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Kazanın hakiki mesulü kimdir ? 

Limanı hant81 ve partal gemilerin 
mezarhğı haline getirmeyelim ! 
SU da AUanUkcW dettJ, Puttlkde detfl, ' , Yanl akıntı gemiyi kapmıı, sUrtlklemlfo ' 

tlmal veya cenup kutuplarında delfl, adec• gitmlf. 
ve dtlpedUz Botulçtnde, UlkOd&ıi& Kabat&f Akmtmm aaatte kaç mll aUratl varm.Jf T. 
arasında yanı burnumuzun dibtnde battı. 6-6 mn .. 

Denizlerde ölUm en terefli manuını TUrk IS-6 mil sUratıı bir akıntı lçlnde bl.r gemi.. 
denizcisinin larthlndeıı alır. Mataban bur. nln manevra yapamaması demek, maklnele • • 
nunda kalyonunu berhava edip ölen Burak, r!nl.n ııaatde 5-6 mil sUratı haiz olamamur 
mlllt arfivl.mlze Ak~enizll olmaııuzm ne ,._ demektir. 
rem bir tapuaunu bah§etmlıtlr! Kandenls, Bir geminin asgari sUraU 8-12 mildir. 
F.;e, Kızıldenlz, Umman d~nlzi. Hind ve AL Tecrübe sUratı bu kadar olan bir gemlnln 
ıas Okyanuaları da. uzun uırtar Tllrk de. ııl.lratı 6 ınllden aşağı dUfmek lc;:l.n gemtnl.n 
nlzcfslnln blJıe böyle tapular tıahfedtllne l&h.. en az 40 yıl denizde bulunması lünndrr. 
ne' olmu~tur. İ:tto mesele bundadır. Kabahat ne kaptan.. 

Fakat klh 61Um, k'lli ctıret ve k&h Ulm dadır, ne takip ettiği seyirde ve rotadadır .. 
ile ulaşılmlf bu m•nkabeler aramtda, Botaıı.. Yaptığı manC\Tada da, kendi sanat tccrll.. 
da bir zırhlıya çarparak batan Ordu tflelılnln besinde do bir hata aramağa mana yoktur ... 
notu nedir? Bizim fen heyctıerlmlzdedlr kabahat. 

Biz, en acelnl blr Türk dentsclat için 1111• Partal ve l'.antaı ı;emllerln f~letilmestne ve 
böyle bfr lSIUmOn teretıni as llulUriııL Bq O. hamule almasına milsaade edildiği müddetçe 
JUm, teknıttD bu mulıtqem .arda bira.. Marmara eııkl ve kaknem gemilerin mezar. 
DlsCl lRUm1l d6tlldll'. Ordu fll•llbdD macera. lığı halliıl alacaklır. 
maale8d, ancak dentzcUllfmfııln kötO lıfr Bayrafııtuzın §erefl üzerinde çok huıuuı 
tanluu P. vururc olmamız llzımdır. = .FJ:"P."'-aJr ~ Dl1n)'mlll hlcblr memıeketinde 20 ya,mdan 

t11t lhf!J~ cemı çaıı,tmımu. 

•-•• tQntlmt ..... telmeyl &ktl Ordu llleblabı acı maceramda bu lıümL. 
b4la ıcu......... dan blr de1'8 aramalıdır. - BABSırıı --ı · '(:f;iif B8Y8r 1 Eski bl .. devrin metrukatı 

I ~:1;:~~~~~::... Reji kolcularının 
1 

Tü~~ .... kilVekiliCeWBaya- silihları saflhyor 
;:r;ın:::::ıi ::;:::-::e! Bunlar arasında 262 kıhç ve 

L=.:~e .. :~:.:._enn-ekt_eô_irı .... er.__..1520 yatagan da bulunmaktadır 

Ym·an crkdnıhar'blye reisi düıt 
vi:ayetten Çıkarken 

Beş hava 
şehidimiz dün 
toprağa verildi 
Mareşal Çak mpk 
"TDrk k uşo,, nu 

taziye etti 

1 

Ankara, 23 (A.A.) - Btlyilk bir 
. tce11ilrle bildirdiiimiz dUnkU hava ka

zaaı kurbanlarının cenaze töreni bu
gün yapılnuıtır. 

(ı.ağ UI b!r l:ıpan tayy1reainin dü§lilğJ 
görülüyor). 

il ordusu 
ediyor~ ....... ~'( 

Törende Büyük Millet Mecliai Re
isi Abdülhalik Renda, Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya. 
Riyascticum.'ıur namına yaverleri Cev
det, mebualar. Genel Kurmay, Mim 
müdafaa hava JD:iateıarları, Ankara be
lediye reisi muavini, emniyet direktörü, 

... Devamı 8 incide 

Yunan Krahnın ., . 
yegenı 

zevceslle blrllkte 
Şehrimize geldi 

Doat y unaniatanm kral ailesinden 
P 111 Piyer snceaiyle birlikte bu .. 
~ki ebprealc primin celmlflcrdlr. 

Yunan kralı Jorjun yeleni olan 
rena ye zevcai 1-.nbulda Yanan • :aretl erlrtnı ve Yunan kolonlal tarafm- , 

dan istikbal cdilmittir. 
Preııı Yt ~ • ~~· ~·~~· 

iaBdclet bJem'fai&r. 

-.ır Yum 8 mcıda 

1 
• l'iliatitıM hctdİ$eler ~ tedlı~ Aa.rdc~ti deoom ediyor. Yukarki resinılerde 
Kııdia miftilri l'ilfatinden kagarken giydiği kıyafetle ve hadiselerden bir 

aaf1t4 g6 riUuyor 

Bir iş~i 
altında 

duvar 
ezildi 



z 

2Jış · S~: 
Çan. Kay. Çek'in emrıvıe 

Kafası kesilen 
Çan - Su - Liyan ••• 

Yazan : Şekip Gilndilz 

M ANÇURYANIN eski diktatörii Marepl Çan..Su..Lin hususi treninin 
geçtiği yolda pathyan bir bomba ile öldUrillmilıtü. Bu bomba garib 

ve cehennemi bir isabetle tam kendi bulunduğu Yagonun altında patlam:ş, ya. 
ni vagon tam manasiyle berhava olmll§ ve mareşalın bir kemiği bile buluna.. 
mamıştI. 

Dün gelen telgrafların Çinde idam edildiğini haber verdikleri Mare3al Çan.. 
Su - Liyan bu mareşalm bUyUk oğluydu. 

Mareşal Çan - Su - Liyan babasının feci ölümünden sonra or -
dunun itimadı ve Japonyanın müzahereti ile Mançuryanrn başına 
geçirilmi§ti ve babası gibi Ma~çuryada Japon menfaatlerinin hL 
mısı olmak istiyeceği sanılmıftı. Fakat yapılan bu tahminler bo. 
şa çıkmıştı. Genç mareşal Nankinden esen rüzgarların tesiri altmda 
kalmış ve günUn birinde milli Çin Partisi "Kuo _ Min _Tan" ın büyük bir ta_ 
ra.ftarı kesilmi§ti. Kuo • Min • Tan Çinin, muhtelif generaller tarafından mtls. 
takil veya yan müstakil olarak idare ~ilen eyaletlerini birleştirmek, ''parça. 
lanmaz ve müstakil bir büyük Çin., yaratmak istiyordu. Bu arzunun husulü l. 
~ de iki yoldan yUrUnUyordu: 

1 - Milli temayUUU olanlan propaganda ile kazanmak. 
2 - Bolşevik olanları imha etmek. 
Genç Mareşal Çan - Su - Llyan, birlncl kısmın ilk ve mükemmel nümune. 

ılnl verdi ve Mançuryanın bir nevi taç!ız kralı olduğu halde Nankin'e giderek 
"Kuo. Min _Tan" a biat etti. 1931. 1932 Çin _Japon harbin!Jı mühim sebeble. 

ri ve amilleri arasında bu ciheti de kaydetmek doğru olur. Ba.bası Çin mare§&lr 
olmasına rağmen Mançuryada bir J~pon jandarma Ç&V\llU gibi Mikado bUldL 
metinin emirlerine boyun eğerken Japon iktıaatçılan ve Japon erklruharblye:al 
Mançuryayı fiili surette ilhaka lilzu.m görmemekteydiler. Neteldm kendisi de 

oatiasmı istihlaf ettiği zaman ayni Japon mUzaheretlnl gönnUıtU. Japonya o~ .. 
<ıusunu ancak genç Mareşalda Çin mill iyetperverllğinl ~ttiği anda tahrik 
etml.ştir. Netekim 931 • 932 harbinin sonunda da Man~urya Japonyaya re81Den 
ilhali edilmemiş, yalruz bu topraklar Japon menfaatlerine azami ihtimamı g<Se
tereceğlni vaadeden ''Pu • Yi" ye tevdi edlli:nlfllr. 

(Devamı .J incfı tle) Şeldp GONDOZ 

Beş hava şehidimiz 
• 1 .... --~~~---·-~ . -~~~~ 

• - .~ .. 'f AN' da ' 

A llMET EMİN l'A.LllAN, A.akaraclak1 :8u kederli törenden dönd11kten llOn1'& ben.. 
möeull tayyare kezumm u)'&llClmlıtı de ltalan duygu fUdUr' 

~rln teeullrden balleedenk fQJl1an 91)1tl. Bir cenazeden delil bir vat&ııl nQmaylfteD 
yor: 

"- BUUlA Türk mWeU dtlndenberl ~rln 

bir matem 1çtnded1r. TUrk h&vacılığmm yük_ 

aelmealne Gmllrlerlnl vakfeden bq ktymeW 
genç, çok elemli bir kazanm kurbanf olmuı. 

Jardır. Kayıbımız bUyUk, teeutlrümUz derin. 
dlr. 

Bugün bütUn Ankaranm l§tlrak ettiği blr 
cenaze alajile umuml tecaaOr pek hazin blr 

&'eliyorum. Bu nUmayifte beı muhterem ö. 
IUnUn huzuru en çolt duyulmuıtur. Bu ıehlt. 
teri havacılıktaki faaliyet arkadqlan, anne-

ler, babalar, bunların arumda yer alan Ha. 
va Kurumu ve Türk.kutu te,killtı Bqkanr, 
Fuat Bulca ve arkadqlan, aivil tayyareci. 
lerln bQytık al'&beylerl olan aakert tayya. 
recllertmlz, dtğer yQzle~e ve binlerce vatan 
daı bugUnkU vatanı teza.hUre kanıtııar.,, 

Üniversitemiz ve Avrupall hocalar 
CUMftURl YET' de 

Y UNUS NADl, buıtlnkli baıyazıımda, 
llıılveraltemlze Avrupadan bocalar ıe. 

tlrWtlnde lsUbdaf edDm pyefl -1atı70r. 

Bafmubarrlre J6re, eter makat..-- nrk 
sencııttnı Avnıı-h Ulmlerln lllmlerlDdm n 
fealerbldea m8ıltefl& etmek cılm)'dl ..._ 
lçla Tlrld,.eye Avrupadaa Ulm pıUrecetl. 

mise ftrldşedea Avrupa ~ 
mabtellf fakültelerbae WeM ~ 
devam ederdik. Biz, lnudutuma& t1111YS9lt.e. 
Din mllmktın olclutu kadar .araae A 't'l'Upa

dald etleri 88Vlyeelne )'t1k8elmNlal Wl)'or. 
cluk. Anupalı Ulmler seUrltlmldn m mtL 
bJm eebebl buydu. Yunt11 Nadi, dfyor ki: 

••- Bu ftkrimlze göre bUyUk fedaklrlık. 
Iarl& Amıpadan celbetmlı oıaeatmuz hoca. 
lar burada kendllerlle beraber çallfDl&ta 
verilecek yerli elemanlarla elbtr1Jtt ederek 
Avrupalı çalıpıa uaullerlnl burada kurmut 
olacaklardı, ve böylelikle bir taraftan 'ODL 
venltem1zln muhtelif branflarmda Anupal 
uaulle 7&1>dacak tedrlaattan talebe 18Ufade 
ederken cttter taraftan malan geldikçe AY., 
rupah boca1an latnıılf edecek J9rU hocalar 
yellfmlf buluııacaktL Kuhteut .. beblerle ttır 

ıu pklllerde aöyleııllen 16zlerln cQmlea ıu 
noktada ittifak. ediyor:' Aradan dört yıl geç. 
Ukten aonra bu makaat ya.rıyarıya delil· hat 
tA dörtte bir nlabeUnde bile husul bulam•
Dllfbr. Ve en fenuı ne vakit va nuıl buaul 
bulabUec•l1 belli detudlr. Bls kendi kan&&
Um1zl açıkça ifade ederek tereddUt.IUs MSyli

,..um ki pmdlld sldtfl• bu makpdm huau
liln• lmkln Yo]lbır ... 

.. Kukr.velelerl mucibince Oç yıl sarfmd& 
torkçe ötrenecek hocalar daha Uk ıtınJerdeD 
IUbaren kendllerDe beraber çal•pıal& llt'Y. 
kolunacak TUrk u11tu ._ doçeDUerU• kan. 
d1 m .. leklerl ti.zerinde tetklkler yaparak D
mln tettebbU ve tamlld hUIU8UDd& .A.wupal 
u.ullln bizde de tee..u.one hizmet etmll ola... 
caklardır, Sebebi ne oluna omm itte bu il 
ffmdlye kadar böyle olm&mllbr, n bU(11D. 
den yarma blS)'1e ol&blleoettne alt olarak 
da elimizde hlçblr de1U n Jıatt& emare )'Ok. 
tur" Blllklll mue.I• maatteatıd mOD&kqa 
mevzuu olduğu ctheUe Ol't&ya daha styade 
nahot vutyeUer çıktıfmı görmekten ~üte. 
elllm olmamak elde delildir· Ka&mafth her 
taraftan htımUnlyet sıı.tertierek bu mtınaka. 
plan mn,terak lfln hayrına yarryan hlz. 
meUer cOmleıdnden 1&ymak mUmktınc!ür .... 

Galatasarayın tanburu 
A)'Dl pzetıenln "'Kendi km •••hl tenldd,, at, Oalatuara>'lll 1ııa metnr tanlıanınun 

ıllltUDanda. Galatuara7 Uaeetala anaaeTt )'Wlne aW ikame etmlf. Bil llQl'ede, wkte. 
"&aabar,,una le.arp duyulan tah•""eden lıala bla aaw ltallacleld bir sf1Mlllttnl ortadan 
lledlllyor. llub&ntr diyor klı kaldıl'llllfoo l"au t17lıe btuyor: 

•ll'ranllZCa davul manuma gelen Tam'bour ••oavuıta stı arumda ne muhataz&klrhk 
vardır, ne de yenilik. Yalnız blu öyle gell. 

kellmeat Galataaaray llaeal için ancak tran. 

aızca aalmdan .aynen alınmak auretJle tUrk.. 

çele1tirllmJ1 gayet munlı bir eözdU, ki, o 
mektebe mahsua anane halinde bir vaziyetin 

yor kl davulun ahengi mektebin maztaını la. 

Ukballne dalma batlı bulunduruyordu. Ora. 
da berg1ln «1lJıde yedi, sekiz deta çalman 

tambur, insana sanki mektepte ilk dövülen 
mana cihanı bir l!adeslnl te§kil ederdi. BL davulun aulnl ld&lııe ediyor hlaainl verirdi. 

nıtı:ıra glrl§ln, onlardan çıkılarak bahçelere feretıi mazileri uzadı~ nlabette kıyrneUert 
yayllrp ko!JUJWl kumandası, anılyeallliıl ka. yQUclen be)'te ırt.n mıı ...... ıerlnln baz: 

kuletası, arkasma dUfmU, etine dolrun be. bult ananeleri blle paha bf~lmez antika 

§U!J davulcunun de2!leğlle acele acele gtırlL 
yen davulun mevzun ahengi tekerleme gil. 

ı·UltUsU lle verllmlf olurdu ... 

krJDleUni haizdir. 
BütOn eıki Gal&taaarayhlar rica ediyorlar: 

Mektebin o gUzel vt nıunll tamburu iade o. 
a..~~~~.stL..tınllık...mı*Scıu~mnd\U'Jllk.. . ..uoı...--.:~---

, ;ı: )iillOF> 

Zamane hastalıkları 

Orijinal manilerden 
Rober T aylorizm ? 

- Ptof. Ord. Reichers Boch ve M. Şekibe -
Yazan: Dr. Rasim Adasal 

•TayloNm,. de~ hlç oUphe yok ki ilk 
önce akla ıeıen ıey, 191~ de ölen Amerikan 
nd1hendlıi ve lktl8adlyatçılarmdıÜı "Tay_ 
lor,,un ıı orıanIU.ayonu içlaı -6ne .urup de 
JÖh~t alan metodudur.. Onu fuıtveraite fcl. 
sere oubeslnln seminer mUnak&§alarma bı. 
rakıyorum. Ben bugUnkU muaahabemle Wa 
bUttın bqka blr mevzu&, daha ziyade tabll 
ve marazi ruhiyat kltaplarma sermaye tP.,_ 
kll edebilen bir menua ve bllbaasa bl~ok 

kadmtarm ve battl büan da erkeklerin top 
tan tutulduktan modern bir h&J\talığa temaa 
etmek niyetindeyim. Me§bur lktlaadl alııtem.. 
l• kanetırmamıı olmak için "Taylorizm., 
tabirinin önUne bir de "Rober., kellmealnl 
katablllriz; vaktile bir •'Don Juantzm,, ol

dufu gibi ... Son zamanlarda hemen bUtun 
Avrupa gazeteleri ve mecmualarmm metbe_ 
de ede bitiremedikleri ve asrı llAhlar merte

bcalne çıkardıkları genç artistin hlç olmazsa 
lamını duymıyan kalmamış gibidir. "London 
Newa,, resimli mecmuasını açıyorum: Rober 

Taylor: "Marlanne,. haftalık mecmuaamı 

kanıtınyorum. Hayatı ve reatmlerlle dolu; 
"Parl.I Solr, gazetesini alıyorum, ilk aay!L 

anada gene ayni mabudun bUy11k harflerle 
illıı edilen ve gazeteden keallerek en kudat 

lyeUer ~bl hatıra defterlerinde aaklamlan 
beyanatı, Nevyorkta uğurlamaya yahud da 
Londrada k&rfılam.aya kotan binlerce Çtlgm 

kadına k&rfı aöyledtfl vecizeleri okuyorum: 
"Ben ne eeyredllecek bir vahelyim; ne de 
blr hayat arkad&fl aramıya çıkan meraklı 
bir erkeflm .. ,. 

BUyUk bir İtalyan gazetesinin gene llk 
aayta.mıda ve Muaollnlnln bUyUk resmi ya_ 
nmda fU aual ile kar§ılqıyoruz: "Acaba 
dUn11.11m en gilzel erketf, Rudolt Valanu. 
nonun haldkl vellahdl R. Taylor mudur?., 

• • • 
Geoen hafta blr akfam U.tU modern bir 
~t allrmlkte ol&d mUnevver ve busu bir 

aile kwmn birdenbire tutulmuş oldutu a1nlr 
buhranına hekim olarak çatnlDuftım. Klaa.. 
ıtr odamda bir taraftan ı..tUıbul radyoını. 
DUD O mllda çaldJlı '"l'ravf1at&,. operumı, 
bir t.aranaıa da butamm dertlei'lııf dbdiJQ. 

~· kadar okuyamadıiJm "Grulyella,,ya 
b&§ladmı, atlıyorum bofuluyorum .. Şu me1-
hur ldblk parr.ama bfte .nıhumda mellnko. 

Uk bir hava yaratmaktan ba§ka fayduı 

yok .. ,. derken lazgmlıı.Ia ve ıntıaaade alarak 
radyoyu da kapabvtrdl. 

Tuvaletinde hiç bir ekaikl1k olmıyan ve 
zeagtn juUerlnde biraz da fantezi aezııen 

bU UDi1D alle kızmde korkul~ bir hasta
lık olmadJtı meydandaydı; btzzat kendisi 

bile"ne inatçı bir nevroz!,. dlyordu.V&lerlyan 
dan bromtıre kadar birçok ain1r ll&çlarmı 

aldı#W gördllg11m bu ~ heklın hastaya 
o anda gene bir hap vermek ınanuızdı. Ber 
nar ŞovUıı de aon kUçUk bir plyealnde ·çok 
güzel tebartız ettlrdll'l ve vaktlle bir makale 

ile ben1ın de metbettlflm "muillki tedavisi., 
aklmıa reUyor; takati bir dakika evvel oıı.. 
dan da nefret ediyordu.. "Traviyata,, ve 
"Kanntn,, &lbi befert ıatırabı kamçılayan• 

f&heeer1er ywtne belki TIDo Roulnln Kari. 
nellaar, yahut Karyoka pbl bir dana hava.ııı 
tecrtıbe edlleblllrdl; ne çare ki ne ben v1_ 
yotonı.t veya plyanlailın Te ne o anda bu 
pllklar mevcuttu. 

