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bu sabah ·başladı 

Atatürk 
Bu sabah erkenden 

Manevra sahasında 
hare kafi 

,_, takibe başladı k"i ve kırmızı tarafların tekmil , 
Uvvetleri Sa;ıya çarpışacak 

1 

Dün biz-..at Atatürk tarafından açılan 

Nazilli fabrikasını 
bizzat Atatürk açtı 

1 

,., • Atatark An1oaradan 

.anevralarda 
bu günkü 

va · t S9k zıye 
c\tatU:k lO Ulususi) - Büyük Önder 
2() <le buı-ve Vekiller heyeti gece saat 
~trende ay~ ınuvasnlat ettiler. Gece. 
~ca k gcçı:en Ulu Başbuğ, sabahın 

Clrtltet ~hgında harekat sa.hasma 
UYU.rdulnr. 

So~e • • • 
~8.tloı~ lO <Hususi) - Büyük Garbi 
e !1;_rabe~:evraları, bu sabah fecir. 

21 
~e\'r aşladı. 

1~Ulttııl'a.lnın bu sabahki safhası u. 
cln,l'o~alt tarihi bir tabloyu can. 

u. lşte, yine böyle bir gün 

-
~ttatürk ve lsnıct lnönil Ankaradaıı 

hareket odcrler7am t:ago11uıı 

pcnccrcsi>ıdc -----)j (Devamı 8 incide) 

• anzig Almanyaya 
~ltihak edecek mi? 

Cl~:z:ig parlamentosunda Hitler
Cıler ekseriyeti temin ettiler 

Yarıova 9 Danzigdmı bir 

gaYbubetı~ri d~~~ A.~ - Uzun sUrcn 
taı edilen ko . yısııe 'Vekaletleri . 
\'f?:o,·ski ile :::Uniet ıneb?Jslardan :p~~
nı Serbı(ı D~aUstıerdcn Vischma.n: 
tiren i'-: - b g mebuslar nıecı· . 

14 ..... e us n ısıne 
• aayonal - B~alist 

. ,- ...... 

partisine intisab etmişlerdir. Bu su -
rctıe Hitlerin partisi mecliste kanunu 

esasinin tadili için matlub olan sülü

sa.n ekseriyeti kazanmış bulunmakta -
dır. 

Başvekalet vekili bu münase
betle bir nutuk söyledi 

Nazmı 10 (husuııtı - Nazllll dün en bU. f cak olan Nazllll basma fabrtkur, BüyUk I rcfakaUerlnde ismet 1n1SnU, Ba,.•ıvekAlet ve. 
yük bayramını 'Yll§a.dı. Bu hnvzayı ihya ede. Kurtarıcı AtatürkUn uğurlu ellcrlle açıldı. klll ve lktısat \•ekili CelAl Bayar, Gcnelkur .. 
cek ve &enedc be§ milyon Türk lirası bıraka. Nazilliye huwsı trenle gelen BUyük Şef • (Devamı 8 incide) 

Bu sefer de Tarsusta Jt } b 
Bir talebe daha 8 yanın ceva I 

müdürünü fena tesir uyandırdı 
yaraladı - f njilf ere f ebliğ edigOr: 

Zavallı_?ın yarası '' v • . 
ag.ırdır a z 1 y e t Tarsus, 10 (Hususi) - Bir orta .. 

mektep talebesinin mektep müdürünü 

~~bt;:ı:!:i~::r~~e:!:~:~:s;~:~:~~:~ kara· rmıştır ' 
~ek~:ı:~~~ı:;::~a~~~ada da bir ta- - • ' ' 

Buradaki Amerikan kolejinin ikmal ltalyada ispanya harbı•ıe ala""" ka.sı 
imtihanında muvaffak olamıyan Hamza 
isimli bir talebe erkenden mektebe gel- 1 k - h 
mişvedoğrucamüdürürıodasmagirmiş o mıyan as erı azırhklar 
tir. O sırada makamında oturan mek- 1 

1 
b 

1 tep müdürü Wadravarth Hamzanm e- 1 yapı mıya aş andı 
linde bir tabanca bulunduğunu görünce 
dehşetle ayağa fırlamış, fakat bu es~ada 
cani talebe tabancasını ateşlemiştir. A
tılan üç kurşundan yalnız bir teki mü
düre isabet etmiştir. 

Hamza henüz 17 ya§Jnda bulunu
yord1ı. Müdürün yarasI ağırdır . 
---------------~~~--------

Günde 8 
saat iş 

Yarından itibaren 
tatbike başlanıyor 

Memleketimizde ilk defa olarak iş 
kanunu hükümlerini tabi olan iş yerle
rinden en mühim kısmında 48 saatlik 
iş haftası tatbiklna başlanacaktır. 

Yann sabah altıdan itibaren en me
deni bir tanda çalışacak olan Türk iı
çisi gün.de sekiz saat mesai tarzına tabi 
tutulacak ve !azla mesaisi için zamlı üc
ret alacaktır. 

Cumartesi günleri öğleden sonra ta
til yapan yerlerde o gUnün mütebaki 
saatleri diğer günlere taksim edilecek
tir. 

Birçok mUeseseler iş dairesine mü
racaat,Ie kanunun 37 inci maddesinde 
tasrih edilen müstacel işler dolayısiylc 

fazla mesai yapmak mecburiyetinde ol
duklannı bildirmektedirler. Bu gibi yer
lere - eğer ihtiyaç sabit olursa - her 
saat için yüzde 25 ten 50 ye kadar fazla 
mesai ücreti vermek şartiylc amelenin 
3 saat daha fazla çalıştırmak mlisaadesi 
verilecektir. Maamafih iş dairesi bu 
fazla ücrette azami had olarak yüzde 
50 yi esas tutmaktadır. Bunu kabul et
miyen müeseseler başY.a posta amele 
salııtırabileceklerdir. ~ 

Roma, 10 (A. A.) - 2 teşrinievel 
1937 tarihli Fransız _ İngiliz notasına 
ltalya hükumetinin cevabı a§ağıdadır: 

1 - Krallık hariciye nazırı, Fransa 
büyük elçiliğinin bu ay tarihli ve 2591 
numaralı §Üahi notasına at!en aşağı. 

daki hususatı arz.etmekle kesbi§el"ef 
eyler: 

2 - Faşist hükumeti, İspanya siya
si istiklali hakkında Fransa hükfune .. 
tinin verdiği teminatı memnuniyetle 

(Devamı 8 incide) 

Çin eutkcrlcri (Yazısı 8 incide) .. .. 

Lehistandaki vatan
daşlarımızın vaziyeti 
Tazyik siyasetinin durdurula
cağını ümit etmek lazımdır 

(Y.azı.n 8 i~: 



Vış S~: 

Ruzvelte lngiltere 
ve Italyadan cevap 

Yazan : Şekip Gündüz 
Dünya nereye gidiyor? 
İşte J<a~rnında tedbir alınması dil

§Ünülen kuvvet, idareimaslahatçı ted
birlerden yılmıyacağını söylüyor ve 
yılmamakta olduğunu fiilen ispata da 
devam ediyor. Vaziyette kendiliğinden 
bir değif?iklik belireceğini sanmak 
mümkün olmadığına göre Uzak Şarkta 
cereyan ed:?n kanlı hadiseleri "medeni 
auygularla telif edilemez bir canavar_ 
lık,, addettiklerini söyliyenler ne yapa. 
caklar? Bir harbi göze alacaklar mı? 

Zccrl tedbirlerden bahsediliyor. Bu 
zecri tedbirlerin tccııübesini dünyanın 
ne gülünç bir şekilde geçirdiğini he. 
nüz unutmadık. Ekonomik zecri ted. 
birler askeri zecri tedbirlerle teyid 
edilmedikten sonra, hatta bu askeri 

zecri tedbirlerin icabında kat'i ve tam 

tcrilebileceği kanaatini uyandırmağa 
çalışarak; 

4 - Ve İngiliz silahlanmasının kıva. 
mına yakla.5mış olduğunu ihsas etmek 
zekasını göstererek. 
I<onuşmuş bulunuyor. 
Söz'erinde, ihtiyat, vakar, temkin, 

soğukkanlılık. bugüne kadar kulla. 
nılmış olan mctodlara sadakat :ve za. 
mnn "facteur,, üne azami bir itimad 
seziliyor. 

ltalyan başvekili ise: 
l - Amerikadan gelen büyük tch. 

dide rağmen; 
2 - İtalyanın büyük ekonomik sı. 

kıntılarma rağmen; 

3 - İngiltere ile anlaşmaya dış po. 
litiknsında büyük ehemmiyet vermesi
ne rağmen; 

. bir askerl harekete, yani "ateş" e, in. 
kıJap edebileceği adamakıllı anlaşıl. 
madıktn.n sonra bir fayda verebilecek. , 
leri sanılapilir mi? ltalyaya karşı tat. 
bik edilen zecri tedbirler Negüs'ü Ha. 
bcşistanda. tutabildi mi? 

Açıkça Japonyayı iltizam ediyor . 
Takbih karariyle Milletler Cemiye. 

ti, bunu teyid eden muhtırasiyle ve 
Cumhurreiainin nutku ile Amerika, 
Başvekilinin resmi beyanatı ile tngil. 
tere ve tasvibkar sükiıtu ile bütün 
dünya (nakıs Almanya) bu Japonya. 
nın karşısında cephe tutarken İtalya 
§öyle diyor: 

Filvaki Milletler Ccmiyeti'nin rne. 
kanizmasını ellerinde tutan devletler 
prensipi muhafaza etmek tecellüdünü 
ÖlSüil göstermektedirler. Ama bugün 
bir te~ellüd gibi 'gözüken bu halin ya. 

c. ... - ·-
rın bır "monnaie d'cchange'' gibi kul. 
lanılmıyacağını kim te1?1in edebilir? 
• Ruzv.eltin nutku, şu ana kadar res. 
mi bir kıymeti haiz iki cevab almı~ bu. 
lÜnuyor. Bunlardan biri 1ngiliz başve_ 
kilinin söylediği nutuktur, diğeri de 
!ltalyan başvekilinin ne~ttiği bir ma. 
.kale. Bu iki cevapta, iki cephenin bu 

gline kadar göze vuran temayülleri, 
karakteri ve tabiyesi ile bir daha kar. 
§ılaşıyoruz. İngiliz başvekili; 

ı - ltalya ile anlaşma ihtimalleri
ni g övllniinno'tuwu uk; 

2 - Dünyayı saran kanlı kabusa 
isyan edi~indeki platonizmin derecesi. 
ne dikkat ederek; 

3 - Eski idareimaslahatçı metod -
larm hnla ibir kurtuluş çaresi gibi gös. 

"-Yaptığı her hareket, Japonyayı 
faşist devletler safına sokmaktadır.,, 

ltiraf etmek lilzımdır ki, bu sözler. 
de azami bir açıl{ kalplilik vardır. Ro. 
ma, faşizmi sarih kon%'turuyt>r. 

Bu sarahat karşısında Ruzveltin de. 
rnokrasiyi ayni sarahat derecesiyle 
konu§turup konuşturamıyacağı bugü. 
nün muammasıdır. Bunu çözebileceli 
anahtarı dokuzlar konferansından ve 

onu takib edecek hadiselerden alabilece 
ğiz. Fakat bugünden tahmin edilebilir 
ki demokrasi Japonyaya hakim bir dil 
kullandığı gün, Roma ve Berlin Ja. 
pçw,ap Y.alnız ~ıraltmak istemiyE;cek-

' l~dir. Ama o gdn tiigllterenin d\li~de 
dnn.iğt\nıru <remMttr" kalmadığı gö. 
rülecektir. Zira Londranın hala peltek 
konuşması Vaşingtonun nereye kadar 
gidebileceğini henüz kestirememiş ol. 
masındandır. 

ŞEKIP GONDOZ 

Talipleri imtihan eden heyet ..... 

Tiyatro Mektebi namzetleri 
dün imtihan edildi 

'Ankaradaki tiyatro mektebine alı

nacak talebelerin seçme imtihanları-dÜn 
öğleden sonra Fransız tiyatrosunda ya-
pılmıştı.r. -

İmtihan heyeti yüksek tedrisat mü

dürü Cevat, tiyatro mütehassısı Karl E

bert, maarif vekaleti umumi mülettiı

lerinden Reşat Nuri, şehir tiyatrosun

dan l. Galip Arcan, konservatuvar şan 
muallimi Nurullah Şevketten mürek
kepti. 

Mektebin opc.ra kısmına girecekle
rin sesleri prova edilmiş, dram kısmın~ 
talip olanlara da klasik piyeslerden bazı 
kısıml~r, okutulmuştur. 

İmtihana 140 genç girmiştir. Bu:1-
lardan beşi kızdır. 

iki Macar arasında 1 T1yatro mektebi imti1ıamnda namzet 
talebeden biri 

döğüş ~~----~~~~~ 
9ehrimlzdc ııacar gazcteı<:ri muhabıruğinı M ev t 

yapan Jar. kendL!t hakkmda casusluk itha. 
Eski maliye hukuk mllşaviıi, Defterhane 

mmd.1. bulunan Langi isminde hususi dersler 
kı nazırı, lııparta mebu.su, ve Darlil!Unun mU4 

verme o ı;cçlnen bir Macarı:ı k:ıçn.kcılık 
yapbğrnı llıb:ır etmiştir. Dunun Uzcrtne dUn d~rrlst merhum Mahmut Esat adın:ı Çember 
kıır~ıla;ıan iki Mncar 11.rlblrlnl döğmUşlcr ve lltaşta .Atik Allpa~a camllndc pazartesi glluU 
h~r Jkfs! de raCr.!dclumumııı~c §lkt\yette bu. s:uıt 15,20 do bir mcvlClt okunacakbr. 
ImımU§lardır. 

Sanat ve 
µ . 

düşünce . 

Neredesiniz 
Alaturkacılar ? 

Yazan : Osman Cemal Kaygılı 
Nere desiniz alaturkacılar. ne.re desi

niz benimle (alafrangacı dümbeleği!) 

diye alay edenler? 
Koşunuz, geliniz, size ben tam ma

nasiyle güzel, tam manasiyle yürekler 
oynatan ve maruf edebi tabire göre: 
"İnsanın kalbinde bedii heyecanlar u
yandıran,, bir şarkı dinleteyim! ... Şarkı 
diye, türkü diye, beste diye, musiki diye 
böylesine derler işte 1 Hem bu, aize din
letmek istediğim küçük p.rkı, yahut 
tıJrkü, öyle, armonize falan da edilmek 
istemez. Çünkü onun armonisi de ken
dinden, melodis.~ de, . hepsi de ... 

Bilmiyorum, bu prkı, yahut türkü 
hangi tarihte kimlıı t4rafmdan yapılmış 

Ne bestecisini, ne güftecisini bildiğim, 

hatta güf.tesini gramof::mdan bir türlü 
zaptedemediğim bu küçük Jey, diyebi
lirim ki benim vaktiyle alaturkada din
lerni§ olduğum pek usta işi şaheserler
den hiç de aşağı değildir, hatta onların 

birçoklanndan da yüksektir. Devrini bun 
dan yirmi beı. otuz yıl önce kapanuı ol
duğunu sandığım o yer yer naze.nin, yer 
yer hazin ve yer yer civelek alaturkanın 

işte bu gibi kü~ük, fakat harikulade gü
zel parçalan gelecek zamanda Türk 
senfonilerinin bırer canlı malzemeleri 
olac~klardır. 

Mesela (Borodin) in (Orta Asya) 
smda ve (Korzakof) un (Şehrazat) ın-

daki Asyai nağmeler ve mahalli parça
lar gibi ..• 

- Senin bu kadar övdüğün bu kü· 
çücük şatkı acalb hangi §arkıdır? diye 

ccksiniz. Onu da söyliyeyim: 
Kayseri halk şarkılarından (Erki-

let) şarkısı! · 
Ben, diln bu ,arkıyt, bir Clurak ye-

·nae tam tramvay,; bineceiim ~ 
d"1du~ Bunmı werinC': ıelen tramva
ya binmedim, gramofonun çalındığı kı
raathaneye dalarak çalınanı sonuna ka
dar dinledikten sonra plağı alıp üzerini 
okuyunca şunu gördüm: 

(Kayseri halk §arkılanndan Erkilet 
şarkısı). Bu canım şarkıyı Kayseri Halk 
evi sanatkarlarından (Mahir) adında 

birisi okumuş, saz da zaten oranın sazı
na benziyordu. Eyvah ki ayni plağı o-

rada üstüste üç kere çaldırdığım halde 
güfteyi bir türlü zaptedemedim; plak 

makinede dönerken ancak ıu sözleri 
kaydedebildim: 

'Gerdan kırarak. bade sunarak,, 
Gel yavrum, gel, aman! 

Can mum, 
Canmu,.. 

Kollarını boynumdan aıır, 
Ben yandım aman .• 
Gal yavrum, gel, ıel aman! 

Canının 

Canmm!,. 
Makamını biraz hicaza, biraz bicaz

kara, biraz humayuna benzettiğim Kay
serinin bu Erkilct şarkısını besteliyen 
adam, herhalde sanate vurgun insan 
yüreklerinin, insan ruhlarının, o zama-

na, hatta her zamana göre yakından bir 
aşinası imiş .. Bu küçücak şarkının nağ
meleri arasında eskiden de gene bazı a-

laturka parçalarda dinlemiş olduğum u
fak tefek şeylel'i hatırlamıyor değilim. 

Fakat, bu onların hepsinden daha baş-

ka, hepsinden daha bedii ifadeli, hep
sinden daha cana yakındı. Bunda umul

mıyan bir güzellik, sonra güftede ge· 
çen sözlere ~§siz bir uy:ırlık vardı. 

Hele şarkının nakaratı olan o: 
(Gel gel yavrum gel aman) Ve he

le gene nakaratın sonunda gelen o: 
"Canıııım .. 
"Canının!,, 

Deyişler her babayiğit musikicinin 
notaya alabileceği nağmeler.den değildi. 

Gramofon: 
"Canııım., 

"Caıunm!,, 

Diye seslenirken bu hitaplar bana, 
bir ananın, bir kız kardeıin, bir saf 
ve sadık yavuklunun, bir genç ve nikah 
lı can yolda§ının, çok sevdiklerine karşı 
ta can evlerinden kopan hitaplar gibi 
gelixor, insanın ,ruhunu en tatlı ve ma-

. sum tarafından ürpertiyordu .4 

Dahası var: Şarkı bir Kayseri 'arkı
sı olduğu ve nağmelerinde biraz: Kay-. . 
seri çeşnisi bulunduğu halde ben onun 

bütün nağmelerinde yalnız Kayse.riyi 
değil, lzmiri, Bursayı, istanbulu bile 

' seziyordum. İzmirin ılık yalı boyları. ,, 
cicinar ve üzüm oağlan .. Bunanın ıpis 

Jrokulu.ı§eftali ve ayva bahçeleri .. f stan
bulun dilber Boğaz kıyıları, serin dere 

boyları, su baitan .. Bilhassa o prkıdaki 
"Can mm, canıu'm ! ,. dey~şleri ve o de· 
yişlerdek1 yürekten kopan melodileri, 

' ~ ne kadar yakından tanırlar. Aranagme 

}erinde biraz Niğde, Konya, Ürgüp çe§· 
nileri de sezilir gibi olan bu Kayseri 

şarkısının bu nağmelerinde daha ziya
de Kastamonu havaliıi canlaruyo.rdu. 

Fakat. neydi o şarkı? 

Ne olacak. tam manasiyle, tam usta 
işi bir nefiıeydi. 

İşte şarkı, türkü, ahenk, nağme, mu
siki diye.._böyleıine, insanın içini böyle 
eritenine derler. Ne yazık ki buprkryı 
dün üsttiate üç dera dinledikten 10nra 

Sirkecide kendisine .rastladığım bugü-
• nün en g~de alaturka üatadlarmdan bi-

rine: 

- Kayserinin Erkilet Jarkm nasıldır 
ve hangi makamdandır? 

Diye ıordı.ım. Maatteessüf böyle 
bir prkıdan haberi olmadığını bana 

söyledi. Ş.imdi benim alafrangacıbfı
ma, yahut alafrangacı ctJmbeiekliğime 

gelince onu da ıiı;e ayrı bir gün hapa 
bir yazı ile a!1latrr ve dünyanın en bü
yük musiki ustası Bethovene neden 
bayıldığımı da o yazımda söylerim. 

O. C.mal KA YGf Lf, 

.e. Ekleme: ? ııntr tı m:a " ~ .Em 
Şwıu da ıöyleıned4n geçemiyeceğitn 

ki ayni pliğrn 2.r:kasında- bir baıka Kay
seri havası vardı ki o, nihayet her za
man dinlediğimiz alelade halk ,arteda
rından başka bir ıey değildi, bence onun 
sanat kıymeti berikine ruıbetle onuncu 
derecede bir şeydi. 

o. c. K. 

Maear hududunda 

Romanya 
BUyUk lstlhkAmlar 

vflt'ude getiriyor 
Bükre§ 9 (A.A) - Başvekil Tatares. 

co, refakatide Milli Müdafaa, Hava ve 
Deniz Nazırları olduğu halde bu sabah 
t~ftiş maksadile Ora1eamare'e gelmiş_ 
tır. 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
Başvekil, hali hazırd:ı. Romanya_ Ma • 
c~stan hudutlan uzunluğunca inşa 
edılmekte olan istihkamların ayni za. 
manda memleketin ve sulhün müdafa.. 
asına yanyacağını söylemiş ve de _ 
miştir ki: 

"- Kuvvetli ve iyi sil8.hlarunı§ bir 
memleket bütün kötü niyetleri faale 
eder.,, 

Ekalliyetlerden bahseden Tataresko 
her zaman için millt devlete karışmış 
olan ekalliyetlerle m~terek • normal 

hayat münasebetlerini ve mütekabil 
emniyet hislerini sağlamlaştırmak is
tediğini beyan etmi§tir. 

Köprü üzerinJte 
bir kaza 

Bir gence otomobil 
.. çarptı 

Dün ~de, yayaların 1'9Çme8i memnu 
oıuı ~ ilk defa olarak bir otomobU k&. 
zam olmupur, 

~ Kbımm ldarealnctekl 1989 numaralı 
takti köprtı Uzertnde giderken bfrdenbfre 
önUae Mehmet oğlu lsınall l.llmll bir genç 

çıkmış ve fOlö,rlln lsnıaile çarpmamak fçln 
yaptığı manevra bop. giderek otomobil gen. 
ce çarpnuıt.ır. 

Kaza neticesinde şoför yere yuvarlanan l 
lsmailin boynundan yarala.ndığnn görünce 

onu otomobiline alıp hutaneye. götUrmUı ve 
ıonra kazayı poUıe haber vermlıUr. 

3ttu/a'ta Claie ........................ 
Sön şairler 
1 Rl hıifta. kadar oluyor, ~ 

.Jarmı Varhk mecmua.snı~ °' 
kuduğum ilç genç şairden, OrhaD ~· 
li, Mehmet '.Ali Sel, Okta.y Rlfat (ııof' 
lar hakikatte iki kiti iJnlt; ~ 
Ali Sel, Orhan Veli'nin, yaliud UP"" 

Veli, Mehmed Ali &il'in mfü~ted-' 
imiş) bahsetmiş, kısacık ma.nzıiJlllJt 
rini pek beğendiğimi söylemiştiın· .._ 
yazının bende 'bıraktığı ilk intilı" 
emniyetim yoktur. Sonradan o JXI~ 
zumcleri tekrar oliudum: yine ~ 
yine taze buldum. O şiirlerden 3İdlı 
cım zevkin sadece hayretten doğtıl~ 
bir "ilk.ağız" zevki olmadığµıı 8" 
dım... Fakat bugUn tekrar onlar*' 
bahsedecek <leğiliıh, anlatmak is~ 
ğim ba3ka bir şey var. 

O Uç §airaen, kendilerinden bir}tt! 

sen~ önce adını tanıtmağa ba.şl~ 
başka bir genç .şaire. de bahsetıl'1 
Onun da yazılarından hoşlanırıın; fi' 
kat bugün medhini etmiyeceğiın fi 
adını yazma.k·istemiyonım ... 
· O genç pir yuzuiıü buruşturdu fi 

''Bunlar da 13ifr mi? Böyle şeyler 1 
şiire girer mi?., dedi: Oıidan biraZ °' 
ha ya.§lI olanlar da onun eseri hak~ 
da. Pöyle ıöylilyorlar. Bet altı 1 
sonra yeti,ecek bir pir için de or'f>' 
Veli ile Oktay Rilat'in biına }1dlJ 
bir hUküm vermlyeceklerini klmtl' 
min edemez. 

