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idaredeki mahareti f evkalidedir ,, 

~ AtatUrk manet•roltırda ltJm et ln~nü ile berobtr 

AZlll taleb lef 
üç · oldu 
ekirde de bir· talebe 
i ağır surette yaraladı 

13 ~uel) - Me?'fln dersindeıt dönen Mehmet, bu denin 
fc>lıı'a burMI& dı' bir ta. mualllml Abdtllvahldl önllnt çıkarak 

~ ..... YUidu. eebır b\ı cln.a.. 
~~ ~"-+f !ctııde•UP- ra. ... ı lcUatillt atn' auntte yaral&l'iUltlr .. 

• len bi talebeelnden lılehmet _ Ağır yaralı muallim haat.arıeye kal-
e Uat ilste ayni amıfta fen dmlmıt, Mehmet adliyeye verilmittir. 

--- ' arakış basflrmak 
,,, .; üzere mi ? 

lllcQ fırtınadan iki deniz kazası oldu, 
~ı Bulgarlstanda kar başladı S ~ reee te'krar yağmiy& baş. hunet en az 14 5 en fazla 17 bu sabah 
~ ~tınur dün akpma kadar 1~ dereceydi. Fırtına esnasında rUzgL 
~~ b~ alqaın saat 17,30 dan rm sUratl saniyede 21 metreye çık -
~ 

1 
ire bir fırtına çıkmıftır. m11br. Dün ubahtan bu sa'Jah& ka • 

'~lece liddetlenmişUr. Fırtına dar p.ğan yağmurun mlktUI 28 mili. 
~ ~ 0lınakıa beraber bu sabah metredir. 
~ 'i: etmlttir. DUn bir f ırtma da .AnJn.ra havali. 
~Va. ta&yiki 755 milimetre, sU (.Dmıaı 10 vftCtlda) 

Atatürk orduya 
selamını bildirdi 

Manevra ordusu yarın büyük 
bir geçit resmi yapıyor 

Mareşahn 
orduya tamimi 

Ankara, 13 (A.A.) - Atatürk. ma
nevra eınasında her iki taroıfm hareki· 
tını yakından takip etmiıtir. Ordunun 
dl.Siplin ve enerjiıin=, ıubaylann vukuf 
lu cayretlerini ve büyük kumandanlu· 
i:la yüksek •evle ve idare kabiliyetini bil· 
yük mcmnun:yet ve takdirle mUıahede 
ve tesbit eylemi9tir. 

(~mı 10 unct<cl.4) 

JlaMvmlarda At4li.lr1c 

Atatürk 
An karada 
BOyGk ıer manevra• 

lardan dindi 
(YG.ııM 10 "tteıı aayftlda) 

BiR KAÇ 8ATIRLA 

Dr. Olbels'ln 
bir palavrası 

• 
Kahramatı Jlcı1&rıtef~ler ı.tffrala.at 1ıaUnd6 

ltalyaya· son 
bir fırsat verildi 

· Ademi mldabale komitesinde de 
anlaşma JOlana girmezse 

lngiltere ve Fransa hareketlerin
de tamamile serbest olacaklar 

Londra, 14 (A. A.) - Ademi mll· ı 
dahale komitesinin gönüllülerin ıeri ça 
lınlmaaı meselesini aUratle intaç etmek 
Usere \:umartni runu içtima& davet 
edilmeainl iyi malOmat almakta olan 
~ mehatili P'ranaız - lngiliz görilt 
melerinin ilk aafha11 olarak göatermek 

1 
tedir. 

Lord Plymoutbun ademi müdahale 
k-omiteainin celsesini açarken milzakera 
ta tullW nWıiyeti vermenin mahzurla
mulan bahıedeceti muhtemel görül
mektedir. 

Bu auretle ittihu edilmit olan ka· 
rar, uaul meıeleıinde Romayı tatmin 
etmektedir. 

Bu aayede Romanm ve hatta Moa-

korun tqriJd mesaide buJunacaiı ilmid 
edı1mektedir. ı 

Franaa ve İngiltere tarafnicluı 
ittihaz edilebilecek olan tedbirler, bu 
.an ualqma tedbirlerinin akamete ut 
ramuı takdirinde Pariı ile Londra an 
arncla diplomasi }"Olu ile cereyan ede
cek müzakerelere zemin tepi! ede
cektir. 

Admi müdahale ıiıteminin if11a et 
ıııeai halinde bu keyfiyetin akidleri taah 

hüdlefinden ibra etmeainin metru ve 
muhik olat.:ağı mUtaleaımcla iarar edil 
mektedir. 

Eden, dün aqam franau sefirini 
kabul ederek kendiaine nazırlar mecli

( Deoomı 10 uncuda) 

Blsdell bqka berkeetn, y&n1 Kemallat re. 
jlmden tıqk& bir rejlmlJı lkl Rratı vardır. 
Blriat memleket içinde cO.tertr, d1feriDl 
memleket dıfmd&. t' 

Memleket içinde ~erilen Mır&U& memle. , 
ket dlfmd& ca.terilen wratm blrblrtne ben. 
zemedittnl lıalkm hlaetmemeıd için Nul 
Almanyanm bUldutu u.uı l8e m&lQmdur: 

Matbuat hi.lrrlyettnln ortadan kaJdmlmuı. 
Ve Or. Göbels adlı, UUput ~aplı bir DeuL 

acblaııd vatanclqı, demokr&ll lehçulnde iL 
Updat adı ftrlten bu keyfiyetin lyt tatbik 
edllmulne ncsaret eder Almanyad& halka 
1Öyl•n11en .&ılertn ak.lhiı labat eden yazılar 
Alman mllleUn• duyurulmaz. Binaenaleyh 
memleket içinde göaterUen ıurat m•mleket 
dıtmd&kl Alman auraWe tekzip edilmez ... 

Bunu daha .ı;uı bir ifade ile ve kıllte ha. 
Unde kullanılan kellmeat ile de M!yllyellm: 
CoMOmmaUon interleure derler buna. 

Yani d&hllt yutturma.. · ' 
Halktarmı, lııllb&U& kendi dllfUncelerlnln 

clhan§ilmul olac&fm& inandırmak laUyen re.. 

jimlerln bUyUk kongrelerinde bu nevi "dahl..I 
ır yutturma,, lar& çok te.adtlf edlllr. 

tıt• Nurembergde yapılan 110D Nazi ko1L lngUia f~t'leri lideri Jlosley'in bir naıtuk slJylemek isterken 1tal1c fanı. 
-""nde, Atman Nuyonal SoııyaJlzmlnlnj f -.:ı- t t ~.,ı.:ı • ~~yede muvatfaklyeUe lnklf&f etmekte ı,_ GfG u.-..ugaınu ya.ımııtık. ~imi.: bu betba1ıt hGtib& göderi. 
oldufunu fddla eden Almanya propapnda yor. Solda Ülf yağmu"' ba~Zadtğı, aağda lıa~ ibin yarlZanı.,!& göriilmektdr. 
~ 'bti:F!• bir uJd llber &'e.tenDlf oıu,or. , 1'0fWt ıidmi h mdu1c a6y'Zmne t~biirillden 80nra haataM11!J._~ 
... HABiR tnılfftl'· 
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L·ondra konferansıriıA 
talii ve dokuzlar mu
ah0desinin istikbali 

Yazan : Şekip Gündüz 
Ingiltcre mütemadiyen ihtıyatlı konuşuyor İngiliz kabinesi cihan sulbünü 

kuwetle:1dirmek için silah patlatmayı bir \'ası~a olarak kabul etmemekteki 
ısrarını yine gö7.C vurdu. İtalyanın verdiği cevabın lrgiltcreden gö1eceği muka
bele, şimdilik, yine bir notac.farı ibaret kalacak. Acaba. bu ikinci nota ltalyadan 
başka türlü, y:ıni sadra şifa vE:rir bir cevap alabilecek mi? Böy!.'.! l>:.r mukad
aer suale !ngilterenin çok ç:ı'ışkan hariciye nnzrrı Eden şöyle bir C<'Vab verL 
yor. 

"- Hiç durmadan ve yorulmadan milletler ara mda sulh ve anla~ma un
surlannın Vücut bulması jçin çaJrşacağrz.,, 

Demek oluyor ki bugüne kadar dünyay:ı altüst eden ve ne giin kanacağı 
kestirilemeden sürüp giden korkunç hadiseler. metodlarma d~vamıı bir sada, 
kat gösteren lngiliz dış sıyasasında en ufak bir hayal kırıklığı yapmış değil
dir. 

Acaba hakikaten !ngiltere, dilnya u fuklaur.ın karardığı gün h!t:liscleri tet. 
kike vasıta olarak kullandığı gözlüğü burnundan çekip atmak için ortada bir 
sebeb bulunmadığı kanaatin:lc midir? 

Bize kalırsa, Amcrlkadan her an şiddeti ve vaitleri ~rtarak yükselen mü. 
uhcrct sesleri karşısında lngilterenin bu soğukkanl!lığı ancak şuna delalet 
cife bilir: 

"Dokuzlar muahedesine d'lyanılarak davet edilen konferansın toplanama. 
rnasını mucip olacak bir harekette bul unmamnk.,, 

1talya'nın, Japonya'nın, Amerika ve Rusyanın bir masa etrafınh toplan. 
masıru mümkün kılacak olan bu konferansa Londra ehemmiyet vermektedir. 
Zira, bu konferanşm toplanmasına esas olan Vaşington muahooesinin, bu 
:rnuahedede imzaları olan Jap•mya ve İta.lya tarafından resmen ktymettcn dü. 
§Ürillmesi Pacüique meselesinde "bir başka hareket şekli" aramakta olanlara 
J>ugünkünden daha fazla hak verdirebilir ve o takdirde Pacifique''.le girişiiecek 
her cezri ve zecrl hareket milletler arası siyasi münasebetlerinde İngilterenin 
Ve medeni devletlerin daima aradıklanmeşruiyet formülilne uymuş olur. 

'Burada, birkaç gfüı evvel bir İngiliz _ Fransız notasına verdiği cevapta 
(Devamı 10 uncııdo.J Şekip GUNDOZ 

COMHURIYET'de: 

Unlverslte ıstedljlmlz 
müessese olmadı 1 IH1ftllnawımın _________ _ 

Yunus Nadlnln bogllnkll bqnınkalesl 'ü.nl-} KURUN' da 
'eratte hakkında.dır. Ecnebi profe&arlerın ta.) Sulh kuvvetleri 
lcbo okutmak, adam ycUatirmelıt · ve Dml 
yUJaıcltmck yolunda çalışmaktan sanki bll-
11tb.Iuu ,.c bilbaSSa. uzıllıı klllmaya 1tına eder 
gibi bıırckct ttılderJllGen ftkA)'CUo yar.ısına 
b ilnyan Yunu NadJ, ııaaJoııal sosyalizmin 
tuıtlsemlt hareketııo Almanya haricine ntılan tasından çok gtlzel bir 17ey olduğunu ~yliye. 
lllm adamlanru sanki oku.yon işporta mal. rl'k diyor kl: 
lan Imla gibi adeta toptan almaya mUsııraat li!r zamanlar birbiri ile en kanlı mUcadcle 
cttlJtlrnlz.t,. ılillllyerek diyor kl: tecrUbelcrl geı;lrmi§ olan TUrk ve Yunan or. 

·•- Açık konuşmak için ortada. mnddl ve duları bugün blrblrindcn ayrılmıız bir bü. 

~~n:;! :r~=:~n b~:~~~d:~~~~ tUn olduğu &lbl Tllrk \'C Yunan milletleri de 
kavclelerle Avrupan'in her tnrafmda tasavvur birblrlııden ayrılmaz dost ve müttefik birer 
ettiğimiz yüksek i&lcrl görecek llyakaUeri memleket olmuştur. Bunun en açık delili ise 
biz her zaman angııje, cdebll1rdlk Hiç olmaz ilk dc!a Türk ,.e Yunan dostluk muahedesi 
sa böyle aceleye gclmlyen blr hu~urla bunla. ımzalnndıktruı sonra Yunanlstruıın birçok sL 
n seçerek getirir ve mukavele şartlarında yası değlşlk!Uder, hatta rejim değişiklikleri 

yalnız bizim tarafın değil, öbllr tarafın dahi geçirmiş olmasına rağmen mevcut dostluk 
tam bir itminanla. kıı.bulünU temin etml§ bu. 
lunurduk. Ne yapacağını bilerek ,,.e bunu 
kabul ederek gelen adam burada ona göre 
çalışırdr. 

esasının en ehemmiyetsiz bir zaafa uğrama

mı§ olmasıdır. Ttlrk - Yunan dostlu~ A vru.. 

panın siyaset tııemini aıuıst eden bUyUk fır. 
Sözterfmlzln şlkAyeUl ccrcynnmdan ıııczl. tmalar kar§ısında pervasızca. göğtls açan 

yorsunuz ki 'üniversitedeki yabancı hocalar- Barsılmnz bir kaya manzarası almıştır. 
dan bir kısmınm 1Ayıkı veçhlle çalı§mamakta Ayrıca memnuniyeti muucip nokta §\[dur 
olduklarından flkAyet ediyoruz .. SalAhlyettar kl lmrşılıldı bir dostluk ııe gcçml§ln acıltlı 
hU}cQmet daireleri mesailerinde Türk muavin 
lerinl yanlarına aımamağt bilhassa iltizam 

<ıdcn bocalar bulunup bulunmadığını lJirıız 

ciddice bir tetkikle "kolayca antayabillrler. 
Halbukt biz bU hocaları aynı zamanda bern.. 
berlerlnde ça~ak Türk muaVinlcrl, yetiş
tirsinler diye getlrmlı;ıtik. Göz önündeki vıı.. 

zlyeti bizim maksadımızın telif etmeğe lm
kAn yoktur 

İnsanın bu zatlar TUrklyeyc ge\ell /. vrt4 

p:ı.hlıktan çıkmııılardır diyeceği geliyor. Av. 
rupada bu kıratta adamlar, belki bizzat ken.. 
dllcrl öyle. y&p!L{lardı, mm yolundaki çalı§. 

malarından ortaya y nl yeni eserler, yeni ye.. 
nl bulutılar koyarlar .. Biz Unlver!ltemizc yeni 
'.Avrupalı tıllmler getirerek bUhnssa bu meto_ 
dun bizde de tee83Us ve lnkfşatmı istihdaf 
etmiştik. 

Hant eserler, llanl araştırmalar, nedir bu 
hepimizi boğa.cak hale gelen kısır ilim baya. 
tı? A vrupada bQyle mi çalııırlar, A vrupada 
böyle mi çatışıyorlar? SUs lçln ml UnlversL 
temize muka,·elcll Alimler getirdik? 

Biraz çiy gibi gllrUncn bu aöZlerlmlze ba.. 
kıp saHUılyctli vazifedarlar ve ala.kadarlar 
dunırken Üniversitedeki bu aakaUıktan iki 
de bir yalnız bizim şllc&.yet etUğlmlz garip 
görUlmektcdlr. Bu mcvzua temas eden her 
kes ilme ihtisasa hUrmet.sızliklc ve sabotaj 
yapmak ft',:ıınlle susturulmu§lur. Herkeıı kö. 
ı;ede bucal:ta acı acı lconuşuyor da l_şte btL 
nun için kimse derdi o::-tnya dökmeğc kcndL 
sinde ce.sarct bul~:~·or. BLZ b!le acı çaresiz. 
llkler fr;inde çok ~ecre kendi kendhıılzc bu 
çıh."m.u.dan Jmrtuım~klıJı"muzı akdolunan mu.. 
r.a·ıe!elcrln blttne'-~:ıe talik etmek zaruretini 
ı.ı~mt!l!zdlr. 

F~at n:l:ayeL t.!r ll\Uk&veledcn kurtul
~'!ı. lı;in ımıthl<n onı.:ıı bltmesl."ll mi bekle.. 
'l!,k l~dır': Mukavele yaln~:-: bizi mi bağ
lıyor? Ahkll.mı 1C'r:ı olunmaynn mukavele 
ytit:Ul'Ulem"ue k•:ıdlllSlndcn bozulmu~ olmaz 

tarih sayfalarını ebedi surette kapatmıı olan 
Ttfrk ve Yunan mlllctlerl bu yolda yalnız 
kalmamı§, Balkanlarda Yugoslavya. ve Ro.. 

manya gibi gc.rçektcn sulhperver oian iki 
milleti daha yanlarına arkada§ buuımu~lar

dır. Böylelikle Türk _ Yunan dostluğu dCSrt 
köşeli bir Balkan antantı olmu§tur. Türle -
Yunan dostluğu bu mUbim tccrllbeye ba§lan 
gıç olması noktasından da hususi bir cbenı.. 
mlyetı haizdir 
Yakıa lplid; iki taranı Türk _ Yunan dost 

luğu, sonra dört taraflı Balkan antantı 
sadece Balkan mlllcUcrlnln kendi mU~tcrek 
saadetleri lı;ln kuurulmuş bir sulh 0.9erldir. 
Fakat Avrupanın Balkan harici köııelerinde 
sulhu bozmo.k fsUyecek olanlara dalma bu 
sulh eserinin kuvveUnl hesaba katmak mec. 
burlycUnde bulunuacağı için Balkan antan-
tmın, dolayıslle, insanlığa hizmet ettl~inl de 
kabul etmek t(lzımdır. Bu IUbarla Balkan 
antantına gırmlş olan mllletler insanlık tarL 
hine karşı her vakit yüksek bir alın ve açık 
bir vicdan ile hesap '·crebillr. ------
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Gllneoln dotuıo Gllnf'3IR bahşı 
6~ ı~· 

Vakit Sabah Ojtle tklndl :.ıt.eam Yatcıı• lmsaı 
,,48 12,00 1:5,07 17,34 10,0t t,30 

Çok yaşamanın 
sırları nelerdir ? ... 

Bu yazı, ne tıbbi ne de fazl& !ennl e. erler_ 
den iktibas suretile vUcuda getirilmiş bir 
makaledir. Takip olunan gaye daha ziyade, 
seksen beJ!nl bulmuD ve her manuile dinç 
kalmış ihtlyarlarm uzun ve sıhhatli hayatla
rmı nasıl muhafaza ettiklerini, sıhhat ve neşe 
içinde uzun bir ömUr aUrmenln nasıl mum. 
kUn olduğunu anlatmaktır. Esas.en hayat 
hakkında. en Clofru mali'lmat t~rUbc kaynak 
larına lsUnat etmiyor mu? 

Sıhhat her §eyden evvel anadan ve baba
dan irsen intikal E"den bir hazinedir SıhhaUlız 

an'.l ve babadan gürbilz bir çocuk doğmasına 
lmktın olmadığı gibi, sıhhatli ana ve baba. 
nın çocukları da eloğ11mdan sonra ciddi bir 
hastalığa maruz kalmamak şartUe muhak
kak ııurctte kuvvetli \'C gllrbUz olarak yetL 
ıılrlcr 

Sıhhat kaidelerini değişmez k&n\,lnlar ııek.. 
llnde tell.kki etmek yanlııtrr. Size iyi gelen 
bir şeyin mulıl\kkak surette herkeıı.e iyi geL 
mesl şart değildir. Bazı insanlara sUt kadar 
ho.zmı kolay bir gıdanın dokunması, bu iddi
ayı lsbat etmeğe klfl bir delildlr. 

nın ruhunu açan, gönlünü ve gözünü 
doyuran .şeylerdir. Bunlardan her fır -
saatta azami istifade etmelidir • 

Yetmiş tel:i.z yaşında olmama rağ -
men her sabah hala yedi sekiz kilomet
re yol yürür ve hiç te yorulm.ar.~. 

işte şu kısa sözlerle tecrübeme na -
zaran uzun ve sıhhatli b:r hayat sürme· 
nfo nelere Vabeste olduğunu izah et -
miş olduğuma kani bulunmaktayım. 
Kaidelerimi bir daha tekrarlayayım: 
. Erken kalkarak sabahlan ormanlık· 
ta bir gezinti yapmak. mümkün olduğu 
kadar taze hava teneffüs etmek, yemek 
hususunda akıllıca, içki hususunda da 
mümkün olduğu kadar az •:çmek sureti
le hareket etmek ve çok çalı~mak uzun 
ve sıhhatli ömrün başlıca ıartlarıdır. 

* • 
(Bu seri makaleye devam edeceğiz.) 

Ne de her insanın ihtiyacı birbirininkine ---------------
uyar. Bazı insanlara be§ altı saat kUI geL 
dlğl gibi bazılarına da sekiz dokuz saat uyku 
llzımdır. 

Ancak bu mutalealarla, umumt sıhhat ka..; 
ldelerln! mütemadiyen lhlı\l edenlerin dofru 
hareket edeceklerini ka.ııtetmek istemiyoruz. 
Her ne oluursa. olsun hayatta bllhtuıııa !!rat 
son derece tehlikeli blr fUyattır. Hemen her 
tUrlU :kötUIUkler bundan doğar. 

"Çok yaşamanın mrlarmı,, uzun yapamış 
adamların bu hususta yazdıkları eııerlerden 

ikUbaıı ediyoruz. Yukarıda da an.etttğfmlz 

gibi tecrUbeye istinat eden bu hakikatleri göz 
önUne korken bunların Londra ~ledlye re_ 
isi Slr Vllliam Pryke, İngiliz mebuslarından 
R. Clynes, Slr Villiam Orpen vesaire gibi 
hem uzun, hem de çok sıhba.Ul ömUr sUrmUş 
!ruıanlann yazılarından alındığını aöylemelL 
yi:ı:. Bunları herhalde okuyuculanmmn a!Aka 
ile takip edeceklerine eminiz 

itidal, erken kalkmak ve 
çok çalıtmak ! 

Londra belediye reisi Sir William 
Pryke uzun ömrün şartlanm yukarida· 
ki üç maddede hüliaa. ediyor ve ~öyle 

diyor: 

~- 78 yqıny ojıaaklı~e 
ve u p ldek ba.q7h;attaT~m • 
na, wa·., ....... ~rtu> -
lığım jtiriyle uh111 ömür p.rtlarını 
- kendi tei:rü'belmme göre - uyaca
ğını. Bence uzun omrUn dört prtı Yır· 
dır: Her feyde. itidal, a~r npmak, 
erken kalkma~ ve çok _çalıpa'k. 

78 yıllık bir ömür sürdilfUm halde, 
h3.la spor ve açık hava zevkini kaybet
mit değilim. 

Uyku mese~i bence sıhhat üzerinde 
sok mUcssir olan lir iştir. Sekiz saat 
delibiz uyku uyumayan insandan er -
tesi gün için hayırlı i§ler beklemek ha-
tadır. ' · " t ~· · y; .. 

Yemek meselesine gelince, herheain 
bu husustaki zevki ayrı olatilir. Yal -
nrz fazla yağh etler, bilhassa domuz 
etinin sıhate muzır olduğunu kat'i ota -
rak iddia edebilirim. Çok yağh balık -
ıar ve bilhasaa tuzlu balıklar da mide· 
yi müth.:§ yoran gıdalar arasındadır. 
Sığır ve koyun etini de her güne bin • 
ltlirmekte bir mana yoktur. 

Bunlara mukabil beyaz etler s:>n de
rece faydalı ve uzun ömür üzerinde 
müessir olan gıdalardrr. Sabahları 
kahvaltıda yumurta, süt, ekmek, reçel 
ve tereyağı gibi daha ziyade hafif şey
ler terc:.'h olunmalıdır. 

içki meselesine gelince ... 
Hi~ bir mide yoktur ki uzun müddet 

bunlara tahammül edebilsin. Bilhassa 
sert içkiler hem muzır, hem de ömrü 
kısaltmak bakımından müthi§ tahrip 
edicidfrler. Ayni zamanda asabı fev -
kalade bozdukları için ömrü kısaltırlar. 

Cigara meselesine gelince, b!r çokları 
tütünün sıhhat üzerinde fazla tahrip
kar tesirler yaptığınl:ian şikayetçic'fr -
ler. Halbuki ben kendi hesabıma uzun 
scnelerdenberi tütün ve cigara içtiğim 
halde şikayet edecek hiç bir fenalığiyle 
karşılaşmadım. Tütünün c.:ğerlerime 
ve teneffüs cihazım üzerine hiç bir fe
nalık yapmadığını açıkça söyliyeb:li -

' r.:m. 

idman 
Bir insan için, spor zevkini k~ybet -

tncmek esas olmalıdır, Ancak ağır spor 
larm da vücudu ezc.1,;ğinc ve sıhhat üze
rine fayda yerine zarar verdiğine kai
lim. 

Bence, sporların en iyisi yeşilHk ve 
çiçeklerle bezenmiş ormanl;klarda sa -
bah ıezinti.leridir. Ağaç ve çisek inta -

Ha tayda 
fdart kadroda 

12 dllAt yapılıyor 
Antakya, 13 (Hususi) - Halayda 

idari h<>~ırhklar yapılmaktadır. İlk iş 
olarak Sancak za.brtası takviye ediL 
miş, mevcut polis kadrosuo:ı 60 me _ 
mur ilave olunmuştur. Bunlardan kır
kı Antakyaya, yirmisi !skenderuna ve 
rilccektir. 
Diğer mülki teşkilata kadrosunda da 
şimdiden değişiklikler yapılmasına 
başlanmıştır. Bu meyanda S1ncak mu 
hafızı Bcragi ile diğer bazı rücsanm 
yeni vazifelere tayinleri için Şama 

müracaat ettikleri haber a lrnmıştır. 
Yeni delegenin gösterdiği hususiyet 
ve disiplinli hareket Hatayda çıkan 
hadiselerin önUnü almıştı:. 

An karaya 
ı gündüz treni 
Haftada dört gUo 

~ sabatiları kalkacak 
Ankara ile İstanbul arasında seri 

ve gündüze mahsus bir tren daha ila
ve edilmiştir. 

21 ilkteşrinden itibar(!n işliyccek o
lan bu tren Ankaradan p'izar, salı, 

~arşamba ve cuma günleri saat 8,20 
de kalkarak Haydarpaşaya 20 de va
racaktır. Haydarpıı.~adan pazu, sah, 
perşembe ve cumartesi günleri saat 
9 da kalkarak Ankaraya sa.at 21 de ge 
lccektir. 

Bu katarın lokanta vagonu olacak 
Vt? yolculardan ekspres ücret farkı a. 
lrnmıyacaktır. 

Abdürrahman k6ytt 
sıtmadan 

kurtarılacak 
Dahiliye vekili ve C. H. P si genel 

sekreteri Şükrü Kaya manevra saha.. 
srnda Abdürrahman köyü halkı ile a
lakadar olmuş ve köylüle":'dtn köyle
rinin yüksek ve havadar olmaama rağ 
n1en bu yıl sıtmadan mUteesair olduk. 
Iarını öğrenmiş ve hemen icab eden i
laçların gönderilmesi için Aydın va
lisine emir vermiştir. 

Ja'P<>n kumandanı - Mukavemet 
ediyorlar h4t ôyle ~ aiviZ Çin halkt.
na biT1cag "mılh beyanname.si,, d4ha 
atm. 

Jo.p01ı fll!JY"TtJCi - Peki kı.onandon! 
BeyattnameU,r ne Toalıibr~ ~ ~r 
'lc«Zoluk ol.mn 1 

B ç;lsa:bali bir vecize kitab~ 
~yordum: merhUJll ~ 

Necdet Xestelli'nin Süzme 161'!'; 
Okuyorddm diyemiyorum; çünJdl ~ 
zn kitablarını, satır, sa.yıla ~ 
takib ede~· k okuniiK kabil olrn, 
Insan bir ·zre ondan evelki ve~ 
ki arasınd bir münasebet anyor. ~ 
zaman bul:rmıyor; bulamayınca. d~.ı. 
kılıyor, anlryamamanın verdiği b~ 
tı ile sinirıkruyor. Vecizelerin i~_. 
devamlı bir\ çahşma ile d~il. a.1!:. 
akla geldik~ bir deftere kaydedJll""" 
olanlarıdır. Onları okurken de btı ' 
retle hareket: etmek daha doğrU oto1 
P rasıra kitabı açar, sayıfaıara ı' 
gezdirir, o gUnkil ruh haletini:.t o1 
g-un bir söze trasgelince onun ü~ 
dü3Unmeğe ~layıp ikltabr ka~ 
nız. Veci7.eltt<Ien bekliyebilece~ 
en bliyük meziyet doğruluk değil, 
düşünme~ ~ketmek kab!liyetidil':.ı 

Süzme söz~'i kanştınp sayıfV' 
arasında düşincemi tahrik ed",; 
cümleyi arıyorllum. Birden gösl~ 
şu vecizeye ili~ti: "Ölümden ko~ 
yan cesurdur. takat felaket ve ~ 
taptan korkm~an daha çok c~ 
dur.,, Belki çok ldefa .söylcnilınif -1 
söz... Fakat b~ok kimseler ta~ 
dan muhtelif zamanlarda vr. rnuhW 
sebeblerle tekrar edilmiş olm.,ıo' 
rağmen ne doğruluğuna halel getıııif' 
ne de yanlıf olmaktan kurtulJJlııt 
Hem doğru, hem,yanlış diycrum: 'tJ 
vecize böyledir. ~r bakıma onu, h•~ 
katin ta kendisi ciye k~ılar, bir lı" 
kıma da hakikatle onun arasında lı 
bir münasebet buf;amayrz. ./. 

