
Bugünkü sayımız BAYRAKLARINIZI 

16 
Sayfadıı 

S Kuruş • Telefon: 23872 2 llk1:eşrin 1937 Cumartesi Sene: 6 • Sayı: 2053 
============================================·======== 

Filistinde Arap 
eşrafı nefyediliyor. 

Kudüs müftüsü tevkif edilemedi, diğerleri Hint Okyanusunda 
bir adaya sürülecekler 

Arap ar arasın a şiddetli 
b · r ga eyan başladı 

· Sokaklarda 

Kudüs so7oa1:7.arınıfa lngi liz po?i.sleri.ylo blr çarpışma 

Mareşal Fevzi 
Çakmak Atinada 
Genel Kurmay Başkanımız 

fevkalade merasimle 
istekbal edildi 

~.:A~na, 2 (Hususi) - Türkiyenin diği zaman sahil çok kalabalıktı. Yu. 
~ uy~Jt Erkunıha.rbiye Reisi Mareşal nan BüyUk Erkanıharbiye reisi gene. 
evzı Ca.k 1 rd kUma.n.. .Ad ınak bu sabah buraya geldi. ral Papagosla ordu ve ko o u 
~ ınıubr~bi Faler limanına gir. (Devamı 6 tncıda) 

m·tralyözlü 
bö ükler devriye 

• 
gezıyor 

KudUıı, 2 (A,A,) - lngillz makamatı ta. 
rafından tevkif e~ilcn y!lkBek Arap komi. 
test azalan He Hayfa Arap bankası direktö. 
rU Susscx kruvaz1SrUnde bulunmaktadırlar. 
:Mevkufiar bugtln Hind Okyanusundaki Se'1 
chelles adalarına nefycdileceklerdir. 

YUkSek Arap komitesi, hUkQmet memur. 
lan tarafmdan "gayri kanuni, bir cemiyet • 
11An edilmi§tir. 

Son Mdlseler dolayısile İngiltere bUkQme. 
tl, clddt tedbirler almıştır. 

YllkBek Arap komitesi azasından olan 
Kudüs belediye reisi Halldi ve komltenln u. 

(Devamı 6 tncıda) 

f Mümtaz bir misafir 

Irak Hariciye 
Nazırı 

Bu sabah Cenevreden 
şehrimize geldi 

:MllleUcr Cemtycti asamble toplanbsmdan 
dönen lrak hariciye nazın Tevfik Elfadl bu 
sabah ckspreale §Cbrlmlze gelml§Ur. 

Dost ve kard~ milletin hariciye nazın 

hUk1Unetımlz namına Perapala.s otelinde ha.. 
%1rlanan daireye m1aafir edllmi~tlr. lrak ha. 
rtclye nazın pazartesi gtµıUne kadar leh. 
rtmlzde kalacaktır. 

Atatürk 
DUo Hariciye 

Vekilini yemeğe 
alıkoydu 

BUyUk önder Atatürk dUn aaat ıs ~ aa.. 
raydan çıkarak Beyoğlunda kısa blr gezlnU 
yt müteakip Ptrnpalas oteline gl~er ve 
öğle yemcğinl otelde yem1şlerdir. Cumhur. 
rela1mlz bu esnada dUn sabah §ebrlmiZe ge. 
len hııricJye vekili Te\•fik RU~U Arasla Da.. 
biliye veklU ŞUkrU Kayayı da kabul buyur. 
mu§lar ve kendllerinl yemeğe alıkoymu,. 

Jardır. 

Ulu §cf Perapalasta iki buQUk saat kat. 
diktan sonra. Floryayı teıırlt etmi§lerdir. 

Hariciye Vekilimizi ziyaret 
edenler 

Şehrimizde bulunan BUkref elçimiz Suphi 
Tannöver lle Atine. clQlmlz RUşen E§rcf, ha. 
rtciye veklll Dr. RU,ttı Aras tarafından Pe. 
rapalas otelinde kabul edilmişlerdir. 

idam cezası talebile mahkemeye verilen 

Arif Orucun 
muhakemesi başladı 
Maznun, af kanunundan istifade 
etmiş olduğunu iddia ediyor 

Arif Oruç (resimde 8(1.ğda) adliyeye girerken ııe cumhuriyet hakimleri 
önil ıu:üJ ••• 

Bir buçuk ay evvel Romanyadan ts
tanbula gelip müddeiumumilikçe tevkif 
edilen mesdut "Yann,, gazetesinin sa
hibi Arif Orucun muhakemesine bu 
sabah ağır ceza mahkemesinde ba§lan
dı. 

Reisin ilk sualleri üzerine evli ve iki 
çocuğu bulunduğunu, ~vvclce 6 sene 
ye mahk<im olduğunu söyledi. Bundan 
sonra tahki•catın açılmasına dair dör
dünc:Q istintak dairesinin karan okun
du. (Devamı 1! inctde) 

Barem kanununda 
tadilat yapılıyor 

40 liradan sonra maaş farkları 
onar lira olacak 

HUkdmet. barem kanununu deği:Urmeğc 
karar verml§ ve bu hususu ~11AyeUerc de 
bildlrml§Ur. TadilAtın esası hakkında tet. 
ldkatta bulunmak Uzere Maliye vekllleU 
ıetıerinden biri ıehrlmlze gelml§Ur. 

Bu huausta her vllAyctte memurların bıL. 
rem dereceleri, vazltelerl, tahall derecclerl, 
ııızmet mUddetUrl tetkik edilmektedir. 

!Bu huausta vi!Ayte gelen tamimde g1Syle 
denilmektedir: 

''Teadlll kanunun bazı maddelerlnln ta. 
dil ve bu kanuna yeniden bazı maddeler ek. 
ıenınest için Mallyc \•ekAletınce hazırlnnmqı 

olan kanun lAyiha.sma. bağlanacak kadro cet. 
vellerlnln lhz:ırında nazan itibara almnua 
f~ln icap eden bazı maltllnatm lat.ihsalJ zım 

nmda Maliye veklUeU bUtçe ve mall kontrol 
umum mUdUr muavini Fevzi :Maliye vekft.le.. 

tlncc tstanbulıı vllAyetine g!Snderilmlgtlr. 
Merbut cetvel mucibince lstcdiğl malQmatm 
gönderilmesi,. 

Yeni §ekllle barem derecelerinde 40 lira M 

ıı mall§tan sonra maq farklarmm onar lira 
farkla olacağı, derecelerin on beşe lndirlle. 
ccğl söylenmektedir. 

ı ... ondra elçimiz Fethi Jngillereye 
hareket etli ........................... , ........ ....-............... ·-·-····-· .. ················· ... ···--·--·---··-·: 

MAYO 1 

,_.,_,, 'n ta7ırlbatt (Devamı ıs incide) 
~Japon. 'taY.Y'f'~' nı 

Şehrimizde bulunan Londra bUyUk elcisi 
Fethi, Va.r§ovıı. bUyUk elQial Ferid, BUk~ 

elı;lsf Hamdullah Suphi dün alqam Roman. 
ya vapurUe vnzltelerl ba§ma hareltet etml§. 
lerdlr. 

Atintı. sefiri Ruı;en E~ef önUmUzdckl 11alı 
veyahut çar§amba gUnU AUnaya gidecektir. 

As1 Franko 
ltnlya Kralına, Musoliniye 

ve Bitlere 
Nişanlar dağıtıyor 
Burgos, 2 - Hükftmetine isyan eden 

5abık general Franko o:-d:ılann başına 

ge~işinin yıldönümü miinasebet"ylc bir 
nişan ih.d:ıs etm

0

§tir. Franko, İtalya 
kralını, Musoliniyi ve Hitleri bu nişan· 
Jardan birer tane vermek LUrct:yıe tal. 
tif etmi~tfr. 

Müsabakanıız 

Tasnif neticelendi 
Neticeleri Pazartesi günkü 
nüshamızda ilan edeceğiz 

İ ı~yo müsabakamıza iki bine ynkm okuyucumuz ittirak etti. Gönder
i dikleri listeler birer birer gözden geçir:Jdi. Mayolan hiç yanhısız ayıranlar 

1 seçildi. 
1092 Jira kıymetinc!e olan 360 adet hediyemizi bu mayoları yanlıısız 

1 
nyıran Okuyuculanmrz arasından kazananlar, pazartesi nüshamızda ilan 
edilecektir. ···--·····-···· -···--·-·········-........... __._ ............. ___ ._.... ... ______ ... ... 
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:/Jış Süµısa: 

Filistin. •• 
Yazan : Şekip Gündüz . 

Araplık • Yahudilik mücadelesinde 
lngilterenin Arabları mı Yahudileri 
mi tercih edeceği dilşünülürken işte. 

Filistin Arabları tngilterenin yeni ve 
şiddetli bir tazyik ~iyaseti karşısında 
bulunuyorlar. 

Milli Arab teşkilatının şzflerind':'.n 
bir kısmı tevkif edilmiştir, tevkif edi
leıniyenler ise firara mecbur olmuş. 
lardır. Milli Arab teşkilatının resmi 
fnaliyeti ta.mamiyle felce uğrat•lmış 

bulunmaktadır. 
Milliyetperverlerin lideri olan mUL 

tünün Ömer camiine sığındığı, milli 
banka idare heyeti reisi Hilmi paı;a
nın meçhul bir semte kaçtığı söylcnL 
yor. 

Filistinin her kasaba ve şehrinde 
''dur!" emrine itaat etmiyen herkes 
mitralyözle öldürülmektedir. Akde
nizde korsanlıkla mücadele gibi çok 
mühim ve ağır bir vazife,.almış bulun. 
masına rağmen lngillz donanması, 

kuvvetlerinden bir kısmını Filistin 
sul~a toplamış ve amirallık Süs. 
seks adlı zırhhsmı seyyar hapishane 

haline sokmuştur. Filistinde yakala
nan mllliyetperverler bu zırhlıya dol. 
auruluyorlar ve meçhul bir semte nef. 
yedilecekleri rivayet ediliyor. 

İngiltereyi bu şiddetli tazyik ve tet
hiş sıyasasmı tatbika sevkeden zahiri 
sebeb, bir lngiliz polis amirinin kat
lidir. Şimali Filistin inzıbatiyle uğra. 
§3.11 Lcvis Andrevs adlı bu yüksek 
memur, muavini Mac Ewaİı. ile birlik. 
te meçhul bir sebeble katledilince tn. 
giltere yüksek komiserliği, cinayetin 
\rukubulduğu mıntaka halkını 20,000 
ingiliz lirası nakdi ceza ve tazminat 
vermeye mahktim etmişti. Halk buna 
umumi bir grevle mukabele etti, şi. 

mali Filistinde bütün dükkanlar ka. 
patıldı ve İngiltere aleyhine protesto 
nümayişleri yapıldı. 

Bunun üzerine yüksek komiserlik 
Filistinde bu ane kadar misli görül. 
memiş bir tazyika başladı. Avukatla. 
n, hakimleri, muall!mleri, müderrisle. 
ri, Aka, Hayfa, Nasıra, Cenin, Tulke
rem ive Nablus cı3rafını, geceleyin ev. 
ferini basarak tevkif etti. 

Bu -sırada hıristiyan Arabların ileri 
gelenlerinden bir milhim şahsiyet ile 
tanınmış bir müslüman da suikaste 
uğradılar. Bu mühim hıristiyan şahsi. 
yet Nasıranın büyük zenginlerinden 

Said Ivaz Huri'dir. Katiller geceleyin 
kapısını kırarak evine girmişler ve 
betbaht adamı yatağında kurşunla. 

mı§lar. 

İngilizler bu cinayetin de tethişçi 
gizli Arab teşkilatı tarafından işlen. 
diğini iddia etmekt~dirler. Arab mil. 
liyetperverleri ise bu isnadı şiddetle 

reddedip: 
"- Hayır ... Bu cinayet İngiliz po

lisi tarafından Yahudilere yaptırtıL 

mıştır. Maksat da hıristiyan Arab
larla müslüman Arabların arasını aç. 
maktır.,, 

Diyorlar. Bu iddiada müslüman Arab. 
ların haklı olduklarını sanmakk müm. 
kündilr. Zira son aylarda hıristiyan 
Arablarla müslüman Arablar arasın. 
daki milli anlaşmanın ne derece kuv. 
vetlend!ği ve ne kuvvetli bir blok te. 
e3Süs ettiği malumdur. Bu blok o de
recede kuvvetlidir ki hıristiyan Arab. 
lardan mühim bir kısmı Filistin miL 
liyetperverliğinin sol cenahını, yani 
müfrit h"zbini teşkil etmektedir. FL 
listinCcn aks~den hab~rler arasında 
tevkifi bildirilen Fuad Saba bunlar. 

dan biri ve Arab milli komitesinin de 
umumi katibidir. 

NET!CE: 
B'zcc vaz'yetin gclişigii7.cl mütale. 

asından çıkarılabilecek netice ~udur: 
!ngiltere, !mparatorluk tahkik ko. 

misyonunun v.?rdiği raporun esasları. 

nı ''kat'i siyasi hükümler'' haline sok. 
mak temayülünde ısrar etmekle kal. 
nuyor, fazla olarak bu siyasi arzusu.. 
nun tekemmtllilnil güçfo~tirecek ,,kar~ı 
tcşkillt,, !arı mtimkiir:.s~ imha etmek, 
mümkiln olmadığı takdirde ele (hiç oL 
ınazsa) felce uğratmak arzusunu göste 

riyor. Bu hal, Cenevredc Sionistler 
kongresinde alınmıs olan kararların 
İngiliz sıyasası tizerinde tesirini gös. 
termeye başlaması suretinde de kabul 
edilebilir. 

tral<. Mısır. Maverai Erdün efkarı~ 
umumiye'er:nin Fil"sf nde Arab ideali 

ne gösterdikleri umumi müzaherete rağ 

men. İngiltere Filistinin taksimine ve 
''Yahudi evi'' nin yarı veya tam bir 
s!yasi uzv yet halin~ is~ihalesine çalı. 
şanları kuvvetlendirmek yolunu tut. 
muş bulunuyor. 

Metropol İngilterenin maliyesine 
hükmeden Yahudlliği ihmal cdemiye~ 

ceğini ve Arablar ne kadar çabalar. 
lars1 çabalasınlar.. lngilterenin mut
laka "Sionisme" i tatmin etmek yolu. 

MSapacağını iddia ctmi~ olanlara 
hadiseler hak verdirmektedirler ..• sa. 
nılabilir. 

Şekip GUNDOZ 

ilim uğrunda 
malul 

Bir Fransız Alimi 14 
defa ameliyat oldu 

Röntken mütehassısı Vayyan 

Bundan iki gün evvel ajanslar, meşhur 
Fransız radyolog'u Şarl Vayyan'a on 
dördüncü ameliyatın muvaffakıyetle 

yapıldığını bildirdiler. Bugün gelen 
Fransı.tca gazeteler, belirsiz geçen bu 
haberin ihtiva ettiği d:iden şayam ~ik 
kat bir il"m faciasının tafsilatını ver -
mekted:rler: 

Bugün altmış beş yaşında bulunan 
bu alim, ilmin kurbanlarından biridir. 
Filhakika Şarl Vayyan, hastalarına 

"Patolojik şualar,, tatbik eden ilk alim
lerden bh<dir. Korunma tertibatı eski -

den pek malum olmıyan bu şualara kar 
şı kendiJ.crini müdafaa edemiyen bir çok 
alimler gibi betbaht Fransız alimi ide, 
bundan yirmi sene evvel (radydcr-

m:t) e tutulmuştur. Bu, tıpkı cilzam 
gibi bütün vücudu kem'ren korkunç bir 
hastalıktır • 

Vayyan, bu hastalığın büsbütün 
derinleştiğini hissetmekle beraber, iş
lerini bir türlü bırakmamıştır. Evvela 
hastalık sol eline hücum etmiş ve evve
la pannakla:-ını sonrıa eli ve daha sonra 
hastalık bütün koluna s:rayet ettiği için 
sol kolu kes"lmiştir. Alim gene işini bı
rakmak istemediği ve tecriibelerine de
vam ettiği için b lahare sağ pa~makla -
rının , sonra elinin, daha sonra bütün 
kolunu da kesilmesi icap etmiştir. 