Niçin böyle oluyor? Niçin bizde 'f' 
nilik hevesine d~Uı ıP.irler de .,; 

dilerinden biraz ııonra gefonlerl ~ 
görllp onların çalıımalarmı, eaer1'P' 
beğenmiyor, onları yermeğe kallıd' 
lu . . Bizde bir &airin gençliği ar# 
birkaç yıl, hatta . birkaç ay ısUrU1' 
ııonra o da ısıraya.--giriyor, kendi.ti 
eon nair olduğunu iddia eder gibi ~ 
tavır takmıyor. Yıllar geçtikçe ,1 
dinden evvelkilerle bağdaşıp yenM' 
karşı bir cephe teşkil etmelt istiyo~ 

Bu "anane" den belıtf. dıı.ha ~ 
zaman kurtulamryacağız, ~ünkU f~~ 
tecessüsten mahrumuz. Kenditw: 
göre, pek de izah edemiyeceğimiı 'İ 
şiir, sanat telakkimiz var, onu ~ 
letmck, ondan başkasıru öğrenme1' 

temiyoruz. Kendimizden sonrak~ 
anlamak iddialarına iştirak · etnıefll' 

bile iddiaları kavramak, onlann gtf 
Jeri hakkında da bir fikir edinmek i~ 
hiç bir gayret sarf etmiyoruz. Bi.rJI 
sonra yetişenleri ancak bize beP,et 

lerse, bizim söylediklerimizi teıc1' 
ederlerse - o da bir dereceye kad.s' 
alaka. gösteriyoruz .• 

Doğrusunu isterseniz biz ~ii;i, s.ıl 
ti değil, yalnız ve yalnız kendi ktJll 
·· · b .:dkeıı1 

mızı sevıyoruz; unun ıçın c 

mizden evv~ gelenlere de1 sonra gelİ 
lcre de hualımet gösteriyoruz. 

Nunıllah AT Ati ______ ;,/ 
H a tayda 

Seçimi kontrol 
heyeti 

Bir kaç gUn sonr• 
Antakyada olaca• 
Cenevre, 10 (Hus~si) - Ha~ 

intihabı kontrol edecek komite t'* 
vattan mürekkeptir: ? 

M. Jak ~ge (Belçikı), ?J. ' 
der Mandere (Holanda), M. Reid !J 
giliz!, M. Remers (Norveç), ve~ 
(İsvıçre). M. Rogers komitenin 11" 
mi katipliğini deruhte etmiştir. 

Komite yann sabah yapacJIJ 
toplantıyı müteakip Hataya h,ıfl" 
edecektir. -.'.I 

Heyetin, birkaç gün BOnr& m~· 
timiaien geçeceği, 25 ilkteşrinde 

takyada bulwiacağı tahmin edi W-.J 
dir. İntihabat, rejimin meriyet tst"'..ı 
den bir ay sonra, yani 29 ilkte§fj,.J 
evvel yaprlam.ıyacaktır. TUrki~" 
Hata.;>'i:ı vatandaşların da. re 
kull:ınmak ~re o tarihten ei. 
memleketlerine gidecekleri haJ>et 
rilmektedir. 
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hur T nesınde Moskovad meş-
1 verııkaya dd • • 
arında . . ca es:nın yan sokak-

t n l>ırınde 1.. · 
l§lıklı • ruıı usu u kocaman 

• avlulu 'k" • . ne bir b" • agır, rutubetlı, köh-
larını ınada, Azarbaycan müsavatçı· 

ıiyagj ~ nazırlanndan Reıid Kaplanof 
<le otur r Yarı mevkuf, bir sürgün halin 
taltltin· U}'Ordu. Ayni binada ittihat te-

ın tanı tor Na nnuş §ahsiyctlerinden dok 
zırrı da b" d • 

Re§id ır o a ış~al etmekteydi. 
arkada Raplanof, benı ve bir ıeychat 
rtıirrı~·§~tz_'ı doktor Nazıma tanıttı. İs

- '~§ıtir işitmez, doktor Nazım: 
oen · · ı, ıızı tanıyorum. -dedi. 

e kend' w 

"ehnıin· 1 agzımırdan çıkryorm~ 
•on §e~ı·Y~re~ cümlelerle, hayatımızın 
ııı olurd ını bıze bir bir anlattı: Na." 
ki bizinıı u bu? Nereden biliyordu? San
da.r tere e birlikte yaşamış gibiydi. O ka 

B· rru.ıta vakıf olsun? Hayret l 
ır ha ı· 

taya "tı Y 1 Üzdükten ıonra ıırrmı or 
ti tf u.h·rdd~. Biz, Tiflis şehrinde tanin-
,.. 1 duı· ( . 

Utttn ttı 1 §ımdi Son Postanın ilk 
ni) ara Uharriri olan Muhiddin Birge
nınııarllt lllıı. fakat ancak ailesinin ha· 
fer }~0 ~ bulabilmiıti:n. Muhiddin me· 
lcr, lılllJa ovaya gitmiı. Muhtelif sefer· 

tct tttikınlarz, oteldeki dairelerinde ziya 
soıc lerı' onlara kendimize dair bir 
tıl'll, o 

1 
c.r anlattık. Meğer doktor Na-

daircl'I ~tada Yan taraftaki odayı yahut 

illa] doı~~gal cdermiı. Arada da ihti
",'1tıtıı1. 

0 
ın arkasmda • bir battal kapı 

~1ni &aau raya kulağım dayıyarak, içer 
llril · trcc a· l · &ıyıc . ın ermıJ. Sırf merak sa· 

tııi? J:.Ja·ı· l' · ~Öl'J • a an ıyamıyorum. 
rıı.ı ı't• c bir har k t' v ırar e e ı yaptrgına mı, bu 
tı ctr~· 
llltcldi~· . ıgıne mi hayret etmek la-

tde &ını b k . ll'ıtdirrı. ' en cndı hesabıma tayin 
o l't n, on b 

ı hlcrııe cı defa ayni binada muhte· 
toıııanır :e guruplardan sekiz, on T:irk 

l:> e Çene çaludrk. 
ara.a 0ktor N 
•• 111da itt'h azımla diğer Türkler 

~tlıJc, crrrı 1
• atçılık, tcrroriıtlik, çete· 

"td·k crıı vek .. 1 Odı.tı ayu, merkezi umumi 
llafta§alar arı. •oayaliıtlik hakkında mü 

l) açılırdı. 
Olttor N 

tcrj aöyt· azım, çok konuJan, ileri, 
da~dı. ( ıyucrı Ia.~r'.11. cıirgemiyen bir a
İllitUn 8~Y1 karkı ıtırafından da belli!) 
ltab· oy cdikl · · k ıt '1efildir erını burada n~kletmek 

lydtdcy· · Yalnız, muhassalasını 
~er, }'ık ıın: Tarn manasiyie çeteci, ya 
ııa, ıcı "c h 
lt· ~ll.daJcı f . a.rpden cvvdki, harp es 

1nı11 bUt" atlıyetini ve ittihat terak· 
l'•ııt 1.. Un faal' . . v 

ra1c 111;larınr d .. ıyetını begenen, her 
ab .lı:onu. ogru bulan bit insan ola 
"tıı :rltyordu El' 

<ıı.ı~ t~rtda d · ıne fırsat geçene 
le h 11 llltiba evanı etmek emelinde ol

a.ltl Old "e kanaati de bende kuvvet o u. . 
tö Sıtal z ,~ arda b 1 . . • 
raı1 °l'lcllıck o ıevıklık aleyhınde 
Jcoıı 01dllfu h Moalrovada pek muhata
du anııYor alde, O, hiç sağını solunu 

· ' ctğız dolusu söğüp sayıyor· 
..;: balta, .... ıı .. ,... ı da 
ild' 0~Utı~ı var: Doktor Nazım, bir 

1
• li llıcai ·ht • l" icat .. iltıraı 1 ıına ı olduğuna ka· 

ile litc?\jl"o arınr yarmak istiyordu. Fa 
\oc anra;du. Benim doğru bir imla 
' be . e }'azdığımı öğrenince: 1c11 1ikanı ı . 
}'atar 1 

• dedı. • Ben M>ylesem 
hlıııın' 'b . . • 

~~a . . 
t
. licı o rrın ı . dcdiın. . • 
1:Yle b' n gün ın··dd .. · 

,_ ana . u. etle ıurmek ıar-
ııı:1llı n o tarıf ett'ğ' 
lt Otlar ""-d 1 ım evde bir ta-

arda ~4L rrdı (k • hül. 
ı-·h lrılattığnn · 1 aaalan yu-
Q ı "Yete crltı d ntea.Idedir.) Bunlar 
ln ka b c en doktor N 

"ad Y ettik. 1922 . azımı orta. 
~ arı nere . • •eneıındc Mosk 

lflca b' Ye gıtığini hili b'I • o-
l'c . ır §ehre tni b ı emıyorum 

rtıı? A.lkndar da ~l a!kda. bir mahalle. 
O :n nıa urı. 

di s 0 t1ar bir m~· .B 
· onra :..T uu.aet bend k · 

~n'- • ~"azım lii' e aldıy-
'411J i · itrnet - b" mı ,_ Çlndc ve b' . ır evrak 

ııc hirı·1c ızı:n kcnd' · 
hahsettiğ• ı tc. - her zaman ı telıfatr-
Yc:ı.hat ırrı gibi, bu notıa acınarak 

eınasır.da kaybetti. rı da bir sey 

ıi:::------. (VA - NQ) 

ayıın Sofi~ 
lonu n •~ ropu. 

Y.ıılll'Jat.. K onserı 
\'Q Atına. -~:"lı l'l.runınrı 
den So ınıııı koıae '. s.'-"a.:kt:rtArnıd 

n Zatır r.. atu,·nn Prof - an 
~.r .. ~otı..ı ' ~ulo'nun bl- k CSorıcrtn. 

•- • •Y:t:Zc ~ ' • ons"r ,. 
"-"tıutbuı T- ..,ctc1i~nı y:ı""'"lık . crınek 

ı.tııd 1'"11.J\ "-~-)r -··-.. • 

- '"ll!2~ tt tı ~.ı g{j li :ıı !il po -

~ 

ymı so7:a1:ları biribiriıulen berbat bir va::iyctte bu1wıaıı FcrWiyenhı Jşı7•lar ooddc~i... r -

lstanbul konuşuyor ! 
., 

Feridiye lstanbulun en 
temiz mahallesidir 

Burada sokakla~• halk bizzat 
kendi · temizle m ekt e dir 

Feridiyedc rast geldiğimiz dört gen· 
cin delaletiyle, bütün mahalleyi gez • 
miye baıladrk. 

Buranın ana caddesi üıerfoe bir· 
leımi§ bir takım ıokaklar va11dı ki 

bunların sol tarafa düıncleri dik bir 
yokuı halinde uzanıyordu. Bana evve· 
la (Taksim Fınn sokağı) diye bir ta
nesir,: gösterdiler. Eu yokuıunun dik 
olmasına rağmen oldukça muntazam 
arnavut kaldmmh bir yoldu. Fakat yo

kuşun bittiği yerde kaldırım lda biti • 
yor, ve daha ötede trkrar başhyan kal· 
drrımla yokuşun d'ılıine kadar olan mc· 
safe, b:r toprak yolla bağlanıyordu. O 
gi.::n yağan yağmur l:.u toprak yolda 
bir alay b'.rih'ntiler yaptığı gibi, zemi· 
ni de tam bir bataklıkhk haline ı;okmuş
tu .. 

Bunu or~dan binbir müşkülatla' 

geçmiye çalışan iki biçare kadının 
halir,: uzaktan seyrederek anlamck güç 
olmuyordu. Arkada!Jım f Jto Ali, yo • 
ku§un başından bu n:anza:-ayr fotoğraf· 
la da tcsb:t etmiş olduğundan, re:>ıni 
Ô'J yazının arasında rulacaksınız. 

Daha sonra bana (Çamdalı sokağı) 
diye, tamamen toprak yığınlarından 
ibaret berbat bir yer daha gösterdiler 
ve siz bunun da resminj bu yazı ara -

sında görüyorsunuz. 
(Çamdalr sokağı) öyie bir ye:r,: ki 

burada yürümek bir çam .:ğacının da· 
lına tırmanmaktan her haide daha çok 
güçtü. Bu manzara karşısında Ali da

yanamadı 

- Ben dedi, belediyer,:n yerinde ol· 
saydım, bu haklc btrkatığ1m bir yola, 
sokak i$mini verip köşesine t·,=r de lev· 

ha asmayı düşünürdüm. 

l:öşcshıdc bclr.diycııüı (Çanıda7ı .<;okajjı) levhasını taşıyan bıt toprak 
yıijmuıu sokak dcnıek içili aca b<ı kaç şaJıit lri::muiırt ! .. 

Yanımdaki gençkrden birisi söze 
karıştı: 

- Bu sokak,' yol olarak kullanrlmağa 
yaramıyor amma, a:C~amları genç aşık-

• ların en ba§lı:a randevu mahallidir. 
Çünkü mahallem'zin en karanlık ve en 
az ,:şlek yolu budur. 

O zaman birdnebire hatmma geldi, 
sordum: 

- Öbür yollarınız nasıJıJır? Elektri -
.ğiniz, yani ışığınız var mı? , 

Gençlen garip bir tarzda güldüler: 

- Burada aydınlık derdi, senelerden· 
denberi en mühmi mesele ,:di. Düşünün 
o kötü evlerin bulunduğu devirlerde 
bile mahallemiz kapkaran!ıktr. Sene • 
lerce uğraşıl:lı, istidaları müracaatlar 
biribirir,: tak:p etti. Artık ümidimizi 
kesmştik, sonra geçenlerde, gelip bak
tılar, ölçtüler, biçtiler, 15 gün evvel öe 
ana caddeye altr tane elektrik lambası 

taktılar. Belki 6 la'llba fevkalade bir 
şey değild:r amma, l"ı'zi ne kadar mc:m· 
nun etti, mahalleyi r.e kadar şenlendir· 
idi bilemezsiniz. Bu lambalar sayesinde 

ana cadde ile berab:r, yan sokaklardan 
bir. çoğu da aydınlandığından ,=st:fade· 

miz iki katlı oldu .. 
Burada gençlerden birıii birdenbire 

yüzünü buruşturdu: 
- Fakatı dedi. lambaların bir tek za· 

rarı oldu. Cacld: üzer:nde1',: evlerde o • 
tma:ıların kafalam eeceleri kazan gibi 

şişiyor. 
Çilnkü m3:u!led'! ne k~-:lar çoeuk-varııa, 
hep birde:ı cadtlecle, lam'.Jaların ışığı 

altına toplanıyor. yapma~·k gürültü 
bıra'.cmıyrolar. Kaj !:ere bekçiye filan 
r:kayet ett'k, fakat başa çıkmak kabil 

o!madı. 

dimiz galiıba kışın ı-.:r an evvel bastır
ınasındadır. 

Biçare genç, kimbilir ne kadar ra -
hatsız oluyordu ki bu dertten daha • 
dakikalarca bahctt:. Sonra gene gez -
memize !devam ettik . 

Bana Aşıklar sokağı diye bir yer gös· 
terdiler. Buranın b:r kısnu adeta uçu· 
rumdu. 

- İ te, dediler, cvvelisi gün bu so· 
kakta bir düğün v.r.ıdı. Gelin almağa 

bir otomoc.:ı getirmi~ler az daha feci 
bir kaza olacak, otomobil bura!dan palas 
pandıras yuvarlanacı:lktr. Şoför çok us· 
ta imiş .. Adeta bir mucize kabi~:nden 
bu kazayı atlatabildi •. 

Fakat sokağı seyrecfoce, ben şofö· 
rim kazayr nasıl atlatabildiğine değil, 

bu sokağa nasıl cesaret edip te otomo· 

HABERCi 

(Dova~m 4 üncü de) 

......_ e, 19 ilk~; ·: °"'°ioet..~ıxn hl J 
~:ı lro ... ı!a n •ut \ 18.SO 
~ '~l.411 rrog:-a "erifoc~c 0!3:ı bu l'I ., • 

llıt.k~~ -Jsbese:'le21 ~n:~:.~ :u..,~r~. Şopen~ F.::ridiyenln Talı.-.shn çc1111csl sol:'"ğı. 

Ba:ı evler de çocuklann başına su 
döküp kaçırmağa çal ·pnl:ır bile eh -
yor, ıamma, hepsi de boşuna, çoeul:~nr 
';"::ıe lamba altların:ia toplanıp patır • 
dılarına devam ediyorlar. Bu vaziyet
ten yakayı sıyırmak içinı yegane ümi· 

-un-. u 0 • • P3:t3Ja b 1 B k . . r Ulun. . urcı<la1ı saloatuwmadcm geçme • . ıçı~ı J 

oı-'!lnın cambaz olması icab etme;; m1? 
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CUMHURIYET'de: 

Radyoda kadın sesleri 
Pey:ımı Sata, Cumhuriyetteki li.öşealnde, 

haldı bir rnesell'ye tem.as ediyor. Gnçl, bu 
ml•Vzua daJr 1'11 kalem tutan herkes bJr &l'.). 

Jer ya:rdı. Ve saııırı:r ki bizzat PeyaınJ Safa 
da geçmı,ıerdA g't'ne ayni lkftyetıerlnl muıı.. 
telıt defalar tekrarla.nııııtır. -:ı;e .)apmah ki 
bu bu'luııta yaı;ılanlıırı dlnlh enler "Ok B • .,, .,. u. 
nunla beraber yazı ını, dinlenmesine lmk4n 
baz.ırla.mak liı:ere bir defa dııha tekrarltunnl< 
için değil, g\iz<'l \·e :.te\·lde · okuyucularımız 
turafmdan okunsun diye U-krarlıyonı:r.: 

Galiba Poııta, Telgraf ve Telefon ldarcst 
"Radyoda neler istiyorsunuz? .. diye anketim 
al bir şey yapmıştı. Umum mUdUrlilkten, bir 
defa da bu sorguyu tersine çevirerek tek. 
rarlıımasını rica ederiz: '•Radyoda neler lıı. 
temiyonıunuz 1 .. 

Ali ahım ! .. Birçok §eyler fııtemlyoruz ya, 
fakat başta, şarkı IJÖyllyen bir takım kadın 
sesleri! Haydi bazı fsUıınalarma mUııamaha 
edilııln, kimi §Ohretlne, kimi de istikbale aıt 
valdlcrlne bağışlanım; fakat bunların bazı. 
lan, inaanm başını karanlık blr kuyuya sar. 
kıtaıı, dUmdilz, kasvet vcrlcf, bunaltıcı sea. 
!erdir. · 

Ben birçok insanlarla konuıtum .. Musiki. 
nln alaturkaıımr, yahut aJa!rangasmı ger. 
çekten seven, dah& dofruıu musikinin ken. 
dlıılnl ııeven tek bir adam& raatıamajfım ki 
bu vlyaklamalardan, bu mlyavlamalardan, 
bu uluınalardan tQylert Urpertmı, olm11Btn! 
Oparl6rUn fçlnde, ciyak ciyak o ne kötU 
haykırı§, miskin, Ulk, peltek nağmelerle o 
ne mlymmtr glk4yet, o ne yayık ve çarpık 
ağız, yarı çifte n!ra lnlltlııl, yarı alaturka 
rumba cllveııı, o ne tataız, yayvan §ive, o ne 
bayağı, aUrtUk eda! 

Ne alafrangaamda, ne alaturkasmda, ne 
Çin, ne Japon, ne Hind muslldslnde, ne lran. 
lı kadmlarm çığırdıkları Kerbclft. mersiyele. 
rinde, böyle, hı.sanın tUylcrlnl nefretten çtvl 
glbl sivrilten blr ciyaklama yoktur. Kendi 
radyonuzu kapaaanTZ komıunuzun radyoırun 
dan gelir; kapıdan kovııanız bacadan girer: 
yumurta akt glbl bul&§ık, yapı§kan, uzun, 
kaavetu, ağlamaklt sesler. 

De,·Jet namma f§llyen radyodan böyle iç. 
kUl gazino çığlığı yUkııclemez. Bunlar sarhoı 
lnlltilerlnln çalgılı ve besteli §eklllerinden 
ba§ka bir ~ey değlldlr. Alaturka musiki bu. 
na demezler. Bir saniye tereddüt etmeden 
bu menhus i_;ığlıklan ve lnlltllerl kesmek 
llzım<tı.r. 

AKŞA~dıı: 

Türkler ve Lehler 
~hlstıuıdan Türklerin dıpnya çıkarılma. 

aı havadlll tızerlne Akpmcı yukardakl lslm. 
le bir fıkr& yumıııı. Bunda diyor kl: 

Lehlllerin atzmdan nice nutuklar !§ittik. 
Hal& kulağımızdadır.: 

"Bl.zler siz Türklere kar§ı 11Ukran ,.e mln. 
netUmlzl aala unuta.mıyacağız. Polonya, dUı 
:mantarı tarafından parçalandığı zaman, bU. 
tUn dcvlcUer onun bu lnklııammı kabul d

ınl§lerdl; yalnız Türkler ctmeml§tl. İstanbul. 
da bUUln meraalmdo Leh sefiri için bir kol. 
tuk bo§ bırakılır ve tcırifatçr, hazlruna ha. 
ber verirdi: 

- Leh B<'flri hazretleri mazeretine binaen 
gelmemlııılerdlr . ., 

Keu, gene Lr.hlUerdf'.n duyduk: 
"Polonyad:ı bir efsane vardı. Anneler, ço. 

cuklanna gizlice derlerdi ki: 
_ Türk atlan, ne zaman VlııtW'den su 1. 

çerse Leblstan kurtulacak, fstlk!Allne 1ta,'\J • 
ıacaktır. 

Umumt harpte Avuııturyalılara yardım 

lc;:ln giden süvarllerimlzi görünce Lchlllcr 
bu efsaneyi dU§Uncrck heyecana dUştUler. 

Ye sebeb.slz de değil : ÇUnkU işte netice hal. 
km IUkadı gibi oldu; VJstul'den Türk atlan 
su içince Lehlstan kurtuldu . ., 

• • • 
Halbukl timdi, Almanln.nn Yahudilere 

yaptıkları muruneleyi Lehliler Türklere ya. 
pıyor. Hatt.A. ıcflrlınlz tavuııut etUğl halde 
facianın arkası almamıyormuı. 

- Mukabele bllmlsll ! , 
Hayır .. Blra.z sabırlı ve akılla, MU Lchlllc. 

rin akU ııe!JmJne, hissi selimine müracaatla 
ıılmdlllk iktifa edelim .. 

Bu kadar §Övalörcsk efsanelerin akabinde 
bu derece bezlrglnca bayağılık kendilerinden 
beklenmez ..• Bunu iyice dUşUnürlerse kendi. 
lerf de nefislerine yaraştırmıyacaklardır. 

Filistin 
hadiseleri 

l rak vrı Mısırda 
protesto edildi 

Bağdat, 1 O - Resmi bir tebliğe g<S· 
re Irak hükumeti, tngiltereye bir nota 

vererek Filistinde arap reislerine karşı 
atman terbirleri protesto etmiştir. Irak 
bu tedbirleri haksız görüyor. 

