniz 

Zaınan yapamaz onda hiç bir iz 

Düıiince tat"ar bütün \"Brlığı 
Ölüm &ayılır fikir darlığı 
Yatamalc nedir, ölüm ne demek? 
insanlık iıter hep bu;ıu bilmek. •• 

Kapalı ıözlerle 
Bot sözlerle 

HayaL •• 

Heyhat ••• 

Anlatıl~ hiç anla,ılmaz. 
Kör elbet görmez. buna ıaıılm.11=. 
Ruh te!c: eaaıtır madde bir şekil ••• 

Abedidir hayat ruh fani <~eğil . • • 

Gene ce:ıneue yazılmış aşikane şiir- 1 
lerden bir örnek: 
Yüreğimde var bir ıızı, 
Dlin ıördüm güzel kızı . • • 
Ne sevimli o, ne cici 
Aıktan doğmuı bir i:-.ci • • • 

H. N. 

VUksek MUbendls Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : . 

Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 37000 kilo Ekmek 
açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 305,25 lira ve beher kilonun mu
hammen bedeli 11 kuruştur.Eksiltmesi 19/11/937 Cuma günü saat 14 de yapr
lrıcakbr. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin bel
li gün ve saatte Gümüı ıuyunda Mektep binası dahilindeki Komisyona müraca-
atları ilan olunur. (7532J 

8 tKlNCİTEŞRtN -~ 
~,, 

Günün 24 saatinde hasta 

Baı ağnlanna kartı 

GRiPiN 
Kaşelerini kullanmrz. 

GRlPIN: Bütün ağn, sızı ve ıan. 
cıları keser. 

GRlPIN: En şiddttli baı ve dit 
ainl".lrını süratle dindi. 
rır. 

GRlPlN: Nezle, grip ve romatiz. 
maya kartı çok müessir. 

lcabın:J.; günde 3 kaşe alınabilİf 
isim ve markaya dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. A 

............... r. ... m11 ... mm..-ıım1llim--~ 

Yüksek MObendls Mektebi Artırma ~ 
Eksiltme Komisyonundan 

Eksiltmeye kon:ı.n 

mevadın cln::;i 
Rezakı Uzüm 

Çekirdeksiz üzür.:. 
Uryani Erile 

Mikdan Tahmin 
fiatı 

400 K. 27,50 

1600 K. 25,00 
400 K. 44,00 

900 K. 16,50 
500 K.. 50,00 

Pey 
aiiÇCSi 

Eb.iltme 
T. 

Amasya Erik 
Kuru Kayısı 

İr.cir 600 K. 18,00 
·ı 
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Cevi.ziçi 

Amasya Elması 

Cilimüşhane elm:ı.:.ı 

Ayva 
Portakal 

500 K. 36,00 

1500 K. 25,00 

1500 K. 17,50 
700 K. 12,00 

6000 A. 4,00 lı 
Mektebin ~7 man senesi ihtiyacından olan ycl{anc!a cins, mı1cd3t• 

k nuııııııt 
haır.men bed.eli ve ilk teminatı yazılı yemijler açık ebiltmeye o el 
Eksiltmesi hiza~ıı.da gösterJen gilnı tarih ve saatte yapılacnktrr. Şartnaıt (f 

ni görmek i:ıtcyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte 
müşsuyuodaki mel~tep binas: dahilinde toplanan komisyona müraca:ıtl<ıı1 
olunur. p402) _____,/ 

Melk1C<e1PDDDeıre0 Çcca:nD< vennneırn
ne, OklYD oırelktöırDeırDnıe 
Mektep kitaplarınızı almadan •.• . bir kere eıki tanrclığıtlıj 

'' VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yüksek ve Me.Jeh ••. Her okulun, he' 
sınıfı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradol' 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, ""' 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 1) 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABE\! 
de mektep kita~ılığında ihtiıcu kazanmııtır. . . 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya karıılık verılır. , 
ADRES: lstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgtaf• 

Yakıt· lstanb:.ıl. Posta kutusu: 46. ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlamış~t 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedtf' 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır, 1 

10. ooo liralık bilyük ikramiyelerle (10· Bundan baıka: 15.000, 12.000, 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vatdır .. 

Şimdiye ıtadar binleıce kişiyi zengincden bu piyangoya i~tirak edinili ... 