Etrafıma dlkkaUe bakmıyorum bir du. 
vann en mutena bir yerinde aaılı duran Ata. 
tUrkUn bOyUk yağlı boya reııml ka11ıamda, 
genç bir kata portreal gözUme 11lgtl: Ga.. 

zetelerde ve her yerde lamlnl ve resmini g8r. 
dl1ğüm ayni meşhur adam: Rober Taylor, 
bir llh&a içinde dllfUndUm ve genç ki%& fU 
tavatyede bulund~m: 

••- Bubranmız ebemmlyetalz ve bu lnkl. 
ıat Ç&ftnda çok görUlen normal bir akııUlL 
melden b&§ka bir teY değildir; derhal haf!! 
bir teY yeyinlz; sonra da gllzel bir filme ve 
meaeı& bu gece göeterllmekte olan "Sıcak 
tnemtekeUer hUmmuı - Namua borcu,. fil_ 
mine sfdhılz; eminlm ki bir ıeylnlz kal. 
maz .. ,. Tam bU arada aalona girmekte olan 
ııparcu atabeylnln aevlnçle boynuna aarıla... 

rak IU ~erl aöy1edll1nl ~ de laaatuma 
bir iyilikte bulunan btr bekim ııe\1ncl ile 
dinledim: 

" - Ağabey timdi çok iyiyim;, Rober Tay 
lora gldeN ve doktorumuzu da beraber g!S. 
tllrtırtıs de~ mi? ... 

BUytlk f&lr Dante llk defa oıatak Fıoran_ 
sacia bir klllae lylnl emumda gllZel Beatrl81 
ıöl"dllğil zaman heyecanla ''ifte ruhumda 
doğan ve bana bUkmedecek olan ll&h! ... ,. de. 
ml§U. Bunun gibi bugUn, de~ y~nm yeni 
dllnyanm zengin ve ekzantrtk kadınlarına, 

latanbulun bir tuiiın fabrtkaSmda ~&llf&ll 
bir lfçl lmmm manevi llayatnı& bUe bir 1Wl 
kudi'ettl• bltı•metm•,. bail&JU bu aııc kah:.. 
ramanmı ~rde ü.!tllnde ve çok mUteuarp 1 
bir bendeal yanmda ,ısrmek b_!r ruh hekimi 
lı:tn bulunmu bir tınattı .. Sinemaya glttlll-

miz zaınan localardan balkonun en yan ve 
ark&. sıralanna kadar her tara! hmcahmç 
doluypu; aeyircllcrtn b!lyilk bir ekaerlyctlni 
de kadınlar teşkil ediyordu. Robcr Taylorun 
bu !ilmdeld rolU, dünyamızın bir köşesinde -
e11kl kolera ve veba 8algmları gibi - bir 
kıaım f~nlan az bir zaman zarfında öl. 
dUr.en~lguı b1r Jıa.stalığa çare arıyan lllm 
bir doktordu.: Kealek zevkine ve dolaywle 
lnsanlıJa alt altrüist duygularla gilzel blr 
ka&riı sevrnenln doğUrduğu his1er araııı:nda. 
kl 'fuucadcle.rı ınuva!faklyctıe tcı:nau eden 
bu artisti seyircilerden çoğunun benim gibi 
ilk defa gördUklerlnl anlıyordum. 

"'-ra .ıııra kulağıma kadar varabilen tenkid. 
ler ve hükümler bafka bafkaydı. Kadının 

biri çebrelllnl uzun bul,uyor; ba~ka blr1a1 de 
çakır gözlerjne bayılıyordu. Filmdeki sevgi. 
llılnl yani Barbara Stanvlkl beğenmiyorlar. 
dı; belll kl bu tahte§§uurt blr kıskançlıktı. 

Filmde, lnaanlık uğurunda hayatını tehlike. 
ye koyarak nefs feragati lle öldürUcU aıcak 
memleketlere ko§an doktoru aevgl kudreti 
ile &lıkQymak lstlyen nl§anlwnı tenkid et. 
Uğim vakit genç baatam ''&fk ölüm kadar 
kuvvetlldir.,, cevabını vennl§tl. Doğru.su bu 
cevabı çok yerinde ve felsefi buldufum el. 
betle bir tedavi vasıta.ııı olarak tavatye etti. 
flm ııtnem&da haatamm baleti. ruhlyutnl 
bozmamq olmak için sükütu ihtiyar ettim. 

Keadl kendime dllJünerek ruh! tahllller 
yapıyor ve bükQmler veriyordum: Rober 
Taylor İtalyan gazetealnin karilerlne sordu. 
ğu gibi hakikaten dUnyanm en güzel erkeği 
miydi? Gerçi bir erkefln gtızel bir erkek 
hakkmdakl tellkkial kadınlar için de ayni 
kıymette bir ölçü olamaz. Fakat ne de olaa 
şu ana kadar sahnede muhtelit rollerde gör. 
düğUmUz birçok yıldızlarla. ve meııeıa. bun_ 
Jar arasında •'Don Juan., filmi kahramanı 

Con Barlmur; "Aıık hUzUnlerl., mümcııılll 

Frcdr1k ı.rar,; "Kurd ıarkıaı,,ndakl güzel 
haydut Garı Kuper "~hUr.,dekl yakıfıklı 
Roma çocuğu Ramon Novarro: ile muk&ye_ 
aede bizim bir hakknnız vardı. Her iki clnaln 
güzel ve sempatik bulduğu Villi Frlç'lerJ, 
Güatav Fröytih'lerl, Jan Piyer Omon'lan 
heaab& katmıyorum bile .. BUtUn bu aaydığnn 
Holh-ud mabudlarmın kalabalık ka!lleel lçln. 
de ıu sıralarda Rober Tayloru bir Kazanova 
veyahut bir Don Juan §ÖbreUne ,ı:ıkaran kud 
ret iri keıblkll uzuiı çehreatntn çl.Zgllerl, btL 
)Uk ınavı göıteı'i v~~ud da dudaklım"mı-
dırT ı.•' .,.. ·,., 

Seaine de bir kıymet vermemek ıa.zımdı; 
çünkU en hassas kalbleri fetheden &§kını dö. 
kerkcn duyduğumuz ses maattee&IUf kendi. 
ainln değil, belki de güzel tranaızca konuııan 
bir Rua mUlteclalnln idi. 

• • • 
Aıkm dlbalz ve ulukauz bir UQlmandan 

ibaret olan felaefealne ve ruhiyatına daime& 
bir koyun çobanmdan EflAtuna kadar bütUn 
insanların verebilecekleri cevaplar bafka b&§ 
ka olablllr; fakat hakikatte &§k mahiyeti ı. 
t1barlle dalına a~ qktır. Tarihin uzun ae. 
ylrll yolunda dlller, ırklar ve dinler mUtemL 
diyen dellftlği halde qk dotduğu gUnden 
beri hep ayni ıekllnl muhataza etmektedir. 
Aık, balıkçının sazdan kulUbeatnde neyae, 
Vlnd.ııor dükumm §&tosunda da odur. •'Pol 

ve Vlrjlnl.,dekl bir çiftçi çocuğunun aevgtal 
lle gllne§I batmıyan bir lmparatorluturı tah
tını blrçoklanmızm gllzel bile bulaınadJl'ımıZ 
eam•~• bir çehre için feda eden genç bir 
bUkllmdarm aevgial araamda bir fark var 
mıdır! 

En bUyQk bUozoflarm ve aallhlyettariiih 
hekimlerinin tariflerine göre lnaarıı çok defa 
k!SrUkörtıne en tecl l:SIUmlere blle aUrtıkllyen 
bu ruht kudret bir nevi haıtaıık ve biç oı_ 
mazşa bir iptila.dır. Herakl!Uere, Şopenha. 
verlere ve Froycıtere bil§ vurmadan taıkm 

duygulan maharetle ve incelikle ifade eL 
mekte geri kalmıyan büyük ıaJr Götenln 
"Verter'lnl söyletelim.. Verterln dert arka. 
daşı Vllhelme hitaben yazdığt çok acı ve yU.. 
rek aızlatıcı ifadelerinde hep güzel Şarlotun 
alyab (Özlerine teveccüh eden ve bir gün 
blle hattraamdan alllnmJyen ayni flkrt aabltl, 
ayni çılgın qlu glirl1yoruz: .,V&kWe (clıılere 
çarpılmlf) olduğu tellkkl edilen biçarelerin 
hallne dUttllın. Heran ayni kuvveuı hluln 
esiriyim. Bu ne bir mücadele, ne de alellde 
bir marazdır; göğaUmU parçalıyan ve içten 
kopan bir kuırgadır. Bofuluyorum .. ,, 

Dr. Ra.!im '.ADASAL 
.... Yarın lıltecelc 
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tLKTEŞRlN - 193'7 _ 
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Otlne,ln dofufU GUnetla ilahtı 
6,21 17,19 

' 

Güneıtn Akrep burcuna ıtrmest 
Vakit Sabah ôlele !kindi .'.kpm Yııt~t tmsal 

4,59 11,~S 14,55 li,19 18,49 4,U 

• 

M ATBUAT umuın ...t 
biz muharrirlere• 1"'. 

gilzel bir ta.kvim eöı" ııdel'Jll''-; 
lerde Cumhuriyet ba~ 
zi de aldık: büyük, nefl8 ~ 
lnsan kaç yaşına. gelir98 '!"J 
cukluktan tamamile ~JI 
re:ınıe bakmaktan hoşlanır. 

mün yüz elliden fazla ~ 
ları da doyulmadan baki 
memleketimizin muhtelif 
rr. gerek tarihin bı:raktJll• 
kıiiı.bm yarattığı eserler. 

Bu temiz ve gayet vazıbtl 
rı bir kere görüp de alb~ ~ 
tınız mı o, sizin için, bit 

bı oluveriyor: dünden ~4' 
bugtinkÜleri mukayese • r/ı 
kılabın neler yaptığını ~J 
rıyorsunuz. Albüm, ın~~ 
gibi mazisine de hilrıJletle "'::J 
tirilmis: dil-iü, hiç diye~~ 
tiyen bir endişe yok. Falı' 
hakkının verilmesi, bugi1J1 ~ 
ğımız mese}elerin eh~i~ 
gün yapılanların bilytikl 
iyl meydana çıkarıyor~ 
Türkiye, yalnız yUZ elli ~ 
raftan ibaret bir atbUtıı~ _:..p 
her sayıf a.srnda bizi dil~
cden bir eserdir. ıfl'. 

Yazık ki satılığa çıkartı;~ 
buat Vmum MüdürlUğU brdıf 
ram hediyesi diye gönde JD' 
dostlarımıza. ondan bir .. t r~ 
edebilmek isterdik. Al~1? ile 
tiği gUn, bir <;ocuk sevıııcı J(•C 
çok kimselere gösterdf.n1· ~ 
nerede ve. kaça. sa.tıldıtıı'1JD• b' 
li idi ki onlar da salonlsJ' iJI 
kita.bdan bir tane koyabiJ.ı1l 
lanacaklardı. ıJl -' 

Hediyede kusur ara.tıı•~,t ~ 
ayıb olduğunu bilirinı; f~ıııi 
tayı kaydetm~ten kendı ~ 
cağım: albUınUn ba.§ında d 
Irk bir mukaddime var: 
t~lizceye, Rhria.naya d~ 
dilm.tr:'Fl-a.mlı7.ciuiınt. jrıf. 
mancasmı okllm&k belk 
roa tilrk~i için çabuk 1)11' 

nemez. Sanki önce baŞk~ 
zıhp sonra tUrkçeye çe cıo11': 
dar yabancı kelimelerle ttl 
r.el, tolemn, str'iiktiirı ıı:.o:, 
Matbuat Umum M'üdi1;~,ttl 
miz önUne o nefis reBlJJI' 

evvel kulaklarımızı tıt10 
mi§. Bundan da pek~ 
_____ N---=:--...Ao6" 

Fazla sllrat YlPP 

ManisadS 
otobüs her'I 
ğe yuvarlB 
ikisi ağır ıs 1 

yaralıdır 
İzmir - lıılanlaa lle A~ 

fecl bir oloblla kazaaı 01rxı\Jf 
hemen hemen hepsi de ı ff ~ 

Manisa plA.kaaını ıapyaıı ~~ 
ldarealnde bulunan yolcu il .,pJ 
ile hareket etmı., ve K&~ 
ıırken Boyalı köprUatl ose~_.. .:...s 
tırmııtır. Bu gayri tabU _..-~r 
culardan yapıcı tbrahlıD ~ 
bakmıt ve 80.H gGrtınce p-~ 
"- Evllt y&V&f ol. )loıl' 

fakat tofÖr Zl;ya bu ~ 
ayni aüratıe J'ltmete ~ 
köprl1 yanmdakl ~ ti 
hendeğe yuvarlanDllf ye dJ 
.urette yaral&Dımtlardll'• 

Yaralllard&D Ud k~ 
dır. Bunlarm Akhl-.rda 
llllflır• 

ŞofGr Ziya k&cnıqtsr· 
muı bulunmaktadır. 
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1 
rnıı. Euaen an-

llıcU" • bı~ır Ylıkken o" l .. ·· 
ıat !iz 6 &aklı muımu~. 

ı: ~ir 111 
1t11 tel mi~ ra Y•pıımıı; bir a-

... • dınıa ~· 
ğıtlldtrı b' 

Ltaıeı ır fantezi geç-
tcıaklci lll Ya E 
tf lcrc . • lrıtczil 
'a:ıcıc • töre Ya er, ekseriya eski 
~~il l'izı~cn, Yah~~lır. Şairler Yunan 
14kUcr:1an 1•titadc kurunu vusta ma 
~file, ~ 0 kadar kederler. Bu asrın te
Co(' >'el natllı ur~ ,,, az tiirlidirxi 
'ıu? o dı. <»aki~a ınıana hiç faydası 

a b 11:at n li •ıka •rnına dokunur 
-\ttıı tr tıc haı • llıtvzu 1). 

lılıı ııc b. 
1:> tılcı ' 1ıde dil ·· ''i\ıhı- tclak1t·ı • §UJ1.:e oyu-
t «<r ı ere •· (atcd· ' tıcııe eb &ore yapalım: 
t t 1Yorlar .cd araaındaki yo
~ ~1tlindcdirlGıttikçe tekimül et-

"" 'illi er. ll' k ~1'0kn ilde 01 a at, tekim:.il 
~~ n vardır aınzyor. Zira orada 

~htlınctt ilı~r Onun için, ruhlar, 

~• .t tlclllin e, harekette bulu-
tıltn e Celi 

it tı, t bUr" Yorlar. OriU!a 
)i 'Cl', \' unerek •• v 

!)~' oJ.ıbu· aıadıkları yaıamaga., 
"'t l'llt trlcrıc .... esnada ne derc-

~lltt ,~tce o k~daotc tarafa,. avdetle-
ızc b' r •rtıyo ı 

t .. U' tak' r ar ... 
torc 1 tellkk' lltt • tuhıa ı... Bu te-

a., Q a bUı-~nrn ~· muhtelif seferler 
;~t•)d~ d t tcdirlcr ' " o.ı: ... 

i · 5l"llıyan 
' ;ı. geçen sere bu .~ocuk, bana 
b. ttrıı:ıı:_Ptytc ille r dunyaya ayak 
~ "1· lyililcıe:haıc. katetmiı. İti
~.n beğentnictınıı ve bilmuka

bi: • aı.Port 1• gene o hevesle 
~r lllern • 

~ "~~ dayannu:~u kirnse kendi-
dt t!~t tıin Veri • . 'lt ~ "aktaki a n, gıdeyim. 
~t ~ !ııt •esleri krıa tahmine düıüp 

u L· ltıaı; ulağına 
~~t tıı .. a baılarnı yavaı ya-

~r it ı, d.iıe f, alını" zavallı-
~ı~ ~taı ... • " 
t\\-ı.,~l!bi t., rejim k 
~'l\t~ tcbtler d'v avgatan, öte ta-
•cllılt~4,~a zi;ad ı.ger tarafta ınuha
bı. (eııe. tchlikcl c artarak, dünyayı 
~ ~ :~ ere sok k · 

ı:-.• tı:ırUJ Yarısında f ma ıhtimali. 
~İd ıtıUı isf n azlasında cm 
'~ tıı: 1PdaUar. 
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~ o c, . dininizden{ 
'-(at b l?ı~Ya dahn 1 rn ! ~ deyince, 
~ tı Cidi 1 o abılırdin. 

or it· 1 e, lrk 1 
'~ t' 1

• YaJarnaıt .çı ık öyle bir 
~~ ~elt için tch ıdstediğiniz bir 
'l l'I, Al a et gcti.rın y 