Mısırda 
Kahire, 10 - Dün Elezher camiinde 

bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Fi· 
Iistinin taksimi ve 1ngiltercnin arap re
islerine karşı aldığı tedbirler protesto 
cdilmiıtir. 
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Tıaşoak fırkası reis\ boca Hampaırsum 
nlhaYıet Istanbula el mlştl. Acele 

bil' komite topl ntısı yaptık 
Hocamın tstanbula geleceği haberi tan ve H~m:iyC't:e icap ~~ uı:~ ~a 

b!mi llQ:Q. deı-cce seY:.ndirll)i§ti. O günü verdikten soDı-a Hr:ısla benther~ ~1• • 
akN_Q!a kackı: hoca.rodan bebs~ttik ve yt,ti ı:nilzgkere etmi§, icra l:omtt,Clımn 
pansiyonwnuzun bir katını ona tahs!s içtimaını Bampa~mun . v~u.dundan 
ctmeğ& karar verdik. Bu kararımızı te- soıpcya tehire katar v~ ş~b ~ ka· 
lefonla. Hanrcyete bil:P.irdiğimiz zaman ra: telefonla derhal i"'ra k~~tc:n a:a~-
zavıllı kadının canı r.ı~lı:lı. fakat gele. na bildirildi. ~k~ yeı»f!gını ~ım 
c&k ~damın yakın ~krabalanmdan biri pan.$iyonda yedik ve h.eııı })eraMn ®;-
olduğunu ıöyleyince, tereddütleri zail can n d:liresinin tefri2i.yle mcıgul ol-
oldu ve akrabamı memnun etmek için ld.uk. 
elinden geleni y,aıracağmı Wdiı::di • Sa))ablcyin erkenden HrasJa bera.. • 

Dördüncü kısım bcr yazıhaneye g~tti~ Ql:a9-an va~~~~, 
centasma telefon ederek bek1.edıgımız: 

Nasıl teth şçi o•_dum vapurun öğleden evvel Galata rıhtımı -
Hoc~n btanbııla gchıı:.ı>ı muka-d· na geleceğir,= öğrenince, hemen Gala • 

deratunı tamamen deği~tir<li. ~afkas. • taya indik. Hraç Çinili rıhtım hanınd~-
~o uzıa.k~tp htanbula gel!n:e, bıl- ki tngil'z bı:ıhr~ye komandanlığına gı-
has"' }Ianriyeı::e yae.amıye. ba~ladtğım dcrek vapura girmek i~",ni aldı. Bir 
gün.cle.ıı~r~ artık her nevi ı.ergüzeştk:. saat sonra va~ra &irll)iJ buluou,yor 
dexı k\lrtlilil wnu, bund.ın sonra her- duk. Hocamla karşıl:.§mamız çok hazin 
kes gibi. muntazam bit bayat yapyaca- olmuştu. Bu adamı cabaın g:bi ıevdi-
ıaon~ f,:m muhakkaktı. O da beniaypi d.~recC"" 

An sıta zllhur eden bazı b.ad~clert de ~evdiğini döktüğü g&.ı: ya: laril~ it-
rab>en btanbulda geçiroiğiın bay~t • pat etmişti. 
tan aon derece ~rıundum. Hannyet Yarım saat sonra. pansiyonumuzun 
.ayeainde büsbütün ba1ka bir adam ol. balkonunda oturmuJ konu§uyorduk. 
duğwnu hisaediyorJum. Eskiden hep Hocam Hamparaum evveli bt.anbul:-
ytlruz yqadıjım :5ip., daima meyus ve daki vaziyet hakkınd1 izahat istedi, her 
ıııükeddHctm. Bir türlü hay~ttan tad hangi bir yenilik mevcut olmadığım 
alu;uyor, tad alma~~ ~rguz.qtle~r öğrenince, ricamız \:zerine Kafkasya • 
tehlikelere atılmak ihtıyacıru h!sttdı - ldaki vaziyet hakkında ıw:ıları tC>yle • 
yo«lwıı. di: 
Nazarımda hayatın bi~ bir kıymeti _ Vaziyeti evvelce ıiz: bütün tafsi 

yokt:\ı. Çok defa kendi kendime: "Ha • Iatiylc anlatmı§tmı.. Maalesef tahmin • 
~tm. ne thc.mmiyeti var? Ben çoktan leriın~d ğoru Ektı. istanbuldan bire 
ölm" tUm... Şimdiye Qdu ya§.a~~m gönderdiğiniz raporlar üzerine fcvkala 
kt~ ... Sennay~n~ çıkanP. faızı _ ıle de bir içtima akdederek. fırkamızın 
geçmen aıdaı:nlar cihi ben de ~~dıgım ~rki bürosunun f stanbula nakline ka-
gUnleri kazandığım ba~tm faizi ade • rar verdik. Bir haftaya kadar diğer ar-
diyor, bu sebeple hayatımı kaybetmek. kac:I.aılatda. buraya gelmi§ bulunacak· 
ten zer~e .kad.ar ~ndi~ _.eın:-:y~rdum. lardır • .Bunları bilahare aynca aörü§il-
Halhuki §Und.i vazıyet degışmıştı. Han- rüı. Şimdi gelelim uıl mühim mesele • 
riyet baM hayatın lcızctini öiretmi~, ye: İstanbul icra komitesini derhal bu-
ailc yuvumın saadetin: tattır~. Di- gün toplantıya çağırab'.lir misiniz? 
fer taraftan, beni senelerce cephelerde Hraçın vercJ.'ği müsbet cnap üzerine 
süründtiren hAdisclerin içy:üzünii 'de Hamparsum devam etti: 
öfrenıniı bulunuyordum. Eskiden dü- _Nerede toplanaağu?. 
tünmcdcn sevki tabii ile kendimi ate. _ Merkezi umumide.. Her 
JC Jtukeıı. muk.addca bir vaT.fe ifa et· orada toplanıyoruz. 
titimc kani bulunuyordum. Bu feda • - Bugün burada toplan.ılım 
klrltfumıa mukabil bir gün adaletin nu? ' 
tecelli ddeeejinc ve büyük devletlerin 
bize rerdım edeceğine inanıyordum. 

Seneler geçrokçe ve fırka i§lerinde tee 
rlibclerim arttıksa bütün bu ümitlerin 
yer.iz oldufunu öğrcnmiı ve bilmiye· 
rek hayatbnnı tehillreye ab.n masum • 
lara amimiyetle acmuya ba§lamı§tım. 

Bütün bunları dü~ndükçe benim 
tekrar herhanci bir ı;ergilztşte atılma -
ına aaddr i.mkan olmadığını görüyor, 
batti artık fatanbulda yerleıerck, fırka 
i)lerinden ide çekilmek ıuretiyle her -
hangi bir ifle m~gul olmayı dil§ünü • 
yordum. 

Bu dü§iincelerimi Hanriyetc de bil
dirıniıtim .• Hanr:yet istanbulda kal. 
ınak isteıniyor ve her ihtimale karşı Av
ru~n ~emi.ıi, orada bütün tanı:i!k
lardan uıak bir k~eye yerleşip sakin 
bir hayat rnaına.mn:r i$tiyor, icabında 
kendisinin de çalıpcağmr ilce'.. sürerek 
ıncsut bir hayat yapyacağnnıza dair 
temina veriyordu. 

Hanriyetin ıözlerine yava§ yavaı. 
ben de b.nrruya başlanuJ ve Avrupaya 
ıitmek projesine alı!mı§ bulunuyor • 
dqm. 

Bu haleti r.ıhiyedc bulunduğum sı
rada hocamın lirdenbire latanbula gel· 
mesi, bütün projelerimizi altüst etmi~. 
mukadderatmım ida:-esini benden ve 
Hanriyetten alarak mensup olduğum 
Taınak fııPsmın eline vermiıti. Bu
na nasıl muvafakat ettiğin-,: be:ı de bil. 
mi yorum. 

Araid.:ın on yedi tene gı:çtiği halde 
bUgGn bı1e bu ıualin cevabını vermek
ten acizim. Bu itibarla bu hususta 
kat'! bir fikir b:yan cdcü.7cceğimdcn, 
hadiseleri olduğu gibi kayda devam e· 
deccğim. Bu suretle okuyucular yaıa
drğrm hayatm btitün safhalanna yakın 
d-.n pbit olarak hakkım~a kar:arlanru 
vermekte güçlük çckmiye:cklcrdir. 

• • • 
Hocandan gelen mektubu okuduk-

- Siz bilirsiniz .• 
- Evet. burası daha Jyi. Lutfen arka-

da~lara telefon ediniz. Kendileri:yle ben 
ide ayn ayrı telefonla görü,ımck itti -
yorum. 

Hraç. telefona kocıarak :cra komiteısi 
azalarını birer birer buldu ve Ham.par 
sumun gelğini haber vererek onları 

hocamla telefo.nla gfö•j§türdü. 
Bira: sonra icra kom:tesi azası pan· 

siyonumuza gelmcğc ba§!amı~tı. tlk 
defa doktor Parseğye.n gelmi§ti. lioca· 
mı görünce: 

- Gözlerime inanamı_.Yorum .. Ham • 
pusum şen misin, d:yertk hocamı ku
caklamıştı. 

Doktor Paneğyınean sonra sıraıiylc 
Amaduni, Şavarg. ve Vahakn da pan • 
siyonu::nuza r;elmişlerdi. 

Hraç celseyi açar.ık. fırka namına 

Hamparsuma resmen beyanı hoı iınedi 
etti ve onu aramızda görmekle duydu 
ğwnuz büyük sevinci anlattı. Hampar
sum bu sözlere teşekkürle mukabele 
etti. Bundan sonra Hraçın teklif.= U.ıe 

rinc H.ımpanum riyuctc intihap cdli
di. 

Şimdi bütün ark•d~r büyük bir 
dtkkatle Hampamıtt'un sözlerini c'lnli· 
yo:-du. Ho:am umumi vaı:i}•et baklan
da b1di~imiz ' izahatı ver:liktcn aonra 
dedi ki:• 

...:.. Arkadaşlar fırk.uıu.tın flrk bürosu 
artık fatanbula nakletmiı bulunuyor. 
Bundan sonra daha yakmdan teşrin 

mesai edeceğiz. Büromuzun htanbulda 
ne kachr kalacağı belli defildir . Benim 
ıahci kanaauma göre. ileride İstanbul 
dan Avrupaya nakled:Jeccktir. O zama
na kadar, fırsattan bıtifad: educk buı 
i11cri beraberce halledeceğiz. Bu mühim 
i~leriınUin bafında r..araliatc meselesi 
vardır. 

(Devamı var) 

t 

lstanbul 
konuşuvor 

f Ba§tano.fı 8 iUıcilJa-) 
bil soktuğuna b.ar:r..c-t- cUi.ın- Bu. fi.krim.i 
~afmıdakUC1'e a&y,lcymce: 

- BilmİY,Ql'RlUt ~çare, dod.:ler, yo,. 
hın ağzını: ıqkağa ~ bit Y~iyctte 
görüru:e, a~ğrlarda böyle (ir yere raat
layac:ağını naaıl hatımıa ıetirSı~. 

Tekl'U- YiJ.rilı:lü.k, biraz sonra_. de!flin
~~bcd gördüklerimizin Y,a?ında; bete
rin beteri saytlabilec:ek bir aoltağrn ba

~uıa geldik. Buı;pı {Tal<siın~me soka 
gr} dı. Zemin tamam.tn toerak, sağ ve 
sol~ taş parçlan, derin çukurlar dolu .. 
Biraz qte-de çökük liğımlar bulunuyor 
c biitüo bunJann aratııpda, ~psivri. 

lıl~,dana fUia.ınrJ bir Y!iın Tcı:kPI mus· 
tuğu ağzı, sanki garip garip sırıtıyor
du .. 

- Buraya, dediler, Ç~ ıokaft 
eleği!, beli ~ağı dı:mek daha clağru 
olmaz mı? Kaç kerelcrı §U musluklara, 
taılara, ~yağı takılıp ta kafası gözil 
ea.tlayanlar oldu. Yolu buraya dügen 
kaç nTdlI kıı gün!m çamur dolu çu
kurlara yuvarlan&. Bunun hesabını •n 
cak Allah bilir. Fakat bütün kötülilğil
nc, hatta tehlikesine rağmen bu 10kak.· 
i§lek bir yoldur. Ye Zarurt olarak öyle 
de katacktır. Çünkü alt tar:abnda bi~ 

çcın;e bulunmaktadır. Size ric:a. ederiz. 
bu yo-ldan adama.kıllı babıcd.intJ: de, 
heneydcn evvel, bel<'d.iye furayr biraz 
cık intizama ıobun. Sonra. bizi mahal· 
lenin 'Dalimhane kı:smmz g.örmeje da.
:vet ettiler . .\~ istikametten ilerleme
ye bqladık. 

Bu aıradz Feridiyeye ·ayak bastıfrm· 
danberi na.zan dikkatimi celbeden bir 
nokta i.i.zerindc dutfdum. 

- Kuzum, dcdimt yollanrun bozuk· 
luğuna, çamur, çuktırlan ı:alw,ent 

gmd!Yc kadar dotaıtığım yil.tlerce ma
halle arasında en temizi hcn:ıen hemen 
buraımı gördüm. Sizin tl\ah~ltcnin çöp
çüsü bu kadar bolmu ki! .• 

Gençler hep bir ağızl:lan: 
- Ne gezer, diye cevap verdiler. :Şu

raya. ~ünde bir kere Ç,ÖpçU uğrar o da 
nbahleyfo araba ile gelip, çöpleri top
lar gider. Gördüğünüz temizliğin üat 
t.ırafı bizzat mahalleli taraftndna yaptl· 
maktadır. Herkes kaı>mnın önünü 
günde bir kaç kere :üpü:i!yor, sonra 
kims: de ıokağa piılik: at:nu, ve ma -
baneırı:.z 'ide böyle temiz durur. 

Sonra islerindeı:ı biri, ~ ~ka D1vc 
etti: 

- Uf değil baym:ı,. Feriıliyeyi yal
nız nancn de:ffl maddctc:ı de temiz 
bir ınahalle ya~h ahdettik biz. 

HABERCt 
YARINA: Fc:idiyedc bir ltk yahcidi 

yok! .. 

ESKt FRANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 

'I'tYATROSU OPERET KISMI 

10 - 10 • 937 Pazar günU ak§amı saat 
20,30 da. TOT{A Komedi 5 pcrd~. Ya. 

.zan Edvard Burde, TürkÇ.esi Fikri 
Adil. 

ERTUôRUL SADİ TEK 

mut bugtbıe kadar yarattığ! en güzel rolü 
&.adam O l}:(ameoya 

Filminde . . . MARGUERIT ~UTIERtdir. 
Şaheserler şaheserinin ilk gösteril mesi ~reJine q bitipcilcJrin 

Çarşamba akşamı MIELIEK Sinemasında 
büyük bir şeref müaam,resi verilecektir. 

Bu müsamere<!~ bir5ok yeQilikler ve sürpritler hazırlandığı gibi fim 
evvel vo antral:tiat"da gelen misali r!crimiı:e. ~ bir vakit geçirtmek içi 
dans orkestrası tt'min edildiği gibi at.yJQ mi1Jterilcriııüze CRETA CAR 
nun heykeliyle ROBERT TAYLOR ve CRET-.A GARBO'nun imzah fO" 
tQğra{lcu:ı takdim edilecektir. 

DlKKA'lr: LPc~ljır tamamen aatrtmı~r. Jtiuınarah biletJ~ aatılmaktadır· 
Yalnız bu müsamere için ımoking veya frak mccbur-idir. Telefon: 4086& 

Bugün Sinemasında 
2 bilyilk film 

Kahkaha ve 
1 - Baym.eımııeu 

nase 
Yankesıc~ 

İltemiye isterpiyc l}ımılık ya~n tmJhur: bir avukatın dayanılma~ 
detteed~ gülün51U, h~eç arılı maceraları. aaJ rollerde: 

Fernand Gravey • Edvıg FeuillerQ ve-

Lorel • Mardi 
.Ve 

ikizleri 
Aldr(ınıu~ yüzlerce telefon ve mek

tuP. U,;~ln.e temslidine ıpccbur keldı

inıuz Türkço ~dil harikalar filmi 

Bucün cörmek i~rı. 
koıwıuz 1 Kimleri? Qifte Kumrular 

(Fr'l1ltJz~a.) 

LILlA.N HUYEY - H6NRY: ~RA:t"ı 

Bir kamyonla 
tramvay çarpıştı 

faclaıım öıın mUflE1lllUa alınJJllftır. 

Sair ~nü akvamı (Su. saat 16,10 da KUruçepe kömUr depolan 
adi~) plajı (kapalı) önUndeıı geçmekte olan \-alman Mehmedlı:ı 

kı§hk lusmında ve çar. ldare3iııdeld Emtn6nU • S.lıek arabu!lıı IO-

§amba günü ak§amı 1 tör Mehmcdiıı ı~,ı.ndeırt kamyon çatpıf. 
(Büyilka.dada) SEKİ ~ mı§tır. MUsa4eme kamyonun h&Mr& ut?&.. 
ZINC!. ınaslle atlatıımıotır. 

tarak 12 ilkteırin &alıyı tayin et 



Cinayet ve aşk romanı 
...___ Agatha Clui~Ue'nln bu J;'ll::el roma"!'lı (VA..NQ) tarafından tUrkı;eye çevrilmlgtlr. 

-----:---~~~~~--__:2=1~--------~~~~--
111 :d §irndi artık mealekt;mmm yaru-

•· ece~· ~ bir gım. Ancak, gitmezden evvel 
ıuaı dah için a sorayım: Madam Jizel 

ll'lan ~~Yyarede bir yer ayırttığınrz za
litti •122at mi tayyare bileti alman yere 

_ ıı~ ~oksa telefon mu ettiniz? 
ttıeı nıvcrscl Airlinea yazıhanesine 

Of\ ettim. 

: Cıpucin bulvannda değil mi? 
rıu,... Evet efendim. O bulvarda 254 

·;raya. 

lctyd~~o nurnarayı kü9~k defterine 
tele 

1 
· Sonra dotıtane bir selam vere

Oilrtmandan aynldı. 

n birinci kısım 
İh . Amerikalı 

ll'utııi tiyar Jorjla lakırdıya dalmış olan 
ıc:e ıayn memnun görünüyor(u. 

du lci. pıcı homurtulu !ıomurtulu ~iyor-
• . 
~ licr gün polis, her gün polis .. Biri 

,,or b. · ı,d. U1 geliyor. llllllah. Durup din 
~t ~ren ıualler yağdırıyorlar insana ı 
~uror•Yorlar?? Ne bekliyorlar? Ne u-
01-ıı ~r? Galiba arzuları ilk ifademiz 
~zi kika.tten aynlarak yalan söyle
tfcrıd·l t~mın etmek! ... Ta bit yalan, bu 

_
1 erın daha fazla işlerine geliyor. 

'Öy).. Bc.n aizden yalan değil hakikati 
"l!ıen· · b _ ızı ekliyorum. 

tunı • Öyleyse ben de hakikatı söylüyo
lııril:!te 1 .. Al 1 Bir. kadın madam Jizeli 

Creyc . d b' . Ctlip . gıtmez: en ır gUn evvel 
tır D .. zıyarct etti. Bana bir sürü fotoğ· 
,_ 11oOıtcr' 
ıtldını ıyorsunuz, bunlar arasında 

lltı Yed' teıhiı etmemi istiyorsunuz. Size 
torrıı,1 de'a ıöylüyonım ki gözlerim iyi 
l<:adnıız. O •ırada da ha\•a karannııtı. 
hine 

1 
~eşhis edemedim. Burnumun di

r•ııaa;dı ulsaydr, lambalarda adamakıllı 
ıf.ıdel'll b gene te§hiı cdemez4im. !ıte 

_ Ö Undan ibarettir. 
l'llez lll' ~l~yae fU suallere cevap vere--

. ııınız? t . llııydi? S n yarı mr, ufak tefek 
Genç rıı· ~rı~ın mı ıiyafi saç'li niıydı? 
dj!Unu 

1 
.. 
1htıyar mryd:? Rica ederim, 

nuz. 
F'urn· 

bir ıekui'c hem asabi, hem müstehzi 
- S" c konuıuyordu. 

'b oyled·~· • 
.rııı, \'rz . ıgıme ııteraeniz inanma-
:t"ıcaind gelır. Fakat polise itimin dÜf· 
J• en ne{ t d lzeı y k re e erim. Eğer bayan 
laydı ıt~' arıda, bulutlar arasında olma-
~. :rUph . , 
tınıden .. esız kı onu benim zchirlcdi-
<ltrdin· fUphclenir, öylece de itham e-

"' 
12

' Ah ah· B • l · b'l" ' 1 b· .-uır • • en sız crı ı ırım 
ır ccva 0 arkadaıı Furniyenin tiddetli 

Sa tlin· p vermesine, onun koluna dost
ı g . 

-.... G e.çırınek suretiyle mani oldu. 
~tk Yiy c:.•n kardeşim. Haydi artık ye-

••it f.ı~ ırn. Karnım fevkalade acıktı. 
Ytnıc& ~t esaslı bir midevi yemek 
tı ,_ ııı;e •ız· d 
S 

tq onıı 1 avet ediyorum. Bir man-
orı ttlc m'd • . k t.ı iiat . 1 emızı uvvetlcndirclim. 

~•rıtıı? Üne bir balık ve t1rap ... Razı 
);" Ul"J\. 
....., S ıye, saatine baktı 

be · •hiı v k' · tır epe a ıt epey ilcrlemiı .. Bu 
l>," Yce zamanımı mahvetti 

ı ·· -ro · · unııed· ıse, kapıcıya dotıtane gü-
~nı- 1 ve dea· k' '41.§tldı 1 1: AntaııJdı azizim 
lt'· • ıneçh 1 k • uçuk, n u adm ne iri yan ne 
\re . e Hrt§ın . §ıtrnan . ne sıyah, ne zayıf 
bari. ş k ltıt§. Laakal ıunu ·· 1 · • ı ını d soy eyın 

JorJ' t le~ ı, değil miydi? 
a dırlı:i.r b' 

- Şılc 1 . ır nazarla: 
p - dedı. 

uaro: 

ı:- - Cevabınızı h'f 
ytk bir kad ı zediyorum 1 • d-~· • 
ıe . ınnuş 1 Ki b" ıı::.uı 

11Yle ne mJk 111 ılir banyo elbi-
J . enuneı te . 

0 tJ ona sabit b' ıır yapıyordur! 
- B ır nazarla b 

ğa cılı:tılar. 
Yemek esnasında küçük polis hafi· 

yesi cebinden madam Jizel'in de'terini 

çıkardı. _ 
Furniyc bu def tere kar§ı fevkalade 

alaka gösterdi ve Eliz'e karşı da hiddet· 

lendi. 
Puaro: 
_ Kızmayın camm. bunda kızacak 

bir şey yok 1 • dedi • Mesele onun hale

ti ruhiycsini tahlil etmektedir. Polis! 
Bu söz. insanları dehşete salmak için 
kafidir. Polis sözü onların nazarın 

da birçok can sıkıcı muameleleri canlan
dırır. Büt•:in memleketlerde, bu, böyle-

dir. 
Furniyc tasdik etti: 
- Evet siz gayri resmi polis hafi

yelerinin bize faikiyctiniz bundan ilerı 
geliyor. Hususi polis, resmi polisten 

daha ziyad:: müıahit elde edebiliyor. 
Lakin başka bir cihet daha var: Bizler 

dosyalardan, resmi vesikalardan ve bi· 
rinci derecedeki teşkilatından istifade 

edebiliriz. 

Puaro: 
- Eğer isterseniz beraber ve dost· 

ça çalıphm! - diye gülümsedi • Bu 
omlet cidden nefis! 

Bahfrn piımesini beklediği sırada, 
Furniye siyah kaplı defteri karı~tırdı. 
Sonra kendi cep defterine birçok notlar 
aldı. 

Puaro: 
- Hepsini okudunuz mu? 

du. 
diye sor-

- Hayır, yalnız bir göz attım. Mü
saade eder misiniz? 

Fumiyenin cliftden defteri aldı. 
Garson yemek sonunda peynir ge

tirdiği zaman Puaro defteri masanın ü
zerine bıraktı ve fransız polisine baktı. 
Furnfye': 

- Banıda biuı nötlar •ar 1 • dedi 
Puaro: 
- acı tane - dedi. 
- Evet. Beı tane. Ben de sizin fik-

rini~cyim. 

Fumiyc def.terinden okudu: 
C2 L2 bir lordun karıu. Zevç. 
B2 T2 doktor, Harley sokağı. 

M R 24 Antika taklidi. 
X V B 724 İngiliz. İtimadı suiisti

mal. 
G F 45 cül":.im tctcbbüsü. İngiliz 
- Mükemmel, doıtum 1 Görüyorum 

ki, düıüncclerimiı, biribirine tıpatıp u
yuyor. Bütün bu defter içinde yalnız 
bu bet satır alkayı celbedici mahiyette
dir. 

Furniyc: 
- Bir lordun karısı dediği, ihtimal 

Ledi Horbüridir. Bu kadın, anlaıılıyor 
ki ıon derece oyun mcraklrır. Onun için 
madam }izciden para iıtikraz etmesi ka
dın için tabii bir ıey olamaz. Murabaha 
cının bütün m::ittcrilcri bu çcıit insanlar 
dı. "Zevç,, kelimesine gelince iki türlü 
tefsir olunur: Ya madam Jiıel borcun 
zevç tarafı:ıdan öğrenilmesini istiyor
du: yahut da Ledi Horbür.!nin kocası
na söylemiyeccği bir sır kendisinde mev 
cuttu. 

Puaro: 
- Evet! - dedi • Bu iki ihtimal de, 

o kadının ıcraitinc uygun düşüyor. Fa
kat ben daha ziyade ikinci şıkkın taraf-

lısı olacağım. Madam Jizcl'i tayyare se
yahatinden birı,•:.in evvel Ledi Horbüri
nin ziyaret ctmiJ olması da çok muhte· 

meldir. 
•unuz k anyo elbiseıiyle ıni" Naktr .. 

uzum 1 ' e dıyor- - Evet. Zannederim JU noktada be· 
da· Uzel bir kadın b nimle hemfikir olabilirsiniz. İhtiyar ka-- G ·· 

m~ daha caziptir Slcanyo elbisesiyle pr"'ı, b•lkı' de kasten ag~ zım sıkı tutm:ı•-
anı,n J ., · eten is· 1' "' .. :s 

\1%att OrJ a, kopuJc b' un ı mcc- t ı. ır ... f ur. 
~ -yı ••mı 
·:::ı1cı 

!4fll"T?ıJ•tı. -E l 'il • •.• -le ,. 
~ ... _ Gıyorsunuz ba,_ 1 

1• "'"'·••U<ı sa r &"3. un' 
·• pıcı: yı aıını elin · 

e alarak 
-~ . ' u ı:Cieı b •.. 