Oıküdar Hukuk Ha.kimliğinden: 
Fazilet tarafından kocaıı Faik aleyhi 

ne açılan boşanma davasında müddefa. 
leyhin ikametgahının rncçhuliyeti hase 
biyle davetiyen;n ilanen tebliğine karar 
verilip 23-11-937 sah saat 14 için ya. 
zılan davetiye varakasr mahkeme di • 
vanh1nesine asıldığı gihi keyfiyet tebliğ 
makamına geçmek üzere ayrıt.:a gazete 
ile de ilan olunur. (10093) 

Sultanahmet .5 inci sulh bukulı 
~ 

kimliğinden: ,c)'_ 
Vezneciler caddesi Balabancı tti 

ğında 4~ numaralı apartumanda jjlil 
kim Tabip Tuğbay Hüseyin J{ f, 
kızı halen akıl hastalığı dolayısı ;ıe ;. 
kırköy hastanesinde tedavi altınd• ,.,. 
becccl Aliyenin ho:.ı;ri ile babasıtııt' ;ıı 
layeti altma konduğu kanun icabı 
olunur. (10094) 

. ... 
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~ınıı böyle kudurmuş herifle.re 
"'lLlllamanı... 
b Böyle SÖylenmekle beralJer o da kır. 
~lU boynundan çıkararak olanca 
bağVVeUyle hayvanlara yap11t.ırıyor ve 1 

6 
ırarak onları hızlı yürütmeye çalı. 

c~Ordu. Beygirler, kan gelecek dere . 
Çtl e kırbaç yeyince ileri ~tıldılar. Fı. 
~n .a~ırlığından çıkan demir gı. 

o!II ıçınde bir 11es işitildi: 

- Dur, geçilmez! 
Vaıver alaycı bir tavırla cevab 

Verdi. 

'Yu Ei~m geçerim, hem de ezerim. 
ga . klU araba, yarı karanlık içinde 

1 
rıb bir heyull gibi ilerliyor, demir-

dertn sesi garib bir gürültü çıkanyor
O~c~~nun .ön~e geçmenin bir delilik 
d · '"ti'nı dll§Unen Fausta., boş yere 1-
arnıarını ezdirm d ekten.c~e. eraba durur 
~ız hUcum etmeyi tasarlamıştı. Za 
L arabanın uz.ağa gitmiyeceğini 

U\T'un önU d .. . . ' 
13 

n c duracagmı bılıyordu. 

b~u kısaca a~la.rına JUllattı. Ara
c untnca ikı adamı bey!rirlere hü _ 
t~ın E'decek, diğerleriyse arabayı zap. 
"'-'CCekti. 

ki ~~ab:ı, koca kUtlenin önlinden, san. 
rkaç kişiyi ezmedig~· ti ··ı·· rnıı 'b" ıne zu uyor _ 

\'<> gı 1 inliyerek. gıcırdıyarak ya. 
" ... , ş :avaş geçti ve Luvr s .ıravmm ka. 
~ sı on .. ü bi k. un e durdu. Buraya çok yakın 

r ~ede k" Uk b' lanın uç ır kafi!e daha sak. 
ti lE-tı ki, bunlar kralla sağında I..ö. 

• solunda di V'H . 
dört dev cU ı· ı rıvdi. Arkalarmda 

sse 1 ınuhafız vardı 
~u . 

\'ak' =Uk ~ral, Pardayanm söylediği 
pt ayı gormek l~in bir miidde!tenbt. 
hl~;~ın .nhtımrna inmişti ŞimcJı de 
~lnc ~Yı dıkkatle !Cyrediyor ve geldi. , 
önu ıı.dett memnun oluyordu. Onların I' 

Ddc olrnasıruı. rağmen karanlıkta 

oldukları için Valver kra!ı göreme -
mi§ti. Bütün dıkkatini onlara doğru 
ko§arak gelenlere ,-ermişti. Valver yi
ne emir verdi: 

- Dikkat Landri, a.Bıl kavga burada. 
olacak, hem de bir hayli zahmet çeke
ceğiz. 