t~i ' l'lnJı . l'l'lanlar bi ege 
"- ll Dt i .ı dıkilrn· b' r Usul çıkar-
~' ' r t.ın ıı ır t filli k . teri • 1 eye} gibi, 
~~~t b~ıdclerinc ~;rneıi lazım. Bu 
~da tbakırna rnuyor. 
~ \ızu luaı ola 

d 
~ti ~c n. lnaan111 n hayat bir 

Olat.._tlllcketc nereye gidece-
d~- - - ... yo 1'Yah 

~ 
ltr~trı ! ~· Oraya • at edeceği 
tc "ıc t<s ' dıyeccıcı tıdt4.:cksin, şu 
t~· tc b .ı: er, kend· 1tı, ba '&enıtıı ı pren-

b. Ct~ t! ıına b' •Yttekter b . 
"ll d Ylrk ır lttad • • erıye 
tı· c~il8• a kaçaca'- rıt bombası 

ıtı ın ı d' 11:11rı J .,. ··· llu '' 1Yc b· ' aponlardan 
I~ ,, •bUt" ır tn 

'lf>. ıcı1t. l> un Catb atrak yiye 
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hı lıcrı b·· Ç'Otuıc: lllıyorıun. 
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Karaba~ mahallesln"cle çamurlar içinde oymyr.ın zavallı yavrular ... ' 

lstanbul konuşuyor! 

Unutulmuş mahalle! 
Karabaş maballcshJde oturanlar, Belediyeden çok 

Karaba2 mahallesinin Dere ıokağın
dan içer1ere doğru yürüyorduk .. Önü • 
müzde uzanan yol, dünkü yazımda 
bahsetti~m Karaba2 mey\:fanının ha • 

tinden farksızdı. Su dolu çul:urlara, ba
tak çamurlara saplanmamak için binbir 
itina ile ilerlemek mecburiyetinde idik. 
Brr müddet sonra bu sefil yolun üz,rin· 
de kendisinden daha ıcfil bir manzara 
ile karıılaştrk. Sokağın kenarındaki bir 
tümseğin üzerine oturmuı minimini lir 
kaç yavru. Ustleri, başları pislik içinde 
bir ıeylerle oynüyorlardr. Yalnız ikf ta
nesi yere bir kağrt yaymııtar, onun Uze- • 
rine de oturmuılarôı. Bu oyunun ne· 
den ibaret olduğunu aodamakıllı dikkat 
etmeden öğrenemedik .. Yavnilan. u
zun uzun seyrettik ve nedi!n sonra !ar
kına vardık ki, küçükler, yalnız, yalnız 
caddenin pis çamurlan ile oynuyor-

~~ 1 
P.:s, ıslak toprakları evvela hamur 

gibi yoğuruyor, sonra da garip garip 
ıekillere sokuyorla*lı .. 
Arkada~ım foto Ali manzaraya daha 

fazla dayanamadı .. 

- Geçelim. diye kolumdan çekti .... 
Biraz daha yürüdük.. Bize şikayet 

mektuplarının en acılarından bin'sini 
yollamıı olan, eski okuyucularımızdan 

Bay Eminin cv·ne vardık . Fakat kendisi 
evde yoktu. O zaman mecburen, ma • 
halleyi kendi kendimize dolaımak icap 
etti. 

Bay Err.:nin yanınd.ıki küçük bit at· 
tar dükkanının sahib1yle konuımak is
tedik, fakat bu yaşlı adam çekingen bir 

tavır takındı. Düşündü, düşündü. Son-

ra: 
- Kuzum, nedi. Bana bir şey sorma· 

yın daha iyi •. 

Dere sokagından tekrar geri .döndük. 
Yolda konuşacak adam arıyorduk. Fa· 
kat ne gariptir le;!, bir tek erkeğe rast

lamak mümkün olamıyordu. 

Sağımızı, solumuzu her tarafımızı 
kadınlar kaplamıştı. ' 'Bunlarla n~ye ko
nuşmıyordun ?.,. diye düşünebilininiz . 
Fakat unutmayın z ki, rast geldiğimiz 

Karaba.} nuıhallesinin perişan 

şlkAyet ediyorlar! 
Vazaını : Haberci 

Karabr.ı~ m21ı'11lcshıdeki ders Sokağı hakil•i bir <lcrcdcn farksı:a11 ) 

kadınların hepsi meuuıdü. Kim=sl evi- f 
ne su, veya yeyecek içecek taşıyor. , 
Kimisi de - ki ekseriyeti bunlar teıkil 

ediyordu • bir ahbap evirin kapısı Ö· 

nünde, hemcinslerinden birisiyle he:ra -

retli hararetli bir ıeyler konuşuyordu. 
Bu muhaverelerden bazısına şöyle bir 
kulak kabarttığım zamanı çoğunun aile 
dcd.1kodularına taalluk ettiaini öğren • 
mek güç olmadı. 

0 

Kadınlar biribirleriyle 0 kadar hara
retle konuıuyorlardı ki, böyle bir muha• 
vereyi kesip araya girmeye doğrusu ben 
cesaret edemedim. 

YürUdüğilmüz sokağın dört yol ağzı· 
na geldiği bir yerde nihayet talih bize 
güler yüz gösterdi. tısiz kalabalık bir 

kadın grupuna rastgelmiıtik. Buralı 

kadınların insana pek çekingen durma
sma rağmen "ne oluna olsun,, ldeyip 
yanlarına sokuldum.. 

Beni ve arkadaşımı tanıttıktan son • 
ra, "buraya kendi mahalleleıi.nin dert
lerini, arzularını yazmağaı geldiğimizi, 
faydalı bir hizmet yapmak istediği.mlıi, 

fakat konuıacak kimseyi bulamadığı • 
mızr,, anlattım. O zaman, hep birden 
biribirlerinin yüzlerine baktılar ve ara
larında göyle bir muhavere geçti: 

- A, kardeş, !doğrusu baya dertleri

mizi anlatmalıyız. 
- Öyle, bizim için buraya kadar zah 

met ed.'.p gelmişler. Ve ilah, ilah .. 
Aralarında konuşma bitince bana 

döndüler. Uzun uzun anlattılar. Hepsi 
birden konuşuyor ve patırdıda söylenen 
Ieri anlamak epey güç oluyordu. lşte 
bu sırada not elde bildiğim şikayetler: 

- Bizim Karabaş. tam rnanasiyle U· 

unutulmuş bir mahalledir. 35 senedir 
burası hep ayni şekilde duruyor. Be • 
tediye bizi yalnız yol parası alacağı za
man hatırlıyor. O kadar. 
Dağ başlam geceleri bizim :mahalle

mi:ıden daha .ıydınlık, daha iyidir. Bu 
bozuk yollarda, güne~ battıktan sonra 
yürümek ne demek olduğunu b=r bil
seniz, bite çok acırsınız .. Sonra, karan
lık yüzünden, burada cinayetler, kanlı 
kavgalar da eksik olmaz ki, bu da ayn 

bir tderttir. 
- Hele yağmurlar bir kere adama

kıllı başladı mr, Boğazkesen caddesi 
bozulur ve yük arabaları başlar bura • 
dan işlemiye. Zaten bozuk olan yolla • 
nn halini, nasıl lir bataklık oldukları
nı işte asıl o zaman gelip görünüz .. 

- Hastalıkların binbir çeşidi de ta
bii bizim maba!lededir. 

Kadınlar burada biraz sustular .. Söy
ı:yecekleri artık tamam oldu sandım ... 

Fakat içlerinden blrisi, yeniden an • 
latmağa başladr .. 

- Kaç kere istidalar verdik. Bütün 
size anlattıklarımızı yana yakıla anlat
tık. Fakat hiç bir netice çıkmadı. Yal
nız bfr kere mühendisler geldi. Mahal· 
leyi ;Jolastılar. Ve ne yapsalar beğenir
siniz? ''Buraya kaldırım lazım dt'ğil

dir,. demitler ! .• 
- Aman bayanlar. nasıl olur, diye 

itiraz edecek oldum, 
Fakat bütün grup hep birden yemin 

ederek bu inam;maz işin hakikat oldu
ğunu tasdik ettiler. 

Kadınlarla ~aha bir müddet ko· 
nuştuk. Sonra , nasıl oldu bilmem, içle

leriden birisi: 
- A ! A !. diye h'.r feryat kopardı, 

ve bütün kadınlar etrafımdan çilyavru-

r.n-r-.ONOT IH 'VP'0t'QP9"'JAR 
12sa sene evvel bugUn -Kerbela 
Faciasından sonra Araplar 

arasında mtıthiş bir düşmanlık 
başladı 

BabaUddevle mateml 
.kaldırmak Jsterken 

parçalandı 
679 yılı 2• blrlnciteıırln günU, 1258 aene 

evvel bugün evlA.dı Alinin en kUçUğü HUlıe. 
yln, Kerbc!Ada 61dUrUlmU§ ve diğer geri ka
lanların yok edilmesi için amansu: bir mil. 
cadcleye glrlollml§U. HUseylnln öldilrUIU§tln. 
den Uç gün geçml§U taraftarları ve onu ıe. 
venler, nereye gitseler l:l!Umdcn kendilerini 
kurtaramıyorlardı. 

Artık Ane, :Muaviye ve Yezit, Ali ııüll!e. 
alnln menfuru olmuşlardı. HAdiae, İ81Am ta.. 
rlhlnln en enteresan bit aa.'lıasıdır. Muham. 
med Peygamberin l:l!UmUnden ancak otuz ae. 
ne geçmıııtı, kl MUlılUm.anlar, bllAfet mese. 
lesinde ayrrldılar. Bazrları All ve evlAdI 
tarafını, bir kısmı Ali tarafları olmıyanları 
tanıdılar. Eme\'lye hanedanı kurulunca, ta. 
IAm hUklUneUnl kimin teokll edeceği mesele 
oldu. Alinin hutmları SUnnl admı almııııar. 
dl. Ali taraftarları da Şll ve Rafız! adı.nı al. 
dtlar. 

Peygamberin damadı Aliden hUkO.metl al. 
mak iaUyenlerin kurduklan ordunun bll§lJl. 
da Muhammedin en genç ve en çok aeYdiğl 
ka.rısı Ane bulunuyordu. 1 

Muaylye, All ve taraftarları lle muhalif. 
lerl ara.smdakl harpler çoktur. Bunların en 
OlddeWsl ve kanlIBI, Hicretin 37 inci aenealn. 
de vuku bulan Safeyn muharebesidir. lııte 
bu harpten yirmi iki ıene ıonra da Allnin en 
kUçQk oğlu HUseyin, Kerbellda auauzluktan 
eehlt ediliyor ve Uç gün sonra. bUtUn taraf. 
tarlarmm mahvı lçln tertibat almıyordu .• 

• • • 
Alinin on iki evllt ve ahfadına "İınam., 

Unvanı vertlml§U. Bunun içindir ki, Ali ta. 
raftarlan sonradan on ikiyi mukaddes say. 
mıolardır. İmamlardan ilk yedisi Allnln hllA. 
feU kurmadan ölmtl§lerdlr. Abbast halifeleri. 
nJn yedincisi olan Memuıı, ıCkWncl lmam o. 
lan Musayı kendlslne va.rts buakarak kızı 
'OmmUlfazl'ı da ona vc.=mıııu. 

Bu da, Arap tarlhlnln ba§lı bqma bir !as 
hdır. ÇUnkU bundan aonra iki muhallt !rr. 
ka barıgmııılar, ve Abbaatlerin kullanmakta 
oldukları siyah renk terkedilerek, All alle. 
ıılnln ye§ll rengi kabul edllmlıtı. Fakat bu, 
çok aUrınedl. AbbaaUerin eski rengi tekrar 
dalg&lanmağa ba§ladı. Bundan sonra men. 
berlerde Ali ve HUacylnfn 1Blmler1 tel'ln edlL 
meğe, mezarlar tahrip edllmeğe başlamıştı. 
Halile MUtevelddl on bet acne süren 88.lta.. 
natmda Şlllcre-g6z açnrmadı ... Fakat MUte
vekkilden sonra HllA!ete geçen Ml13tan.m' 
Al1nln ahfadına hllrmeUe muamele etmcğe 

bafladı ve bu bir &Sir aUrdU. YalmZ Ma'zUd-
devle kadar All ahfadını himaye eden olma.. 
dl. Ya.Inm bu hlmaye aaırlarca kan akmtya 
aebeb oldu. ll.a'ztlddevle o vakte kadar Nu. 
hun gemiden ve Yusu!un haplaten tı.kbğı gU11 
olarak.tanınan Kameri aym birlncl aymm o. 
nuncu günUnU, HUlıeylnln 6ldürillmest batı. 
ra.aı olarak matem günU 11A.n etU. O gUn, dUk 
klnlar kapanır kadınlar aaçları dağınık 
bir halde acı acı bağ'lrarak, ve dağınık aac;:ıa 
rmr yolarak sokakları dola~rrlardı. 

• • • 
Din yüzünden insanlık ;neler çekmeml§Ur. 

Matem gtlnU 114.n etmek ve o gUn aflayıp 
dövUnmek tam Uc; yUz sene durmadan insan 
kant akm.Mma aobeb oldu. Otuz ısene sonra 
BabaUddcvle'n!n vezlrl Ebul Haaan Kevkeb! 
matem gUnUnU lAtyetmck istediği 1ı;in halk 
tara!mdan parçalandı ve onda.n sonra iki ta. 
raf arasmdakl dU§Dlanhk asırlarca aUrdU. 

Niyazi Ahmet 

su gibi dağıldılar. 
Evvela ne olduğunu anlayamadım .. 

Şaşkın şa~km etrafıma b~kınırken, on
ları korkutan mceeleyi gördüm. 
Meğer bizim Ali, ha:bersizce bir re

sim almağa kalkı§mı§ .. 
Sokağın köşerl.ne k~dar kaçan ka • 

dıntar oradan bağnyorlardı: 
- Kuzum resmimizi aldınızsa, takın 

gazeteye koymayın.. Sonra erkekleri
miz danhr bize .• 

Kendilerine bu arzularını yerine ge· 
tireceğitnr. vaadettim ve nitekim §İmdi 
de bu vaadimi tutuyorum ve bu satır -
ları yazarken, arkadaşımın çektiği gü
zel bir resmi ister istemez, kağıt sepe
tine atıyorum. 

Yazımı b:tirnıeiden, çok haklı gör -
düğüm bir noktayı daha buraya, ilave 
etmek isterim. 

Yukarda kendisinden bahsettiğim o
kuyucumuz Bay Emin mektubunda di· 
yordu ki: 

- Karaba' mahalleri. ve bütün bu ct
var için Tophanede, ıimdi metruk bir 
halde lduran meydanda biı: çocuk bah
çesi yapılırsa, bu, yalnız binlerce yav
ru jçin değil, şehir için de hakik bir ka· 
zanç olacaktır. 

Karaba§ mahallesini gezdikten son • 
ra, Tophaneden tramvaya binerken, o
kuyucumuzun bahsettiği meydanı ben 
de gördüm ve Bay Emineı bin kere hak 
verdı:m.. HABERCt 
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Ortada dolaşan bir boca, bir gropa •~yat,, 
diğerine "koş,, bir OçUncUsUoe "iki elle 

ateş et,. emrini veriyordu. 
Arkadaı Atamın elini sıkarale te· meydana çıktı ve heyecanlı vlliyetiml 

ıekkür ettim ve dedim ki: ı:ISrUnce: 

- Dainıt surette bu mektepte kala. - Ne olduı fena bir haber mi ılı:!ın? 
mım. Burası Hanriyetin bulunduğu diye ıordu •• 
hastaneden çok uzaktır. Şimdilik her - Hayır Seriksi, bilildı Hanrlyet 
cUn 1Undüzlü bir talebe gr.bi buraya iyi olmuı. Beni iıtiyonnuf ... Sabahtan 
gelir, akpıtıları evime dönerim.. tleri· beri 'her tarafta beni aramıılar. Şimdi 
de ne yapaeağunızı düıünürüz.. Bunu doktorla telefonla konuıttm'ı. Bizi bek-
temin etmenizi rica ederim. ı.=yorlar. Çabuk gidelim .• 

- Sen oraaını ıdütünme.. Yalnuı (Devamı var) 

mekteblf\ bahçealnl, ehdaht talim yer • 
leıinl, hıttl talebeyi görmek istemez 
misin?. 

- Ben artık kararımı verdim • On • 
lan yann ıörebiliriz. Bununla beraber 
ıtı bilirılniz. hteraeniı gezelim ... 

- Ben de çoktanberi çocukları ıör
medı:m .. Esasen vaktimiz de müsait. 
Gidelim kendilerini görelim .• 

Sllth ıeılerfnln geldiği tarafa yak • 
laıtıkçı ıürUltUler ço~alıyordu Endaht 
sahasının hududunda bckliyen bir nö -
~tçi ti.zi durdurdu. Ve: 

- Bir dakika mUsaade ediniz, haber 
vereyim. bu tarafa atmaıırılar •.. dedi. 

Beı dakika sonra nöbetçi artık yolun 

açıtdıfını bttdlrdi.. Şimdl artık geniş bir 
onda bulunuyorduk. Ovanın dört ta • 
rdmda muhtelif endaht hedefleri ku-

rulmuıtu •• Talebeler. gruplara ayni • 
mıt bu hedefiere tabanca ve sillh bo-
pltıyordu. 

Ortada dola§an bir hoca, bir grupı 
''yat,. dilerine ''kot .. lir üçüncüıUne 
"lld elle atet et,. emirleri veriyordu. 
Bu emir mudbincet birinci grupa dahil 

olan talebe yere yatıyor, ikincl ırup 
kotuyor, Uçüncil crup ta ilci elle taban

ca atıyordu. Tale-belerin kendilerine 
verilen emirleri büyük bir zevkle ifa 

ettiklerini görüyordum. Hep1i de genç 

olan tatebeletln lyt yetlıtikleri talimle
rlndeld maharetten anla§ılıyordu. 

O ıUn mektepte fazaı kalmadık .. E· 
suen talebentn bir kısmı da kırlarda 

tatbikat tallmleri yapmıya ıittifinden, 
mektepte c8rU1ecek batka bir §ey de 
kalmamııtı. 

MUdilrün odasına idöndil&u"rnil o 1: %a• 
man arkadaı Aram tncktepteki foti-

za.mdan dolayı müdürü tebrik ettil:ten 
ıonra ıunlan söyledi: 

• :- Arkadıtınuz Sofomonu yanndan 
ıtıbaren mekteblnize gUndüzlü talebe 
kaydedintr .• 

MUdUr, ~ral'l\ın emlrterinl -derhal Hı 
etti. Artık kom!teC'.'lik mektebine tale
be 1taydedllmiıtim. Bu mektepte bcnlm 

için 8frenllecek bir yenilik bulabilece -
'ğiın~ nnnetmemekle beraber. sırf Er .. 
zincanda yanda kalan tahsilime devam 

etmek ıuuıtyle komitecilik mektebine 
talebe 'kaydc'dilmiıttm. 

Erteıt günU sabahleyin erk.enden 
mektebe gelmek ilıere mUdtirden ay • 

rıldrti. Cenevrcye dönütümUzde arka
<iat Aramı yazıhanc•.:Oe bırakarak "Sa
adet Yuvaır,, na döndük. 

Hizmetçi kadın beni e;örünce: 

- Haıtancden dört defa telefo!l ettl
Ier, tld fıtlyorlar. Gelir gelmez telefon 
etmcnlıt töylediler, diyordu. 

Heyecanla: 

- Fena bir haber ~ verdiler roksa 
diye sordum. 
Hlım~tl bu ıualc cevap verece!< va

zlvette o1mad.ı~mr haklı olarak izah e· 
Clinı:e, telefona sarıldım. 

Dış • szyasa ...... _ .......... 
Çan - Su • J..,yan ••• 

(Baş tarafı! incide) 
Demek oluyor kl Mareşal Çan - Su. 

Liyang, N&nkln hükfımeti uğrunda, 
Nankinin yaydığı Cin mllliyetperverlL 
ğl ıdeolojlsi uÇunıı bUyUk fedaklrlılt. 
lar yapmış b!r adamdır; daha doğrusu 
:ıs milyonluk bir Mançuryayı ~Unden 
ka~ırmrş bir betb:ı.httır. Böyle olduğu 
halde idam edilmesi acaba fevkalade 
mühim bir hıyanette bulunduğüna mı 
dc;aıet ediyor? 

Gelen telgraflar Japon kaynakların. 
dan çıktJğına göre bu haberi uydurma 
tellkki etmek de belki mUmkUndür. 

Bununla beraber genç mareşatın iki 
il~ ay önce Cin askerl diktatörü 
Çank • Kay • Çek'l ne berbad bir tu. 
zafa dUşUnnUe olduğu da henUz unu.. 
tulmamıetır. 

Genç mareeal Mançuryadan ayrılır. 
ken ordusunu da beraber getlrmietı. 

Bu ordu, Ruaya.dan kaçan Vrangelin, 
Dcniklnfn beyaz ordulın nasıl Avru. 
pa ve .A.lyanın muhtelif merkezle. 

rinde berbat bir halde kalmı~a, tıp. 
kı ısyle\ Çinde sefil ve perişan kalmı&
tı. Hiçbir taraftan yardım göremiyen 
genç mareealin ordusu 200,000 kltl • 
den mürekkepti. Bu 200.000 kifiyl al. 
lfı.hlı bir kuvvet baJinde ayakta tut. 
mak için milyonlara ihtiyaç vardı. 

Nankin ona., evvela bu orduyu dağıt.. 
:masını teklif etti, fakat Çan • Su • Lf. 