Bu sabah o sözu hiç de doğrU b~ 
madım: ölUmden iorkınamak hİÇ /1 

cesaret alameti değildir. Hattı derı11~ 
bilir ki cesaret ölüme kar,ı ı·oya.n, cı• 

yenmek istiyen failetlerin rn~~ 
dur. Kahraman hiç blr zaman öluY 
razı olmaz; o kadar ki ona inaDJll,ıı 
onun geleceğini heseba katmaz. J{sl" 
raman hayatı sever; b~uıı Jcıe {! 

• ölUmü jstemez, ona trazı olmaz, 011~ 
],a.,.aı, ~, 1\Mı. o 1 • ..ı..ıo.ı l\J vıuuıtJ 

yun eğmenin en büytiik al\:aklık olcJll' 
ğu söylenebilir. . 

F elaket ve ıstırab için de böyl~ 
Istırabın her nevinde - }ani geıv 
maddisinde, gerek manevisinde - j~ 
m bezdiren, yıpratan, en güzel ~·ıı.JV~ 
larmı körletip cesaretini kıran bır Jıdl 
vardır. Cesur adam, cesaretini se". 
ği, onu kaybetmemek istediği ift 
ıstırabdan korkar, ondan kaçar. 

- kenceni~n-k-;hramaöiirıhl1C" ni~~ 
yet yendiği malumdur. O halde ~ 
adam ne için ıstıraba, <:esaretini ~ 
cak olan f eli.kete razı olsun? ni( 

' ondan kaçmasın? 

. Biliyorum ki Raif NecdP-t Kes~ 
gayelerini tahakkuk ettirmek için .. ., 
mcği de, ıstırabı da. göze alanl~ 
bahsetmek istemiş. R~kkı vır; h ıJıf 
var ama veclzc, asıl fikrimizin Y3 ,. 
•anlaşılmasına, hatli hiç anla!iltlınsJ'l 
sına en mUsaid yoldur. 

Nurullah ATA~ 

Arap harfleri 
kullanan mualllml'! 

Maarif vekaleti muallimler h•~fll' 
da bir tamim yaparak bazı direkt' 
vermiştir. riP 

Bunların en başında. mualli~ 
gerek yanlarında ve gerekse oku ,. 
ve dolaplarındaki eıyalan arasın.eli t 
rap harfleriyle yazılmıı klğıd ve 1'ftl 
bulundumıamalarıdır. ,pi 

Muallimler bunları katiyen Y 
kullanmiyacaklardır. ~ 

Emrin aksine hareket eden nı ; 
ler yapılacak ani tefti§lerde tesbit. ', 
lip haklannda zabıt tutul&:.ı.:alc aynı 8 
manda cezat hükümler de tatbik eor· 
cektir. tıl' 

Cezai hükümler suçu itliyetıl 
• karft pek ağır olacaktır. ~ 
--~~~~~~~-.....,,,,,,, 

OtobOs kazası 
Maçka. - Beyazıd hattına i~ 

3253 numaralı otobüa diln ,ecei 
taemda. Teşvikiye camii önilnd!f. 
numaralı o~ biletçisi SaWı ~.:.. 
çarparak sağ ayağmr kınnıstır. ~ 
çi hastaneye kaldı:nlmıı, §Oför 
:va.kalı.nmlftır. 
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4\~~ff!: 
~rraeca Refık'ln 
an1 hlYıv Dyetı 

6DdQ 
Bazan b" 

lunuza • ır eser okursunuz! çok ho 
gıde·· k d" k nd' · • • en ı e ınıze • 

~ - Ah ıtunu ·· ıı·r· · . ·· b"l QeYdiın 
1 

• : n mue ı ını gore ı • 
l{ ·dıye düşünürsünüz. • 
ar§ınızd h 

nız !ah . a ayalen canlandırdığı-
dinıd' ııyet belki Fuzulidir, belki Ne-

Ya Çel~~· ~elki Nainıadır, belki Evli
Fikreı ... ıdır. Yahud Ziya paşa, Tevfik 

Bunlar b" 1-r. ırer manevi yarım ilahtır-

Sonra, garp .. 11·n . v· to, Sc mu:: ı erı, ıctor Hu-

li hakespeare ve daha bin bir isim. 
ayattı k d' . dıl\ıt en ılerıyle karşılaf&ay· 

lllct ~ne kadar merak, tecessüs ve hür 

faJJer llyardınız. Bunlar hakkında ibti

l-'ahtJd Y.apılıyor. Heykeller dikiilyor, 

doı111u dikilecek. Merasimler için nuç 
p Para sarfolunuyor 

b· akat bu .. 
ır Ço)t gun de aramızda yapyan 

"ardı, }dbu k~bil insanlar vardır. ve 
y~ b" esela Abdülhak Hamid, Şa
l' ır asır 
ı, bir Ne . evvel yaşasaydı, bir Fuzu-

1?\ibc dun kadar merakımızı ı.:elbet 
ı tele • • 

bir t•Jtı fl'lt}"dı? Onu görmemiş olan-

o, öıarn: v•tandaşlarımızın nazarında 
ta~ .. nden sonra ayni irişilmez tahi 

}'a ~ Yiiksclrnerniş midıir? Keza, Yah-
enıa1 t 

bu lltUJ •·• nşallah çok yaşar. Fakat 
b • .ı et k,.rıd· . • lb b' .. "'ll~tek . - ısını e ette ır gun kay-
S~t"n lır. O zaman kıymeti bilinecek. 1 .. , .. 
Ct, iller U~un yazılar abi.::Je]er, miting

asını 
l3ug·· . 

l!İ~i. traun Yahya Kemal, sizin benim 
d trıvaya b' • b" e otu • vapura ınıyor, ır ev-
'"b ruyor Gı"deb'l' k a· · 1 ·· •· ı-. ilirıi . · ı ır. en ısıy t goru 
tetf nız. liadd" • d • ı en ızatın e onun tarıh-

tıır, b•z:aıneş~ur şairlerden eksiği yok
ki "iu n hoyle düJünüyorum öa, es

nanın 
'l'llabUdı faniler arasına karışmış 
1 arı 1r·· U 
ilr da . <>0 Z mün önüne gelir. Bun

ı~te b. 1 
. bı.-ıı: ız erin arasında yaşıyor. 
1ıı, t lıh 

arıdr. 0 . rned Refik de böyle bir 
~ naz:i] tıld cild es~rleriyle, aramı-
1Ynıeti b?1?1uştu. Tarihlerini, bilhassa 
hı ırınci d " ticf • erecede olan tetkik ma 
U ırıı, halk • · 
it Uıt ıçın yazılmıJ kitaplarını 

.,. c koya k . 1 hu ... · ca olursanız, bu mane-
hcrh ıyet ke d' • • aJd n ı ma.ddı hüviyetinden 
d e Pek d 1• On.. aha yUlcsek boylu tutar-
~ .. 11 be§ • k 

t trı"z' erı usurları olabilir. Fa-
&JJrı ... 'Yctleri Öyle b"" ··kt'" k. k a.rı uyu u ı, u-
\\ıİldc•: eserlerinin yanında Oscar 

ın .. • 
Y;ıl?ıırı tonuı üaptırma11, yahut Hay-
b· ıarho 1 
l 

ıllı p § 0 rnaaı, Nedimin İbra-
iı... a§aya d lk 
·".ıcl\di a avukluk etmesi kabi-r. 

cıc~ıhınet Rcfik'in ·0·1u •• •• b'" .. k b. "' c an munu uyu ır 

·~:, arız. liele s f 1 . . d ··ı·· 
ı... "' ~· e a et ıçm e o u-
"~)· ır büy'"k 
<J• llt ldarnı u adam kaybettik. Bir 

.ı. ~Utu h rnız, !ani hayatından çekil 
tıııi P ancıer· · .. 

bırakıp . .1mız: yıgınlarla ese-
~11 h gıttı. 

.a rah 
tnet eylesin. 

(VA. · Nô) 

h Sovyetlerde 
~va nakliyatı 

ayda 120 b . 
Yol 

18 

1937 eu taşındı 
da s.,., •crıeıinin ilk ıe . 
f·ı Yctler Bı'rı··· kız ayı zarfın-

ı o ıgı ,. ·1 11ll, reırni . . ıvı tayyarecilik 
}'oleu •tatııtıklcre .. 
\• • 3.7 53 t gore, 123. 793 
ıa na'-• on poıta ... 2 :a l\,ICtıniştir. e 0.838 ton eı-

u tay 
~itli-· . Yareler. her . 
t . l:ını ha ... ad . gün, Sovyctlcr 
ehr; an bır ağ "b• .. 

\ıçu hatıar .. . gı ı oren muh-
! Yap uzerınde ·· 

)'Oltu Ve lllaktadır. B yuzlerce 
naklin Postadan ga . u tayYareler, 

İlk Cbde Yaramakta~'· rnuhtelir eıya 
},{ lhard ır. 
oıkova a, tayyarele 

~asına Ya, lcningrad r, cenuptan 
"e u a, Donet h 

!luntaka?arı ltlurniyct itibariyle z . av-
taırrrır§la na, turfanda §imal 
~ \'e ~ r, Ôzbeki'"t meyve ve ıebze 
ıı.. "otciıt· .. ana, Tü k . 
"'"'!S 'le • 'itana gid r menııta-

l&ire en tayy • . 
tllal!~ t llakletı:ni ler • areıer ıse 
<lahi ta 'YYare ile hat~ . dır. Çok !i-

l'a !trlftlııta. a ınıaıt levazımı 
lllUh· YYarcler 

ıın b" gazete . 
ır tol oyn;ı knaklıyatında da 

rna tadır. 

... 

Y C§İll;öyihı yalıları 

lstanbul konuŞuyor ! Veşllk6y: S 

Yıkılan rıhtım tamir 
edilmelidir • 

Yoksa, /stanbul yoiu da yavaş yavaş 
ortadan kailc.acaktır 

İstanbul yolunun başlangıcında 
gümrük muhafaza klübcsinin yanında 

ve deniz üstünde yazlık bir gazino 
var. Bir parça da buranın sahipleriyle 
konu§mak i;in içeri girdim. Kahvenin 
açık kıısmında 34 adet masa ve yüz
den fazla iskemle mevcut olmasına rağ
men bir tanesi çocuk olmak üzere an
cak beş müşteri vardı. Hava güzel ve 
vakit da i~ ıaatlerinirı haricinae bir za
mana rastlac!ığı halde bu tenhalık gari
bime gitti. Şu hesapça yirmi yirmi 
beş iskemleye: bir kişi isabet ediyordu. 
Gazino sahibinin yanına sokuldum. pek 
haklı olarak keyfi yerinde değildi. 

- Dertleriniz nedir? Sualine evve-

la şu ı..:evabı verdi: 
- Susuzluk. 
- Sadece bu mu? 
_Yok. Sadece bu dcğil a ma. en 

mühimmi otduğu için onu söyledim. 
Benim kendi hesabıma ikinci büyük 
derdim işlerin kesat gitmesidir. Şu ha
vaya bakın, bundan sonra böylesini 
muinla arasanız bulamazsınız. ·Öyle 0 1· 
duğu halde kimse gezmeğe çıkınıyor. 
Şu manzaraya bakın Allah aşkına. İn
san burada bir parça otursa bütün yor

gunlukları geçer. 
"d ek' - Başka bir yer var mı gı cc · 

- Oteli:ı baHçesi var ama. or~sı da 

böyle sinek avlıyor. 
- Her zaman mı tenha b:ırası? 
- Yok canım. Daima böyle olsa, 

biz ne diye açalım gazinoyu. Yazın bir 
parça İl yaparız, iki ay kadar, 0~ ay 1 
da böyle gördüğünüz gibi pinekler:z· 

Yc§ilköydeki bütün konuştugum 
kimselerden edincliğim intiba §U oldu : 
Köyde hayatı, ahş verİ§i canlandıran ya
zı geç:rmc!< üzere buraya mu;akkaten 
gelenlerdir. On!ar gittflcr mı burası 
diğer mevsimlerde adeta bir kış uyku-

suna dalıyor. . • 
Ben kahveci iJe konuıurken bızım ar-

kad.:.,.Jardan bir:si yirmi metre kanar u
zakt;ki bir yalının p:nceresinden bakan 
güzel bir genç kızla konuşuyordu. 
Fransızca konu~an ve Macar olciuğunu 
söyliyen bu bayana söyliyeceği bir şey 
olup olma.dığını sorduk: 

_ .Ne söyJiyeyim. dedi, burada ga-

yet rahat ~; mesudum. 
Biz de: 
_ Haydi öyleyse Allah .d~!ı~ mesut 

etsin ı devip tekrar kahvecıyı c!ınlcme
ğe koyu1:lu!c. 

Ad~r. •;ağız şimdi de dün yazdığım 
gibi yolun bozuk <>lan iki yüz metre:ik 
·kısmının önünde!;i yıkık rıhtımı göste-

riyordu: 
_ _ Burası 5. 6 sene evvel şidöct!i 

bir loooıtı gördüğünüz ha1i ~1dı. O za
mandanberi dalgalar ıah:li birer p:lrcı 
birer parça oyarak caddeye kadar da
yandı. Bakın görüyorsunuz ya kaldı
rımların bir kısmı bile ort adan kalktı. 

~ azaırn : Haberci 

Kiirl:ç:ı ham biııbir ÇC§it csııafuı bir C'.raya lopl.a.ndılfı bıı yerdir. işte bu 
1.awl~ki m 7ra119oz d"ikka11rarnıdan biri imicıı koca bir saııdıl~ yifJ.:liytn araba 

(Yazısı yarın) 

Bu gidişle bir müddet sonra yolu da 
alıp götürecek. 

Zahid Çelebi 
buyurur ki: 

Bir ahbapla. konu~uyordu1>. Kulağı
nıa iğflili. Göz kuyruğilc ileride otu
ran, şöy?c 1.ırk kırk beşlik kalantur
daıı. oUluğu nümayaıı bir rotı işmar 
ederek: 

- Çelebi, dedi. Şıı Z'l.ta dikkatlice 
bak. 

- Gördifoı, c!cdinı. Kalanturdaıı 
l>iri. 

- Fcrasetiııiıı hayraıııyım; öylc
d r. Beıı dipcyim nıilyoJt, scıı de mil
y:ır.. Anladın ya, o l:adar zeııgi11dir. 
Harun Stığ 07,saydı, onun yamnda 1:.tm
d;sine zc11giıı denmcsindeıı hicap du
y:ı r, kıpkırmızı kesilirdi. Bu zatla 
gt r-cnde bir ~üna.scbctlc tanışmıştım. 
l>ı taıı adeta. l:cndi kendine ~engin böy 
le mi olıır1 diyeceği gelir. Hamal i:c 
h~ m:ıl, b~kl.xıll~ lxı.lı:kal, -;ak kalla da 
ça ':kal olııyor .. lt}:c .'icnin benim gibi 
gc'n~:.ş 1;ıraathmıc köşelerinde sürtü

yc·r. 
- 11.anıatgcihı ncred.cdtr in zatı şc-

r:ff11 '! 
- /s:r?ıb:ıl semtinde saııırım. 
- Eu:no 1ıc ile g!dcır gc:ir? 
- Husıısi b ·r otomobili uar. 
_ l/ııausi otomobili oldu§ııııa ina

tııı-:m. Fakat zengin olduğuna asla! 
- Ncden1 Sc:ı:ıı inanabüııicıı için 

tc:yı,·.~rcyle mi gidip gelmelidir! 
-Hayır .• 

- Yar .. 
Bcşilda.şta. oturmalı ve neşikt~ -

Ta1:sim otobüsilc de gidip !jClebilme

lidir. - ..... . 

(Bu bahıe aid olan reaim dünkü 
yazıda çıkmııtır. ) 

Hakikaten kahvecinin söyledikleri 

doğruydu. Rıhtımın yansı tamamen 
parçalanmııtı. İstanbul yolunun bozuk 

ısmının rit tarafındaki kaldırımları da 
yer yer çökmüştü. lleride burasını dol-

durma~n ne ka.dar büyük masraflan in
taç eedeceği düşünülerek nhtımın yı-

kılan kısmı muhakkak tamir edilmeJi
dir. Yok eğer Yc§ilköyc bu \.:adde la· 
zım değilse 

tabii. 
o zamc:ırı mesele değişir 

Kahveci ile konuşacak şeyimiz kal
mamıştı. Kendisine veda ederek ayrrl· 

dık ve üstünde soluk yapraklardan baş
ka bir çöp bulunmıyan yollardan yürü

yerek çiçek kokan yemyeşil bahçeleri 
seyrede ede iııtasyona ilöndük. 

HABE RCl 

Okumak i stiyorum 
Beni himaye edecek k imse 

yok m u ? 
Geçen gün, 14 yaşlarında kadar gö

rünen perişan kıyafetli t::r çocuk mat -
baaya geldi. ismini:ı Mehmet oldğunu 
6öy!edikten sonra: 

- Ben, dedi, okumak istiyorum. İki 

sene evvel fakirJ:k yüzünden mektebi 
bıraktım. Babam yok, 'annem yokt ne 
yapayım, hayatımı kazanmak için ça -
lrşmağa mecbur oldum. Mahallelerde 

dolaşarak man.~ler söyledim. Sesim bi
raz güzelmi! diyorlar. Günde 20-30 

kuruş kazanıyorum. Pazarları bu, 80 
kuruşa kadar da çıkabilir. 'Fakat ben o
kumak istiyorum. Hde musikiye ka11r 
olan ist:'.ı:ladımı inkişaf ettirecek bir 

mektebe gireh:.lirsem, dünyanın en hah-
1
• 

tiyar adamı olacağım., Ne olur, b~~ ar-' 

3 

341 sene evvel bugUn 
Türk süva ırnoeırı 
Koca bir orduyu 

mahvettiler 
Haço\'a muharebealnde Türk ordusu mağ. 

JQp olmu§ bin yeniçeri, yüz ılpahi, kırk Uç 
top zayiat ile geri çekllmlolerdi. 

nu mağl~blyct orduda bUyük bir heyecan 
uyandırdı. Hatanm kime alt olduğu arqtml. 
dı ve neticede Rumeli beylcrbeyinin ıuçlu 

olduğu tesbit edl:dl. 
Şimdi bunun intikamı alınacaktı. Fakat 

kumanda kime verilecekti. 
Hoca Sadcttln: 
- Bu iş, pa§alann istihdam olunacağı 

umurdan değildir. Bu tUrlU ahvelde pad~a. 
hın bw:uru muUaka l!ztmdır, diyordu. 
1~96 yılı 14 ilkte,rln gUnU 341 sene cv,·el 

bugUn karar verildi. Soku11u Hasan, Sinıın, 
sonra idam ediltn Ferhat pqnlar harbe iş. 
tırak edtceklerdi. 

Ordu ilk hcdl'f olarak Kereste§ ıııahraamın 
geçit bataklığını zaptedecekU. Burada vuku 
bulan ilk çarpıomada dllfman birkaç yüz za. 
)1&t verdi. Ölenler ara.smda orduda. çok sevi. 
len ve muvaftaklyeUerl görUlmU§ olan kıy. 
metll zabitler de vardı. 

Fakat bu zayiat dUtmanı yıldırnu§ de~dt. 
Asıl harp bundan sonra olacaktı. TUrk or. 
dusunun cepbeainde zlnctrlerle blrlbtrlerlne 
batlı toplar bulunuyordu. 

Beylerbeylerl yerlerini al~lardı. Yenlçe. 
rllcr hUcum emri verillr verilmez flddeUe 
saldırdılar. Bir bataklığın geçidine yakın bir 
yerde bulunan kilise 11k hamlede zapledllml§ 
u. Yeniçeriler, derhal buraya toplannı yer. 
ıetUrdller. 

Macar ve Almanlar, orduda padi§&hm bu. 
lundufu tarafa ehemmiyet veriyorlardı. Bu. 
rada bir panik doğurarak muvaffak olmak 
azmlndeydlter. PlAnlannda muvaffak oldu,. 

tar ve harbi kuandılar. YUz dokuz top dUıı
man e.llne dU1mU1tU. Padi§&h mUteferrlka a. 
ğası Yunus beyin çadırma kaçmıntı. 

Galipler, mUZ&fferlyeUıı verdltl gururla 
her tarafı yalap :>'Ikryorlardı. PadiphJn ça. 
dırlarma alllanlar, burada, aDA.h yerine değ. 
nek, kepçe, balta, bıçak, ntı ve kazık Ue har. 
beden hademe, ahçı, aaka ne kar§llqtılar.Sl. 

Jtlhlı a.ııkerlerle altAhsızlar keııljflerlnl mUdataa 
edenlerin harpleri hakikaten enteresandı. 

Netice ordu gene :rnağlQp olmuııtu. Padl. 
lfah hiddet içindeydi. Hoca Sadettin ona 
yaldqtı: 

- Nuıret aabır iledir, kolaylık gUçlllğU 
takip eder diye nasihat vermeğe bqladı .. 

"OçUncU M:ebmet, ne yapacatuıı f&llnnıı. 
tı.Gallpler iğtinam etUklerl aandıklarr haU 
!ara sarıyor, Uzerlerlnde tepiniyorlardı. 

Tam bu esnada plıt.ar ukcrlerl ile g\zlcn. 
mlş olan Cagala ortaya çıktı .Uvarller, bU. 
tUn §lddeUerl ile dUflll&n Uzerlne saldndılar. 
Bu o kadar ant ve q kadar yıldırım &Uratl 
ile olmU§tu ki, TUrk ordwıunu mağlQp vazı. 
yete dü§Uren dll§man ytrml dakika 1çlnde 
bataklıklara g6mWmUttU. Bunların yirmi 
bln klıt oldukları dU,tınWUnte Cagala sUva. 
rIJerlnln göııterdiklerl flddet kolayca dUııU
nUleblllr. 

Bataklrklara g6mWenlerden b&§ka kendL 
Jerlnl atacak yer bulamryanlar da vardr. 
Bozguna utrayan Macar ve Alman aakerlerl 
yeni bir kuvvet ve ceaareUe ileri aWan or _ 
dunun elinden kurtulamadı. Elli bln 'ld§I ıa_ 
lıçtan geçirildi altm olarak on bln dUka, Al. 

man toplarının en güzellerinden dokıan bet 
tane pllplerln eline dU,111\l§tU. 

Niyazi Ahmet 

Bir baba 
Oğlunu arayor 

Küçük pazar ma
liye tahsıl şubesi 

kaz.anç kısmındaki 

H. Uçardan §Öyle 
bir mektup aldık: 

"Aksaray 64 ün
cü ilk okulunda 689 
numaralı ve 3 sene
de ancak sınıfını 
geçen hayırsız bir 
evladım vardır. 13 
yaşındadır ve Nazif 
ismini t~ıyor. Üç 

gün evvel kolundan tutup mektebe 

götüreceğim sırada evden kaçtı ve bir 
daha da. görünmedi. Esasen hastalıklı 
olan anası yiyip içmez oldu. Bu çocu

ğun yaptığı şu hareket anasını ecel
siz öldürecek. 

Ben bu çocuğu ne yapayım .. 
"HABER - Bize kalırsa evvela ço

cuğu bulunuz da sonra ne yapacağını· 
ZI dü§iliıUrstlnüz.,, 

zumuzu yazınız da, belki bir sahibi ha

yır çıkar, beni elimden tutarak adam 
eder. 

Biçare yavrunun arzusunu buraya 

_aynen geçirdik. Bu aatırlann ona fay • 
"" ~ • " • ,... .,,, w 

dalı Io~ımr.l:>U..Ge. canı.ıaöniilcleil aile-
'ris. 



fazaa: So,toman Tebllr;yu - Çıntreaı ~· 

HABER - i\kE poıtaaı 

Bugünkü 
radyo 

programı 
tS~'ANBUL: 

-63-
ıa.ao pllltl& danı :muaDda ıt Nelııiofhı 

bma.11 Hakkı ve arka"-flan tantmcıu Türk 
mu.ikili 19,80 apor munh&beı...t: Efnl Şe. 
tık taratuıd&ıı 20,00 SU&d ve ark-<ı.11•n ıa.. 
r&tmd&n TUrk mualklll. ve halk f&l'kılan 

:o.ao ömer Rıza tarabndan arabe& eli,ylev 
zo.~ Suau ve arkadqları tv&luldaa 'l'Urk 
muat~ ve hlk oarktıarı (eut ..,.an> 21,15 
orb.stn. H.13 ajana ve lıor9& llaberlcri ve 
erte.si cUDUn progruu ıı.ao pllkla aololar, 
opera ~ open:t parç&larr 23,00 SON. 
BllKREŞ: 

Hocam Hamparsum pasaportlarımızı 
hazırlatmıştı. Son talimatı da alarak 
Fransız dilberi ile beraber lslanbuldan 

ayrılıyoruz 

Sofra baJında muhavereler devam 
.:tti, seyahat proğramı tesbit edildi. 
Gece yansına ıe!oğru Hampanumla 
Hraç, ertesi &ünü öileyin tekrar ıeI • 
mek üzere biıdcn ayrıldıla;. 

lstaobuldan ayrılış 
Arkadaılar aynldıktan sonra Hanri

yetle başbaşa saatlerce konuıtuk. Bir 
türlü ıözümUıe uyku einniyordu. Han 
riyet bize verilecek vazifeyi yıpt1ktan 
ıonra bviçrcde bir köye çekilmemizi 
,'ıtiyor, orada yapya-:ağımız mes'ut ha
yatı tahayyül ed~yordu. 

Uykusuz ıcçı:n ıeced:n sonra. Han
riyet nbahleyin erkenden ölle ycmcfi 
haıırlıklınna ba1lımııt1. Btn de eıya• 
larımızı bavullara yerlcıtiriyordum. ~ 
at on bire dofru Hampanumla Hraç 
ellerinde yeni paketlerle geldltcr. fk:ai 
de GOi\ derece neı'cli idi . .f.>hcu Citedcn 
he.ridcn konugtuktan ıonra, Hampu • 
sum cebinden Ur pasaportla bir mek • 
tup çıkardı ve dedi ki: 

- Sana yeni bir İran pa&.ıportu yap· 
tırdun ... 

- Eski pasaportumun daha müddetl 
vardır. 

- Biliyorwn. fakat nırderdeu ıtl· 
diiinl,ıi hcrkQe bildirmej4 lüzu.aı yok. 
Onun i~in yeni bir pataport çıurttık. 

- Hanrlyet ne olacak .. 
- Pauportu eçtıfında r;öriirsün .• 
Merakla pasaportu açrnca Hanriye • 

tin resrnlri de gördüm. Pasaportta 
Hanr:yet kıırım olarak göstcrilmiıti. 

Bundan memnun olt'Mkla benbtr ıc· 
beh;ni sordum: 

- Merak etme, ben her ıcyi düıün
düm, diyerek, cebinden iki pauport 
dıha çıkardı ve dedi ki: 

- Bunlardan biri ıenin, diğeri ide 
Hanriyctı'ndir. kabında .. yrı ayrı da 
seyahat cdcbllininiı. Kan koca olarak 
Myahat cttiiionu ıaman da münf erid 
,.u.portlannııı ınıllanırunıı. Her üçü 
de uıuntuam surette vue edilmittir. 

S.na l.Yr dı nıcıktup vereufim, bunu 
da Ccnevreye gittiiin zaman, o:adıki 
rnerkeıı umumiye teıllm Menin .. Bun 
dan sonra ıenin mektuplannızr hep ora
ya ıönderccetiz .. Onlar aan~ ic:ap eden 
talimatı vereceklerdir. 

- Cenewcde çok lralacak nuyım ?. 

- ıannctmem. Şimdi bcr..ı iyi din • 
le. Bur•dın vapurla dofru Sc!lnife 
cideeekıiniı. Oradan trene binerek Bel 
ırada hareket edeccbiniz. Belıradda 
Metropol oteline ineceksiniz. Orada 
ıenln ıdretine bl:r mektup ıete:ek. Mek 
tubu yazan adaın bir randevu iatiyccek· 
tir. Otelde kındleini kabul edcn:.in. 

- B~ aldım beni ne zaman görmeğo 
ıelecek?. 

- 'lcılırada muvasalat ettiğin gün .. 
Sen Belcndda iki elinden fa.da blmı· 
yecalmn. Bu mi1ddet ıarfmda 'Mktup 
ılınan ne lll, alm.lıNft oradan tnat 
l:i.nerelı: dofruea Cenevreye cid .. nin. 

- CentT?eye cidocofimde.n oıaı\:laki 
al'ltadafl~ hilbcrl var mı?. 

- BugUn mektup ya.ıdım. Seni bir ar 
Jrıda! hudqttı bekliyccck " Ctanreyt 
kadar ~merinizde se,.Ut edecektir. 