.. dedi _ h ınbırinc Pclc , 
4->ldukları tc~ ~demle Ilawa y~~'!mıs ! 
,r";n ed b : n ır.ıan c!aha . . .. ıtgında 

e Oıyor. ıyı Jnüt.IJca be. 

f - OUneıin 1 
t iyf teatrfn ~ n,ıan vtlcudunda ya 

J orJ "-- ce ednn:c!f !'! • ptı-
gira · •1V11:ur&ı,:ıdz. S .e tyı oldu. 

ı. p,,_. onra l·u1··b - •ıtye ile p . u esine 
uaro riln-li 

-:r toka-

(Devamı var) 

IAtJ&'l&J6RIH 1 

3S9 sene evvel bugun 
~~ .............................. ..;;. ...... 
Budin valisi 

Mustafa paşa barut mahzenine 
yıldırım düştnğU için 

OldüırüRdü 1 
- Budln valisi Mustafa pa§ayı idam ede. 

cekslnlz 

Suttan imrahoru Ferhat bu emrl alarak 
lludine hareket ctmistı. 

Mustafa pn§a nlı;ln idam edilecekti. Ka_ 
bahau neydi? 

Bunu anlatmadan önce Mustafa p&§ayı 
tanıtalım. 

Tarihçi Naima Mustafa paşayı şöyle anla 
tır• '•M t • • us a!a paşa Sokullunun amcası o"" 
lu d a· 

Y u. Bcsnada mirliva iken Kropa ile diğer 
b~ı kaleleri fethetmişti. Sultan SUleymllJl 
~ıke.tuvara gelirken Aslan paşanın yerine 

udine ta,>1n edileli; asri Sellınlde vcııir oldu 
On U • ç yıl Budlnde kaldı. Ve bazı kaleler 
almıotır.,. 

Mustafa paııanın fethettiği kalelerin en 
milhlmlerinden biri Filek kalesidir. Kaleyi 
kırk fedai fethetmek için emir almı~lardı. 
İki Uç merdiveni blribirlne bağlayarak kırk 
ayak bir merdiven yapıp bir mazgaldan içe. 
ri glrdller. Mazgalda yirmi kişinin yerinden 
kımıldatamıyacağı kadar ağ"ır bir balyemez 
top duruyordu. Bal Hasan adında biri maz. 
gahn iki tarafındaki tq sıralarına ellerine 
dayıyarak itti. H:ımıldntmak mUmkUn olmu
yordu B · unun tlzerlne 'başmı dayıyarak itme 
ğe başladı. Bu sureUe yirmi ki inin yerinden 
kımıldatmasına lmkltn olmıyan topu yUrUL 
meğe muvaffak oldu ve arkasından gelen ar_ 
kada,ıarına yol açtı. 

• • • 
ı.rustafa paşa hakkında biraz daha malO-

mat: Mustafa paşa yalnız bir kaç kaleyi 
fethetmekle temayüz etmiş d'ğildi. Timar 
ve Zaametlerl mUstahak olduklarına kanaat 
getirdiği insanlara verir, yetim ve himayeye 
muhl.Aç olanlara elinden gelen hiçbir yardımı 
esirgemezdi. Slket, Belgrad ve daha birçok 
ııehlr kalelerini tamir ettirmiş, Budlni duvar 
içine almı§tı. 'Kale lc;;lnde baruthane, hamam. 
lar, camiler, medreseler kurdurmuş, velha.sıl 
her hususta kendisini göstermlşU. 

İşte bu Mustafa paşa oimdl idam edilecek. 
ti. Bu kadar l;>-1 kalpli, merhametli ve birçok 
işler ba§armış paşanın idam edilmesi için 
emir verilmesi elbette mUhim bir esasa da. 
yanmak lAzmıdı. 

Hayır. 

Onun bir kabahati yoktu. 
öyle olduğu halde idam ediliyordu. 
Xiibabatlnl veyahut '9uc;;unu ııöyllyellm: 

:Barut mah%enlne .nl,dınm Su.bet etml§ ve 
barutlar lnfıtft.k etml§tl. 

Ferhat paşa tııtanbuldan memuriyetle ha. 
reket etmişti. Fakat yukarda yazdığımız 

gibi: 
- Mu tafa pa§ayı idam edeceksiniz emri. 

nl de atmıştL 
1578 :yılı ıo lıirüıclte§rln gUııU 359 aene 

evvel bugün Ferhat pa§anm adamları bUtUn 
kabahati mahzenini yıldınmdan J<Urtarama. 
mıa olan Mustafa pqayı idam ettiler. Pa§&
nm dalma yanında bulundurduğu elli kl§I 
kendisini bu felAketten kurtaramadılar. 

Mustafa Pll§anın yerine Uveys paııa Bu. 
din valisi tayin edildi. 

• • • 
Mustafa paşanın ldammdan bir sene geç. 

mlşU. HUkiımet tıılerlnl ve halkm dertlerini 
konuşmak üzere her .ııabah babı hümayunda 
toplanan divana riyaset etmekte olan So
kullu buna luınaat etmfyerck akııamlart da 
bir dlvllJl toplamakta idi. 

Gene bir akfam toplanan dh·ana riya.set 
ederken deni§ kıyafetinde bir adam elinde 

blr arzuhal ile kendlalne yaklqtı Sokullu elini 
dervişe doğru uzattı. Fakat klfıdı almağa 
hazırlanırken derviş şimşek sUratile belin. 
deki hançeri çıkarmış ve Osmanlı lmpara. 
torluğunun me,hur sadrazamına saplaml§
tI. Sokullu yaralandıktan sonra kendisi de 

hançerini çıkarmağa teşebbüs etmiş, fakat 
muvaffak olamıyara~ yere yıkılmı§ ve son 
nefesini vermişti. 
Yeğeninin ötumUndcn bir l!ene sonra öldU

rUlen Sokullunun katiline hiçbir söz &öyletl. 
lemedl. İki gUn sonra dört parça edilerek ce. 
sedJ atlara sUrdUrUldU. 

Sokullıı, öleceğinden bir gün önce mira.
horu Hıısan ağaya Kosovıı. harbini okutmuş 
ve HUdavendlgArm Kaplloviçln hançeri ile 
öJdUrUldUğU tıatıslnl dinlerken: 

- Allah bana da böyle bir şahadet ihsan 
buyursun deml§tl .. 

Sokulu on dört sene ıııadRretl muhafaza 
etmişti. Sıı.rayından kaçan yirmi köle müs
tesna maksatsız idam emri vermemişti. 

Niyazi Ahmet 

Tonton amca 
poens 

Rakı ve 
rüzgar ~~~~,,~ .. 
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Vaızali"\1 : ilhan 1 aı us 
Ben o vakit suliı hAk!mlycliııı. 
Mektepten yeni çıkmı!jtım. lçlm ve dıgım 

arzu ile doluydu. İnsanlara hükmetmek için 
yaratıldıgtma inanıyordum. Bana bakan, be. 
nl dinleyen l.UtUn lnsanlo.nn bana lhUyac;;. 
Jarı olduğunu, bensiz yaşıyamıyacaklannı 

sanıyordum. Bir gtln polis, bir öIUm vakası 
haber verdi. Hiç unutmam ... Bir gece yansı 
idi. Koskocaman bir evin bir odasında yatı. 
yordum. Yanımda parlak tahtalı bir etajer, 
etajerin Ust katında bUyUk beyaz apajurlu 
bir lt~mba vardı. Geniş bir yatağın içinde, 
yarı çıplakdım. Elimde bir kitap vardı. TaL· 
lı tatlı dU§UnUyotdum. 
Kapıya gelen polis memuru, bir kAtlb!n 

karısını öldUrdU~nU, vakayı yarım saat ev. 
vel kom1'uların karakola habe!' verdiklerini 
söyledi. 

Kalktım, giyindim. Beraberce vaka mahal 
llne gittik. 

KUçUk bir evdi. Ust katın ark11. sokağa 
bakan, pencere pervazları \'C ta\'anı yeşil 
yağlı boyalı, bir odaaına girdik.: 

Beyaz çarşaflı bir yatak içinde başı yana. 
dllşmUş, kolu karyolanın kenarından sark. 
mı§ kabarık kumral saçlı bir kadın yatıyor. 
du. Yorgan terden ıslanmış bir gömlek gibi 
yatatın ayak ucuna toplanm111tı. Yerde kir. 
mızı bir kilim, kilimin UstUnde ortaları taze 
çukurlarla ııUslU basma minderler vardı. Du. 
varda yaldızlı yazı ile yazılmııı. parlak cam 
Jı bir (Amentil) levhası ve bir çıplak kadın 
resmi aııılıydı. 

Etrafa dRha fazla bakamadım, ölUnUn ya_ 
nma yaklaştım: Ayaklarının tırnakları k~m 
lukta. parlayan cam parçaları gibi ışıldıyor. 
du. Bu tırnakların hemen dibinden baıılaya_ 
rak ta gerdanına, yUzUnc ye kumral saçla_ 
rının alnınd:ı açık bıralttığı geniş deri par. 
çasmn kadar her yerini müsamahasız bir 
gerginlikle kaplayan beyaz ışıklı cildi, insanı 
§&3trtacak kadar güzeldi. Omuz bağlarm. 
dan biri ltopmuıı olan açık mavi kombinezo_ 
nu, bir çocuk gibi hc\'esle, göğsUnUn yarısı
nı açıkla bırakarak bir ipekli mendil gibi 
buruşmu§tU. 

Kanuni vazifemi yaptım ve yanımızda UL 
rlyerck bizi seyreden kocasına, ö!Uytl soyma 
ıını ıılSylcdlm: 

O, bir kanaryanın tatU. tUylerlnl 'l<c1t1arır 
gibi mavi gömleği illllnUnııau:tDWan ~dı. 
Gözlerlmi daha fazla yaklaştırdım: Blrdenbl 
re burnuma canlı insanlara mabsuı, canlı 
ve gUzel insanlara mahsus bir koku vurdu. 
Boğularak elimi uzattım, yu\'a~lak omuzuna 
parma#ımı dokundurdum: Sıcaktı; iki e. 
Umle Ski beyaz omuzu kavradım ve muyU 
tersine çevirdim. Şimdi önUmUzde, elinden 
bebeği atınmı~ on Uç yaşında bir kızın yilzU 
koyun yere yatarak hırçın hırçm ağlama. 
sını hatırlatan harfku!Ade bir manzara var. 
dı. Polisin yll%Une baktım, o da bana bnkı. 
yormuş. 

- Bir doktor, dedim. 
Polis koştu. nır dadika sonra sokak kapısı 

kapandı. Arkama döndUm. katili kolundan 
yakaladım. Bir kelime ile. bir sllAhla, bir 
yumrukla bir adam öldürmek mUmkUn ol. 

.saydı?! 

- Niçin, dedim, niçin? 
Niçin? Adam bir §ey söylemiyordu. G!Szle

rlnl ölUyc dikmiş, put gibi dlmdlk, susuyor-

du" 
- Nlctn, olye bağırdım tekrar, 
- Bilmiyorum, dedi, haberim yok, ölmUıı ! 
ötmU§. Hayır lSlmemlştl. Htııa. buna inan • 

mıyordum. Deli gibi döndüm, ölUnUn UstUnc 
yUrUdUm \'e parmaklarımla gözlerini açtım: 
SönmUı bir llmba gibi, beyaz iki göz, bana 
baktı. Parmaklarımı bıraktım, şeffaf deri 
tekrar indi, bir kıpırtı oldu, 'ayak parmakla_ 
rıııdan en kUçUğU hafif~ oynadı. 
Kapı çalındı. 

• • • 
Doktor ölUnUn hiçbir yerinde, hiçbir yara 

izi bulamadı. Dahili bir nez!c ihtimal verdi. 
Otopsi boşa çıktı. KaUli söyletmek için sar. 
!edilen bUtUn emekler para etmedi. Yatak, 
~organ ve bUtUn minderler, günlerce tahlil 
odasında kaldı. 

hl derinleştirmek !Azımgellyordu. J{omşu. 
tarı birer birer dinledik. Evlerinden Uç kapı 
ötede genç ve bckltr bir fen memuru oturu. 
yordu. Pansiyon sahibi Bulgar kadını, kira. 

cısı ile kll.Ubln karısı arasında gizli bir mU. 
nasebetten şUphe ettiğini: gece yarılan fen 
memurunun o kapı önünde dolaştığını ve 
pencerelere baktığını birkaç defa gördllğUnU, 
hattA bir gece, hem alay kltiblnln kışlada 

nobetçl olduğu bir gece, çok geç valtlt, kira. 

cısının odıı.sınn bir icadın getirdiğini ; sabah_ 
leyin o kadar merak ettiği halde kadını gö
remediğini; cUnkU erkenden çıltmı§ oldu~'U
nu; fakat bu kadının alay kAtlbinin karısı 
mı, yoksa başka bır !tadın mı o:duğunu bile. 
medlğlnl söyledi. Birkaç adım ötede bir bıı
rakada oturan lhUynr bir sucu, bazı yaz ak. 
şamlan iskemlesini ltapınm önUne atıp o. 
turduğu zamanlar, alay kAtiblnln karanlılt 
taş merdivenlerinde bazı hareketler ve fısıl 
tılar lşiltlğlnl, fakat Ustune vebal alamıya. 
cağını ifade etti. 

Esas itibarile tahkikat benden çıkml§ ve 
mUstııntıkc intikal etmlgtl. Ak§am llstU mah 
kemcd n çıkarken mtlstantlldn odasına uğ. 
rıyordum. O kendi kendine alay kQUblnln 
lftfınr açı,>or; o glln dinlediği şahitlerin ifa. 
delerin!; yeniden ortııya çıknn ipuclarını ve 
§Uphelerlni bana anlatıyordu. O kadar kcn. 
dimi tuttuğum halde adamı \'akit \'akit şUp. 
ht'ye dUşUrccek sualler soruyordum. Birden. 
bire kuşkulanıyordu. Dlkdlk yUzUme bakıp: 

- Galiba, diyordu, merhumenin sağlığında 
sizin de ... 

Kahkahalarla sözUnU kesiyor, 111.fı başka 

mevzulara sUrUklemcğe çabalıyordum. 
••• 

Bir gUn, Bicak bir yaz günU, muhakeme 
esnasında, müstantik kapıda belirdi. Parma. 
ğllc lşar~t ederek beni odasına çağınyordu. 
Hemen bir bahane bulup davaeılan dışan 

çıkardım \'C istintak odasına koştum. Katil 
oradaydı. Kapıda bir jandarma bekliyordu. 
MUstantık beni görUncc kapıyı kapadı. Ev. 
vclA alay Mtlbinin, sonra benim yüzUmc ba
karak: 

- İtiraf etti, dedi. 
- Nasıl? • 

- Dur, k endisi anlatsın sana. 
- Efendim, bu işe sulh h!Udminln bu ka... 

dar merak s:ırdırmasına akıl crdlrcınlyo. 

rum. Filhakika. kendileri ayni sokakta otur_ 
mamız itibarile komşumuz sayılırlar. Fakat 
hiçbir cinayete, blçblr kaUI hadisesine şahit 
olmamı§ insanlar gibi; hele hiç kadın ölUsU 
gdrmemlş oğlan çocukları gibi, bQJA. bu hA
dlse ile mcııgul olmaları garip değil midir? 

Birdenbire dondum. Müstantik imdad,mıa 
yeUştı: 

- Siz Mdlse;Y.! ,q,q!atınız. Sulh htı.klml hO.. 
dlscye ilk defa el ı<oymu,~ resmt bir adam sı_ 
faUtc tahkikat safhalnrmı lfukfp edlyor. 

Adam aldırmndr. SUkClnctıe, söztlnU hiç 
kesmemiş gibi, mırıldandı: 

- Karımı kıskanıyordum. O benden on 
sekiz Yft§ küçUktU. UçUncU knnmdı. Bu 
memlekete geldiğimiz zaman, daha ilk gUn.. 
!erde, önUmUzc birkaç genç adam çıktı. 
Hepsi onu görmek, ona s:ıhlp olmak istiyor. 
lnrdı. Bunların içinde fen memurunun alAka. 
St uzun sUrdU. Ond:ın daha uzun süren altı... 
luılar da varmış ya!?. 

MUstantllc ;>1lzUme baktı. Alay kQtlbi de. 
vam etti: 

- nır alcoam, odamda rakı içiyordum. Or. 
talık sesıılzdl. Karım k!Sşedekl pencerenin 
önüne oturmuş, cllnc bir dantelA almıştı .• 
Dikkat ediyordum: Sokağa hiç bakmıyordu. 
Adeta üzUIUyordum. 1nsnn bir ıcyc karar 
verip de yeni deliller aramak için o karanın 
birkaç zaman tehir ederse ve bu yeni delil. 
Jcrl de bulamazsa, o karar o adamı dcllrtcbl. 
Ur. Bir defn, bir tek dcfıı sokağa baksa; bir 
gözU kaysa, bunu kflfl gbrecekUm. Bakmadı. 
Ortalık karardı. J.Ambayı yakmadı. Konuş. 

muyorduk. DU§UnUyordnm. Hafif bir rilzg~r 
çıktı. Tavandaki kırmw abajurun boncukla. 
TI ıııngırdadr. Arkasından bir ut ses!, sokak. 
tan odaya doldu: Sulh hQklml gene ut çalı. 
yordu .. 

ÖnUmc baktım. l1UstanUk sıcaktan göm. 
!eğinin yakasını gevşetti. Maznun dc\·am 
etti: 

- O kadar gUzel çalıyordu ki, rakımı 
başıma vurdu, yoksa rüzgflr mı hızlı esiyor. 
du, ne oldu, Adeta. yanımdaymış gibi: bera. 
bı'r oturuyormuşuz gibi, ö,>1e kulağımın dl. 
blntlc, susarak, unutarnk, dinledim . .Ağaç 
ynpralclan hışırdayordu. Abajurun bonculc. 
lnrı şınrrırdıyordu. Kanma baktım: Dantela\. 
amı kucağına bırakmıştı. Beyaz ellerini saç_ 

tarının içine gömmU3tU. Dinliyordu. Birden. 
bire sandım ki sulh hAldml yanımızda bulu. 
nuyor. Bizimle beraberdi. Onu ncalp bir 
şekilde görmcğc başladım· Hlı.klmin iki o. 
muzundan iki kol yerine sekiz kol uzandığını 
gdrllr gibi old ım. Bunlardan ikisi ile udunu 
kavramıştı. 1kisl ile kanının saçlarını okşu. 
yordu. öteki ile! elinden birisi benim gırtla. 
~ına yapl§mış, dl':'erleri gbzlerlmi kapamış. 
tı. 

Yerimden fırladım. Karımın yanına gittim. 
Duymadı. Ellerini tuttum, gözlerini kapa_ 
mıştı. Gözleri hôlı'l kap:'llıydı. Ve dudakları 
titriyordu. Başını omuzuma bıraktı. O va. 
kit ona P<'k ho11landığı, dcllrdıği bir oyunu 
oynamak hevesine dUştUm: Gıdıklamak. 

Bıı onun çoş hoşwm r,-lden bir oyundu. Gr. 
dıkladım. Kı\'ranmaıta bnş'r.dı G&-.!ertnl aç_ 
mıyordu, gUlUyor gUlUyor katılır glbt gOJU. 
yordu. Dudaklannm kenarından bir kedi 
gibi: 

- Yapma 1 Yapma! Oh. yapma! diye mı. 
nldanıyordu. 

ilhan Tarns 
(Devamı 11 incide) 



6 ,,- 7 2 !'. 
Sevdiği kadını 

kaçıran maymun! 
Fransada cereyan eden garip 

ve korkunç bir vaka 
Maymunlarda, 

·ıalnız insanlara mah 

sus zan ve telakki 
edil~n aşk gibi, sev-

gi gibi, rekabet gibi 

hislere rastlandığı gi 

bi, garaz, kin, düş

manlık gibi hisler 
de vardır. 

Afrika ormanla

rında yaşıyan kof

!cunç ve vahşi goril

ler, zenci kadınları

nı, kızlarını kaçırır

rar ve bunlara tıpkı 

bir meşru zevce mu

amelesi yaparlar. Bir 

sok zenci kadınları 

gorillerden gebe da
hi kalmışlardır. 

Anlatacağımız ga

rip vakanın kahra-

manı bir orangotan , . • .~J ,~ •. ". 
maymunudur. Ve ~'\~·-,, r .. :ii., .. ~..-:.;.. ~ 
her gün iş\ttiğimiz • • ... ~, " ~!!.&~'!:.: ~-· .. . . 
birçok aşk, ihtiras,Jfay:nunfamı Afrikada zenci kadınları kaçırdıkları rol• gö
sevgi vakalarını göl- riilmü§lür. Burada kaçırılan ise sinema artisti Konşito M on 

gede bırakacak kadaıteııegro'dur. Fak1t merak etmeyin, kaçıraıı maymun 
meraklıdır. sahtedir. . 

Kont Zerof, Fransada Brötany eya- - Akşam ziyade attın galiba? 
lctinin ücra bir köşesindeki şatosunda - Yooo 1 Hiç de fazla değil.... 
oturuyordu. Zengindi. Ailesinin şecere- - Öyleyse rüya gördün. Haydi me-
si orta cağlara kadar dayaruyordu. A- zarlığa gidelim. Eğer hakikaten şeytan 

saleti, s~rveti olmıyan ve fakat eşsiz bir ölü}'J alıp götürdüyse, elbette bir 
bir güzelliğe malik bulunan bir kadını iz, bir eser, bir şey gö!"ür, buluruz. 
severek evlendiği için, ailesiyle arası a- Mezarlığa girdiler. Etrafı tetkik et· 

cılmış, bunun için bu inziva ve uzlet tiler. Baktıkları yerlerde hiç bir gayri 
·köşesine çekilmiş, mesut günler yaşt· tabiilik görmediler. Siyah gölgenin 
yordu. üstünde oturduğu duvann önüne gel-

Kontun bir de maymunu vardı. Ca· dikleri zaman, hayret içinde kaldılar. 
vada avlarurken, bir maymun yuvasında Dün gömülen Kontes Mari Zo-

bir koliyle yavrusunu g8ğtıilne bastırıp ron'un e;:arı kazılnu§, toprak alt 
diğeriyle bir ağaç dalma asılarak kaçını- üst olmuş, çiçekler yerlere serpilmif, 
ya çalışan dişisini öldürmüştü. Sağ ka- ceset çıkarılıp götürül~§ .. 
lan yavruyu aldı, emzikle büyüttü, adı- Bu hadise büyük bir dedikoduya ve-
nı Jak koydu, Avrupaya dönerken be- sile oldu. Hclk iki kısma ayrıldı. Bir 
raber getirdi. kısmı kontesin şeytan tarafından ce-

Kontcs bir gün şiid~tli bir tifoya henneme götürüldüğünü iddia etti. Bir 
tutuldu, bir hafta içinde öldü. kısmı da işi bir takım ölü soyuculara 

Cenaze alayının yapıldığı g•Jnün ak- }•ilkletti. 
şamı, kilise kandilcisi, k~y papazının ~- Nihayet, polis işe :1 koydu. Zeki bir 
vinde tatlı elma şaraplarıyle kafasını tut memur, kontesin cesedini kaçıranın, ken 
süledikten sonra ev~e. ~ö.n~yordu. Si- di maymunu Jak'tan ba~ka kimse olma-
yah bulut par?lan bmbırını kovalıyor, dığını meydana koydu. 
kayalara çarpan dalgaların gürültüsü Kontesi sönmez bir aşkla seven 
kulaklarında korkun!: akisler yapıyor- maymun gece kimseye görünmeden şa-
du. Adamcağız, fütursuz, korkusuz todan kaçmış, mezarlığa giderek konte-
ilerliyor, fakat bastığı yeri göremiyor- sin mezarını açmış, cesedi çıkararak ka-
du. Birdenbire ayağı bir taşa takıldı, pıp kaçmıştı. 
kendi kendine söylendi: Birçok araştırmalardan sonra, kon-

- Hey gidi şeytan hey?.. tesin cesedi, civardaki ormanın en sık 
Sesine, pek yakından bir kahkahaya bir köşesinde saklı bulundu. Maymunun 

benzer garip bir ses cevap verdi. Sonra izini bulmak kabil olmadı. 
bir hıçkırık duyuldu. Kandilci korku-

lan istavroz çıkarırken, ay, siyah bu· 
lutlardan kurtuldu. etraf biran ışık 

içinde ka1.dt. Kandilci korkunç bir man 
zara gördü: 

Önündeki mezarlık duvarının ;;istün 
de, ata biner gibi bir vaziyette ı:i~·ah 

bir şe!dl duruyor, ona bakıyordu. Bu 
ş::klin iki ayağı, iki kolu görünüyordu. 
T."akat bJ~ı far:~oıu" ~mıyordu. 

İnsan mıydı bu? 
Bu siyah ~ekiin insan olduğuna ina

namadı. B:raz daha dikatle baktı. bu 
defa gfü.:iüğü manzara karşısında büs-
bütün korktu. 

Bu kapkara heyula. kumral saçları 
periş~n. yüzü morarmış bir kadını sım
s·kı tutmuş. göğsür•Jn lİFtüne basıyor
du. 