yang bu teklifi kabul etmedi. Zir& or
dusunu dağıtması kendisinin bUtUn e. 
mellerine veda etmesi demek olaca.k
tr, halbuki o Mançuryayı tekrar ele 
geçirmek hulyasını muhafaza etmek 
istiyordu. 

Çank - Ka.y • Çek ise kendi hudutta.. 
n içinde kendi emrine tlbl olmıyan 

böyle mUhlm bir kuwetin yerıeemesl. 
ni elb~ttc kendi menfaatlerine uygun 

bulmuyordu. Böyle bir kuvvet herhan, 
gl bir dU3Jnantn tahrikiyle ba3ına bir 
bela açabilirdi. Nihayet bir başka ee
kll buldular, genç mareşah komUn1st. 
lerle mUca.deleye memur ettiler. Ukln 
bu aef er de Mançurya ordusunun ko. 
milnistlerle anl~tığı görUldil. O de -
recede ki, Şansi komünistlerinin tah
riki ile mareaal Çan • Su - Liyang, 
mare§n.l Çank _ Kay • Çeki bir tuza. 
ğa do. dUşUrdU ki, güz.el karısının ze_ 
kası harel·ete gelmemiş olsaydı, Nan. 
kin marejal Çank • Kay _ Çek'ten ebe. 
diyyen mahrum kalıverecekti. 

Velhasıl genç mare~alın bugünkü 1 
şartlar içinde, Nankin hükUıneti tara. 
fmdan imha edilmesi ne derece hay. 
ret uyandırabilirse, bugilne kadar 
imha edilmemiş olması da o derece 
hayret uyandırmaktaydı. 

Bu Çin garib, anlaşlımaz ve esra.. 
rengiz bir muamma, vesselam! 

ŞEKtP GUNDOZ 

HABER - ~ poetut 

Bugün iPEK sınemasındd 
GRETA CIAABO AOBEAT TAVLOFI 

Ladam o kamelya 
l'llmlnele ••r Şaheser • :l 

•ugUn •••t 11 CI• tenallatıı matine 

- BugUn~n itlbaten 

NOVOTNi'de 
lunan Opereti art18llerinden metbur 

Ari Hysohoos 
Sevimli tenor 

YUN K A nm iştlra.ldle 
en modern ve yeni p.rkılanrıı 

okuyac:ıkla.rdır. 

Dı§ardan meze getitileme.t. 
Duble bira 20 kuriış 

Bugünkü 
radyo 

İSTANBUL: 
18,30 pllkla dana mıul.kiBl, 19 Bayan tncl 

tarafından tQrkç• §&D. Keman n ptyuo te.. 
takatlle, 19,30 Konteranır, :ıazım Nami Du. 
ru, (Batıl lnt.nıııar ve terbiyede Dıtıitt tealr. 
leri), 20 Muzaffer ve arkadqları t.ara!mdan 
Türk mwslkl.a1 ve halk ııarkılart, 20,SO Ömer 
Rız& tarafından arapça töylıv, 20,45 Vedia 

•oaeı "Marıetta,, ve ,,~ol 
Marıe,, fllmlnln yıldutl•~ 

Nel•on Eddg ve Jeanelle Mac Do"~ıı 
En &on ve en bOyOk muslklll teati 

Leylaklar 
açarken 
Gışyedlci •tlt ve glbelllk şabese!l...,,i 

OnUmUzdekl çartamb• akt•nundan 111.,..... 

M E L E K Sloeınasıod' 

Rıu. ve &rkadatl&n ta.ra.tmdan Tllrk mUIL ı----....__...._ ________ .......,.__ ____ ......, ....... _.-
klat ve halk ıarkrlan, (a&&t ayan), 21,15 

orkeatra, 22,ııs aj&U Tt botta baberlırt Te l!••·····~·············-·11111"" erteal gtıntın prorranu, 22,80 pllkla ıoıoıar, Zengin ve caı: kamaıtmcı bir film 
opera ve operet parçalan, 23 IOD. 

sı:=~ b&rıc1o, 19,U dana muıUdlt, 20,80 v a 1 s D a 1 g a 8 J '11 
ıarıcrıar, 21,ııs pllk, ,, 

~:111,an orkeatruı. 20 konser. 20,,5 Bugün SAKARYA sine~ .• ı 
opereUırden parçalar, 23,1, cuband, 24, at. Seylrcllerlnl ... ,,ec1ecek, h•reoanlandır•V-
ran orkeıtruı, 
BERLINs •ll•brc.aın• gUldUrecektlr. 

ıo hatıt mutıkı, 20 haberler, 20,ııı hatlı GiNGER ROGERS vo FREO ASTAIR~. ,-· 
muılkl, (devam) 21 komer, 23,35 4&n.1 mu.. lliveten: PAAMOUNT JURNAL •e (3 dakika) öjreti" 
ılklıl. Seana saatleri: 2 - 4,15 - 6.30 •• ıunn 9 a. 

Mısırın 
müdafaası 

ParlAmentodan fev
kalAde tahsisat 

isteniyor 
Kahire 23 (A,A,) - Parletne.nto, taW 

devreal uııaaınd& çıkarılaıı hUkWJııt karar. 
n&melerinl mllzakere etmek ııaere, buıtın öf. 
leden 10nra tevkalAde içtlma halinde top. 
ıanın11tır. 

Ba.şvtıkll Nahu paşa, hUkQmetı, bu ka.. 
rarna.meıerl çıkarmağa sevkeden lmlllerl 
anl&t.DU§ ve bllha.saa ınlllt mildaf&& tah...._ 
tmın bir mllyon Ur& f&Zlallftınlm&aı ve 
Montra nıuahedeainin ta.lblk mevkllne ko.. 
nulmıuıı meselelerine ait kararnameler Uze.. 
rinde bilhassa ısrar etmlgtir. 

Parlamentonun toplant.W eaaamda, IO. 
kalclard& hUkCUMt aleyb.lııde n lehinde te. 
zahUrltt olmuıtur. 

Etıbba odasının yeni 
idare heyeti 

Etibba odaıu yıllık idare heyeU aeçlll'llııl 

dUn odanın Cafaloğlundakl merkezinde yap. 
ınıattr. Heyeti ldaNnirı ull aı&lıklarırı.ı Ya.h 

ya Uzman, ,Rıza RUateın, Ziya Nuri, dlf dok 
toru Muammer, yedek azaııklara da 8ahrl 
l•mtt, All .Ukrti, Ali J!'4tet, J:t4rıı Alc1t, dll 
doktoru Galip Abidin üc;llmlflerdlr. 

Haysiyet divanı asil a.zalıklarnıa Ali Fuat, 
Fabroddln Kerim, diş doktoru Osman, eCzfu:t 
Hlliıoytn HtımU, Yedek aulJktara da Khmı 
Sata, M. LCıttl AJtjU, ~mı6d41.ıl, eeıatı MO.. 
oyyet İhsan .seçllm.fllerdir. 

Btr eşktya çetesi 
Kanı, (Huaust) - Arpaçay ve Su. 

suz araaında konaklıyan •O arab&ya 
bir behane Ue aaldıra.n 7 kltiden tklal 
tutularak &dlly&yo verllmift,lr. 

Bu&Un aut 11 cı. ten.ıUltlı matine. 

İstanbulda '1oğmuı . Bir Franauın seveni ve 'Alınan casu•" 

DOKTOll MATMAZEL 
1' ı Tekrar l...,,bula ı•lmlıtlr. Onu bu lıalta 1

· 'İ) 

S C M E R Sinemasıll~ı 
DITA PARLO - PIERRE BLANCHARD - PIERd f 

ile uynadıklan büyük Franaıa filtiıinde, Harbi Umumi esnaJtJ'...ıl' 
NtKTE çevirdifi entrikalariyle yaptıfı caıuıluiu ve ~ 

hareketlerini ı3ri1ntb. 

llavetens EKLER JURNAL ve dOtt Yuaaa Bat•.&cili S. E. ~ 
bıılda, Taksim abidesine çelenk ~ ._..İlllİ Wtiıl "?. 

orijinal MM n muıildıile ,Yawa" AT..ol .mıııı.n ~ 

Butün u.at 11 de ten.nltlı matine. 

Hastane direktlSrU. sesimi tanır tanr
maı: 

- Sabahtanberi neredesiniz, çabuk 
hutaneye koıun .. 

Bugün MELEK sinemasında 
- Hayrola. ne •ar? 
- Ne olacak, b1t.1m dahiliyeci edi~i-

mis hertf h~b!r feyden anlamryotmu§ .. 
Mutanmtt aklı batına geldi. sabahtan
beri ıJıt arayıp duruyor. • 

- Geltyotum, do1ctoreu~um.. diyt
rek tetetonun ablıeslni b'te yetine koy· 
madan ~61arak ıokala çıktım. Otomo
bil kıptntta 8nllnde duruyordu. Serki9 

MEKTEPLi KIZLAR filminin u nutulmu yıldm, AiD1rikanm A~ 
~an kopanp aldıiı Miyülc yılda. 

snMONIE SIMON 
Ve .JAM ES STEW ART Tarafından tahane bir ıurette yaratala 

Beyaz Melek 
Franıı;.ı.:a ıöılü aşk ve cUzellilc filmi. Seanalar: 2 • 4,15 • 6,30 • IUY&rt 

9 da. Bugün saat 11 de tenzllitlı ma tine. 



dedi. - Öyle bir tüb elde ederek bazı 
tecrübelere giriımek iıtiyorum. 

- Anlıyorum. Fakat bilmem ki tı
patıp ayrunr bulabilecek misiniz? Ma
lum ya, dükkanlarda stok halinde değil
lerdir. 

- Maamafih, tecrübe edeceğim bir 
kere .. Miı Grey lutfen bu isimleri not
eder misiniz? 

Mari, defterini açtı. Stenoğrafiye 
benıiyen bir takım uydurmasyon çiz
giler çizdi. Fakat ihtiyata riayeten, 
kağıdın arka tarafına da yukarıda ge
çen isimleri gizlice yazdı. Zira, bu isim
lerin Puaroya ihtimal ki lüzumlu oldu
ğunu o:.iıünmÜ§tÜ. 

Poliı hafiyesi: 

- Vaktinizi beyhude yere ziyan et
mek istemem. mösyö Klan si! - dedi -
Büyük nezaketinizden <iolayı fevkala
de te§ekkür ederek sizden ayrılıyorum. 

- Eıtağfirullah, bay Puaro ! Bir 
muz yennisiniz? 

- Teşekkür cderinı. Çok liıtufkir-

smrz. 
- Hiç de değil. Hem, hakikati söy

lemek lazım gelirse. bu akşam kendi
mi pek bahtiyar addediyorum. Bir hava
dis intiıar etmif. beni şaşırtmıttı. Fa· 
kat romanıma dair anlattığınız ıöz
ler, hayalimde buı manzaralar canlan
dırdı. 

Kıza dönerek: 

- Bazı muharrirlerin yazıları ilk 
balatta uçma gibi gör:inür. Fakat bil
me11iniz o fillünç ıeyler arasında nasıl 
hakikat parçalan gizlidir. 

Genç kızın önüne geçerek, muharrir 
kütüphaneden bir kitap aldı. 

- Milaude ederseniz size şu kita
bı takdim edeyim matmazel. "Kırmızı 
çiçeğin earan .. iıimli bu kitapta zehirli 
dikenlerden bahsettiğimi. sanırım ki 
Kraydon'da s8ylemittim. 

- Çok çok tefekkür ederim efen. 
dim. Siz, nezaketin tl kendiıiıiniz. 

- Eataifirullah, eıtağfirullah ... Şey .. 
Matmazel, zannederim ki ıiz Pitman 
tarzında ıtenoğrafi kullanmıyorsunuz. 

Mari, tepeden tırnağa kadar kızardı. 
Puaro, onun yardımına koştu. 

- Matmazel pek orijinaldir. Bir Çe
koılovak tarafından ~.:at edilen yepyeni 
bir steooğrafi kullanır. 

• - Garip şey .. Hem ıu Çekoslovak
ya da ne ıayanr hayret bir memleket
tir. Neler yapıp bizim memlekete gön
dermez: Ayakkabılar, camlar, eldiven
ler ... Şimdi de, bakınız. yepyeni-i>ir ste· 

nağrafi uıulü. 

Misafirlerinin elini sıktı. 
- Size daha müfit olmasını pek is

terdim. 

Puaro ve Mari, bu karmakarışık o
dada muharriri bıraktılar. 

Muharrir. onların arkasından bot 
vakit ıeçirmiı insanlara has bir tebet
ıümle baktr. 

On altıncı kısım 
Plan 

Klansinin evinden çıktıktan 
ıonra, Monıeignen lokantasına gitmek 
ilzere, bir takliye bindiler. Norman Gel 
kendilerini orada bekliyordu. 
· Puaro bir et suyu ile tavuk söğüşü 
ısmarladı. 

- E, bakalım ... Ne oldu ne bitti? 

- diye Norman merakla sordu. 
Puaro: 
- Miı Grey fevkalade bir ki~ibc 

olduğunu ispat etti - cevabını verdı. 
Mari: 
- Mübaliga etmeyiniz 1- dedi· J4öı 

yö Klansi, bir göz atışta çizdiğim .çi~
gilerih ıtenoğrafi olma.dığrnı kestırdı. 

• (Devamı var) 

~--~~-------------

Haber, olıuytıcuıan aıruında bir 
fıkra mllaabakuı aÇIDJlttr. G6ndert. 
lecek Cıkralarm kı .. n hiç olma&u 
a:r: lşttıımtı olmuı ıuımdır. 

Fıkralar, r~nderenlurtrı imzalan 
yahut müstear adlartıe ne;rredilecek 
ve her ay o ay içinde çıkacaklarm 
en iyilerinden beşine mubtel\f ve kıy, 
metli hediyeler verilecektir . · 

Bize bildiğiniz güzel ftkralan 
rönderiniz. 

Nasıl ö lme k 
ist ersin? 

Eski dereb::?ylerinden biri, adamla. 
rından birine kızmış. Öldürülmesini 
emretmi§. Ona son bir iyilik olmak 
üzere: 

- Bana bak, demiş, sana yalmz şu. 
nu yapabilirim; nasıl ölmek istiyor. 
suıı, söyle ... 

Suçlu adam akıllıymış: 

- İhtiyar ölmek istiyorum! 
Cevabını vermiş. Derebeyi, bu ce -

vabı beğenmiş ve onu affetmiş. 
Şehremini: H. Cahid. 

su ile o y n a maya 
g e lme z 

Teır.:zliğe f'hcmmiyet vcımiycn biri

sine: 
- Yüzün, gözün, üıtün, batın kir 

içinde, niç:n temiz lemi yorsun? · 
Demişler, şu cevabı vermiş: 

-Bizim aslımız topraktır. Pek su 
ile oynamıya gelmez .. 

F. KURT 

S •Qlftam•• ' 
Saf bir köylü eehre erzak almağa 

inmi§. Pazar yerinde dolqırken bur • 
nunu arı sokmuş ve burnu hemen ıif.. 
miş. Derhal doktora müracaat eden 

kö)lü1e, doktor, bir reçete yamııı, bir 
su veriyorum. Kahve fincanına ko • 
yar, günde Uç defa bumunu içine 
daldırıp banyo edersin. 

Demiş. 

Köylü köyUne döndükten sonra er. 
tesi sabah erkenden doktora şu mek. 
tubu. yazmıı: 

·•- Burnum kahve finca.nma ıığmı. 
yor. çay fincanı kullanabilir miyim? 

Tevfik TaN 
EQer çok gezseydi •• 

- Azizim, aenin karın çok geziyor. 
- Yanlışın var; çok ge7.8e bizime. 

ve de gelirdi. Halbuki gördUğllm bile 
yok ... 

Beyazıt: Saniye Ertiirk 
Yemi n 

- Karıma yemin ettim, bundan 
sonra eve sarhoe gltmiyeceğim. 

- Ya... Demek artık içmiyorsun? 
- Hayır ... İçiyorum ... İçiyorum fa .. 

kat eve gitmiy6rum ... 

Be~t: Ali Erlürk 
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Dinsiz, imansız 
muhtar! 

Yazan: REŞAT ENiS 
.. ~. 

Kııla, klmsesldiğin acısını Osmana daha 
kuvvetle duyurmu§tU. Hattanın bir gtınti 
ziyaret günüydü. Nizam karakolunun nöbet.. 
çllert içeri haber salar; anası babası, huıımı 
akrabası geleni koğu§larda aratırlardı. Os
man, geni§ pencerelerin pulı parmaklıkları. 
na yapışır, göz:erlni aralıklarına uydurur. 
du. Kqlanın tam kar§uımdakl duvar dibine 
çömelerek tallı tatlı konu§an, ağla~an . has
retlerini dindiren analnn, babaları, karde§. 
leri seyrederdi. tc;:i B1zıldardı. Bazan kendin. 
den geçer, kapı nöbetçi çavu§unun dik sesl
Je kendlııinl aradığını duye.r gibi olurdu. 

Sonra, yatağına aırtU.Ul uzanmıa Şaba. 
nın türküsü onu kendine getirirdi: 

Atlama annem atlama 
Be.Jld ft-llrlm 

Ha.kkmı helAJ ey:e ıuınem 
Belki öl11rüm 

Oaman, gözyaılannı, belli etmeden, avuç. 
!arına Jçirirtll. 
Şaban ... bu bir llemdlr. Güneı yanığı ka. 

rayqız suratı, anlamıyanlara, yazıları HL 
yerogll! bir kitaptır. Ama, ona nüfuz ede
bilen, kıaa boylu çarpık yürüyüşlü Şabanm 
denhJlklerinde bUtQn bir Anadoluyu görebl. 
Ur. Hakarete, eziyete, hakeızlığa karJI te.. 
vekkülle boyun eğişini •enıemliğine, vurdum 
duymazlığına verenler aldanıyor. O öyle lçll, 

0 öyle onurlu bir ın.an kl! •• dövün;ı kemikle. 
rinl ıcırarcuma dövün. Ama, on& küfret-

meyin .. 
şabaDm mektuplarını Oaman yazardı. Kıf 

ıanm ıaız bir köşesinde, duvar& bellerini 
yaslıyarak çömellrlerdl. Her seferinde de: 

- B&§m& ıöyle de • diye baflardı • Huzu. 
ra, rahatBıZlm bakma kusura ... Valden· ı. 

nıma, de.. dedin mı 
-Dedim ... 
- Emlme, Emimin oğluna mah.lus sellm 

ıcıertm .. Halın ıertnerinl •ual ldertm .. Blll_ 
derim Ercep ağaya mahaua sellm !derim •• 
Alleat taratma mahllUa •ellm iderlm .. Yazı. 
yon mu, Osman efendi; 

- Sen, söyle ... 
- Ha, de ki anama, ıunun ıuruında. tez. 

kere almamıza bir yılımız galdı gayrik .. 
Etimi yiaeler kemiklerim galur, soluğum 
var ıaa relecek yıl melmekete varurum .• 
Sen lrençberllfl rerl bırakma, anacığım .. tı. 
te ıen okumuı adamam, Osman efendi; ar. 
dmı geUrtver gayrlk .. Bu mektubu okuyan 
efendiye... dlnllyen camaate.. bUtün koyUn 
yedlainden yetmişine, mahllUa sellm !derim .. 
de .. 

Altı ay önce 111ıacı oldu. On be§ gUn, için 
memleketine izinli gitti. Vapurdan çıkıp d& 
kırk sekiz aaatllk bir yUrüyUşten ııonra, ta.. 
banlan ıahrem ıahrern, köyünün emırma 

vardığı zaman, aıc,am karanlıfl b&ııtrrm11. 
tır .. Onu "esker urubasI .. lçlncle, birdenbire 

tanıyamıyorlar. lhttyar anası, 'kmalı aaçlL 
rmı örtmeyi unutup, yamalı ıalvarmı savur
ta savurta köy yoluna kotuyor. "Şabanlm! .. 
diye boynuna Anlıyor. Hısım akraba etraf. 
Jannı çeviriyorlar. Ve, delikanlı Şaban, göz_ 
yatlarını tutamıyor. "Karılar gibi,, ağlıyor. 

Toprak damlı buık evclklerinin - o, bir 
tarafında öküzlerin gcvı, getirdiği, •idik ,.e 
gtıbrc kokan - tek odasında, ana oğul. ay. 
larc& ıUren bir ayrılıktan sonra, karııılıklı 
ekmek yiyorlar ... Ve, bir aralık, Şabanın 
gözü ocağın yanma kayıyor: Kenarlarında 
örümceklerin af kurduğu bir eıek yükü o. 
dun ... Birdenbire hatırlıyor: Eskere alın.. 

ınadan bir gtin önce, dağdan kestiği ve eaeğe 

8arup uzun uzun yürüyerek kan ter içinde 
köye indirdiği, kendi eliyle tstl!ledlği odun. 

ıar .• 
soran bakıoları, anaııının gözlerini an. 

yor. Ana, gUIUmstıyor. BuTUfUk ellerinin ter. 
elle ıslanan yımaklarmı kurularken, anlatı. 

yor. 
- Şabanımın kesUğt odunlan ocağa at. 

mağa ellm varmadı oğul! diyor. 
Ertesi ubah .. Evet, erteli aabah; 
_ şaban az kapıya gelsin. hele .. 
Diyen, bojtuk bir ııeale gözlerini açıyor. Bu 

ses, yabancım değil.. Bu ses, muhtarın sesi
dir. Mubt&rl KöyUn muhtarı, hem hocası 
odur. Hoca, ama ne hoca:! 

_ (BUtUn hoca) insanı cand~n çıkanr, 

Osman efendi, (yanm hoca) dinden: .. Blzlm 
muhtar. yarım hoca aoyundan .. Allah, tahta 
kunıaunu koklamadan yarattığı gibi, mereU 
de flSylece yaratıvermlf lfte .. 

Anasının, boğuk bojtuk homurdanan heri. 
Cin önünde, yalvarır bir •eale konuştuğunu 
farkedlnCe, fırlıyor. Erker urubuını sırtına 

- DtinUn hiklyesl _ 

çarıklarını ayağına geçiriyor, soluğu kapı. 
eh alıyor. 

- !{c o? •. Ne var, ağa? 
- Ne olacak? •• Yola gideceksin, Şaban. 

- Yola mı? 
- Ha .. Yola .. T8§ kıracaksın !. 