- Hancı trende old~uıu nere • 
iden bilecekler?. 

- Belıraddan hareketinizden onla • 
nn l!aberi olur. 

- ~el~dda ben~ ziyaret edecek a· 
dlına brıı ne cibi Dir hattı hareltet ta
kip edecefU.. 

- İttihat v~ Terakki •rkbmd•n 
Bahaeddin Şakirin ıon nıunla~ 
Peşte ve Bclsrada celdiji babtr alm • 
mtttır. Arkada§lar kend!ıini t•h"p tdf~ 
yorlar. Belgnatta iıini bulduk!att tak • 
ldirde sana milracaat edccelde.r J.i:. Va· 
ziycti beraber müzakere ederek lt1ra • 
nnın verccebir\U. San• ınilncut w:· 
cek arkadaıın ndı Vahandır. Ve eınri· 
ne lmadecVr. tkl gün urfında lla:"j\ mu. 
racaat etmediği takdiride Bclgrattar. ha· 
relret edet"Sfn. 

H~~ verdiği pasaportlarla mil • 
~Urlü m•ktuba cebima koyarak: 

- Sc;,ııtcdikltriniıi barfi~n icra ede
c:efim, dedim. 

Hocam: 
- Ara trra buraya da ~ktup yaıar 

1'1\ı dedi- h fiıılclilUc bu paıwjyon • 
da oturacat·m. Mclctupla~n&ıı .~~ya 
ıöndcrirain.. Hcrbanıi bir mutkiil1t 
karııaı ı ı bulunduiun zaman Ccne~
re merkcıine müracaat ederek hlM lu
tab:n ı!f reli bir telıraf çektirirdn. B~ 
Cencvreye yazdım. Sana h~r huıuıta 
azami suhulet göstereceklerdir. Şimd:
ı.:k sana ayda beş yüz lira ver~ceğiz. 
Hanriyc.te de aynu ilti ıUz lira tahsis 
ettik. iki aylığınıza mukabil sana 1400 
ı:ra veriyroum. Paraya ihtiyacın oldu • 
ğu zaman sene Cenevre EDCtkczine 
müraca'\t edeh:1ini1', sana iıttdiğin ka· 

dar para vereceklerdir. ·~· 
Hanriycti çağırarak hocamın verdıgı 

A.00 lirayı kendisine tesı:m etmek iste· 

dim. 
- Benim paraya ihtiyasım yoktur, 

mademki artık resmen beraber yaşıyo· 
rı.:z ben para .:ıtcrinc ltanııum. diye· 
rck Hanriyet 400 lirayı almdaı. 

Son defa olarak arkadaşlarla bera • 
b~r yemek yedikten sonra hep birl:kte 
Galata nhtımına indik .. Yanm saat ıon 
ra bizi SelAniğe götürecek olan vapur 
yanı )'1'V•I rıht.und&n u.ıakla11yardu .. 
Ho:unla Hraç. uı:aktu ppblan~ sal· 
hyor, biı:i sellmbyodardı. Vapur M~r· 
manya dofru açılmca arbdqlar ıo.:
don kaybo)llu-

Ben, blrlncl mnW cUwerte köprU • 
ıüncl• durmuı. son defa olarak latan· 
bulu 1tyrediyorum. iki a1 uyel tek o
larak ıitdiii.m bu şehirden timdi §ift O• 

tarak aynlryordum. 
O.ne iki ay enet btanbula ıcVrken 

ıerıUsqtleı4dm kurtuldujwnu ve &,. 

tık nut bir hayat yqayacatımı aan• 
nedi,ordwn. H~ ıradan ıeklz 
hafta seçmeden td.aM bO,Uk bir aergU· 
zeıtte atılmak Ülcrt latanbuk\an aynlı· 
yordum. Bu a.nd.ı. albiıftde pıip bir 
meyusiyet hissec,:yordum. Yanımd<. du
ran HHriyct te dtrin düıii.ııcelel°e dal· 
mıt bulunuyordu. 

Onun da btıanbulda kaybettiği ko • 
casınt ve bu §ehirdeki maceralarını ha· 
tlrladığı muhakkaktı. GUne~ batmıya 

batlayınca kabinemize çck!tdik. Ye • 
mekten •onra erkend~n yata!a girdik. 
p.:r ceee cvvc\ biç uyaİnldıjmm cihet 
le, ntar yatmu dtl'ift bir uylluyıa dal • 
mrıttlr. Sabahl~yin nttnclen u9nddı: 
ve rUttrteye çıktık. Vapurumuz Çanak 
kale boluını ıtride bsnknuJ .,ıa a· 
peralc Sellr.11l yolunu tutmu1o Ece de • 
nizinin koyu, lkivert auları i.i%erinde 
Adttı kayıyordu. Bu aw:iıı ttyahatimi· 
ıin cbed°yen devam etmesini c:ından 

ıt.03 ~ plAklan, konfer&n.1 20.30 f&D 
konseri %1 konteru. %1.:0 kouer 2%.30 ırL 
moton. haberler. 
BELGRAI): 

19.03 :bvlçre mualklal ıı.~ koaı.ııına. lls.. 
berler, uluul yayuı, etl4ıae. '1.0v JJ!.uelkl 
21,60 rramoton H.03 ko.llMI' %3;~ büerlcl' 
ve Mire 23,.20 ııakaefon kouerl. 
LONDRA: 

18,%0 orkutra mu5lk.Lti 19.03 çocul;.la.rm. 
"1n&lU 20,06 batı: muaiki ~ f@orkllar Zl.06 
haberler ve s:ılre 21,35 tarihi plye:ı 22.20 
prkrlar 22,50 konu~ma !3,03 operet 24,05 
karıDık yayın 24,30 dall9 orkestraar 1,35 k.8-

J'l§lll l'&YU\ 1.•G vlyolon.MI m\&llldll. 

Nöhelfl ecz&nPler 
Bu gece §ehrlmlzln muhtelit semtlerindeki 

ııfbetçl eczaneli!' ~ır: 
lıt.ııbul ciheti: 
EmlniSnQ tHUsntl Okar). FaUh Şeh;ı:ade. 

batında (Aaaf), Karagilmrllk (Mehmet A
rif ), BalUTkÖ1 (1stepe.n), Aksaray Yeltikapt 
da (Sarun), Fener I>e.tterdard• (Arif l. k 
nmda tYeul LAieli), Kilçilk~• (Hl1'. 
met Cemil). Saınat)'tl Yedikqlc (Teq(!IQ.I), 
Ankara. caddesinde (Neşet>. Şehremininde 

(.üınct Haxn<ll). 
Beyoğlu ciheti: 
Şıoıı (Necdet), Taksım <Nlzamettln). İL 

tiltlll. c&ddosiıtdE:. (KQz.uk}, Ytıılıehlr4-
(Parunakyan), Fındıklıda (Nail), GalatJı!a. 
rayda (tıımet), Kasımpqada (Vasıl) Haskay 
Halıcıoğlunda >(Barbut). Tarabya, Yenlkey, 
Emlrga.n, Rumellhlsar, Arnavutköy, Bebek, 
Ortaköy, tcaaıMkri, B4§illta.f (VldlD), Sa.. 
eyer(._,), 

Heyb.fılladada (To.aıadlt), !Ml~dAda 

(Halk). Kadık6.y Pazuyoluada o(KM'kM), 

)ı(od&da (Nejad. Sez:er), tl'akQdarda (Abte.. 
diye) ccıan.ıert.. 

TiYATROLAR: 
TF.PEBAŞI DRAM KISMI 

1 
H • 10 • 937' Pe~ rtt. 
nU &kpmı saat 20,30 da 
KURU G'Oltt.tLTU KC>IMGi 
3 perde 16 tal>!o.. Yuan 
Shakeeı-re Ttlrkçeel M. 
ŞWai1. 

• • • 
~FRANSIZ. 'l'tTATROSU ŞEHt:R 

TiYATROSU OPERJ:r EJ.SMJ: 
H • 10 - 937 pe~be ıUnii akpmr sa 
at 20,30 da TOKA Kon;ıedi, 5 perde 
Yua.n Ed.vard Bu.rde, Ttlrkç~i: F~lui 
Adil. 

ERTUCRUL ~ADl TEK 
Cuma gü-~\l ak§&lllr 
Pangaıtı (TAN) sin" • 
masmda. (Erkekler +o 
mda.n sonra aaarlar) 
Cumarteai ak§amt tAk 
~rayd.a) yeul tiyatro -
nun açılqı. 

ŞEHZADESAŞI TURAN 
TİYATROSU 

San'atktr Na§it ve Cemal ~ahir 
operet temsilleri büyük muvaffakıyet 

k"ıanan: 

arzu ediyordum. RA~IP A . H lk 
Yazın Cemal Sah:r, muz~kalan: a 

Ne yuık ki bir ıün sonrt cene kar~- ~rkıları. 
ya çıkacak, insanları ka.rııauk, ı.erıu· 1, ___________ __,,.....__..,..,..... 

zcıttcre atıla:aktık. Deniz il;eroin~.c. r MAUalCE CHEVALIER ...... ( 

g~en iki ıüt\lük yolcull.lk sıhhıtımıı ~-ı BU HAFTA 
zerine sihirli teıider yap~ııtı. Selını· s R y A 
~e ayak butıf\tgız raman keıldimizi Otl I A K A 
ya, dıha ccnçteşm:§ hissediyorduk . 

Umumi harbin üzerir..den iki ıc.ne · S lnemaatnda 
geçmit olmasına rağmen Selln:k tehri SEV 1ML1 
elin askeri bir ıehir mannrasını ar.ıc· S ıe: R 9ER1 
diyordu. Orada d-ı: tokalrlar henüz her 
çqit aakerlc doluydu. 

Hanriyet rıhtımda Franıu aüer Yt 

Filmiuda b:ı\in a:ıyircilcri 
ıaıy•d&ccktir 

ıabltlctini görünce. Sdlnllctc. dunM • e· R y .4 NTI N pi;' RT"'~ v 
mammt derhal hareket etmtmiıi lıte .. t n ı: ~ 
m:fti. 

F.aucn benim de kalınıya niyetim 
yoktu. Nit~kim Jl'hrc çıkar ~·kmaı ilk 
itim Bcte.r~':la ha:eket edecek trcnlctin 
hrifole.rini öircır.mcl& ~d\l v~ b:r .ut 
ıonr:ı yo!a. stk.&n ilk trenle ScıUniktcn 
ayn!<:tm. 

B:!&•:da g2ce yartsı:!.da vardıtımıı 
~in bu ,ehir hat.lcuıda bir fikir edinema 
.ı;x. lioc:am Haın~ııumııt\ tav•\Jful U· 
ıednt iauıyondan ?.Ietropol oteHne git 
tik. 

fl>nuu var) 

Saç tuvaletinizin en mü. 

him bir mal:zemc~idir 

Kepokleri iqledeki mu

vaff aktyetl her bir 1 :idia. 
nın fevkindedir 
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Marlen Ditrih'e 
TeDeden nnma bBr suaB 

Muton Ditrihin ı>ariae yaptı.ğı ıe~ 1 nuzu ~artoneriniı;in omuzu~dan çeld"; 
Y•hat Hnaaında, ıu:tecilerden biri, yin !" diye b;ığırdı mı, samımi olnıll 
ke.o.diıiı:tj! ıu suali sormu§tur: i,r:nkln yoktur." iıt' 

- Bcrabcıı r:ol aldığıoı.ı erkeğe a· Meıh~.yıldız:a ~akılırsa, hisleri: bi 
ık ~ur n:wsuı:lUz? ki'4.f c;tme~e ma.nı olan sebclcr~ 

Marlcn bu tepcdcıı inme sUAl. Jcax, riı.;i de makvaidır: \l' 
§ısında fıs §&tııımamıı 'Ve bf.i.yllk bir sil -- Rol arkiJ.Qaşımı kaı:ş\ında Jıl 1 
kılnet ve samimiyetle ıu. cevabı ver-. tcmadiyen makyajlı görünce, onun '

0p 
u:ıiJti:: yaptığc ve haı:eketinin s.ahte olduğu 11e

11 
.. - Halıiki hiıltx k.amerı eoücdc ~a aklımda ve gözümün önündedir. ~"1 

tiyen canlanamaz~r, Eğer iJlk ol-. her kadın ve erkeğin 'O andaki hislertbİ' 
nu bile buo.u. halkul önünde de, k.i.rne-- öl.tlürmeğ• l,tlfidir. Bundan emin ola 
ranın o ıoğuk nazarJa.n k.U!:'şUJ.~ d& lirsin~. ~· 
gösteremezsiniz. Esasen s,Wıaadaki. ~- Ma.rlea li>itrih,W, oUyük bir sa 

11 şıklanma karşr katiy,~o hakiki. b~y:<t;an yc\k :f'lPtli{ bu if~at~ hakkJnda d~tı~f 
bıesliyetMtn. Salın~ va.ıii ban&: .. Şiı;ndi bazt p.yia.ları.n doğru oln;ıa~ğmı gost 
§e.ika:tli olun ve ka~ k,apanma.dan, kolu- mi_şt~r. _,/ 

' ... . ' . .. .. . . " . , . . ..._ ,,, ......... ,,, 
Dn"nlzt cı!u hdunuz •••• 
oa,man kulaklo ... ı ··zı 

StkmJ.ıua .... 
dlnll,;cır •••• 

Casusların en meşhuru 
fstaobuldan Berline ... Parisıı... Lo ndra ve Stlioifo,~ Etrata a~k ve ölüıı'iJ 
saçarak daima her yerde hazır ... F nka.t h~ b.ir yC'l'tlc gqı;fuıım~z ... Bi.itUn ~\t 
hıdinler tamamen S1;laniktc ~evrilmiş., 

Matmazel DOktor 
Fran1121ca ı~zlü ))üyü\' fihritftdı &öılırinn önünde canlanacaktır. 

OyJ\İyanlar: DtTA ~AJU.,0 w PtERRE BLANCHAR 

YA~~~oA SOMER sloenıasındıt 
__ ...,.._ ____ ..., ____ .,...._. = J 

Bu akiam SARA V Sinemasında 
Şimdiye kact.r ·~~ ıinMdiiiDiz .., büyi~' temaıayı 

DEVLET KUŞU 
Fransızca &Szlü fihnhıde ı5recekıiniz 

Bu lilmiıı kahramal\I olan b..,z lar periıi, patinaj §&mpiyonu 

S O N J A H E N 1 E 'yi 
'k defa clarak yeni, eilen eU. hareketli n ihtiraslı bir fiıiır..dc görecek "' 

h&,yNtte kalacalcsmıı 
lii.vcten: FOX JURNAL IQ.n cılikt.ya havedieleri 

SARAY SlNEMASIND~ 
~ilkıala~ 

FERNAND ORAVEY•ht iSA MiRANDA 
ile beraber ç•virdfff 

N~NA PETROVNA'nın YALANI 
büyük ve multteı•m tilmi ~r:fine verilecektir 
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;;:J:4:lLl\~1'~E~Ş~Rt~N~-~19~3~7 ~===~:::a:ııım===s~======-========~H~A~B~E~R~-;~ Alc§am postası 
Pratik bilgiler 
....................... 
Sallayınca yanıyor 

ve sönüyor 1 

't•ttı.cı y t ve aşk romanı 
.......____: Chrtauc"nln bu ~ı rom&1ıt (VLNt) taratmdaıı tOrkçeye çe\'Tilıı.ıl~tlr. 

............___ -~-
-Sah' . 

:Pı\ıt tkı~ mi? lıtc buJ ıaıılauk ıey 1 1 
~r tutlrl ya bazı insanlar tayyarede 
lt?, lılc:va~:· ~u tuttuklan yere gelme" 
~t~r ol rı: bo~ kalır. Sonra da bann 
lurı1Ytln. ur. Buna dair tetkikatta b~ 
rt~tlı. tmurlıınn malumatı olsa~ 

:Pı.ıa ro, öıl · • l:lıyu erınt kırpmıyordu. 
~t')ord taııran Jül Perroya dikkatle 
ltri hty u. Pcrro başını çevirdi. Göz· 
~ itj lt:c:;ıı heyecanlı kırpıldı. Alnm 

~fa: nüaları birikti. .. 
- l\ 

dtdi. • l{: iz~h t ~evıek görUnüvor r • 
b1t1urı b Ydı haydıj Adamak.Ur itirafta 
~ a::~btn. Bu, siıin hakk.{nırda 

l r ı olacaktır 
tınur bil .. , • 

""' t . tbutUn §a§ıtdı: 
ırar t k . ...... lia c me mı! eyi? 

C\ı:l\i "" Yır. hayır 1 Ne demek istedi· .... Ytt .• 
t c:·~ ıyı anli ·r unuz. Mesdt 
~~~'~. m• lesi bay Pen'QI Bunu 
~ttn f ır an kaybetmemenizi h~ 
ltt\ijat '~a ederim. Eğu blze biitün 

1 ada t-... ıı.cr m akıllı vcrimyecek olursa 
~tıt. ~~c, 6idn için ÇQk vahim c:Mı~ 
llıı ıtCr iıt; • 

Poliı . S"mızc milşkUlil.t çıkanrt1:a· 
~~~tır. •tıc kat ı tiddttli davrana. 

l" uı :Per 
~J, . ro, allak bullak oldu 

-.rı f 
l>ııaro ı:reıneğe ba~ladı. 
'- li 13e bAykırdJ: 

~ılh.. aydi ır f 
-"'l( isr ıra edin. Kati malumat 
, .... ıyoruz. 

l'le ., 
-..~. Yı. Neyi' 

''le • • 
ltillı Yı olacak' 

Para " · KC\ç para aldınıd Siz 
.,._ Ş Crdi? 

- ~~ ... Şey •.• 
Q}'lcyj 

....., &,<)J'l' n .... 
.,,,. Ç~h ~ C~im, • 

~k. 
rul'll- :terıa b' 

. ... Bılnıı ır ey yaptığımı •anttUYo-ı 
!tiı:n lti Yordum ... A:ıla -zannctm: .. ... 
..... l{ 

\'a ...., a:: Pa:ara alcltn.ız? Kim verdi? 
~ten ;r.. c b' r 

' ~~ b' • Ul rw •• o parayt 
" S"' lrtnci def~ Olal'ak CCifmü '" 

\>o n. be 
\\! bil' .ı~ rtık mahvol.dıun ... Mah 

..... :ı:: 'l.l<lrnun. 
"et, bilid · ~ · • ıt: ' ~ • ıgınız her ıeyi öyle 

~ \($ ~d.d 
O?ta l'ltym. 'B~n n:tahvolu"~nuı-. Hay~ 
~· , l'a koy tı yoksa daha fectl ıoyler 
llıı b' rı:ı. B" i!' l . . tzc "' ın nau olup b!ttt· 
lr· anıatm 

'ltı ı t r d. 
\> l'ordu J. nılal•rı yüzUnden a•ağı 
Ctı.ı· ' Ül p ' 

'il: erro kesik kesik izahat 

de~; l?cna bir • 
~i h.d.iın. ~ ı; yaptığımın !arkında 
13. ıç bir ~:~usunı llıcrine l!tÖylerim 
it ~d :ı; :Yln filr-k • tU " anı · . ın~a olmamıştım. 
ter ıçerı gird' 

ı ld '.Ye gide•· ğ' 1 ve ertesi gü.n tn 
" t11 borç p -e ıni s6ylcdi. Madan:ı Ji-
b· >'olunda b~ral'kal:nak istiyormu1. Ha 
il l . r ı tc a • h 

)o •tıtı.ı-aıa c> a at ederlerse 
tdu h\u"a{fa,k ,_ 

t • ~ll b~ o,,..cafrnı umu• 
~~t &idcccğ~~~·n· erte i gün lnriltc
~ l ın, bayan Uıyormuş. Benim va
' 

0 
d\l, Anc k Jki~c.lc, "Eirinci tayyare 

td ı ınci . d • tni )' r var 1" d lln e, yanı Protne· 
ifil ccı~ti(tt ki emekten ibarttti. Ye 
~.'rı.ct his b' . cfcndh:n. ben. bu i.g.in 
~ ç t cına-.t . 
d ~ c · \1," ıc~ro:dım. Zaten 

Yollarda h altlar i lefini bu tau. 
l?ıtt'tli alJederler. 
" A.~e, birdenbire. 
" ~ erikahlar • 

ltaljYcl' \'et Cftnd,· ını? diye ao~du. 
1
• uu bu adan\ Amcri· 

"Onu ı.· 
- U ""'ıc tar ·ı d.ı. ,..., :un boyl 1 aUytc tarif edin 
\,l~l" 1.1 ka . 

l{Uçli.t .. ~lcleı-inın b..- llbur, •açlan kır 
_ .. ~ d bjr 8ık~lçcrçcvesi vatch. 

'l"ldı' . • ı 'Vardı 
- ~ ıı ıçin d b' • 

l'ani bi \'et cfcnd' c ır Yc.r aldı mr7 
" Z:tat ım. t n 
o( eri. rtıadaın Jiıer urnarall yeri 

- ~ ın :Yanındaki 
c {a:~ • 

..... Sita "ute tuttu? 
n_ s ·• Sila u 
"""'lllro ı r.ı.arper .• 
- :S Ya"a;ça b 

i~enıı u isil'lldc h'a~rnı aallach. 
- ~ ~c boıtu. ıç bir Yolcu yok o 

aı~t l 
tlı.t ~ı.. rde b 

rıu "'"d u Y~rin ""'-· ltıı.t sok On\Ul 1 • YVt oldu. 
b~ adanı :a • faydaar:~ bu ite bur· 
tl\i tt rotltethed uldurn. Heı:.ıı 

e tıey h ll'urnı ya at etmc-
llt tr. Ye xıı.ctıl 

ura •oğ\lk bir nuu 

_Mösyö! dedi. Siz, polisten. birin 
ci derce.ede ehemmiyetli olan izahatı 
aakladmtı. Çok a1ır bir cürüm i~lemiı 
oldunuı. 

Sonra, Pu;ro ile birlikte, tayyare 
iducsinden ıynldı. Jül P"Crro, arkala
nndan. endi!cli, periıan bir halde b<1-

ka kaldı. 
Yala çıktıkları zaman, Furniyc, §C'P 

kasınr çıkardı. Puaroyu ael&mladı. 
- Tebrik ederim azizim Puaro l 

Fakat bu fikir Size nas\} oldu da gel· 

di. 
- Gayet calibi dikkat i'i cümle

d~n... Birin-.:isi. bu aabah tayyarcmlz· 
do olan biri tarafından ıöylenm:§ti· 
O adam cinayet .abahı. Adeta boı olan 

bir tayyareye bindiğini öylüyordu. 
ikind cümlede Eliz trarafından söylen 
di: Universal Aitlincse teldon ettiği 
zaman, sabah tayyaresinde boı yer ol 
~cb~ıu ötrcntniı. bu iki ifade biribi 
rini tutmuyordu. Bunun üzerine herifi 

atktJttrdt~ 
oa(r cihrtten ba.y~n JizcUn daima 

8.45 tayyaresile gittiğir;t.i bilirocdum. 
Öylcyıso birisltıin kendiaW öilc tay
yaresine alakoymakta istif.Mcsi vardı. 

Promctbc ile ıcyyahat eden biriydi bu. 

Niçin memur tayyarenin dolu olduğu· 
nu söylemi§ti?. Bu. bfr yanlışlık mı, 
y~sa yalan nu'! Ben ikh:t.:i faraziyeye 
daha (azla meylediyordum. 

İ§te görüyonunuı ki hakkım var

nuı . 
Furniye: 

- Dakika~dan dakikaya iı muğlakla 
~·or t • dedi ... Evv ll biı kadın i~i'1i ta 
kip ediyorduk. Şimid de bir erkek mev 
ıuubahs .. Bu Amerikalı ... 

Sustu. 
Puaroya baktı. 

• Jruçtlk poliı hafiyesi, ha(if hafif ba 
ımt aalladı. 

- Ah a;iıim .. insan ktndini kolay 
tıkla bir Amerikalı diye utturabilir. B:l 
ha burada.... Ptlrirte:... İnsan ıcn;:J..tı
den konuıtu garip garip harektlere 
giri~ti mi tamamdır. Bir Fransız da 
kolaylıkla Amerikah <>la.bilir. 

Sketchden koparılmı~ bir k!ğıdı 

ç~kardı. 

- Nedir o baktrğını.z! 
- :Banyo kiyafetli kontes. 
- İnanır mısınız? Hayır hayır ... O, 

küçüktür, güzeldir, incedir. Amerika
lı grlığına gherek kanbur, iri yan bir 

adarxı olamu. Evvc,.;c tiyatro da ço:hş
mı~. doiru. LAkin aıiziln, böyle bir fa 
raziye katiycn varid olamaz. 

Puaro: 

- İhtimal t • dedi. 
Iluna ra.ğ~n resme ~üphdi fiipheli 

bakıyordu. 

On ikinci ıksım 
Hcrbuırl 

şatcsun<dla 

Hepimiz elektn:k fen erini kullanır -
ken birdenbire açıvermek mc:::buriyetin
de .kalınca açılmaması zoru ile karşı -
laşmııızdır. Düğmeyi ya tar.ı basmamıı, 
yahut ta yanhı istikc.mette hasmı~ ol
ıduğumuzdan fener yanmamı§tır. Hal bu 
ki bu nevi fenerler cks:riyetle daimi 
surette yakılmayıp. karanlıkta ant rfr 
tehlike ile karıılaıınca kullanma~a 
yararlar. Böyle istediğimiz nman yan 
mayıverince kullanışlıklarından kay • 
bediyorlar, demektir. Bunun için bir 
Amedkan firması, cep fenerler.:Oin son 
derece pratiğini icat etmiştir. Bunun 
düğmesi filan yoktur. Sallayıverince 
yanıyor, ve tekrar sallayınca sönüyor .. 
Amerikalılar bu fenerlere pek rağbet 
göst(rn'\: ~le.rdir. 

Maden perdeler 

Amer~kalılar bı:ı perdelerin pratik 
olmadığına k:ınaat getirmişlerdir. Esa • 
sen bu perdeleri kış gUne§inde kullan-
01ak pek çiğ dü§mektedir. Onun için, 
evlerine artık:, resimde gördüğünüz 

ş~kild~ maden\ perdeler asnıaktndır
lar. Bu pe~elc-r heın ~~ ~ dayanLk-

h, hem de çok daha pl'at\k\:ı:-. Her mev
ilinde kullandabiliı:ltr. Bir manirtlS 
ile g:ıyet kolay i,ş\ctiln;ıektedi.r. 

Taknıa cepler 

Bilf enin önWıdc ayakta durarak, 
Lord Stcfon Horburi. dalgın dalın' 
böbrek yiyordu. 38 ya~lartnda k11-
cMr bir crk~kti. Dar bir kafa tası, u· 

ıun bit' çenesi vardı. Bu ballyle hakiki 1 
mahiyeti ortaya çıkly::ırdu. O, hayatı · 
zevkte rören, cezip dolaımakla eğle
ne(t, zekl ,·e mlinevverlik cihetiyle 
hiç bir alakası olmiy·n bir zatı muhte
remdi. Buna cömerd bir kalb de illve 
ediniz:. Müfrit bir iıııeti nefiş,. bir dedi
fini dediklik, bir inadcılık ... 

Sonra, masasının baJtna geçti. t
y.\!e hazrrlanmı~ yemeğıni yemeğe baş
ladı. Bir gazete a~tı. Sonra, ıazeteyi 
bir yana bıraktı. Kailarrru ~attı. 

Bir Aemrikalı takma cc~ icat etmiştir. 1 

Ru cepleri ~ngtller vasıtasiyle ceketin 

İ!;inc asmak kabitdir.Lüzuml:.ı dosyaları 
bunlara doldurur,•.:eketiniıe asarsınız.Bu 

,uretle kaybetmek tc:hlikc15inden. ara -
mak lcülfet:nde.n kurtulmuı alurs~nw:. 

(Devamı vu) 

ırcaırtcırn amca 
HapDshane 

mQdürü 

' 

Bir 
(Diirıf;İİ lıihiıyc1ıirı dm•amı) 

Vakıt tamamdır Alp Tekin 1 

Dedi. 
O sırada arka sıralardan bir ses, 

keskin ve sert bir çığlık: 
- Durunuz 1 Geliyor! Durunuz l 

Diye bağırdı. 
Binlerce baş o tarafa döndü, insan 

sıraları dalğalandı. Sesler, feryadlar 
gök yüzüne oaksediyr ve canlı duvar 
yavaş yava~ ikiye ayrılıyordu. 

Biraz sonra ölü gibi bir benide ve 
çıplak denilecek kadar sefil ve peri
gan bir kiyafetle mahkum, saflann ö
nüne çıktı ve etrafına bakınarak Haka· 

nı aradı. 

Onu gördü, koştu, yere kapandı ve 
inliyerek şu kelimeleri mırıldandı: 

- Beni bağışlayınız 1 Çok sıcak 
vardı. yolda bayılmışım. Kendime gel
diğim zaman geç ka:dığımı anladım. 