Betbaht alim, öleceğini biliyor. fakat 
b'r tiirlü tecrübelerinden vaz geçmi -
yordu. 

Şarl Vayan, bundan bir kaç gün ev· 
vel hastaneye gelmiş ve dostları olan 
doktorlara gülerek şöyle dem'.~tir: 

- Galib3 karnımda da bir şeyler var! . 
Onları da ~öküp çıkarmak lazım!.. 

Fransan·n en tanınmış cerrzhları ta· 
rafından yapılan bu çok güç ameliyat 
t"snasında, al. min gösterdiği soğuk kan 
lılık ve cesaret, herkesin üzerinde bü -
yük bir tesir icra etm'ştir. 

Ameliyat muvaffakıyetle ba~nlmış 

ve Şart V.ayan'a, artık sadece kitaplar
la meşgul olmak üzere, büyük maluller 
evinde bir apartıman hazrrlanmıştır. 

HABER - J\ltsam ı:><>stast---_ 
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1 Hatıralar·. ve müşahedeler~··· 
. :- . ·... ~ .. 1 

aa nıraı<dleD selfl1D'1'e ıraıko yasak e 

Padişah. 
kırk· gün 

.,.,, 
yasagı 

sürer! 
'YI aı~aı l1il : Aha Gündüz 

- DÖRDÜ~Ct) FASU.. -
Rakı ~ağı olanca şlddeUle devam edlyor _ 

du. En yüksek birahanelerde en yilksek a_ 
damlara bile rakı, ~arap verilemiyordu. füı_ 

kı a.labllmek için bir çare vardı: Hristiyan 
olmak. Hristiyan eşi dostu olanlar da mu. 

vaffak olamıyortnrdı, çUnkU bu eş dostlar 
ne olur ne olmaz diye çekiniyorlardı. Herke

sin de bir ecnebi tebeasından tanıdığı yok 
ya. 1 

Taksimde eski E!tall!os, Doğruyolda Ma.r _ 

silya bakkalı, Galataaarayda Dure Fratelll, 
Galatada Kadi!elilerle Kuşlu, Yemiş balıkpa. 

zarında Kolluklıı.r,Bo.lalt& Haham oğlu Borda 
hay, Beyazıtta TB.§han, Samatya sahillerinde 

Sandıkburnu, sıra odalar, Maksut, Topkapt. 
da Deli Barba. üskUde.rda çivici Agop gllıi 

~ 

MUslUman mllşterisi bol olan yerler ııapır 

sapır dökWeceklerdl. 

BugünJerdeydl ki KMip Ali bey blitun bak 
kallıırı, gazinoları, meyhaneleri, lokantaları, 

eczaneleri, kahvehaneleri, mahalleleri dolaşı 
yor, uzun fıskoslarla konu~yor, anl&§ıyor, 

el tutup hır!a;ııyor .• 

Buralarda neler yaptığını bir Sarı Viyolet 
billrdl bir de kendisi. 

Yasağın on dokuzuncu gUntiydU ki All bey 
Ragıp paşanın hu.zurna. çtt.ı· Elekleylp di. 
van durdu: 

- Hayrola Ali bey! 
- Yarın sabah erkenden on bin şişe rakı 

isterim. Akşam OstU de on bin ~l,re daha. 
- Çıldırdınız mı Ali bey? 

- F..fendimlz, ilk on bin şlşenln yirmişer 
kunıştan tutarı fld bin Ura.dır. Buyurunuz 

çeki. 1klnci on bln §!.§enin bedelini de öbUr 
gün getireceğim. Parayı kasaya teslim et. 
mcden §lfeleri vermesinler. 

- Bu i§e akıl erdiremiyorum Ali bey. 
- Af buyurunuz, bu i§ ilim, fen, diplomat_ 

lık l§i değildir pa§am. Buna hayat işi der. 
ler. 

- Yasağı unutµyor musunuz? 
- Bu işle yasağın arurnda bir mUnasebct 

yolllur C!endlnt. 
- Ba§ka bır al5yllyeceğlnlz var mı? 

- Bir kUçilk istirhamda bulunacağım e-
fendimiz. 

- Elimden gelecek bir §eyse yaparım. 
- Yarın gece, O.k§am ezanı ile yatsı ara. 

mnda.. Kendi bindiğiniz fayton arabamı? 

on dakika için lstlyorum. 

- Arabacı ba§ıya. adresi bırakınız, oraya 
gelsin. 

- TeoekkUr ederim efendim. 
Ali bey arabacı başıya birkaç kelimelik 

bir talimat verdikten sonra gitti .. Ertesi gUn 
arkadqlarını topladı akşama kadar bir !lJ\ 

cllnbUJ yaptılar, eğlendiler. Tam akşam "· 
zanınd:ı bir §l§e rakı açtı, ağzını rakı ile çal. 

kaladı, kolonya gibi Ustüne bqma bolca sur. 
dil. Daha. yirmi adım öteden rakı kokuyordu 

Ya.nm §ite rakıyı da ceketinin iç cebine yer -
leştırlp sokağa çıltlI. Beyoğlu cadeslni blr 

aşağı bir yukarı dol&§mağa bqla.dı. Resmt 
veya a1Vll hangi pollal görse yanma. yaklaşı-

yor, sarhoo taklidi yapıyordu .. 
.Nihayet meramını elde etU. Bir komiseri' 

b!r polis Ustu ba§ı rakı kokan bu adamı ya. 

kaladılar. 

- Senin adm ne? 

- K!tlp Ali. 
- Sen sarhoşsun. 

lBlıreznoya©la 

"Hali harp,, 
ilan edildi 
Rlr komünist 

kon p·osu meydana 
çıkarılmış 

Rio de Janeiro, 2 (A.A.) - Bir ko -
mün"st kompl~su meydana çıkarılmış 

olduğu için bahriye ve haroiye nazırla
rının muvafık reyleri üzerine hük(tmet 

me<:l"sten hali harp ilan edilme:;ine izin 
istemiştir • 

Mecra halihazırda bu teklifte ileri 
sürülen sebeple::-i tetkik etmektedir. 

Zannedildiğine göre keyfiyetin sür. 
atle tetk ki ve meclisin bugün bu hu -

susta bir karar vermesi istenecektir. 
Bütün memlekette tam b:r sükun hü -
küm sürmektedir. 

Hali harp ilam 
Rio de Janoiroı 2 (A.A.) - Meclis 

!i2 muhalif reye karşı 138 reyle 90 gün 
mücHetle hali harp ilan edilmesine ka. 
rar vermiştir, 

- Gidin i§lnlzc! Ben sarhoş değilim. 
- üstün ba§ın rakı kokuyor: 

- Size öyle geliyor. Burnunuzun elit dire. 
ği kırılmış da her yerden rakı kokusu alı. 

yorsun uz. 

- Va.y! Sarho§luk ha! Yasa:;'t bilmiyor 
musun YUrU karakola. 

Ali beyi Galatasaray karakoluna götürdü_ 
!er. Ağzını hohlattılar, rakı kokuyor! üstUnli 
araclılar. yarım §l§e rakı bulmasınlar mı? 

- Bu ne? 

- İIAç. 
- 11:\ç mı? Kime yutturuyorsun? Bu ha:ı, 

rakı be! 
- Ben rakı makı bilmem. ı.~arnxm ağrr. 

yordu, İngiliz eczanesine girdim. Bana karın 
a~rısı için iltı.ç verin dedim, bunu verdiler. 
İçtim. Karnmıın sancıları geçiverdi. lnan. 
mazsanız Jngillz eczanesine gidip sorunuz. 

KapltUl!ııyonlara dayanan İngiliz eczane. 
sine girip tahkikat yapmak kimin haddine. 
Döne dol&§& gene Ali beye çattılar. 

- Bu ho.lls rakı. 

- İltı.ç dedık a.! Karın ağrısı lllcı. üstUn. 
deki marka.yı okusanız a. 

Okudular: Halis üzUmden iki çekıımı§ 
Umurca dUz rakw!!I 

- Siz yanlı§ okuyorsunuz, Umurca. UAcı. 
dır o. 

Komiserler, memurlar manalı, manalı ba. 
kl§tılar. Kar§ılarmda iki ucu çentikli bir 
değnek dunıyor.du. Neresinden tutsunlar? 
Rakı ba lradeisenlye yasak.. ama, §l§enJn 
içindeki de zatı senlyenln mabeyincisi Ragrp 

pap.nın rakısı) Sen ol da tut bakayım. Bu.. 
nunla beraber ııcrkomlser ortalığı bir iskan. 
dil edeyim diyerek çıkı§rr vaziyet aldı: 

- Rakı olsun UAç olsun, tutmağa mcc.. 
bunız. 

- Siz beni tanımadınız gallba. 

-Tanımaz otur muyuz Ali bey? Ne yapa.. 
hm ki emir böyle. 11Acmızı buraya koyacak, 
sizi de B.§ağıkl odaya alacağız. Mecburuz .. 

Tam o sırada Ragrp paşanın zatına ma.h.. 
ııus arabtuıı mutasarrıflığın önünde r'd ı. 
İspir aşağıya ıı.tladı. Arabacıba~ı yUksek ııe!I 
le ve ıi'ldtğı tiı.l!mal mucioln'ce· tsplre Ae len. 
dl: 

- Misafir beyefendi buraya gelmiş, bal:. 
komiser beylere sor. Ali beyefendi buraday. 
1ıa arabanın beklediğini haber ver. 

Bu konu§mayı oradakiler lşitUler. 1splr 
içeriye girdi. aldıtıllı sattı. Ali beyi görUnc~ 
yerlere kadar eğilerek scltun verdi: 

- Paşa hazretlerinin arabaları emrini'"' 
hazır beyefendi. 

- Peki ama bu beyler beni bırakmıyor. 

ıar. Biraz rahatsızım, Umur<:& llAcı içtim. 

Paııa hazretlerine ııöyle akşam yemeğine ge. 
lemiyeccğlm. 

Başmemur afalladı. Mutasarrıf muavini 
öbür odaya sıvıştı. Komiserleri tellş aldı. !ıı_ 
pir "ba§ UııtUnc efendim., diyerek çıktı. Ta.m 

arabn. hareket edeceği vakit Ali Bey, aklına. 
§imdi gelml§ gibi, pencereden uzanrp a.raba
cıya. seslendi: 

- Dur, dur gitme! Beni blzJm öteki ko_ 
na.ğa bırakıver. Rahatmzım. 

Ve kimseye bir P.ey söylemeden çıktı, ara. 

baya kuruldu. Arkasından komiserler koştu. 
lar: 

- Beyefendi! Beyefendi hazretleri! lllcı. 
nızı unuttunuz! 

Rakı ş!ııcslnl uzattılar. 

- Teşekkür ederim. 

Bizim 11tckl kona!< dediği Telgraf sokağm. 
dakl apartımanm önünde durdu. 

Ve o geceden itibaren bUtUn millet, bUtUn 

meyhaneler, gazinolar, hatta. bUtUn eczane
ler (Umurca il!cına(!) ) ver yansın etU!er 
GUnde on bin §işe bile yetmiyordu. Kırk gUn 

öncesine kadar Umurcaya boykot eden bayi. 
ter, şimdi Ali beyin deposundan yalvara yaL 
va.ra alıyorlardı. Fiyat maktuydu. Yirmi Uc:~ 

alıp )1rm1 beşe satmak .. Zaten onların ıla 

vaktlle isledikleri bir kuruıı faz!Uı değil. 
mlydl? Artık başka rakı eablmıyordu. Şa . 

rabm adı '•kırmızı Umurca il!cı., koynağın 
adı "san Umurca lllcı,, ve rakmm adı (Be. 
yaz Umurca 11Aet) oldu-. 

Ali beyin tahmini doğru çıkmıştı. üç .ıı.y 

oldu olmadı yasak da tavsadı, bayiler de 
boş Umurca şişelerine çalkama rakı doldur. 

mak kurnazlığını irt!k!ba başladılar. 
Mukavele mUddeU bitti.. Her taraf kaz.&.. 

nacağım ka.zandı. Sarı Vlyolet gene hidayete 

eremedi, takat bankadaki heııa.bı cariye erdi 
ula~tı. 

Yalnız: ortada bir tek Ragıp paşa. kaldı ki 
bu işin sırrına ölünceye kadar akıl erdireme. 

dL 
Kulaktan çmlasm, k!tıp .Ali bey de o gUn 

edindiği sermayenin geliri ile .bu~ pupa 
keyt y&§amaktadır. 

Aka Gilndilz 
-BtTTl

(Bıt serinin ilk makalesi çarşamba 
giinü çıknıı§ttr.) 
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:Ka11ata daie 
..................... _ ... 

Saliilden sahile 
L U1Gt Pirandeilo'nun son eser. 

lerinden birinde şöyle bir sah. 
ne varnne: yer yüzünde, bir kızla bir 
delikanlıdan maada bütün insarilar 
ölüyor. O kalan çiftin bütün beşeri 

bilgiyi muhafaza etmesi kabil; fakat 
bunu istemiyor, her şeye yeniden 

başlamağı tercih ediyor. !nsanhğm 
şerefi öteden beri bilineni temadi et. 
tirmekte değil, daima uğra§ıp keşf ve 
icad etmektedir. Yalnız şerefi değil, 

saadeti, huzuru da bu didinmede, da. 

ima meçhulün arkasından koşup onu 
malllma çevirmede bulur. Gerçi gaye. 
nin bilmek olduğu zannedilir; fakat 
doğrusu - asıl gaye bilmeğe çalışmak. 
tır .. 

!nsanların ekseriyetine bakılınca 

Luigi Piriödello'nun fikrinin doğru. 
luğundan şüphe etmek kabildir. Çün
kü çoğumuz saadeti hazır hükümleri 
kabulde, göreneğe uyup yaşamakta 

buluruz. İçten çah~ağı sevmiyen, 
darbımesellere, atalar hikmetine bağ. 

lanan bir hayatımız vardır. Dünyanın 
bilgisini bize hazır olarak teklif etse
ler onun _ tarihini de bırakıp - sadece 

neticelerini almağa can atarız. Çok. 
luğa. kalsa insanlık bir adım bile iler. 
lemez, bugüne ~ader4 kurulmu§ mlies. 
seseler, bugüne kadar ed~ilmiş doğ. 
ru, yanlış ~ilgilerle sürüklenip gider. 

Fakat Pirandello yine haklıdır, 
çünkil inaanhğm esas vıuJıflarını ek. 

seriyette aramak doğru değildir . . Da.. 
ha doğrusu insanlığın esas vasıfları 
her ferdde bulunur ama çoğu zaman 
nıhun karanlık köşelerinde gizli ka. 
Jır, göreneğin, korkunun tozlan ile 
örtUIUr. Ekseriyetin istediği hareket
siz, hiç değişmiyen hayat tahakkuk 

edebilseydi o zaman belki bUtUn in. 
sanhkta bir ürperme, bir isyan göril. 
lürdU. Zaten o ha.rekets~. hi~ deği§. 
mlyen hayatı insanların ekseriyeti de 
gerçekten isteseydi, bUtiin görttiıüıbil-

re; r,ıı.ğmen ondan nefret etmes~di-hiç 
şüphesiz ki onu, mütemadiyen yeni 

hamle peşinde koşan azlığa da zor1a 
kabul ettirebilirdi. Bilakis, bütün kor. 
kularma, istihzalarına rağmen o az. 
lığın sözlerini _ yabancı bir memle. 
kette birdenbire ana vatanın şarkıln.. 
rını duymuş bir adam gibi - ta için. 
den titriyerek dinler, kendisi için asıl 
vazifenin o eşi ta.kib etmekte oldu
ğunu anlar ve - pek ala bildikleri bir 
sahili terkedip hiç bilmedikleri bir 
sahlle geçen kunduzlar gibi (1) _ ye.. 
niye, atalar hikmetinin çizdiği sınırın 
dışına gider. 

Nurullah ATAÇ 

(1) Bu teşVih Rerny de Goumont'. 
wıdur. 