Landri adet! inler gibi cevab ver-
di: 

- Heyhat mösyö, biliyorı.on. 
- Korkuyor musun be adam! 
- Evet! Den kavgadan pek hoşlan-

mam mösyö, hııyatımı tehlikeye koyma 
yı sevmem. Eğer müsaade ederseniz 
şu kapıyı hemen çalayım, burada kra. 
lın muhafızları vardır. tmdııdımrza ge.. 
lirler. 
Bunları söykr söylemez Landri hay 

vanınr kaprya doğru sllrdU, fakat Vat. 
\'er daha atik davranarak kılıcını 
Landrlnin göğsüne dayadı ve dedi ki: 

- Mel'un anam, bir adım da.ha ata. 

r.ak olursan. karnını deşerim. Efen • 
dinin namusunu beş paralık mı ede • 

<'t!ksın? 
ı .. andri şaşırdı: 
- Ben mi?_ dedi - Bu sözlerinizden 

bir şey anladımsa Allah belamı ver .. 

Eİn! 

- Sers"ri herif, hiç krala gidip de: 
" - F.J'r ndim. size bir hediye getir. 

dim, fakat o hediyeyi elde etmem için 
bana yardım ediniz dersem, haysiye _ 
tim kalır mı? Canına yandığımın he. 
rifi. bir iFe y.a başlamalı, vahut da abş 
lamamıılı .. başlayınca sonuna kadar 
gitmPli .anladın mı? 

- Fakat mösyö. biz dört bes kişi ol. 
~ayd•k ne.vs"ydi, fakat bn.nlar hiç ol. 
u1 ~-qı yirmi kişi, biz ise yalnız iki ki .. 

şiyiz. 

- öyle ama, bizim gibi iki ki§i, on.. 

P ~· R D i\" Y .A. N t N 1C t Z 1 
--~~-:--:--~-:-::-:--:--:---·.-~~-:-'"':"":'.~------~373 rır. Siz de bunlardan birı olacnksınız yüklü araba. köylUnün idaresinde ~ 
mösyö. ra.k ilerlemekteydi. Landri bu arabaya 

Va.lver bu yemi attıktan aonra İs- nezaret ediyor, İspanyalı silvariler de 
pa.nyolun üzerinde ne tcsk yaptığını Landriyi takip ediyorlardı. 
~k için yan gözle on:\ baktı ve .Kafile yavaş yav~ ilerliyerek Baji. 
gördüğünden memnun olmU§tu ki he.. de Sen nehrini geçti. Bll köprU o za.. 
men ilave etti: ma.n yeni yapılmıştı. Buradan Sentono 

_ Şioıdi liıtfen Sentonore kapısı. re kapısı p.?k uzak olmamakla bera. 
na ka.dar beraber gelmek şeref ini ben. ber, ~ok yUk taşıyan beygirler bura .. 
den esirgemeyiniz. Oraya varınca ben smı ancak bir saatte katettiler. Hal .. 
den a.ynlır ve adamlarınızla beraber buki tam bu esnada hapisten kurtul ... 
bildiğiniz yere gidersiniz. muş olan Fnusta da - lazımgelirse on 

tspanyolun artık şUpbcsi kalma.. beygir çatlatmağa karar vererek • 
mışh. ttaat edeceğini gösterir bir tarz dört nala Sendeni yolu üzerinde ilerli .. 
da iğ-ildi ve yola koyuldulnr. Vah'er yordu. ( 
önünde gidiyor, İspanyol da solunda Kont dö Valverden evvel Parlse ye.. 
yilrllyordu. Arkalarında dört adım ge- ti~bilmek için ne yapmak lazımsa ya.. 
ride'l. La.ridri her ;,eye hazır olmakla pacaktı. Valver, Pardayanm Faustayı 
beraber gayet soğukkanlılık göstere _ yakaladığını bile bilmiyordu. Şövalye 
rek geliyordu. Bunların arkasından i. ile verdiği karara göre, ortalık kara.. 
se iki kuvvetli gemici tarafından çe- rırken Parise gireooği cihetle yarım 
killt'elrte ola.n fıçı yüklU gemi yavaş saat kadar daha zamanı olduğunu dil.. 
ya""§ ilerlemekteydi. §Ünerek Nöyide blrnz dinlenmiye ka.. 