Fakat ... 
Sönmüş gözlerle etrafına göz gez

dirdi. Zincirleri içinde artık çökmüş 
ve yere yığılmış olan Alp Tekini ve 
meydanın ortasında, elinde parlak a
ğızlı balta, hayretle kendisine bakan 

•.:elladı gördü: 
- Fakat Tannya §Ükür iş işten 

geçmemiş! 
Meydanı şimdi eskisinden bin kat 

koyu ve bin kat canlı bir sükfıt kapla
mıjtı· Her lres şaşkın ve abdal, biribi
rinin yüz.üne bakıyordu. Hakan bile 
ne diyeceğini ~aşırmıştı. 

Fakat bu, uzun sürmedi. Dört bin 
düşman neferini bir parmak işaretiyle 
ölüme mahkum etmi§ olmakla bütjin 
dünyada şöhret alan Hakan: 

- Bizim milletimize layik blı' hare 
kette bulundun. Seni kutlularım. Fakat 
kanun hükmü biraz sonra infaz edile
cektir. Hazırlan 1 

Dedi. 
lşte o zaman, bütün bir tarih için 

de ilk defa olarak, halk, tek bir ruh ha
linde, tek bir ağızdan, dehhaş bir klik 
reme halinde, bağırdı. 

- Af! A"I Af isteriz!. ijakandan 
ar isteriz! .. 

Hakan gözlerini etrafta gezdirdi. 
dü~ünceli idi. Halkın gürültüsü git
tikçe artıyor ve bir ses ormanı, gürUl 
diyerek, dağlara doğru uzanıyordu. 

Hakan parmağım havaya kaldırdı. 

Binleı•.;e insan tek bir düğmeye bnğlr 
imi~ gibi, yere diz çöktü, ses kesildi. 

Hakan, ağır ağır, dedi ki: 
- Milletim arzunuz umumidir ve 

yüksektir. Bana düşen bu arzuya bo
yun eğmc:ktir. Maznunu affediyorum. 

İnsan ormanı tekrar ayaklandı ve 
karıştt. 

Bütün başların üstünde. üç baş; 
Hakanın, Alp Tekinin ve mahkum de
likanlının başları, otağa doğru yürü
meğe baJladı. 

Şehrin her tarafına me§aleler yan
dı, davullar gümbürdemeğe başladı sa 
bahlara kadar sürt.1.:ek olan bir cünbüş 
gök yüzün.de ışık nehirleri akıtarak, 
harekete g-eldi, 

* * ... • Hakanın çadmnda bütün müşavir 
ler, mahkeme heyeti ve ordunun ileri 
gelen kumandanlan toplanmışlardı. 

Hakanın sağında Alp Tekin, so
hında genç katil oturuyordu. 

Bir aralık Hakan Alp Tekine 
döndü: 

- Kuzum kardeş, dedi, bana merak 
oldu. Sana bir şey soracağım. 

- Buyurun Hakanım! 
-Sen bu çocuğu eskiden tanır nuy 

din? .. 
- Hayır Hakanım. 

- Peki nasıl cesaret ettin bu işe? 
- Anliyamadım Hakanım r.. 

s 

Hakan etrafına bakındı: Herkesin 
yüzünde bu merakın izlerini gördü. 

- Öyle ya? Ya gelmeseydi? başın 
dan korkmadın mı? 

Alp Tekin beyaz sakalını eliyle 
sıvaıladı. Gozleri birer kor parçası gi
bi yanıyordu: 

- Sultanım. dedi, kendisine(dilen· 
ci) dediği içın bir ihtiyarın kanına g~
ren bir Turk çocuğunun sözünde dur 
mayacağını aklıma getirmedim .. 

Alp Tekinin affı istenecekti. 
Fakat Hakan. gönderilen heyetin 

göz yaşlariyle yalvarmalanna 'rağmen. 
kanun hükmlinun ertesi gün güneş 

batarken yenne getirileceğini söyledi. 
O gece, sabaha kadar, kimse uyu

madı. Yollara adamlar çıkarıldı, herkes 
mahkumun avdetini, küçıik bir ümid
le bekliyordu. 

Sabah oldu, güneş gök yüzünün 
ortasına yükseldi, sonra yavaş yavaş 
alçalmıya ve batıya doğru inmeğe ba1-
ladı. 

Siyaset meydanı kannca gibi in
sanla dolmuştu. 

Tam maznunun bırakıldığl saate 
yarım saat kala, Hakan da mahkeme 
heyetiyle beraber oraya geldi. Kala
balık, onun gözlerine baktı: 

Hakanın gözleri kıpkırmıziydi. 
Alp Tekini ayaklarına zincir vu· 

nılmuş olduğu halde getirdiler. Keski,_n 
Balta ve kütük, meydanın ortasına ko 
nulmuştu. 

Hakan, adet mucibince, kefalet fer 
manını bizzat okumağa başladı. Biltiln 
.gayretine rağmen sesi titriyor, vakit 
vakit duraral: yutkunuyordu. Ferman 
biter bitmez meydanı bir uğultu kap
ladı. 

Binleıt.:e insan müthiş bir velvele 
ile ağliyordu .Alp. Tekin genç bir ağac 
gibi ortada duru~r ve yaşlı gözlerl; 
etrnfa selamlar gö.nderiyor.du. 

İri bir adam ortaya doğru yUrüdü 
baltayı eline aldı, muayene etti. Son· 
ra ölüm kütüğünün y~rine iyice yer· 
leşip yerleşmediğini denedi ve Alp 
Tekine dönerek: ilhan Tarus 

-mıa 
M os kele n diri 11 )'o r 

Burada resme bakıp ta bu adamın 

Amerikadaki mahut Ku - Klul:s _ 

Klan cemiyetine mnesup olduğunu san 
mayın. Hayır, hayır .. Hollandan hapi
sanelerindc usul ittihaz edilmiş.. Mab • 

kumlar, orada gözlerııiden ba~ ) ilz • 
lcrinin her tarafıru örtecek bezlerle 
maskelencüiyor. Sebebi de §U: Mah • 
kfımiyet müddetlerini bitirip çıktıkları 

zaman, eğer bir gün tesadüfen karşıla· 
şırsa, biribirlcrini tanımasınlar diye .• 



T ekirdağındaki . 
güreşler 

Yedi seal süren m U811bakala r çok gilzel 
ve heyeca nlı olmuştur 

1 

Giire§1cri seyreden t·ali Sa1dp il~ kırnı'lndan Genc.,.a1 Ma~1ıtnı 
Tekirdağ Halk.evi tarufu dan pelıl ivanlura verilen çay ~iyafcti 

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
Bu hafta Tekirdağ çok heyecanlı gü

reılere sahne oldu. tlç bin seyir:inin 
önünde Hava Kurumu menfaatine ya -
pılan pehlivanlık müsabakalarının taf
silatını bildiriyorum: 

Güreşlere pazar günü saat 12 de 
başlanmış, vali ve tümen komutanı 

baıta olmak üzere pehlivanlara candan 
4:fr alaka gösteriJm=ştir. 

Desteye güreıenlerden Yörükköylü 
Hasan Selçuklu Ram:zi; Dc:lecikli 
Mustafa Ballılı Hakkıyı, Çorlulu Sü -
leyrnan Semctliden Ekremi; Bandırma
lı Salih Köseilyaslı .Muradı, Selçuklu 
Mahmud Malkaralı Fehmiyi, Silivrili 
Küçük Hüseyin Yağcılı Mustafayı; 

Bukruvalı Abdullah Karabezirganlı ts
maili; Kadıköylü Filiz Kurtdereli Hü
eeyiJ\:.; Şalgamlr Hasan Dedecikli Meh· 
medi; Malkaralı İbrahim Yağcılı Ha
nnı yenmişlerdir. 

Küçük ortaya güre~enlerden: Hay -
rebollu Süleyman Hayrebollu Kasımı; 
Hedyeli Kara Ali Semetliden Ahmedi; 
Ijrklardan Ali Çorlulu Hasanı: Baba • 
eskili İsmail Banarlıdan Muttali[i, Kü
tahyah Arif Ma~karalı Hasanr, Subaş 
köylü Mehmet Malkaralı Mehmedi; Ve 
Iimeşcli Ramazan Malkaralı Aliyi yen
miılerdir. 

Bilhassa temayüz eden pehlivanlar
dan küçük ortaya güreşen Hayrebollu 
Pomak Süleyman Hayrebollu Kasımı 
yene'.=. 

Büyük ortaya güreşenlerıjen Murat
lr.Iı ~?met i~e bi.'yük orta Türkiye bi _ 
rıncısı Pehlıvanköylü Mustafanın gü • 
reşi çok heyecanlı ve sert olmuıtur. 

Bunlar iki saat güreştikten sonra be
rabere kalmışlardır. Büyük ortaya gü -
reşenlerden Tekirdağ vilayeti başpeh~l
vanı Malkaralı İsmail Hayrebollu Ha
sanıı Şileli Rahmi Karamürselli ibra -
himi, Adapazarh Yıldırım Bekir Hay
rebollu Süleymanı, yenm=ıt:r. Başa1tına 
Karacabeyli Hayat,= ile Babaeskiltı tb -
rahim tutuşmuşlardır. Bu glircş çok he-

yecanlı ve kırıcı olmuştur. Eabaeıkili 

İbrahim göğüs çapraziyle Hayatiyi bir 
!ıOk defalar bastırmağa muvaffak o'duy
sa da Hayati acı kuvvetiyle her defasın
da alttan kalkmıştır. 

tbrahimin ters paça, künı:le vesair 
oyunları heprı=. boşa ~tmi~tir. 

iki saat güreştikten sonra bunlar da 
berab::re kalmışla"rdır. Hayati istikbal 
için çok mühim bir pehlivandır. 

Başa. günün merakla beklenen gü • 
reşine Tekirdağlı Hüseyinle Rom~nya 

serbest güre§ biıf ncisi Süleyman tutuş
muslardır. 

Hüseyin, Çorlu panayırı.ıdaki yağlı 
güreşte Süleymanı yendiği için bu gü
reş Süleymanın istediği gibi serbest 
yapılmıştı. 

Güreşin bir saat ıürmcr.:, tuş olması 
için de sırtın üç saniye yerde durması 
prt ko~ulmuştu. 

ilk hücumu Hüseyin yaptr, Rcman -
yalı, derhal mukabelede bulundu. Hü -
seyin bir salto yapmak istedi. Fakat 
Romanyalı Sülyem.anın ayağını Hüse • 
yinin ayaklarına takarak Hüseynin üs • 
tüne düştli. 

Hüseyin bu çok teh\:keli oyundan 
kuvvetli köprüsü ve acı kuvveti saye • 
sinde kurtuldu. Romanyalı, Hüseynin 
hücumlarına daima mukabele.ediyordu. 
Fakat Hüseyinin çok güzel bir kafa 
kol l:apması Süleymanın sırtını yere 
getirdiyse de minden:n dışında olduğu 
i~in sayılmadı. 

Sonra Hüscyi:l b:r iki defa tek Kıle 
ile rakibinin sırtını yere get.~rdiyıe de 
üç saniye yerde t:.ıtamadığından hakem 
saymadı. Nihayet Hüseyİ:l ayak ma
kasiyle rakibin=n üstüne çıktı ve göğ
sünün üstüne oturou. 

Hakem bir, il·,:, üç c'!iye saydı, düdük 
öttürdü. Hüseyin hala rakibinin il!tiln
de idi. Bu suretleon beş dakikad1 has
mını tuşla yenmi~ oldu. 

Bu güretlerin hakemliğirf. Etem, 
İbrahm, Abdullah pehlivanlar yapmış
laıldı. Mandıralr Ahmet ile Koç Ahmet 
kendilerine rakip çıkmadığından gÜrCJ
memişlerdir. Valimizin teşebbüsiyle 
yapılan ve yedi saat süren güreşler Te
kirdağında mevsimin en kalabalık seyir 
cisini topb.mıs ve heyecanlı l:fr spor 
günü geçirtmi§tir. 

$ • • 

İlkteşr:n pazartesi günü Ilalkevin -
de bütün pe:ılivanlara bir çay zf yafet.: 
v.erilmiş, bu toplantıda valimiz B. Sa· 
kip Beygo, dünyanın destanı olan Türk 
gibi ku\•vetli ~özünün manasını anlat -
m·ş ve pehl"vanl:ırımıza muvaffakıyet

ler ;;',:lem !§tİr. • 
l !ilmi YOCEBı'.Ş 

( fü;ff c) k il~J. 7; orta, (tr1tla da) büyük orta 
pl:ıliv~ nları 

Futbol maçları 
Bu hafta 

başlayamıyor 
İstanbul futbol ajanlığının münhal 

bulunması yüzünden nizamnamede sa. 
18.hiyetini kullanarak klüp murahhas. 
lannı davet eden futbol federasyonu 
reisi fikstürü tanzim etmiş, birinci 
küme sonuncusu Hilalle ikinci küme 
§ampiyonu Anadoluhisar kliibünün de 
yerlerini değiştirmişti. İst:mtul mm -
takası reisi bu kararlara ~tirıız ederek 
klüplere birer mektup görıdermiş ve 
fikstürün keenlemyekun olduğunu bil. 
dirmişti. Ayni zamanda d:ı rr erkezi u. 
mum.iye itiraz etmişti. 

Merkezi umumi, müracaate henüz 
cevap vermemiştir .• federasyon reisi. 
nin kararını kabul edeceği §Üpheli gö. 
rülmekle beraber • şayet kabul edecek 
olsa bile futbol maçlarının bu hafta 
başlaması için klüplere te1rrar tebli. 
gat yapacak vakit kalmamış olduğun. 
dan müsabakaların gelecek ~aftaya te 
biri zaruridir. 

Karagümrük 
Duraspor 

Ma~ı nasıl cereyan 
etti 

Bursa, 12 (Hususi muhabirimiz
den) - Pazar günü Gazi ataldmd:ı İs • 
tanbul Karagümrük kul\Jbü ile Dura
spor arasında bir futbol maçı yapıldı. 
Hakem Acaridmandan Hakkı. Takım -
lar §Öyle idi : . 

Karagümrük : " 
Fer,:.d - Necdet, M. Ali - Suad, 

Vehbi, Muzaffer - Hüsnü, Salın, Sa· 
lahaddin, Nuri, Necati. 

Duraspor 
Hazım - Sadri, İsmail Fahri, 

Kamil, Mustafa - Rüstem, Hafü, Hü
seyin, Fadıl, Murat. 

ilk devrede Durasporlular çok ha· 
kiın idiler. Zaman zaman da ad~ta tek 
kale oynadılar. Ve bu devrede (ki mu
hakkak gol kaçırdılar. Hakem ide Dura
lılar lehine bu penaltıyı görmedi. Dev
re 0-0 bitti. 

ikinci ldevre Duralılar Fahrinin yeri
ne Hıfzıyı, Rüttünün yerine de Mus· 
tafayı almışlar ve bir de büyük bir ha
ta iflyerek çok iyi oynayan kaleci Ha
zımın yerine bugün iyi bir durumda ol
mıyan ve baıta bulunan tbrahiıni ge • 
çinnitlerdi. Ve nitekim bunun cezasını 
çekerek, iki gol yed.:ler. Bu devre de bu 
auretle oyunun hataları yüzünden 2·0 
kaybettiler. 

c. 

iÇERiDE: 1 
• Yeni harflerle buılan bet liralık paralar 

Yt.rından itibaren piyuaya çıkarılacaktır. 
• Parti genel aekreterliğinln emir ve t&ıL 

vlblle, Şehremini Halkevl dil, tarih, edebiyat 
komıtesının tertip etmı, olduğu (TUrk bU. 
yUktert) ne ait sert konferans gecelerinden 
6 ıncısmı mu11Jki3lnaa tamburi Cemil merhu. 
ma t&bslı etmi§Ur. 

• Dahiliye Vek&letl, vi!Ayetlere gönderdiği 
bir tamimde köylerde vukubulacak hayvan 
hıraıztıklarmda çalman hayvan bedellerinin 
köyJUlere t&zmln ctttrilece#fnl blldirmlttir. 

• Belediye kooperaWi, Zira.at bankuından 
ISO bin llr&lık bir lıtıkraz yapmıştır. Bu para 
ne Belediye memurlarına avans verilecek, 
l:lr taraftan da ktf için odun, kömUr tedarik 
edilerek gena memuurlara tevziat yapılacak. 
tır. 

• Topkapı ile Slrkecl arumda otobUıı ııe. 

!erlerine rnUııaade edilm~tlr Bu hat Uzerln. 
de lşliyecek arabalarm muayenesine ba§la.tı.. 
mıştır. Seterler birkaç güne kadar açılacak. 
tır. 

• Kurtuluşla Beyazıd arumda otobUıı iş. 
!etmek Uzere Belediyeye müracaat yapılmış.. 
tir. Tetkik edilmektedir. 

---------

Cinı Londos v c miistakbcl kansı 

DlYınya seırbest güıreş 
şampiyonu 

Cim Londos 
Bir Amerikah artistle evleniyof 

Pariste sergi münasebetiye yapı- ı etmek üzere yeni .dUnyaya giden~ 
lan serbest güreş müsabakalarındaki ga le pehlivan Cim Lonck>sun orada ~ 

libiyettc.n sonr,;ı Amerikanın Boston şeh neccğini Amerika gazeteleri yazın 
rinde dünya şampiyonluğu unvanı i- • dırlar. _ı,J 

çin yapılacak olan müsabakalara iştirak Bu gazetelerde okuduğumuza !J_ 

Y • t d Londosun müstakbel kansı, yu 
unanıs an a pehlivanın Amerikaya yaptığı eski ,el 

Futbol şampiyonasına hatleri arasında tanıştığı ve ep1;C# ~ 
mandır seviştiği Şikago operası •eli' 

başlandı lcrinden madmazel Marya Lamber ~ 
Yunanistan şampiyonluğu futbol Cim Londos ile Marya Laftl'ol/ 

müsabakalarına gesen pazar günü baş düğünleri bu seneki dünya serbest~ 
lanmıştır. reş şampi}'IOnluğu müsabakalatıı' 

Mevsimin ilk karşılaşmaları çok he sonra Nevyorkta yapılacaktır. _./ 
yecanlı olmlkla beraber hemen bütün 
maçlar oldukça büyük gol farklariyle 
bitmiştir. 

Bu karşılaşmalarda alman .derece
ler ıunlardır: 

3 Astero, 8 Etnikos; 1 Olempia, 6 
Panatinaikos, 1 Olempiakos, 6 Appo
lon; 2 Atinaikos, 6 A. E. K. 

İlk günde maç yapan sekiz klüp a
rasında A. E. K. ın çok kuvvetli bir kad 
roya malik olduğu, fevkalade bir müsa 
baka yaptığı ve bu klübün bu sene Yuna 
nistan şampiyonluğuna namzed olduğu 
nu Yunan gazeteleri yazmaktadırlar. 

• Belediye, yük arabaları tekerleklerinin ı 
IA.ııUkll olması için tetkikat yapmaktadır. 

Bunun için bu tetkikler bitinceye kadar ye. il 
nlden yilk arabası plAkası talepleri reddedlle.. 
cekUr. 

• Bir mUddettcnberi Trakya ve İstanbul 
köylerinde tetkik seyahati yapan Dahiliye 
VekAletl mUstc§arı Sabri, Bursaya gltınl.§tlr. 

• Yugoslavya Univerıtltesllc Unlversltemlz 
araunda her sene talebe mübadelesi aypıL 

ması kararla§tınlmı§lır. 

MUbadele, bu ııene yalnız tıp fakültesinde 
olacaktır. 

• Karaköyde eski tramvay durak mahallL 
nln yıkılmaııı bitmiştir. Bugün ,molozlar ta. 
ımarak meydan temizlenecektir. 

• Cumhuriyet Halk Partisi ocak ve nahiye 
kongreleri bu ay içinde toplanacak ve ay 
sonuna kadar da hepsi bitmiş olacaktı. Fa. 

kat iblr kısım hazırlıklar ikmal edilmediğin. 
den kongrelere ~cak teşrlniııanlnln be§inden 
itibaren başlanılabilecekUr. 

• Hazirandan itibaren son kalan TUrk _ 
Fraruıız muhtelit mahkemesi de tarihe kart. 
§acaktır. 

• Üniversitede lnkılAp dcrıılerino dün b&f. 

Halk evi 
takımları 

Ltk maçlarına 
başlıyor -~ 

Eminönü Halkevinden: 1 t 
Eminönü Halkevi spor koluna~ 

Klüplere: Lik maçları fikistürü t ~ 
edileceğinden alakadar klüplerin ı11 el 
haslarmın 19-10-937 salı günü _., 
de Evimize göndermeleri bildirilit• 

1 lanmı§ ve ilk dersi eski maarif vekili J11 ,J 
Bayur vcrml§tir. " 

• Umumi binalardaki tahta rncrdl 
mermer ve tqa çevrllccektır. ,J 

Beşiktaş Halke\•indcn: ~,,. 

Evimizde Fransızca, lnglllzcc, 1'111',~ 
deralerine 18/ 10/ 937 pazartem ı;UnU ~J' 
caktır. Kurıılara devam eden taıeı:ıeı:;

yıtlannın yenllenmclerl \ ' C yeniden de ııe' ~ 
mek isUyenlerln de her gün saat 12 

1 
~ 

§ama kadar Evimiz idare memur1d1.ıt1 I 
racaatıa kayıtlannı yaptırmaları I~ 
OI Ş ARIOA : ıc-1. 

• Alman Nazırı Fung dört giln de\~ ııt 
resmi ziyaretten sonra Peşteden hsre;,d_J 
mlştır .. Alman Nazırı Peştedckl ll<llııı, 
nasında Macar devlet adamlarlle teıtl~ 
bulunmuştur fVJ 

• Vindsor DUkU karıslle beraber ,,-
Pomero.nyaya, oradan da tayyare il~· j 
denizindeki adalardan birine gltınil~. ~ 

• Surlyeden alınan haberlere göre;,, 
dUrUz meselest, Sultan Atraşın nıu 
tayini suretllc halledilmiştir. tel' 

• Ha'beşlstanın eski Parlıı ııcfirl 'ft ~ 
varlat dün Kenyaya muvasalat etnıi~ 
kClmetten orada ikamet mUsaadesl L9 



HABER - :.\bam Po1ta11 -

Anadoluda elektrik 
~ tesisatı projesi 

1
1 PIAn hazırlandı, kurulacak l!IBDlrallarıo yerleri ve kudret
eP1ıe lstlbsalde nelerden istifade edlleceğl teshil olundu 

t ~ni planı~ 
ktrık kudreti 126 000 kllo
~attan 250 000 kilovata 

a._4-.. çıkarıhyor 
~ lıtıert iki ıene evvel kurulan e- m "'',...-------- ·-----

t..L.:~ . etUd dairesi, bu iki ıcne- : 
. ~trt net~ ıu.ooe ~/ 

tlektıi • .:eıinde nihayet Tür- ... ;.· 
--~ "'--klendirilme davasının e- 11D.oco « .. -:~·:':" 
'- lııa. -..ztrlamı1tır. ! / 

Utta ald ~ • 1DOOCO i 
ıı-. ~ ••ınuz mütemmim ma 
ı::f ~ memleketin zencin e
~ ~ b 1 ehemmiyetlerine, yer
il~ ıC:. yerlerde enerjiye olan 
~ nıuntazam bir protram 
~ \"e ~~dler neO.:esinde Zon 

~"lir lln iitahya.da ilk olarak iki 
,,. ll1a .... _ trıJı kurulacaktır. 
" 1 llt -.ıtrılta. ·1c· • Ofr1ıııı r ı ıncı beı yıllık sana-

.~~.~~~11~za:---~7.11~u:--~,~,l~1~11-35--__J11ü 
YILLAA 

CUMHURIYE1' u ... • Rl'lv DE ELEK. 
TRIK TAKATiNiN ÇOÖAI,/ŞINI 

GôSTEREN GRAFiK 

MINTllCALAQ ı<ÔMÜ• .SU 
ıu 

,_ ~Clll.a~lcn batmda bulunmaktadır. 
~tlıl 'A& ft'Unt 1c AHM &•A 

~"- dtk h .. a a elekrik aantrah ,.,,.N•u~ 
lllJıa... ~ıun! rının 12 kilometre ıar ""'"'"'"'""•""' 
l'ca~ \"e 

45 
Çata] ağzı mevlı:iinde bu ı-•-o_ı __ --J 

tı.~· S.nt ooo kilovat takatmda ~ ''""'""'' .. '"" 
~~ rahn enerjiıini-her kömür 
~~ flhlbi oldufu .gibi - Zonguldak 

' q~r .~;•ind~ de bulunan, ıim
llıi buttıııllıi 1 ıp erden ve ticbri kiy-

i\ ~ceı...· Yan kömUr ıüprüntüıü te 
~ ~tır. 

%~~uı~ 
tır 1~tt, ıoo00 llntralınm senelik iı-
ltoİ~•Yon Ç Oooo kilovat ıaat olacak 
,, Cleitır·1r\ala(zı - Ereeli demir
' >'enin el ~ .e ıııcmemn, navzai 
ltJair dt dth·ı e rılc aarfiyatmın ve An-
~ ~ ~ Old~fu halde o ~taka 
at~~ baı.rtyle limanlannın elek 

'~ -.ıa te~;:r~cktir. Enerjiyi tev-
1~ :rı !retr Yi teıkil edecek Çatal 

le: hı\'ai hıye kadar 60000 volt
~İbı llttııy.,. at çekilecektir. 
l1t.t }'»L -=tvırında S • ö -~ ""'rt b" eyıd mer mev-
tbı~ 5000~ r~rde kurulacak ikinci 
~ it den <la~ ılovat takatinde ve bi 
• llıtrdG~hya bUyük olacaktır. 
lf.._ t~i ~ntralının .. . S "d 
~ lh...:· ıenci 1" • enerJııı eyı 
eıu '"'lllıı tdiJ" n ınyıt kömür ocaklann 

ltıiı etek ~~ >'otı lciıo ••ntral senede üçyilz 
bu~ "e ICütah•at ~t enerji iıtihsal 
~ ttt~Uıtri ya hcıvarında kurulacak 
~"- ilrten ~ Q aıının enerjıini te-
~l~G~ttiyle :E :~ ı 50000 voltluk bir 
Ilı ~ ~t 1ıtan~ ııehir. Buru, tzmid 

~!\ ulun elelct ·1c ih • 

' 

Jıo, edece1rt· rı tıyaa-
""'tL ır. 

~rilc · / 
~trı 11leri etUd 

İ'trı,li 'rinde elelrt . . dairesi yurdun 
~t •ıı l\de Y•lnız ı rıfın könıürden,buı 
1" lı ~ '7e J" • Udan, bazı yerlerin
~ .. ~ •ud.:.nyhıtten bazı taraftannda 
b. "C!\ .iat ' errı lüı ileetthı ifade ediı Y'tten hem kö-

8 l teabit •relc i1tihaal edile .. 
t~ "~ ia6:• etınittir. 

llııtrah:_'•de edil eJıeı....t~-~ erQ: Hidroelek· 
"~etle c!uraıı ~ Uz~ ~~e ~ elektri)r etil4 dair; 
1-'i~ .._talra.ı ~ nehri, Adana 

~ ... ıc: ~ ~ Pırat •• kot. 
Çotaı.sı~ '1llarnı etildler yap 
~ ~ teıbit i~ aatnenJar anhp 
'.: I~ °"" kutQı ilzttlerinde 21 ra 
.'.'linet h ır-ct.r Uftıır. 
~1'İniıl ~ ...::~ etiidlu neti 
Uıt Jıc -....aQr U--• -. elektrik 

l<Ut ~ ~-:a71t •e •ıaclQ. ı ener
>itt llıh ._.. ~ ._ ---. ltanbu
ti eıı. '""--s• ıı.._ .... _ Beldtewr, 

ncan, ..,._ • 411ııı1ı..:..... ~.av. .,. Jin-
~nı ..,. ~"'· }« -T11, 2er.U 
' ' ~heri 11-tya, Di,,...n.~ Er
tlıt Jt· '°' Z llaal~uqır, A
tlitllı. 6-G~ ha..._ Yalnız 

1ttr. ~ ed8ecet da Y&l-
~ ~q ı-.__ i teebit e 
tr!Jt ftta..,~toı-ı.Jı..._ 

!~!---..... ll6ıı ~ devrind 
~ Yıtı ar-. ili C-,.~ lll_an e 
tıtı" --~ --~ · elek- I 
~"' ._ b&A...~ ldJo ilk onun 
~.~ lliı .,.ta ve 1937 

-........... ~°!it kudretine 
~~1.: 

IONIU~OAK 

ılEilILEıüJ'J.'/N MUHTELiF l : . ı A. 
KALA.RiNA HANGi ENERJi .,;EN. 
BALARINDA.N iSTiFADE EDiLE. 
BEK ELEKTRiK TEMiN EDiLE. 