Eski Aman 
imparatorunun 

oğlu 
Vuoanlstaııda konfe

ranslar veriyor· 
Eski Alman imparatoııınun dör. 

düncü oğlu prens Auguste Guillaume. 
un Selft.niktcn Atinaya gcıınesi bekle. 
nilmektedir. Prens cumartesi gUnü 
Atinada Alman kolonisinin azalarına, 
pazar günU de Alman nıı.syonaı _ sos. 
yalist partisinin azalarına bir konf e. 
rans verecektir. Prens buradan sonra 
Patrasa giderek oradaki Alman kolo. 
nisine de bir konferans verecektir. 

Misafir Romanya 
denizcilerine 

ziyafetler 
Dün sabah şehrimize gelen Roman.. 

ya mekteb gemisinin misafir denizci. 
lcri, dün Boğaziçinde bir gezintiyi 
mUteakip Heybeli deniz lisesine git -
mişlerdir. Burada şereflerine bir ziya. 
fet verilmiştir. 

Dün akşam saat yirmi ikide Per~ 
palasta İstanbul komutanı Korgene -
ral Halis Bıyıkday taraf mdan 300 kL 
şilik bir ziyafet ve müteakiben bir 
balo verilml§tir. 
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~eni~ qö~E!!: 
Bartalk:ço 

m lÜJşieer-D De ır 
Trenlerimizden birinin lokanta va

gonuna girdim. İçerisi tenha idi. Bir 
masanın başına oturdum. 

Garson beni göı•:.ince yerinden fır

ladı. Yanıma yaklaşarak bir selam ver
di. 

du. 

"- Çay istiyorum',. diyecektim. 
Fakat buna meydan kalmadan, o: 

- Nasılsınız, beyefendi? - diye sor-

- Teşe:Ckür ederim. Siz nasılsınız? 
-İyiyim .•• Biraderiniz ... Zevceniz?. 

Sorgulanna devam ediyordu. müka

Iem: i_lerledikçe anlıyorum ki, beni ga
yet ıyı tanıyor. Bende kendisini hatırh

yacağım. Fakat bir türlü aklıma gelmi

yordu. Bu temiz yüz, bu zeki bakışlar 
bu atik hal?.... · ' 

- İşte şimdi bu işi yapıyoruz! - di 
ye hazin bir tebessümle yüzüme baktı. 

Evvelce acaba vapurlarda mı gar
ısordu? Başka bir seya~1atte mi tanı ı

yorduk;. Belire~. b~ istifhafların doğ~u 
olmadıgmı, aşagıkı &Özlerinden anla
dım. 

- ~ükkanı kapatmağa mecbur kal-
.dık ... Zıyan ettim Ne 1 .. T . ... yapa ımt e-
cellı ... Şimdi garsonlukla hayatımı ka
zanıyorum .. 

Bu derece ilerliyen bir muhavere
den sonra sonra: 

- Siz kimsiniz? Tanıyamadım! -
demeğe cesaret edemedim 

Çayımı ısmarladım; sonra kitabımı 
açarak ok~dum: ve nihayet yemek za
manı.. geldı. Fakat bu m:.iddet zarfında 
aklım fikrim hep onunla meşguldü: 

- Kim bu adam? ... Yarabbi kim? ... 

Sof kumaşdan yapılmış yakası 
numara} " ·r 1 unı ormayı h:ıyalen sırtından 

çıkanyor, yerine türlü türlü elbiseler 

giydiriyordum. Başına türlü türlü mef

ruz şapkalar oturtuyordum. Hayır, ha

yır! Bir türlü aklıma gelmiyor. 

Nihayet utanmayı falan bir yana 

bıraktım. Yemişi getirdiği zaman de
dim ki: 

~ Aflederıiniz. Dalgtnlıfıma bağış
l~~ınız. Sizi hem tanıdım, hem de kim 
0
t uğunur aklıma gelmedi Biz nereden 
anışıyruzo? 

- Sizin mahalle . d b' il 
( - nız e ır a e mut-
agırun sahih' d -·ı . 1 t 1 egı mıydim? - dedi. 
hına ş e 

1
°d.zaman, ismi de, cismi de ak-

ge ı. Sahi· h' B . 
ismi "İ" • . • sa 1

••• u genem 
ri 

1 
ıdı. Maiyetinde yirmi otuz iş-

:ı- ça ışırdr Ki • . 
bulaş k k. • .mı aşçı, kımi çırak, kimi 

1 çr, ımı tablak" 
kend· . h ar olarak... Ve 

ının al ve vakt' h . Güz 1 
1 aylı yerindeydi. 

e ve yeni bi ı· · 
bir f''t r acıvert elbise. gri 

o r şapka . d'-· • 
hatırlı gıy ıgını vazıh surette 

Yorum. 

Sonra bir U d" " 
ri inm· •. g n ukkarunın kepenkle-

ış, uzerin "k' 1 k . Yafta y e ıra ı tır., dıye bir 
aprşrnı"t 

ff'A.T :ı" (, 

'~e oldu'> d' 
·" ıye merak etmiştim. 

• - İşleri bo ld 1 tnıtlerd· zu u - cevabını ver-
ı. 

llalbuki -· 
den -.. ' Ycmegınden ve hizmetin-

"'"mnu · 
nudan ko nıyet beyan edildiğini ko-
l • mşudan · · • d' ar ıse tnü . ışıtır ım ... Bir zaman-

§terıJeri k 
ne olmuştu, t.ı- aynaşıyordu. Sonra 

d · numa 
sa a para mı b r nu Ojrnamıştı? Bor-
hain kadına .. atırmıştı? Bir afeti can 

gon:u 
nu mu kaptır- vererek varını yoğu-

"1ıştı? 

Sorduğurrı 
sualler .. . 

şu cevabı verdi. , uzcrıne, o, bana 

- 4800 liranı 
·ı · ll'lahall • aı elerınde battı. E enın muhtelif 

da 280 müşterim 0~ parlak zamarum-

90 kişi kaldı. Fakat ~uştu. Sonraları 
muşt ·ı . 

tanesinden para ala erı erımden 60 
K. f rtıadırn b. t" J" ım , hal ve vakti y • ır ur u .. 
d erınde old - h 

e borcunu vermedı' 'h ugu al-
. «att· 

maaşı olup da mahk a 200 lira 
• emede yal 

yemın edenler zu!'ıur . an yere 
• • ettı l{· . d 

yık karşısında bir g ·· h . ırnı e taz-
- un apse .. 

magı tercihediyor .... Ver . gırıp çık-
miyorlar.... mıyorlar, ver-

• . . 
Namuslu bi h 

60 k' . r ma all~de 280 k' 'd 
ışınin borc ışı en 

. . unu vermem . F 
statıstık .• Bun . esı.... ena 
Jiyorum ki ay u_n sebebı nedir? Ben bi
mayesı· • ·' nı mahallede, vaktiyle ser 

ıyı vaziy t 
kasap da sırf k e t~ ?lan birkaç bakkal, 
.sünden bat redı ıle malvermek yü

mı§tı.r. bir k 
iizeredir. ' açı da batmak 

• •: bu, sa.de bizim mahallenin de· 
?:f, h:ıt<ln İstanbul se tl · · "h' . m erının mu ım 
L:r tneselesiclfr. 

Hayır! Ben, hemşehriler:me borçla-

Kuledibi civarındaki S1tyu pek kıt Ha nıid:ye çe~mcsi ve Bcrc7wt::ade sokağı nd~ Haberci ile kxmtt§aıılar ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Bereketzar sokağı· artık 
bereketsiz oldu 

Kübik modasının en büyük zararını oymacı ve tornacılar çekiyor 

Galata kulesi için: 
- Seyyah yeri, seyyah yeri, deyip durur. 

lar .. 
İstanbulun TUrkler tarafından zaptında:ı 

daha eski bir zamandan kaldığı halde, hA'A. 
da kullanılan bu tarihi kule, değil seyyahl'l. 
rın bizim bl:e merakımızı celbedecek bir 
kıymettedir. Fakat bu kulenin dibi etrafı 
o kadar bakımsız. o kadar berbat bir halde 
dir ki, tstanbula ayak basan her yabancının 
bir kere de buraya uğrayıp kuleyi görmedt ı:ı 
evvel, bizim gördUğilnıUz manzaralarla kar. 
§ılaştığını dUşllndUkçc, ha.la. yüzüm kızarı.. 

yor, canım sıkılıyor. 
Tarihi eserlere kıymet verdiğimiz, şehir.le • 

daha bir çok benzeri bulunan tarihi çeşme. 
ler için, binlerce liralık lstlmlllkler yap. 
tığımız bir devirde, eşsiz blr tarih! kıymeti 
olan, bu kulenin etrafında, yolların intizamı. 
na, temizliğine olsun !Una etmemiz icap et. 
mez miydi .. Bu civarı gezerken, dalgın dal. 
~ın bunu dUşUnUyordum. Birdenbire, 
bir bir canavar dUdUğU sesile toparlandım. 
Kulenin üzerindeki 1stanbulun dört tarafın. 
na yayılan bu düdük sesi saatin tam 12 ye 
geldiğ;nı iU\n ediyordu. 

DtidUğU duyar duymaz, arkadaşım foto 
J.Jf: 

- Aman artık acıktım, demeye başladı. 
O zaman: 
- .ırızıkc;Jık yok, diye itiraz etUm. Burı .. 

ya kadar gelmişken, lşlm!zi tamamlamadar. 
geri dönemeyiz .. 

lc.tıbindcki Ilnm'idiye çeşmesi 
ba§ındaki sal.-.alilr 

Ve onun cevabını beklemeden, etrafı dc
laşmağa başladım. Biçare dostum da açııııı 

biraz gidermek için belindeki kemerin kayı. 
şını bir dlJ sıktı ve mütevekkil beni takip 
etli. Biraz btemlzde bir çeşme bulunduğıı, 

gün~~te pınldayan sıralanmış yüzlerce ııu 

tenekesinden ve gagıra bağıra blrlb!rl:c çe. 
ne yarıştıran sakalardan belli oluyordu. 

Or:ıya doğru ilerledik, garip bir çeşme tdf 
burası. Du\·ar dıblnde yUkıoelen su borusu 
ırıstlkle uzatılmış ve lllııtlğin ucuna da gene 
demir bir ooru parçası tnkılmıştı. Sakalar 
sıra sıra bu müteharrik çeşme ağzını yakalı. 
yor, kendi tenekt'lerlnl ağzına do~ru tutara!< 
bunlara su dolduruyor:ardı. 

Sorunca ö,;trendlk ki bu su Hamldiye su. 
yudur. Ve biraz ileride, yolun yüksek kaldı
nmJa birleştiği yerde, ~·alnız halka rnahsu• 
bir Hamldlye çc.,mesi daha ,·ardır. Ali ııaka. 
ların r~smlnl alırken, ben de diğer çeşmeye 
do~nı yUrtıdUm. Buradaki kalabalık, ""ml'l. 

S 1 k ı-ın sır11 
kinin üç misli fnzlaydı. u a ma · 

k k tara t.s•,tım 
bek:lycnlerln elinde ufacı Rp 

k i n orada ıız.ın ve çeşme bn;,ına her ya aşanı 
1 ö dUm o zamıın 

zaman kaldığını hayret f. g r · 
k amc\'i yakın 

kalabalığı iki elimle yarara · çe,. • . 
. k ıduın \'C Işın 

dan ·· k bir rncvkıe ııo u gorece o1rnatlı. BJ 
aksayan tarafını anlamam gUç 

Hamidiye suyımuıı 
rulıışu 

do~cl.•. 

radakl su o kadar ince, o kadar az akıyordu 
11 de'd kabın dol. 

ki çe,meye her sokulan e n • 
• kik ıarca beklemf'l<: 

nln arka tarafındaki bir caddeye saptık. 

mıuımı ister istemez da a dım öted 
mecburiyetinde kalıyordu .. BeŞ a b r., 

1 k tııan su, uradl\ 
.!'akalar için ~arıt şarı a 1 

halktan sanki kıskanıJmııtı. .. 
1 

tamamlanınca geri dondtıı-, 
~receklerlm z bir yıtın kız taır.. 

mektrplerinden tıoşaııan 
,.. kaklarda nerllyerck, kule. 

benin kapladı,;• SO 

Burası dog-nı bankalara inen dikçe bir yo. 
kuetu. İsmine de Bereket zade sokağı deni. 
yordu . 

Yc.1 tertemiz, fakat o niııbelte de bozuktu. 

O kadar ki, gerek arkada§ım, ı:erek ben de. 

mlndenberl olduğu gibi, burada da yaya 

-
~Ankara Milzik Oğ-

• 

retmen (Jku:u 
r " Direktörlüğünden: 

Ankara Tiyatro ,.e Opera Oku tuna imtihan la paras1z ,.e 

• t l talebe alınacaktır. 
>9 ı ~ bul -artları Ulus. Tan, Cüınlıuriyet ,.e Alqaın ~a'Zetcleri-

• 
8 

ar ~3 r,.,amha ,·e cuma niiı>lıalıırında inti~:ır e~nıektedir. 
nın naz ' " İ l 1·1 S 1 . T. R .... ) .. ~ .. t~tcklilerin stan m ll3 "e ıır ) atrosu t'JI. ur ugune ,.e 

A 
k racl:ı :\Jiizik iiğretrnen Okulu D:rcktiirlii~iinf! ıııiirııcaatları. 

n 8 "36 Hl" ( 6612) 

başkasının hakkını yi-
rını tanımıyan, . -· • 

. f Jar .dcmıye::egım. Bu vazı· 
}•en ınsa sız .. l b'l' d ce bir şev soy ene ı ır: 
yete karşı sa e . . . 

Aile bÜt~emizi yap:nasını bılmıyo· 

ruz. Kendimiz de batıyoruz, esnafı da 

batırıyoruz ...... 
< va -Nu) 

yazaunı : Habercı 
ytlrUmek lçln dahi Meta mü!'kilA.t çekiyor. 
duk. Burada rastgeldlğimlz ihtiyar bir kadın 
la konu§tum: 

- Her §ey iyi, elektriğimi%, suyumu%, 11-
ğtmlamnız hepsl muntazam, fakat ma ki 
§U yoldan, dlyo dert yandı. KıJ g-ünlefi, ~ 
on kere düşmeden eve gitmek deyme baba. 
yeğltln ktu-ı değildir burada .... 

Daha sonra, marangoz dUkkA.nma benzer 
b!r dükklının önUnde duran Uç kişi daha g6r 
dUk. Bunlardan biri sobacı, biri eskici imiş, 
üçUnctlnUn mesleğini öğ'renmemiz kabil ol. 
madı. Bizim sokulup da arkadaşlarlle konuı. 
ma~n bıı.ş~adığımızı görUnce, biç belll etme. 
den. usulcacık sıvıştı gitti. 

Tornacı yana yakıla anlatıyordu: 

- Bitti aı tık bu ı,, lcCbi'c m:x!ıw çıktığı 
çıkalr, oymacılık ve tornacılık i§l kalmadı. 
Herkesin gözU şekllslz şekilsiz garip şeyler 
yaptırmakta .. Bu zamanda kim gefüdc, öze. 
ne bezene tornacıya iş verir .. 

- Sabret biraz usta lyi olur, inşallah, hem 
bir kilblk modası kazık kakmadı ya dünya... 
ya! <.llyecck oldum. 

- Sı!n ne söylUyorsun bayım, dlye feryadı 
b:ıstırdı .. KUbik modası çolltan hapı yutardı 

şimdiye kadar ama, artık parasızlık modıtsı 
ycrleııtı. •'DUnyada, kUlıik diye berkesin 
uydurma, uydurma ucuz l'ieyler yapmak iş-ine 

ge:lyor da, ondan dolayı b!2:1crc hiç bir l§ 

yo'ttur artık .. Buraya Bcreı<et zade sokağı 
derler, amn, bereketsiz oldu §imdi.. 

Bıı;are adam, Adeta ağlayacak gibi konu. 
guyordu. Yaralannı daha fazla deşmemek 

için ısrar etmedim, bu sefer yanındaki eskJcL 
ye dönduı:n_ 

- Bu 2:Uğürt!Uk, dedim, devam ettlkça, 
herhalde sl2:in işler iyidir .. O da acı acı gül. 