- Ben cskerlm, ağam .. gozlcrln de mi 
görmUyor senin'! .. Sntrmdakl urubaya bir 
baksana!?. 

Muhtar, gUlüyor, eğleniyor: 
- Hele §Wla bak - diyor _ dUnkU aptal 

oğlan bize kata tutuyor!. 
- Hey, ağam .. ağzın pekle. Sen muhtar

san gar§undakl de bugune bugun eııkerdlr .• 
Ben gayri!{ ,·ntana hlzmat edlyon .. Senin 
keyfine değil .• 

Kavga bUy1lyecek... Ana, araya giriyor, 
oğula yalvarıp yakarıyor, kapıdan içeri alı
yor. Muhtarı - nasıl edip ne yapıyoraa -
kandırıyor ve savıyor. 

Şaban, o gün, dağda kırda dolaşıyor. Bil. 
lQr kaynakların buz gibi suyunu, yUzU koywı 
çayırda oUıyan keçilerden birinin memesine 
ağzını yapl§tmyor .• 

Köye, gece dönUyor. Ana. oğul, gUle ko_ 
nup bezlemelerlnl yiyorlar; ayranlanru 1-

çiyorlar. 
- Ana, muhtara iyi etmedin ml? 
- lyi ettln, oğul .• 
- Esker, hiç taı kırar mı, ana? 
- Esker tll§ kırar mı hiç?! 

Şaban, lzlnlnln bittiği gUn torbasını ınrtı. 
na vuruyor. Gene köy yolunda anaslle sar. 
maııyorlar .. 

- Kimsenin köpeğine hoşt! deme; kimse. 
nln tavuğuna krşt! deme, Şabanım.. Grama. 
fon çalmasını biliyor diye lstanbul gadmma 
yan bakma.. İstanbul gızı bize yaramaz, o. 
ful.. Sana, dağdan köye sırtında bir eşek 
ytlkU odun indiriverecek: ak§amlaym çank. 

larını ayağından çekiverecek; tarlada Alla. 
hm günU çapa sallayıverecek bir garı aı_ 
mak yarll§ır .. tatanbuld& otomoffiler, trambo 
lar çoğmuş, Şabanım .. Bir insana tkl goz yet 
mJyormu§. Kolla kendini oğul .. tnaan l:SlilsU 
sıfır öJUsüne benzemiyor! 

- Beş vakit namaz glbl boynumun borcu 
olsun, ana.. Sözünden dııarr çıkmıyacağmı.. 
Kırk aeklz ' saatlik bir yUrUyUıten sonra, 

tabanları tahrem §abU,em, iskeleye iiı.lp de 
Karadenizln o fkl bacalı aIArtiet (bU\İ~a} 
torbasını attıtı zaman, bir k!!ylU.U, ''tat 
kırma,. hlklyeslnln sonunu ona deyiveriyor: 

Meğer, oğul, kırmızı toprağın çaUaklarm& 
parmak parmak reçina akıtan kalm göv. 
deli çamlarm gölgesinde hUlyalara dalarken, 
dln.ııtz imansız muhtar, anayı önUne katml§, 
köy yoluna göWrmUıttır. Esker oğula yaptı. 
ramadığmr, yq!J kadına yaptırmıştır: Saba. 
hm erken saatinden akp.mm karanlığına 

kadar, kızım güne§ altında, la.§ kırdmnqı • 
tır. 

Reşat Enis 

Tahsile 
gönderilecek 

gençler 
Mekteplerinden 
tavsiye almağa 

mecbur olacaklar 
Bu sene muhtelü ihtisas §Ubeelrin.. 

de mühendislik tahsili için Avrupanın 
bazı memleketlerine gönderilecek genç 
lerin imtihanlarının Pertevniyal lise. 
sinde yapılmasına karar verilmiştir. 
Maarü Vekaleti gençlerin imtihanla.. 
rrndan evvel sıkı bir muayeneden ge.. 
çirilmesine karar verdiğinden dünden 
itibaren taliplerin sıhhi muayeneleri. 
ne başlanmıştır. Bu iş salı günü ikmal 
olunacak ve ondan sonr:ı imtihanlara 
başlanacaktır. 

Maarif vekaleti mühendislik tahsL 
line gönderilecek gençler için şimdiye 
kadar tatbik edilmemiş yepyeni bir u. 
sul tutmuştur. İmtihanlara girecek li. 
se mezunlarının behemehal mezun ol. 
dukları liseden tavsiyeyi haiz bulun. 

maları ica.b etmektedir. Filhakika lis"e 
mezunlarının uzun senelerini geçirdik. 
leri mektebin idaresi kendilerinin ge. 

rek bilgi, gerek kabliyct, gerekse şah.. 
siyetleri hakkında tam bir kanaat sa~ 

bibi olduklarından müsabaka imtiha
nında gelişigilr.cl kazanmış olmak ibti. 
mallerl ortadan kalkacaktn-. 

Avrupaya gidecek gençler için en 
sağlam şekil olarak bu bulunduğundan 
bundan sonra daima bu usul tatbik 
edilecektir. 
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Grup birinciliği maçları yakında 
başl ayacak 

Manisa - Bahkesir 
4 - 1 Maçı, Balıkesirlilerin 

galebesile neticelendi 
Manisa, 22 (Hususi) - Bir müsa

mere vermek ve bir de revanş m:ıhive
tinde bir maç yapmak üzere 33 kişilik 

bir kafile halinde Bahkesir Halkevi 1 
karışık takımı şehrimize geldiler. Ve 

Halkevine misafir edildiler. Gençler 1 
şehrin görülmeğe değer tarihi yerleri
ni gezerek mütemmim malCımat aldılar. , 
Pazar günü henüz tesviyci turabiyesi 
bitmek üzere olan yeni stadyomda bir 
de maç ya?tılar. Balıkesit takımı şu 

kadro ile çıktı: 
R I M ... H" . M f I e et - unır, useyın - usta a, 

Ali, H:.iseyin - Ahmet, Celal, N t•.:ati, Sa

di. 

İkinci devrede de Manisa tak1mının 

dört oyuncusunun değişmiş oldu~u ı;ö
ze çarpıyordu. Bu deği~iklik yerinde de 
ğildi. Çünkü çıkarılmış oyuncular aya
rında oyuncu ikarr.e cdilmemi§ti. 

Üstün oyun oynıyan Balıkesirliler 
bu devrede cle i:d gol atarak oyunıı 
4 - 1 vaziyetinde kazanmış oldular. 

Grup birinciliği müsabakaları 
Manisa, 22 (Hususi) - Yakında 

şehrimizde yapılacak grup maçlarına, 
Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Manisa 
takımları iştirak edeceklerdir. Manisa. 
yı Yıldınm takım tems:l edct.:ekt!r. 

Askert liseler şampiyonası 

Basketbol 
maçında 

Ku leli deniz liqe ninl 
mağiup etti 

Dün Beyoğlu Halkevi salonunda as

keri li:e:cr şampiyonluğu müsabaka -
larmdan ilki, Kuleli ile Deniz lisesi a.. 

ras:nda yapılan 

ba~lamıştır. 

basketbol maçı ile 

Bu müsabaka cidden zevkli olmuş, 

her iki takım da tamamen müsavi bir 

kuvvette olduklarım ispat etmişler -

dir. Maçın sonlarına kadar daima ga. 

lip vaziyetteyken, Eon dakikalarda ra.. 
kiplerinin §ayanı hayret enerjisi yü -

zünden yedi sayı birden kaybeden De. 
niz Lisesi takımı, bu ilk karşılaşma. 

da 40 - 41 mağlup olmuştur. 

!4lLXTişRIN' """1' 
Eski blır devrin metr u k&! 

Reji kolcularınu1 
silahları salthyor 

Bunlar arasında 262 kıllÇ ·~J 
520 yatagan da bulunmak~ 

inhisarlar idaresi önümüzdeki ay 
başında tarihe karışan bir devrin met
rukatını satacaktır. Bu satı5la mem. 
leketimizde bugün modernize edilmiş 
bulunan inhiear teşkilatının dünldi se
lefi bulunan re~inin memleketin öz ev. 
liı.dı zarraa karşı tatbik ettiği işkence 
nin cürüm delilleri ortadan kalka - 1 
caktrr. 

İkincitcşrinin üçünde inhisarlar tef- 1 
tiş heyetinin bulunduğu binada kapa.. 
lı duran ve inhisarm kurulugundan -
beri bazı eşyayı saklıyan bir oda açı. 
lacaktır. Bu odadaki eşyanın satılma. 
sına karar verilmiştir. Odadaki tşya 
yarı müstemleke olan bir memlekette 
saltanat süren bir rejinin metrukatı 

bulunmaktadır. "İnhisarı dühan dev. 
leti aliyei Osmaniye" damgalarını ta.. 
şıyan bu eşya rejinin Türk köylüsüne 

yılgınlık veren ve taribe:. ~ 
kolcu te;kilatının sillhl•rı ~j 
cin:; ten olan bu silahl~ dl Jll"' 
232 kıhnç ve 520 yataP11 

maktadır. 

Bu silahların bir kusJll~ 
müzesine verilmesi nıuyıµ 

k;f;;~llar i~~ 
araba d' 

Belediye taraf•" 
teshil edfldl 

Sırtlarında ve omuzıarınd• ~ 
mcned!lnı1' olan latanbUl ıı~ / 
hamallar cemlyetlnln taıeb!c,.u 
diye muvafık bir araba m 

Hü::;i~~s~adr~n~:;i~ ~e~~~nü~;:i:a~ 1 A m er i k a n 1 n y· Üz m e ş a m pi yo n 1 a r 1 
il, Halil, Hüseyin, Me~met Ali. 

ve bunu hamallar cemıyetill• 
Hamallar cemiyeti cemly~ t' 
rlkmlı olan parumı - "'
kıntılı zamanında - k&rrıiletl ıO ... 
rabalar yaptırmak için harca .,oı"_. 
vermlıtır. Yapılan a.rabal•r ,ııetl 
l.ö'Uklerine tevzi edilecek. tıed ,ııtı'' J 
hare mtil!lalt bir şeklide 11.ıııı.C · -"'~ 

Sahada ~por işine büyük bir ehem· 
miyct veren ve gençliğin yükselmesi 
için çok çalışan değerli v<ıli Lutfi Kır· 

dar da vardı. Oyuna saat dörtte ha· 
kem Enverin idaresinde başlandı. 

ilk dakikalarda atak ve seri bir oyun 
sistemi takip eden Manisalılar 21 inci 
dakikada sol iç Hüscyinin yakından çel: 
tiği bir şiltle ilk golü J.:azandılar. Ara
dan bir dakika geçmeden Balıkesir orta 
muhacimi Celal şahsi f!<ıyretiyle bu go
le cevap vermekte gecikmedi. Bu va
ziyet oyunun heyecanlanmasını temin 
etti. Fakat hakemin idaresizliği ve o
yunu uzaktan takibi en m:.isait akınları 
durdurması ve iki tarafın da zaman za
man hakh itirazlarını mucip oldu. 

Devrenin sonlarına doğru hakimi
yeti ellerine a1an Balıkesirliler Ahmet 
vasıtasiyle ikint.:i golerini de yaptılar. 
Birinci devre bu vaziyette bitti. 
' 

Futbol ajanı 
Blrlnc1 ve ikinci 

kümeyi teşkil edeceh 
klüplerle hakemleri 

davet ediyor 

Dünyanın en güzel k:adınları mebzul miktarda '.A'merilU.aadır. Bundan ~olayı orada liadmlar arasında 'yapılan her 
nevi spor mÜlilbakaaı ayni zamanda bir güzellik müıabak.&11 olur. 

Resimde bu yaz sonu, San Franıiıkoda Amerik:ı BirJeıik hükumetleri yüzme §ampiyonaıına &'İn?n ve derece alan 
kızlan göstermektedir. Sağdan itibaren ikinci ve dördüncü methur KomPı. karidqlerdir. 

Gönül arzu eder ki Türle kızları lda bu spora ehemmiyet venin ve vücutlarmı güzelleıtirıin.. 

· bir~ 
Yeni model arabalardan rı.r4 

mııtır. ı ,Bu modele göre dile b~' 
ve bu suretle bUtUn btanbUI , 
Up arabayı kullanacaktır. • ~~~ 

Hamallar cemiyeti idare ıı;: ..f' ;"J 
de bir yapılan seçimi geıec yenil 1' 
den itibaren, üç gün içinde lf 
cemJyet o zamana kadar bU 
nlyetile hareket etmektedlt· ' 

Karadeniz pos:,~ 
vapurları ıs1118 -pi") 

Ankara, 23 (A.A.) - e1' ~ 
postalan için imal ettirile' ,. 

mukaveleleri evvelc.e . i~ı;a tı:ı1' 
lunduğundan "1" tıpı uç Utl 
nin ana mukaveleleri bU~ıı~' 
vek11eti namına müıtegar • 

Krup mümessili tarafında" 
tır. 

Bu gemilerden 
ikincisi 7-3-939, ve il 
6-938 tatihlerin.de teılia' 

DUn haber ''erdlğinılz gibi İstanbul ilk 
maçları 7 lkinciteşrinde ba§lıyacaktır . .MU
sabaluılara hazırlanmak, fıkstUrU tanzim 
etmek Uzere futbol ajanı birinci, ikinci kU. 
meyi te§kll edecek k!Uplerlo bu ltal'§ılaşma. 
lann hakemliğini yapacnkları dıı önUnUzdeki 
hafta içinde mıntaka merkezine davet et
mektedir. 

Yugoslavya • Bulgaristan Yeni bir bava rekoru 
Moskova, 23 (A. A.) - Tayyareci 

Kcdosef, bir kişilik bir spor tayyaresi 
ile hiç yere inmeksizin 1200 kilometre. 
lik bir mesafeyi 5 saat 4 7 dakkada al. 
mak suretiyle Amerikan Kingin bu tip 
tayyareler için tesis etmiş olduğu re. 
koru dört misli farkla kırmıştır. 

Bir müddettenberi J1l 

ketinde bulunan tngiliS 
bu sabahki ekspresle 
etmi§tir. 

Teşrlnisan·de karşıl aşacaklar 

• • • 
T. S. K. lstruıbul bölgesi futbol ajanlığın. 

dan: 
Aşağıda aclla.n yazılı hakemlerin bu sene. 

ki tik maçtan hakkında konuşulmak üzere 
2~ 10- 937 pazartesi ı;UnU saat ıs de Ca. 
ğaloğhında C. l-L parllsl blnaandald bölge 
merkezine gelmeleri rica olunur. 

Nihat Bekdlk, Burhan Atak, lzzet Mu. 
hlddln Apak, Şazi Tezcan, Ahmet Adem Göğ 
dUn, Nuri Bosut, Adnan .Akın Bedri. Feridun 
Kılıç, Samim Talu, Adil Giray, Muammer, 
Bahaeddin Uluöz, Ekrem Ersoy, Emin Fuat, 
Halld Cnllp EzgU. Tarık, HUsnU !Beşiktaş) 

RUştU (B~lkt.tı.,.). Basri BUtUn, Tahsin öz_ 
·SÖZ. 

• • • 
T. S. K. tstanbul bö'gesi futbol ajanlığın 

dan: 
Futbol federasyonunun tanzim ve genel 

merkezin tensip '\'e iş'arı Uzerlne bu seneki 
birinci kümeyi teşkil eden aşağıda adları ya.. 
zıh J,!Uplcrln llk heyetini te!şkll, oyun filuı. 

tUrUnU tanzim ''e hakemleri seçmek Uzere 
26 10 937 salı g1,lnU saat 18 de aal~hlyet. 
11 birer murııhhaslnrmı bölge merkezine g6n 
dermeleri tebliğ olunur. 

Beoııi!ttaş, Beyko;:, Eyüp, Fencrbahçe, Ga-
latasaray, GUnea. lstanbulspor, SUleyma. 
n\yc, Topkapı, Vefa, 

• • • 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajanlığın. 

dan : 

Yugoslavya federasyonu Bulgarla
ra müracaat ederek ikinci teşrin ayı 

sonlarında Yugoslavya - Bulgaristan 
milli takımlarının karşılaşmasını teklif 

etmiştir. 

Bakırköy 
Barut Gücü 

Sahasındaki maı;l ar 
l - Bugün Bakırköy BıırutgUcü saha. 

ııınd:ı. gayri federe klUpler pmpiyonu Kadır 
ga gençler gUcU A takımı ile BarutgUcU A 
takımı saat 15 de. 

2 - Şalak spor A takımı ile BarutgUcU B 
takımı saat 13,30 da 
3 - Şafakapor B takımı ile BarutgUcU genç 
takımı sna t 11,30 da karşıla§acaklardır. 

Anadolu hisarı 
idman Yurdu 

Son vaziyet yüziinden 
EevkalAd e bongresi 

top:anaca k 
Anadoluhlsarı idman yurdu başkanlığın_ 

dan: 

Futfol federasyonunun truızim ve genel 
ır.erkezln tensip ve iş'arı Uzerlne bu seneki 
ll:ln('I lttlmcyi tcşk!l eden aşağıda adlan ya.. 
zılı l.'Up:erln ilk heyetini teşkil, oyun fiks.. 
tUrUnU tanzim ve halte:ı:lerl ser.mc!: t!zere, 
21- 10-937 çarşamba gür.~ s:u:.t 18 de Ba.. 
lllbtycUI blrer murahhan:.arını bölge merk~ ~ 

~ göndermeleri lebilg olunur •• 

Yurdun 93i.938 futbol mevsimi ilk maç. 
ıarındakl vaziyetini tesblt etmek ve bu hu. 
l!IUSta alınacak karara göre yeni idare heyeti 
seçmek Uzere fevkallde kongremiz 31- 10-
937 pazar gUnU saat onda yurt merkezinde 
toplanacaktır. Azanın behemehal l§tlro.klerl 
rica olunur. 

Altmordtl, Atıa~ohı, Anadoluhl!ıar, Beyler. , 
beyi, Oavutpaşıı., Doğan. Feneryılmaz, Gala. . 

Bulgarlar bu teklifi kabul etmişler
dir, bu müsabaka dört beş ay evel ya
pılan ve Yugoslavların mağlubiyetiyle 
neticelenmiş olan maçın bir rövansı 
mahiyetindedir. 

iÇER iD E: l 
• Türk hava kurumunca 1000 liradan !az. 

la teberrUatta bulunan vatanda§lara birer 
murassa madalye verilmektedir. Son günler. 
de Uç vatandaş daha yüksek teberrUlerde 
bulunduklarından bunlann murassa madal. 
yelerl hazırlanmaktadır. 

• Esnaf cemlyeUeri idare heycUcrt se
çimine önUmUzdekl ay b~mdan itibaren ba§ 
!anacaktır. Gelecek ay içinde hemen hcrgUn 
bir cemiyetin Beçlml yapılacaktır. tik seçim 
ayın birinci p zartesl ı;UnU Saraçlar cemlye. 
tinde yapılacaktır ... 

• Üniversite ten fakUltesinde yapılan SU. 
mer Bankın Avrupanm muhte~ıt memleket. 
terine !en tahsili için gönderilecek talebenin 
imtihan evrakı !en fakUlteslnce tetkik edil. 
mlş ve 14 genç kazanmışt•r. 

• CUmburlyct bayramına iştirak edecek 
t.alebcnln vaziyetini tesblt için yarm maarif 
mUdOr!UğUnde bir toplantı yapılacaktır. 

• Kimyagerler cemiyeti l!lenellk toplantı. 

sı dUn Eminönü balke,1nde yapılmıştır. 
• KomUnlsUik Buçundan maznun olarak 

ağır cezaya \'erilen ve muhakeme edllen Ali 
Ferruh, Llz Mehmet, Mustafa, Çeka Ali, 
şoför Mustafa, Hirlsto ve arkadqlarmm 
muhakemelerine dün de gizli celsede devam 
edllml§tlr. 

toplattırılması hakkmdakl vekiller beyeU \ 
karan, Emniyet mUdUrlUğüne blldirUmlştlr. 
Emniyet !kinci §Ube mUdUrlUğU kitap!arm ( 
toplattırılmasına başlamıştır. 

• Eminönü meydanının açılması hususun. 
da yapılmakta olan tetkikler ilerlemektedir. 
Nafıa veklleU burada yapılacak istlmllk 
işine kar§ılık olmak üzere şimdilik yedi )11.z 

bin liralık bir tahsisat vermiştir. 
• Hataydakl Fransız delegesi Garreau 

Cumhuriyet bayramında Ankarada buluna. 
caktır. 

• Emlrgln otobüslerinin dalma sabili ta. 
klp ederek işlemesine belediyece mUsaade 
verllmlıtır. 

• Umumi mUfettıı Tahsin Uzer, Başve. 

kft.let vekili Celll Bayar namına Kuvarıshane 
bakır madenlerinin açılış törenini yapmak 
Uzere cumhuriyet bayrammda Artvlne gide. 
celülr. 

D IŞ ARID A : 
• Fransız Faamda yeni kanııklıklar çık. 

mış, birçok tevkl!at yapılmııtır. Frarunz 
makamatı aakerl tedbirler almak mecburi. 
yeUnde kalmIJtır. 

• ltalyada Gagliarl ıebrinde komllnlBt par 
tisini ihya etmekle zan altına alman 17 Sar. 
dUnyalının husul!lt mahkemedeki davaları nl 
hayet bulmu§, içlerinden biri beı Bene hapse, 
dokuz tane.ı de bir Ue iki sene arumd& te • 

İngiliz büyük eıçiti, 