CEGIN/ GôSTEP.l'R. S1'ZMA 

ıöre 1943 senesinin baıında yani beş 
ıene sonra Türkiyenin elektrik kudreti 
250000 kilovata çıkmış olacaktır. 

Balkan itilafı 
merkez 
bankaları 

MDmesslllcr Ankara
da içtima yapaeaklar 

Balkan Antantına dahil devletlerin 
Banka mümeaailleri önümiUdek.'. ayln 
ilk haftası içinde Ankarada toplanacak· 
lardıt". 

Mümtuiller, ıeçen sene Belıradda 
toplınmrılar ve bir Balkan bankuı tef· 

kili mevzuu üzerinde konupnutlardt. 
Bu defaki içimalatda bu mevzudan bat· 
ka mütterek mali meselelelerin de gö
rüıülecefi ınlaplmaktadır. 

ispanya ile 
ticaret itilafı 

HlkAmettmlz 
tarafından feshedildi 

Türk - lapanyol ticaret anlqmasr 
1-1-13' tarilddcJe sneriyet mevküne 

girmiftL bd Hile mUdd~· Anlaş • 
marun fethinin 0ç ay evveliııden bildi -
riJmesi icap ettiii için pmdi bu kadar 

yapıhmttır. 937 aerıeıi sonuncu günü 
anlapa meriyet mwkiiJıden lralkıcek-
tır. 

Fnıhe dai.r olan Vekiller Heyeti ka-

rannda, İlpanyadaki kanıık vaziyet 
dola1Jlfyli lepanya bUJdlmCÜnce 31-
12-935 taribli ticaret ve klering' an -
lqmaama tamamen riayet edilnıeldiği 
fahe bir ıebep olarak ıöıterilmekte • 

dir. 
tapanyada Türk tüccannm 800.000 

~.ra ıu.ct.r bir alacalı •rdır. Yalnız 
daha enel bu para için tüccarın ban • 
kaludan aldıfı aftftl faisden kurtarıl· 
mıı, Merkez BenJcasrna atııunrttır· Mer
kez Bankaımclaki blo:.Caj t.panyol para-

sı 394,000 liradır. 

Garantili 
krediler 

Almanyaya ihracat 
için ihdas edlldl 

Almanyaya yapılacak ihracat için mil 
1i bankalımnızın ihracat tacirlerine ca
rantili krediler açmaasnı hUkQmet mu
vafık ıörmti§tür. Açılacak carantrli 
kr~inin miktan on dört milyon Türk 
lirasıdır. 

Almanyaya gönderilecek malların 
konımcnto, menıe phadetnameai gibi 
resmi muameleli evrakı ban~alara ve • 
rilince. bankalar derhal mal bedelini ö
diyecelderc:'!r. 

Cilmhuriyet Merkez Bankaıı, İ§ ve 
Adapazarı Ticaret Bınkaıı ile Oımanlı 
Bankası ihracat evrakını kabul edecek
lerdir. 

Borsada Frank ve 
TUrk borcu flyatları 

p,:r hafta evvel Londra borsasında 

frank, bir İngiliz lirası kartılığı, 150,85 

frank olarak kapanmıı ve o zamandan
beri bir hayli kıymet farkı göstererek 
evvelki akşam da 148,29 da kapanmıı
ken dün 148.34 te açılmış ve yeniden 
bir yükselm e göstererek 14 7 ,90 a 
kadar varmııtır. 

Frangın yükselmesi, kupon ve faiz -
leri frankla tec.=ye edilen tahvillerde 
de müspet tesir yapnuıtır. 

Rn uada franıın diitil§lle beraMr 
fiat sukutu gösteren "'Tiırlt Dbrcu bitiii-

ci tahvilleri de yükselmeğ~ ba~l~ıı -
trr. Dün Türk borcu birinci tahvili 
13,60 lirada ıçılrmJ, 'ı4,10 li.raya kadar1 
çıknuıtır. . 

KÜÇÜK 
Ekonomi Haberleri 

lf. M'll" · ı ı ıstikraz, tahvillerinlden Sıvas 
- Erzurum tahvillerinde d" . d" un ınn ıye 
k.~da'._ kaydedilmiyen bir yükselme gö _ 
rulmuş, bu tahviller de gg, 7 5 lh:aya 

kadar çıkmııtır. Tahvillerin asli kıy _ 
meti 100 lira olduğuna gCSre, arad2 an
cak 25 kuruıluk bir fark kalmıttır. 

"' Çarşıkapıda açılacak küçük aan'at
lar sergisi için hazırlıklar ikmal edil-

mek üzere1:1ir. Önümüzdeki hafta b2şı~

dan i.t.=baren serıiııin kurulınaaına baı
lanaca ktır. JCüçük ıun'atlar ıaerıiıi her 

sene biraz daha 'Ceniıletilerck tekrar 
edilecektir. 

• Cumhuriyet Bayrammda Ankara
da aan'at mektepleri eserlerinden mü
rekkep bfr serıi açılacaktır. btanbul 

San'at mektebi, bu sergiye çok güzel 
esreler göri:lermektedir. 

• örme sanayiinde istihsal fazlası bu
lunup bulunmadığı meselesi üzerinde 
görüşmek üzere bugün Milli Sanayi 
Birliğinde bir toplantı yapılacaktır. 

~ p,:r müddet evvel memleketimize 

gelen Romanya rej:si heyeti İstanbul ı' 
piyasasında mevcut bütün stoklarım 
tetkik etmig ve buradan bir mikta:- yük-

1 sek kalitede Samsun - Bafra tütünü 
alarak tzm!re gitmiştir. 

• Arabacılar Cemiyeti yen.: idare 
heyeti seçimi, bugün sabahtan itibaren 
başbya:aktır. Seçim üç gün devam e

decektir. 
.Y. Selçuk ve Germencik incir müs -

tahsilleri, Dahi':ye Vekili Şükrü Ka
yaya mlira::aat ederek ellerinde fazla , 
mal kaldığmr. bunla:ın satışlarının te- 1 

minine delllet etmesini dilemiıleı·dir. J 

7 
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Avusturya taht.na 
yeni bir talip çıkfl 

Bu adam Arşidük Rudolfun 
oğlu olduğunu iddia ediyor 

Arfidük Rııdol/, Karı ııe Prenses Mari 

Robert Pqman adında, M yqlarmda mil. 
tevazl blr Vlyanalmm, mahkemeye müracaat 
edeerk, Kayerllng factumda kurtian giden 
ArfldUk Rudolfun mqru otlu olduğunu lcL 
dla etmeıd Avuaturyada bUyilk blr merak 
uyandJrmıttır 

Robert fqıiıan, bu iddialarını heran isbata 
hasır oldutunu ııöYlemekte: ve Avuuaturya 
tahtmm varl.ı bulundutwıu ıtrarla beyan 
etmektedir. Buglln bllttın Avuaturyanm' alL 
kadar oldulu .bu mUtevul vatanda§ hadiseleri 
f6yle anlatmaktadır: 

1880 •nealnhı haziran ~da, Arfldlllt 
Rudolf birçok 11enelerdellberl IM!Vcqi Toekan 
preuell Jıl:ıri _ AntuneUe, ~ evlen.. 
mlfU, • DUtun ınerulml \1l7UWllll Jdlçlllt blr 
klllaeıdnde, Arfidlllttln aamlml arkadqlarm.. 
dan blıUfnlD ve imparator alleıd b&§ rahfbL 
n1n huzurunda yapılmııtır. 

Bu izdivaç lkl sebepten dolayı gizil tutuL 

m111tu: 
Blrlnclsl, imparatorla oğlunun arasındaki 

ihtlllf, lklncial de Franırua _ Jozethı. Kari 
Antuanetln mensup bulundufu Burbonlar 
ailesine karı ıolan klnlydi. 

Jlari - Antuanet, uzun aenelerdenberi ve. 
rem butalığma tuutuım111tu ve evlendikten 
aonra tedavi için Franaaya gitti ve 1883 de 
Kan phrlnde bir erkek çocuk doğurdu. Bu 
ço9:ıfa Kari adı verildi ve kendisi \'lyanaya 
s&ıderildl. 

Fakat bu sırada ArJldUk Rudolf resmen, 
Belçika preD.Hll Stelanl ile evlendi. 

Bunun llzerlM prenı Kari ne oldu 1 

..aHert Pqmana,. b&kllıt'M -«l -ıoeuk keıı.: 
dlltdtr. ve llatla Pqmul.admM ;IJ'l kalpU 
bir kadın kendfalnl ~lltltfa aımıttı. t , 

Robert Paşman bundan başka, bir gUn 
Ar§ldük Rudollun kendisini sarayda kabul 
ederek uzun uzun öptUğünU \ 'e blllha~ ken. 

diılnl tanıtması içln, Uzerlnde imparator aL 
lesinin nakqlı reııml bulunan kıymetli ~r 
kutu hediye etUğlnl söylemekte ve buna 

delll olarak bu kıymeUl kutuyu göatermek.. 
tedir. 

nerl IÜrdUğU iddiaların mahkemece kabul 

edilip edllmlyecetı bUyUk bir heyecan ve 

merakla beklenmektedir. çUnktı bu karamı, 

Hababurglar banedanmm hakiki pflDl mey. 

dana çıkarman ihtimali vardır. 

Merdivenden dtlşttl 
Galatada Serçe sokağmd& oturan 

çaıD&fll'CI altmıı yaşında Marta is. 
minde bir kadın dün evinin merdive _ 

ninden düşmüş, sol ayağı kırılmıştır. 
Karta hastaneye kaldmlmlştır, 

Alacak yUzllnden 
.. Üsküdarda Solaksinan mahallesin

de Aziziye sokağında otu..P&Jl aeyyar 

sebzeci Hasan ile arabac! Ali alacak 
yüzünden kavgaya tutuşmu~iardır. A

arabf'CI Ali çakı ile Basanı başından 

yaralamış, yakalanmıştır. 

HA B~E R 
I :.• ~ L { ı..: ~k 4 ._ • J 
sıa~vu ıln en ço satılan Jıakiki 

k 
.. . • ~ .• 

a ıam gaz.efesidir. rr llônla't-oo 
H.'AB""'R' "f'": -- ' "'. ~ ~ '; _!J. v;,~~e~!r· e'f.::!::.. 

. Düııyad~ en hoşa gitmiyecek şeylerden biri, muhrıkkak ki, tekme yeme1dir. 
01;?:; .o~dugıt ~lde, bir Amerikal• arka Zarına tekme yemek istiyenleri eğlendi?-. 
mek !~nJ .re31mde gördüğünii;: şu garib aleti icad etmiştır. Kalıpüıra geçiril. 
miş iki çıft pabuç kendiliğinden dönmekte 1•e "eğlenenleri!" tekmelcmektedir 
Şu Amerikalıkı.r hakikaten garib insanlar! • 

Acente Aranıyor 
ANKARA Anonim 7 ürk 

Sigorta Şirketinden: . 
Şirketimiz, me,ı.:u~ acentalık _teşkilatına, ilaveten aşağıda yazılı şehir v' 

kasabalarda çalışmak uzere mezkur mahallerin t~"'ılmı• tac· f. 1 ''" :r ır ve ırma arı 

arasında acente aramaktadır. Bu İ:1e istekli olanların Şirketin t t b ld · h k san u a, 
yenı posta ane arıısında, Erzurum hanında ki"ın muamela"t k · mer ezme-re-
feranslarını da bildirmek 'Suretiyl~ -tahriren mUracaatlan: 

. An~~lya, Am~sya, Biğa, Çanakkale, Dörtyol, Erzurum. Fatsa, Gemlik. 
İzmıt, Kutahya, Sıvas, Tokad, Afyon, Ayancık Çorlu Feth'>• K M 
d

. o d s· . . 1 e, ars. ar-
ın, r u, ınop, Bolu, Bafra Diyarhekir Gaziantep Gü" •· h Kas • ' , mut ane, tamo-

nu, Malatya, U~fa, Zonculdak, Bartın, Bilecik, Ceyhan, Düze~. Gelibolu, t
nebolu, Kayserı, Maraı • .Muıtafakemalpaşa. Rize. --
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Meşhur adamların karı~arını tanıyor mu•unua 7 

Musolini karısından 
çok nıemnundur 

Digor ili: Karım, aergibeıtle dolu hagalımda lleJ1l 
••dl/tane takip elmlı, aile oca(Jını •Blıda ve t.thaltilt 

bulduğum bir gııoa heline lıogmaşlur 
gueteci idi. O me, oldukçı\ hali vakit 
yerinde bir ailenin km buluntıyordu. 

lere llhhatU çocuk yetletfrmek hakkın 
da kODferanala'r ftl'lllektir. Bütün bu 
faaliyete ntmm yan klStilıihn koca 
ama (felç pçtren Amerika Cumhur
rellinln bk .,.ıı:.~IUR). ~ ~

' ıııayı.; ihmal _9fiiiCUti ıibL - tane 
çocuiwıu ·da llP.Ailam yet!atlrebil-

Bltıer, k••I• • 
,.. _. - brc1e.. 
llala dlderl dllllade M 
...... tılı ıwıaa..,._ _ ... ..._. 

mJPir. . . 
=..=~:.·=: Musoıınının 
.......,. '*.. ..... karısına 
JW• .......... ea, llO.. 

..wet nıl8lala ...,... 
Slnlntllnls llnema dik 
tat6rll ..... bdmla 
.. k mtbluelıetlndea 
... Hılec:ık'r ile 'ftl'dlr. 

- J"'k• ..... L gelince ... '* ll7danmıJaa a.. Kadım R1ızveltln Amertkacla ken-
dm dl19 tanlf edl7or. dine mahlwl bir töhftU vardır. Halbu 
ıar. . · ki cttpr meeııur adamıüın kanlan 

i eJmeriyetle ancak arama. gar.ete aU

Alman devlet relilnln kız ka!'defl 

Hitlere anne gibi bakar 
lngillz diplomatı Eden, 
nutuklarını karısının 
varclımııe hazırlıyor 
Gazeteler, töfıret l&hibt bir adam·/ mtalmı. Ve ite. Ruaveltln kanaı Ue 

dan her gUn baluıettWett halde onun bqlayabm. ÇUnktl bu kadm Amerl
karuımdan pek ender halMrde baJı9. 1 kada kocuı kadar eöJıret saJıibldJr. 
ederle'r. Halb~i birçok ...,ııur kinuıe Madam Ruzvelt son ıamınlarda 
l•, fıılevkUerini ve f(Shretlerini, kı• radyoda söyledi&; be dakikalık 
men de olsa, karılannıır gayretine fe- . o• on eer 
daki.rbğnıa borçludurlar. ÇUnki1 genç kısa bırkaç nutkile tam 72.000 dolar 

tunıarma pgerler. lleMll madam Ku
IO)fnlnln, fimdiye kadar ancck geçen 
ferde - !ıUtabtı dolayıalle - guete 
alltunl&nnda bahai geçmif, efklrnımu 
nü)'9Dbı nmn dikkattnı bu suretle 
berine çebbllmiltir. 
XaAım Kuılollnl kimdir! Kocam 

Jçln ne Japlllllttr! Bblıat kocal!, onan 
I~ IÖ)'le )'UIYOI': 
- .,_ ıc._ ~ı, Cl1ollk w,,.,... 
.. bir ı..ı..ı.r. BergbeftlD dok Jaa. 
~ bffM aacı.-. takip ettMftir. 
.ll'icadeıe ...ısntnda, CltkJ Mılt• be
"'- fcıia aiktln w t.Hn.Wat blıldtıfaım 
bir YMW Wa ~ odtl.r., 

Fakat maclam MusollDt flSbretten 
gok tirker. Jtemİıl kİ.'bWlei'den, llellm 
duran kaJ&'&ahkİardi.ıı, IUngllft1 llkei' 
lerdtıi hiç botl•JUDH Buil:m için fim 
di kocumdan ayn yqamaktadsr. Vil-

Staıın va H ltler 
Stalln, kanlmm tabuttmu mezara 

bdar takip ettlfi tarthtenbe.-1 belir 
k&lmıttır. O zamandanbert hayatma 
anneeinden bapa kadm ginneıpifUr. 

• O, buıDn Jetmit bet yqmda bulunan 
bu kadını ilk sık Siyaret eder. Bu ~ya 
reUerden. IODra StaUnln aıınN1. Jtue 
guetecllerini çok memnun, 11evlnçli 
b ir yl1a1e kabul ederek, oflU'lD ntımu
ne lttlhu edilebilecek mükemmel bir 
insan olqundan bahseder v~ der kf: 

"- Benimle alay ediyor. Elr.m kendi 
hem tk bn pek eğleniyöruz. Çok mem 
nun ve muuttur.,, 

Hitler bekirdır. Bir za!l'lanlar, dul 
bir kadµı olan Siegfrud V agner ile 
ıwıllnasebetlnden b&hıedlllvo?du. Fakat 
hu dec!ikoduların yeniz oldutıJ §liphe
llimtr. 

Vaperln opera1ai'ma karşı duydu
ğu derin qkı, Alman devtet ttlalrıl 

Jnadam Vagner ile d08tlufa 1evket
ııılttlr. 

Yine bir zamanlar Bitlerin Leni 1 
JUefenatahl ile olan mU.~uebatmdan 
~ yine cıara Fcrddur. 
bahaedlldi. Leni bugtın de Hltleria en 
yakm doetlan arasmdadı ... 

Maamaflh bu mUnaee~tJn lpkane 
olduğunu zannetmek dofru dtlilcltr. 
HlUer Ba.vyera datlarmiaki huaull 
m&lJklnMfnt kardetl Frau Raubal 
idare eder. Alman devlet retalnl, dal
lardaki mallknleeine yorgun a.rgm ge
lirken brplayan ve birkat gUn latl
nlıatten aonra onu tekrar 11hhaUl, 
dinç olarak uğurlayan bu kadın beklr 
kardwllD• HGıa be 'ftdaklr bir &DB• 
g11ıl bakar. Bir gUn bır gueteeıye 

Bitlerin çocukJ1J#Undan Wıaederken 
clemlfth: kl : 
"- Karcle§lm betlCf.en Uci 1181 1dı9'ik 
~MJM ~ ..... MJe 
MftG ..... ~ ~ 2'CI W.. 
çfUclifWe bile tal&a1c1cim etmek ar
ft31' onda ~. 

F'ord, Fordun 
mııvonları 
ve karısı 

Kocumm Bafvekil olmam DUll 
madam KusoUıılyl defitth'ememtese 
J'ordwı mllyolilan da kaym mmm 
bir t:UrHl deilltirem~. 

Hami Fonil& pek gençken evlene 
bU köylil km kocam bir il bulup kGJ
den eebre tqmmaya kalkınca, .... 
mıttı. Bir ttrli1 tehir hayatına ~ 
mam11tı. Hami Fordu 1&&tGfUkten 

liklerindc daha bir hiçken onlarla ev- almıştır. Yani Amerika Reiı;cumhuru 
lenen bu kadınlar, önleri DE' çıkan bin Ruaveltin eenelik 11Wlf11lCian ancak Uç 
bir zorluklar k&r1111ında inkhan baya bin dolar daha az! 
le uğrayan kocalarmm yardımına kot Madam Ruzvelt bu parayı fakirlere 
mıı lar, ve kuvvet manev,yeierinl artJ yardım itine tab8ls etinJttfr· O, tta 
rarak !(Shret ~lunda gayret!erirıe de- Uf to the Vomen iımindeki ytlz binler 

la Forlenlada mnuevt bir hayat pçl
rl10r. Dlfer herhangi bir h.1lk- kadını 
gibi elinde 1epeti ile Ç&!fl)"& ılder. 
BOmm& kadar Blkı puarldrlıL eviniJl 
ihtiyaçlarını temin eder. Kili~yl hiç · 

vam etmelc lc;m onlara şevk vermiıler • .nlr. k ka 
dlr. ce nUalıa •tan kltabmm ., _..e -

Bu!llbatın en me'!hur ıadam!arınm 
karılan kimlercUr? Vaklt'orini nuıl 
geçirirler? Kocalan ile atle mtlnue
bctleri nedir? 

Madem Eden 
Madam Edene gel!nce, kocumm slya.S 

hayatta mevki edlnmeatndt o bQyWc bir L 
mil o mutlur. Betan Londra arittokratlan •• 
nın lmrendltt ziyafeUer vermekle birçok 
doı1t1ar edinmlf ve 1cocı .. itin Jlk mU\'&fta. 

klyet merhaleatni bu aureUe ıeçmlıtır. Şlın. 
dl blle nutuklarını bllZll'lamakta ona yardım 
eder. Madam Eden tenı. oynamaktan ve •L 
n~ ı.ya ıttmekten pek hOıJl•~tr. 

Gll:ıllzı blrtnGıt ,._. lıafvekll olura bunda 
Ma:fam IDdenla liıtab•kkak aarette Amil o:._ 
C&İ1ft& fnımrnak lbJmdır. 

zancmı da faldr mualktffl"aalardan 
orkestralar teıklline baBn!den fazilet
li bir kadmdır. 

Sabahleyin gazeteleri "·"tığı Vakit, 
heme• her gUn, kendini ya tayyareden ' 
inerken, ya nutuk verirken,. ya ipizler 

le konuturken g&ilr. Gazetel&rde bala- , 
ıi hemen hemen kOC&ll Reiaicumhur 
kadar çok geçer. 

Madam Rusvelt kumral saçlı, çak 
uzmı boylu kırkını qkm bir kadmdır. 
iyi giyinmeg fakat yilsündeo sıhhat 
akar. O, ubah erkenden .kalku ve clu
nıp dinlenmek bilmeden rece yarıla. 
rma kadar ~lııır. 

Auzveıtın karısı Dı çok r.evk aldılı lf, amele evJerlDl 
Size buglbı bunlardan Oazılarmı ta- ııllh etmek iplzlere it ~· ana 

ka~ . 
Onu berkeı, kocallJllll yU~Mli3irıE' 

ayak uyduramayan kadtn tttye tavsif 
ediyor. Musollni tıe evlendi~ vakit 
kocası 1&dece ta~ınmam~. meçhul bir 

Amerika ~ 
lmmıllbdn le&. 
.... o*fulletll 
MJ"~, y.._ 

varlak ...... p 

delllflllnarl'ort.. 
la an-. sere. ,.,.... 

Kqbar 11nea )'11.:lm Janet 
Jaıaı l94ifai't mevzulu bir JUi 
entereaan gördlJ.IQmOs bul imli~ 
.. edflal'•: 

Saç ~il bfkkmd& JUi 
~Ul&. lill70f. ~ HQliiftq~ 
rJD tudlk edecegtne emin ol 
Uert .orua.tne lmkb nriJ'Or_. 

t!ZUll -oıai& kaıır,,. a._..,. 
muz. s.temedfllmis 1191dl 8Ulllll'll"" 
toltrakmz. Çt1nldl fototraf& daha 11' 
~ dalla 1uaa keee 

..-t ~ 1ı&tlıir. ama -a düa 
lt:sun •~la gldee9k ppk& araıtP 
kadar C:Oulla çıqr. ll&lbUk1 
du..U~aıacata-
k.ı lyt lider. 

..... ..... uawı açqa 
dıı.b& Yardir. Uçlan kıTnk tu 
a..uuero. ut,..,.... w döblek 
Saçl&n11 om"8 Osertne dö~ 
seno kmara )l&Jufır. 

Bir kadmm uçlan )'QaQnQ 

çerçevelemelld!r. 8açlara pkll 
1ıı1r sa.vem olmalıdır. Yasa 
~lan. 8aGlamu ıtı&el 1 
1111• 9e&lı> tu\f&fetıer yapu'lar. 
leriDI 'ÇlrkmJetttrcUklertnfD hl'llı:llP ... 

.BqkumJD eaçmı takUd etmek 
ru e>lamu. Bir kere yUJ;de taldl\ 
dır. ~tı hl9bfr saman ild baflD 
,.ıdlde bU)'1lmez. 

J'lkrime gön .aç llW1eri PY't 
Ildır. Tabil olma)'&D bir .aç 
ac:alp C6r1lntb'. Orta 1&fl& bir lnS 
dan &JU'IU • I~. Usun ytJıdtl 
k&t'ınen aaçıDı oltadan wrw.~-

.K&hldlller 1* ook klıuelere hlO 
Qbk1l alalD ~ b(r Jamnmı 

AClk bir alm ~ JIUllY&SI-~ 
eder. Bbılm unmıada atrennea 
.-.ulk mlanİıdan 1ıh1 gte Jıu 
BosQbnamuı ıotn k&tıl&ftınlaD 

llOIU'& flkll wrUen aç ,.a. ..n 
rirll'. Blrook ıa-onı ...utalerl. 
s&rdan baflf olmuı lkUsa .... 
lar '" )'&P\ıldan ODdWeltrte ~ 
tabllUk nrlJOrlar. 8aGJf.r dalma 

edllmlf ~·· 

)$. lf.. JI.. 

Kabahat k im 
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RolTia kadın ıarı n ı n aşıkı 
ve 10<n düznne çucuğun gayri meşıru babası 

oldu Borcia nasıl Pa.pa ? • 
lloma halkı, günlerce .{jarag Jıapılarında muhadd~s mal1anı ı 

satın al-yordu 
~sa vel';(DODırnDlfil saırayoırndaD Lukırezvanuını düğünü 
l$ttıre1raınıe ~~ırlthnmemnş lbDU" eğoeıntn yapoO<dlo a çoırou
Ço~oak lkaıdoınoaır salbaıtnOaııra kaı~aır cıansettnoeır 

li 
llz a.rııerımızın zevkle okudukları tn~l-
de ~Ulı3rrır ve ressamı Matania, bugan 
~O Olna tarihinden bir ynprak a~ıyor: 
""' llRtGO Aleksandr Borgia

rıe ıaı· nı~ Papalığa yükselişi talihin 
llt kadllll ~ılvcsidir. Kaıam aşkı ,:liklcr:
biıc !U ar §lcycn, en yakm dostlarından 
toııdc P~clenerek canlarını cehenr.eme 
" rnııue b' ıtıı hu J ır da1ı.:ika tereddüt ctme-
cıltıaar ~ara ve ahlak düşkününün papa 
~ta&ı~ u kudsi mevkiin adeta bir a1ın 

h tr. 
l\Ql.:lri o 

~sı Pa g Borgia İspanyoldur. Am -
~ Pa U .. 
~ha b' Çuncü Calitus tarafında:ı 

~- J lttni d .. 
""Ctbcclild' ort yaıında ,:.ı:en Kardinal 
~r it ı. Uzun boylu ve bir boğa ka
~~nı:vveUi olan Kardintl Borgianın 
b-~tUn ı:a karıı zaafı az zaman içinde 

~· lchy;~a~ destan oldu. Amcası pa-
1 ~o... . tırasları ne tarihe gecen ba-
~ ~~ıtn • 

toıgcdc b Parat~Jarının ycıptıkl<:rını 
de ırakan ueğ • • b ' . . b lıarıa d ~ tnını er-::::? ,·ı:ın-

1 
tınun tc ~ ~· Fakat Rodrigo üzcr:nd~ 
en •ırı b"l tel er 1 e olmadı! O, rezilce e ;;_ 

tcrr b , E ıp etmekte devam etti. • 

~a}·aın kuvvetli silahı 
İ,çin rnucadclcsinde muvaffak ol

~~ti 8° gayet kudretli bir F.:laha 
ooq • on d 
Ct ll~u gibi .er~c.e yakı~ldı ve sehhar 
)ek ltaaar da gıttığı. ycrle_rı ,enlendire
... ltabul • "C!elı ve sıyahr beyaz di-
"il ett.•re k . 

t nıatikt· ce derecede l:uvvetli bir 
~lll ı. 

ile c:aaı Ölij 
İle doat Olın ncc yen; papa ikinci Faul 
~ alcJ>hind aJrta gecıkmedi. Tatlı dili 
~ -114 unu..tt e söylenenlerin hepsin{ 
fııt ltaıilıtn urarak onun en çok itima-

Metres·ıı. adamları arasına gi?idi. 
l'ı'"ti\zrı b •nın kızını seviyor 

iıı u sırada • . • 
1 · Gu" metrcsının hzma aşık 
r t ze1 R 

llır11 osa Vanzza kr1.1l dudak-
Ptrd "ana .. 1 • n d . ~ n goz erı ve .ı.o rı-

..c" ~)~' 
b.... 14 V.anora ''L • 
-..q ta l • oorcıa 

t ı c!iline çabuk 
kanıyor 

!:ezann em.-iyle, Geovanni Borciamn l 
cesedi nehre atılıyor 

~ l 

gonun bilhassa .iÇini tenfren dôlgun 
vüculdu ile haklki bir İspanyol Karme
ni idi. Rodrigo böyle bir kadın karıı

smkla kendini tutabilcce!t y:ıradıh§ta de 
ğild.:. 

Anasını daraya çıkararak, kızına 

sarılüı. Müstakbel papa, Rodrigonun 
her gayri meşru <arzusuna boyun eğe -
cek kadar itaatkar olan Rosoya kısa bir 
zaman içinde bütün varlığı ile bağlan
dı. 