<IU •• 
- Ne mU."\ascbct, dedi. Bizim halimiz de 

kötU artık esltlterlnl herkC3 kendisi dikiyor •. 
Kar§ımuakllerin ikisi de biriblrind('n bet1.. 

bindiler. Ne sorsam, ters cevap alacağım mu 

hakkaktı. Zaten arkadaşım Ali de kulağımın 
dibine sokulmuıı. mUtemadlycn: 

- Açlıktan bayılıyorum, haydi gldellm ar 
tık, deyip duruyordu. 

't'ornacı ile eskiciye birer scIA.m verip gm·l 
döndUk. 

Kuledlbinln ayni bozuk yollarından, ayak 

bileğlmlu bUkmcmclt lçln Adeta mU§kWAtıa. 

ilerleye ilerleye Allnln otomobilini bıraktıt=
mız yere kadar geldik .• 

Otomobilin etrafını bir alay mahalle çocu
ğu sarmı§lı. O kadar ki, kllçUcUk araba ço. 
cuklarm arasında görünmez olmuştu .. Aliye 
bir kere daha kızdınnak için: 

- Bu mı hal yahu, dedim. Çocuklar pek 
§8.§tılar senin arabaya galiba .. 

Fakat dostum hiç kızmadı. BllAki.s gUlclU 

ve: 
- Haklan var, çUnkU benim araba neye 

benziyor biliyor musun .• Hani işportalarda 

tanesi yirmi be§ kuruşa kUc;Uk oyuncak oto. 
mobtıler satarlar.. benim ki de l!;!te bunların 

biraz bUyUtutmUşU zatenM 
Cc\·abını \'Crdl. 
BUyUk dostum Ustat Nlzameddin Nazlfin: 
••otomobilin en fenwıı. ta.banın en i)islnd 

mUreccahtrr .. sözUnü hatırladım ve dostuma 
bu hususta daha fazla takılmadan, yerden 
bitme otomobUe kurutarak, matbaanın yol!.1. 
nu tuttuk. IL\BERct 

Şehrimize gelen 
Alman ~azetecilert 

Dün Ankaradan şehrimiz~ gelen Al. 

man gazetecileri ~refine Alınan elçi

sinin Tarabyadaki yazlık evinde Al • 

man elçisi tarafından bir öğle ziyaf e. 
ti verilmiştir. Bu ziyafette Alman se. 

fareti erkanından ve gelen gazeteci. 

!erden ba~ka bazı yerli Türk gazete

ciler de davetliydi. Yemekten sonra, 

Alman gazeteciler, sefaretin parkın _ 

daki mezarlıkta yatan Alman hurb 
maktullerini ziyaret ederek bir çe _ 
lenk koymuşlardır. 
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KURUN' da 

Son ders 
Asım Us, Harp Akademisi mezunlarına 

dıplomııları verilirken mektebin değcrU ko. 
mutanı l<orgeneral Ali Fuat Erdcnln verdiği 
son ders hUkmUndekl söylevinin yalnız as. 
kcriere değil, herkese lılr ders olabilecek ma 
hlyctte bulunduğunu söylemel<tedir. -

Amm Us, dUnkU gazetelerde çıkan bu söy. 
levln bir parçasını naklettikten sonra diyor 
ki: 

Bu role esaslı kaidedeki "muz.nflerlyet., 
k t llm l ''mu\uftal,fyet,,e, "askerlik., kelime 
&I de nıutıAk urettc ••sıınat.,c rcl·rUceek o. 
ltırsa lttlnıai hnyatuı her :ıhıısında tatbfü 
olunacak bir mahiyet alır. 

lJakJkat halde Harp Akademlılnden Kur. 
may olnrnk tıkan gençler nasıl butün b&Jat. 
ları mUdedtlııcc ciğrenmeğe, dWı~arun her ta. 
rafında olup blt-0n yenilikleri ta.kip t'fmeğo 
meebur lllf'l<'r, umumi h&Jatm herh:ı.ngt bir 
lusmında 'U.zerine vaılte almış olan ht'r genç 
itin do böylfldlr. llattA de,·let teşkUltı harı. 
<'inde olan 1erbcıst mC6lek aııhlplert için do 
t1alnıa. kendi sanat l·e mesleklerini alAknlan. 
•.ılıran yenilikleri yakından takip etmek mu. 
vaffa.klyctın en esaslı bir prtıdrr. Bu t e 
mektc-plerden dlploırın ile rıkıın gentlerfn 
l~lslno girdikleri hayat mektebinde ken11 
lerf.nl mUtemadJyen 3 otı,tlrrnesl demektir. 

Tah il hayatında. olan ge.ntlerln ~tarın. 
da muhtellf Jtlm t;ubclerlndo ihtisası bulu. 
nan öğretmenler, profesörler \'llrdır; bu öf. 
rctmenlcrln, proff!!lörlerln rehb•.'rllğl mckt•·p 
ten rıl.'lıt<'.a. sona erer; bundan sonra bt•r 
genı: ortık kendi kendisinin öğretmeni ye 
kendi kendl~lnln talebc61 olur. 

Hayat mllcadcl('slndo lctirUk, büyük her 
mu·mtraklyet nD('ak ve ancak kendi kendJnl 
yetı,tlrml'A"I Ye kendi kendinln talebesi olma. 
ğı bllenl('r lçlndJr; bu hayatta her muvafta. 
Jdyet kitaplarda okunan kaideleri hayatın 
teerlihelerl lle kıymeUendirerek, muhterem 
Ali Fuat Enlenln dediği gibi, her duruma 
vo her zıı.mana göre en uygun bir surette 
kullanmak yolwıu bulanlar ltlndlr. 

CUMHURiYET' de: 
lstanbulun imarı nihayet 

bafhya bilecek 
Yunus Nadi, bugünkU hUkOmet konağının 

bir müze olarak muhafaza edilmesi flkrlM 
muhall!Ur. Kendisine göre burada anca'< 
muha!n.za edllmest IAzınıgelen bir §ey me\'_ 
cutsa o da Soğukçeşme tarafındaki bUyllk 
kapıdır. , 

Yunus Nadi makaleSiiide şöyle diyor: 
Avrupalı marul \'e muktedir bir miltch.:ıa. 

ısın hnurl:uımğa çalı~tığı .lstanbuJun iman 
plAnı bUtUn ek.illerini alaralc orta)'ll tıkmn.. 
mı, olm.ıLkln. beraber bu şehrin ı.marma ,na. 
yetin '\-C chrln blmılannı yaplDBktıın ba~

lama.kta bilyUk isabet vardır. Ecdadmuz t _ 
tanbuldıı. camlJcr, hanlar \'C bnmamlar yap. 
tırmı lıır. Bu tıırlhl vo mimari Abldclerl biz 
modem nnlny15ıma:dıı. 1çlnde çalışılaaık ,.e 
otunılııeak ~n güzel bln:ılarla. takip l'c lkmnl 
edceeflz. lstruıbul gibi bir beldenin lmarınn 
oradaki alyasl Ye beledi idarenin bUyUk \O 

modem mcrkl'zlerlnin yük!leltllmeslnl mu. 
l•addlmo 3apmıık çok iyi anlayışlı bir harr. 
ket olur, \'O bıı blno.Jar yarınki mamur tıt.ıın. 
bulun lhlt•tıı. nirengi noktalarını t.cşkll ("tow. 
ildir. Tıplcı SiUeymıınlyo cami ı, tq>kı Gnfata 
kulesi gibi ıııeH•ut J1;lnden yüluıelcn.ik f1('hro 
ilk gelenin behemehal gozUnU ~ken muht...•. 
l)('m binalar. ,:\llnuırlnln psikolojik t.oıılrJcrlnl 
bilenler lı;t.ıınbulun gerek hUkflmct \'O ger~k 

ehlr lı;ılcrl ltlbarllo kıwlnll<'nğı büyük blnll. 
lara uygun 301.lara dökutmekte J:'Cellanlye. 
ccğinl pek kolny tııkdlr Nlerler. 

lııtanbtılun imar başlangıeı olarak bu bU. 
~ük sehlr \O idare merkeıJı>rlnl elmdl~e ka.. 
dar bile niçin l'Ürnıde gctlrrocml:ı oldul'tJmu. 
za pşmtılıdır doğnı u. Galiba btan1nılun L 
nuır ıııını hep bird n do alaaığu: diye bun. 
lıırı dalma. t.ehlr c ttik durduk. Hnlbukl bu 

binalar ırın pek kolay olan yer tııylnl mcııe. 
J~I tstaııbulıın um11mi imar pllııındAn hem 
kat'f bir is:ıbeU(', hem l<olaylıkl& tefrik olu. 
nablllrdl, l'ft h!l!ı. da ,·azlyc>t aynen "' tam11. 
men bôylrdlr. Eski BabıAllnln yt'riııe oturtu. 
lacnk muhk>şem b1r hükfimrl konnf-ı tırtan. 
bulun imar plAııını bo7.ma7 .. belki bu ha\'all 
lçln ona csn te~kll r.dH. bta.ııbul ,ehrlııln 

gazetelerde lıııtaııbnl ııarnyı dt'nlle.n 'kf'ndl 
idare bina ı için do vnz.lyet taınamllo bunun 
B) nldlr. 

Her iki binaya gidecek masraflarm onlann 
lııp.sını goclktlnncl<to kun·etU bir Amil ol. 
nıuıı ola.catmı tasan ur bile ctmlyonıı.. Ulr 
kere l tanbnl 'llAyf'tl blnuına deYlet yar. 
dım edebilir. ~it.ekim 90n bulunan lmltAn da 

.:\lall,y<'.nin lstanbıılda sa.tıllM'nk anaları be. 
deUerinl buno. ka.r,J\lık tutmaktadır. Bö) lo 
bU)Uk bir bina aııcak Ut dört 3ılda. )apıl.ı • 
bWr. Yıllık masraf hlssNıl olan dört bc'Ş 3iiz 
bin Ura. nasıl olsa tedarik olunur. 

Şehir aar11yma gr.lliıoo btanbulluların 

kf'.ndllt•rinl U:mısll ooN"ek olan böyle bir blnR.. 
yı vllcmle g&lnnok için ht>r fedakArbğı lhtl. 
y&r edPCCklr.rlndo ııüpb.e yoktur. Büttln ıteh

ro taksim f!dllece.k bo ftıdıık.lrlığm hf'r mu. 
lteUef ba.,ına lıı.'\bet ede<-ek kl5Dlı ç.ıık az \'O 

dddM ehemmiyetsiz bir ey olacaktır. Bu !iti 
l:tl d!!rhal \'8 ciddiyetle f'le almalı. ÇUnkll, 

bir.im gördüğUmU7Aı gllre bunlar, htanbulıın 
bUyülc lmanna h yrrlr bıuılıın~çlar t~kil 

r.dooeklerdlr. 

'\•e nlhnyet arlık bu gUzcl 9clır1 imara ba5 
Jıyalım.! 



HABER-Aktam poet:uı 2 lLKTEŞRİN - 1937 
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Orta tedrisat ,--8-u_g_ü_n~M_E_L_E_K--S-in_e_m_a_sı-n-da ___ _ 
muallimleri arasında SRnema ld!Onyasonnn 2 bOy(Uc yolduzu 

KLARK GABLE - JOAN CRAWFORD 
yeni tayinler Fransızca BÖZIO a•k ve güzellik fllmi 

Kültür bakanlığı orta tedrisat ge 1 yed Elaziz orta okuluna, Mehmet G o·· N .. 
nel direktörlüğü lise ve orta okul 1 Erzincan or~a okuluna, Mehmet U L 
öğretmenleri arasında yeni bir tayin Hamdi Rize orta okuluna, Muzaffer 
ve nakil listesi hazırlamıştır. Bun Milas orta okuluna, Hayri Kastamo ı 
'dan başka bu yıl Gazi Terbiye Ensti nu lisesine, Mebruke Trabzon kız 
tüsü ile Musiki öğretmen okulundan crta okuluna, Behice İzmir kız lise!' 
mezun olanlar da türlü yerlere ta sine, Nuriye Akhisar orta okuluna, 

YOLU 

yin edilmişlerdir. Şükrü Kayseri lisesine, Recep lnc 
Listeyi aynen neşrediyoruz: göl orta okuluna, Celal Ordu orta 
Yozgad lisesi cağrafya öğretmeni okuluna, Zehra Erzurum orta okulu 

Jbrahim Ankara Gazi lisesine, Mar na, Mustafa Mersin orta okuluna, 
din orta okulu yardımcı fransızca öğ Şevki Karşıyaka orta okuluna, Şeha 
retmcni Nureddin fransızca stajyer beddin Kars lisesine, 53.lih Kilis orta 
liğine, Heybeli Deniz lisesi riyaziye okuluna, Hasan Artvin orta okulu 
öğretmeni Salahaddin Kadıköy ikin nar Ihsan Sivas lisesine, Fethiye Zon 
ci orta okuluna, Denizli lisesi yar guldak orta okuluna, Ahmet Bitlis 
dımcı tarih coğrafya öğretmeni De orta okuluna, Zühdü Trabzon er 
rune Muğla orta okuluna, Kula Za kek orta okuluna, Fazlı Tekirdağ 
fer okulu fransızcjl öğretmeni İsmet '" ... Cemil Tire orta okuluna, Feriha 
Izmir kız öğretmen okuluna, Üniver orta okuluna, Tahir Antalya lisesi 
site riyaziye, fizik, kimya şubesi me Buca ortn okuluna, Hamza iğdir 

M · A k ~ l orta okuluna, Hulusi Siird orta oku zunu ezıyet n ara "ız isesine 
'A tv. t k l · · ' lunn, Süleyman Balıkesir lisesine, r ın or a o u u rıyazıye öğretme 
ni Mehmet Ali Trabzon erkek orta Riynziyc rre unlnrı 
okuluna, Eskişehir lisesi türkçe öğ Riyaziye B seksiyonu mezunların 
retmeni Cemal Davutpaşa orta oku dan Hasan Konya lısesine, Mehmet ' 
luna, ehliyetnameli Hasan Antalya Ali Balıkesir lisesine, Remzi Sivas 
lisesi türkçe stajyerliğine, Giresun orta okuluna, Sadık Adapazarı orta 
orta okul resim öğretmeni Arif fz okuluna, Lütfi Karata~ orta kuluna, 
mir Karşıyaka orta okuluna, Hay /\ l...met Arabkir orta okuluna, Hasan 
darpaşa lisesi türkçe öğretmeni Ziya Mersin ort~ okuluna, Sadri Mardin 
Çapa lstanbul kız öğretmen okulu orta okuluna, lsmail Samsun lisesi 
na, Tekirdağ orta okul fransızca öğ ne, Osman pazar orta okuluna, 
retmcni Nazım Burdur orta okulu Memduha Erzurum li.:ıesine, Tima 
na, Adanaerkek öğretmen okulu re ~.in Y ozgad lisesine, Etem Şebinka 
.sim İ§ öğretmeni İbrahim okulun di ıahisar orta okuluna, Enver Artvin 
rektörlüğüne, E.clime erkek öğret orta okuluna, Ihsan Bursa orta oku 
men okulu tabiiye öğrtemeni Bedii luna, Seyid Malatya lisesine, Ham 
okulun yar direktörlüğline. di Tokat orta okuluna, Sayan Tur 
Gaıi EnstiliisU tarih, coğrafya gudlu orta okuluna, Edibe Adana 

mezunlnrı orta kuluna, Şazi Divrik orta okulu 
Gazi Terbiye Enstitüsü tarih coğ na, Feride Antalya lisesine, İsmail 

rafya B seksiyonu mezunlarından Ankara birinci orta okuluna. 
Şaban Eskişehirıı)lınf6ine, Salahaddin Edebiyat B '8eksiyonu mezunların 
M · t k ) S b R dan Nefise Adapazarı orta okuluna, anışa or a o u una, a ri ize or 
t k 1 N · T k Nuriye Ordu orta okuluna, Nazı"re a o u una, un o at orta okulu 