Yolda giderken, lspanyol zabitinin rar verdi. 
~üpllesini büsbiltiln yok etmek için O. !spanyollar biraz istirahat edilece .. 
de "5 Valver; asalctlu düşes dö SorL ğini duyunca son derece sevindiler, 
yenı-.cstcn bahsetmeye başladı. Düşe _ önünde dıu-dukları lokantada güzel 
sin yanında bir müddet çalışmıı:ı oldu.. omlet yediler ve Paris civ'lrmdan ya.. 
ğu \çin, onun hususiyetleri hakkında pılan az ekşi §araptnn içtil('r. Bu su.. 
baz- şeyler biliyordu. Bunları anlattı. retle hepsinin keyfi tamamlanmıştı. 
!sp~yol zabit, Valverin yalan söyle. Yemekten sonra kafile tekrar yola 
mecJiğine artık tamamen kanaat ge - çıktı ve Rol köyünü geçti, Sentonore 
tirmişti. Böylece Valverin boş araba.. kapısına erişmek için doğruca gitmek 
yı hırakmıı:ı olduğu IAıŞOse şatosu el- lfizmıdı. Fakat Luvr snraymm rıhtım 
varma kadar geldiler. Landri, araba- boyundaki kapısına gidileceğinden, 

cı. iki gemici, ve İspanyalı süvariler Valver bu köyü geçer geçmez rasla • 
derhal işe ba.şhyarak ağır fıçıları ge. nan köprliyü a§arak sağa saptı. Bu yol 
miden çıkarıp arabaya yerleştirdiler. d an tekrar nehrin kenarına va.nnı§tr. 

Bu iş yarım saat içinde yapılmıştı. Nihayet Sen nehri ile TUylcri sarayı a.. 
İki gemici gemiye ıbinerek onlardan rasında m:?vcut \'e evvelce söylmiı 
a;Tıldı . Valver ve İspanyol zabit ka.. olduğumuz konferans kapısı önUne 
tilenin başına geçtiler, arkalarında · geldi. Yine evvelce söylediğimiz gibi 
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Pardayan buradaki köprünün parmak 
lığına yerle§IIlil kafilenin gelmesini 
beklemekteydi. 

Gün batmış fakat henüz etraf ta -
mamiyle kararm~. Pardayanm 
keskin gözleri y'arı karanlıkta, kendi
sine doğru gelen kafileyi tamdı. Der -
hal yerinden kalktı. Etrafına. bakındı, 
rıhtımın Kov kapısına. doğru giden ta
rafında bir yere saklandı. Valver, a.. 
raba ve diğer adamlar önUnden geçe. 
rek bıraz ilerde durdular. İspanyol. 
lar buradan ayrılacaklardı. Ayrılma 

esnasında V alver ve İspanyollar 8.det 
olan merasimi yaptilar. Bu srrada 
Valver dedi ki: 

- Bahçenin duvarı boyunca gid.L 
niz, sonra sağa dönünüz. l3u suretle 
Sentonore kapısına varırsınız. Henüz 
pek geç olmadığı için yolda geçenler -
den kime sorsanız, sfae bu kapıyı gös. 

terec~ktir. Hatta belki OM.ya kadar si 
%inle beraber giden bulunur. 

Bu sözleri işiten Pardayan hemen 
saklandığı yerden çıktı ve duvarı ken 
dine t1iper ederek silratle Sentonore 
sokağına gitti. Orada sokağın orta -
sında hava almak için sokn.klarda do. 
!aşan bir serseri halinde durdu. Bek. 

lemest pek uzun sürmedi, lspanyollar 
gidecekleri Moton sokağm1n ne taraf. 
ta olduğunu Pardayandan sordulnr. 
Tabii gövalye de kendisinin zaten Ni. 
aanden sokağına gideceğiııı, binaena. 
leyh onlara Moton sokağı başma ka. 
dar refakat edebileceğini söyledi. ls. 
panyollar Pardayanı takip ettiler. Mo 
ton aokağınm başmda bir adam ta -
panyollan bekliyordu. Kafilenin reisi 
Pardayana teşekkür ederC?.c ayrıldılar. 
Şövalye İspanyolların biraz durduktan J 
eonra tekrar yola çıktıklarım görUn.. 