Onu beraberinde Venediğe getirdi. 
• Vencdikten Romaya dönünce metresine 

büyük bir saray tahsis etti. On iki se
ne· içinde bu kadından be~ tane çocuğu 
oldu, ki bunlardan Ccsaı·e, Giovoni, 

Guif ri ve bilha&sa Lukrezia ismindeki 
kız b:lahare tarihte mühim rol oynamış
lardır. Bu kadınla gayri m.!şru müna
sebetini halktan saklamak lüzumunu 
bile hissetmiyen Kardinal, çocukları 

ile iftihar ediyor, oninrı lüks içinde ya
şatarak adamakıllı şimartıyo:i:lu. 

Borgia başvekil 
Paul'dan sonra gelen üç p.tpanm da 

seç!Jmelerinde amil olıın Kardinal 
Borgia, ayrı ayn bunların hcpt..: ile dost 
oldu. yeni mevkiler ve şerefler kazan
dı. Nihayet bapekil nasbedildi. Bu 
suretle emellerini tahakkuk ettirebil
mek için son adımı da atmış olklu. Se
nelere süren ba§vek.:Uiği ile yeni cost
lar ve servetler edindi. 

Sekizinci lnnocent öldükten sonra 
Vatican sarayında Papa seçimi için 
toplanan kardinallerin kongresi, papa
lık tan:hinde en heyecanlı v:ık'alara ıa
hit olan kongredir. Roma halkı hergün 
sabahtan akşama kad.ı.r sarayın önünde 
paparun seçilmesini bekliyor ve hiç bir 
haber çıkmayınca öfkeyle ayrılıyorlar
'dr. 'Oç gün, dört gün, beş gün, bir haf
ta ıeçti. Gene bir haber yok! 

Zavallı halk, Hazreti tsanın yer yü -
zündeki vekilinin sarayında, en büyük 
rezaletlerin işlenmekte olduğunu ne 
bilsin r .• 

Rodrigo Borgia, altmrı bir yaıına 
basmı§tr. Be~ muhtelif pap:ı zamanında 
en büyük hizmetleri gönnüjtü. Papa • 

lık vazifesinin en k~çük inceliklerini 
kavramı§tx. Otuz :;ıedi senedenher.:. bek
liyordu. Bu sefer de kaybederse bütün 
hayatınca takip ettiği gaye suya dü1 -
müş olacaktı, Fakat halk nuannda ah
laksızrlkla tanınmı1 olması, muvaffakı
yetini hemen hemen imkansız kılıyo~du. 

Bütün güzel Roma kadınlarırun a1ıkı 
diye tanınan ve en aşağı iki düzüne ço
cuğun gayri meşru babası bilinen bir 
adamrn papalık gih:. kudsi: bir mevkii 
işgaline imkan var mıydı? Fakat Rodri
go Borgia bu gibi imkansızlıklar karıı
sında yılacak adam değildi. Senelerden· 
beri biriktirf:.:ır~=. servetini, o, bugüne 
saklamıştı. Sadece Hazreti İsa veliilli
ğinin değil, peygamberlerin bile altın
la sabn alınabileceği kanaatinde fdi. 

Borgianm altmlan 
ve kardinallar 

Halk hariçte yeni papanın seçilmesi 
i~in sabırsızlanırken Rodrigo içcrde 
birer birer Kardinalleri satın almakla 
meşguldü. 

1492 senesir,:n on birinci günü bir 
haftadan fazla bekleciiği halde bir ha -
ber alamıyan halk saray kapılarını zor
lamak ve: 

- Mademki l:ar::iinaller intihap et - ı 

mek istemiyorlar, içeri girip papayr biz 
s:çeceğiz 1 

Diye bağırmağa başl.ımışt:. Sanki 
Allah ta onlarla ber<.bumiş gibi, ayni 
zaman da müthiş bir fırtına kopmuş, 

hava kararmı~t·. Akşamın sekizinde sa
rayın balkonunda k.trdinal Sforja gö
ründü. Ve Kardinal Borg.:.anın dördün
cü Aleksandr namı ile papahğa scçild:

ğini ilan etti. 
Ağzından dördün'"Ü Alel:sand: i~mi 

çıkar çıkmaz birdenbire bir şim§ek çak
tı ve yıldırım düştü. 

Bardaktan ·boşanırcasına yağan yağ
mur ve fırtına h;ıtl:.; sarayın J:apıfarın

dan ayırdı. Akksandr Borgia, Allahı 

bile aldatmağa muvaffak olmuş. yağ -
murc!an ltaç:ın halk l:ütlc~ !eçimc iti
raıa imkan bulamamıştı. 

Papa, etrafına Romanır en güzel kadın lannı toplamıı, eğleniyor." 

Aleksandr Borgia, seçimin daha er
tesi günü muazzam Borgia sarcıyım 

kardinal Orsiniye, r.;üdepdep Subiago 
villasını kardinal Kolonaya, l:aşvekaleti 
kardinal Sforzaya devredince halk pa
panın ne ıuretle intihap edilmiş oldu • 
ğunu anladr. Fakat iş iştett geçmi§ti .. 

Sezarı nasıl kardinal yapblar 
Sezar Borgianın, 'kardinal olması için 

oldukça garfp bir plan 1.atblk edi1di. 
Gayri meşru bir 5ocuğun kardinal ol
masına imkan yoktu. Papa, Don Manu
el M-cUori namırida b!r adam bularak 
bunu Aragonlu J?ük Ferdinand diye ge 
tirdi ve metresinin ~arayına yerleştir
di. 

Sonra da Sezarın bbası diye takdim 
et'.:. Bu suretle Sezar Borgia için kar 
dinallık kazanılmış oldu. 

Lukr~zianın izdivaç mer:ı.simi bütün 
Romayı hayrette bırakacak ;eki~de ter
tip edildi. Romanın en güzrl kadmları 
düğüne davet edildi. Bütün bunların 

ortasında, güzel Lukrezla ilerliycrek, 
Papa için kurulan tahta y;ıklaştr. Ba -
basının e~foi öptü. 

Ondan ıonra Hazreti tsanın vekili • 
nin sarayında o ana kadar yeryüzürJJc 
ender tesadüf edilen bir eğlenti yapıl
dL Dünyanın dört bir tarafından gelen 
dansöz kadınlar ~mlçıp1al: oynadılar; 
açık saçık şarkılar söylcl:liler. 

Sodan ve Gomore 
Aleksandr ar~k Yctikan carayını bir 

Sodom ve gomoreye çeviTır..i§ti. Dünya
da ne türlü zevk ve eğlene~ varsa, hep
sir.:. burada tatmak görmek mümkün • 
dil. 

Böyle bi:- kaç t~ne geçtikte:ı sonra 
oğlu Giovanni yüzünden pap:ı derin bir 
kedere uğradı. iki k;ırdşe Gicvanni ile 
Ccsar ,tS çoeukluklarındanberi iyi ge -
~foemiyorlardı. Aralıırrnda uçurumlar 

kadar derin düşmanlık var:iı. Giovanni, 
gaf, herkesle dost ve tetebbülerc merak 

lı idi. Halbuki Sczar, tıpkı babası gih: 
güçlü, kuvvetli, safahate dü!kün ve 
menfaati i~in ruhunu şeytana satan bir 
tip 1 Maa~afih babasının iyi tarafları da 
yok değilcV. 

Bir aile toplantasından sonra .•• 
1497 senesi hariranmın on c!ördünlde 

Rosa Vanozanın evinde Borgialar bir 
aile toplantm yaptılar. Vatikanda 

olan papa ile bir IT14lnastırd:ı günah çı
karmakta olan Lukreziadi!n ıı-:;tada ae -
kiz m:sa'fri vardı, hepsi ide Borgia aile
sinden.. Saat onda Giovanni il<' Sezar 
ailelerine veda ederek ayr ld!far. Gi -
cvanni bir randevusu olduğnndan ba -
hisle Lukrezianm i>ulunuuğ:ı manastı
rın yolunu tuU:u. Sezar ba§ka ist:ka -
mette yollandı .. 

Ertesi günü, papaya Giovô'Jltlinin or
tcldan kayholduğunu !bildirdiler. Papa 
ilkönce endişe etmedi. Fakat aradan iki 
üç gün geçince telaşlandr. Tahldkat 
yaptrrdI, bir adam Giovanninin kaybol
duğu gece, ik\ kişinin nehre lbir ceset 
attıkların' gördüğünü h:ıbcr verdi. 
Bunların. cesedi nehre, attıl:tc:.n sonra, 
beyaz at ustünldc duran lbir adama: 

- Kardinal hazretleri, atıldı! 
Dediklerini duyduğunu da ilave etti. 
Papa, beyninden vurulmuşa döpdü. 

Beyaz at, Sezann atı idi. Knrldinal ise 
Sezardr. Demek hak.:katti. iki kardeş, 
bir aşk ylizünden, hem de kızkardC§leri
nin a~kı yüzünden biribirlerinin kanma 
girmi1lerdi. 

Skandaldan kurtulmak için tek bir 
çare kalıvoıi .. fo .. Bu vak'aya şahit olant 
öldilrmek •. 

Ölüler konuşmaz .. Papa, bu clnayeti 
de. kalbi titremeden irtikap etti. 

- Sezar Borcia 
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Atatürk ten 
selam ve 

orduya 
takdir 

- . .. ...,. 

·,,. _· (Ba§ tarafı 1 incide) 
Genel Kurmay Ba§kanı mareşalo, ve 

ordu 111Ufettişi Orgeneral İtettin Çalı§· 
lara sureti mahsusada teşekkür etmek· 
le beraber kumandanlar ve ordu hakkın
daki ıakdir ve selamlarının kendiicrine 
bfüfamelerini rica ctT!ı.lerdiı. 

·· · Mareşatın· blmimt 
°"Mareşal Çalönik oN:İuya ıu tamimi 

göndenniıtir: 

"Ege manevralarını bidayetten itiba
ren bütün tcferrilatı ile mahallinde takip 
buyuran Currihurreisim.~z Atatürk ordu
muzun en modem silahlan pek iyi kul· 
lanmasmr, komutaııtarla subaylanmı -

zm sevk ve idaredeki ~abiliyet ve ma -
'baretlerini {evkalftde takdir buyurmuş-
lar, beraberlerinde bulunan ııükumet 

erkanının kia bu takdfrata iştirak ettik-

l~rini bildirmişler ve bu takdiratrıı se
lamlariyle birlikte bütün orduya tami
mini ernfr buyurmuşlardır. 

Orduya gösterilen bu yüksek .:Itifat
lar benim de göğsümü iftiharla kabart
mıştır. 

Gösterilen bu gayret ve muvaffakı
yete ben de teşekkUr eder, bu hususun 

bütün komutan, subay ve erlere tebli
~i tamimen ~ldirirlz. ,, 

Diinkil muharebeler 
Söke, 14 (Hususi) - Ege manev -

ıralarının fili safhası bitmiftir. Bugün 
ordunun itirahat\ ve yapılacak tenkit -
le geçecektir. .•· 

Yann manevra ordusunun geçit res
mi yapılacaktır. Ge~.:t resmine ecnebi a· 
teıeniliterlerle İzmirde bulunan bil • 

tUn konsoloslar davet edilmişlerdir. 
Manevralar dün yapılan bir muha -

rebe ile nihayete ermiştir. 
Bu muharebede ordumuzun yüksek 

harp tabiyesi bir kere daha sabit olmuş 
tur. 
B~ük 1!'uharebe 'afakta beraber ba§ 

laml§trr. .Kırmızı kuvvetler takviye 
kuvvetlcıiyle birlikte Abdurrahmanlar 
cephesini muhasara etmişlerdir. 

M a v i taraf ldün de kırmızı 

ordunun geriden imdat alarak kuvvet -
lenmesine meydan bırakmadım kat'i 
bir netice eBe etmek içni taarruza ~id
detle devam etrr.:ştir. 

Sabahleyin erkenden mavilerin tank
lariyle kırmızıların süvarileri arasında 
sert çarpışmalar olmuştur. Kırmızıla· 

rın merkezine tevcih ed:len mavilerin 
taarruzu ile merkezdeki çarpışmalarla 
başlıyan muharebeler de çok çet,:n geç
miştir. Gittikçe takviye kıtaatı alan 
kırmızılar mukabil taarruza hazır· 
]anmaktaydı. 

Arazinin manialı ve sarp olmasına 
rağmen iki taraf arar.ında muharebe -
ler çok canlı ve heyecanlı mannralar 
göstermiştir. 

Nihayet her iki tarafın kıtalan biri -
birine yakın karşı karşıya cephe c;ldık -
lanndan gerek ktrmızı ve gerek mavi 
orduların tayyareleri kayda şayan 
keşifler yaprr:ş. bombaıidıman "azife
lerinde çok muvaffakıyetli neticeler 
elde etmişlerdir. 

Keşif tayyarelerinin tcsblt etfkleri 
haberler ve malumatlar mavi taraf için 
bilhassa ehemmiyet'.: ve istifadeli ol· 
muştur. 

Yağmur ve fırhna 
(Baş tarafı 1 inc;id6. 

,:ıindc olmuş ve rbzgarın sUrati ~ani. 
yede 30 metreye kadar çıkmıştır. 

Karadeniz üzerinde kuvvctlı lodos 
fırtınası vardır. 

l<aza lar 
Dün fırtınadan Fındıklı önlerindeki 

Vnsiliki adlı Yunan şilebi demirini 
tar.amış ve Kızkulesi önUne kaaar sü. 
rüklenmiştir. 

Rizeli Niyazinin idaresindeki bir 
motör, yüklü olarak lima-:ıımıza. gelir. 
kcn Yolburnu mevkiindc fu:tmadan 
karaya düşmüş ve kayalara ı;orparak 
batmıştır. Motö~ tayf:ıl ı?ı kurtarıl 

1 
mıştır. • ... ....- ,,. 

1 Aydın mmtn!ta~mdn y:ığmur 1 
.Aydın, 13 (A. A.) - Bııg1ln ubalı. j 

tan ba§lıyan ynğm'.lr s:ıat JO dan son. , 
' 

ra §iddetli sağanaklarla bir tufan ha. 
lini -almıştır. 

Manevra sahası da dah:J olduğu 
halde ~imdiye kadar kuru C\1nn dereler 
sellerle dolmuştur. 

lzm ;r c·varmdn 
İzmir, 14 (Hususi) - Dlın yağan 

sürekli yağmurlar neticefl.inoie bütün 
caddeler su altında. k::ı.ldr. mi çok yer. 
leri su ba_stt \'C trrunv::ıv!nrın miina. 
kalatı in'lntaa uğradı. Gediz ve küçük 
Mendresin taşmakta oluşu t·ndışe i!c 
takip cdilmektcclir. 
- Trakya ''P Bu'gnr'stancla 

Bulgaristanda kar yağmakta ve 
Balkanlarla. Trakyadn şiddetlı bir fır. 
tına. hüküm ~ürmckt.edir. !\'Phirler taş 
mıştır. 

Bu saba!l "kspres hava..1m bozl.klu. 
ğundan tam bir sa:ıt f;eÇ ge1mi~tir. 

Atatürk 
An karada 

.Ankara, 14 (Telefonla) - Büyük 
Önder Atatürkü hamil bulunan husust 
tren Pulatlıya kadar gelerek orada 
Ulu Şefe muntazır bulunan vekilleri 
hamil katarla birleşmiş ve Yekiller de 
hususi trene geçmişlerdir. Bundan 
sonra beraberinde vekiller olduğu hal 
de yo1larma dcrnm eden Cumhurrei. 
simiz saat 21,10 da Ankaraya vasıl ol. 
muşlardır. 

İstasyonda Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, vekaletler sL 
yas\ ve idari müsteşarları, saylavlar 
ve kalabalık bir halk gru:m Atatürkü 
karşılamıştır. 

Dış sıgasa --------Londra konferansının 
talll ve Dokuzlar 

muahedesinin 
istikbali 

(B~ tarafı 2 incide) 
ltalya'nın, "Almanyanın davetli bu. 
lunmadrğı biı· kohf eransa iştirak cde
miyeccğini,, bildirdiğini hatırlıyoruz. 

Acaba bu kayıt yalnız Akdeniz ·ve 

İspanya işleri etrafında çalışacak bir 
toplantıya Almanyanın ~tir~ki isten. 
diğine mi delalet ediyor; yoksa İtalya, 

davet edileceği her konferans için. 
mutlak surette bunu bir esas ~art ola. 
rak mı ileriye sürüyor? 

Bizce ikinci şıkkı kabul etmek daha 
doğru olur ki bu takdirde lt:ılyanın bu 

toplantıya iştirak etmeyi de reddede. 
ceği nnlaşthr. Demek ki İngiliz siya. 

sasmın bütün nezaket, zeka ve hassa.. 
siyeti bu bakımdan iflasa mahkUın
dur. Gelelim Japonyaya: 

Bu devletin Londrada toplanacak 
konferansa iştirak edeceği de şüphe
lidir. Japonya erkanıharbiyesi "Ja
ponyanm boş lafla kaybedi?ecek za. 
manı olmadıgmı,, her gifnıtıı rarilfyeU 
ile göze vurmakta olduğu gibi, Japon
ya efkarı umumiyesine hakim olan 
büyiik gazeteler de hükftmctin ve hat. 
ta "muhalefet" in bu konf .?& ansa iş. 
tırak edilmemesi taraftarı olduğunu 
açıkça izah etmektedir. Fa!aza "Asa

bi,, gazetesi, Japonya dış bakanlığt ta 
rafından neşredilen son tebl:ğde, do. 
kuz devlet tarafından 1922 de Vaşing. 

tondaimzalanmıs olan muahede kar. 
şısında Japonyanm bugün r.lmış bu. 
lunduğu vaziyetin açıkça ortaya atıl. 
mamasına hücum etmektedir. Bu ga. 
zcte diyor ki: 

"Hükfımet, bu muahed.?nin Uzak 
Şarktaki değişikliklerden aonra ve bil. 
hassa JaPonların hak \'e menfaalerine 
tecavüz etmek için Çinliledn komü. 
niı:tlerle el ele verdikleri ~1dcn son. 
ra, tamamiyle infüıah etmiş bulundu
ğunu açıkça bildirmeliydi. Zira bu 
muahedcııin ruhu ve esası Çinliler ta. 
rafından tecavüT,e uğramış ve muahe. · 
de imha edilmiştir . ., 

İşte, İngiliz sıyasa.sının konferansın 
toplanıı bilmesini güçlt"!ştirccek ı:ıcbep. 
ler çıkarnıarnak için bin bir dikkat 
gösterdiği bu günlerde. bu aziz konfe
ranf!ın istikbali Roma ve Tokyoda 
böylece tayin edilmektedir. 

Şekip GÜNDÜZ 

Çinliler bir şehri 
istirdat ettiler 

Japonlar da bir çok şehirleri 
tayyarelerle yakıp yıktılar 

Şanı;hay H (A.A.) - Central ~cvs ajan. 
sına göre çln kıtaatı Charhar ve Chansll 
hudutlarında kAin Lalyuanı istirdat etmişler 
\'e Japonları Toyo Uc Houaijen aramnda Ta. 
toungdan Taiyuana :;iden yol üzerinde şimal 
istikametine ta rdetml§ıcrdir. 

Japonlara göre harp vaziyeti 
Tokyo 14 (A.A ) +- İlktctrinin 12 inci gU. 

nU Japon hava :t:ilolan. Kouantung eyaletin.. 
deki mUhlm §cqirlcrin ekserisini bombardı. 
man etın1ştİr. Japon tııyyarcleri, iki ~in gan 
botunu Canton açıklarında batırmışlardır .. 

Cantonun liO k1lometrc §imalinde kı'!ln 

Skinchov ile C11nton arasındaki 23 istasyon 
Japon tayyareleri tara!ındao bombardıman 

edilmlştlr. Bu hat, <;inliler tarafından bir 
mUddet lstlnıat cdllcmlyecrktir çUnkU bir<;ok 
k~prUler tahrip edilmiş ve y9l 0 birçok nokta.. 
la.rmda hasara uğramıgtır. 

Şimali çin . Japon kıtaatınm kUV\'el kül. 
llyul, Pekinin cenubu ga.rblııine 309 kUomcL 
re mesafede kAln Yuanahlhl işgal etmııı olup 
Pekin _ Hankov demlryolu boyunca Heri ha. 

reketlne de
0

vam etmektedir. Tıingalnlia;:eL 
mı, olan Japon mUlrczeal, dUn Hopel \'e Shan 
si huduutıarmda kA!n Niangtzekvan ııehrine 
varml§la.rdır. çin kıtaatı, Chansiye doğnı rl. 
cat etmektedir. Diğer bir Japon kolu, Ka.oyL 
nln cenubu şarkislndc Palıılangı geçmlıı bu. 
lunmaktadır. 

Japonyada istikraz 
Tokyo, 13 (A. A.) - Doınei ajan-

ltalyaya 

sının resmen bildirdiğin{'> göre, -~ 
milyon yenlik harb istikrazı, bili' 
toptan Japon bankası tarfından ~ 
pat!Iacalttır. Bu istikraz, 11 sene~ 
fında itfa edilecek ve tahviller Y"' 
3.5 faiz getirecektir. 
H·yan eti vataniyeye t fşvilı 
Londra, 13 - Japon tayyareleri 

nskerlcrini firara te§\'İk cd-'•ı bt'Y" 
nameler ntmağa başlamışlardır. 'Sf 
yannamcler Japonlara iltica e-dc~ • .M 
firari Çin askerine bir dolar vctlJI"' 
ğini bildiriyor. 

Çinliler b~ynnnamc atan Japon 
yarelerine karşı şiddetli bir ateŞ" 
mı5lnrdır. 

Pekin 
Pekin, 13 (A. A.) - Çinin cslel~ 

yitahtı yeniden Pcking tesmiye e<T. 

ccktir. Bugün, 13 ilkteşrin 1931,; 
itibaren Peiping isminin kullanıl~..ıı 
nı meneden "Sulhü korumP. oomır. 
nin vermiş olduğu karar bu rnet~ 
dedir. 
Hatırlardadır ki, Nankin hükiıı:ı1 

1928 senesinde Peking ismini pejf 
ge çevirmi:;;ti. 

son bir 
fırsat verildi 

(Baş tarafı 1 in~) duğunu göstermektedir. Bundan ~~ 
ıinde cereyan etmiJ olan müzakerat yı memnuniyet izhar etmekten bl"1" 
hakkında malumat vermiştir. . yapacak bir şey yoktur. 

İngiliz kabinesinin _ict~~aı . Mısrda miidafaa tertibatı; 
~ndra,13 (A. A.) - ınıılı:r; kabı- Kahire, 13 (A. A.) -HiikCmctı r/ 

nesı saat' 11 de toplanmıştır. Eden, şehirlerin hava hücumlarına. kart',? 
Romaya göre Ademi müd~ale komite· daf aası için bir kanun proj!!Si b 
sinde tetkiki lazımgelen gönüpüler me lamaktadır. 

selesi hakkmda izahat vererek İtalya- Bu kanun projesine nazaran, ~ 
run bu meseleyi tetkik etmek isteme- sığınakları yapılacak ve halka g~ 
mesi neticesinde husule gelen vaziyeti karşı maskeler te~ olunPpktır. f 

anlatmıştır. Hariciye nazın bundan kumet, şimdilik, bir milyon gaı ", 
sonra Fransa sefiri Corbin tarafından kesi satınalacaktır. Pek yakmde. ~ ,J 

dün kendisine Fransanın noktai naza hücumlarına karşı müdafaa. nı~.J 
rı hakkıda verilen sarih malumatı ka- açılacaktır. Maarif nezareti, urıı~~ 
bineye bildirmiştir. Nazırların ekserisi tede ve yüksek mekteplerde ha"" JI 

bu hususta teatii efkarda bulunmuşlar J cumlarma karşı korunma. usull~' 
dır. öğreten "hususi kurslar tesis cylİ1' 

Kabinedeki müzakereler hakkında cektir. 1 
henüz malCımat alınmamııtır. Bunun- Bütün Mısır gazeteleri, hududl .; 
la beraber bazı siyasi şahsiyetler bu 18.yıkı veçhile müdafaa tertib~tı a,ıJl; 
toplantıyı müteakip Edenin tekrar maması sebebile Mısırın maruz bıJl 
Corbin ile görüşmesi lazım geleceğini duğu tehlikeleri tebarUz ettirııt~ 
söylemektedirler. dir. 

ltalya bu seferde fısatı kaçınrsa ıtalya tekzip ediyor atJ1'.t1 
Paris, 14 (A. A.) - Petit journal Roma, 13 (A. A.) - Sdfıhi~·f 

yazıyor: l talyan mahaf ilinden bildhi1diğitl~ 
Halihazırda doğrudan doğruya ali.. re, son haftalar içinde.Libynye. i 

kadar olan büyük devletlerin yani l n. lan askeri sevkiyat, daha geçefl ~ 
giltere, Fransa, Almanya, ttalya ve sanda orada bir kolordu {eşkilitıe ı;, 
Sovye~ Rusyanın husu.si "1>ir konferans vorilmiş olan kararın tatbikmdaJ/ 
akdetmeleri, Londra komitesinin içui': rettir ve bugünkü beynelmilr.1 ..; 
de bulunduğu müşkillittan kurtulması le kat'iyyen alakadar değildir. 
için başlıca çare addedilmektedir. İngiliz Bahriye Nazırı 

Matin guetesi diyor ki: lskenderyede ~ 
"İyi malümat almakta olan maha... Londra, 13 - Akdenimeki ~ 

filde dün akşam Londra komitesinde donanması kumandanı Amiral "=J. 
iki hafta içinde bir hal su.."'Cti bulun. P oud, Akdenizde bir tetkik ~ 
matlığı takdirde Fransa ve· İngiltere _ yapmakta olan bahriye nazın J1.. r 
nin İtalyaya tam müsavat d~iresinde Cooper'le görüşmek llzere bul' 
üç filonun Akdeni7.e serbest~c hareket kenderiyeye hareket~ 
etmesi şartiyle Baleares adalarmın iş. .MI 
galini teklif edecekleri söyle,,mektey. Papa F aşizır 
di.,, 

Petit Parisien, "İngiltere ile Frar.. 
sa, İtalyanın hiç te cesaret verici ol. 
mıyan cevabına rağmen İspanyol me. 

selesini de dostane bir surette hallet. 
mek için son bir gayret sarfetmeği 
doğru bulmuşlardır. 

F r ansa ve ! ngiltere bu gayretin 
kat'i surette .akamete uğraması takdi. 
rinde ittihaz edilebilecek, tedbirlerden 

feragat etmiş değildirler. Dün Paris 
ve Londra tarafından ittib:ız edilmit 
olan müşterek tedbirler, her iki payL 
tahtta sabır ve kiyıuıete miistenit her 
hattı hareketin revaç halinde bulun -

aleyhtarı 1 
Ruzveltln outkaJ.,.

bararetle tasvlP. 