F th. B d k l 1 Uşak orta okuluna, Hasan Fehmi na, e ı ur ur orta o u una, zzet 
Kırtehir orta okuluna, Şükran Sam Elaziz orta okuluna, Münire Ça 
sun QTta okuluna, Zehra Merzifon nakkale orta okuluna, Nuri İzmir Ka 
orta okuluna, Sabiha Bergama orta rataş orta okuluna, Yusuf Trabzon 
ok l J 1~ l N ·11· crta okuluna, Muzaffer Bursa orta u una, c a azı ı orta okuluna 
Süreyya Urfa orta okuluna, ehliye; okuluna, Nisar Konya ı.>rta okuluna, 
nameleri A dereceli Enise Cağaloğ Sadık Adana orta okuluna, Mliha 
orta okuluna, Afife Niğde orta oku Samsun orta okuluna, Aliye Buca 
luna, Hiiseyin Avni Tokat orta oku orta okuluna, Müjgan Tekirdağ orta 
luna, Şevket Jğdir orta okuluna okuluna, Faiz Kadıköy birinci orta 0 

Züh Sıvas orta lisesine, Nureddi~ kuluna, qrcf Eskişehir lisesine, En 
K .. t h ı· · N" ç ver Corlu orta okuluna. u a ya ısesıne, ıyazi orum orta 
okuluna, Veli Sarıkamış orta okulu Musuki öğretmen okulu 
na. mezunları 

Türkçe mezunları Musiki öğretmen okulu mezunla 
Tu .. rkrc B k · 1 nndan lsmail Balıkesir lisesı"ne Be 

:1 se sıyonu mezun ann I • 
Q

1an Ke l dd. B ) k · l" dia zmir orta okuluna, Mela.hat E ma e m a ı esır ısesine 
Sa d t B k 1 ' dirnc kız ög" retmcn okuluna, Du""ndar 

a e ursa orta o u una, Sabahat 
Kadıköy ikinci orta okuluna, Liitfi Afyon lisesine, Sami Erzurum lise 
Y~ ~da~a kız lisesine, Yahya Eskişe sine, Orhan Denizli lisesine Omer 
hır ıl•csınc Et Af ı· · Kütahya lisesine, Ali Erzinca

1 

n orta " , em yon ısesıne, 
Talat Gaziantep lisesine. Şevki Muş okuluna, lsmail Tokad orta okuluna 
orta okuluna, Hasan Ramiz Adapn tayin edilmişlerdir. 
zarı orta okuluna, Sadi Milas orta Garbi Anaaolu 
okuluna, Coşkun Malatya lisesine, 
Tur~ud Erzincan ort;ı okuluna Ne m anevrala 

i §e~ Düzce orta okuluna, Zehra' iz • r 1 
n:ıır kız lisesine, Mustafa Konya lise Orgeneral lzz ettin 
sıne, Necmcddin Adana orta okulu J Z m 1 re gl t ti 
na, Ahmet Osmaniye orta okuluna Ank•ra 2 (Teleto ı ı G bl A H ' "' ' n a - ar na... 

ayri Kayseri lisesine, Hayri Tur dolu manevralannda. bulunmak Uze. 
gudlu orta okuluna, Meveddet Kar re BaşvekAlct veldll ceıAı Ba. 
şıyaka orta okuluna, Düriye Konya yarın bugUnlcrdc Egeye hareket edeceği an. 
orta okuluna, Faruk Mersin orta o la§lımaktadır. Veklller de hatta içinde hare. 
kuluna. ket edeceklerdir. 

M d. A bk Orgeneral izzettin nitti 
ec ı ra ir orta okuluna Tev BU Uk bl "' ( k • Y gar Anadolu manevralarını idare 

i Siird orta okuluna, lbrahim Kü edecek olan Orgeneral luetUn bugün h:mlr 
tahya lisesine, Miikerrem Zonr;ul p:ıstasile lı:mlre harel<et etmiştir. 

dak orta okuluna, Sabri Kıreehir or 
ta okuluna, Selma lqegöl o;ta oku 
1una, Ali Samsun lisesine, Ce!fll Üs 
küdar i.icüncü orta okuluna Burha 
neddin Karaköse orta okulu~a. Meh 
m~t Sarı~a~ış ort<\ okuluna, Recep 
Dıyarbekır Jısesine, Muammer ine 
bolu orta okuluna, Necip Kars lise 
sine, Ahmet Pazar ortn okuluna 
F cvzi Sivas orta okuluna, T e~ 
fik Pertev Tire orta okuluna, Rıza 
Sivas lisesine. 

Tabif ye mezunları 
Tabiiye B seksiyonu mezunların 

dnn Rasim Divrik orta okuluna, Ra 
h:r.ıe Bergama orta okuluna, Müey 

Bir lngiliz filosu 
Çeşmeye geldi, 
mUrettebutı 

k o sobayı gezdi 
h:mır, (Husua1J - Nlyonda yapılan Akdi'. 

nlz anla§mıuıı mucibince Akdenizin kontrolü. 
ne memur de\·leUer, kendi karasularını kon. 
trol eden anlll§maya dahli de,·JeUer liman. 
!arından icabında lsU!ade eclebileceklcrdir. 

"HUkflmellmlzln mUaaadealle ilk defa ola. 
rak bir tnglllz filosu dUn Çc§me limanımı. 
za gelml3Ur. Bir kruvazörle iki torpldod&o 
mUrol<kep olan kontrole memur bu dO!t filo 
zabltnnı ve efradı karaya çıkarak kas.bayı 
gezmişlerdir. 

Filonun amiral gemisi Rcpule lemlndedir •. 

Aynca: Paramount dünya havadisleri 
' -•• > .. ~ ~ ..:.... ' • • • Bugünkü seansar: 2 (talebe matinesi) 4,30 ve 5,30 da suvare Hat 9 da 

Bugün i PEK sinemasında 
KAHKAHA TUFANI - NEŞ'E KAYNACI - ECLENCE MENBAI -

ZEVK FIRTINASI - DONY A KOMi KRALI LOREL ve HARDl 

LOREL HARDi 
ve iKiZLERi 

2 Komik + 2 Eşi ::;: 4 Komik 
Türkçe söz:lü, 2 saatlik daya.nılm az derecede eğlenceli büyük film 

Bugün şaat birde talebe matinesi 

1 

•-- Bugüın s AKA~ v A snrnemasonda 1 . GRETA GARBO ve MARLE NE DJTRICH'in rakibeıi • • • • F R A N C J S FAR M ER ı 

1 
~ADY CHRISTtANSve_J~Eı'1cCREA M E Ş'U M K A o ı N film.inde ıle beraber oynachkJan cınıınde yekta görecduiniı;, 1 

ilaveten: Paramount Jurnal ıon dünya havadisleri - Nyon konferan.sı ve (3 dakika) fBynaı hayret öğretici bir 

iııııı•••ı••••••••• film. Yann ıaat 11 de tenzilatlı matine vardır. ••••••••ı•••m 

ÇARiN YAVERi 

r 
(Komedi Fransezden) 

VERA KOREN 

ve Eski Rusya ve Pariıin gece hayatını 
• IERRE RICHARD WlLLM tasvir eden film . 

Hatayda seçim 
Nisanın on beşine 
kadar bitirilecek 
Cenevre, 2 (Huswıi) - Hatay inti. 

babının 15 nlııana kadar ik:malL ka • 
rarlaştınlmı§ ve milletler cemiyeti na 
,. t .. • 
mına ıntihabı kontrola. memur heye. 
tin te§kiline başlanını!Jtır. Heyete 

Hat.aydan da halk mllmessilleri işti -

rak edeceklerdir. 

Hakh bir mukabele 
Adana, 2 (Hususi) - Hat.aydaki 

Arab mekteplerinde türkçe okutulma
dığından, Türk mekteplerinden de A
rapça kaldırılmıotır. 

Lazklyede kanşıkhk 
Haleb, 2 (Hususi) - Uzıkiyede in. 

tihabatın sonu kanlı ve silahlı bir ee. 
kil almıştır. Başvezir Cemil MUrdllm 
nasihatta bulunmak üzere Llzıkiyeye 

gitmiştir. 

Kömür yolu 
Zonguldağa tren 
Jşlemeğe başladı 
Zonguldak, 1 (A.A.) - Kömür yo· 

lunun Çatalağzı - Zonguldak kısmı

nın ray döşenmesi 18 ağustos tarihin· 

de sona ermiş ve ogün ilk lokomotif hal

kın sevinç gösterileri arasında Zongul

dağa girmi§ti. Bayıni;rlık Bakanlığı 

hattın bugünden itibaren iılemeye ba1la 
masını emretmiş. bugün saat 10 da An
kara.dan gelen ilk yolcu treni istasyonda 
biriken binlerce halkın tezahürleriyle 
karıılanmıştır . • 

İstasyon ve bütün memleket bugün 

baıtanbaşa bayraklarla donanmıştır. Sa- 1 
atl8,45 tc Zonguldaktan Ankaraya ilk 

tren hareket etmi§ ve Zonguldaklılar bu 
meıut hadiseyi de sevinç heyecanlarile 

kutlulamışlardır. Trenin Zonguldak is
tasyonuna giri~ini ve Zonguldaktan An 
karaya hareket edişini limandaki vapur· 
lar ve fabrikalar düdükler çalarak se
limlamrşlardır. 

7.ı0nguldak bugün gene yeni ve bü
yük bir bayram şenliği ya~amı tır. Hat
tın itlemeyc açılma töreninin 29 ilk
te§rin Cumhuriyet bayramında yapılaca 
ğı anla§ılmı§tır. 

Sivas - Erzurum hattı n:vrikte 
Divrik. 1 (A.A.) - Sıvas - Erzu. 

rum hattında ray fer§iyatmm Divrik 
istasyonuna bağlanması münasebetiyle 

•Bu hafta SARAVsınemasında• 
Görülmemit bir muvaffak,ıyetlo gösterilmekte olan ve 1 

GOZEL MA Vt TUNA'nın &henkdar musiki parçalan arasında dJılenen 

~n~~~~~~!~~~u~!! • I 
DEKORLAR .. Eğlenceli ve ihtiraa1ı mevzu .• Velhasıl güzel bir filmde 

bulumnası lazım ıelen bütün evsaf mevcuttur. 

Bilhassa: Bat rolü oynıyan GLAPYS SWARTHOUT'un güzel ve &evimli 
scıi, bütün seyircilerı ıaıyetme.ktedir. 

··---- lJaveten: FOX JURNAL ve KIŞ MODALARI -TCRK Sinemasında 
İki go:.izel yıldızın en güzel filmi 

Kay Francis - Rikardo Kortez 

BEYAZ ZANBAK. 
(Mandalay) (Fransızca sözlü) 