K::ındi1ci ~eytanın çok günahkar bir 
c adın cesedini mezarın:lan alıp cehen
neme götürdüğüne inandı Bu sır2.:la 
siy:\."ı hey L•la, koc<ığınd:ıki ölüyü öpüyor 
du. Kanclilci kendinden geçti, düşüp 
bayıldı. 

Şafa~.: sökerken. tarlaı:ına g~den bir 
köy'•i. ı~anc!ilciyi baygın bir halde yol 
iizerindz serili buldu. Sarstı, dörttü, 
kandilci güçlükle kendine gelebildi. 
Korkudan hala zangır zangır titriyor· 
du. 

Vakayı köylüye anlattı. Öyle ha
yallere, ~eytanlara falan inanmıyan, ku
lak asmıyan köylü, s:irekli bir kahkaha 
atarak dedi ki: 

Babasının gözil 
önUnde ezllen çocuk 

Ankara, 10 (Telefonla) - Dün ak
şam üzeri şehir stadı kapısının yanında 
sekiz yaşında çol!uğu olduğu halde ge
çen marangoz Mehmet bir kaldırımdan 
diğer kaldınma geçtiği sırada oğlu ar
ka.da kalmtş ve o sırada geçen şotör A
danalı Fahrinin otomobili altında kala-
rak can vermiştir. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

JOARE EV/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'o•l• ı.utuao ı lataobul 214 

Telg,.at adresi: ıstaobul HABER 
Yazı ışıerı ıeıeronu: 23872 
idare. ııan : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Sc.•nl'llk 
6 ") lık 
8 aylık 
1 •)'lak 

Tlirlll11e Ecn~bl 

ı.-ıoo Kr. 2 .700 Kr. 
730 " 1.4~0 .. 
400 .. 800 .. 
1~0 .. soo .. 

Sahibi ve Neiriyat 'Müdürü: 
Hasan Rasim Us 

~ Baııtldtlt IJU ( Vlılt.IT) Matbaası 

_; HABER--~~~ıı'°'N~~·~··~-~- ===========================l=O=f=LK=T=E=Ş=R=lN==·=1=9=37~-= 
Atatürk ve 
ismet lnönü 
Islanbulluların 

bayramını 
tebrik ettiler 

İstanbulun kurtuluş bayramı müna
sebetiyle Atatürkle büyüklerimize çeki
len tazim telgraflarına. cevap olarak be
lediye riyasetine atağıdaki telgraflar 
gönderilmiştir. 

"İstanbulun kurtuluş bayramı mü
nasebetiyle sayın halkın bana karıı gös
terdiği samimi hislere teşekkür ede-
rim.,, 

ATATÜRK 
"İstanbulun kurtuluş gününü hara-

retle tebrik ederim.,, 
ismet INONO 

"Aziz İstanbulluların kurtuluş bay
ramının sevincine bütün heyecanımla 
iştirak eder, İstanbullular için ebedi sa
adetler dilerim.,, 

Celal BAYAR 

Yunan 
Başvekili 

'' Averof u la 
gelecek 

Ayın 18 zinde 
şehrimizde olacak 

Ankara, önümüzdeki günlerde bir 
çok dost ve müttefik devletler erkanı

nın ziyaretlerine ıahit olacaktır. Yunan 
Başvekili General Metaksas ayın on se
kizinde şehrimize gelecek ve o akşam 
Anka.raya hareket edecektir. 

Averof zırhlrsiyle şehrimize gele

cek olan dost ve müttefik memleket 
başvekili cuma sabahı fstanbula döne

rek Averofun süvarisiyle birlikte abide
ye çelenk koyacak, ıonra da tstan
bulu gezecek ve cumartesi günü gene 
Averof zırhlısı ile Yunaniıtana döne
cektir. 

Avcrof !stanbula gelirken Hamidi
ye kruvazöril tarafından kar§ılanacak 

ve General Metakaiam ~nkarada bu· 
lunduğu sıralar.da İstanbul valisi tara
fından dost Yunan bahriyelileri ıercfi· 
ne bir ziyafet ve bir balo verilecektir. 

Iran hariciye nazırı Semii ayın yir· 
mi dördünde, Romen başvekili ve Bal
kan erHnr ha.rbiyer eisleri de ayın 
yirmi sekiz!nde Ankaraya gelmiş bulu
nacaklardır. 

Bütün misafirler Cumhuriyet hayra· 
mında Ankarada bulunacaklardır. 

SllAh araştırması 
Zabıta dün gece şehrin muhtelif 

umumi yerlerinde silah araştırması yap 
mı§ ve memnu silih taııyanlar yakala· 
narak &ilahları müaade;:-e edilmiıtir. 

iÇERiDE: 

• Limanımıza seyyah getiren vapurlara 
verilecek su tarltesi ton b&§ına. 30 kuruıa 
lndirtlml§tır. Aynca memleketimize gelecek 

turist otonıoblllertnln yükleme ve indirme 
tari!eııinde do yüzde elli tenzlllt yapılnııı. 
tır. 

• Za.bıtal belediye taılmatnameslnde yeni 
yapılacak değll§kllkler ıehlr meclisinin önU. 
müzdekl devresinde görüıWeeektlr. 

• Arjantin mektep •ern.l.ııi dün saat 15 te 
limanımızdan Akdenlze hareket etmlıtir. 
Arjantin gemisi Akdenlzde bir iki limanı da. 

ha ziyaret ettikten ııonra Afrika sahillerine 
gidecek, oradan Buenoıı Ayreııe dönecektir. 

• Yüksek tcdriııat umum müdürü Cevatıa 
Milli tlyab'o mektebi profesörü rejisör E. 
bert, bu akıam A.nkaraya hareket edecek. 
!erdir. 

• Kartal Belediye rcbllğf vuitesinln Kar. 
tal Kaymakamı taralmdan lfuı Heyetl ve. 
kile kararma iktıran etmlıtlr. 

• Te,,rlnlaan1 bqmd&n itibaren sırtta, bat
ta ve omuzda ııeyyar atıcılık yaaağmı tat.. 

blk edecek olan bir kmm kazalarda da açı. 
lacak •abah pazarlannm yerleri tetkik edil 
meğe bqlanmqtır. 

• Natıavek&leU, Bebekle tsUnye arumda 
yapılacak asfalt yol için İstanbul belediyeal. 
ne yardıma karar vermlı ye bu 1§ için lüzu. 
mu olan tahlisat aynlmııtır. önümüzdeki 
•ene içinde bu yola herhalde bqlanac&ktır. 

• EUbb& odaamda dün yapılacak heyeti u. 

CumhuırDyet bayramında 

Türk - Macar 
Milli futbol takımları Ankarad8 

karşılaşacaklar 
Cumhuriyet bayramında Ankara şe

hir stadında milli futbol takımımızın 

Macar veya Romen milli on biriyle kar

ııiaıması düşünülmüş ve hu iki memle

ket federasyonuna müracaat edilmişti. 

Evvela Romenlerle aşağı yukarı an

laşılmışken bu hafta i;inde Macarların 

Ankara Gücü 
şampiyonluk 
maçında 

Gençler blrlf ğlnl 
8 ·O kazandı 

Ankara, 9 (A,A,) - 1933.936 yılı Ankara 

ıamplyonluğu lçln bugün ıehlr ıtadmda ol. 

dukça kalabalık bir seyirel kUtluJ önünde 

Ankara.gücü .ile Gençlerblrllğl takımlan kar. 

§ıl&§Ml§lardır. 

Oyuna b&§tan nihayete kadar hAklm 'olan 

AnkaragUçlWer bu çok mühim maçı aı!ıra 

karıı aeklz aayı gibi büyük bir farkla ka. 

zanmışlardır. 

Birinci devrede va:::iyet 3.0 AnkaragQcU

nlLn lehindeydi. 

Takımlar: 

Ankara.gilcü: Osman Necdet, Alı Rıza, Nus. 

rat, Semih, Musa, Hamdi, Fahri, Yqar, la. 

mali, BIIAJ. 

Genı;Ierbtrll#i: Nurettin, lhaan, Asım, MU 

nlr, Ha.san, Kadri, İhsan, Niyazi, Muatafa, 

SallhaddJn, Selim, ıeklindeydi. 

ş:utlarımızı kabul ettiklerini biJAiireıı 
m:ktupları alınmıştır. 

Macar ınilli futbol takımı, Türk ti· 
miyle Ankarada 28 ve 30 teırinievveldC 
iki maç yapmayı kabul etmittir. Futb01 

federasyonumuz bu karşılaşmadan bat 
ka lstanbulda da bir müsabaka yaP" 
tırmak istemektedir. 

Bu üçüncü maçın Macarlar tararırı· 

dan kabul edilip edilmiyeceği hen\lı mı· 
him değildir. 

Atletzim 
Yeni bir dUnya 

rekoru 
İki mil üzerinde yapılan bir mut'" 

vemet yanımda Macar atletlerinden~·· 

bo, b~ mesafeyi sekiz dakika elli altı 

saniyede koıarak yeni bir dünya rekO" 

ru tesis etnli;tir. 

Ayni atlet 1500 metre Avrupa re
korunu da 3,48 6/ 10 ile yenitemiıtir. 

Bakırköyde futbol 
maçları 

Bakırköy Barutgücü sahasında ~ 

mühim futbol maçlan yapılacaktır. 

1 - Barutgücü A takımı - Şifİ 
Halkevi A takımı. 

2 - Barutgücü genç takımı - Bakı' 
köy ermeni takımı. 

Bakırköy rum takımı-Bulgar tUt' 

Avusturya milli takımı miyle karşııa,.cakıardır. 

Letonyagı 2 - 1 yen_di Gelecek haftaki bok 
. Viyanada Avusturya ve Letonya maçJan progra mınd 

milli futbol takımları arasında yapılan 

futbol maçında Avusturyalılar çok bo-

zuk bir oyun sıkararak büyük müşkü

latla rakiplerini 2 - 1 mağlilp. e_debit-

mi§lerdir. l 

mumiyede ekseriyet haaıl olamadığından top 
lantı 23 ilktcşrlne kalmııtır. 

• PehUvanköyündekl tren kazası etratfın. 
dakl tahkikat devam etmektedir. Bu kaza. 
nm meııulQ henüz katı olarak tayin edile. 

memekle beraber makuçı Fazılın hatası 

ytizllnden lstanbuldan giden po•ta treninin 

diğer trenle ayni hatta girdiği anla§Ilmakta. 
dır. 

• Arazi tahrirl kanununa riayet etmlyen. 
lerden alınacak nakdi cezaların bunların mah 

kemeye tevdii surelııe tayin ve maliyece tah. 
sili lüzumu ali.kadarlar& blldirilmlıtır. 

• Van göllLnde tılemek üzere kendi tez. 
glhlarımızda yapılan iklncl vapur bugünler. 
de mera.simle suya indirilecektir. Yenl gemi 

bir kaç glLn en-el l§lemeğe bq1amıı olan 
Van gemlainin eıldir ve 1ııml de Bltılstlr. 

10 
PAZAR 

ILKTEŞBIN - 1911 
Hicrt: 1356 - Şaban: 4 

Gllnetln dotuıa ot1.aetla bahtı 
e.oıı 17.'0 

Vakit Sabah otıe lldndl J..k§am Yatlı ıin.aa 
~.u ı2,01 ııı,ıı 11,•o 19,10 4,26 

değlşlkllk yapıldı 
Yunanistanın bütün sikletlerde f102" 

piyonu olan Boksör Vauia'in ıehrinıir 

de Kiryako ile yapacağr maçtan evvclr 

yumrukçularımız araunda birSi'Ok mır 

lar icra edileceğini yaznuıtık. 
Organizatörler, kıymetli boksörleri' 

mizden Fahrinin evvelce neırettiğiaıil 

progrı:m mucibince Al1ettinle çarpıtıo' 

smdan sarfınazar ederek Fahriye rakit 
olarak Panayotu ıeçmi1lerdir. 

• Alemdar ile yapılan IOD ticaret aııl'1' 
maamda, tlıtünden gayri diğer bazı m~ 
revaç ve ihraç hakkı verUmio olduğundaJI. ~ 
sene Almanyaya aatacağmıız tUtlln mf1'ı-'. 
tahdit edllmlıtlr. 

• Bir Türkkuıu filosu, yakında doat .~ 
kan memleketlerine uğramak 1lzere tıUY_:ı 

bir turneye çıkacaktır. Tllrkkuıunun ıaaıır· 
sahuı genl~ledikten sonra İngiıtereye ~ 
den wnarlanan çift motörlU tkt tan-ar
yarm gelecek ve TUrkku§u filoauna Sl~ 
edecektir. 

• Polis enstıtUstlnde tedrlaa.ta bu ay:dl ~ 
beılnd~ b&§lanacaktır. 

• :Mlllt .emlAk mUdürlllğü yerine adll>'._9 ! 
rayı yapılacak olan umumt baplsh&ne ~d 
sını yıktırmak üzere bir müteahhide ve~ 

tcdir. I ~ 
• :Macaristanla aramızda mlLnak!t SSS-" 

olan Ucaret ve klering anlqmaJarmtıl 
bikat seyrini tetkik etmek Uzere tsnUııı~ 
kl hafta tkl hUktlmet mümeulllerl ar*"' 
temaslar yapılacaktır. 

DIŞARIDA: 

• Bir İngiliz aakerl tayyareat Mave~ ~ 
dünde bir kaza neUceatnde yere duplı;; 
parçal&DDU1Ur. Tayyarede bulunan ac; 
liz :zabiU ~lmU,tllr. _.J 

• vıncı.or DUkU ne refikumm ~ 
yapacakları ziyaret h&kkmd& öfreDll~ 
göre, Dük ve refikası Almanyanm ırıull~ 
yerlerinde a.ııkerl fabrlk&lan_ve_mu~ 
gezeceklerdir. 



ga,.ip seyahat notları 

Hayatin geceleri 
ucuzladığı şehir ! 

\/iyanada dilencilere ancak 
cuma günleri müsaade vard1r 

1 lnCiltere • . . . . da kısa havadiı filmlerini 
ııtu 'trıa Jknendıfer /.duesı, yolc;µ - bir tanfUn . . ml 

te Yo\c ~ında konuşmak istemeyip seyredebilmektec:1ı·rler:. Kısa fıl er 
Cc '1 \llıııu ba•rnı dinlemek ve du" •Ün b- dakika ıürmckte ve bu ıu· · t 1 . ::r :s - en uzun ., . 
•uı ı tçİrınek isteyen yolculara mah retle çok az vakti olanlar dahı bunlar. 
rtr~ koınpartimanlar tahsis~ni ka- dan istifade edebilmektedirler • 
ltaPılarıı.. ~tır. Bu kompartimanlarrn Erkek kadın farkı glSzetllmlyor 
tur 1 konu•mayanlara mahsuı- R ada ~taldı vagonlarda erkek . ., ~ha :ıı uıy , ;, - . 
!ole~ 11• ~onaeak ve bunlara binen ve kadın için ayn ayn komparti.manlar 
•erin~ itte burbirlerini rahatsız etme • uhıiı edilmemektelclir. Trene binen yol 

.\ı ... rJan verilmiyec~ktir . k d ahut ta erkek istemediği ya. 
111ıany A k cu a ın, y 

Bcrlırıe U anm meri .ası but ta hoıuna ıfttili bir erkek veya ka· 
thc d ~ ç a.ıat mer.afed~ ka n War- . taktı kompa:timanda ıe. ll 16llrı .. .. drnla aynı ya 
rtclr~ ı nın Almanlıırı buyuk abat emelli bir ıan• meaeleıidir. Bazı 

Ctrcı tt 11llanrnda Amcr kaya muha - Y 'd k ı -b 
iıttlb:...~""k için kendiainien miaaade erkeklerin botuna 11 ece o an u 

· --ttlr f k b" onu acaba kadınlar ne suret-.,.,.,tl ' alı:at bu arzu!arı reddedil • om ıno.ı 
k ""·KL • J Ka lamaktadırlar? ay, il · -uelı :vatandatlann Ameri· e '11 il 
lf1~~'11tto:Iik d'ye fazla canlan aı • Fnkaralan~ ~n . cumadır t 
"ll:de~ r&~en bilyük Frederik, bu ha. Viyanada dilencllerın ancak cuma 
lcrtrılıt butun köy, dağ ve vadi isim • günU !dilenmelerine müsaade edilmekte· 
l&tt ~ dt~ittirilmesinf emretm=ı ve on dir. Cumalan dükkancılar kapılanrun 
Ö)Je ili~ Qıı isimleri taktırm11tır. yanlarına sıra ile ufaklık dizmekte ve 
Stıı \it ' "&Un wr:be vadiı!nden ıe- muayyen fakirler celerek bunlardan lir 
~~dır Olcu kendin; Amerıkada ıan. tane atmaktadırlar. 
d·"1 • llu .. uk F ~..3 "k bu 
~ "ltGçillc ".. .r""erı ranın •· Acaba bizde tatbik edilse bap çı • 
• tll'Q li Amerıka., koymuıtur. k d . • , 

ı. ~a ı . ar mı er11nı.ı · · 
1111r .. _,· ra an ve Macarıstan k 

örıu~---ı.n parlamento bina1rnrn Bardak ırma meselesi 
~'. ~•nın puro ciıaralannı bırak Kadeh, bardak ve tabak &ibi ıeyleri 
la, t\r~lft h"Uıuıt tertibatı havi tabla. kırmakta Sırplılar bizim eıki hovarda-
~ içe, ~ Ptıro ciıarasını yarıya ka • lara taı ~ıkartmaktadırlar. Bilbusa 
~e fbecJiae ıeJen bir mebuı ci- gece meyhanelerinkie ve lokantalannda 
~rıctarer:~aıc a:yan etmemek üzere aarhoıluk yU.ı:Unden linlerce Jca.deh ve 
l'irtin ~ine bu huıuıl tablalardan bi • bardak kırılmaktadır. 
llıını ~ lroYmakta ve tablanın numa- Bu itiyat ayıp 11yıtn11maktadır. 
111 it~dtrek parllmento toplantı11- Bunun için bazı lokantalar muayyen 

llitaL ._.. ttınektedir. 
t h' ~11 bir fiyat mukabili, mUıterilerinin iste • 
a la~ ftlecli9 dalılınca ciıaruını dllderi. kadar kadeh ve bardak kırmala. 
'8urı, leb:laraıc tekrar tUttürmekted!r. 
~ tiltllrı ·P l>arlimento binası !dahilin. nnı mUllade etmdtıe ve ~Jl~ı.,nı'!I. • 

da Pllr içfbek yaaatı ve Macaristan teri ile patron .arasırida biç bir ihtilaf 
Pabatı oı:._ "le her nevi ciıaralann çok çıkmamaktadır. 
Geee h aadır. ------------

•Yatının ucuz oldulu 
llofteJtiı· lllenıleket 

::: ıa_.,.~n ~r~ezi olan Lisbon•da 
'l '&c~d' llindüz hayatına nazaran 
l'ilı.....~btı ur. Gece saat dokuzdan son 
~~ .,, ilcretleri yarı yarıya indi· 
,, lobııtaıar yemek ve içki beti' ı:ıızıatınaktadır. Bu tarsda 
~"kın ıece hayatına raf· 
}"eıt_~. bt Ve teb.=r de hayat canlan. 

llıai?. ?ısı htanbulun batın•• di· 

~Ilı ~vercfnler 
~ .... ~ ıeh.rinde belewye ka
ıt-~ ~~inlea-.n a,aklarma •· 
~~ parçalan çalan ziller 
bıı ~· Cereır ıeyyahlar cerene 
)~'t ~Un hemen her saatinde 
!Qe..,.1-.~.kiyi ititmekte ve bilmi
G~ ~iini birib:rlerinden 

ıilJ ttcbtte lar. 
sıı~ h'Ptl tin ayaklarına bağlanan 
p ~l ~ 11 de aYn ayrı musiki par • 

O la 1_ •ıuıuıtır •. 
"Cll"afınd J an teru, edilen 

de J•Pon,_:Pon evJerl 
~ blıtu; .. leri Prip ldetltrinden tr.rl 

qcL..~ teftit n :::ı ~ ~efa poliı 
-.;:~ıı evlerini ~rıdır. Japon 
Po~ ~ te11ı1z tutup tut • 

·.....- r"IPorlar bu teftlt neticeai 
ttedalUr "'l'lnektedir 
1ledfr.. "'11a1eneat tabiat• ler. Bu 
._ __ ' ~ tef... ·Yle bir baha
--cn ~...., 90ll derece ln ed 
c:ı,,. ~ "'- yUJr ve dolaı,. c en 
te ıı. 61et ~ varm • 
~ ttt ıa. ... ,,_ muayene e~ır 

111ııa1 ·-.er ve huıuaı • 
~r. ltıfden istisna ediJııı evraJc dahi 

14 u. tılıekte • 
la YIQe tan..'.~~ 
,_~ evtercS.lci_--~. hUkUmet 
"il . k tap, mesnu, • 

• ~•Y•tiııe mecmu. "le 
~deJerı h.ı...._ liSre oturanıann e.ıa • 
«ercetlı1e,:..-.ınc1a da rapo . llnıi 
Jia:_ .-ı:edirı ra •Gtaı 
~10de d er. Maaınafih ea 

lllOkSf erece kaz ev teuuz . 
...._ - at -Yer11qıek a~ ~., bdınıan 
-.a olan--.=--~ IUretiJe taltiOe . 
ffena-~dır. n de 

-. .. ~~ hve henı ı· 
ta-..._~ bhveı nema 
--.. K111ft Jr.ı,., .. erinde nı69teriJer b. 

.. e sa11amu .r 
isınektc, 

Daha 
bekllyemezdl? 
· Maıtcri hi.ddet i~inde gar90na hay

kırdı: 

- Nedir bu yaptığın canım. Yemeğ: 
balıkla baıtadık. Şimdi de çorba geti
riyorsun. Benim bildiğim çorba evvel 
yenir. 

- Doğru bayım ama, ıöz aramızda, 
getirdiğim balık daha fazla bekliyemer
di, kokacak. 

- Anlatabiliyor muyum? Bende 
tki kadın ııardır 8cınki! 

- Ne yazık! Bilae tdim bir arkada
şımı lHrn.ıber getirirdim! 

Banka ııe 
mukavele 

..ıblan mü>·ebbisi ( a.!lan rolündeki 
ar1«1dafına: 

- 8annMik yeme diye sana kaç de
f<ı tenbih ettim! 

-Aşıklarının 
ziyaret gQnle
rını unutmuş ı 

Genç kadın, yaılı erkeğin boynuna 
kollarını dohyarak bir btura uzattı: 

- İ§te sevgilim, dedi, terzinin he. 
sabı! 

Adamcafız irkildi: 
- Bu hea:ıbı geçen gün benden al 

mamıı mıydın? 

Genç kadın ppladı: 
- Sahi! Hesabı senden almıştım a. 

ma ... Ben bugUn ça.rpmba sanıyor • 
dum! 

Has boya ı 
Köprünün Kadıköy iskelesinde sim. 

siyah bir ut, ayağını boyacının san. 
dığı Ustüne koydu. 

Küçük boyacı kemali hürmetle sor. 
du: 

- Yalnız ayakkabılarınızı mı efen. 
dim! 

Abraham bir bankanın önünde ı i 

sandviç ve gazete satmak mUsaadesL ' 
nl alclılrtan eonra 4pi ~otuna koy • 
DlU§, vUlyetlnl dib:eltmlftl. Bil" gln 
eıki ahbabı Migon geçerken onu gör. , 
dU: 1 

- Vay Abraham, dedi, ieler nuıl? 
Abraham ellerini uğu§turdu: 
- Çok mükemmel. Geçinip gidiyo. 

ruz. 
- lyt kazanıyor musun bari? 
- Halimden çok memnunum. 
- Bir tarata para biriktirebiliyor 

musun? 

- Evet. Epey~ blriktL 
- O halde Abrahamcığun, ban& 

bet lira borç ver, pek ihtiyacım var. 
Abrahamda derhal l&fak attı. Za

vallı afalladı, boş boğazlığı için ken. 
dl kendine llnet etti. Sonra: 

1 

- Çok mUteessifim &zizim, dedi, 
buna imkln yok. 

-Neden yahu? Paran olduğunu bir 
az evvel aöylemedin mi? 

- Param var. Var ~ mukavele 
mlni! 

- Ne mukavelesi? 
- Banka ile yaptığım mukavele •• , 
Burada sandviç satmıya baeladıtıill 

zaman banka ile mukavele yapUk. 
Banka sandviç satmamayı, ben de 6. 
ödilnç para vermemeyi taahhilt ettik. 
Böylece birlbirjmizle rekabet etmiYo .. 
ruz! 

Birinci tea.ıik yoZctı - Buyunın 

e/""4iA 
11Mci ftGlik yolcv - Rica ederim 

e/""'1Mrl, aU:den amana.. 
~ fMUik yolcaı - Amat1 eftm· 

dim, 1ulkiJJCIYlfla.ı oJoyıml 

Yakışıkl ı 
arkadaşı 

- Gtır.ıel bir km. randevu verdim. 
Benimle gelir mJatn? 