bayramımızda bulunJ'Jl~ 
Aııkaraya gidecektir. 
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S• ~Uzel sanat aıeminde 
•tıenıa artistliğinden nefret 

v~}~den bir sinema artisti ••• 
"ka

1
r Yapılan yerli fllmf n bazı sahneleri çok güzeldir; bu eser 

C!ıJl .. ~n beoı aldatırsa ,, gibi muvaffaklyetslz bir eser değildir 
' aaçları, kaşları, gözlerJ kapkara o!an b~ Bayanın meğer yatak 

bar.. 
~ı..~a1ı "e 

örtUlerl, yorganı ve yashkları da kapkara. lmlf... . 
Nızametlin Nazif 

>~ı. "' bir t.,ı Parlak "4ıe:ı ın ., .. z. lloı . sarı saçlar ... 
~ ııe lhrallt b kırpık!cı den sü. 
taı! a e"dırici .r bakış. Ve ne çekL 
tlr kııeır Çift ,:. n~ baygm bir çift 
il. ,ınd .. ,avı v h . . 
"<l ''t a t.ları e ulyah gbz kı, 

., eta G en Ditr"h· b" k arboyu te ı. ı, ır aşın. 
l<a razıye vuruyor. 

~'ltt 'lıında 
btr t>luran 

tıeııı1ıe ll~y lab . ~enç kızın, sarı 
~· b'~·aı ,. al,asıyJe kadifelenmiQ . . ... ıpıak .,, 

~t\"r bacaklarına bak. 
th.ı tk k 
"'( tl'j sa <:ora 
t: "·. tıe ltad T>lar. ancak aşık ke. 
..._ ~a ar Y .. k 
l'llr ~ t .Ufak u e lcbiliyor. Bir 
1 4.tııı llrıduraıarıayakıarında ökc;e~iı 

tte \'e b'ü ''ar. Bo:ımundaki 
'otjlldQ ~u .. ,ıu.ndaki düğmf'lerin 

il 1) "l'tınj 
' !: a 8otdu n rengini bul. 

r.ıt ınertı rn: 
~nr "'u ,a &.rlistı olmak tf ·•ı hoşunuza 

a~'lr. 
tı.. P'iırrı . 
~~ıı~, <:~vitınekten 

~ · zevk almıyor 
\,,,,_C'loooı 

"t!lle d 
~ ~~;ıi, ıt'akıadırn Acaba mak. 

ti}i oyrat b" 
?ıııı ~aı gözük ır aksiliğe sapa. 

~ ~U? Fnek hevesine mi 

r ~-ı ~ lenıı 
• lnee bır' llenbc beyaz. bacak. 

rrı..~ tenç k kıl labakasile kadL 
''il\ "" ıı daha b' 

~111~ ~\'itıni t ır hafta evvel 
tııı.. 'tııuhteır~ l. Bu filmin çevril. 
~~o bfrtok ı Vaz.ife ve menfaat. 
ti''fta: nı.ırı Yarat ar .. kadaşlarım bana 
~. ~ıı \ıl'etten b tıgı roldeki yüksek 

'1)-0c-J :ıhs~trnl§lerdi. Reji. 
' ses mühendisi, oper11-

tör, makiyajcı, aktör, velhasıl bütün 
studyo kadrosu onun bu sanlttaki bil 
yiık istidadına hayran olmuşlardı. 

Kamero karşısına ilk geçişinde bu 
derece yüksek bir muvaffakıyet ka
za.nan bu genç kızın Türk sinemasına 
büyük bir istil:bal vaadettiğini de 
• ticari mahzurlarına rağmen • söyle. 
mekten çekinmiyorlardı. 

O halde? 
Pembe tenli sarışın güul kızın söz. 

lerinden nasıl bir mana çıkarmaJry. 
dı:' 

Odada kısa bir sükün oldu. Yalnız 
değildik. O bana bir arkadaşile gel
mişti. Kendisinden üç dört yaş büyük, 
esmer, parlak kara gözlü ve çok has
sas bir bayan. 

- Azizem .... dedim - bari siz bu 
muammayı izah ediniz. Sinemada bU. 
yiik bir istikbal vaııdettiği söylenen 
arkadaşınız hem bir film çeviriyor, 
hem dr sinemadan hazetmediğini söy. 
lüyor. Sinemadan haze~miyorsa niçin 
bu filmi çe,·imıiştir? Bu filmde mu. 
,·affak olduğuna bakılırsa, aldığı ro. 
fü haşarmak için candan çalıstığı an. 
!aşılıyor. Neden hazetmcdlği bir iş i. 
çi11 kenrlini bu kadar yormuş? 

Parlak bakışlı esmer, asabi asabi 
sö) lendi: 

- Çünkü bizde güzel sanatların 
sahne ve sinema şubelerinde kadın 

sanatkar aradığı saygıyı bulamıyor. 
Ka§lan karaydı, gözleri karaydı. 

Saçları, eldivenleri kadar, eldivenleri 
mantosu, robu, çorabları ve batta 1 
robunun göğsUnden bir ucu gözüken 

,_ . 
--111. ı.-

·~ _, \...------- - --- ö sl (Armudi Şekerlik), 11 - Cemal zgen 
Kp. No. - hediyesi (BUytlk elektrik), 12 -
özdemlr ötccr Kp. No. 763 hediyesi (On lira 
!ık masa saati), 13 - RU~tu Kp. No. 1 hcd!
yesl (On liralık kart), H - Ham.met Kp. 
No. 754 hediyesi (Bisiklet), 15 - İsmail 
Billur Kp. No. 680 hediyesi (8 ııralık dolma 
kalem.) 

Mayo mUsabakasında 

Hediye kazanan 
AınadoDu 

okuyucularımıza 
Mayo ruUsabakamn:da hediye kaunmrı 

olan tstanbuldakl okuyucularmumı bedi. 

kombinewnu karaydı, bu hal bir an 
bende öyle bir merak uyandırdı ki 
yeni yerli filmin muvaffak sanatkL 
rını unut.ır gibi oldum. 

- Fakat siz neden bu kadar kara... 
Jara bürünmüşsünüz? Mendiliniz bile 
kara. 

Kimbilir nasıl hatıraların hüznü L. 
le bükülen dudaklarında ufak bir te.. 
reddild titredi. Sonra tok bir sesle ce.. 
va.p verdi: 

- Ben mektep göğüslüğü ile büyü
düm. Büyükadada doğdum. Heybeli
de büyüdüm. Amman, Babrilut, Ta -
beriye, Beyrut, Kudüs, Halep, Basra, 
Bağdad ve Trablusta dolaştım. Ba.. 
bam deniz subayı idi. Onun ünif or -
ması da karaydı. Ünif ormasmı sev -
dim sanırım babamın. Benim odamın 
bütün eşyası da bu renktedir. Yatak 
çar§afI, cibinlik, yastık örtüleri, yor
gan, kanape, hah, perdeler ... Her ~ey 
kara ... Fakat sanmayınız kl ruhum 
da karadır. Hayır. içim çok aydınlık.. 
trr. Ve bu kadar aydınlığı klfi bulu.. 
yorum. 

Her halde bu kara renk sevgisinin 
bir romanı olmalı .. 

Kim bilir nasıl bf r hüsranın dalga • 
siyle bu genç kadm şu kara renge bu.. 
lanmıştı! Bunda fazlıt ıaran doğru 
bulmadım. Sarışın pembe tazeY.e sor .. 
dum: 

- Müzik ı:ever misiniz? 
-Evet 
- Resme merakınız va.r mı! 
- Bir parça. Zaten ... 
- Neye durdunuz! Devam etsent 

yclerlnl matbaamızdan aldırmaları için 
tayin edilen mUddet ikl gUn evvel bitml§. 
tir. Buna rafmen Anadoluda bulunan 0 • 

kuyucuıwmızm hed!yelerinl idaremizden 
aldırınadrktarmı veya lıtanbulda bu ıee 
memur edecek k!maeleri bulunmadığı lçin 
aldıraınadıklarmı gördük.Bu okuyuculan 

mmn hediyelerden mahrum kalmamalan 
için kazandıkları ıeyterl kend!lerine posta 

ile göndermeğe karar verdik. Ancak her 
okuyucumU%Un elindeki numaralı kuponla 
beraber kazandığı hediye lçin takrit:ı bir 

a ıa poıta UcreUnl pul olarak bir zar! 
hes p d B .. 1 
içinde bize yollamaııt llzım rr. oy ece 
posta tıcretlnl gönderenlerin hediyeleri 
derhal adreslerine yollanacaktır •. 

ze ... 
- Zaten... resım hocamın 

den bu filmde rol aldım. 
yüzün., 

- Siz talebe misiniz? 
- Evvelce evet... Şimdi hayır. Ba.. 

na nüzül isabet etti, kollarım ayak
larım tutuldu. 

- Vah vah ..• 
- Aylarca yatalak .oldum. Tedavi 

tam iki buçuk sene devam etti. Haya.. 
tmıı Fahreddin Kerime borçluyum. 
Bu yilzxlen tahsilime devam edeme. 

dlın. 
G~lrdiği rahatsızlık günlerinde bU.. 

yük bir a.za.b çektiği anlaşılıyordu. Is. 
rar etmedim, bahsi değiştirdim: 

- Hangi renklerden hO§lanırsınız? 
_ aedim .. 

- Bazan turuncudan hoşlanırım; 

bazan bu renkten nefret ederim. Ba.. 
zan maviden hoşlanırım, baıan bu 
renkten nefret ederlm. Her rengin bir 
yeri, bir gUnU, bir zamanı vardır. Fa. 
kat ben en çok maviyi severim. 

- Güut. Şimdi tekrar mevzuumu.. 
za dönelim. Mademki film çevirme}{ 
hoşunuza. gitmiyordu. Niçin filmde 
rol kabul ettiniz? 

- Eski resim hocamın teşviki de. 
dim ya ... Hem buna film sanatına gir. 
mek demek de doğru değil. Amatör. 
Ier arasında bir te~ebbüs olduğu i · 
çin ben bu rolU kabul ettim. 

- Size tekrar film çevirmek için 
• • • ? 

teklif yapsalar, ne cevab verırsınız · 
- DilşünUrüm. Ama sanmm ki, ka 

bul etmem. 
- Çevrilen film hakkındaki fikri -

niz nedir? 
- Fenll değil. Faraza "Karım beni 

aldatırsa" filmine bakarsanız ondan 
son derece gilzeldir. Bu filmi beğene. 
ceğinizi tahmin ederim. 

- En çok hangi sahneyi beğenirsL 
nlz? 

- Orhanla Perihanm karşılaşması 
sahnesini. 

- Filmde rol almayı sevmiyorsu. 
nuz, acaba film seyretmeyi de sevmez ! 
mınm~? f 

- Çok severim. 
- Ne nevi filmlerden hazzedeıo.-

1 niz? 

- Hissi filmlerden. 
- Artistler arasında 0eğendiğinlz 

var nu? 
- :Marlen Ditrihi çok severim. 
- Bana, niçin tekrar film çevirmek 

istemediğinizi izah eder misiniz? 
- Bunun iki sebebi var. Birincisi, 

ben yaşamak için kazanmrya muhtaç 
değilim. Ailemin vaziyeti benim ça • 
lışmadan yaşamama müsaittir. Fakat 
ikinci sebeb mühimdir. Zira size ikin.. 
ci ı.:ıebeb olarak göstereceğim şey, ka... ' 
dın artistin bu sahada aradığı saygı.. 
yı bulamamasıdır. 1 

- Sporla aranız nasıldır? 1 

- Yapabilsem severim. Çok yUrü .. ' 
rüm. Eğer bunu spor sayarsanız ... 

- Ya deni?.i? Denizi sever mi!:iniz? 

- Çok .. . Denizin her şeyini seve. 
rim. Sandal, kotra, yelken ve denizin 
kentlisi ... !yi yüurim. 

- Tayyareye binmekten hazzeder 
misiniz? 

- Evvelce tayyareye binmeyi çolt 
isterdim. Adeti tayyare tayyare diye 
çıldırırdım. Fakat günün birinde 

tayyareye bindim. Ho~a gitmedi. 
Bcr.. sUrnti severim. İnsan tayyarede 
saatte 300 kilometre ile gitse yine 
farkına varmıyor. Bir koltuğa otur
muş gibi, kendinizi olduğunuz yerde 
durur gibi sanıyorsunuz, yani süratin 
zevkine varamıyorsunuz. Bunun için 
motosikleti tayyareye tercih ediyo .. 
rum. 

Bir yerli teşebbüsün çevirdiği son 
filmin baş rolünü yapan genç kızda 
hala bir mektep talebesinin uysa1lığt, 
temizliği ve yumuı;;aklığı var. 
Arkadaşım ressam Arif Dinonun 

ve iyi bir sinema artisti olduğunu 

bildiğim Ferdinin rol aldığı bu fil .. 
min muvaff nk olduğundan bahsedili. 
yor. Miikemmel... 

Fakat yerli slncmamıT.ın bC:yle bir 
muvaffakıyet gösterdiği ~nlerde 
studyo alemimizin genç bir artiste 
kendisini beğendirememiş olması da 
ayni nispette mükemmel bir muvat 
fakı yet.sizliktir. 

• .. '? tatlı kızdı bilseniz. .. 
Nizamettin NAZiF 

Souyet miihcndislerinden Iıortıı, a!Jırlı{Jı !60 1..ilo tııtan kıtlçllk bfr ta-yya.. 
re yrıpmı~tır. Tccriibcler, tayyarenin sacı1 ta 135 'kilometre "kat'cttiğinıf 

göstcrmi-§tir. Resimde mühendis Bori.ıılc tayyaresini g.örilyprsım~ 



Basın Kurumu 
kongresi toplandı 

Kongreden sonra Yunanll mes
lekdaşlara çay ziyafeti verildi 

Y"nan ga~etecileri Türk· 

İstanbul Basın kW"umu senelik kon. 
gresi dün saat 15 te cemiyet merke -
zinde yapılmLS ve kongreyi reis Hakkı 
Tarık Us'un açmasını müteakip riya. 
sete Muharrem Feyzi seçilerek npo. 
run okunmasına geçilmiştir. 

Basın birliği kanununun Büyük MiL 
let Meclisinin adliye encümeninde ol. 
ouğu, sigorta işinin Anadolu sigorta 
şirketine verilmesiyle yoluna girdiği, 
bildiriliyordu. 

Matbuat mümessillerinin tenzilA.tlt 
biletle seyahatleri bahsi üzerinde Na. 
fia vekili Ali Çetinkayanm ilk aldığı 
tedbir olmak üzere devlet dcmiryolla.. 
rı ticaret biletleri üzerinde yüzde 60 
tenzilatla seyahat edebilmek imklnı -
nın verilmesi bütün azalar tarafından 
şükranla karşılanmıştır. 

Bu arada deniz yolları işletmesi ve 
Akay hatları üzerinde de, Devlet de.. 
miryollarmda olduğu gibi yilz.de 60 
tenzilattan istifade hakkının Basm 
Kurumu vesikasını taşıyan bütUn ga.. 
zctecilere teşmillnin nafia ve iktısat 

vekaletlerinden rica edilmesi için tda. 
re heyı;.tne salahiyet verilmiştir. 

937 senesi almanağının kağıdını ve. 
ren İzmit kiğıt fabri}<asma ve onun 
bağlı olduğa Sümer bank umum mU
aUrlüğüne de teşekkür edilmiş, bu yar 
drmın bu sene de görülmek Umidl kar. 
şısmda 1938 senesi almanağının da .. 
ha faydalı münderecatla çıkacağı mU
talea edilrni§tir. 

Rapor okunduktan sonra cemiyet 
reisi Hakkı Tarık Us, kongrenin ta
zimlerinin Büyük Öndere ibliiğı için 
bir telgraf çekilmesini teklif etmi9, 
bu teklif alkışlarla kabul edilmiştir. 

Bir senelik hesabatı tetkik etmek 

Kar.agümrükte 
bir cinayet 

Bir adam bacanağını 
ağır yaraladı 

VUn gece KaragUmrUkte bir cinayet oL 
nıuş ve bir adam bacanağm.ı ağır surette 
yaralamıştır. 

KaragUınrUkte Acıçe,1mede oturan İbrahim 
ve CelAl lalmlcrlnde 1kt bacanak dUn ak§am 
bir rakı ııotraaı bqmda blrle,mıııer ve ge. 
ceyanama kadar oturmuılardır. Bu emada 
ötedeı:ıben aile ara.anıda bir muele teıktl 
eden blr kız kaçırma h!diaealnl mevzuubaha 
eden İbrahim ve Celll Sittlkçe mlln&kqayı 
nrtt.Jdnııılardır. MUnak&fa içki fulı llerle. 
dikçe bUyUmUı ve nihayet btçata kadar dL 
yan~tır. 

CclAl kavgadan fena halde al.nirlenerek 
lbrahime karıwndan çekllme.1ni ihtar et. 
mi§ ve bıçağmı çekm1fUr. Fakat lbrahlm de 
buna aldırmıyarak noktaı nazarında ıarar 
ctml§Ur. 

lıte bu emada CelAl kendine blklm oıa.. 
m&mı1 ve blçağile İbrahlmln üzerine hUcum 
etml§Ur. İbrahim bu esnada kaçmak ı.te. 
ml§ııe de 119 ~ten gcçmı, ve yeU§en Celll 
İbrahlml aırtınm muhtelif yerlerinden atır 
feldlde y&ral&m.lfUr· 

CeW bunllll Czerlne kaçmaf& bqlamlf. 
fakat yeU11en polis ve bel<çf taratmd&n ya.. 
knla.nım,tır. 

İbrahim Um1ta1z z.ıır halde hutaııeye kal.. 
dmlmı§tır. 

mc~l.ekıla~lrır'le bir ara<la 

üzere Arif Cemil, Ulvi \'C KazımJan 
mürekkep bir komisyon seçilmişbr. 

Geçenlerde vefat eden müverrih Ah.. 
met Refik için bir dakika ayakta sil. 
kut edildikten sonra merhum SadE>L 
tinin ailesine yardım için geçen sene 

ee<;ilen heyete Yekta Ragıb ve Zeki 
CemaEn iltihakiyle teşebbüslerine de. 
vam salihiyetl verilmiştir. 

Son olarak yeni idare heyeti intiha. 

batma g~ilm.iş, Hakkı Tarık Us reis. 

liğe, Muharrem Feyzi Togay ikinci 

reisliğe, Selim Ragıb Emeç umumi 

ki.tipliğe, Mustafa Ragıb, Zeki Cemal, 

Mehmet Said, Enis Tahsin, AU Fuad 

ve Feridun Osman. idare heyeti aza. 
lıklarma seçilmişlerdir. 

Kongreden sonra Basın kurwnu 

merkezinde, &ehrimiz.de bulunan Yu -
nanh meılekdaşlara bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Tramvayda 
bir sarhoş 

Kadın lara sataştı 
ve bıçak çekti 

DUn gece bir sarhoş Bebep tramvayını .ıt 
11.lt etmııur. 

Demirel ?rlardlros sarho:ı olduğu halde, 
Kuruçeımedckl evine gitmek üzere .saat 22 
de EınlnönUnden tramvaya. binmiş ve evvell 

yolcu kadınlara aarkıntılıklarla lşe b&şltlmıt 
tır. Bu hal yolcuları alnirlendirmeğe bql&
m11 ve az 90nra yolcularla aarhoı arasında 

bir kavgadır batlamııtır. Tramvayda. bu 
kavga devam ederken Ortaköylü balıkçı 
Koço Ue lataıyanuı araya girmek t.atemtı. 

terdir. Fakat bu dcftl I§ bUyUmUı. ııa.rbot 
cebindeki bir ıuıtalrya uıldığı flbl bunların 
Uurine hücum etmiştir. 

Derhal tramvay durmuı ve müteca\iZ ur. 
hoı pollse tellim edllmlşUr. 

Çin Japon 
harbi 

Tiençln, 23 (A,A,) - Japon erkAnıharblye 
ainin emin bir Çin menba.aından öğrendiltfne 
göre mareşal Çansu\lıı.ng, Çanktlyşckln emrt. 
le idam edilmJ~Ur. 

Muharebe vaziyeti 
Şanghay, 2• (A,A,) - Çin kararglhmdan 

8ÖZ 8Öylemeğe aallhlyett&r bir zat fa&etecl. 
lere beyanatmd& demtıtlr ki: 

'•Dun akp.mdaııberl umumt bir ıekil alan 
Çln mukabll tarruzu hareket teşebbüıUnU 

Japonların elinden almakla kalrn&mlf, daha 
ıtmdlden bir t&kım mevzii muvatfaklyetler 
kaydeCmlıtJr. Çln kıtaatı Japonları 21 llktq. 
rinde yakmlarma kadar geldikleri Kuııng!ou 
nun bir kilometre p.rkma atınıılardır. 

Centraı Nlywı ajaıwnm bildirdlflne röre, 
Çln kuvveUerlnln taarruzu karfııında Pekin. 
Hanku demlryolu battı boyunca yerleştiril. 
mi§ Japon kuvveUerl, mUtuddlt zırhlı tren. 

lerin him&yeal altında rical etmektedir. 
Şauide Japonlar Hlinkeu mmtakuında 

sehirll raztar kullanmqlardır. 
Japon tayyareleri dün Ta.lyuanı bef kere 

bombardıman etml31erdlr. Sivil ahaliden on 
klJl ölmtıı ve bazı binalar huara upam11-
tzr. 

ıran veziri 
Ankara da 

Misafir vezir dUo 
uğurland ı 

Birkaç gündür ıehrimizde bulunan 
kardeJ lranm hariciye veziri İnayetul
lah Samii dün akşamki eksprese bağla· 
nan hususi bir vagonla ve beraberinde 
İran elçimiz Enis old.ı~u halde Anka
raya gitmiıtir. 

Kardef vezir, diln İran konsolosha