ce başka bir tarafa gideceklerini an.. 
lıyarak yavaşça takibe koyuldu. Ka.. 
file bu iki ada.mm da işti:akiyle otel 
Dovili dolaştı ve Petitba.bel sokağı 
yoluyla biraz evvel geçtikleri Nisan • 
deri sokağına döndü. Petıtbabel so • 
kağımn karşısında Baraten çıkmazı 
vardı, kafile işte, bu çıkmaza girdi. 
Pardayan da arkalarından ilerledi. 
Şövalye çok ilerlemedi, ba pis soka.. 
ğm çıkmaz olduğunu bilmiyor değildi. 
Burada eski ve yıkık birkaç kulübeden 
başka bir de tamamiyle i:>oş kUçük 
bir saraya benziyen bir binadan baş.. 

ka bir ~Y yoktu. Bu eski sarayın bil. 
yük kapısı apaçıktı. İspanyollar bura.. 
dan sessi7.ce içeri girdiler. Pardayan 
da kapının kapanmasını bekledikten 
sonra geri döndü: kendi kendine söy. 
lenmekteydl: 

- Hay Allah belasını versin! Na.. 
file yere yoruldum. Ni:ıanueri soka _ 

ğında bekleseydim, sanki "lmaz nııy : 
dı? Öyle ama, onları burada beklemek 
için buraya geleceklerini evvelden bil. 
mcm !fır.ımdı. Bunu bilsey.Jim gidip üç 
saattir Tüyleri önünde dunnazdnn ya. 
Sonra da onlara Monton sokağına ka.. 
dar yolu da gösterir miydim? 

Kendi kendini azarlar gibi şunları 
düşUndü: 

_ Bir aydır boş yere aradığnnı 

buldum da yine memnun olmuyorum. 
Ben de ne garil? adamım, yaşlandıkça 
domuz gibi homurdanmayı, 8.det edin. 
dim. Bu çok fena. Artık kimseye mer_ 
baba diyecek halim kalmadı. Eğer ah. 
Uikımı düzeltmez.sem, w.>nu çok fena 
olacak, herkes benden kaçacak. Ben 
bile kendi kendimden nefret edeceğim. 
Neys9, fazla düşünmiyelim, şimdi sak 
Ia.ndığımız eve dönmek lazım. Valver 
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----------------------------------------------------------cenapları şimdiye kadar i§ini bitir-ı 
mi§tir, beni bekler. 

Bu suretle Pa.i-dayan, Valver hak. 
kında. hiçbir korku hissetmemekteydi. 
Delikanlının son dakika.da çok mühim 
bir engelle karşılaşacağı dünyada ak. 
lma gelemezdi. Binaenaleyh her şeyin 
muvaffakıyetle neticelenmiş olduğuna 
~mindi. Valver ise, İspanYQllardan ay. 
rıldıktan biraz sonra dur<lu, onların 

uzaklaşmalarını bekledi ve gözden kay 
bolduklarmı görünce Lanıiriye döne • 
rek dedi ki: 

- Haydi Landri yola düzelelim. Son 
dakikada bir kazaya uğramamaya dik 
kat edelim. 

- Korkmayınız mösyö, son derece 
dikkat edeceğiz. 

lkisi de şakalaşmıya başladılar. On
lar da Pardayan gibi hiçbir §eyden 
korkmuyorlardı. İşlerinin sona ermiş 

olduğunu zannediyorlardı. Maamafih 
tedbirli hareket etmekteydiler. Son de. 
rec~ ihtiyatlı ilerilyerck, son dakikada 
bir hata etmemeye gayret ediyorlar _ 
dı. Valvcr önde olduğu halde yürüme. 
ye başladılar. Delikanlının kulağı ki. 

rişte, eli kılıcının kabzasında, gözleri 
ise etrafı kollamaktaydı. Arkasından 
gelmekte olan arabanın y;mında Lan.. 
dri atının üzerindeydi. KöylU arabacı 
ise arabasının üzerine oturmuş, kırba. 
cını boynuna asmıştı. Durmadan ho • 
murdanıyordu. Ne söylediği pek anla. 
şılamamakla beraber, arada sırula L 
şitile!l kelimelerden, atlal':nın başına 

bir kaza gelmeden bu ağır yükü de • 
fetmeyi söyleniyordu. Önlerindeki son 
kapıyı da geçtiler. Artık tir iki dakL 
ka sonra vazifeleri nihayctleniyordu. 
Bu sırada Valver, olanca kuvvetlerile 
ko§arak kendilerine doğru gelmekte 

olan bir kalabalık gördü. Yirmi kişi 
kadar olan bu kafilenin hepsi de kılıç. 
larını çekmi_şlerdi. Başlarmda da Fa.
usta vardı. Bu korkunç kadın, son da.. 
kikaria da olsa istediğini yapmış, evi. 
ne uğrıyarak adamlarını almı§ ve Val
vere yetişmişti. 