- Benim ne iflm var? Neden gele. 
yün? 

- Seni ~lr kere görUnıe "Rober 
Taylor kadar yakıpklı defilain!,, diye 
mlltemadiyen bqmıa kakmaktan mu.. 
hakkak vupçer de onwl için... 

Biliyorum 
ama ••• 

Doktorun kapııı çalındı. Hafif bir 

ıekerlcmeyc henüz dalmıı olan dok

tor, yüzünü e:kıiterei< kapıya ıitti. Aç

tr. Ve geeln adama ıordu: 

- Ne is~iyorsunuz? 

- Beni köpek ısırdı bay doktor. 

- Benim muayene saatlerimin on 
iki ile \iç arası olduğunu bilmiyor mu
sunuz? 

- Ben :>itiyorum ama, bay doktor, 

köpek bilmiyor 1 

- Baf ka ~re yok, evlenmeli! 
:.. Ncden1 

- Geceleri ayak1arım öyl-0 'ü§üyor 
J..,-1.. ......... .. -

Hayat sigortası 
Sigorta acentesi hayretle sordu: 
- Kocanızın hayat sigortasını nL 

çin feshetmek istiyorsunuz bayan? 

Kadın hiddetle cevab verdi: 

-Tabii feshederim ya! Yedi sene. 
dir para ödediğimiz halde şimdiye ka. 
dar pnsım hi~ kendini göstermedi. 

Bıkmakta rekor 
- Fakat evleninek, az aonra ben ıcn· . 

dea bıkarmı ! 
- O zaman bopnınz 1 
- Budalahfın lü.ıumu yok, evJenc!i· 

iimir gecenin sabahı, saat dörtte ıçıc 

mahkeme var mı ki müracaat edeceğiz? 

Çünkü ••• 
Hiç zamanı değilken gelin çamnm 

çaldığım ipten papu, ahmak hizmetçi

sine haykırdı: 

- Xillaenhı çanı neden ~yor? 
- Ben ipi çekiyorum da, onun için 

çalıyor rahip efendi. 

x "11""'°"""" kut tltfata yüzüğü.na 
ali yor. 

- Eyvah! B4oağtm, koZaem ktnltU
aa bari! 
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Komünizme karşı harp açılırsa 

ltalya Japonlara 
yardım vaadetmiş 
18 lnglllz üniversitesinin profesörleri 
Japonlara karşı harekete geçllmeslnl 

Ingiliz hükumetinden istediler 
Londra, 10 (A,A,) - On sekiz lngillz U. 

nlverslteslno mensup 90 profesör Çin Mııarl! 
naz.umu. bir telgraf çekerek Japon taarruzu. 
nu durdurması için lnglllz hUkOmeUnl taz. 
ylk edeceklerini vaadctmlşlerdlr. 

Çinin milli bayramı 
Nankln, ıo (A,A,) - Çin mlW bayramı 

mUnasebcUle general Çruıgkayııek radyoda 
söylediği bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

- Bir kaç aydan e\•..cı sulhu Umlt etmek 
muhaldir. Şimdiki fcdu.kdrlıklardan daha çok 
bUyUk !cdakllrlıklara knUıı.nmıığa hazırlan. 
malıyız. Bununla. beraber ümit ve ttlmat 
da bealcmellyiz. Yirmi senedenberl lef'rikL 
ycı uğrııyan Çin bugün birleşmiştir. Ve mU. 
tcca,,izc kU.l'§I azimle harbctmektcdlr ... 

Italya Japonya He beraber 
'tokyo ll (A,A,) - Röytcr ~ıuımıın muha 

blrl bildiriyor: 
ltAlya sefiri Hariciye müsteşarını zlyaret 

ederek 1tn:ıyan milleUnln .Japonyu.nm Çindekl 
harekeUne tamamile muzaheret etmek hu. 
ırummda Musollnlnln idaresi altında kat'ly. 

yen birleşmiş o!duğunun Japon milletine bfl. 
d.irllmeslnl rica ve Japonyanın Çindekl hare. 
ketinin meşru bir mUdaf'aa haklunın filen 
tatbikinden b&§kıı bir şey olmadığını beyan 
etmiştir. 

Isvcçte Japonlara boykot 
Stokholm 9 (A,A,) - Umumi iş konfcde. 

rasyonu icra komlteslle 1ııvcç so.syal - de. 
mokrat partl.slnln icra komitesi \'e daha 
bazı teşekküller m~tcrck bir beyanname 
nefredcrck Japon cşyaıımıı boykotaj yııpıl 
maınnı bleıni§lerdlr. 

Jtalya silahla da yardım 
edecekmiş! 

Londra, 9 - Slyast mahıı!lldc ltalyanm 
Çine ka~ı Japonyanın takip ettiği battı ha. 
rckctl tlL8\ ip etmesine bUyUk bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Röytcr njansınn göre ltalya Uzakşnrk ha. 
rekatının komünizme kıırııı mukaddes bir 
harp mahiyeti aldığı tal<dlrde nponyayıı 

a.ekerl yardımda bulunncağtnn dair Tokyo 
hUkOmetıne resmen teminat vermiştir. 

Lehistanda Türkler 
Lehistandaki Türklerin garib bir l 

takım hareketlere maruz kaldıkları u. 
zun zamandanberi rivayet ediliyordu. 

Bu hadiseyi bir sabah gazetesi cvveL 1 
:ki gün tazeledi. Bunun üzerine, mese
leyi etraflıca tahkik etmiş olmak i. 
çin Leh hükfımetinin tstnnbuldaki 
memurlarından bu iş hakkında ne di. 
yeccklcrini sorduk. 1stanbuldaki ge -
ncral konsolosluk namına konuştuğu. 
nu söyliyen bir memur bize şöyle ce. 
vab verdi: 

"- Türkiye ile Lehistan arasında 
müzakere mevzuu olan bazı ııcyler var~ 
dır. Bunlar hakkında söz söylemek 
salahiveti bende voktur. Yalnız fabri
lmtör Cavid hakkında Varşovada ta. 
kibatta bulunulduğu doğru değildir. 

Bu wta henilz vire vermec1ik. Zira 
hakkında Varşovadan mallımat iste • 
dik. M.namafih bu maICımat isteyişi. 

miz tamamiyle normal bir formalite
den ibarettir.,, 

Biz bu beyanatı sonuna 6Öylc bir 
cümle ilave ederek neşrettik: 

"Bu sözlere inanmamak istemiyo. 
ruz. Fakat inanmamızın ancak Cavide 
vize verildiği gün tekemmül edebilece. 
ğini de kayda lüzum görürüz.,, 

Bugün ayni sabah gazetesi, bizi 
''yabancı me.."llurlara konuamn imkanı 

Manevralar 
başladı 

(Baş tarafı 1 incide) 
denizden vatanın bağrına saldıran 
dilşman buralarda ve hatta çok ilerde 
tutunmuş b\llunuyordu. Bir 30 .Ağus.. 
tos günü, yine böyle güneşin ilk ziya. 
lan ile bu düşman denize doğru sU
rülmeğe başlanmıştı. O kuvvetlerin 
başında olduğu gibi i~te şimdi de o 
gtinün ve bugünün en bUyüğii Atatürk 
dW"Uyor. :L te yanında "Garp cepheleri 
kumandanı ' İsm~t. jete obUr tarafta 
"Erkft.nıharbiyei umumiye reisi,, Fev. 
zi ... 

Şu sahneyi görenler tesirinden kur. 
tulamıyorlnr. Fakat bu sabah yükse. 
len glineş Türk ordusunu o gi.inkünden 

:ok daha baf;ka bir simada görünüyor, 
O gün mevc1't 01an imanın vnnma bu 
gün en modern silahlar katılmış bulu. 
nuyor. 

Ne mutlu o orduya ki böyle bir ba. 
şı, böyle bir ımanı ve silahları var. 

Diğer taraftan kırmızı taraf te. 
cenunUUni.ı ıkmal etmifl gibidir. Bu 
km'Vetle:r KuAadası sahilinde düşmanı 
karşılam13 olan ilk kıt'alan takviyeye 
ba.şlamı§tır. 

Şımendifcrle Dersimden nakledil. 
me~tc olan Riyac::etieümhur alayı gel. 
mek üzeredir. 

Mavi taraf kuvvetleri donanma ate. 
§i himayesinde sahilde tutunmaktadır. 

Kırmızı Ye mavi taraflar kuvayı 
külliyesinin yarın \•eya salı sabahı kar 
şıla ıp çarpışması muhtemel görUl. 
'llel-tcdir. 

vermekle,, itham ediyor. Bu arkadaşın 
siltunlannda şimdiye kadar hep ye.rli 
eşhasa rut mülakatlar ve beyanatlar 
mı çıkmıştır? Ve ne zamandanbcri bir 
gazetenin bir mesele hakkında yaban. 
r.ı bir zat ile de konuşması doğru ol
mamıştır? Gazdc dostumuzun dost 
fikirlerini de, düşmanlarımızın düş -
man fikirlerini de neşreder. Kaldı ki, 
bu zat bize vize verileceğini \'aadetti. 
Yani Cavidin lehinde vaziyet elde edil. 
miş oldu. 

Bununla beraber tahkikatımız Var. 
şovada Türklere kar§ı bazı hareketler 
yapıldığr kanaatini de kuvvetlendir. 
mekt.P.dir. Yalnız. bu hadiseler Rüştü 
Arns - Beck teblii:rine takaddüm et. 
tikleri ve o tebliğden sonra bir baş. 
ka hareket olup olmadığı henüz belli 
olmadığı için vaziyetin değişmiyeceği. 
ni temenni etmek de milmkündür. Bir 
Leh papazın Polonez köyünden uzak. 
laştınlmasına muknbelebilmisil olarak 
fabrikatör Cavidin kardeşi Ömer Na. 
cinin Lchistandan çıkarılmış olduğu 

anlaşılıyor. 

Varşovada bizim uı faal sefirleri. 
mizden biri vardır. Onun bu mesele ile 
uğraştığına ve Leh hükumeti nezdin. 
de girişeceği teşebbüslerin muvaffak 
olacağını sanmak istiyoruz. Aksi tak
dirde, Bck'in Rüştü Arasla anlaşmış 

olması:ıa ve sefirimizin teşebbüslerine 
rağmen Var§ovada emniyeti umumiye 
metodlu bir tarzda Türkleri tazyika. 
devam ederse, bundan çıkacak mana 
tabii pek tadsız olur. Lehistanm va. 
tandaşlarımıza J<arRı yapılmış olan bu 
hadiselerden nedamet edeceğini ve vi. 
zelcrin verileceğini, tazyiklerin dura. 
cağını tahmin etmek doğrudur. 

Ş. G. 

Ruzvelt 
Fransız akademisi 

azası oluyor 
Parls, 10 (A,A,) - Ahltıkl ye sl

1
ynst lllm. 

lcr akademi 1 azalarından ba::ılıırı çimdi mUn 
bal eulunu.n iki ecnebi azalıktan blnne rc!Sl
cumhur RuzvelUn namzetılğlnin konuımu.ıruıı 
tekil! ctmiı,ılcrd.ir .• 

Bu münasebetle lOD senesinde Amerika 
cumhurrelsl Thcodore RuZ\ eltin aynı sıfatla 
bu akademiye aza intihap cdılmlş olduğU ha. 
tırlnttlmaktadır. 

flalat ada yangın 
Dün gece yarısına doğru Galatadaki 

Cila fabrikasırı:la bir yangın çıkmıştır. 

Yeti~en itfa·ye fabril:a kısmen yan

dığı halde ııte;ti bastırmıştır. Dimitriye 

~it olan fa'Jrikanın sigortasız olduğu 
anlaşılmıştır. 

/stanbulun en çok saldan hakiki 
akşam gazetesidir. İliinlannı 
HABER'c verenler kar ederler. 

.... 

Italyaıiın cevabı 
dulüarı lçln bu vaziyetten az.manr retd 
sırada 1•Wade ctmcsinl btleceklerdfr ... 

( Ba~ tarafı 1 incide, 
senet ittihaz eder. Kendisine gelince, 
faşist bUkmeti, ana vatanı, adaları ve 
müstemlekeleri ile İspanyanın siya.si 
istiklali ve binnetice mtilki tamamiye. 
ti hakkında birçok defa ve resmi su. 
rette verdiği temina•ları hatırlatmaya 
bile lüzum görmemektec1ir. 

3 - Faşist hükumeti, İspanyadaki 
dahili mücadelelerin diğer milletler a. 
rasında şüphe ve imtizaçsızlık sebebi 
teşkil etmesine bir nihayet verilmesi 
ve umumi gerginliğin zail olmasını 

mümkün kılmak UT.ere, vaziyetin, di • 
ğer sahalarda da terakkiler kaydı su. 
retile inkişaf eylemesi hususunda Fran 
sız hükfunetinin noktai nazarına tam 
surette iştirak etmektedir. Faşist hü. 
kfuneti, ademi müdahale siyaeetinl 
mUcssir bfr hale koyabılecek mahiyet. 
tc telakki edilecek bütün vasıtalan, 

mazide de daima yaptığı gibi, en iyi 
niyetle tetkike hazırdn:. 

4 - Fransız hükumeti ademi müda. 
hale siyasetinin unaurları arasında, 
gönüllüler meselesi ile bunların geri 
çağırılması keyfiyetine hususi bir e. 
hemmiyet atf etınektedir. Bu hususta, 
yersiz mUnakaşa için değil fakat her. 
kesin siyasi vaziyetini ve bundan çı -
kacak mes'uliyetlerini tasrih etmek f. 
çin §urasmı hatırlatmak yerinde olur 
ki, gönüllüler gönderilmesinin yasak 
edilmesini ve bilahare bunların geri 
çnğırılmasını ilk defa olarak ve ısrar. 
la lstiyen Almanya ile birlikte, bizzat 
İtnlya olmuştur. İtalyan lıük(imeti, bu 
meseleyi, her türlü ademi müdahale 
siyasetinin elzem unsurlarından birisi 
olarak telakki etmek hususundaki ilk 
teşebbüsün kendisine ve Alman hüku. 
metine ait bulunduğunu ile.ri sürer ·ve 
bu iddiasını, hassaten, İtalyan hari. 
ciye nazırının daha 1936 ağustosunda 
Fransa büyük elçisine yaptığı vazıh 

beyanata, Fransız ve İngiliz büyük el. 
çiliklerine göndcrHen 7 kanun\!Sani 
1937 tarihli şüahi notada. mevcut be. 

yanata İngiliz büyük elçiliğine gönde. 
rilen 25 kanunusani 1937 tarihli §i
!ahi notadaki beyanata ve nihayet, bu 
meselenm S<\n münakaşası esnasında, 
lta.lyan mümessilinin Londra ademi 
müdahale komitesinde yaptığı müte • 
addit beyanata istinı~t ettirir. Faşist 
hükumeti, muhtelif safahatı ve unsur. 
ları ile bütün ademi müdahale mesele. 
sinde, yukarıda zikredilen beyanat • 
!ardaki ayni fikirleri muhafaza eyle. 
mekta olduğunu bu keITe de teyid ey. 
!emekle kespi ecref eyler. 

5 - l<.,ransız hükumeti, 2 teşrinievel 
1937 tarihli şifahi notasında, ademi 
müdahale siyasetinin tatbikını temin 
edebilecek tedbirler üzerinde kabil ol
duğu takdirde bir anla§1llaya varmak 
üzere Fransız, tcgiliz ve ltalyan hüku. 
melleri arasrnda görÜ§melere başlan. 
ması fikrini ileri silrmcktedir. 

Fransız hükumeti, bu usulü, Londra. 
komitesınde vukua gelen güçlükleri 
bertaraf edebilmek maksadile teklif 
eylemektedir. Fa§ist hükumeti, bu 
Fransız teklüini tam kıymeti ile tak. 
dir eder. Fakat mevzuubalıs güçlükle.. 
rin, inceliklere yahut müzakere usulU 
farklarına ve bilhassa teklif edilen u. 
sule müra-:ant ile iktiham olunabilece. 
,.ğinden faşist hükumeti şüpheli bulun. 
maktadır. Faşist hükumeti, Fransız 
hükumetinin nazarı dikkatini eu cihe. 
te celbcder ki, müzakere mevzuu, yal. 
mz bazı devletleri değil, fakat bilakis 
Fransa, 1ng!ltere ve İtalyadan gayri 
bn-ka devletleri de doğrudan doğruya. 
nlakadar eylemektedir. Bilhassa Va • 
leıısiya mümessilinin, Ccnevredeki nut 
kunda, Burgos hilkfımeti kuvvetlerin. 
de yer almış gönüllülerin geri çağrıl. 
,ması ihtimallerinin bulunpıadığını bil 
dinnekle takındığı hattı hareket hatır 
lanırsa, Burgos ve Valensiyanın ilti. 
hakı olmaksızın bu meselede alınacak 
her türlü kararın pratik neticelere va. 
ramıyaca!{ı keyfiyeti de ihmal olun • 
mamalıdır. 

Demok oluyor ki, diğer devletlerin gıya. 
bındıı. yapılması teklif edilen müzakere, bir 
nnlaşmaya varmak için elzem unsurlardan 
mahrum bulunacaktır. F~ ltO~meti auna 
kanld r ki, Londra komltui ve buna mUlhak 
tc,ekkWler haricinde • lpUdal dahi olaa • 
bir müzakcr~ usum kabul ecU:mcsl bugünkü 
vl\Zlyete, sultefchhUm Ye lhtllo.t ihUmallert. 

nl azaltmak değil takat çoğaltacak ve !a,lıt 
hükQmetlnln aon derece 111.zumlu telAkkl ey. 
!ediği umumi bir anlqmanm vukuunu trerl 
edecek yerde geriletecektir. 

1'"aştat hUkOmetl, bu .ııebeblcrden dolayı, 

ademi mGdahale meselesinin Londra komite.. 
.ıılnde mtlztı.kcreslne devam olunması 11.zım 

geldiği fikrindedir. 
6 - Nihayet, faglst hllkCUneU, her ne su. 

retle olursa 013\ın, Alman hlikQmetlnln de 
bilhassa davet olunmadığı veyahut l§tlrak 
eylemediği görllşme, top'anma veyahut 'kon. 
feramılara l~rıı.k eylemiyecc~nl de bildir. 
mekle kesbi ;,ere! eyler. 

Roma. 9 blrlnclte,rin 1937 
:SOT: İngiltere bUyUk elçiliğine \'erilen 

nota metninde, '•Fran3tz hükt\meU,. kelime. 
lerl, bittabi, "BllyUk brltımya hükflmeU .. ke. 
llmclerlle tebdil edilmtı buhmmaktadır. 

Jngilterenin teb'iği 
Londra, 10 (A.A.) - Resmi İngi

liz ajansı Röytcr tebliğ ediyor: 

Londra siyasi mahafili İtalyanın ken

disine yapılan daveti kabul etmemiş ol
masına müteesıiftir. Ademi müdahale

nin ne akibete uğrıyacağınr kestirmek 

güçleşmiştir. Çünkü, İtalyanın red ce

vabı karıısm.da ademi müdahalenin 

müessir kılınması yolunda nasıl ileri 

gidilebileceği bilinemiyor. 

Almanyanın daveti meıoelesine gelin

ce, Almanya bir Akdeniz devleti değil

dir. Binaenaleyh eğer ciavet cdilmit ol
saydı diğer her hangi bir memleket de 

ayni suretle kon{ er anıta bulunmak 

hakkını ileri sUrebilirdi. 

Vaziyet kararmıştır. Şurası mu • 

hakkaktır ki önümüzdeki hafta tngilte· 

re ile Fransanın alacakları kararlar fev

kalade mühim olacaktır. 

Fransada 
Paris, 10 (A.A.) - Hariciye naı:ı

n Delbos, İtalyan ı:evabı etrafın.da 
Chautempı ile görüşmüıtür. İtalyan 
notasının metni, pazartesi günü topla

nacak olan kabine içtimamda inceden 
inceye tetkik olunacakbr. 

ltalyanın askeri hazırlıkları 
Parla, 10 (A,A,) - PeUt Parlslen gazetesi 

yazıyor: 

"İtalyan notuı Franaız mah!lllerlnde ol. 
duğu kadar Londrada da fnkla&r tevUt et.. 
m1~Ur. lngiltenı ile Fransa için mühim olan 
noktanm 1spanyad11. şu veya bu taratın kL 
zanmaııı defli, müdahale sureWe tehdit e. 
dilen muvasaıe yollaınnm emniyeti olduğunu 
Roma anlamak latemtyor. İki hUkilmet §imdi 
ltalyanm cevabım dahıı. yakmdan tetkik e. 
dcrek yıtpılacak let kararıaıtıracaklardır. 

İngilllb; \"e Fransu: hUkOmetıerl kuvYetıe. 
rlnden ve aralanndakl teaanUtten emin ol. 

Echo de Parls gaz.etcal yazıyor: 
1 "Londra komitesinden bizden !az.la bir fl 

beklemlyen ltalya kat'lyetle bfr ftıat fiJ." 
mi tatbik etmektedir. Bu memleket netle~ 
bir diplomatik mUnakaıa ile mqgul old 

esnada bpanyadakl kıtaıarm zaferi elde "' 
mcğe vakit bulacaklarını ümit etmekte$' 
Acı bir hakikat karııısındayız. Garbt Jı.)d'-• __ ,, ... ut 
nlzde "scvkulceyıı mu,·azcneal,, boz....-

tur .. Ve Bo.lear adalarmda , İspanyol ~ 
ıiın<la, Libyada, hatta AtıAntik adalartı' 
lspanya harbi ile alAkruıı olmıyan bazı b.sı"' 
!ıklar belirmektedir. Londra ve Parlı btl~ 
metleri İtalyan cevabı karııısında ne ";-.pd
mak 14.zım geldığl hakkında blrlblrlerile if' 

tıııare edeceklerdir. Bu hükQmeUer uz!af~ 
yollarını aramaktan vazgeçmemekle bf'~ 1) 

esaslı menfaatlerine darbe vurulmutn• 
mllsaa1e etmlyeceklerdlr.,, 

Paris sefirimizin temasları 
Parla 9 (A,A,) - Hariciye nazırı Detııol' 

Tllrklyenln Parlı sefiri Suat Dav&%J 1<•"' 
etml§tir. 

Trablusa sevkiyat , 
Roma 9 (A,A,) - Toscana vapuru ile 'frt' 

luaa yeniden H aubay n 179~ uker gıııı"' 
rllnıl§tir. 

Ay~ı zamanda ispanyaya nı~~ 
LOndra, 10 •(A,A,) - CebelUttankt&D ~ 

tere blldlrlldlfine göre Algealrudan ~ 
yolcular, dün Cı:utad& karaya çıkantan ~ 
aya mensup olduktan zannedilen yüıltr 
yeni tspanyol acemi efradı gt!nnUşlerdlr:,.ı 

Tahmin edfidltlne gl5re paz.arteııl r' 
Mellllaya ;)'ent kıtalar gelecektir. 

Ingilfz torpitosuna trarru~ 
olmadı mı? 

Loııdra 9 (A,A,) - Amlrallıktan bil~ 
diğlne göre, yapılan etraflı tahkikat Jletl" 
ain(i;;bit oımuıtur kt, bu aym dör~ 
bir denlz:ıltı gemisinin taarruzuna ugt8 
zann4"dilen lnglllz Bas1Iisk deııtroye~ 
böyle bir taarruz vuku bulmamııtır. 

Yoksa taamız oldu da 
mfitearrız batırıldığı içill 
hadise kapatılıyor mu ? 

Atinad& çıkan Etnoa gazetealnin ı..oıı~ 
dan alıp nCfTettlfi huausı bir telgratı
giltere:ıln '•Bulllıık,, iımlndekl torpld~ 
torpillemek lBUyen meı;hOl tahtclbahlrhl ~ 
hali! hld.iıeye çağrılan diğer 1ngllfz hart' ~ 
m!leri tara!mdan babnldrğına dair kat1 
ımer bulunduğu Maıtadan "Deyll Telıt" 
gazetesine blldlrilmlftlr. Henüz reımeıı t~ 
yUt etmJyen bir habere g5re de hlcfüe t 
hatılnde çok miktarda yağ ile insan parça! 