Vallkan 14 e~a!!!r ...... I ~ 
kA.rı olan "Oıııervatore Romano •• 
Ruzvelt ve çemberlaynln nutuk~~ 
ve kuvvete mUraca&ti takbih etnıeP"'"..ıı 
zete bu iki phsm beynelmilel ııı 

ıampiyonlan olduklarmı yazmak~~ 
Diğer t&rattan guete, P apanlll P'~/ 

tan sözlerinden hulua. derced .. rcJt· '# 
mevzuubahı nutuklarda mU,abebetl' 
latmaktadır. 
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Kurtaluş savaşı kalıramanlarmdan K dınlar ı 

Vaınızlıktan ••kavet mı 

Çoİ~vk~';;~ğa 
,, karışıuız! 
folaııııı bir tarata bıralıarall elraf ınızdalıi 

lnaanıarla alAlıadar ulun.•• 

lte,.~ 
" layatta yerine getirilJM mı, ne katlar gbli mtıel1eri t'C 

arzulan 1'Grdır' 

~ nereye ı:taek. yalnızhktan 4 _ Vaktinbi bot teYlerle mi. fay • 
' eden bir ıfirfl kadınla kartdaı- dalı -.Serle ad ıesiriyorıunw:? Hec iki· 
~ ~. Nijfuu\l milyonu aıın tehir • liıü de yapıyorsan.•• hanı:ıini daha 
' : kalabalık •cıntle;indc, in:oan • çok yapıyonunw:, mul-itinizden mcm· 
~ '1ı&tbkları merkezleı·de yalnız· nun muıunuı?. 
~ 11

tT?aateniyc tutulan kadınlann Bu dart ıuale tamim olarak cevap 
1-t ifa l~e çoialdıklan mubaJ;kak • urdiitniı takdirde eminiz ki yaln:zlı • 
~ttl lf &Uç sahibi, az çok para puan aebeplerini lcetfetmekte güçlük 
~ Dltlstakil bir hayat sürmek 'elanen:niı. 
lıoe ,.._. ekle etnüı kadınlar araaında Cimi caıibeniz oh.p olmadığını, faz 
~ • .,..._laktan tiklyet edenler var • la utanpç, yahut lüzumundan fazla 
~ ....,;!'lttaıı ve hayatta dostsuzluk· Wiba~ mqrepte yarablmıt olup olma· 
..._"""' eden bu kadınlara ıorana- dıpnuı uun boylu dlifilnmeyin. He-
~ ~ hayat bir ıevk olmaktan le, hayatta bUyük bir inkisara uirayıp 
1111r ~ ~WU mUflrill b~r yolcu- uframadıimzn tasa etmeie biç te ma· 
Ylhlız~tbr. bal yok. ÇUnkU yalnızlıktan tilclyet 

~-taı..._. ~klyct eden kadmlann meselesinde bunlann ıon derece ehem 
~ • ~c.Jr --.ut bir itiyat halini almıt miyetrJıdir. 
h ~ .,:;:- da dikkate pyandır YerlWıe get'rllmemlı gizi emeller 
~ Pek Yan bdmlann erkek ah Şunu da unutmayın ki baya«a her 
·~ ~· Doltlaruun yilsde bdının yerine getirilmemiı ıi.zli arzu 
~ iaeı• r tqki1 eder. ve emelleri vardır. Bütün r.adınlann, 
11....- "1aııı 11liye~ kabul mnit kadın en tlrkininden c.n güzeline kadan ken 
_~iller, h da Yalnızlıktan tikiyet e- ıcli muhitlerinde bir "'yıldız,, olabilmek 
--- 'ebebi ~ te raıt ıeımeyiz. Bu· için duydukları haıret, buıllsl deiil, 
;::- ' : Bir kadın çoluk jO umumi b:r histir. 
... "llit ~hlnu dlifilne • tıte 'bundan dolayıdır ki; (kendileri-
~! ,Al kendini yalım ni yakuz bisacden kadmlar, kabahati 
.""'~ •ıL..· kendilerinde bulmalrdır.) diyoruz. Bir 

.._ ~.ocıi kocuı ve çocukları -1&'--
"'~L - ~ insan bqkalannrn bayatlariyJe ua- · 
b ~ 1r etıneğe mecbur olan dar olmaz ve aırf kendi dar, phal mu-
~. ft..L~ :ralnız hiaıetmeaine el· hitinde u .......... onun dü•ün" ve berrak 
;.,;~)'Oktur. r---. s 
~ · -aı b · seması da bu niıbette daralır Bu darlık 
tat.L' )'11ıuc1 r nutzide, kı:dınlık tle· iç'nde hi~ bir k8dının kendini ya1nu 
~' ık diye bellibapı bir haı- ı-ııaetmemeıine imka~ yoktur. 
ift~. h:~~dı~ı muhakkaktır. insan en büyük ve mutantan bir d-
o~ ~den gın dunyadah" son de· yafette de kendini yılım Jıiteedebilir. 
le,.... hllJbn IOnra meydana çılamJ Befkalaıt'ıun biç bir teri il• aJAkadar 
'nttf ke,;~cc yanb!J olmaz. oımı,an her insan - lc8cba. erkek -

• rn.ze ıoneaA.nız 1.6: ~ ~· dünyada tek bap& kakml demta~.r. 
f~ evli oı::~ıer Btralersla aWmdar ~ bqladı-
' 4Uıı,_ an bdır.Jann. km • lr.na mmuıdır ki ~ kartulu-
1ti !eri laaktkt ~de yapyalnız his-
.... tılat tdewı ve ma<).U ıebeplere nu • _, __ ... ...__ .ı 
~ lreaa.-:._~t h:r hal mi; yoksa S&ilbDB.u bitire.~i.m: Y.--- r 
-~ \' ..._.•111:n n klyet eden kadmJara Wr tek ıanbemia 
~:.~: ~ ._.._, rtttıklan bir vellim vudır: Yalımlıktaa JnırtUlmllmıll ta 
'i~ ini lsteaeıer bu büten ,.._; --'-"~ u- tarafa blrakarak. 

h... ~?z~ ?. 2-- ~---·· ~ alibclar 
~ ~Jet eden kadınların etrafmy.taJd fnaanJarla fPen 
a.a... "- eıe.-.. _ - IU IUalleri ao-•-- olmaktll". ...__ · 
...... ..........,;:-~ da ........ Bakın tecrGbt ... "' -- tonra, 

l .. r~ , ıene kendileri. kendmW-'-• JdlM4tcek ~? 
1- ~ ediJorua: r- • • 
~ ~ lrarp ftfbtle, .. -
._.. ~ 'eler •ieinia? •ıaıa. 
ı.r_ ~- .-:•"llerf. Wler ..,. 
--- dM...:.. ~ :: ediyor mu? 0..-

2 c -~ ın-~_QQaaak için bir 

~"~?. 
lllQ ~ aftiattıld.anm can 
~ ? tatle &.tGıılerG 
~ lltt- tt7t. n ~,.....,.~ '4t -.ıı 0-: .lbe farduı 
ft~?- --- teıtır)d bir tecrUbe 

3 ..... tcleb11Jor IBUl1l • 

•11rt- ~tt laJıJ 
..,..,_ .,. ~k ~ Ofnıa~ IGftl • 
d'tor ~~ ttrta·Jet ~Ji:'~t~en ct::ı. 
"-tt '- -....:..-. • dulunu takdir e
diti • Mr ~ llhibi iaJet- rdan Ul:ıanJınn 
"-a--.> ~lıiil dlıha deva'!l e
~ o1c1ı......_llat ~ IQyQ,_~Yor 

.,....._ lııu.-._ •. na111 b r ln
~10dar? 

Bir Fransız taburunu 
55 klşlllk müfrezemıe 

Nasll esir aldım ? 
' "Fransız kumandanına kendisini muhasara edenin iki alay 

olduğu bl881nl vermek için aldığımız tertibat o kadar muvaf· 
laklyetll oldu ki adamcaltz aneak iş lıten ırttellkten sonra 

,,,eziyet anl•1ablldl.,, 
Ahmet Bulm, llatınlarma (•) fl1le de. 

vam edlyw: 
'' AldJttm emir tıaertM. TU'lll8 clftl'IDda.. 

k1 ''KaraJa1ta., ya PdlP :yerlefUJD, anr. 
ıllumı kurdum. 

Mllfruemln IUYCUdu eıu bq nefer. l'üa& 
bu elli bet klfbdn ber biri, Gttımden korkmı. 
yan bir Jcabramandı. lıte oal&rdUI. babnma 
selen bir kç: Çıtapoll Kehm•t Ali taftlo 
Kara Yuauf, Balcılardul lıekçlbap AblMt. 
Kör Kaluaut, Cebbar, Jhllmet, Ra.qlla ile 
diler Salcdar .. Nlldell Af1k, lleb_.,. 1111' 
çok KaJmerUuer •• 

Mllfrwmde mltralJÖSIQO BallbU bacı I&. 
minele 1ılrl8I Yardı, ki, bil adamm clket w. 
ceaaretbll tartte 1mJcb JOktut. 11 ........... 
Adil~ de 11,...111 temin ediyor, ber "
ılle Ue maant kırnetlmlll arttm,ardu. 

Ermeni çeteainl ea'r aldık 
•'Bir ıGn. AdaaadlD bpD tıh1oJc 'l'Orll 

li!elerln1n Adana ne TanUI anınndlJrf K&b.. 
ya ottu lltuyonunda, mrmm komlt.ecDerl 
taratmdan baaılarak GJdQrllldlllderiDI, komi· 
tecllerln, orada bulunan Şakir Bedro9ım çltL 
Uttnde bulunduklarmı baber .ıdnn. 

YtlrDdtlk: ovaya indik. üsttımtızde dtlfnı&D 
tayyareleri bomba atıyordu. Şimendifer bat. 
tı üzerindeki Zll'hb trenlerden ateı edlllyot'
dU. Piyade ve ıtlvarl kuvvetleri, bizi, her 
tarafımızdan tehdit ediyordu. Fakat mUtre. 
zemin kalıraınq efradmm akmma ldıue 

mani olamıyordu. 

KUçUk Çddımn, BllJ1llt Çıldınm, Badrq 
köylerinden geçtik. Geceleyill Şakir Bed. 
romn çi!Wtlnl butık. Çetenin relal Ermeni 
Aaor ile kırk nefer avenelllnl elir etUk. Ka.. 
ra yayllya avdet etUk. 

Fran11z taburu naıll esir edildi? 
"Poantı cıpheai ehemmiyet keabetmlştl. 

Btlt11n c.pbede telefon ve teıcm lrUbatımız 
munt•semcw Pı t!M auhuara altında 

bulunan Franau l:ılnbqw Menilin kumanda. 
111 altındaki lılr kuvveUn bir bunıç hareketi 
yaptıtmı Çöpell hattını yararak Mersine dol 
ru çekilmekte oldutunu haber aldık. Kuman 

dan 11...n. arp yerlerden, keçi yollanndan 
seoerlc• yolunu f8flrDllf.. Bir çobanm yan. 
lif yol ptermul ytızODden Teke yaylumda, 
lılr tarafı uçurum cttter tarafı ormanlık 

bir derenin içine dtıpıllf. 

KWek kÖJIWerl ile Adana beylerinden Ek. 
nk. 8ucaJdı HU..ytn, hacı BtW, Aktq1ı a. 
taJu1a llaYl'&ktar ottu ve Ahmet eteadl, 
ellerlndeld mav.r, çifte, dolma çakm•Jrh 
tufelderle aıklftırmlflar. Biz de yeU,WC. llL 
ıuam Şefik be71n lcumand&mndald bir cebel 
topu ile llakaim makineli tUfelfJıl geride bL 
raktık. 

Dtltınanıa temua p1meaden enel. 1Q1L 
lllll l'W'tlarmda l.ltlrahat ediyorduk. Bir 
lcGyUl kadın kopn.lc seldi: 

··- Amanın Uf&Jdar! dende .. dollluslal' .. 
varı 

Diye feryada bat1adL Ben, 7UlJID&o bel aL 
b lcifl aldım. Dere19 kOfbım. Bir de ne s6-
reylm ! K&rlllllda iki 70z elli k1fWk bir Fraıı
ıa kuYVeU .. Bu, Prlden plen kuvvetlD plf
tan lmlf. Derhal &tefe bqladık. Jl'rUlllS 
kuftU derenin içinde mklfl!Jlfb. Ne Deri ne 
sert lfdebUlyor, JrurpnılLl'llDIS aıtmc1a boea
l&)'ıp duruyordU. 

Nihayet tMllm ifanU verdiler, Scınr&. 
• ..,,... lcum&Ddanı, bir kllçtlk JdC1dm tıze\ 
na. tramaca ~dı -kaç abrla telllıa 
o1ac1,1mı bildirdi. Bu mtltrezeJI kola,.ea tes. 
Um lldllc. 

.,...-.. ma:Aslml ~· 11er1 t-ru 
~Is. TdU Ofta llerWDdekl kQa1•1r•ar 
ara..-A, ........ '.araJc lhnlı kuYfttlnbl Jm
DIJ llGlllllM ~ bqladı't. Satdua. ... dala 
bpa ........ rranıa alılUerlnl ve ne.. 
fedll'llll pa1am•J& hafl•dlk. Bir matre-
_.. ....... DolM ::rakm ..... " beJllıte 
Ud .......... ..-in ,. ..... dr Ba ..... 
JllftA ..... --1• Aktqlı Ali .,. da ,._ 
amuapldl. 

I>lflMll ~ " IAfkm bir baldeJdL Ba. 
ft da J81mU"U ft ... ımınllJdL Dere lçlndeld 
d8pıana Urfl mtlaıda mubmra tertibatı 
ald*taD ...... mwı1dam olclatum için. BO. 
~ UdlDtıl ~ ellüe ~ SiL 
tllc. Çolt JOl'IUll oldul'lamdua UJUJa Jr.aJdml. 

Bb'U .... u;-aıadlrdılar. Dlfmaa t.l1m 
otmA,Ja arar nrndf. Bapbosuk1ara tea1lm 
o1m.,.caımı. ..-il 1ılr lalılt kumaadNımda. 
Jd 'f' ubrt motrele1e t.Hm olacalmı 1ılL ........ 

ll1llUla se·• mtlzüere ewıc. Dlf-
-1& ~ benim ptmeml lcararlAf. 
tırddı. 114·1aıkl, blrc;olc defalar, bllb•- ""lla 
cdan"na s&lde!'tllftlmlZ ınQkl.Jeme memur. 
ıarma Jl'nUmlarta Zrm..,l'er ste, ebnlfler.

1 
.............. adedan GldUrmllflerdl. Be. 
... llıli ......... lhtlJ&tm bir banlceW. 
~ .... ,.... dlrt ... aldan. SabAb 1 
....,.._ JOI& QddPD. Tek• 79,SU. d&Dllea 

A...... eelr edUen Jl'n.ınau fab11ru Buco7c faf aaymamıda 

y&1l&nna oıaauma Franm ve Ermeni u. ı ı - l'ranlllz etrat ve sablUertne 11' bala. 
k•rlerl yaJdmqtr. l l&C&ktır. 

Dftşman kuqıandanla 2 - On1arm memleketıert ile ...... 
ıert temin edilecektli'. 

karıı karflfel s - Ermeni l•J1oalara fena muamele e. 
•'Kumandal Kenil, ben1 bir çoban kulübe. dllJAlyecektli'. 

11nc1e kabul etU. Btr &J8lı aakattı. Btr kU. , _ J:frat ,., Z&blUer 1ı1r 1allad& tAlpl1I 
lDk göstererek oturmamı rtca ettL Erme. bulundurulacaktır. 
nııer, bize dtlfmanca bakıyorlardı. VakUte 15 _ Yaraldar 171 lılr f'ldlde ted&TI de. 
pozantıde tokatlarım yeditlml.Z tercUman cekUr. 
Agoıp da 'Uradaydı. Bana: "Pqa!,. .. Beye. Bu prtl&rd&D bafk& tetm'lata 8lt ~ 
fendi!., diye Gyle htlrmeUe hitap ediyordu maclct. dab& ftl'Cl1. 'hllla ..-.... Del 

kl~ taratçs tmutuadı. 1QlmdlD "'obb!. teemr 
Şüpheyle etrafıma bakmdım. Kumandan çQaktl blrbe defa. Jnmıad&!I K8Dllla bfa 

Menll: •'Merak etmeyiniz! Bir J'ranm kuv. tutması yQzQDdeD it akamete utruJordU. 
vetlnlıl mla&flrlalnlz!., dedi. SalJmda, yaralı 
bir Fraıılllz topçu zablU, yarumdan .... ..f&ıü .ekerkeil. d?&1a oturduk. Bept. 
kana bakarak baylun)-or. ötede beride 1L mis. JUda ı.adlt karllÜ ,....aderl J9dlJr. 
ralılar inliyor .. Ermeni ulcerlert a,..n cöu. lama tekrar 1Ü bJ 11...ıt '" ~ ....... 
ruyor. Kumandan lılenll mabzuD mabzuD b&. De a'Ydet et.Uk. 
kınıyordu. l'ramıs kumandanı, mıll lln!D ,..a.I 

Acop. terctımullJla k&Jkıfb. Blru fıu. bUlr mert bir luandı. AakerlDl topladı. .Alla
ınzcamta tercUmana lhUyacım olmadılmJ yarak YUb'etl aalattı. OD1ara DUlb&t ettL 
MJyledlm. Kumandan memnun oldu. Ban& a.ra muntuam 1ı1r lata ballDde J1lrillttl. 
mevcudumuzun mlktarmı 80l'du. Bu aOaJ1. OY.,. IDdlk. Ha.-a ~ 'IU pUnceJe kadar 
Dl prtp bulcfUIUDu MJ:Jledlm. tertlb&t almlf, 1ılrbt JllS m.a. marab1lel 

lılenll, umumi harpte VerdllDde ~ olan n on cleallea,.... etraılDd& ~ 
söetermlt v. bir ayalmdan A1rat JlalmJt ıara efndmım ~ 
bir lılDbafl)'dı. Rtlttıeml llOr'du. KeDdl rGtbe.. •'Jıhnll burada, ku...uat KaJe mumma 
8lndeD daha bllytlk rQtbeU bir JmmaMua ıro,da. .At ......., ....,. bir nutuJc Irat 
tulfm olacatnıı MJyledl. "Kend181nl mubaM.. e&&L K-611 .....,.. lllıl ifrat ve salıltam. 
ra ed9n iki alaydan lılriDln 1cumıadanı bulu. - _. da etledL -. ...,.._ uJıerlDe 
D&D ve benim de yave:t olcfUIWD a,malram Tll'k ....,... _,. d& ..._ ......... 
Huan beye teallm otunuz!" dedim- Kayma. -ı••Jeth ODılıaa ...,._ Jamı•Ddıa ile .aab. 
kam Haan bey, bizim Jandarm& mWlzlml cepbane " lıomlıa. 'lılrütaıdL Bu ...-.u. 
Haaanda.n bqkaaı delildi! blltaa maııw lllAll " OllpbıDNIDI t.1cet. 

••11en11 aaker ve zablUerlne, Y&Zl:yeU ıu. U. 
-.es hlk&ye ettikten aonra "teellm ,eralUnl 
kararl&ftırmü ICID KWekte bulua&D TUrk 
ıcaıvs&bma sldecetlm·n dedi ve klmaenln 
yerlndeıt lumddanmamumı emretu. Ben, 
Kumandan llenll. yaveri ve terc:Uman App, 
yola çıktık. Blru ~ Uçllnlln de gGsıertnl 
bell&dJm. öntımden pden lk1 ııQvarl, ber JOs 
Pd 1tlz adımda bir .• Bize: 'dur!., ''parola!,. 
dl:ye balmYor, bls da ,aya muhtelif kunet. 
1erlmls arumdan pçlyormUfUZ Sllıl davra. 
DJ10rdull. B6Jlece birkaç hayall karakoldU 
al&)' llW'keslAden reçUkteD llODI'& tllzlm J'eC.. 
tala 9'&Dm evtne pldlk. MWlzlm HuADı. 
a1&Y kumalldam kaymakam Haaan bey, dlJt 
takdim ettim. 

Oda1& ikide tir de, mubtdf klm8eler ıtrL 
F• M&7 lnımaaclaaJM muht.Hf ubrl ...._ 
JQmat ptirlJorlardı. rr...... bin ...... bil 
ulrert faaJlyete ba7ntle lıaJa1ıOl'du. Bir 
tarafta da Nım kuaular, bam1aD&ll ,emek. 
ı... tatblar aıralaDdL 

'"llenll. bld&Jettıe, efraclmm lllllJl " cep. 
bADeleriıd mubatm etwlellDI ..,t kofmaJı 
latıldf. J>IDlemedlk. NlbQ9t fU prtJula t.-.. 
Um olJD&1I kabul eW. 

"Da DlbQ'et. 1mm ....... M..a attaa IDdl. 
KdlCI ile bir lltamıs tdıard*tan ... kili. 
cmı " tallucumı llwD '-1e mattı. Ve 
...... ~ •idi· Huaa bey, bu '-n.ıat 
ubrl memnun etmek a.tedl. "'M•fa KL 
mal ...- m cıea Jabcl " ta.._..._ 
iade •ttL Blnlıap, TOrlctlD bu m.-. U...k._ 
tlDdea ook ....... oldu. Kdıcl 8pttl .... 

~ 1lellDe talttl. 
"Bu ~ .... lalTNt bir ~ ta1ııara 

(""1ee ......... ,..._. ....... DOlc. 

llll) ... fd'tth ...... - 1119111111111. 
I01dO- Tanlı. ..ıb. llldl olmak lan .ıu 
,.. elli ......... nıerettL 1tt JUi elU .. 

a. " M, • Rldıl •IMMDtaıek, 7lnnJ bet 
..... tlJc ttM. ...... ,.. ...... lld ... 
_,.. ..._ ....- ._.... 8adtlı ve tabur ................ 

IDIPMD- lltd, 1ılnts _.. alcleıMrtaıı 
1ı1r &ftl Tiril blnmMma ellr olduluau ---... dil'*......, ftıda. .. 

lalml>mpn 
<• ,,.. ... .,,, ..... ~ 9'ift.. 

1dı ..,. .. ,.,. OllMtllw.) 

NOZAC 

leffal ......... ,..... laaqun ft 
mlnJdsepU ı.hm'ltri ile .,.. 

IDDdel .... lrallmlerf aGnl 
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Fe16ke.t üstüne f, D&D<et ı . • ..... . ı. : • . 

Dünyanın e MektepJDOeıre, ÇCCl\JJIJ< veODBeır~
rne, OkuO on~ek.ieörDeırnınıe: 

Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kert! eski tanıdığını:. 

talihsi kadını '' VAK T K tabevloe 
" uğrayıniz. ilk, Orta, lise, Yüksek ve Meslek ... Her okulun, her 

Elleri nasH tutan. surat~ güneeten s•ms1vah J<esHen genç 
rnıçonun asil bif 4ngU z •,ızı oıdu~una b!n şahit ister 

sınıfı için, her dilden, er tüTlü maaii/ ııeıriyatını buradatı 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Raat8ele yerden .almanın aonunJa .)'anılma, yorulma, va· 
Jlit kaybetme ola1'ilir, üzülebilirsiniz. 

lngil:.tere tarihinin en •.:esı.:r 

kadını tanınan meŞhur 1ngitiz mu 
bırrir <Ve J~ssıunı ')tatania, bu de· 
Ja dWıy.a tarihinin en talis.iz ve 
betbaht kadının tanıtıyor. Mata 
niya bu kadın için diyor ki: 

Mey Anne Falbotı.ın ba ındın ıce
~nlcr eğer i>ir roman& hiklye edilmi,ı 

ydı 1kilil$C inan.mu&. Her lkcs , .. ımü 
balağarun 3'üyüğit' .der~i. Bu iku:a,ğı· 
un ;yürekler pa.r&a]ayıcı t.ergüCf11erj 
ta ikten '21~ ikada; eıikalarla 

ttsbit e.dilmiı olduf undan 1tm u itham 
dan urtu.luyoruı:. 

lPerde 1778 .genesi §Ubatmm .soiuk 
bir gününde .:a~yor. L9ndrada lıaıon 
Goıliogln eYinden lbir .cc.oazc.nio ı&euiz· 
c.e 9karıtlara1t götürµlmesj: ibuı :müte· 

iı om Ular.uı naurıı diltkatini «l
bed.iy.,or. Yaprlan ı&OJ'ıu urııuılar ~j 

genç !bir igfizin apmm: ölüveı: · ğj 
()ğreruliy.or. Vcrlleo · i!hat undan iba 
ret ... Gen' i;ilü ;götilrlildiiktcn ı1onra ~v~ 
den ikuodakta ir \ÇOC.Uğwı 9kartldıgı
ru bir •rabaya bindirj]erek ıuu 1~tml
dığrnı 'kimse görmüy.or. Halbtiki bu ~a· 
ka etrafında verile~k daha ~k iz:ahat 
varclıf. İsmi gizli tutulan güzel ve gen~ 
kadın şurayı devlet reisi Baron Willi· 
.alll Falbotun -oğlu waimdan .Gı>sling· 
lere getirilmişti. Gen' kadın, anne ol~ 
mak üzereydi. Fakat gayri meıru bir 
anne ... Ve bundan Baron Falbot ?De$ul
.dü.'Bfrkaç gün sonra2tane kızevUdı dün 
yaya ,celıni~ti. Fakat biri~i iJlnesi ile 
'beraber ölmli§tÜ. 

ı te M.arv Ann Falbot bu prtlar al
tında dünyaya göz:krini açtı. 

Ariba. yenj dolan ve ölmiyen ,oeu· 
ğu Folb.ıtlarm ptoıuna cötilr.dü. Ara 
sıra BarQn Falbotun daha çok yqh bir 
:km pt.oya geliyor, ôhüz: kardqinin 
iyi bakılıp bakılmadıfma nez:aret edi· 

yordu. Dört sene sonra Baron öldü. 
Mnry /\nn bliyük hemşiresinin elinde 
bldı. 

Altı y ına bastığı uman, annetik 
vuifesini hakkiyle gören bu hakikatti 
he~ire öksüzü ariıtokrat çocuklarına 
mr.hsus bir mektebe yerle~tirdi. 

iğrenç ruhlu bf r adam 
On dört .vaıma basınca büyük hem

Jire öldü. Mary Ann dünyada yapa
yalnız kaldı. İ§tc, bu sırada, hıyatmda 
yeni bir Hfha açaı.;ak olan Amos Shu
ker isminde bir adam belirdi. Shuker, 
Baron ~albo.tun ölürken Mary Anna'ya 
ı:>nu velı tayın etmiş olduğunu bildirdi. 

Bu herifin yüdine mkmak onun ne 
karıtrk ve ığrenç bir ruh taşıdtğını an· 

latmağa yetebilirdi. Fakat, Mary Ann. 

kcn.diıine açılan ilk kucağa hiç dütiln· 
mcden dalacak kadar kimsesiz hlmı~· 
tı. 

Shuker on~ asilz:ade kızlarına ~h
ıuı mektebe vereceğini söyledi: 

- Doğ•.Jm itibariyle lAyık olduğu· 
nuı aristokratik hayata atılmadan ta.h· 

eiliniı:i ikmal etmeniz elzemdir! d~i. 

O zamana ka(hr aldatılmanın ne oldu· 

ğunu bilmiyen genç kız buna hemen 
inandı. Ancak. Shukerln Mevrastlede· 
ki evine gidince yanıldığını anluiı . O-

rada öyle bir münıevl hayata mahkum 
edildi ki, hapishanede olsaydı bu kadar 

yalnız kalnuızdı. Onıı yeaane }'akla~an • o ~ 

ınıan. Shu ·erdi. Fıknt o da bir haya· 
let gibi gelip gidiyor, tek kelime ko· 
uo muyordu. 

İsinde bulundu~u hayatın hakikat 
m: )"Okan bir kabusmu olduğunu idrak 

edem:den, yarı aklını kaybeami~ b:r 
hat.de böyle aylarca yaşadı. Arasıra 

kendine geldifl i sırı.hırda bt§ını gök 
yUzUne kaldmyor, can:r.ı alması için 
AUruıa ;ya'lvanyordu. 

Baron fall>otun Shukeri veli tayin 
etmi§ olduğu yalan değildi. Fakat Ba-

ron kanaatlerinde yanılnuıtı. Shukere 
büyük bir servet tcillm ctmiı ve bunu 

km için istedifl gibi sarfetmekte onu 
ıerbest bınkmı§tı. 

fblfı ruhlu herif, kıza böyle ıstırap· 
lı bir hayat geçirtmek suretiyle onu ya 
delirtmek, yahut da istediğini kabul et· 

:\1 iillı.i m, o ııu k'iP 
- uııafrm! dedl· 

damıı keetı, sırtına 

tirmeye md;.bur etme.k istiyordu. Nite
kim bunda muvaffak da oldu. 

Yakışıkh mütlıim 
Bir cün Mary Anna genç ve yakı

ftklı bir millt:im takdim etti Aylar· 
danberi insan yüzü görmiyen genç ku. 
mülbimin güler çehreıine, ıtath diline 
ça'bulc kapttdL Bir kapana dÜJtüğünü an 
Jamadan, onunla Londraya harekete ra· 
ıı oldu. 

On bet yatındaki b•J kuı mül!zim 
daha yolda berbat eti. Hayatm aldatıcı 
yolun.da henüz acemi olan Ma.ry Ann, 
yakı§ık1ı mülbimin aöderine körü kö
rüne inanıyordu. Ve genç lcızhfını kay· 
bettikten sonra dı bu münasebetin mey 
dana çıkmasından korkmağa bi§lryarak 
ona daha ı:iyade untdı. 

Gene bir miço 
Çok geçmeden. ırıülizim St. Domin 

go adasına hareket emrini aldı. Genç 
laz: jçin :yapacak iki y nrdı. Ya Shu· 
kere dönmek, yahut da mül4zimle St. 
Domingoya hareket! 

Mü1hi:ni takibe karar verdi. Fal:at, 
hartı 1:;emiı;inde kaclın bulunclurmak ya· 
aaktı. Genır kızın bir erkcic kılığına 
ıokulmuı, ıaçlarmm kcailm:tıi lS:ımdı. 
GlSzlerinden yaılar aka a!:a, ~episka 

Sl~1arının kesilme jnc razı ol.du, erkek 
elbiseıi ciydi. Mü15.zimin U§alı aıfatiy 
le asker ve bahriyelilerin arasında yer 
aldı. Shukcrin plam, arzusu veçhile 
latbil: mcvkiine konuJmuıtu. 

St. Domingoya nrdıktan zaman 
ıen~ kmıı elleri nuır tut:nu~. yüzil gü· 
neşten simsiyah olmu}tu. Bir sene ev· 
vellci kibar kızclan bu bir aylık seya· 
hat irinde eser bile kalmıımııtı. 