Nehrin boyunca olan yoldan o ve a. 
damları yaya olmalarına rağmen ts .. 
panyollar geçmeden erişecekler, böyle 
olunca da Fausta malını geri alabile. 
cekti. Fakat Fausta paranın gemi ile 
geleceğini biliyordu. Bir araba ile kar .. 
§ılaşacağmı dünyada hatırına getir .. . 
memişti. Evinden adamlarını aldıktan 
sonra doğruca rıhtıma geldi ve bir 
çeyrek saattir buradan gelecek olan 
gemiyi beklemekteydi. Gf>.mideki-eş-: 
yanın bir arabaya nakledilerek şehre 
getirilmesi pek basit bir f ıkir olmak. 
la beraber, Faustanın aklına gelme • 
mişti. Prenses o kadar gafil avlanmış.. 
tı ki, Valvcrin LmT'a va:ına.sma pek 

az bir mesafe kalmıştı. Ne olursaö1: 
sun. Faustanın yanında kalabalık bir 
kafile vardı. Bu birkaç adımı Valvere 
kolayca attıramıyacaklart muhakkak. 
tı. Delikanlı hUcum eden eli kılıçlı 
kalabalığı görünce, sabahki korkusuz 
gençle karşılaştığını anladı, derhal kı 
lrcmı çekti ve geri dönen-ek ~u emri 
verdi: 

- Dikkat et La.ndri, he!'üleri etrafa 
savurarak geçmeye mecburuz. Bun .. 
dan sonra arabacıya döndü ve: 

- Hayvanları adamakıllı kırbaçla; 

yoksa geberirler ...• dedi • 
Bunu söyliyen La.ndriydi. Ayni za... 

mand:ı. kılıcım çekmiş, hayvanlara ba.. 
tırrmya başlamıştı. Beygirler acıdan 
kişnerken, arabacı homurdanıyordu:' 

- Tövbeler olsun, bir daha hay: ıı 
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mevs.:minin yakl:ıtması dolayısiyle müıterilerinin sıcak, yumuşak ve her za. 
man rahat kuştüyü , yastıkta yatmaları için fiatLarında milhim tenzilat 
yapmııtır. Mükemmel bir ku~tüyü yastık yüzile beraber (1) liraya fazla 
miktarda aJanlara tenzilat yapılır. Urun ve soğuk kış gecelerinde' şilte 
ve yorganlar ve yastıklarımız ~üzel Vf" rahat uvku temin eder. Tel: 23027. 
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Sait oğlu Ali Kartal 

İsa oğlu Musa Yalova 
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Mehmet oğlu Ahmet Kartal 

Ali oğlu Nuri Kartal 
yı 

Şemail oğlu Hamza Yalova .. " " .. 
.. .. " " 
" " " .. 
., .. .. " 

Na§it km Emine Fikriye .ı:seyoğlu 

Rahma:ılar Karta] 
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İskele tarla 

Şihti Şihli 

Dolaycıbı Dolayoba 

Kadıçiftliği Kadıçiftliği 
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Kısıklı Bağlar 

Rahmanlar 

Oımandüı:U 
Dökme tepe 

,, ,. 
takele tarla 

Pınar 

Kaynarca 

Dere elvan 
Sallhattin bey hududu 

Karakiliıe .. 
Dökme tepe 
Tariki 

Hasan oğlu Ali Osman· Eminönü Küçükpazar Maltepe Dıragoz 

Bayat oğlu Süleyman Kartal .. " 
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Kahraman oğlu Oa\'ut 
Zeki 

Yahya oğlu Mehmet İhsan 
Bahattin oğlu Feridun 
Ali oğlu Mehmet 
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Üzümcünün Mustafa Kartal .. .. 
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Tilkinin İsmail .. 
Mustafa oğlu Remzi 
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Havuryanr 
Hacı Sefer keyu.su 
Uzun kuyu 