ı" 
ve tahtelbahlrln kullandığı aa.lr eJYala? ,1 
lunmuıtur. Bunlann batırılan meçhul~~ 
altı ge.mlllne alt olduğu tahmin edllrııt 

d.ir. ./ 

Nazilli fabrikası 
.ııerınaye koymuııtur. Fabrlk&, her sene ~ 
pamuk havu.aından 3 milyon liralık pVI 
alarak IJllyccekUr. Fabrika 28 bin lğ .,. _J 

otomatik tczgAbla çalı§&eak ve iki ~ 
400 bin kilo iplik btilı.eal edecektir. nuıı 
20 milyon metre basma. imal edccel<ı " 
zamanda cııld bir el ve ev sana)il ya~ 
lan muhltıln de iplik ihtiyacmı temln e~ 
cekUr .. Fabrika, eenede l15 bin ton 1'.JI. 
yakacaktır. HerJUn, \•uaU 2f00 Jıçl ç-..J 
racak ve ücret olarak Yatan~ara ,.,,. 
bir milyon lira ödlyecekUr. AnlaııtrY°!f. 
muhitin lı hacmine fabrika. dofnidan d ( 
ya ve bOvıuıla her aene ıs milyon 11~ / 
çen blr hareket ve kazanç illve ct.ıııll 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
may b&fkanı Mareşal Fe\•zl Çakmak, profe. 
sör Afet, vekfller \•e mıbuıılar olduğu halde 
Jkl otorayla fabrika S.taayoııuna geldiler. 
~abrikanm düdükleri 6tmefe, müzJka laUk. 
lAI mıırvmr çalmağa. bqladı. 

AtatUrkle refakatlerindeki zevat, vagon.. 
lardan inerken Sumer Baıik umumi müanrtı 
Nurullah SUmerle fabrika mUdUrU ~azlı 
Tı.ırga. İzmir ve havallll mebusları tara!m. 
dan k&rJılandılar. AtatUrk doğruca, mUdUr. 
lllk blnlllJlllı ıercflendlrdl. Bir müddet istir&. 
hatten sonra balkona geldiler. 

BUyllk Önderi gören halk §lddetle alkıılı. 
yordu. 

Celal Bayarın nutku 
Bu esnada Nazllll beled.iyeJıl namma avu. 

kat Hami bir nutuk aöyledi ve bunu mllte&
klp kilrsüye gelen Baıbakan vekili Celll 
Bayar §U nutku allrıJlar araarnda s6yledl: 
"- BUyUk Reisicumhurumuz, saym ba. 

yanlar, baylar, 
MllleUnc Uyrk olduğu ıcrenl adı \'e mille. 

tinin U,bll temayUllenne hakiki lıUkaıneU 

veren BüyUk Hallaklr AtatUrkUn tıaret ve 
ırııauarııe İnönü hükOmeUnln tatbik eltili 
be§ senelik enduatrllqme programımızda 
yer alan Nazilli balına fabrikumm. kurut. 
maıımr ve lııteUlmcsinl Sumer Banka emanet 
etmlııUk. Bankamız fabrikayı :kurmak için 
Sovyet ı!.ndlliıtrllile te§rikl meaa.I elti ve Jlm. 
dl yakından g5receğimlz bu bUyilk ve mo. 
dem fabrikayı vücuda getirdi. Sllmer Ban. 
km çok kıymetli meaalslnl ve Tllrk mllben. 
dl8 ve 11ı;llerlnin nyret ve ehliyetlerini bu. 
rada takdirle, ıevgi ile yadederken Sovyet 
tcknl.syenlerinln bizimle aamlmt llgllerlnl te. 
barUz ettirmekten zeyk duyanın. Fabrika 
maklnelerln1n ve teçblzatrnm eberlyetı ya. 
km 'komtumuz ve dostumuz Sovyet Ru•ya. 
dan almmrıtır. Sovyetıer Cumhuriyetleri 
Blr'.llgile .ekonomik it birliğimizin yeni bir 1. 
fadesl olan bu !abrikanm lııletmeye açıtıım
da bllhusa. bir Sovyet teeıkkWü olan TtJık 
Froy ldare.ıılnln mell&i.ıılnl de memnuniyetle 
babltatmayı vazl!e blllrlm. 

Fabrika, 18 ayda kurulmU§tur. Bina ve. 
makineleri dahli oldufu halde 6 milyon lira. 
ya mal olmuıtut. SUmer Bank, fabrikaya 
ayrıca blr buçuk mllyon liralık mUtedavil 

caklır. ~ 
Nazilli !abrikaaı, llk TUrk baaına :t•~ 

ar olmakla tarlh1 bir ııeref ta§ıyor. ~ 
bu fabrika, o ıerc!ten daha ilstUn ve ~ 
Uiıln eritcmccUğl daha bUyUk bir maıl' ~ 
{e maliktir: Atatllrk, Büyük Halt.ak~ 
törenine yUksek hu.zur1arııe oeret / 

, ml§ler ve riyuet buyurmu§lardır. geD 
rlne hU~met, bUtUn mesai arkad&11.ı?,1 
ı:ahamı namına derin §Ukranlanmı "' 
neUerlml sunarım... of 
Ulu Başbuğ fabrikayı açı~, 
,,Nutuk alklflar aruında nihayet 

bql& !•bri1'anm kız ve erkek sporcul~tıl' 
duğu halde bütUn amele geçit resmi y•r 
Sonra AtatUrk, .fabrikanın ilk S, kaP~ 
haİlaç dairesinin kapısını bugUn için ,pt 
nan ve SUmer Bankm nmzl olan alt.ııı 
tarla açtılar. ~ 

FabTlkayr gtsrcn AtatUrk çıkarılan ",I 
ları .tetkik ,edip beğendiler \'e SUrner t .. 
Umum mUdUrile !abrlka mUdürUnU 
etWer. 0 

Biraz sonra beraberinde lmnet ıol!I' > 
duğu halde otorayla Nazllllden ayrıl-' 
UlrkU diğer otorayla ~ili Bayar ,., 
vekiller takip etti. O 

AtatUrk, beraberlerinde lsmet ıo: 
profesör Afet olduğu halde saat 16 y;tC 
sus1 trenlerile manevra aahuma hare 
yurdular. 

Biraz sonraki huau.ı katarla da 
kllet nkUI Celll Bayar, vekiller ,.e 
Fevzi Çakmak hareket ettller .. 
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~saum etti. Kralın 11Ukutundan isti. 
ada eden Pardayan ise: 

- Aman efendim, bu ne büyük şe. 
tef. - diye • kekeledi. 

il ~UçUk kral bir eliyle Pardayanın e. 
nı sıkmakta de\·am ederek dedi ki: 

d 
- Sutıunu.z şövalye. Siz istemeseniz 

eh' lç olmazaa hayatmızda bir defa 
~lsun haklı bir takdire mazhar oldu. 
~unuzu herkes görmelidir. Hem bun. h:n maksadım, sizin büyüklüğünüzü 
dUrkeae anlatmak değildir, asıl düşün. 
h ğUm eey, burada fevkalade murah. 
.,. ası olara.k bulundugunw uz mUteveff" 
··ın la k • .... 
makt yı oldufu namı hürmetle an. 

ır. 

Bir an Buat 
hiç kfnuıen. u. Pardayandan başka 
ııın lll anlamadığı "mUteveff a. 

murahhaııı'' k ı· . baktı. M e ımelerinin tesirine 
dedi ki: enk umumUeşirken f()valye 

- MUtevetf dan 
bir di)>e<:efhn a bahsedilince hiç 
ha doğru bir IÖ k~nıaz, hlL§Dletli ... Da.. 
devanı buY\lrunYlıyeceğim vardır, o da 
tereceğiniz h uz dememdir. Ona göa. 
luraa olsun Uiınet nea.kdar büyük o • , onun .. 

llerkeae ıçın yine azdır. 
l> garıb gel ardayanm bu .. en nokta, Kralın, 
ğine, aksi olm l!löZleriııe hiddet edece. 
dik etmiıtı a:k bunları batıyla tas. 
le, bu muhte. .~s, hatta Fauıta bi. 
dU · rem olUn" . w §Unüyorlardı. r.ı· un kım oldugunu 

- Mösy"l ıhayet kral dedi ki: 

~nkr bira: :~el ma~amlar. Marki 
nın en bUyijk k hırıati~nlık alemi 
l'ahh rallarınd b · · • 
d' . ll8ını bir.e takd' an »rının mu. 
t1•8ini layık old ğuırn etti, biz de ken. 

k. u fekilde kabul et. 
Luı bu .. d • Söı.lerj ~ 

ofru döndU bat Söylerken Faustaya 
ve llOnra Yin~ aö ıyla onu eellmladı 

zlerine devam etti: 

- Şimdi !'JÖYalye dö Pardayan da 
fevkalade bir murahhastır. Fakat ta. 
biatı olduğu gibi buraya da patırtısız, 
gürültUsilz geldi. Kapıdan girerken bi. 
le kendini tanıtmadı. Bu ise ne kendi. 
sine, ne bize, ne de temsil ettiği büyük 
ölüye layık değildir. Her üçümüzün de 
şerefi için bu sadeliği kaldwırıyorum. 
Bu büyük ölUnün kim oldu~nu bili. 
yor musunuz? O, şöhret sahıpleri ara. 
sında büyük bir yer tutmuş olan ba. 
bam büyük kral Hanridir. İ§tf' size 
bu muhterem kralın mümessilini tanı. 

tıyorum. 

Luinin . bu sözleriyle esrarın bir. 
kısmı ortadan kalknuıltı, fakat F:imdl 
herkes ölU kralın nasıl oluyor da me. 
zardan oğluna bir mUmessil. bir sefir 
gönderdiğini düşünüyordu. Bu sözle • 
rin de altında gizli bir şey olduğu 
muhakkaktı. Salondakiler kralın bu 

gizli tarafı da açığa _vurmasmı _bekle. 
mekt.eydiler. Kral, elıyle herkesın sus. 
masmı işaret ettikten sonra Vitiriye 
döndü ve 011 emri verdi: 

_ Möayö dö Pardayana şahane te§-

rif at yapınız. 
Muhafız alayı kumandanı da arka. 

ınna dönerek kılıcım çekti ve bUyük 
salonu çmlatan bir sesle: . 
_Muhafızlar, selim! - diye bağır. 

dı .• Sonra tekrar dönerek Pardayana 
karşı durdu ve kılıcı ile selim verdi. 
Bu sırada muhafızlar da o vaktin ade
tince mızraklarını tersine çevirerek 
heykel gibi durdular. O vakit kral da 

başını açtı, içinden ~in -~efa pişm~n 
1 a olan şövalyenın onünde nazı • o mu:.- . d 

kine iğildi. Pardayan bu ~erası_m en 

k rt lmak için ne yapacagını bılemi. 
u u . ed" ki 

yordu. On Uc;Uncil Luı d ı : . . 
_ Fransa kralı, iki defa sahıbı şe. 
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baktı. Konçini o zamaıı fazla ileri 1 markisiniz. Şu da var ki, marki ismi. 
gitmiş olduğunu anladı, fakat iş işten ni üç sene evvel bedeli mukabilinde 
geçmişti. Şimdi bu hatasının cezası. satınaldınız. Fakat ne de olursa olsun, 
nı cekecekti. Kralın haline bakılırsa, sicilli bir asilzade oldunuz ya. Hem de· 
bu ~ezanın bir nayli de şiddetli olma. birkaç aydanberi sizi mareşalliğe de 
sı lazımdı. Konçini bundan hafif bir yükselttiler. Bu biiyUk sıfatınız her 
ziyanla kurtulmanın çaresini düşün • şeyi örtmiye kafidir değil mi? 
meyJ başladı. Kral, cebinde bir mete. Kjm bir Fransız mareşahnın en adt 
lik olmadığı halde Fransaya gelerek usullere mUracaat ederek yükselmiş 
mareşalhğa kadar yükselmiş olan bu bir rezil olduğunu iddia edebilir, hiç 
serseriye güzel bir ders vermeye ka. kimse değil mi? Hayır mösyö 1ö mare 
rar vermişti. Bütün azametiyle etrafı ~al Dankr, siz bir sergüzeştçi değilsi. 
süzdükten sonra. Konçiniye sordu: ııiz, fakat o kadar tuhaf sözler söylü. 

-Tevkif etmek istediğiniz kimdir? ~rorsunuz ki, bunlar mevkiiniı.e yaraş • 
_Efendimiz muhafız alayı kuman- ınıyor. 

danını çağırdılar da.. Herkesin duyabileceği bir §ekilde 
Konçini, başında esen felaket fırtı. kralın yüksek sesle söylediği bu söz. 

nasını anlamaz gibi duruyordu. Kral, Jeri!l her kelimesi, Ko!lçininin suratı. 
işi meydana koymayı tercih ettiğin • na indirilen birer kamçı gibiydi, heri. 
den, daha hakaret edici bir tarzda de. fin yüzü sapsan oldu. Etrafındaki 
di ki: c1ostları ise biribirlerinin yüzlerine 

_ Zannedersem, muhafız alay ku • ı~orku ile bakıyorlardı. Valide kraliçe 
mandarum siz değilsiniz! İ!e sevgilisini m.üdafaa için, kendi sı. 
Mareşal Dankr şaşalamıştı, kekelL !atından istifade etmek iater gibi dav .. 

yerek şu cevabı verdi: ranmıya ba.şlamı§h. Leonora kocasın. 
_ Sarayınızın birinci asilzadesi ben dan daha fazla. bozulmuştu. Rüçük 

değil miyim? kralla bu hadisenin asıl müsebbibi 
Bu sözden kral büsbütün hiddetlen. olan Parday~a fena. fena bakıyordu. 

mişti. Bağırarak: Madam Konçini, Marl dö Mediçinin ku 
_ Be a.dam, ben muhafız kumanda. lağına iğilerck italyanca dedi ki: 

nımı çağırmak istersem, sarayın bi - - Madam, madam ... Onu burada, 
rinci asilzadesinin gelmesi mi lazım - bütün saray halkı önünde tahkir edi. 
dır'! Hem de Vitiriyi her çağırışımda yorlar. Siz müdahale etmiyecek misi.. 
muhakkak birisini mi yakalatmalı. niz? Rica ederim, onu müdafaa edi .. 
yım? niz. Haydi Mariya, Allah aşkına. Her. 

- Bendeniz öyle zannptmiştim de. kes krala sözünüzü geçirebildiğinizi 
- Yanılıyorsunuz. Hem de bir ser. görmelidir. 

teri kelimesi söyledinizdi galiba. Mari dö Mediçi, Lconoranın söyle.. 
Kral acı acı güldü, mütiıiş bir alay. diklerini yapmadan evvel Faustaya 

er ta vırla ve karşısındakini kamçılar da bir :ıkıl danışmak istedi. DUşes dö 
gibi: Soriyentes, Konçlninin başına gelen .. 

- Size serseri diyemezler • dedi • terden memnun olmuştu. Düşmanla. • 
Mösyö büyük bir asilzade, hakiki bir rının biribirleriyle uğraşmaları ve bu. 
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nun petioeal olarak u.yıf dUemel@ri Ya.hm Vıtiri bir ~Y sqyleıl\i~u. 
.İ@I~ F.t.aıiıti. Bunun ~in Mar~~ Askere ~kı.P.calt bir ciddi.rUt ~ 
ıua M ~~ ıaz.pld~ ualine dik durınakta.Y41. Ye,ln'l titreY''.I\ eli. 
tu oev.aln w.rdi: nin menhus Konçininin Y8:1'~ f&'"' 

- llQ}ey.iniz mada.uı, hiru daha pıgmak istediği belli ~uyord~ 
~~ Kralla aizin aranırAa biı Par.dayana ~ce. ~ llMl'tPiınt 
ka~a çıJmıamllıdır. Ne olUl'S& olsun, muhaf~ etmekteydi. Araşın. Fauf .. 
o kraWtr. Huausl aurette her tUrlti ~ ta)'Ş: ala~1 tavr.ı_yla bakı_yar, ~ 
yi yapalailirshıi-. fakat :ım kadar ka _ Sor:i~tes ile darbe~ anıamuı aldu. 
laaalıkta lıie aeainizi ç~a~. &. fW.ıdan, Y1rkında acısnıı ç~~~imı 
jsr aaddi tecavüz ederse, o ~akii ~- göster~ bir tarzda bgmı eallam~kl~ 
A.. a n$t, kadar sabmliniz. iktifa ~~u. 
~ dö Mediçi, F.auata.nın ıöıünU Kcuı_çininin Beti ~ IQlm~q, du.. 
~- ı..nora, i~ hırs kemirdiği clakl~~ Jö~ ~lü~q. O 
halde ıusmıya ınecbur oldu, maama. çğ kıai• ı.amım heyle elqrd~ Mık 
fi'- faustanın dolabı ç,vircµğini .ıwJa- kendini mahvolmu.1 sa.ım.e~\eycli,. 
gtı. Bu ~ti aa1a !U1Utmıyaca.jı. A,rtık ~ ~ yanl!f W~llır V~ 
E g~ bir, tuzda ~e ba.kh. ~ut ltir ft~Mt>. j~\ ı~J!Ulür~ 
~\it\ Birinde acı sıkannıya hazır • mahv~41 ~eliti -P ~ t~il 
lan~. yalnız r.amaımu ~klecUj\ d~znPlMı üzcrlae h~qqt: ~\er. 
auhuQktı. Konçininin adaalan di. Kendisiyle dört adamı, bu kalab~ 
~nuhıia m\i•ahale.siy~ kralın boYAA lık ar~d,af>~ampar~ ~urIAr~ Ce. 
~ye meclıur Olacağnu hili,yodar - ~ur. bir adam ~.\@ Koı;ı~~ • .9,er ~ ·o 
41. bwaıyı i~ aeviaınekte.y,diler. ~ ra~ hüc~ arzusu duY4u, fakat 
lm ı(;iaalan iae hadj::enin al~ ~k- taraflar arasında ~ fyk Vfll'~ 
ti ~ce: lSralıD. -yanında \ophı.nm • bu şartı~ i~iııde ~~~ ~dini 
lic<IL ~ Re~ ha.r: olCiuklarn bc liY-:. ölüme atmakla müsaviy4i. ~yat gü.. 
~- '.LQiY.il:ı *ibrü Wr. r.es.le ve gfı}'tt Y\l-: ~l ~~dir. l4areıi8.J D~r, ~;ı.le '*y 
vaş ol~: kolay hayatından v~e.~ r~ o.. 

- ~ydi ha~tli _ diyOIV'lu • ~- l~Y.oı"l~ i.P.Yun ~rne~ li.ı~e!cli. 
g-ı·nı' h;.,.,,.•tı". Ç'""'"l. k"...+ar2l..iJmAk i. di bJr ga~t. domu~ aıkı~tıı:dınız, ar. ~ ~ ~,=,.,,~ CT·"\'. 

•:k ~1'v~yiRiz. Ac:Wnlannız on~ çi~ b.y1~ çş,.re.şi de y,9"'t\Jı. ~a ~!a
!ıılkkıaiea {e}meye- hamdır.tar. ri dö Med,iç~ ı;~m acJJ!n.ı çıka.-

J).iğ•ıı. tar4lftan Manpolyan da !iÖYlc rac;ğı muhaltkEı.ktı. B..unları akhndftl\ 
ôe.."!ıtl:tey<ti : derhal geçiren mare~al hemen ~lfni 

- Efendimiz bir ~aret \·erecek 0 _ deji~tirdi. l'Wımetkar bh~ tavırla iiil
lurısanız, ~u 1ta.1yan canavarının kar. <A. ve ciedJ ki: 
anu ~e em.in (}lun\1$. - ~·aıJa ga.F,~\ g<'~rdJj~ do. 

Ornaoo da IJ9yle IÖ-ylıe.Qiyordu: ı layı biıf. sadık belJAenin böyle ~ma 
- V.4GM!r~ bir. defa \"itirlya ~~- ~z ~~ hakika~ acıklıdır e. 
~ ~ aliJak herifi yakaJ,abverlniz. 1 fcndimiz ... 
Vifk i~)J •kiea yak&Jpm kurta.. 1 Knl. u.dık a.damlanam t.:vsiyeıl 

1 !Qi Koadt\iaio itNi ~ .... ~ 

• 

... 

rşftar d.ildi. Her nekş,dar ~k genç 
i• de ~o.in! d4t\P.lceli olduğundan bu 
kaı:tar ileri fitmeİıiı\ sırası olmadW!. 
nı biliYQrdu. BUtün ınaksa.dı Kot\Çini. 
yj ~il etmekti, vesileY! bulmut ve 1 
~ni de ~~ıetı. B\raz fazla. bite 
ıittjjini c\iifUndü, onqn iuP.t.\nefsin\ 
tamire~ verdi. Tatlı bir sesle de 
diki: 

- ~vet biıtu fa!\, r\U!jinıi anlıy0-
N!P, ~u YAtmtıa t.e~lyle yap~ 
m~a~~ktır. Hem möayö lö ~l 
da lRnhn lu.dar biliı"ler ki, ~ ol
nııyan bir gayret, bir lakaytlık ltaav 
.ıı sık~P • .Ney.ıııe, ~nuijye kaQ&r YIJP
~ ~~uı ~izmetl~j .şöıönllne 
P-ijre~k ~~ten bir dah~ 9ıahse!Ç. 
yelim. 

Fau.şta, Mari dö Medidni~ kulajı. 
na ~va~ş. de.~i ki: 

- ~~BU& y:a, ka.~"~~ 
I\& iyi ettin..iz Eieıı kıp-~!f ol•~
nız her ~.Y\ .Jt üst edeot'kt.iııi.t. 

LeQllera hoQı\U'4ımAta): 

- Ne olursa olsW\, bıı ~i \lal~ 
te\u'şXl~~IY?t iiin ~derim ki, 
kralı laı!ım olduğu, kadar ~lıya.cak
sı..™zdır. 

Ma!i dö M~içl: 
~ Korkmf, dşŞL Vakt\ ıelince k~ 

d.~ ra~lıyaça_b.ro. 
KQDçiaj de rahat bir nef ea ~lmışt.ı. 

'.Y mühim vaziyeti kola_ycş. atıattıt.ı
na «;;Qk seviniyordu 1\;rahn ~ecdhı~ 

\"&r~i küçük tw.zi.Ye f plş.şj,y~e. \f,Q.fi 
~. ~tp.1 Y•V&I ~a'c'.~ ~u. ~ 
miller~ ~ çıkmI§ ola.n düımanlatı • 

na t~ tuhaf ~!,,)!" ~dı .. Bir 
~kika k_1Pıar de:r.ram edtıı BiKMtv., yi. 
ae @al •nu. BilQ eVHl ~~·d~ 
adamın. gö~q alan ~ l.ui ~ 
~ -.le dedi! ki; 

M3 

- Fakat, Möşyö dö PardAyaııa kar 
ıı kulta.nmrı o14utuPuz senerl sözünü 
h~,mem. Mösyö lö marqa,J, siıe 
şuraımı llÖyliye}'lm ki, 'kendiıine tı.r
ziye vermenizi kat'iyyen Uıtiyorum, 

bunu yaparaanrz her py eski halini 
alacaktır. 

!Hru evvel kurtutdufundan !leVfnen 
Konçini bu ..aazım heldemiyordu. ge_ 
rile-cfl, ttt:ndi, dtflerini gıctrdattı. !!tt 
kadu bttYük bt- hakarete maruz kaL 
maktusa tilmek dana iyi idi. 

Kral, maretııalm bu halini gBrme. 
mnli~ ge~rıek, :Pantayanm ~ma 
geldi, ~J~ 1Udlr ~!eeeffni anla.. 
mtıtı. halbuki l>•ınu iıitemiyordu. ~al 
töval~enin elini tuttu, yaşından tmıfd 
edilmiyeeek ~ cidcll ~ir t!lvtl'la ve 
kelimeleri teker teke.- eöylt.yepek d.ili 
ki-: 

- Madamlar, m&työler. Ben, l"ran
sa kralı, 21övalye dö Pardayanı size 
Wraat talııiiftl etmuıe aft§Dltyeeeğinı. 
l'ftn~ •ll ~'Ye f'!lınl,.e. 
eek olu lrir ~ ya~a:a muamele 
heıikeaıe ya~ l!lWl~ye ~ 
mi? ~,., ~111' .Ba~ .. tüe
li enı•ıt ~~ olan 1'ot'k~ 
"""'lt ~· )JiJıg. Mf)a. 
yö. aö ~~ • ~t\t otUz 

·--~ cJl)E Ohll' ~ m&re;. 
plltğı riltbnilit alnıat. NUD'lv reis:. 
tift y&pe.l'. ~J'tl, ~· velbaall 
her pye malik bulunurdu. Halbtiki o, 
artık ~le!"i MılımJUıyan ~l)lleler gi. 
tn nde, ~ hisl~en uak 

ka1Qtıt ve ~ k~ ~~ nlnız 
bir. tavab'& JDabiyle tktih etmiJtir. 

Kral burada. eustıu, ~l~klerinin 
etraf ıncbkilerdş yaptıjı tesiı:i an.la • 
m~. ~~ gi~l ~ sf)zdö, l)µ 
~~trol~~ o~ ti, te.. 
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Çiode afyon Rakı ve 
kullanmak faciası rüzgar 

Ja tt . ., · bu 1·ııet <Bq tarafı s üıcideJ POnların teşvik e ıgı . Yav~ yavaş sedirin üstüne serdim onu. 

d Ap.fıya indim, bir çamaşır ipi alarak yuka. 
zavallı mı•ııetı• mahve ıyor rı çıktım. Gene ayni gıdıklamaya başladım .. 