Aldatılmış genç bir krzın aşk ve sefahat yolunda hissi, meraklı, heyecanlı 
1 

macerası. İl!veten Arslan avı ve Çin Japon muharebesi • 

TIY ATROLAR: 
TEPEBA.ŞI DRAM KISMI 

2.10.937 Cumartesi günü ak'amı saat 

~
~~~ıl!lll~ 20,30 da KURU GüRüLTÜ 

· komedi 3 perde 16 tablo. 

lıııl uıı rnııı Yatan Shakespeare türkçe. 
lllllTII~ 1 : i M. Şükrü. 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU ŞEH1R 
TİYATROSU OPERET KISMI 

2.10.937 Cumartesi gUnU akşnmı sa. 
at 20,30 da TOKA komedi 5 perde. 
Y&.%9.n Edvard Burde türkçesi Fikri 
Adil. 

ERTUCRUL SADİ TEK 

Bu gece (Büyükdere) 
Aile Tiyatrosunda (Do 
nanma gecesi) Fa.zar. 
tcsi (Bebek) tem.sili. 

bugün Divrikte bü}'Jk bir tören yapıl· 
mıştır. 

Tören, bUtün Divriklilerin, civar 

kasaba ve köylerden gelen binlerce hal
kın iştirakiyle ve Sıvas valisinin buzu~ 

riyle olmug, halle bu vesile ile büyük 
~evinç tezahüratı yapmı§tır. 

Bagtan ba~ bayraklarla donanan 

Divrik, bu mutlu hadise dolayısiyle en 

büyük bayramlarından birini ya§atnak· 

ta.dır. 

VATANDAŞRııa 
KOLAY ELE GEÇMEZ 

FIRSAT 

- Bir kaç günden beri büynk 
muvaffakiyet kazanan 

25 kısımlık 

Korsanlar 
Treni 
Filmini 

~!!~!~~J 
• Git sen de gör ·-.. Sahibinin Seei artistlerinden 

Meflhur 

Fikriye 
Her aktam en yeni vı 

modern p.rkdarını 

NOVOTNi de 
okumaktadır. 

Fiyatlarda değişiklik yoktur. 
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CDnayet ve aşk ıromaıno Bir elçi Agatha C!ırlaUe'nln bq gUzel romıı.nt (Vı..NO) taratıııdan t1lrk~ye çevrilmlftlr. 

-15-
Padişaha güzel bir kız 

getirmek için yola çıktı 
NORMAN GEL: - , 

.. ~ebin~ekiler: - tpelclt mendil. Pıart 
foyUnde bırçok tı:ıgiliı llralan. Attı yUı 
Franııı fıanıı. Ufak boıuk paralar. 

Uıcrindo asitborik yazılı bir §işe. .. . . Tutolmayao yemin 
pqaro, ]istenin sonuna varmıştı ki. Mora HUkftmetlnln 

Jap, pumağııu eon madde üezrine lnklrazına sebep oldu 
koydu. U:; Franııı fıbrikaıının ditçilUc cerrahlai 

hakkında rekllmı. Bir bot kibrit ku· 
tuau. OUmUı bir çakmak. Bir pipo. Kau. 
çuktan bir tUtiln torbaaı. Yale 1.t1ahta-
rt. 

Çantad•kiler; Keten bir beyu ce
k~t. İlci di9çl aynaaı. Bir panıulc paketi. 
Bırlcaç resimli gıııete. 

ARMAN OtlPON ı 
Ceplerindekiler: - Porföyibıde bin 

frank, on İngiliz lirut. Kutu içil'\de göz 
lük. Fransız boJıuk paraları, ildi mendil 
Bir paket cigara. Bir kutu kibrit. Kar~ 
vizit, kürdan. 

.Çanht~dakiler : Şark ara§tırma cemi· 
yetıne ıtaben yaıılnutı b' 

.. ır ır raporun 
lTIJaveddelerl. Tarihe ait Almanca 'k' • 
ser. Çanak çömleg~ e daır· ·ıc· .. h ıhı e 

ı ı nus a as· 
~~ ta~lo. Kürt ağızlıkları. Çanak çöm. 
ege aıt dokuz tane resim. 

JAN DOPON 
, C~plerinde!dler: Portöyünde 5 tn
~ı.lidı:ası ve 300 frank. Cigara tabakası. 

1
1
1 dı~inden yapılmış bir ağızlık. Bir 

ça,;:mak. Stilo, iki kur§un kalem. 

~~tlarla dolu bir muhtıra defteri. İn· 
gılızce yazdm19 ve tottamham C rt 
Rood imzalı bir davetı'ye F ou · rınıuz bo
z: ukl uk paraları. 

DANYEL KLANSt 
Ce~lerindekiler: Mürekkep lekeli bir 

ı:e~~l. .. stilo (mürekkebi akmaktadır). 
p rtfo!.,Jnde İngiliz lirası, yü.z frank. 
Son curUmler d . e aır gazetelerde yazılan 
hava~islerden keailmi§ parçalar. (Birisi 
ar~~n~kle öldürülmeye, ikisi emniyeti 
s~ustımale dair) bir ev kiralama Jirke
ttnden sayfiyelere dair tafıillt veren 

bit:'.' mektu~ Bir muhtıra dört kurıun 
kalem. Çakı. Tediye edilmi!I U~ fatura 
ve ted' ıye edilmemi§ dört fatura Gor-
don · ı · 
S S ımz~ 1 bir mektup. (Sernamesindc 

. . Mıvator diye ya~lı). Times a-
zetesinin b 1 g 
tnen hall ~ ma~sr. Bu bulrnaea tama-

edılmemış R f'k' 1 • . ihtiva eden . · oman ı ır erını 
İtalya t . bır not defteri. Fransız, 

n, svıçre ve İngiliz boz:ukluk pa. 

dt~ları. Napolide bir oteiin heaabmın te
ıyc ed'ld · ~ · 

b' 1 ıgıne dair bir pusula. BUyük 
ır anahtar külçeıi. 

PaJtoaunun ceplerindekiler: "V eıti 
Yanardağ d • v 
nın U ın a cınayet,, aerlavhah roırıa-
topu~b:;e~eleri. Bir rehber, bir golf 
tistekl bi;ıft ç~rap. Bir diı fırçası, Pa
puıuıa otelın tediye edUmiı hesap 

ıx. 

MiS KER 

İk~l Ç~ntaaındakiler: Dudak boyası. 
ötek~ltara . ağızhğı; biri fil di9inden, 
tabak eh~ıbardan. Pudra kutusu. Bh· 
İki ı~· .1~1r kibrit kutuau. Bir mendil. 

. gı uı lira B' h . Bır sUr· sı. 1r aylı bozukluk. 

kil . U •nahtarlar 
Çük . 

lar, tarlllı:ıhılvuldakiler: Şiıeler, fırçar 
Bir tuvaıe:r vesaire.. ManikUr takuıu. 
il, bir sun çantaaı. tçtt1de bir dit fırl'...a-

ge,r b' r-
11bun. İki rn ~ ır pudrı kutuıu, bir 
ya ve abbapal aa, İngilteredeki akraba-

a.ra y 1 İki roman. İki ah azı ınıı bet mektup. 
İngiliz, bir de il' babın foto~raflan. Bir 

r•nsrz moda mecmu-
aaı. 

Mts Cltty 
El çanta,,ın.dalciler. . 

pudra kutuıu. Bi • Bır ruj ve bir 
r Yale •naht b' bavul anahtarı B' an ve ır . ır taba~ 

bir kutu kibı it. ?1c· '· bir •fı;lrk, 
ı mendil Pi d ki 

otelin notu. Fransızca cı~ • - ne e 
ıus bir k" ilk kit .grenınege ınah-

uc •p. B1r 
içinde yil • frank para çantaıı, 
Fransxz zt ili 'bo on İngills lirası. 

ve ng ı •ukı kl 
haneden k 1 b f . u arı. Kumar 

a ma eı rankhk b. f' 

- Polls arkadaglarımız:dan birinin Sultan Mehmet Tinayı ziyarete gelnıl§U. 
Burayı fethederek muhafaza ve idareyi Fran 

burnu bir koku aldı. Dedi ki: Bu asit- koya vermişken sonradan ııuıı olB.ll bazı 
borik §:ıesi, diğer eşya ile ahenk teşkil hldiıeıer do\ayıaile AUnayı tekrar ele ı•
etmiyormu9. Muayene etmeğe kalkmış. çirml§ti. Mehmet §ehre Jirdiği vakit llmıuıın 
Bir de nenin farkına varsa beğenini- genl~liği kaı;]ıamda o kada.r memnun olmuş. 

tu ki: 
niz? Meğer asitbodk değilmi§ de lcoka- - Din ve devlet böyle bir yerin teahl.rln 
in değil m• imiı şis,edeki 1 den dolayı Turbanın oğluna ~ AUn•Yl tothe. 

Puaro, gözlerini ltoıkoeaman açtı ve den • nıuııl roUte~ekklr olnıaaın! .. demiııtl. 
baıtınr iki yana 15aUıdz. Mehmet, §ehrin gögrUlecek her yerini g:ör. 

~ dükten sonra buranm iki despotunu çağlrttr. 
Jap: Sulh Uzertne yemin ettirecek ve Dtmltrlyosun 
- İyi ama, bu meııel~nin bizr aJ!ka- kızının kendisine verUmeslni fııtıyecekti. 

dar eden mevzula ve taalluku yok ki.. l4& yılı 2 llktc§rln gUnU 479 sene evnl 
bugün elçi ldehmedin eın.lrlerini &}arak yola 

kaptrrmı§ olan bir insan, nefsini kontrol çıktr. Despotlar derhal istenen yeminleri 
kaptırıru§ olan bir insan, nefesini kontol yaptıllU'. Sulhc sadık kalacaklardı. Dlmitrl. 

hassasını kaybetmiştir. TUrlü türlU ~ey- yos da kızını verdi. Füat bir müddet sonra 
Despot verdiği yemini bozdu. Bu, Mehmedln 

ler yapabilir. Ledi Horburg, arzularını yeniden 11.\nı harp etmesine sebebiyet verdi. 
teakin için hiçbir mani önünde ricat et- Hıı.rbi kaunacaklarını umuyorlardı. Fal<at 
miyeeek in,.nlardan gibi görünüyor iş tamamııe akıl oldu. Mehmet bu harekete 
bana. L!kin bu dereee müthiş bir işi ba- Hamzayı memur etti. Mora kanşıklıkiarına 

th'l · nihayet vermesini ve b8fkaldıranlan şiddetle 
şarmağa da <ınU 1 göremıyorum. tedib etrneı;lnl emretti. 
Hem onun böyle bir eilımii işlemesi İl!lyan kısa bir mUddet içinde bastırıldı. 
maddeten ınUrnkiin değil. Anlatılır va- !§te o vakit eleb~ı Tomll.!! padiı;ıaha ha§. 

ziyet değil hulba.. vura.rıı.k affedilmesini rica etti. 
Puuo, daktilo ile yazılmış olan bil· Paclişah bunu tarziye kabul etti. Şartların 

tUn bu k!fltları topladı. İkinci .defa en nıUhlmlerlnden biri Rum askerlerinin 
TUrk kalelerinden uzakla.,mıı.lıı.n, ik.lnclst de 

olarak gö.sden geçirdi. Sonra hepsini vergi olarak senede uç hin libre aıtm ver 
masanın üzerine koydu.Hazin har:in iç m.eleri idi. Tomaıı bUtUn §a.rtlıı.n kabul ettt. 
geçirdi. Fakat vergiyi tedarik edemedi. Bunun Uze. 

- tık nazarda mücrim belli oluyor rina Mehmet ıon de~ce blddetlenerek Ana.do 
gibi.. Ukin ne sebebini ve nede müc- lu ıeferine ha.zırlanırken bu aetert bir sene 

sonraya bıraktı v blz:zat .Mora üzerine yUrU. 
rimin kendini nasıl belli ettiğini s8yliye dU. 
bileceğim .. 

Jap, ~bit bir nazarla Puaroya baktı. 

- Aman, ne diyorsunuz~ Bu kağıt· 
lar size mücrimin kim olduğunu anlattı 

ını? 

Puaro: 

- Öyle sanırım! - dedi. 

Jap, kiğıtları aldı. Bütün maddeleri 
birer birer gözden gc~irdi. Kıraatini bi
tirdikten sonra, kağıtları yine masanın 
üıtUne fırlattı. 

- Azizim Puaro 1 Galiba benimle 

alay ediyoraunuz .. - dedi .. Alay ediyor~ 
sunuz herhalde değil mi? 

- Yok efendim ne münasebet? Ni
çin alay edeyim? Estağfurullah .. 

_ E, ıiı de söyleyin .. Ne dütünüyor-

aunuz, Furnlye? 

Fran•ıı baırnr salladı: 
_ Ben' belki ıptal herifin biriyim. 

dedi. Fakat itiraf ederim kl bu l~stenin 
bize yeni olarak ne öğrettiğini tayın ede 

miyeceğhn .. 
Puaro: 
_ Biz:z:at evvelisine değil... ~kin 

.. .. ha teferruatını nazarı ıtıba-eurmun ı:ı .. il .. 
re alırsak ara.da bir münasebet gor ~-uz. 
Fa.kat tlbif, benimldıi bir farazıyc ! 
Belki de ıldanıyorumdur 1 

- Faruiyeniz herne olursa olsun, 
bunu a"latmanm dinlemek beni fevkalt 

de al!kadır edecektir. 
- Jıvet, bu bir faraziyedir .... Müs

bet bir delile iıtinat etmiyor.... Bu lia
te üzerinde ben bir ıeyin ~eveut c-laca
~ rdum Uındcgum gibi çrk-
6ını umuyo · 
tr. O ıey var. Aa daha masum bir in
aanr itham ve ıüphe altın.da bulundura-

Ah bizimki &':.iç bir meslektir 
caktJm. , b' k k 

1 B na rağmel\ ırço no ta· 
doğruıu uda hlli karanlıktır. Diğer 
lar, naıarım y 

ı d bi.ri hakikati bulmaga dof-
nokta ar a f'' . d d w•ı 

.. • ..ıı r Siz de bu 141r e egı 
ru gotliı u .}"Q • •. .. k. 

. . . 1 Hayır mı? Goruyoium ı ne 
mısınız _ ..:ı Ö 1 . d'gwı'mi anlatarnONım. y eyse 
demek ıste 1 

• • 1 ı 
k d . yolu üıerınde mUstakıl en 

herkes en 1 

çalıısın .... (D~vamı var) 1 

nk önce Korento, sonra !apart.aya uğradt. 
Buraya TUrk muha.fızları y~rleiUrildikt"n 

sonra Ka.strıça geçti. Bur~ı ilk hUcumda 
zaptecllld1. Fakat kale 'bJr ttlrlü ele geçhile .. 
miyordu. 

Yukıın t?rmanan yen!çerller derhal qa.~ 
dU,UrüldQ. Fakat !ııfelmıedi!1 a.zm! kat'iydf. 
OstUste yapılan ıtddeW hUcumlardıı.n sonra 
kale saptedlld! ve içinde bulunan Uç yUz 
BJıker esir edlldl. M.ehmet bu inatçı astlerl 
bir meydana settrttt. Hepsini füdUrtU. Kale 
kunwıdanım cSa Ddye biçttrdi. 

Padf§ıı.Jı, buradan Leontart i5nUne geldi. 
Bura ha.lla ordunun gelnıekte oldu~nu gö. 
rünce tam•mlle bopltmrı Gardlka ka'esine 
iltica etmtıU. Kalede kadın erkek aıtı bin 
insan VIU'dJ:r. İlerllyen aiıwJıller şiddetll bir 
mukavemet gördWor. Kaleye srtJnanla.r, ora.. 
smm ze.ptcdilemlyeceğlni eıımyor Türk asker 
lerlne arnıı.n vermeden ale§ ediyorlardı. 

Fakat bu da çok sürmedi Rumlarm cesa. 
retleri kendilerini kurtarmadı. Sipahiler yıl 
madan korkmadan kaleyt sardılar ve kadn1 
erkek ne kadar lıısan vanıa uır ettiler. Meh 
rnet bunlarra. atfetmedi. Hepsini kılıçtan 
ıeçlrttı. Aıtıor, kendilerine hiç bJr fenalık 

Yapıımadrfı hııJde lıyıı.n ediyor, Uate TUrk or 
dusuna mahvederceslne hücum ediyorlardı. 

A varın kalesinde de devamlı mUaadeler 
oldu. Burada on bin ldfl ealr edllmlıU. 

Mehmet: 

- Sizi de on1ar gibi idam ettlrecefim. 
Dedi. Fakat bunluı öldürtmedi. Yalnı• 

hepsini zlnclrleterek lata.nbula ıönderlp la. 
kAn etti. 

Metırnet, Yunaniatanda birkaç yer daha 
tethettıktf'n .ora Venedlkaıı.hlllertnin fetih 
lertno devam etmek Uııenı aynld! ve Yun&. 
nlııtandaki ı~ıeri Zagnua paşaya brraktı. 

Mora, harpleri uıun mUddet devam ettik
ten sonra Mora rumlaruım hük~meU lnkıra. 
za uğramak suretile ıona erdJ. 

Mora rumları padişaha istedigi oeylerf ver 
dikten sonra yaptıkları yemini tutııalardı 

bunlaMn hlçblrf olmudr. Fakat çok krsa bir 
zamanda bozulan yemin onlara en büyük 
ders oldu. 

Niyazi Ahmet 

Ton+on 
anıcanın 

metresi Seyahat ır ış. 
Parjse a't ~a~toıunun cebindekiler: -------------.....-~.,...... 
bir ipek 

1 
a tı a.rtpo•tal, iki mendil. 

tup b' eta~~ ve Glayds irnzalı bir mek 
ır aapırın tilbü. 

lec]j Horburi 
Et çantasın.'.i k'I 

k t ... • a 1 er: İki ruj, pudra 
u .... ı. mendil B' 
PaJ:ı • ıt 1 : ın franklık üç JcAğıt 

• " 1 ngıliz 1' 
p&ra!an. l:lrr ıraaı. Fıanaıı; boıuk 
, pırlanta yii=Uk. Be' Fran-

a?ı po~ta pulu İki · 
hza i I d • · cıcara eğız:h~ı. Mah 

c n e bır çakı:ıak 
Ba~-,t?undlkn . ,.. · 

er· ~nalcyaj i~in tem bir 
t4k:m.Alt.n aksa... 1 , . 

••" ıav~ bk neaesıwır. ---~ 

5 

Portre 

Vazaırn: ilhan 1aıus 
fçiçe ge~miı büyük, loı aalonlarda mn arka.1Jnda duruyor. İ§te benim göz.. 

yalnız batıma dolagıyordum. Pencere- )erimle beraber kırmızı narin göğsüne 

!ere baıtan a;ağıya yeıil kanav!çelcr aaplandı. lgte nefti boyalı kS.Sesi içinde, 
gerilmitti ve bu kanaviçelerin ilatlerine aiyah çöre otlarile süslü yoğurda ba· 