Mülhim, planın birinci salhasmı 
baıardıktan ıonra ikind safhaınnm tat· 
bikini dil§Unmiyc ba.fladr. Shukeri krz 
dan kurtar1:1ııtı. f~kat ~imdi de kendi 
başından atması lazımdı. Harbiye ne• 
zareti bu vakada.n haberdı:r t>dilctek 
olu. cuaların en ağırına oiYri\tıJ·t·ağına 
şüphe )'Oktu. B:r ~Un. Mary Ann o
nun dizlerine kap:ınclı: 

- Artık bu erl:e!r k•lığınd:ın beni 
kurtar 1 ddi. Boven yapr:ıa::ı~ bir korku 
ile titredi: 

- Am?n ne yapıyorsun? • dedi • 
Kadın olduğun meydana çıkarsıı .derhal 
bu gördüf.ün :::mci kıdınlırı ı:fbi seni 
de c~i :- diye ~ntarlıı.r ! 

Mary Ann korkudan blytldr. Biraz 
evvel ı:enci bir esir kadını sokak or
tatınAa çml çıpl?k ka~rnıla~ır!::n gör· 
müıt:i. 

'fnhur rlavu 1c11s ı ! 
Mukadderata boyun eğme!c g~rekti. 

Mülhim, John Faylar namı altında 
onu bir tabura davulcu diye yazdırdı. 

179% ıcncsinde, bulun.dukları alayı 
Flanderse naklettiler. Mary AM kıya· 1 
(etini defiftireli on ay olmu§tu. Artık 

lhtisa.a her )'erde kıymet ~ermeli: (VAKlf KiTABEYi) 
de mektep kitapçılığında ihtisaı kazanmı§hr~ 

IG.t.ap üu:ıine gelecek iher sorguya lıarr.dik verilir. 
ADRES: lstanbul-Vıakıt Yurdu. l:eiefon: 2437ı0. Telgr3f: 

Vakrt - latan'bul. P.osta kutusu: 46. 

1stan1ni7.8 ıtlncil ·cm mctr.urluğım. 
dan: 

Cç ~-nmirJi ch11vukuf :tarafından 
tamamına on bin ~ yüz Ura kıymet 
ta'kdir olunan Ee.şiktaşta TC§vikiye 
mahallesincle eski ikinci Karakolhane 
ve yeni Kavak sokağında filğıthnnc 
caddesinde eski 22 yeni 1. 2. 7 numa. 
ralarla mura'kkam iVe kayden bir ta.
rafı Sa.it (paşa) Yerese6lillll ıa.. 

hır ·ve lbahı:eı;i bir tarafı Çı. 

nar sol,il.ğı, bir tarafı Karakol 
aokuğı W! tarafı rabii Htlnci Nüzheti
ye caddesi ile mahdud gaıri menku -
Hin yetmiş iki hisse itibarilo dokuz 
histesi açık arttırmaya konulmuş o. 
lup birinci açık arttırma U).11.937 ta. 
rihinc mUsadif Sah günü saat 16 da 
dıir.emizde yapılacak ':\·e ınymeti mn 
hammenenin yetmiş iki hissede do • 
kuz hisseye isabet eden miktarının 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 
üstte bırakılacak, aksi takdirde en 

eski 'hayatmı tamamiyle unutmuı ·ve ye- son arttıranm taahhüdü b:ı.ki kalmak 
ni hayata kendini uydurmuştu . Fran· §8..rtiyle artbrma 'daha on beş gün u. 
1Ulara ıw,ı Valensiennea harbine iı- zatılarak ikinci arttırması 2.12.937' 
tirak etti. Vazifesini cesurane yaptı. tarihin~ rnüsadif perşembe günü sa. 
Yüderce askerin, davulunun verdiği iıa at 16 da yine d:üremizde yapılacak. 
retlerle itaati, onu Sdeta gururlandm- tır. Bu ikinci açık arttırma.da dahi 
yor, ka.dınhğınt, yüz kızart.•.:ı sırnnı muhammen kıymetten yetmi.§ iki his
unutturuyordu. setle dokuz: hisseye isabet eden mikta.. 

Harp gününün akıamnda, ölüler rm yüı..de yetmiş be~ini bulmadığı 
topı.tıırken, hayatının o ana Jcadar en takdirde 2280 numaralı kanuna. tev -
ağJr darbesini yedi. Yorgun, argın din· fikan arttrrnıa geri bırakllarak borç 
lenmek için biraz oturduğu vakit, mü· be§ sene tecile tabi tutulacaktır. ta • 
llzimin ölümü haberini iJitti. KoJa ko· teklilf'rin takdir edilen kıymetten yet 
şa gitti. Üstüne kapandı; ağladı, af- mi§ iki hissede dokuz his:ıeye isabet 
la.dı. Sevdiği yeg~ne adamın ölmesi onu eden miktarın yüzde yedi ?uçuğu niıı-
gene hıyatta yalnız bırakıyordu. petinde pey akçesi veya mılli bir ban.. 

Ölllnün cebinden çıkan ka mektubu ibraz etmeleri lazımdır. 
mektuplar Gayrimeukulün evsafı umumiyesi: 

zemin katı kargir üst katı ahşab ahır 
Fakat tali perisi bu ıstırabı ona ki· ve arabalık ve duvarla mahdud bUyük 

fi cörınemiıti. Ölüyü gömmek isin bir avlunun bir tarafında :ıemin1 top. 
Mary Annı üzerinden kıldırdıktan va- rak üstü alnturl:a kirel'Tlit ortülü ahır 
kit, mülazimin IOn bir hatırasını muha· f olup üstünde ah§ab ü~ oda :bir so a 
faza etmek için ceplerini karıştırdı~ mek bir haladan ibaret bir ktsmı vardtr. 
tuplar buldu. Bunları koynuna saklıdı. Diğer kısma gelince, bu 1~ısırnda da 
Gece diğer askerler uyuduktan sonra, üstü alaturka ~tremit ile örtülü o1up 
ısınmak için yaktıkları kamp ateşinin • zemin katı kirgir arabalık ve saman-
ışı~ın.da, okumağa koyuldu. iıte o ıı- hk ve üstünde iı;e ilave o:arak inşa. 
man dünyaya geldiğine binbir kere na- edilen U.ç od:ı bir sofa bir <!e alaturka 
dim oldu. Çünkü mülazimin onu na.111 hali va~dır. Umumi me.uhıı.sı: 1693 
alôattıi;'Inr, bu •tkın ne l<adar yalancı metre 30 santimetre mu!'ab'baı olup 
oldufunu Shukerden Bovene gelen bu 

bundan 500 metre murabbıı Ur.erinde mektuplarla öğrendi. Masum kalbini 
kaptır.:lığı. ıcnç kızlığını verdiii bu ah1r, Bamanlık, arabahk ".e odalar o. 
adam bütün bunları Shukerden aldıtı lup kalanı avludan ibarettir Haklan 

Kartal ıSU1b hakimliğ\nden: ._ 
Zeynep Tcvhldenin Halim kw bayati~ 

ıne '8.lcyhiııe ylan ve müştereken mut dİ 
ıbulundı.ıklan Yakacık nltında mezarııl< t,,J 
lllnde Ud bap odayı mUıtcmıı harap ııa#~ 
nl 1le dbnlycsl bakkmdn ikamo ettiği ~ 
§Uyu da\-aımıda müddcruı.ıeyıı Eminenl.JI rl 
mctgfth v meskeni mt'ç.hw bulunması 
'bile na.nen tebligat icrasına ve muhakC 
l 11..937 tarihine mUaa.dit perşembe 
saat 14,80 za btrakılmış olmakla bir il 
da mahkeme ~lvaııhanesinc talik kılınııı11 
duğunudan yevmi mczkQrda blı!:zat maııı 
de bulunmll.l!I veya bir vekil ile kcndlsiııl 
ııll ettirm~i tebliğ maknmınn. knlm 01 

üzere 11An olunur. 

lı.=::::=====rş=çn·=r~~ •• lş K<.nunu size ne haklar verın1f 
ı: ı: ve sizden neler istiyor bilmeğe rne'' 
!: 'bursunuz . 
fi 'Bunları size sual cevaplı, top1LI 

i
P.; ve pratik olarak öğretecek otan: 

tı verenin ve İ§~İnin kanuni hııı1ı 
ve ödevleri kitabıdır • 

H Fiatı 10 kuruştur 
U tnkılip Kilapevind«ı .. tdır. _Jflt 
~ ...................... -........... -........... :~ _ ............................ _ .................... / ..... 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gUn ubahlan sekiz bu~ul' 

akqnılan 17 den 20 ye kadar I)lC 
li tayyare apartmanlan ikinci dait' 
17 numarada hastalarını kabul edd'· 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye )J 
dar bastalannr parasız, Kurun, :ti• 
bcr o'kuyuculannı dakupon ıııu)J" 

bilinde muayene eder. 

ı:::s::::::=::=::::::::::::ınnm::ı: 

f~ Meccani muayene 

il P9T§embe günleri saat 2 den ıs e kad" 

i Ortaköy Taşbasamak Palangada. ~ 

l
i numarada Doktor Mümtaz aur.ıo1 
; fakirleri parasız muayene eder, 
ı~u::::::::::::ı:::::::=-w::m::-.:ı::::::c: .. 

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

AKŞAM POSTA$1 
JDARE E'' lt • 

' lstanbul Anl<ara CaddeS1 

paralara mukabil ·apmıştı. tapu sicilli ile sabit olmıyJn ipotekli 

Kalbinde ~7,1:~=:~ ateJİ tutuıt'" ~~=k:~:,il:.::;;:rı::!ı::•:;ar:~ •! 
fngiltereyc dö:ıUp s:1 ukerden hıncını hususile faiz v.~ maz:ırjfe dair olan id. 

••u.t. &.ulu u • 1 tnotıol tt4 
Telgraf ecıresı: ıstef'louı HABı;.FI 

'< ezı 1şloı ı ıe ıctônu : 2 s 8 i 2 
ıoore. ııan : !4370 

almağa yemin etti, dial:ırmı ilan tarihinden itibaren yir- J 
O gece ordudan kaçtı. Mülazimin mi gün ze.rfmda ev:-akı m 1

Jsbiteleriyle ' 

ABONE ŞAllTLARI 
TiJrlılge Ernd>I 

bavulundan, gemiye bin&ği vakit giy· birlikte dairemize bildirmele"i 18.zıın.. J 
di~i muço elbisesini çıkarıp giydi. Ni· dır. Alrni takdirde hakları tapu sicil. 

Scnı·tık 
(J U)'lık 

3 C) lık 
1 8)'lı(ı 

1.4110 l(r. 2.700 f\r. 
; :ıo .. ı . .ıso .. 
400 .. 800 .. 

yeti Ca!ai:ı'den !ngiltereye gc;ır.ekti. 1i ile ıabit olmıyanlar salt~ bedelinin 
Fakat yolunu şaşırdı. Sulsenburga çıktı . payla§D"lasmdan hariç kalıcakları ve 
Oradan Amstcrclama g:çti. Felc.;nenk daha fazla. malumat ıılma!t istiyenle. 
cemiai olduğunu iC.:iiıl ~den bir gemiye rin bu işe dair dairemizin 934/ 1374 
bindi. Gemi denize asıhr.ca bunun bir num:mıh dosynsı irae ve izahat veri. 
Fra.nsız harp gemisi olduğunu öğrendi. le~cği gibi 13.10..937 tarihinde daire. 
Derhal kaptana aldatılmr~ olduiunu ba· de mahalli mahsusuna asılacak olan 
eıra bağıra eöyledi. Fakat çare yoktu. a çtk arttırın& şartnamesini dahi oku. 

Bir tesa.düf, onları İngiliz filosuna yabileccklcri ve birikmiı:: vergi ve va. 
rastlattı. Fransız gemiı.i ee~r alındı. krf icarel!li ve tanz!fat ve t~nviriyedcn 
John Faylorun İngiliz olduğu öğreni- mütevellit bilcümle vergi ve rüsum 
lince derhal vatan haini diye tevkif etti· mükellefivetlerinden hisaeye düşen 
ler. Fakıt, Fransız kaptanı. şimdiye ka kısmının .ve dellA.liycnin arttırma be-
dar herkesten fena muamele gören bu delinden tenzil edileceği ve yirmi sc. 
kıza ilk iyilik eden adam oldu. Onu al· nıfük vakıf taviz ~delini•t mUşteriye 
datara:ı: geniye alıruş olduklarım itıraf ait c.ıldu$u ilan olunur. (9938) 

etti. J ohn Tay kır ser·.-,est bırakıldı. 
Franaıı gemisinde yakalanan bu tn 

gilizin kibar konuşu~una, iyi bir aile· 
den olduğuna §Üphe bırakmıyan tavur 
lanna bakan gemi kapdam onu kendi· 
ne emirber tayin etti. Donanma fngil· 
tereye doğru yol aldı. Fa.kıt mulcad· 
derat yine John Faylora kola} 1.:a va· 

ti:.nına iri;mek imkanım vermedi. Fran 
sız donanması ile kar;ılaıtılar. Genç kı 

zın bulunduğu gemi çarpıtma netice· ! 
sinde ziyan gördü. John Faylor baca
ğından yaralandı. Plymoutha çıktılar 1 
hastahanede amk dayanamadı. Cinsi· 
yetini meydana koydu. 

ı~O ., 80U ,, 

Sahibi ve Nc~rigat ·Müdüra: 
Hasan Rasim U5 
Bafllllıgı 11rr ( l llh/T J Mtılb11!1 11 

=========~ 
İyileşince, soluğu Londrada ,ı ıt' 

Tekrar erkek elbisesi g;ydi, kıt~rıÇ ı14 
kın.dı. Onun bütün bu feliiketJcrırıe dl' 
beb olan Amos Shukeri aradı, b~-il' 

Ama S!ıuker onun parasiyJe. ef~ 
kellef bir evde yaşıyordu. Uşağı. ~ 
disine, bir genç zabitin ziyaretine 
miş olduğunu bildirdi. Shukcr: 

- Buyursun 1 dedi. 
Genç şovcı.lye, salona girer gt 

kılıcını sıyırdı ve herifin ta kalbin~ 
yadı. Elindeki mektupları ıurt 

fırlattı. Shuker, Bovvene yazdığı 
tuplan hemen tanıdı ve karşısıncl' 
rım i:ıbitin kim o!duğunu anladı. 

Korkudan düşüp bayıldı. ve bİC 
ha gözlerini açamadı. 
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burada bulunanların da k3bul edecek
leri gibi krala kareı değil kapı dışarı 
edilen adama karşı yapılmıştır. O 
adam sizin hizmetinizde midir? Eğer 
öyle ise tebrik edemem. ÇünkU iyi bir 1 
insana benzemiyor. Yok8a ona yapılan 
hakareti kendisini müdafaa etmenizle 
hesabınıza mı geçiriyor8unuz. 

halde sizinle isteyeceğiniz silahla kar 
şılaşmayı kabul edecektir. 

Herhalde etrafınızdakileri koruyan 
bir sinyörsUnüz, bu muhal:kakı fa.kat 
meselenin şeklini değiştirmek hakkı

na malik dcğil!iniz değil mi? 
- Ne diyorsunuz e.f endim, kralsa

rayında bir rezalet olmuş değil midir? 
Pardayan gayet sert bir tavırla: 
- Mösyö.. Son derece yanlış düşü

nüyorsunuz, mesele bir asilzadenin di
ğer bir asilzadeyi herkesin gözü önün
de dövmüş olmasından ibarettir. lşte 
bu kadar. Bizde yani Frrt'!lsada böyle 
bir §ey olunca hakarete uğrayan asil
zade derhal kılıcına davranır ve öldü
rünceye veyahut da ölünceye kadar 
dövüşür. 

Bu suretle dökülecek ola!l kan na
m"Sl sürülmüş olan lekt:yi temizler. 
B:r a~ilz:ıdcnin görmüş olduğu haka
re~ vazUnden krala sığınm:ıst ve tah
kir e:lenin yakalanmas ·nı istemeE:i çok 
kii,.Ukliiktür. Zatıaliniz bu noktayı 
bilmiyorsunuz galiba!. Eğ?r bilmiyor
t3."I:! sizi mazur görürüm, çünkü ec
nebisiniz!. Sizin memleketinizde de bu 

gibi ~eyler belki başka türlü halledil-
mektedir. 

Şimdi öğrendiniz ya .. Şu halde mem 
ıc·~ct:rnizde olduğunuza ve adamları
nızdan birine kar§ı yapılan bir haka
reti kendinize malettiğinize göre şe
refinizln kurtanlmuı için M yapmak 
lazım olduğunu anladınız değil mi?. 
M8syö Valver b:raz acele::i ve ce- ı 

miyet us_ullerini de pek iyi bilmediği 1 

Şövalye bu sö7Jeri söyledikten son
ra artık bir diyeceği kalmadığını gös
terir tarzda Konçiniye arkasını dön
dü ve etraftakilerin takdir mırıltıları 
arasında kralın yanına yaklaştı . 

Pardayanın manevrası gayetle us
taca olmuştu . O devirde na.n1us mese
lesinin düşünültişü şimdiki gibi değil
di, Şövalye bu iş~c sırf namus mesele
ııini ileri sürerek etraftakilerin de re
yini kazanmış demekti. Valvcrin yap. 
tığı ka.balı!t ve çirkin hareket bu na
mus işi altında kalıyor göze. çarpmı
yordu. 

Yalnız bir §e'Y vardı; o d::ı. bir asil
zadenin müthiş surette hakaret gör
müş olması .. 
Konçininin taraftarları b:le hadisenin 

içini aramıyarak bir insanın tevkif 
edilmesile diğerinin namusunun leke
den kurtulamaya::ağmı dÜ§Ünmekte 
i':liler. 

Konçini bunları anlayacak kadar ze
ki idi, bu işte de kaybetmiş olduğunu 
görünce son bir tecrilbe yapmak iste
di; kUçük kraldan belki bir şey kopa
rabilecekti. Kendini topladt fakat yine 
kekeliyerek: 

- HaşmetmaaI?.. Söylenen sözleri 
kabul buyuruyor musunuz? - dedi. 

Genç Lüi 88.londakilerb fikrine gü
vendiği için hiç tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Doğrusu bu sözlerini:.i tuhaf bul
maktayım. Ben ki burada birinci asil
zadeyim, namusa dokunan bir mesele
de asilzadeler gibi düşilnmeğc mecbu
rum. 

Halbu!d mösyö, herhangi bir asil
zadeye sorarsanız Pardayanın fikrini 
kabul eder, burada bulunanlarm hep-
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sinin anladığı bir şeyi sizin anlamama 
nıza hayret ediyorum. 

Kral da bu sözleri söyler ~öylcmez, 
Pardayan gibi - arkasını Mnrcşal 
Dankro çevirdi. 

Konçini köpürmüştü. !kiye bükül
müş olduğu halde geriledi ; aynı za
manda krala, Pardayana ve Valvere 
sert sert baktı. 

Kralın etrafında bulunanların arka
sına çekilince doğruldu, alnındaki ter
leri elinin tersile silerken homurdandı 
ve: 

- Korkma .. Serseri entrikacı! Şim
di şu kral uydurmasmın tevecci hiinii 
kaz1ndım diye istediğin i\adar öt .. Sı
rası çabuk gelecektir. 

Biraz sonra Luvr sarayından çıkar
ken arkadaşınla dğerler:nizi kopa
rac1ğım. hançerimle kalplerinizi d~c
rek aç köpeklere yedireceğ:m. 

Kral yavaş yavaş yürüyerek Valvcre 
yaklaştı,· herkesin yanında onu azarla
l'ıak lazımdı. Zaten Mareşal Dankr
den henüz korkmakta idi. 

Sert bir tavır takınarak em retli: 
- Efendi!. Yakla'Jımz da liıyik ol

du fonuz dersinizi vereyim. 
Valver bir iki adım attı ve hürmetle 

eğildi ve dedi ki: 

- Kralıma karşı hürmcttt> kusur 
ettiğimi biliyorum: çok rica ederim ki 
za~ı §ahaneleri bu kusurumu gayri 
ihtiyari bir surette yaptığıma inansın 
Jar. Affedersiniz efendim. hiddetten 
kendimi kaybetmiştim, bu cirkin ha~ 
rc:ccti hiç kendimi bilmiv<'rck yantım; 
ne olursa olsun kabah:ı.tli olduğumu 
biliyorum. Hem bu knbahat imi o ka-
dar iyi biliyorum ki, buradan c;rkıp 

gitmem mümkün iken bunu yapmaya
rak kralımın emredeceği cezayı çek
mek için bekledim. 

Valverin samimi bir tavırla söyledi
ği bu sözler bütün dinliyenlerle bera
ber krala da tesir etmişti. On üçüncü 
Lüi ciddiyeti biraz b.-rakarak dedi ki: 

- Aferin; kabahatini biliyorsun! 
Doğru sözlü bir asilzade ')öyle yapar. 
Hareketinizden dolayı pişmansınız de
ğil mi? 

- Affedersiniz haı;ımetmaap .. Yap
tığıma pişman değilim, kralın önünde 
böyle harekette bulunduğumdan dola
yı müteessirim. 

Küçük kral Pardayana baktı, sonra 
gözleri annesininkilerle karşılattı. 

Mari dö Mediçinin b1kıı;ılarmdan kız
dığı beli oluyordu. 
Kralın dudaklarında hafif bir tebes 

siim belirdi. Valverin cevabı hoşuna 
gitmemiş değildi , daha tatlı bir tavır 
la dedi ki: 

- Hiç olmazsa doğru söz söyliyor
sunuz. 

Ve Ciddileşerek derhal ilfivc etti: 
- Maksadınız;n l:rala karşı hürmet 

dzlik göstermek oloadığmı biliyorum 
Fakat ne loursa olsun sizi cezalandır-

malıyım. Bu suretie harektim beni ya
kın bir zamanda ölümden kurtarmış ol
duğunuz içindir. Size hayatımı borçlu 
olduğumu !düşünerek kabahatiniz! ödü 
yorum. Artık bundan bahsctmiyel'm. 
Fakat sakın bir daha böyle bir ıey yap 
m.ıyınız. 

On üçüncü Lui bu sözlc·i söyledik
ten sonra Pardayana döndü. İzin vcr
d:ğini gösterir bir tavırla dedi 1-f: 

- l laydi Şövalye gidcb:tirı;iniz. A
nınızda kararlaştığı gibi hareket ede 
ceğime emin olunuz!. Unutmayır.ız ki 
gece olsun, gündüz olsun ne zamiln is 
terseniz isteyiniz, adınızı ı;öyler söy
lemez yanıma girebilir~iniz. Kral bu 
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~u, 36 - ?~kı v,.faı 1ı11esf , 37 - ! ........... ===ı .... ••••u••••••••••••••r.-·· .. --.:; 
lıııııııııııııı ~ ......... _. • ..................... ··-·----··· --------------

li'~~. . :r.:::::::::::::==::m:::=====-=::=-.::--::m 
tı~~bah 
~. ~l.rk ~ ~alamıs arası , Fener bahce mesiresi ve civarı , Mecidiyeköyü 
bfr;/l tUrbesı rı, Rasımp~a Kağıthane yolu ve Beşiktaşta Barbaros Hay. 
llıbe~teti ls:afının Nafia Vekaletince tasdik edilen kısmı ileri planlarının 
ti~ kapılan bul belediyesi kapısına birer sureti d~ ait olduğu Belediye 
~llalnnt 0~ uılm.ııtır. Yapı ve Yollar Kanununun üçüncü maddesi mu. 

5 Dit Doktoru ··- & 

İ Necati Pakşi ı 

·~ak il~!'e ilan olunur. (B.) (7019) 

Haıtalannr bergiln sabah 10 dan 1 akşam 19 za kadar Karaköy Tünel 

1( Mutlaka okuyunuz ı 

1 ttteı't~rı~~ tüyü . Fabrikasından: 
ttıa~in Çalcmakçrlarda Ömer Balioğlu Kuıtüyü fabrikasında kış 

1 
meydanı Tersane ca.ddeıi başında No., 
112 de kabul eder. 

Salt ve cuma günleri saat 14 den· 

1 18 zc kadar parasızdır. 1 
aa:ı n a::::•ıw11m1nıwı: 

il Yakt:ıımaı d ı · ı ·· ·ı · · k hp tahat k . . r o ayıııy e muıterı erının arca , yumu,ak ve her za. Rlr hizmetçi aranıyor 
1aı~tır. ~~!tüyü, ~trkta yatmalın için fiatbrında mühim tenzilat 
~t da aJa 

1 
emmel hır kuıtüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, fazla 

)or n ara ten ·1 ~ hnJar zı at yapılır. Urun ve soğuk kış gecelerinde şilte 

Çocuktı•z bir aile yanında ev hiz. 
metçliği yapacak kimsesiz birkadr a
ranıyor. Matbaamız veznesine müra· 
caat. 

'--.: Ye yastıklanmrz 2ü:ı:el V(' rahat ıtvku tf'min eder. Tc1 : 7.3027 . 

---==----~-=============================-=-~ A D E M i i K T i -D-A--R-~----• 
~- 1 BEL GEVŞIEKLBGINE KARŞI 

l-IORMOB • 1 Nı 
'•111•H•rı • Her ecz•n•d• arayınız. 1 ~o••• kulueu 12aa Hormobln J -· 

Ttlrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
9110 ı 1937 vaziyeti 

9.118.729.56 

6.-'1 S.41 

Lira 

611.374.87 

8.~ IJ.699. 75 

1 
4.500.000. - 1 

16.801.'>86. l 4 
338.H7 ı.008.88 ~ 

PASiF Lira 

a.rmaıe. • • • • • 15.000.000-
Jbtıyat aJıpeeJ: 1 •ti ~"' 

?.105.172.40 Adi ve fevkaJAdL • ' • • 

Huııal · • • 4516.007.70 d.621.180. IO 

!"edil vuıcıeld B&Akllotl&r: 
[)eJ'Ubt• edilen .,rakı oakUye L )58.748.563-
Kaııwuıa 6 ye ti tııd maddeo 
ıerinl terltkaıı baz1rı.ı taratın. 
d&D ••ki teô.i.r•t.. L. 13.577.48!l-
o.rUbt• e(!lleD eYT&Ja oaktf19' 
tıakiyal. L 145.171.083-
K•r1ıtıfı tamamerı. &Jtm olarak 
ııtveten tedavüle \"Uedllen L. 19.000.000-
Rıeıııkoot mukabili UlYıten ted11 
• .-. • ] 1 .000.000- 175.111.(.153. -
ftr1r Ur&al llılndllatı 16, 77~.{ı76. l 5 
otrl• raa1tbDdat11 
Altm• tahvili kebll dövtder 
oı;ter dö\izler •e &lacakJı 

kllrtlllt tıaklyaler1 

Nıab..ı • ı ı ı ı 

~L 7C4.417.7 

l1L31.'290.400.0I 31.994.817.74 
93.410.81 J.89 

338.9 7 5.!fti8.>lls 

tıkonto
7

haddi yüzde :S ı.t - Aıtm nr.,.r1n! 

- - -
GRiPiN 

varken bu 
ıztıraba kat-

' 
lanrlır mı? 

ıs. 

- - -

Bat, dit, ağrıları, nezıe, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün ızb
rablann batlaması ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

MBcileyn bozma<dlaıın, l!<aDp ve 
lb> ö lb> ıre I!< De ıre <dl c k u 1FO m a tdl a ını 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
lslm ve markaya dikkat! taklltlerlnden 

sakınınız. - -
NORMA 

Dört renk bir kalem 

içinde otomatik 

NORMA kalem-

lerini her 

yerde 

Markaya · 

dikkat 

N O R \! A: 

U mumt depoıu: Mahmutpaşa 
Havuzlu Han. No. 1 lsta!lbul 

GEL;Di 

PAROÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZA~L~~·~~ 

GELEN HEREKEıve FESHANENIN 
~~~] 

ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GORUNUZ1 

VALNız· 

eunes 
PİlLl . 

~ANINIZ 

• 



Sahibi: CEMAL CANTEZ , 

Adrese dikkat: Adrese dikkat 
ıstar.bul 

Bahkpazarı basında 

MALÜL CEMAL 
GiŞESi 

Sahibi: CEMAL CANTEZ 

ıstanbul 

Bahkpazarı başında 

MALÔL CEMAL 
GiŞESi 

Sahibi: CEMAL. GANTE 

Bu· defa da 25,000 Ve 15,000 liralık 
Büyük ikramiyeleri vermekle sayın 

müşterilerini zengin etmiştir • 
isa,betli gişemde şans denemeğe lüzum yok, zengin olmak için 

.. 

isabetli ve şansh gişemin bahtiyarlarından bir kaçı 

eeyıerbeylnd• 

Bay Fethi 
200.000 lira 

Akbabada 

Bav Kazım 
15.000 lira 

. ' 

Bayan 
Meliha 

10.000 lira 

Kaptan 

Bay Bedri 
200.000 lir 

Istanbul Balıkpazarı köşe başındaki 

M eı l lOı D H~b~ ~~ş~be~ !o!!$ Ü lfil n fil 1 

Taşra sip_a rişleri serian ve muntazaman gönderlllf' 