Çinde a'yonkeılifin ne 11lgm bir hal
de olduğu malumdur. Bu korkunç has
talıiın, z 

Ayni zamanda yavaş yav&§, belll etmiyerek, 
inde ikamet eden birçok Avrupalı· kollarını, ayaklarmı bağlıyordum. Biraz son 

Ç f iptila&ına kapılmaktadır- ra kıpırdanamıyacak hale geldi. Gözlerini 
tar da a yon b' f on 

H tt iclcrinden oazıları, ır a Y MIA. açmıyordu. Kucağıma alarak yataga 
l~r. a akti-ktcn sonra, zihinlerinin bir götürdüm, ö!U gibi uzandı. Gıdıklamamı o h amanla geçeceği zannedilirken 

iç de o"yl e olmamı§ ve bilhassa Yunnan 
'Ylletlerinde afyon kaçakçılığı n af
Yonbaneler büsbütün artmııtır. • 

Pıpoau l".e 'dd' dı' kadar arttırdım ki ldeta deliriyordu, IQkence . :ııd ha fazla açıldığım ı ıa e • v 
denbıre a d r ediliyormuş gibi kıvnlıyor, çelik bir yay gibi 

Heıikie . n nesile ve Çindeki anane hür-
yorlar. Bunu biran için ~abu.l c e 

1~~ boşanıyor, doğum ağrISı çekiyormuş gibi Iıı_ 
dıktan ıonrakı halı. sarsın ı llyordu. Biraz sonra dayanılmaz bir rüya fakat uyan . • · · b' 
l•fu ve mıdenın tedrıcı ır görmüş gibi IJIÇrayarak doğnıldu, beni gör. 

yı, durgun . • .. dun d t 
t&Jetinin b 
ı ütün kuvvetile, Yunnan yer. ilerj h 
1. ep afyon ziraatile meşgul olmu19 .. rdır. 

. b" "lınesinı hulasa vucu • U, gözleri büyüdü, iplere bak ı: 
•ckılde u.ıu ' ·· .. n 11 dl 
b:ıı .. ,,.. hastalıklara açık olmasını duşun- - e r n mi sen ? 

1911 d 
e, yani Hindistandan afyon ih-

u • .ın . 7 Dedi. Cevap vermedim. l§lme devam eL 
mek icap r.tme.ı mı· • • tim. Saçlarımı yakaladı, ağladı, Iııledi, çıJ. racatının ı aza masına dair imzalanan 

rtıuaheded 
Afyonun tes:rlerı gınıar gibi bağırdı. 

Bir afyonkeşin mizaç ve psikolojisini Ve yatağ'ın içine uzandı. a en ve şiddetli mücadeleden 
<>rıra, fe'~ 

ktııirı ,__r"ketin önüne geçildiii tehli-
}{ ue t&raf cdildiii zannedildi. 

llbuki, hiç de öyle olmadı. Yavaı 
r~"aı diıiplin gev,edi. kurnazlık, sahte-

tahlil etmek niıbeten kolay olmakla. be-. Bıraktım, ~ncerenln önUne gittim, ut de. 
Ç 1 vam ediyordu. Bir kadeh doldurup lçUm, 

b lsırlırdanberi a~yon çeken ın ı· ı 
ra er, . k k döndüm: 
nin hususi evsafını tesbıt etme . ço Kıpırdamıyordu! 

artııt ~ k 
Ö c açakçılık tekrar gale~e 1".&ldı. 

.. "t Bu meseleye temas eden bırçok Dell gibi '?'tUm, aoka&a fırladım, kottum, guçu r. . ,,.. " 
alim ve muharrirler, Çinlilerin fatalızm koştum. Ağaçlık bir yerde durdum. Bir dere Yle k. :f 

ltr 1
• bugün afyon, Çinin ıarbi ova. 

lt~~rı hakiki ilk bah:ır çiçekleri haline 
ve stoiıiı:miden. teşebbüs ve buluş nok. vardı. Mavi blr ışık seli gibi akıyordu. RUZ. 
sanlanndan, ihtiraslarına dütkün oluş- glr vardı. Kulafıma bir ut ııeal ofluyordu. 

]arından, ve kendileri:ıe hakim oJma.k Taş bir merdivenin ba.!amağma oturdum. Ra 

Ucuz afyon 
~Utiln Çinde, pyet ucuz fiyata af

.d kr mı başıma \'urmuştu? Rilzglr mı hızlı 
hususunda!ti derin acizlerinden bahse ı- esiyordu?! .. Ne oluyordu? Ne olmı11tu? Ne 

orlar. Bütün bu vasıflan, sadece afyon oldu .. Bundan öte3lnl siz bana lSfretUnlı:. 
istimaline hamletmek makul bir dü~:.in- ilhan Tanıs 
ce midir? Afyon. daha ziyade, Çinlinin---------------

•vıı •1-~'L k 
~...... abildir. Or•da, afyon fiyatı 
., Birınanyadakine nisbeten tam -.ıtı dera 
~ ticar azdır. Çünkü, Birmanyada af· 
dtıt . eti lnciliı: makamlan tarafın 
it llddctle kontrol edilmektedir. Her 
tliıı el' 

"eı· ındc, afyon satmak için birer 
ııc, ol t14e malıdır ki, bu vesikada, git 

._lcte~ büyük bir müılrUlltla veril
' ır. Bunun için, timdi \'aziyet 
)o rrıUe değitmittir. Artılr Çine af· 
ı..~ ihracat "'IJ.ı ını Hindistan yapmıyor . 
... •lciı, ç· ...,. ın, İngiliz pazarlarını kaçak 
.._ .. !Ckildc ihraç edilen afyonla doldur 

ta salıııyor. 
ti ?.ıaarrıafih tunu da söylemek lizrmdır 

\'unna 
aı.. n ve Kansıı eyaletlerindeki -,YOQ ai 
Cazı ile l'&atinde niıbeten ıu götürür 
~u i~~di ıebepler vardır. 

1111... 1 eyalet, daf lık ve elveriıli ol· 
""':,,arı ar • _ azısi yü2'Jnden pamuk eke-

Yorıır 

esas ahlakını tamıımlamıı olan bir ami! 
dir. Esas ahlak ise. bir zamanlar hemen 
hemen bütün Çine hakim olan Taiter 
tarafmdan teşkil edilmiştir. Tailer ga
yet §İddetli ve zalimdiler. Fakat onların 
istipdadı, birçok sebr.plere binaen Çin
de muvaffak olamadı. Evvela, dinin. 
sulhperver tesiri onların barbarlığını 
yıktı ve silahlarından tecrit etti. Sonra 
birçokları Çinin garbi ve cenubi ovala· 
rında hükümferma olan havanın kurba· 
nı oldular. Ve nihayet. Tailcri nihai in· 
kıraza sürükliyen afoyn oldu. Onlar, 
afyonu evvela vikaye edici bir ilaç. son
ra da münebbih olarak kullandılar; ne
tice itibarile bu zehiri mübalgalı bir şe
kilde istimill etmeleri, mahV'Olmalannı 
kolaylaıtırdı. 

Afyonun mirası etıııe1c ~ Binaenaleyh pamuğu idlaJ 

C.biJ harı c~bariyetindedirler. Buna mu- Feci rekabetlerinin kurbanı olan Tai-
ı;._ . ft maddeleri ihraç ediyorlar. terin inkırazı, aynı zamanda Kamboc, 44lıen <H: 

lncaıc 'Jel .6~nden güne çoğalan nüfusa Annam, Birmanya ve Yunnan tarihleri. 
edilenıe fı relen pirinç mevzubahı nin en feci devresini tO§kil eder. 
•nı le;· :uz, demir ve cümüı için dt Çine, afyon kullanmak mirasını bıra
~i cay '°Ylenebilir. Binaenaleyh, ekiL kan onlardır ve insan gayri !htiyari, 
tırrıarıır ~t kolay olan, hiçbir hususi ih korkunç bir illet olan ve yalnız civar 
tacatı da •tap cttirmiycn ve üsttlik ih- memleketlere değil, Avrupaya da sira
)ar " baait olan afyon tercih edili. yet etmesi ihtimali bulunan bu içtimai u. · ~·unn 
-.1, •n ve Kanıu sakinleri, böyle., yaranın dana ne kadar kanayacağını, 
1'ti ~=rııo tık ihtiyaçlannı bu tekilde tc. kendi kendine ~oruyor. 

" rlar • l ,;iiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ9ıiiiiiiiiiiii 
'" Afyon haneler 
(llnrıa 

~.ı'Yorn da afyonhaneler de gitgide 
~ • Şayanı hayret görül~mit Neceettln Atasagun 
)o~Cre ~ahit olmak için büyük ticaret Her elin sabahları ıı.ekiz buçuğa ! 
1
crd civarında ve hatta en küçük köy akıamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
~lt.::u~unan, hanlara cinnek kafidir. li tayyare apartmanları ikinci daire 

~ta elti iızeri, ilk gölgeler, tatlı rüya- 17 numarada hastalarını kabul eder. 
lttirL !lcün ruhları davet eder gibi, be-
ll ııı:ttt h Cumartesi günleri ı 4 den 20 ye ka ir,. . •nın kapısı itinayla bn..ıı"•r. 
l' :r<ılt k ..--- dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 11ldc 1tnaeler, bir .. ıona ıruplar ba-
J°t \ııanır ve saatlerce, Itmbalann her okuyucularını dakupon muka-

~ııc~~ altında, illhi zehirin dumanını bilinde muayene eder. 

l'lıırı ederler. Bir müddet sonra aa- ~======:~;:::~~~; 
do4z.. havaaı, zebirin keskin kok~aı1e in 1111aa11m111s:==:-====-=== ..... ~ 
h /\·,on 1 c: ç ı I e r :.· i. "f~ hanelerin mütemadiyen futa- "9' 
İçti""d·t'Yunnan için cidden bü "k b' lt Kanunu aize ne haklar_vermit il 

-·-.ı thlik · yu ır J -
}'alnı~ w edır, Silnlcii afyona alrpn ve ıizden neler istiyor bi mege mec- !i 
ıcrıD' l§agı tabaJcacfan halk d vild' bUrSUftUZ, ıı 
b •lft tacirler • eg ır. h to 1 ı 

ey) ı . • ciddi mandaren (dere- Buntan ıize ıual cevap • P u 
~a"aı ;~v:,elcık ve çalıılran tale~ler de "' pratik olarak aıretecek ol~n: 
tJ. aht •-u • orlcunç Uıti ila fı .et-enin Ti iıçinİa kananı hak 

1( rbanıan ra nnın ~t- d 1 1'1'1ti..ı· oluyorlar N" • Te ödeTleri kitabı ır. 
1 le ın, burada _ . • umuneı 1 

oldugv .ne buyuk sarf hasta- l"latı 10 kuruştur 
Yotc unu hatırlat111agva l" b 

DOKTOR 

Bugünkü 
radyo 

programı 
tSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,30 konfe. 
rans, Khını Namı Duru (Radyo ve Terbiye) 
20 Hikmet ve arkad&§ları tarafından Türk 
musikisi ve halk ııarkılan, 20,30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,4ts Sulhiye ve 
arkadaşları tarafından Türk mwıiklsl ve 
halk ııarkıları, (saat ayan), 21,l:S orkestra 
22,1.5 ajana ve borsa haberleri ve erteaf gU. 
nUn programı, 22,30 plAkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 23, son. 
BtlKUŞ: 

19,0:S mektup kutusu, 19,17 aııkert bando, 
20,,25 konferans, 20,45 koro konseri, 22,315 
hava, haberler vesaire, 23 gramofonla must. 
ki. 
L01''DRA: 

lS,05 mandolin konseri, 18,35 dlnl yayın, 
konuşma, 19,35 oda muslklııl, 20,50 hatif or. 
kestra mualklııl, 22 karıtık yaym, 23,10 mu. 
siki, 23,50 orkeıtra konaerf, 24,3:5 ona. 
ROMA: 

y8,05 eğlenceli konser., 19,50 spor, karı§ık 
musiki, 21,115 haberler, konferans, 21,45 ka_ 
J'lfık Dıualkl, 22.~ komedi, 22,35 etlenceU 
konaer, 23,45 dans musikisi, fstirahatıerde 
hava, haberler. 

Bu •k1&nı ,.-hrtn muht.euf aemtıertnde nll. 
betçi olan ecunele-r tunla1'dır: 

~Ubetçl eczaneler 
İstanbul clheU: 
Emln&ıtt (Yorwf), Sirkeci Salih Necati). 

Alemdar (Ali Rıza) Beyazıt (Cemli), Şeh
zadebqmda (Hakkı). Akaray •(Etem Per. 
tev), KaragümrUk (Suat), Şehremini (NA. 
zım), Samatya (TeotUos), Fener (Vitall), 
Eyüp Dcftcrdarda (Arif), Bakırköy (Ker. 
kez eczan~sl), 
Beyoğlu ciheti: 
tııtıklll caddesi •(Kanzuk ve GUneş), Ga

lata (Sporldis), Taksim (Nihat ve Taksim), 
Şlşll (Halk), Beşlktq (Nail Halit), Ortaköy 
(Ortaköy eczanesi), Arnavutköy (lııfihalldlll 
Bebek (Merkez), Sarıyer •(Oınnan). Hulf3Y 
(Barbut), Kamnpqa (Vaaıt), 
Kadıkay clheU: (Uçler ve BUyUk eczane), 
Adalar elbet!: (Halk) 
üskildar ciheti: (İmrahor), 

ZA Y1 - 1200 numaralı eoför ebli
yetnamem ile 3948 numaralı araba 
muayene cü:ıdanımı ve kazanç karne. 
mi zayi ettim. Yenisini c;ıkaracağmı
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Sirkeci Vezir i.!kel.e.ti toför Hafİm 
~ uzum ile lakdlp Ki~nde sabhr. 

1 ,. 111,-1111 111m:ıaı:ma-. l••••••~-~~·-•ı~~•I r·· k Opratör UroloQ 
ur Hava Kurumu Süre~::t:~mal 

Yataklı Vagonlar 
Tenzllatıı abonman kaırıneoeırn 

Sosyete acentelerinde yakında satılığa çıkarılacaktır . 

MektepBIDeıre, Çocuk veonoeırna 
ne, Oku o ıonıre~:~öırDeırn lfilce: 

Mektep kitaplarınızı almaclan .... bir kere eıki tanıclığınız 

"VAKiT Kitabevine 
" uirayınız. ilk, Orta, Liıe, Yüksek ve Meslek ... Her okulun, her 

aınılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Ra•tgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va
ltit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

lhti•asa her yerde kıymet ver meli: (VAKiT KIT ABEVJ) 
de mektep kitapçılığında ihtiıas kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her •or guya karıılık verilir. 
ADRES: lstanbul - Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. 

Yapı işleri llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş: isteklilerin VC$ikaurı noksan tevdi etmi§ olmaları 
h.ueh:ylc • 27-9-937 tarihinde ihalesi mümkün olmayan Ankarada Mahmut pa
şa bedestanının tamir ve takviye inıaatıdır. 

Keşif bedeli 55.803 lira 7 5 kuruıtur. 

2 - Eksiltme 22-10-937 cuma günü saat 15 te Nafıa Vek ;leti yapı işleri 
umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı-
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferıi. evrak 280 kuru!? "bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek!ilcrin 4040 lira 20 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bizzat diplomalı yüksek mimar veya yüksek mühenldis 

olmaları ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ibraz 
etmeleri. 

S - İJin hususiyetine binaen·• isteklilerin, bu işi yapctbilccek derecede vu 

kuf ve ihtisası haiz oldukları hakkında Maarif Vekaleti Antikiteler ve Müzeler 
Müdürlüğünden alınmış ayrı bir vesikagöstermeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı satten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin)de vermeleri muktez,:dir 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3729) (6801) 

Zonguldak C. H. P. lly6okurul 
Başkanlığında o: 

Türk ocağından Cümhuriyet Halk Partisine müdevver Zonguldakta Kılbur 
nunda. Askerlik şubainin oturduğu bina ve altındaki gazino ve b~ton hah 
çe, berber, tütüncü ve terzi dükkanları 11-11-937 perşembe günü saat ıs. de 
Parti kurağında ihale edil:nek üzere51 gün müddetle açık arttırma ile ve 
bedeli peşin alınmak şartiyle satılığa çıkanlmrştır. Bedeli muhammeni 25 
bin liradır. İsteklilerin şartnameyi Parti bürosundan parasız alabilecekleri ve 
ilk arttırmaya gireceklerin 187 5 liralık teminatlariyle ihale günü Parti llyön 
kuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. (6578) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii ve mah:ı.llesi 

Maltepe Ynlı caddesi 
,, Manastır Caddesi 

" Küçük yalı 

İskele caddesi 
.. " ,, 
,, Fevziye 

No. Cinsi Muhammen kıy 
meti lira 

252/ G2 86 M2 arsa 43 00 
17 2 oda bir helayı müştemil ah§ap 

2 

21 
23 

181/ 1 

ev 100 
Hir çatı altında fevkani bir oda 

bir hela tahtani bir dükkan ay
rıca ahır kargir 
Kargir bir dilkkan 
Kargir bir dükkan 
2 katta birer oda bir hela sofası 

350 
100 
100 

\'ar ahşap ev 100 
Kartal vapur iskelesi yanı 532/ 5 149 M2 gazino arsası 100 
Kartal Çayırlar Kuru çeşme 1472/ 71 6433 M2 tarla 200 

Yukarda yazılı emlak ve arazinin hizalannda gösterilen kıymetlerle 11. 
10-937 Pazartesi günil saat 14 de satılacaktır. 

İsteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerini \'akti muayyeninden evvel Kartal Ma 
Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna mUracaaUan ilin olunur. 

(6580) 

lstanbul Sıhhi . Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Yapılacak i§: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi merkez pav. 
yonu ill§aatı. 

l:U.iyQk Piyangosu 686'.c~.,e~ide 17 Birinciteşrin 937 dedir. 

Muhammen fiat: 32600 lira. 
Beyoğlu lstiklAl caddeal Pannakkıpı Muvakkat garanti: 2445 lira. 

Bun~u ıkranıiye: 200.000 Liradır. 
ıo.oooan .başka: 40.ooo 25 ıooo 20.000,·ıs.ooo 

lır • . 'k ' • ' 
• 
811

K ' ramiyelerle ( ~00.000 ve 50.000) 
hrahk ·k· 

Dikkat: 1 1 adet mükafat vardır. 
Bilet alan herke,, 7 b' . 
tirr.ıiı !uluıımaJıdır. ııuıc.itctrin-93 7 ıünü akpmma kadar biletini cleiit-

lu tarihten ıonı~ bil~ 
""" Uzeriııdekı haklc l&krt olur .. 

Tramvay duralı No. 121 birinci Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinde yaptırılacak olan Mer. 
kattaki kez pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muayene hanesinde haatalannı her· 1- Eksiltme 20-10-937 Çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıh. 
~ ailn aat !t)-20 araaında kabul hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisypnda yapılacak. 
b eder. ,tır. 
:: 2 - Mukavelename, Bayındırlık işleri genci hususi ve fenni şartları, pro. 
:ı ... :::a:msa::·--- . 
:ı-=•••• -··-··· je ve keşif hulasası ile buna mü tef erri diğer evrak 163 kuruş mukabilinde ko. 

ZA yt - İstanbul ithallt gümrUği1- misyondan alınabilir. . 

nün 8931 numaralı beyannanıenin bir 3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
nüshasını ordinosu ile beraber zayi yazılı belgeler ve bu işe ben?.er 25,000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Veki.. 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski - letinden almış olduğu müteahhitlik vesikasile muvakkat garanti ma)sbuz veya 
sinin hükmü olmadığmı illn ederim. banka mektublarile birlikte teklifi ha\'i mektuplarını ihale saatinden bir saat 

Alber Bahar mahtumları evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (6667) 
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11 BiRINCi TEŞRiN PAZARTESi SATIŞA ÇIKl'tOR 

Şarkın En Büyük Şekercisi Qlan Hacı 'Bekir Zade 

Ü ID KARAM ELA LA R 1 N 1 N DA 
DÜNYA UZERINDE EMSALi OLMIYACAKTIR. 

HACI BEKiR ZADE ALI MUHiDDiN 

{ 

ISTANBUL: 
BEYOclLU: 
BALATA : SATIŞ VERLERi " 

" 
" 
" 

" " " 
" n " KADJKOY : 
" 

'-~i!i!!!*.:!HiSii!ii!ffiii::memm::iiiii!iiiiiiifiiii!iiiiHi!i!!!!i!iiii!!!i!!!ii!i!i!ii5!!!!5ii5!i!!!!i!iın=.r:.:::E.::a:ır:::::ı:ın::i!5=iiii!ii!i-:!!!!!lliH!!==·• ··········-·············••nıH:=mt::m ...................•................................................ ;;s; •••••• ;ca: •••••••••••••••• :a;ı.n •... --··············•· •----im••·------.. - mı .... ..... 
Taksim Belediye Bahçesi Geride 

.... 
Kalan Kabus ! HH 

ı::ı 
·ı=: lu: ... .... .... .... .... rka ı ıayn ro r ::il 
:ı.: :m Haval:ı.rın değişmesi hasebile bahc;cde rüzgar ve yağmurdan muhterem müşterilerimizi korumak için tertibat 
:m ve tadilat yapılmış olduğunu bildirmek le şeref duyar. Müdiriyet T. L. 43703 

• . :::=m:•;am::::::mmmr::a::::am;9ii1ir-9!!1:·!=-====i!Piltiiiiiiiim:;:ı:=-=!==!liii::mm ••••l•n•••:ı;r.; •••••• ~ .. =•••••••••-...a: •• .ıe1e.............. . ••·-··-·· .. ı::::::::ı::::: •••• ,:::::ı:mtma 

•-.-ADEMi i K . T i DA A~-
ve BEL GIEVŞIEKLIGDNE KARŞI 

• 

Birkaç dakika içinde en tahammül edilmez baş·- Tabletler• • Ker eczanede arayınız. ! !'oata kutueu 1255 Hormobln j -

ağrılarını dindirerek size neşenizi iade eder. 

1 
Romatizma, dit. ainir, adale ai nlanna, nezleye, gribe, üıütmeden 
mütevellid her mlü 113G ve MDCI larJ& kınJdıi- kartı en bt'i ve 
ıeri tesirli ilaç NEVROZlN'dir. lcabmc:til ı;mde 3 kilte alınabilir. 

....................................... ,. 
a a Gazinosu 

Memleketimizin güzide sanatkarlarından müteşekkil SAZ HEYETİ 

Bayan L 'n ın 
iştirakiyle açılmıştır. Telefon: 40335 

~uz ve 
Erkek 
. . 

F EY Z 1 YE--------· E E • 
ı . 

ıstanbul • Nlşantaşa 

Geceıı 
GQndOzlQ 

Memleketimizin en eski hu.susi lisesidir. Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat kolları vardır. tıtan

bulun en havadar ve sakin muhitinde Teıvikiye karakolu karıısında ve Teıvikiye camii ittiaalinldedir. Kayit 
için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon '44039 . 

Vatıh 
Yatısız UL Şi Kız 

Erkek 
tatanbul'un en eski ve ciddi özel okulu•lur. Leyli .hayatı için bine. çok müsaittir. Y:.J va • ilk • Orta kısımhra her gUn 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti def trli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk ~ısımda da ecnebi linnı vardır. 
Pek yak~rı zamanda otobüsler okulun önünden geçecektir. Betıkt aı: Yıldız Tel. 4.2282 ..... _. ........................................................... ... 

~~~~~~~---~~~~~--~~~~-~~~~~~~~--~~- -~~~~~~-~-~~~~~~~___;.~~~~~~~~__:_.~~~-_.. 

Satıhk yeni 
apartıman 

I!tanbul Aksaray Pertevni -
yal mektebi ka.rtısmda Ke -
mal paşa mahallesinde Selim paşa so
kağında 31 No. lı üç buçuk kat üç 
katında üçer oda bir katında dört oda 
içerisinde terkos, elektrik hava gaı.ı 
vesair müştemilatı havidir. İsteklile
rin içinde oturanlara müracaatları. 

ürolog· Operatör 

Dr. OS.\1..\N -S- ÜNER 
ldrnr Yolları, Bel so~uklu~u 

Hn~talıkları Mütohassısı 

\l ·1 L\ t'!l•' Lı ! il; •,ili .\ 1 1 ·ı· '1..ı ··.ı·I ı .... , 
\ .. , , 1' 1 J.1: 11.~ '1 :"" 1 ! T 1 ' I 'I 

BUZ hekimi 

Dr.Muıal RamiAgdın 
Muayenehanesini Taksim. Talim an~ 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 
nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maad:ı hergün: Oğleden 
conrn saat ikiden altıya kadar 

Kfmyager 

~~~i~~~~~~~u~r. I 
BilQmum tahlilit. Eminönü F.mlik 1 
n Eytam Bankası kar§ısında İzzet 

Bey hanı. 1 