irili, ufaklı tablolar aaılmıgtr. kıyor. İ§te ate§ renkli turunçlarla bera· 

Tavana yakın yerlerde küçük pence- her yuvarlanıyor .. 
reler bırakılıruıtr. Bu pencerelerden Geri döndüm, sessiz koridorları k~a
yağlı boyanın ıüatüne inen ışık çirgile- rak geçtim. Artık salonlar susmuyorlıı r, 

ri vakit vakit ıırtıma ı..iniyor, omuzla- bütün resimler kollannr açarak, çivile
rımda geıiniyordu. rinde iki tarafa sallanarak, konuşuyor-

Adımlarrmı daha yavaı, daha ıe11i:r; lar. Bir saniye içinde sergi, bir ilk mek· 
atabilmek ve serginin ıükllnunu daha tep bahçesine döndü. Kahkahalar, çığ

az bozmak isin adeta gölgeleşmittim ve lıklar tavanları sarsıyor .• 
içimde, kabının çatlaklarından dışarı Soluk soluğa portrenin önüne geli-
auan bir au hafifliği hissediyordum. yorum .. Kafamın içinde bir uğultu var. 

Birdenbire karırma bir portre çrktı. Gözlerim kararıyor ve elimi uzatıyo
Küçük, 50-60 santim büyüklür:ande, rum. Bileğimi birdenbire yakalıyor, al· 
adt bir kıiğıt üzerine yapılnuş, kara ka· dmnıyorum, onu evvel! çivisinden çı
lem bir erkek başı: Beni önüne çağır- karıyorum; sonra camını, çerçeveıini 
dı ve gözlerini gözlerime dikti: paralayarak yere atıyorum. Elimde ar-

Burnu ile ağzının arası lüzumundan tık korkak, artık sakin (portre) var. 
fazla genişti. Ortasından bıçakla kesil- Parmaklarım simsiyah ve gözleri dar
miş gibi sert !:İzgili bir çenesi vardı. gın f 
İri, kara gözleri vardı. Asıl tuhafı, bana Portreyi, kimse görmeden, gömleğimle 
bir insan gibi bakıyordu. etimin arasına sokuyorum. Ceketimi, 

- Bu resmi kim yapmış? hiçbir şey oJmamış gibi, ilikliyorum. Sa· 
Diye baktım, imzasızdı. Ionl.arı u~arak geçiyorum. İşte l'Oğuk 
- Ne zaman yapzlmış? korıdor, ışte mermer merdivenler ve j~ 

Dedim, tarih sizdi. te aydmhk cadde 1 

Hiçbir kö§esinde hiçbi.r işaret gör- Portre . ~erime yapışıyor, bir ateı 
me.dim. Çünkı:.i bütün köşeler, portrenin parçası gıbı göğsümün kıllarını yakı
saçlan ve gözlerile beraber, simsiyah yıor. Koşuyorum, yokuş iniyorum. 
bir boya ile kaplanmıştı. Fakat bu si· İnsanlar, otombiller bana bakmadan 
yah boyalann içinden o bana bir canlı geçiyorlar. Kimse benden şüphe etmi· 
insan gibi bakmasını biliyordu. O kadar yor. Ben şüpheli bir insan tnıy1m? Ben· 
ki, canım sıkıldı, yürüdüm. den neye §Üphe ediyorlar? f .. 

Sergide o kadar çok resim vardı ki? Evime geliyorum. Perdeleri ırmsıkı 
t~e hiç çiz·gisiz, kalcmsiı ve boyaıız kapatıyorum. Portreyi koynumdan çı~ 
bir çıplak kadın 1 Onu yapan adam yal- kanyorum: Alnr, çenesinin çizgiıi ve 
ntz bir can verememişti. Ama candan s~ç~arr kirlenmiş f Fakat gö.zleri eskisi 
çok daha kıymetli, çok daha manalr g~bı 1 Bana bir dost gibi gülüyor. Eski 
şeyler vercb;Imijti. Görüyorum: Aydın· bır arkadaşımı hatırlıyorum. Sonra kar
lık bir örtünün üstüt:e sıcak bir plaj deşim, babam, ağabeyim hatırıma ~eli
gibi serilmişti. Büyük, gev~ck göğsü iki !.or .. Bir insan elinin bir kağıt pa~iasr 
tarafa sarkmıştı. Hançeresinden başla- 'llzenne bu kadar çok şey, bu kadar bü
yarak kaburga kemiklerinin altına ka· yiJk ve korkunç §eyler koymasına akrJ 
d • erdiremiyorum. 
ar ınen ve orada krvnlrp biriken bir 

çizgi vardı. O kadar dikkat ettiğim hal· Portreyi betonun üstüne atıyorum, 
de bu vizginin kalemle mi, yoksa salo. çiğniyorum, parçalıyorum .. 
nun hesaplı rşıklarile mi yapıldığım --;-;-;---:-:-::--':-'."~fl_h_a_n..:_T.:..:A:R::U:.:S 
anlayamadım. Veni kAX-ıt paral·r-

sonra başka bir resmin 8nünde dur- }ıı; u 
dum. Büyük bir tablo, tepeden tırnağa Eski para~arın mühim. bir kısmı yıp 
kadar uzun • .düz ve birbirini gölgeleyen ranınış oldugundan yeni paralarla bu 
renkli I}lklarla dolu idi. Her noktada nun ~nü ahnmı§ olacağı gibi eskl 
başka bir renk öteki renge sokuluyor, harfh paralar da ortadan kalkmış o 

lacaktır. -
gtilüyordu. Bir ağaç vardı. Sarr yaprak- y 
1r k enf k4ğıt paralar bugu·· 1 d t • ınnı:zı dallı, mor gövdeU bir ağaç ı d "l n er e e. 
Eğer bu ağaca birkaç saniye gözünüzil l ~~ e çıkarılacaktrr. Yirmi beş lira. 
krrpma.dan bakarsanı:ı yapraklan mor, ı ar bası1mıstrr. DJğerJ~rf de pey. 
dalları sarı ve gövdesi kırmızı oluyordu derpey basıldıkçl'l tedavüle konacak • 

v~ renkler, billur bir çanak içinde pi~en _t_ı_r.t;;-;;;-;---;-------..._ __ 
hır portakalı reçeli gibi . kaynıyordu. Kil ta h ya say 1 avı 

Portre: her adımda ör.•:ime çıkıyor- ) br 8b1 f t 
d~. ş~. :ayalı kadifenin altın.dan, 'u ti§- m ve 8 etti 
kın goğsün düğmeleri arasından aynı Teessürle haber aldzo"'nnıza göre 
k!ndar bakışla bana bakıyor ve dişleri- Kütahya ı;aylavr İbrahim Dalkılıç 
n.n arurndan mmldanıyordu: Bozkuş köyündeki sayfiyesinde vefat 

- Bura.day1m f etmiştir. Merhum saylavnı cenazesi 
Oradaydı, orada ı Yeşil kanaviçenin dün merasimle kaldırılmıştır. 

bağn~r .delip fırlamak, göğsüm~ çarp- Büyük Millet Meclisine ve ailesine 
mak ıstıyordu. beyanı taziyet ederiz. 

YUriiyordum: Raif Necdet 
Tepe camının ışığı bir gölün yi.izıüne K 

vurmu~tu. Su bu ışığın altında, içi dı~ esteJlf of n C~naze 
şarı fırlamrı bir yeşil yaprak gibi, ka- merası m 1 
b.arıktr. Tıpkı yetil bir yaprak gibi: De
rın, turuncu yıldızlarla süslü .. Ye~il bir 
çayır ıibi ıslak, kokulu, buhar kavis
lerile ürperen su. 

Portre beni takip ediyordu: Yarab· 
bi, bu k:rndi? Kim bu benim arkamdan 
gelen? Kuvvetli çene kemJkleri ve ka 
kara göz bebeklerilc beni tehdit ede~ 
hu erkek kimdi? 

İ§tc beyaz ayaklarile oynayan kadı-

. Vefat haberini ve eenaıesinin §eh. 
rımize getirildiğini yazdığımız muhar 
rir ve muallim Ra.:.t Necdet Kestelli. 
nin cenazesi bugtin öğle üzeri Teavi. 
kiye camiinde nama.zmın kılınmasını 
~Uteakip Zincirlikuyu asri mezarlr. 
gına götürülmtiı,ıtür. 

Cenazede onu r:evenler, matbuat er. 
kant, muaHimlcr, muaUimi bulundu
ğu M:ı it.epe askeri lisesl muallim ,.e 
talebeleri bulunuyordu. 
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Sahibini ele veren 
sadık köpek ! 

Berezilya ihtilalcileri lideri polis 
tarafından nasıl yakalandı ? 

Köpeğin en bü
yük meziyeti sada
katidir. Sahipleri
ni ölümden kurta
ran sadık köpekler 
hakkında birçok hi 
kiyeler vardır. 

Fakat sadakati yü
ı;ünden sahibinin 
polise teslim olma 
•ına sebep olan bir 
köpek hikayesi her 
halde hiç işidilme
ıniştir. Birkaç haf 
t a evvel Brezilya -
da geçen böyle bir 
vakayı naklediyo -
r uz. 

Luiı Carlos 
Presteı Brezilya 

komünistlerinin 1:-a- Firari ihtiltilci bu. sadakat ifadesi 7xır§tsında d.aya. 

Asiler 
Barselonada 45 
sivil öldUrdUler 

Barsclou, 2 (A. A.) - üs tayyare 
filosu dün öğleden sonra Barselonu 
bomb:ırdıman etmiştir. Tayyareler 
bomba attıktan sonra sokaktan ge. 
çenlere mitralyözlerle ateş açmışlar _ 
dır. 

Şimdiye kadar 45 kişinin ölc'filğü, 97 
kişinin yaralandığı ve 34 binarun da 
kam.ilen veya kısmen tahrib edildiği 
tesbit edilmiştir. 

Asilerin bankeri Musolini ile 
göriiştü 

Cebelüttarık, 2 (A. A.) - İspanyol 
maliyecisi Juan :March Cenova'dan 
buraya. gelmiştir. Otomobille Sala. 
manca'ya gidecektir. 

Maliyec:nin şoförii March'm bu son 
günlerde Musolini ile görüştüğünü 
söylemiştir. 

Filisfinde 
hadiseler 

ııydt. Hiç durma- 1:a'lr.ad1, köpeğini okşadı ve ismini mırıl.dandı. 
dan çalıgan bu ihtilalçi, hükumeti de- mak onu bitirmişti. Nihayet lhast:alan-
virmek için büyük gayretler ıarfetti. dı. Taliine küserek yattı. Ateşler için-

Çıkardığı isyan o kadar mühimdi ki de ölümle mücadeleye başladı. 

Arap eşrafı tevkif 
ed ilerek sürülüyor 

h ükilmet bütün memlekette örfi idare Polis ültimatom üzerine yeniden sı-
An- kı bir gayrete gelmiş, takibata başlamış 

ilan etmek mecburiyetinde kaldı. 
cak Preates yakalandıktan sonra örfi 
idareyi kaldırdı. 

Geçen sene memlekette aşayişi ih
lal eden her ayaklanmanın arkasında 

Presteıin kuvvetli şahsiyeti görül
aü. Nihayet müsbet deliller ele geçi-

ren devlet siyasi neticeleri hesaba kat
madan Prestesin tevkifini emreyledi. 

ihtilalcileıinl.n ruo de Janeirodaki evini 
lJaamağa giden polis makineli tüfekler 

le, bombalan ile teslih edilmişti. Çünkü 
Prestesin evinin adeta bir silah fabri

kası olduğunu ve bu yaman ihtilalcinin 

kan dökmeden ele geçmiyeceği tahmin 
ediliyordu. 

P.alcat birtek silah bile patlamasına 
lüzum kalmadı. Kapılar kırılıp içeri gi-

rilince Presteıin kaçmı' olduğu görül
dü. Bununla beraber araştırılan ev ta-

mamiyle bomboş değildi. İhtilal.çinin 
köpeği her tarafta polislerin önüne 

çıkıyor, yırtılırcasına havlıyordu. ihti
mal iki büyük bir istical ile kaçan Pres 

tes köpeğini evde bırakmak mecburi
yetinde kalmıştı. Yahut da bir adalet 

kaçağının yanında köpeği ile dolaşma
sının tehlikeli olduğunu hissetmiş, kö-

peği geride bırakmıştı. Fakat terkedi
len köpeğin onun ele geçmesinde amil 

olabileceğini ~esaplamamıştı. 

Evi taharri eden polisler her an bu 
köpekle kar~ıla~madan bıktılar tasma -

aından tutarak bir kö,eye bağlayıp işle
rine devam ettiler. 

Polisler Prestesin hakikaten sırra 

kıdem bastığına kani olduktan sonra 

dııarı çıkarlarken köpek gene ayakla
rına dolaştı. Komiser hiddetlenerek: 

- Öldürün ıunu, dedi. 

Bu emir yerine getirilmiı olsaydı 

Prestes el'an daha hür bir adam ola
cak, ihtilal çıkarmak için faaliyette 

bulunacak ve hükilmeti bin bir müşküle 
sokacaktı. Fakat polislerden biri müda 

hale etti. Hayvandan pek hoşlandığın
dan beslemek iç'n bunu kenc',:sine ve 

rilme$ini rica etti. Bu rica kabul edildi. 
Çok geçmeden ihtilalcinin köpeği Rio de 
Jt neiro polislerinin en iyi dostu oldu. 

Bu arada Prestes el'an yakalanama
mıştı. Bir yerde uzun müddet kalamı
yor, hücra bir köıede yirmi dört saat 

kaldıktan sonra diğer bir hücra köşede 
mesken aramağa mecbur oluyordu. O 

kadar ki birkaç saatlik uyku bile onu 
yakalanmak tehlikesine maruz bırakı

}"Ordu. 
Fakat gllnler haftalara münkalip 

oldu. Haftalar ay oldu. Firari bir 
tüd:i yakalanamadı. Nihayet hüku
metin yüksek mahafilinde endişeler his
sedilmeğe başla'.lı. Pofüe bir ultimatorn 
\'erildi. İhtilalcinin ölü veya diri kısa 
bir müddet içinde behemehal yakalan -
masr cmredil~L 

P:estet' ele pelt uza1c!ara kacamamış
tı ama ~etki haJinin sanki lfr gölge. 
si halin~ gelmiıti; yiyeceksiz, içeceksiz, 

uJ.kuauz bir halde delikten deliğe kaç-

tı. O kadar ki isticvap edilenler ara
sında İngiliz asilzadelerinden Lady 
Miriam Cameron ve Lady Hastings bile 
vardı. tecı:(ibeli, aman vermez, insanı 
ilk nazarda anlıyan bir hafiye Prestese 
yataklık etmek ihtima;i olan bütün kim
seleri sorguya çekti. Bu sorguda ne
ler keşfedildiği hiç bir zaman bilinmiye
cektir. Fakat o gün birkaç otomobil 
dolusu polis son ıüratle şehirden dışarı 
çıktı. Şehir eteklerinde o zamana ka
dar biç nazarı dikkati celbetmemiş bir 
evin önünde durdu. 

Birkaç ay evvel o kadar ani bırak
tığı evinden birkaç mil uzaktaki bu yer 
de Prestes bitkin bir halde çökük gözler 
le, sapsarı çehre ile yatıyordu. Kapı 
kırılarak açıldı. 1~erl dalan polis ya
takta yatan bir adam gördü. 

Firari hayatı, ihtilllci liderini çok 
değiştirmişti. İskeletçehreli bir adam 
polise baktı, ses çıkarmadı. Prestesin 
nerede olduğunu sordular. Bilmediğini 

söyledi. 
İkinci bir otomobille gelen polislere 

Prestesin içer.de olmadığı, binada yalnız 
hasta bir adam bulunduğu söylenilcİ. 

Bu ikinci otomobildeki polislerle Pres
tesinköpeği de gelmişti. Hayvan bir sa
niye kapıda durdu. Etrafı kokladı. 

Sonra hastanın üstüne atılarak elleri
ni yalamağa başladı. Sahibini tanımıştı. 

Hasta bu sadakat ifadesi karşısında 
bigane kalamadı. Elini kaldırarak köpe
ği okşadı. İsmini çağırdı. Polis derhal 
vaziyeti anladı. Aradıkları adam, iske

let halinde kalan bu hastaydı. Köpeğin 
sadakati sahibini ele vermişti. 

ı Ç~ RIO E: 
• Geçen bir hafta içinde gllmrük muhafaza l 

teşkilltı, yedisi ölll sek8en bir kaçakçı, bin 
yetmiş fkf kilo g-UmrUk kaça,g-r, elli bir TUrk 
l!raar, bir tabanca, bir tüfekle yinnJ sekiz 
kaçakçı hayvanı ele gec;lrmiştır. 

• Dlln, Afilli Sanayi Birliği idare heyeti bir 
toplantı yapmrş ve bazı kısım sanayide görU. 
len kUçUlme hareketi üzerinde görUşUlmU§. 

tur. Bu iş üzerinde görüşmek Uzcre umumt 
bir toplantı yapılması mubtemeldlr. 

• Reıımt tecrUbeleri yapılan Şirketlbayrl_ 
yenin 75 numaralı yeni vapurlle bugUn da. 
vetıJler gezdirilecek ve vapur kendilerine gö.3 
terflecektir. 

• Yeşllköy havıı istasyonuna giden yol a.s... 
talt olaralc yapılacaktır .. 

• Yeni daimi sergi binasının Taksim .stad. 

yomu yerine yapılması muvafık görtilmek.. 
tedlr. 

• Cumhuriyet Halk Partisi ocak kongre. 
!eri bu ayın onundan itibaren toptanmağa 

b&§hyacakllr. Parti, vilAyet idare heyeti dUn 