nesinde İran kolonisi!,li kabulden sonra 
Haydarpaşa.ya geçmiıtir. 

Muhterem vezir, istasyonda İstan
bul vali ve belediye reisi Muhiddin Üs
tündağ, em!'liyet direktörü Salih Kılıç, 

İstanbul kumandan vek:ti General Os
man Tufan merkez kumandanı Gene
ral İhsan İlgaz İran konsoloshanesi 
erkanı, askeri ihtiram kıtası tarafından 
uğurlanmıştır. 

Tramvaya 
çarpan çocuk 
Başınd~n ve kolundan 

yaralandı 
Her zaman tramvayların insanlara 

çarptıfı bu devirde dün tersine bir ka
za olmuı bir çocuk tramvaya çarpmıı, 
fakat net:ı.:ede - bittabi - kendisi ya
ralanmıştır. 

Kuıdilinde kunduracı Mıgırdıçın oğ

lu Aram d;.in gece saat 20 de Soğütlü 
çeıme mah~lelsinde Dilber sokağından 
ko1arak çıkını§ ve karJı ıokağa geçmek 
istemi§tir. Fakat o sırada bir tramvay 
çaddede oe1irmiı hızını alamıyan Aram 
kafasını tramvaya çarptıktan sonra cad 
deye düşüp bayılmııtır. 

Başından ve kolundan yaralanan A
ram hastahaneye kaldırılmıştır. 

Şehir içindeki 
mezarhklar 

KGçUkltt bUyUklU 
bahçe yapılacak 
Belediye mezarlıklar müdürlüğü ku

ruluşundanberi - elindeki tahıisatla -
faaliyetini en ziyade Zirl.:irli kuyudaki 

yeni mezarlık üzerinde teksif etmekte
dir. Bu tahıiaat da pek yilbek bir fCY 

olmadığındarı yeni mezarlığın bile 
süratle ikmaline imkln vermemektedir. 

Halbuki belediyenin meıgul olacağı 
mezarlıklar sahası geniı bulunmakta
dır. 

MUtehasaıı Proıt ıehrin müstakbel 
planının esasını tetkil etlen ilk projeyi 

yaptığı zaman mezarlıkların vaziyetini 
de ehemmiyetle nazar dikkate alrruştır. 

Bu projede şehrin içindeki mezarlıkla
rın kaldın1masına kuu verilmiştir. 

Mütehasıı bunları yerine kü-
çük1li büyi:klü bahçeler yapıl -
ınasını münasip görmüşt.:ir. Fakat bir 
kısmının da arsa saline ifrağında bir 
nıahzur görUlmcmiıtir 

Zincirlikuyu yalnız Beyoğlu semti
nin ihtiyacına kafi gelebileceği için İs-

tanbul tarafında Edirnekapı ve Eyilp
te Gümüısuyu, Üıküdarda da Kara
caahmet mezarlıkları ka!acaktır. 

Şehrin içindeki metruk mezarlıklar. 

evkaf tan belediyeye geçmiı bulunmak
tadır. Fakat evkafla bir türlü halledi
lemiyen ihtilaflar arasında bu me_zar
hklar meselesi de vardır. 

Belediyenin kati karan ~ehir için
deki mezarlık arsalarından mümk:in ol
duğu kadar ~ehrin nefine isti!ade ede
bilmektir. 

Bir duvar yıkıldı 
Bir amele altında 
kalarak yaralandı 
Bugün saat 11 raddelerinde Eminö. 

nü Halkcvi yanında istimlak edilen 
evlerden birisinin duvarı, yıkıcı amele 
lerden henüz ismi anlaşılamıyan bir 
biçarenin üzerine yıkılmış, zavallı a. 
mele ağır !W'ette yaralandığından he-

' men hastaneye kaldırılml§tı:r. 

Filfatindeki hadiselerde Arap muka vemetiııüı ruhu 01.an Emi11 !:t~ 
~uriycyc kaçarak, !ıı~iliz .~na.~\amların m .. elilıden kurtulm.':.ğa m~art'~ 
gımıı ya:;m,ıştık. Buyuk nrnftu uzun mııdılct Ômcr camund6 
ya çıkmıyordu. / 

.. Re.simde, kendisini (sarıklı zat) oanıide, Araplara talinıot _ _;J 

ruyorsmıu~. • ı,ıef"ll'_J 

Biiyiik miif tii Filisti11i tcrketmc4en evvel, Arap1.ara Jngiliz ~~ 
mamilo dı§arıya atıncaya kadar, m'üca deleye devam etmeıc:rtıı• 

Askeri heyetler. 
( B~ tarafı l incide) - Nasılsınız asker, ~1~ıe: J 

nuyordu. Tren durduğu zaman, evvela Erler hep birden gür bır ~ 1'1 
kıymetli misafirimiz. general Nedlç ve - İyiyiz; var ol cevs.b eti•:tlf 
pe§inden maiyetinde bulunan general Dost devletin büyük aSl's.ııY'ı 
Brasiç ile general Yankoviç, albay çıkarken kendisini atkıŞlıY' \-e 
Stayçeviç, albay Yesimoviç, yUzbaşı elini sallıyarak seı~ıad~ 
Kevşcviç ile Yugoslavyatıın Türkiye a. ile beraber kapı önünae }l ~-" 
taşemiliteri, ve misafirlerimize TürkL otomobillere binerek perB jSt 
ye hududundan itibaren re.fakat eden gitti. Otelde bir müddet dı~ 
mihmandarları kurmay subaylarımız sonra, saat 11,30 da !Jll ()S!'I~ 
aşağıya indller. Yugoslav heyetinin tanbul kurnandan ve~il•. Sl't 
bnşkanı çok ner;eli görünüyordu. Keıı.. na. iadei ziyarete gidıld1• 1~ 
disini karşılıyanlann ayrı ayrı ellerL buradan Taksime çıkıldt, şl>~ 
ni sıktıktan sonra, askert kıt'aya doğ. yeti başkam cumhuri!ct jll~~ 
ru yUrüdü. Bu sırada bando Yugoslav lenk koydu. Bu merasırxı Jl s• ı 
ve Türk mllli marşlarını çaldı. Bundan ca misafirlerimiz PeraP.~!~e ) 
sonra Yugoslav generali, askert müf. tiler ve saat 13,15 de 00 

rezemizi fasih bir türkçe ile: yediler. 

' Hava şehitler• 
(Baş tarafı l incide) 

Türk Hava Kurumu Başkanı, yar bat
kanı, matbuat mümessilleri ve daha bir
çok zevat hazır bulunmuş ve binlerce 
halk iştirak etmiştir. 

Vazife kurbanlarının tabutları bay 
rağımıza sarılmış ve çelenklerle ör
tülmüş iki otomobile konulmuıtur. 

Alay saat 12,30 da Nümune hastaha 
nesinden hareket etmiı ve Bankalar, A
na!artalar, Bahriye caddelerini takiben 
Cebeci §ehitliğine gidilmiş ve kahraman 
tehilcr torada defnedilıniılerdir. 

Baıta Başvekil İsmet İnönü, Baı
vekil Vekili Celftl Bayar, Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Dahi
liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük 

rü Kaya, Cunihuriyet Halk Partisi, An
kara valisi, hava :ırl.iateıarlığı tarafla-

. rından ol.tnak üzere otuzu müt<.t.:aviz çe
lenk gönderilmişti. Kahraman ölülerin 
mezarları başın.da Türk Hava Kurumu 
baıkaru Fuat Bulca, M. Müdafaa hava 
mliıteprı Albay Celal. • 0Türkkuıu .. 
namına iki talebe ta.rafın<!an nutuklar 
ıöylenmiıtir. 

Mareşahn taziyeleri 
Ankara, 23 (A.A.) - Dünkü mü

essif tayyare kazası dolayısiyle Genel 
Kurmay Baıkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, '!'ürk Hava Kurumu başkanlığı

. na şu mektubu göndermiştir: 

.Dr. Şaht nazırlıktan 
çekiliyor 

Berlin, 23 (A. A.) - Havas muha. 
... biri bildiriyor: 

M. Şaht'm Almanya lktısat Na.ur. 
lığından gelecek haftn. içinde istifa e. 
dcceği hakkında bir şayia dola.smak. 
tadır. 

M. Şahtm Rayişbank riyasetini mu. 
halaza edeceği rivayet olunuyor. lk. 
tıaat nezareti' M. Posse ve M. Neu. 
mllnn adlı iki müsteşar taraf mdan L 
<iare edilecektir. 

M. Neurnann. M. Göring tarafından 
dört tıenelik planm tatbikına memur 
edilmiştir. 

"Memleketin yükıelc prJ' 
müdrik ve bu mefkQre ul tJ11S 

çok genç yaıta iken b~~ 
hazır bulunan kahraman 9~ 
belerinden beşinin dil'\ ~ 
bir kaza neticesinde ıe~ı/ 
tee11ürle duydum. Bu te _.,,, 
tesellisi istikbali gören ::-.r 
yatını her an istihkar • ~.J 
bulunan Türk gençlifinıtl f:' ı 
de bıraktığı gilzel iıltl' # ~ 
alclir. Battı zatıiliJerl ~ 
bütün hava üye ve taJt 
gençliğine taziyetleriıol 
auranım.,, ~ 

Bu akşam A•",•ı 
hareket edt~~~ 
Yunan genel kuruı&>' . ;~ 

goelav heyeti, bu a.k,..ııt ~Jttl 
şehrimizden Anka.raY' ~ 
ceklcrdir. İki heyet de~.'/ 
hususi bir vapurla ~ .,,;- . 
rada kendllerlıie ayrılaO 
leşeceklerdir. 'J"_J 

Misafirlerimiz için iJIS f" 
ayrı ayrı askeri mersi 

tır. eti ıJ 
Yunan beY f"~ ı 

Evvelki gün gebriJXl.- ~ 
nan Yunan erki.nıharb~f '.t 
ral Papagos ve maiytti' 11 ~ 
tündağı, İstanbul koJl'llltl tJlıJ 
yaret etmiş ve bu zf~,,ö~ 
lunmuş ve · sonra mih!Jl~ f:/ 
katinde olarak muzeıer ~I 

Salı günü Rumen er1'1"e# 
yetiyle beraber iki JW 
de ~hrimi?.e gelecektif · 
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' ununa bu ak, kend~u; atımı göğsünden, 
''e :rı.da göğa~8 eılıtneye razı. Fakat 
Ilı " uııaıınıa- rtıde~i kağıdı kapmıya 

1~e ··•anı 1 ı ll Çalı~acak ç n ortadan yok eL 
l u fikri hr. 
~tirın· YUrutun 
linın 14 Olduğu C::• kemerine yer • 
ili la le; Cebine kagıdı aldı ve çeke _ 

..... ~atı.da: rilıelce yerleştirdi. Ay-
1Sit1' oı aç 

· .. •Yola" ·v k ])ı ,.... ı o sa ezi.lecek _ 
Ye ha'" 

\!eçbu1 gırıyordu. 
..... ~ - ~alııa ad 

~Çilrn eta gükriyerek: 
Vaı eı, l'l8ak 

~erek \'er, ltıUn . tır - dedi -
tııelt lıs~~a hucu:ıp bir zaman bekli • 
l>aprn 1Yerı. delik etnıek ve hanÇerle • 
tıın h~nıa l'tıtnı anl:nm düşüncesini 
~ah!l\~ına re1· Oldu. Tam delikanh-

al\'erı ılac:ıı ki ~ce hayvanı öyle bir 
l>et ltı~· bu !l\a~ Ygir yana sıçradı. 
11'1 o k ır 0ldu~81 .. binicpikte ga -
htt btılldar &iiıeı u gosteriyordu. Bu 
ltteçh e &e\>bıcın Yapnııştı ki, Parda. 
bı~tlu~ deliltanıı den tebessüm etti. 
18'e~if ~ bunu nnı darbesi boşa giL 
~tıiıte tı iti, hoe 0 kadar hızlı vurmak 
:ltıa tu;a!l\aıt ~ gidince yere düş . 
,;: lltı d. l't:ttya nıu ldı, kendisini zor • 
):lver b~ra 8aUa:affak oldu. Fakat 

l'd.u. ~ ha:vu ttııştı ki. bu sırada 
dı;' bur 11Jtan1ı bUtaklaşınış, bulunu. 

"arı, ... • dur. b Unu görUnce · 
uı "'il. •• qll'tı · 

\ö~1 ~ 'ha~ ız Yol kesici, dur 
e d.Uııı_ tı"l't P . 

~: ~u "'IUl>ordu. ardayan i!e h§.la 

~hıı~ 'cab · 
u~turn? a nerede ve ne z:ı _ 

'« ~il~ tvıı . 
~ e~buı ~ /\ ~1 

ctJt deljk LYONLART 
~11.1 'nlı c . 

"""lrı •· ' evap vermeden .. e b , 
~ını bile cevir • 

mcden yoluna devam eden Ode dö 
Valverin peşinden koşacakmış gibi bir 
hareket yaptı ve sonra birdep.bire ade. 
ta deli olmuş gibi alnına bir yumruk 
indirdi. Valverin arkasından koşaca. 
ğına çite doğru gitti. Pardayan onun 
haı eketlerini tetkik etmekteydi. Deli. 
kanlıysa, elbist"lerinin parçalanması • 
na, ellerinin, yüzünün kanamasma e -
hemmiyet bile vermeden çitten öbür 
t:ıraf a geçmeye nğra...c;maktaydı. Par • 
dayan hızlı bir sesle dedi ki: 

- Acaba çitin arkasında ne yapa. 

cak? 
Bu suale Grengay cevab verdi : 
- Mösyö: çitin öte tarafında bir at 

daha var. 
- Ha, şimdi anladım. Valvere yeti. 

şerek onun yolunu kesmek istiyor. 
Pard:ıyan biraz dilşündükten sonra 

şunları da mırıldandı. 
- Beygirin eğerinde tabanca var • 

sa? Adaın s2n de, Valverde ce taban. 
ca var. Eğer bu korkmaz çocuğu öldU. 
rürse kabahat kimde? 

Bunları söyledikten sonra birden • 
bire alnına avucuyla vurdu ve hid • 
deUe dedi ki: 

- Ben ne hayvan, ne budala bir a. 
damım, y:t. Valverin peşinden gidece -
ğine başka bir yoldan bu geminin a
damlarına haber vermiye giderse? 
Onları tanıdığı muhakkaktır. Vay ca
nına, bütiln planlarımız alt fuıt ola -
bilir! Bu herif beni artık sık4iıtva baş. 
ladı. Hesabımızı tamamlamalıyız. 

Pardayan bunları söylerken kararı. 
nı vermiş bulunuyordu. Dalbaranın s
damlarına ait iki beygir orada dur -
maktaydı. Pardayan bu atla!'<ian birL 
ni aldı ve gençlere parmak ısırtacak 
bir çabuklukla üzerine atladı. Yolun 
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sonra. düşündüklerini söylediler. Es • 
kargas dedi Jd: 

_ Zavallı kendisine yapılan hare. 
ketin sebebini anlıyamadı ! 

Grengay: 
_ tnsaniyet nedir bilmiyor ki? 

Landri: 
- o olsaydı, böyle şeyleri dUşiln • 

mez, ateş ederdi. 
İspanyol ise bir şey söylemiyordu. 

Yine nihayet Valver dedi ki: 
- Bununla beraber bu kağıdı al

mak istiyorum. Güzellikle vermezse _ 
niz, sizden bunu zorla almıya mecbu. 
ruın. 

Bunları söyledikten sonra elindeki 
tabancayı Grengaya uzattı ve kılıcını 
çe'.{erek dedi ki: 

- Mösyö, kendinizi iyi müdafaa e
diniz, dikkatli olunur, insafsızca hil • 
cum edeceğim. 

Bu sefer Daibaran işi anlamıştı. 
Karşısındakinin civanmertliği yüzün. 
de:ı kendinde hasıl olan şaşkınlık geç 
ti, kılrcına sarıldı ve havada sallar • 
ken: 

- Zannedersem teklif ettiğiniz mü 
cadele namusluca olacak değil mi? • 
de.ii -

Bu sözleri söylerken kılıcının uru 
ile ı:ıenüz tabancaları ellerinde olan 
Uç adamı gösteriyordu. Valver bun • 
lara bir işaret yaptı. Onlarda çitin ke. 
nanna sıralandılar. İki rakip vaziyet 
a~arak kılıçlarını çarpışbrdılar. Dal -
baran tedbirli hareket ederek ynnhz 
müdafaayı kifi görmekteydi. Artık 

Valveri öldürmeyi düşünmemekt~ydi. 
Onun yeğine isteği milyonları kaptır
mamak için göğsündeki kıymetli ka • 
ğıdı kurtarmaktı. 

Dalbaran iyi bir silahşor olduğundan 
bir taraftan mücadele ederken, diğer 

taraftan da göğsünden kağıdı çıkara. 
rak yemeği dilşilndU. 

Yalvere gelince, o da Pardayandan 
öğrendiği bir usul üzere doğru vuruş. 
ıar yapıyordu. Bu suretle Dalbaran 
geı ilemiye mecbur olmaktaydı. Her 
gerileyişindeyse kendini meharetle mü 
dafaa ediyordu. 1 

Valver ihtiyatlı döğüşüyordu. Onu:.. 
bu hali Dalbararu ümitlendirdi, halbu. 
kl delikanlı İspanyolun kuvvetini ölç. 
mek arzusundaydı. Netekim biraz son 
ra onun tehlikeli bir adam olduğunu 
anlamış bulunuyordu. Dalbaran sol e. 
1i ile göğsünü açmıya başladı, Valver 
bu hareketi görmemezlikten geldi. 
Pardayanın başka bir tarzını tatbik e.. 
derek, bu defa da karşısındakini dal
dırmak ve yanlış bir hareket yapmıya 
sevketmck için konuşmıya başladı. 

Bir taraftan kılıç sallarken, bir ta. 
raf tan da şöylece konuşuyordu: 

- Madam Soriycntesin milyonları. 
nı slarak cebime koyacağım zannedil.. 
mesin! . 

- O halde ne yapacaksınız? 
- Emin olunuz doğru söylüyorum, 

bu milyonları başkasına vereceğim. 
- Bunları kime vermek lstiyorsu • 

nu.z? 
- Bunlar krala verilecektir mösyö. 

B•l milyonlar kralla mücadele için ha
zırlanmıştı, şimdi kral bunlarla ken " 
disini müdafaa edecektir. 

- Fakat paralar henüz kralın eline 
geçmedi. · · 

- Evet, henüz değil ama, akşama 

kadar geçecektir. Bunu size söylemek. 
ten maksadım bu sözlerimi bannnını. 
za tekrar etmeniz içindir. Ona şunu 
da söyleyiniz ki: Bu işte ben mösyö 
Pardayannı vekiliyim, paralan alarali 
krala verecek olan odur. Ben eimdi 
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onun emrini yapmaktayım. Bwılan an 
lıyorsunuz ya, haydi ıimdi heaabmu.. 
m görelim. 

Bu son aözil söyler söylemez doe.. 
dolru bir hücum yaptı. Kılıcı elinden 
düten dev cU.ssell İspanyol boğuk bir 
BM çıkararak yere uzanıverdi. Valver 
Dalbaranm üzerine iğildi, tam bu sı.. 
r&da arkasından §lddetli bir ses du
yuldu: 
-Hırsız! ... 
Endifeli bqka Ü!i ses de işitildi: 
- Dikkat edlıı1z. 
Ayni zamanda Valver mukavemet 

edilemez bir kuvvetle yerden kaldın • 
lar&k geriye çekildiğini hissetti. Tam 
bu anda yine bir ba§ka ses, fakat bu 
defa Pardayanın: 

- Yavq delikanlı, ne yapıyorsu. 
nuz? Bir insana arkadan vurulur mu? 

Dediği duyuldu. 

Valver dü§tüğü yerden vaktinde 
ftrladı, Dalbaranm c~di yanında 
Pardayanı gördü. Karşısında kılıcını 
~kmiş süslü elbiseli. az bıyıklı, ahTl 
Ba.kalh ve gayet güzel bir delikanlı i. 
le çarpı§Dlaktaydı. Bu meçhul delika11-
lı sıçrıyarak gayet şiddetli hücumlar 
yapmaktaydı. Pardayanı bırakarak 

Valverle çarpışmak istediği halinden 
belli oluyordu. Fakat aslında, deli • 
kanlı Dnlba.ranla mücadele ederken o. 
nu arl\adan vurmak tein koşmuş. gel -
ml§ti. 

Par.i:ıyan meçhul delikanlı ile 
çarpışırken bir taraftan da Valvere 
sordu; 

- Klğıdı aldınız mı? 
- Evut mösyö. 

- Öyleyse beygire atlıyarak hemen 
yola çıkınız. 

- Fakat mösyö ... 
-~buk olunuz diyorum.. 

- Peki efendim. 
Yola çıkmak için atlara 11.lzum var. 

dı. Halbuki onlar meçhul delikanlının 
kapattığı yoldan sonra.ki çitin arka • 
smda otlamaktaydılar. Landri hemen 
fırladı, fakat bu delikanlı da Parda • 
yanla. kavgayı bırakarak büyük bir sil 
ratJe beygirlere doğru kO§tU ve dehoet 
verici bir süratle kılıcını iki beyglriıı 
göğüslerine Mpladı. İki hayvan da ye. 
re yuvarlandılar. Ve tekrar geri dö • 
nerek, evvelkinden daha bUyük bir 