Suyabatmaz 
Pendik yolu 

.. 
Top Servi 
Deliklik aya 
Pendik yolu .. 
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Tarla 
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Tahir oğlu Yahya Sayıyer Uskumru Baı koparan 
Tokmaklıdede 
Bent civarı 
Kız~ı 
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Kadıköy Erenköy Üsküdar Çengelköy 
İki ev ve samanlık ve alur ve mer'a ve mü§temilatı saireyi havi mukataalı ve ~.:are
teyinli mahalleri yckdiğerine maklup çaprazlı ve Koklikli demekle Arif çiftliğin 
mukataalı mahallinin tamamı ve icrateynli mahallinin 560/ 630 hissesi. 
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.Bor_çlannr vadenin geçmesine ve tebligata rağmen ödemi ven yukarı.da isimleri yazılı eıhasın, hudutları tapu senetlerinde ve evsafları gene yulcarıda yazıl: 
bankamıza birinci derece ve sırada ipotek'i gayri menkulleri 3202 say11ı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartr.3mcleri banka
mız ~apısına asılmı§tır. İhaleleri 22/ 12/ 937 tarihine tesadüf ~den çarşamba go:inü saat 14 te be.nkamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin '}'o7,5 tur. Arttırma 
bedelı bankamız alacağını karşılamadığı veya haddi Hiyık görülmediği takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle arttırma ıs gün uzatılacak ve 
6/ 1/ 938 tarihine tesadüf eden perşembe gı:inü ayni ~saatte ihale yapılacaktır. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta bankamız muhtar cılduğu gibi kati ihaleye ka
dar borçlular borçlarını tamamen öderlerse muamele fesh ve iptal olun~ak müıteri ise pey akçesini geri almaktan başka hiç bir surette hak iddiasında bulunmıya
caktır. Bankadan ba~ka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı 
miı:sbiteleriyle birlikte 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmadık~ satı~ bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklarr 
ve daha fazla malUmat almak istiyenlerin bankamu:m zirai ikr.ızat servisine müracaatları ilAn olunur. 

Göz hekimi dl
Dı .Muıat RamiAll ~ 
Muayenehanesini Taksiın.'J'Sİ o? 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. 

nakletmiştir. Tel: 41553 J! 
,.>azardan maada hcrgün: ()jl 

•onra saat ikiden altıya 1tsdl1 
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01, Doktoru 

Necati Pakşi 
Hastalannr bergl!n sabah S~ 

akpm 19 za kadar KaraklSJ dl 

1 meydam Tersane cadd:~ıın j 
112 de kabul eder. 

14 P. Sah ve cuma günlcrl aaat 
ıi 18 ze kadar parasızdır. 
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ro~ra:ör uro1oO 
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. Doktor 1ı 

Süreyya Ataf11 
u Beyoğlu İstiklal caddesi Pa~ 
H Tramvay durağt No. 121 

u kattaki 

~i Muayene hanesinde haııtalarıfll: 
H gün saat 16-20 arasında k' 

!i eder • .. :: ....... _. ............... =======-iP"" __ ._.. ................ .. 

W- 2 LID 

1
.. DOKTOR 

Kemal özsaO 
Uroloğ • OperaWr 

ff Bevliye mUtehass•!'!.J 
ti Karaköy - Ekselsiyor m~ 
İİ yanında. Her gün öğledeD ~ 
ii 2 den s e kadar: oreı: .............. ...._... .... ..----.......-- / _ ..... -.--.. -·-----~ 

HABER 
' ilan tarifesı, 

nan sayfalarında santimi ~ -
Resmt ilanlar ıoO ı 
DördUncU sayfada 1J'fJ ı 
Üç ve ikinci sayfalarda ,oO ı 
Birinci sayfada r,oO ı 
Başlık ilanlar ;( 

Ticari mahiyeti haiz o f 
küçük ilAnlar 20 kelimelik t11A 1. 
fası 120 kuruştur. F.skidel'111t.ı' 
kavelesl olan mtişteril~f' 
m~kaveleleri mUddetince ~ 
lınmaz. Uzun müddet d '1 
ilanlar tenzilata tabidir. nııı ~ 
mek hususunda yalnız ve '!O"".J 
sıran VAKIT YURDU Al~ 
Kem.alettin tren illn bnı" 
müracaat edilmelidir. 1 
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