hızla Pardayana hücum etti. Şövalye 
dü§ilnüyordu: 

- Ne aslan yavrusu bu be? Acaba 

kimdir? 
Mücadele ba§larken ba§ıyla bir i§a

ret yaptı. Bunun üzerine Grengay ile 
Eskargaa sitin öblir tarafma atladı. 
la.r ve kendi beygirlerlnl getirdiler. 
Paniayan mukavemet edilmez bir i. • 
mir tavrıyla bağırdı: 

- Haydi atıayınız. 
Valvcrle Landrj atlara binerek yo. 

la dllz.eldiler. Fakat bu meçhul insan 
haı ikulfıdc bir çeviklikle yine kaç _ 
mıya b&§ladı, fakat çok uzağa gitme
di. Atların önüne geçerek kanlı kılı
cını havaya kaldırdı ve bütUn kuvve. 
tiyle bağırdı. 

- Geçilmez! .. 

Vaziyet mü3külletmişti. Buna da 
Pardayan sebeb olmuıtu. Kılınç kul • 
!anmakta gayet mahir olmakla bera _ 
ber delicesine hücumlarda bulunan 
delikanlıyı eğer §Ö\•alye istemi§ olsay 
dı, şimdiye kadar çoktan becermig o. 
Jurdu. Fakat o hiç kimsenin öldürül. 
mesini - hatta bu kadar mühim bir 
para için dahi olsa - isteme7.di. Maa.. 
mafih Valverin geçebilmesi için bu 
maniayı atlatmak llzmı olduğunu his 
setti ve delikanlıya dedi ki: 
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- Ben bu yolu açacağım, aiz be • , Her ifln tamamlandığmı ~ 
nimle meogul olmıyarak ilerleyiniz, Pa.rdayaıı yav&IÇ& Julıcmı ~t.dl-

Meçhul delikanlıya doğru yürüdü. tı ve .n.eaaketle mailQbu ~ .-t 
Beriki eövalyeyi cesaretle kartıladL Valveırle Landri de Pardayan P.~.11 I 

Kıl1çları çarpııtı. Bu sefer Pardayan cadeleııin bittiğini ve yolun ~ 
ta.a.rruz ediyordu. Delikanlı çok gUzel nı zannetmielerdi. Hemen ş ı 
aillh kullanmakla beraber Pardayanla mahmuzlıyarak yola çıktılat· :,-. ı 
bq& çıkacak kuvvette değildi. Birçok lümden k91'kmıyaıı bir iJıADJa ~ 
defalar vaktinde siper alamadı. Onu laşmıt ot<tuklarım bilmiyorlardl-ti•J,tl 
bir vuru§ta öldürmesi Pardayan için disinden kurtulduklarını zannet gt! ı 
igten bile değildi. MaaJna!ih eövalye • arrada tekrar önlerine geçti~ ~ 1 

nin bütün gayretine rağmen geçitten diller. Koynundan çıkardığı bı~~ 
çekilmiyordu. Pardayan dilfilndil: çe.i eline ahnıı oldufu halM ..,_ 1 

- Vay inatçı vay! Çeldleeeğine, lerin öntıne dikildi. Ya ölmek. --~' 
kaeacağına ölmeyi tercih ediyor. Dof hut da istediğini yapbrmak ~ f' 
rusu çok cesur bir şey. Onu kırmak da oldufu .her halinden bclUF: 
istemeulim ama, ne yapayım. Maama. hali gören Valver kendi kendi~ 
fih herhalde onu öldürmemeye çalıp. - Ne inat! • dedi _ AdetA d ~ 
cağ1m. Ş<5valye ile Vatver gibi dilf110~ 

Bunları dUşilndükten sonra kılmla onun bu pervuız cuaretlnl taJr tJtl' 
mahirane birkaç hareket yapan f(SvaL kendini atamamaktaydı. V~ Jfi' 
ye karşısındakinin kılıcını elinden dU.. !edl. bu defa da Pardayan ell ~' 
şUrttü ve derhal nehre fırlattı. Meç • VU§turmuı, onlan !leyl'ediyordtı. ,, 
hul delikanlı, hiddetten kendini kay • kanlmtn ne yapıp yapıp geçecli~ el 1 

beder btr hal almııtı. nedtyordu. Fakat bu cesur ~ ' 
- Allah belinı versin, mel'un ~ö ~ dilrmek aklmdan geçmedi. ~ I 

valye • diye bağırdı .. O kadar fena ol. nm &cltlr:met tatemedifi bir ~ 
da öldüremezdi. Za·..# bir vil~ :6' muştu ki, eövalye acıdı ve y&V&IÇI. de- 3•• il":. 

di ki: Jile ohnum.a rafmen bet ~i~i~11 .ı' 
- Doğruau mösyö, sizin gibi cesur çıkml§tı. Bu bet kiti •r ~ ~ 

bir adama bu tarroa muamele etnıif ulardı, onu bir anda gık bUt ;I_' 
ol:Juğumdan dolayı müteessirim, fa • deıı temirJiyebillrlerdf. O l~.u'' 
kat ne yapayım, kabahatin bir kıamı ımmdakilerin çokluğuna. ~ ..-! 
da sizindir. lindekl kilçüclik kımaııiyle bit~ 

- Efendi, beni öldilrmeliyd.iniz!.. gibi durmaktaydı. Pardayan 11~ 
- A... Bunu yapmak mecburiyetin. seyrederken müt.emadiyen: •·S-ıt',,.. 

de olsaydım, emin olun ki çok üzille _ !lesini tanıyorum, fakat aeaı- 'iti' 
cektim. ve ne za.ma.n ifitmlff.im,. di~ . ~ 

Pardayan bunları söylerken kartı • mekteydi. ~J 
sıııdakini dikkatle silzUyor ve ayni za. Ode dö Valver bir an bile ~ ~ 
manda da şöylece dil§Unüyordu: Uz~rinden aymnıyan bum~ ~ 

- Ben bunun eeslnl duymu§tum a.. doğnı beygirini tmı adımlatla 
ma, acaba nerede ve ne zaman? ken töyle dilf{bıilyordu: 
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lstanlJul 0.efterdarluzıodan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

. . . . Lira kurut 
Çarııkapıda eskı Emınbey yeni Baya ııt mahallesının eski Pumak-

kapı yeni Kürkçüler sokağında üstünde bir odası bulunan 16 No. ıu 
<'t:ikkamn 1536 hissede 160 hissesi: ı 05 

Beyoğlunda eski Tatavla yeni Kurtuluş mahallesinin Çeıme mey-
danı sokağında eski 46 yeni 44 No. lu 22,5 M2 karakol araa.11 beher 
metre mur~bbaı (parası sırf nakit verilecektir) : ı 20 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarmdaki bedeller üzerinden bir 
ay içinde pazarlıkla satılacaktır. lıteklilerin ve tediye ~eraitinini öğrenmek lsti
yenlcrln 22. 11. 937 pazartesi günü saat 14 e kadar yüzde 7,S pey akçeleriyle 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (7264) 

~l'tı --... ........... ,....__ 
CnuL SAD7 
l'i~·at TEK 

Un rosu Aksarayda bu 
saat 15 t 

Ve ). Bu e (Talebe_ 
Pazar gece 20,30 da ve 
uınuın rnntıne saat 15 de 
er · a. li.AMı ET 

itiş 20 3 ,. . 
tranw • O. Her tarafa ay. 

lstanbul Altı>ıcı Noterliğinden: 
900 dokuz yüz türk lirasını gösteren 

bir kıt'a poliçenin gününde ödenme. 
meainden ötürü: Tilrkiye lş Bankası 
tarafından Adapazannda Zahireci Ke 
mal ve İstanbulda Yağ iskelesinde 
Çardak caddesi 49 No. da mu.kim 
Yusuf Cebeciye tebliğ ettirilmek is -
tenilen 11-10.937 tarih ve 13090 nu
maralı protestonamedeki muhataplar
dan Yusuf Ceb:::ci'nin poliçede yazılı 

t A. QÖ~~~h~~~---~I adresi terketmiş olması ve yeni adre-
'''lfıı 9 1'lrn1 si de malQm bulunmamasından dola. 

'a~ ili /ln . M l~ı.et&eıı._ qllııAgdın yı protesto tebl iğ edilememiştir. ez. 
~ht~lnı Ta.kat kur paranın ödrnmemesinden terct -
~gle "'lld. tlRll' 111·1'allmane tUp eden zarar ve ziyan ve faiz ve ya 

~ı.t lttıiştir. T "- Apl nnıa pıla.n ve yapılacak olan bütün mas -
\;ı -qf\ l't\ el: 4IS5a rafların bu iı;te ilgili olanlardan ara-

tı ıil , Cl(lcı_ hcra.. nacağı bilinmek üzere hazırlanmış o-
aat ikiden ~n: Oğleden lan protestonun tebliği yerine geç -

'1 Uya kadar mek üzere ve bankanın isteği daire -
~--.. sinde bu ilan yapıldı ve Haber gaz.c-
lıııııııııı....--------= tesile yayıldı. 

------~~.-...:..__:_.~~~~~~~~-

~CVtitıat . . 1 . 1. tl 
~ara ıçın e verış ı şar ar 
l{ir,lıP.lasmanı için öğütler 

1\ Kasalar 

&'itrın 11u·· n ktı o arasız açı r 

lstanbul Altıncı Noterliğindm&: 
750 yedi yüz elli türk lirumı gös.. 

teren bir kıt'a Poliçenin gUnUnde Ö

denmemesinden ötürü; Türkiye lg 
Bankası tarafından Adapuarmda 
zahireci Kemal ve lstanbuld& Yağ is
kelesinde Çardak c a d d e s i n d e 49 
n u m a r a d a mukim Y u s u f 
Cebeciye tebliğ ettirilmek iatenilen 
11.10-937 tarih ve 13089 numaralı 
protestonamedekl muhataplardan Yu. 
suf Cebecinin Poliçede ya.zıh adresi 
t~rketmiş olması ve )'eni adreei de ma 
lum b~l~amasından, dolayı protes
to teblıg edılememiıtir. Mezktir para
nın ödenmemesinden terett\lb eden za 
rar ve ziyan ve faiz ve yapılan ve ya. 
pılacak olan bütün Inll8rafların bu 
işte ilgili olanlardan arana.cağı bilin
mek il.zere hazrrla.nınl§ olan 0 protes. 
tonun tebliği yerine geçmek Uzere ve 
bankanın isteği dairesinde bu Uln ya 
pıldı ve Haber gazetesile ya.yıldı. 

:a:::::nı:::::::::.-•••• m:s:::...~ 1 Dl• Doll toru g 
· Necati Pakş; 1 

Hastalarını berglln 1abah 10 dan 

akıam 19 za kadar Karakay TUnel 1 
meydanı Tersane ca.ddesi batında No. 
112 de kabul eder. 

Sa Jr ve cuma gUnlcrf eaat 14 den i 
18 ze kadar paraarıdır. Ü 

• :ı: = ıma::H 

lsfanbul Al1tncı Noterliğinden: 

800 sekiz yüz Türk lirasını göste _ 
r~n bir kıt'a poliçenin gününde öden_ 
memesinden ötüril: Türkiye t~ Ban _ 
kası tarafından Adapazarında zahire
ci J{emal ve lstanbulda Yağ iskelesin 
de Çardak caddesi 49 No. da mu.kim 
Yusuf Cebeciye tebliğ ettirilmek iste. 
nilen 6.10-937 tarih ve 12827 nwna • 
ralı protc.stonamcdcki muhataplardan 
Yusuf Cebecinin poliçede yazılı adre • 
si terketmiş olması ve yeni adresi de 
malOm tulunm&masından dolayı pro
testo tebliğ edilememiştir. Mezkfl.r 
paranın ödenmemesinden terettüp e. 
den zarar ,.e ziyan ve faiz ve yapılan 
ve yapılaca!< olan bütün masrafların 
bu işte ilgili olanlardan aranacağı bi-

Mektepıııere, Çocuk veıııerı
ne, Okul DlrektörDerıne: 
Mektep kitaplarınızı almaJan •••. bir kere aiti tanıilıiını% 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ufrayınu. lllı, Orta, Lue, Yülııelı ve Malak ... Her okulun lan 
aınJı i,in, iter JilJen, hn tiiTlü maaril nqriyatını bur~dan 
kolaylılıla ve Jerlaal eclinebilira niz. 

. Ratgele yerJen almanın aonunJa yanılma, yorulma, va. 
kıt kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 

lhti.aıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
ele melrtep lıitapçılıiınJa ilatiıa kuanmtffrr. 

Kitap iiurine gelecek her torıaya lttır,Jılı verilir. 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt· İstanbul. Poıta kutuıu: 46. 

. 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu 

yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 

Büyük 
24. CÜ 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.00C>, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
Şimdiye kadar binleıce kişiyi zenıi:ıtden bu piy&ngoya iştirak ediniz ... 

ıstanbuı Belediyesi ilanlat"ı 
B~lediye daire ve müeueselerine lüzumu ola.n soba ve soba malzemesiyle kur

durulacak sobalar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 5404 
lira 60 kurut bedel tahmin olunmuştur. Eksiltme 25. 10. 937 pazartesi günü sa· 
at 15te daimi encümende yapıla'.:aktır. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı ve· 
sika ve 405 lira 35 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektuplarını havi kapalt zarflarını yukarıda yazılr .günde saat 14 e kadar daimi 
encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz • 

(B) (6901) 

Senelik muhammen kirası 5 lira olan lstinyede Emirgan caaac&ınce ıro .. ..
i;m.da 7 5/ 88 No. lu 7760 metre murabbaı tarla 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs 
sonuna k:ıdar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmustur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. lsteklı olanlar 38 kuruşluk ili: teminat mektup 
veya rnakbuziyle 25. 1 O. 937 pazartesi g'Jnü saat 14 te daimi encümende bulun· 
malıdırlar. (B.) (6878) 

B~nzin fiatlarının tene) zülü dolayısiy le otomobil taksi ücretlerinde icrası kabul 
edilen tenzilatı• taksi saatlerinin buna göre ayarlanmasına dair taksilerde yapı· 
lc:~ak tadilat için kabul ve ilıin edilen n:üddette ancak bir kısım taksi otomabi1-
luinin ta.dil İJinin ikmal ttmedikleri anla!ıldığından şimdiye kadar tadilat işini bi· 
tiremiyen takıi otomobil uatleri tailit müddetinin bir ay daha temdit edildiği 

ilin olunur. (B.) (7233) 

linmek üzere hazrrlanmıs olan o pro. l ve 'bankanın isteği dairesinde bu ilan 
testonun tebliği yerine geçmek üzere Y.apıldt ve Haber ~azetesile Y.aY.,Ilijı~ 



12 HABER - ~pm t>01W1 . 24 ILKTEŞRJ;N; -............................ 
:::::::::::::::: ı:::: ..................... 1 

Yeni Hayat TURAN 

r-.ı!r.,. Bütün ağrı ve sızıların çaresi -c_, 

ea,ı ve dl'I ağrıyanlara, nezle ve kırıkhğı 
olanlara, Romatizma ve bel ağrılarına kar,, 

Senelerden beri tecrübe edilmiş· 
en tesirli ilAçtır. Mideyi bozmadı§• 
gibi kalp ve böbreklere h iç mazar· 
ratı yoktur. icabında günde (3) kc.ee 
alınabilir. ismine ve markasına r üt 

1 fen dikkat. Tak l itlerinden s~kınınız. 
Türkiyede her maruf eczanede 
bulunur. 

ALGOPAN 
C*X.:l*E::i#i~"t"MMlllCm'llm::=::;:::~qm::1,pr.:::::~ .. ---- .......................... .. 

~+ • Arada büyük fark var --
Pertev Çocuk Pudrası: ~imdiye kadar hiçbir benzeri tarafımHn tak

lid edilememi~tir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild

leri için hazırlanmış o!ması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu
lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de ku!lanmaktadırlar. Vücudün ilti. 

vnlarmda. ve koltuk altlarının piı;ıiklcrine karşı bundan daha müessir bir 

pudra henüz keşfcdi!memıştir. 

ONU DİÔER ADI (TALK PUDRA) !arı ile karıştırmayınız. 

:.~;~~lstanbul Nafll:l MOdUrlUğOndeo: -
~tJ-~:/iS.10.937 pazartesi günü saat 16da1stanbulda nafıa müô:.irlüğ~nd~. (705.91) 

·-\..\ r ra keşif bc::lelli Gal:ıta su iskelesi ya.1 uıda yeniden yapılacak gumruk muhafa. 
i a bjl:-akası inşa<ıtı <ı"ık eksiltmeye konulmu§tur. 
. Mukavele;· eksiltme, b:.yındrrlık itleri genel hususi ve fenni prtnameleri, proje 
'.eşif hillasasiyle buna müteferri, diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (53) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu i~e benzer it yaptığına dair göstercı.:.ekleri 

vesika. üzerirıc nafıa müdüri:.iğünden al .1ıı olduiu müteahhitlik ve ticaret odası 
4 • 

GRAWOR 

~GRAWO 
Siz de bir '' G R A W O R 

sahip olunuz. Çünkü: v. 
Seıi fevkalade yüksek, plaktan kadyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meıhur (G ,Jl/I 

pik-uplu gramofonlarını her yerde ısrarla isteyiniz.Taırada acenta aranıyor: GRAWOR G 
Bankalar caddesi N o: 7 S. 

i i KT i 
ve B IE L GEVŞEKL.IGDNE 

• 
1 

·- Tabletleri • t<er •cz•nede •rayınız. ! ~o•l• kutu•u t2S5 Hormoı.ın J 

Ticarethanemlz eeklef &ibl kUrk manto. 
lannı 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmaktadır. 

Anadoluda bulunan mfi§terllerlmlze ayni ıe
ra!Ue 'kabul ediyoruz. 

Uabmutpa,a, KUrl~ .. n Han ı~erlal 

·BEYKO Telefon: 

• 2168!5 

ı- Kimyager 

ı Hüsameddin 
1 Tam idrar tahlili iOO kuruıtur. 

Bilümum tahlilat. Eminönü Emlak 

1 ve Eytam Bankası karşısında izzet 
Bey hanı. 

Hlzmetcl kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalıpcak 

30 - 40 yatlarında kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad
resine müracaat. 

Tt'rzl Boyan ikbal 
Lalelide Tayyare apartımanlarındaki 

dairesinden, ikfocitcşrin baırnda Bey -
oğlun:la Sakarya (Eski Elhamra) ıi· 

ÇAGLA VAN Gazlll,,,-
Mem1eketirrtiıin güzide sanatklrların dan miltcıekkil SAZ ti 

••Bayan Mu ALLA,, 
J atanbulcla ilk def• olarak yepyeni 

REVÜ 

STA 

Haliı Bruyer ko~lcrznd~n yapılmıı ıon model 1•' 
PtPOLARIMIZ GELMiŞ 

Sultanhamam kcbabcı karıısında PiPO PAZARI 
, _ ... ,.ı,,ı, • .ı:l., ı>r-u ı-Jienlcre tediye); rönderilir. 

---~ 

Geride Kalan 

NEV.ROZi 
nemasının bulunduğu Elhamra hamnda 1 J kik i i d I fi ili ~ 
5 numaraya taşınacaktır. Müşterilerine 1 Birkaç ,...a a ç n e en aı amm 
arzeder. ağrılarını dindlı erek size neıenizl 

B 1 r hay 8 D 8 r anıyor Romatizma, ditt sinir, adale •i nlanna, nezle1e, sribe, iit 
Usulü defteri ve muhasebe, daktL -mütevellid her türlü am Ye sancı larla lanldıla brfl 

loya aşina, yazısı düzgün bir bayan seri tesirli ~ NEVROZIN'dir. lc:üıncla sinde 3 kate 
aranıyor. Almanca bilen tercih edi. 
lir. Vakıt propaganda servisine ace. 
le mUracıo.at. 