toplanarak gerek ocak ve gerek nahiye kon. 
grelerlne alt hazırlıklar etrafında tedbirle?' 
almıştır. 

• Ağustos ayı içinde Daruıacezede 229 ço. 
cı:~. 269 kadın ve S65 erkek varken son hlr 
11.y zarfında mUe39eaeye yeniden 17 c;ocul~. 

21 erkek, 28 de kadın girmiştir. Gene son ar 
lc;lnde b"Jrada 12 çocuk, 26 kadın ve H erkek 

ölmU,tUr. 

(B~ tarafı l incide) 
mumt kA.tlbl Fuat Saba, bu sabah tevki! e. 

dilml§lerdlr. Jialidl ile Fuat Sabanın tevklt. 

leri, Nasıra ı.:omlserl Andrevsin kaUI Uzerlno 
tevkif edilmiş otan tkl yUz kişinlıı derhal 

tahliye edilmeleri Jc;in Arap komitesi tara_ 
fmdan vaki talep Uzerine yapılmıştır. 

KudUs müttUsU yüksek :MUs!Uman mecllsi 
rlyuetınden az!cdllml§tir. 

YUksek Arap komitesinin veznedarı ve A.. 

rap bankasının reisi olan Hilmi paşa kendl. 

sinl tevkife gelen polisler taratmdan buluna_ 
mo.mııı ise de bankanın direktörü yakalan. 
nuştır. 

Tevkif· ' hakkındaki haberler bütUn Fı. 

llsUne yıldınm sUratlle yayılmış ve gittikçe 

büyüyen bir endi§c tevlJt etml§Ur. HükQmet 
her türlü tehlikelere kar:t koymağa h&Zlt'. 

dır. 

HUkflmct memurlarmm yüksek Arap ko. 
mltesinfn bUtUn auuıını çenber içine alma. 

ğa karar vermiş oldukları, fakat komite rel
ist olan KudUstekl bUyük mültUnUn daha 

şimdiden Camii ömere iltica etmi§ bulundu. 

ğu söylenmektedlr. Fftlstindekt bUttin tele_ 

ton muhaberatmın kesilmi§ olduğu rivayet 

edilmektedir. Zabıta ve askert kıtaat son 

ctfrece faaliyet göstermektedir. Şimdiye ka. 

dar bu haberleri teyit eden resmi hJçbt!" 
tebliğ ncşredilmemlştlr. 

Bugünkü vaziyet 
KudUa, 2 (A,A,) - Röyter muhabiri ~-

diriyor: 

DUn ak,,am ve gece, bUttin Ffllstfnde de. 
vamlı bir sükfln hüküm sUrmUştUr. Polis 

ve asker devriyeleri tazlalaşbnlmıştır. 1n 
gillz polisleri ile askerleri, makineli tüfek. 

lerle hususı otomobiller içinde mütema u 
surette esaslı yollarda devriye gezmektedir. 

Öğrenildiğine göre, tevkifi kararlaştmlan 
ınUhlm ı.ıahıslarm !kist mUstema diğ"erlerl 

mandater devlet makamları elindedir. 

• Belediyece yapılan bir ataUstlğe gö~ 1 
nisan, mayıs, haziran ayları içinde İstanbul. 

da 1270 çltt cvlenml§Ur. 

• Alacahöyük ha!riyatınr tetkik eden ta. 

rlhçl Alimleri yer köyden §ehrlmlze hareket 
etrniıılerdlr. 

• MUzeler idaresi Fransız eski eserler 

ensUtUslle mUıttreken eskl Adliye sarayı 

ar8411mda aondaj yapmak mUaaadeslnl al. 
mrııtır .• 

• İdareye alt ı11e.r hakkında. vekA.lete te. 

ma.ıılarda bulunmak Uzere Ankarayıı. gttml1 

olan lnhİSarıar U. mUdürü :Mltat Yeneı §ehrl 
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"' 

Harp görmeden ölen 
talisiz general 

Amerikanın 
mütehassısı 

bile 

en büyük sevkulceyş 
harpte miişablt olarak 
bu lunamamıştı 

Geçen gün Löndranm büyük hasta
hanelerinden birisinde, Amerikan ordu 
sunun en tanınnuş geaerallerin.den ve 
sevkülceyş mütehassıslarından Klinton 
- Fals ölmüştür ve bu ölüm gerek A
merikada, gerekse İngilterede büyük 
bir teessür uyandırmıştır. 73 yaşında 
olan bu generalm hayatı, hiç bir zaman 
unutamadığı bir facia ve talisizlikle 
muhattı. 

Filhakika general, lo:itün arzusuna 
rağmen harbe istirak etmek şöyle dur
sun bir tek küçük harp görmek imka
nını bile bulamamıştır. 

1898 de, Amerika - ispanya harbi 
ee.nasında, o zaman genç bir zabit olan 
general Falls'in alayı Porto - Ricoya 
gönderilmiş ise de,oraya geldikleri za
man Amerikan bayrağının kale üzerin
de dalgalandığını ve harbin durduğunu 
görmüşlerdir. 

1904 de Türk - Bulgar gerginliği
nin son derece artmış olması hasebiyle, 
Genç yüzbaşı Falls müjahid olarak İs· 
tanbula gelmiştir. Fakat bu harp vuku 
bulmamış, buna mukabil Japonya ile 
Rusya arasında harp başlamıştır. Bu
nun üzerine bir harp görmek ateşiyle 
yanan yüZ'başı Fals, ora.da vazifesi-

ne devam etmek ·Uzere müdafaa neza
retinden müsaade istemişse de istidası 

aylarca Vaşingtonda sürüncemede kal
mış ve nihayet izin gelip de Fals İstan

butu terkedince, bu defa da Port - Ar
türün düştüğünü ve sulh muahedesinin 
imzalandığını "tees~:.irle .. öğrenmiştir. 

Her ne bahasına olursa olsun, 1912 
de, Balkan harbinde hazır bulunmak 
istiyen Fals alelacele müsaade alarak 
Amerikayı terketmişse de birçok idari 
müşkülat onu Karadağda kalmağa 

mecbur etmiştir. 

Umumi harp esnasında Fals, BrUk
sele gelmiş, fakat Belçikanın payitahtı 
hemen o gün Almanlar tarafından işgal 
edildiği için, şehri terketmek mecburi
yeti hasıl olmuştur. 

Bunun üzerine Amerikadaki vazife
si başına çağmlan general, 1916 da bir 
kolordunun başında Meksika cephesine 
gönderilmiş, fakat bu iefa da, gerginlik 
izale edildiği için talisiT general mezi-

yet ve liyakatinin göstermek şöyle dur
sun bir tek hakiki top sesi bile dtlyama 
mıştır. Gerek Meksika ikliminin tesi
riyle, gerekse inkisarıhayalin verdiği 

teessürle hasta &:.işen general Fals, u· 
zun bir hastalıktan sonra iyileşince 

1918 de bir fırkanın başında Fransız 

cephesine hareket etmiştir. Fakat 
Brest limanına geldiği zaman hastalığı 

nüksetmiş, bunun için esasen bitmek 
üzere olan harbe iştirak edememişti. 

Son Habeş harbinde hazır bulun-

mlze dönmUştUr. İnhisarlar mUdUrü Ankara. 
da, yeni tUtUn mahsulU ve plyasala.rr hakkın. 
da vekA.Iete izahat vermlı;ıtir. 

• Maarlt vekAletl 1937 _ 1938 ders yılında 
llkmekteplerde okutulmak üzere kabul edilen 
kitapların isimlerini mekteplere bUdinnJ§tlr. 
İsimleri bildirilen kitaplardan gayri kitaplar 
ders kitabı olarak talebeye aldınlmıyacaktır. 

• Geçen sene lstanbuldakl diş tablblert için 
açılan tekA.mUI kursu bu sene de Anadolu ve 
Trakyanm muhtelit şehirlerinde çalışmakta 
olan diş tablbleri için açıtmıı;ıtır. 

• Vatl Muhlddln UstUndağ dUn de Kara. 
klSydc meşgul olmuş \'e Karakl:lyün alacağı 
§ekll tayin edilmiştir. 

• Yeşllköy hava istasyonu yeni bir oekle 
sokulacaktır. 

DIŞA RI OA: 
• Hitler İtalyan b:ı§veklti Musolininin da. 

vetinl memnuniyetle kabul ettiğini ve ilk 
fırsatta :Musollnlnln ziyaretin! iade edeceğini 

İtalyan başvekiline resmen blldlrmlştir. 
• Mısır kralı Faruk jimnastik yaparken 

bir kaza geçlrml§ ve ayağı burkulmuştur. 

Kral bir kaç gün sarnydan çıkmıyacaktır. 
• Atına rasathanesi dUn gece sa:ıt 10,84 

de merkezi §lm:ılden 210 kilometre uzakta 
bir zelzele kaydetmiştir. AynJ saatte GQlo 
civan ne Taso7. aduında. hafit aanrmtr hlıısc. 
cıum11ur. 

General Clinton • Fall8 
masına doktorlar müsaade etmemi§ler
dir. 

Nihayet, bun.dan birkaç hafta evvel 
kendisini oldukça iyi hisseden general, 
Uzal Şarkta, Çin ordusunun harekatını 
takip etmek üzere A'Tlerijcadan hare
ket etmiş ve bazı müzakerelerde bulun· 
mak için Londraya uğramıştır. Fakat 
mukadderat tekrar inadını göstermiş ve 
zavallı general hasta düşerek birkaç 
gün evvel rahat döşeğinde ölmüştür. 

MUtehassıslar tarafından, Amerika
nın en güzide stratej'i olarak tanınan 
general Fals işte böylece, bütün arzu
suna rağmen, bir tek harp görmeden 
hayata gözlerini kapamıştır. 

Mareşal 
Fevzi Çakmak 

(Baş tarafı l incide) 
danları, mevki kumandanı da k&r§t
lamıya gelmi§lerdi. Mareşal Fevzi 
Çakmak ve maiyeti askeri kıt'alar ta. 
rafından sc18.mlandı. Bando evvela is
tiklal ve sonra Elen marşını çaldı. 

Bundan sonra Türkiyenin büyük ma.. 
reşalı halkın sUrekli alloşlan · wem.. 
da otomobile bindi. Bera.berinde u.. 
nan bliyük erkan~harbiye reisi gene. 
ral Papa.gos bulunuyordu. 

Heyet doğruca. Atinaya hareket et. 
ti. 

Atinada, yollarda, hallt mütemadi. 
yen dost memleket misafirlerini al
kışlamaktaydı. Misafirler Büyük BrL 
tanya. oteline indiler. 

Mareşalın Atin:ı.da iki gUn kalacağı 
söylenmektedir. 

Hırsızlar kralı 
evlenemedi ! 

Hırsızlar kraliçesiyle dUğUnUnde 
Polisler baskın verdi 

Geçen pazar günü, Parisin en §Ik 
barlarından birisinde, emsali • nadir 
görülür mutantan bir düğün merasi -
mi yapılmışsa da, eğlencenin en COf-
kun bir anında polisler içeriye hü. 
cum ederek yeni evlilerle davetlileri 
karakola götürmüşlerdir. Çünkü g\1. 
vey çoktanberi polis taraf mdan ara
nan fakat bir türlü bulunamıyan ''bey 
nelmilel hırsızlar kralı,, Lehistanlı 
Herman !Katz, gelin de ayni §Öhrete 
malik meşhur bir dolandırıcı, davet. 
lilerse her ırk ve milliyette hırsız, 
haydud ve yankcsicilerdi. 

Herman Katz, uzun zamandanberi 
kendisiyle birçok sergüzeşte atılmıg 

olan güz.el dolandırıcı Klaraya &şık 
olmug ve bu aşkını itiraf edince ev. 
lenmeye karar vcrnıi§lerdir. Böylelik
le "gayet iyi anlaşmış bir aile "kura.. 
caklar, i5lcr daha. iyi yürüyecekti. 
Düğünün, şöhretleriyle mütenasip 

bir şekilde yapılması dti§ünülmüş ve 
bunun §Ik bir barda icra edilmesinde 
hiçbir mahzur görülmemiştir. 

Fakat aksilik işte! Polis çoktan be
ri arayıp bulamadığı birço!c hırsız ve 
dolandırıcıları bir arada yakalamak 
fırsatını kaçırmamış ve düğünün en 
cümbüşlü bir anında baskın vererek, 
bu güzel düğünün ahengini bozmuş -
tur. 

Davetliler meyanında bulunan gtl -
zel ve çok şık bir kadın, bu şıklığmm, 
daha bir gün evvel Parisin en meşhur 
kadın terzisinden çaldığı üç elbise. 
nin • işi sağlama bağlamak için - üst 
üste giyilmesinden ileri geldiğini it'L 
raf etmiştir, 



ol maclarına 
~ 

on beş gün 
s ra başlanacak 

Ajan'"ık ve hakem işleri rıasıl halledilecek? 
İstanbulda futbo! şompi~onluk mü- olduğumuz gibi_ İstanbul Futbol aj:ın-

~abakJ.larına 17 birinciteşrindc başlan. lığına eski sporcul:ınmızdaıı Süleyma-
m ... ı tekarrur etmiştir . ·• 

niyeli Orhanın bir iki gün içinde tayin 
Bu st:neki mü-abakala; da. - geren d' 

:s eı:lileceği söylenmekte ır. 
seneki gibi • gene bir devreli olacak, 

Diğer ta:aftna bu seneki maçları ida. 
bu müsabakaların dört baş timi, üç ay 

re edecek olan hakemler meselesi de bir 
sonra başlıyacak olan m ili kümeye ay_ 
rılacaktır. ~ kmaza girmiştir. 

Önümüzde cm beş giı.ı g bi kısd bir 
zaman kalmış olmasına :r;ağmen Zel~i Rı 

.zanın. istif~asiyle boşalan istz.nbul Fut -
bol nJanlıgına henüz hir kimse t' .

1 
_ 

• • ;s ge ırı 
mcmıştır . 

Bu bir kar ·· · · 
3 gun ıçınde de bu vaz'fcye 

kimse tayın· dil . 
c mıyecek olursa Türk 

Futbol Fed,. 
rasyonu; spor kurum:ı ni • 

.zamnaınesi 'b' .. 
mucı ınce, kluplerimizin 

murahhaslarını davet ed:rek fil .. t'' .. 
tan · s uru 

_zıın edecek \•e kararlaştr:ı:mış olan 
tarıht .. 

e musabakalara başlaı.acktır. 

Maamafih - evvelce de haber vermiş 

İstanbul mıntakasr, gerek l'k maçta

n, gerekse milli küme :nüsabakaları 

için • ikemlere üç lira vereceğini bildir_ 

:nişı geçen sene rn:Jli küme karşılaşma

larında on lira alan hdker.k~. bu fiyatı 

kabul etmiycrek, bu seneki maçları ida. 

c": :niyecekler"ni bildirmiştir. 

Bal<ırköydeki 
futbol maçı 

Bu pazar, BakırkllY BarutgtlcU A ve B t.a. 
kımlnrlle Davutpaşa gençleri arasmda Ba. 
kırköyde, GUç aıanında ınaçlar yapılacaktır 

Pariste i tenis 
urnuv sı 

Ş piyonluğunu erkekler arasında 
Yugos av Puncek, kadınlar arasında du 

Fransız Murlhleu kazandı 

Pariste ua 1 b 
J pı.an eynelmil:I ter.is 

turnuvası macıar k 
tek er!<ekl ~ ı ço htyecanlı olmuş, 

er ara:ıında ., . 1 v 

muvaffakıy tı· ~ampıyon ugu, 
'':ıaltl d e ı karşılamalar yapan ve 
.ı: e e Ç" r 
6-4 2-6 6_

2 
ın 1 Klıo - Siu - Kie'yi 

g~:ı:ıv ~ ' 6-2 rn;ığlup eden Yu 
., uncek kazanmıştı. 
Kadınlar arasında F 

Mathieu şampiyon 1 ranc;ız rr.J.d;ıo 
o muştur. 

. • nlan gör>:.ilmektedir. 
"'ampıyo 

vanın ı.: • ·ıcrimizde bı.: turnu-
k ndakı resmı 

Yu a ğda Çinli tenisçi Kho- Siu 
üstte sa 

il solda da turnuvanın 
I{. Eoussous e 

ıe. 1 Puncek, Fransız 
. onu Yugos av 

şampıy ·ıe korde çıkar~en; alt-
E tro ve Petra ı . . . . 

ov v da kadınlar bırıncısı 
t k. fotografta . . .. 
a ı 1 • müsabakanın ıkır.cıs: 

madam Mat.ııeu ...... 
1 Valdene goruluyor. 

matmaıe 

Bu haftaki güreşler için 
Bulgarlstanden bir 

Türk pehlivanı geldi 

Deli.ormanlı SUleyman 

Geçen haftaki milli güreş takımı. 

mızın müs:ıbakalarr dolayısiyle bu pa. 
zara bırakılmış olan profesyonel ser. 
best güreş karşılaşmaları yarın Tak. 
sim stadyomunda yapılacaktır. 

Hindistanlı, Yunanlı ve İtalyan peh 
Jivanlardan başka, dün de şehrimize 
Deliormandan 105 kilo ağırlığında ve 
1,90 boyunda Kel Solo ismiyle tanı. 
lan meşhur Süleyman da gelmiştir. 

Bu vaziyet karşısında yarınki maç. 
lar için fiU program hazırlanmıştır: 

Mülayim • Faddal Muhamed. 
Tekirdağlı v Panagos 
Deliormanlı Silleyman - Galatis 
Deliormanlı Süleyman Türkiye baş. 

pehlivanı Hüseyinle ikinci Mülayimi 
de birer müsabakaya davet etmiştir. 

Bu geceki 
güreşler 

Kadıköy spor klUbUnUn tertp cttlği gUre§ 
maçları bu gece sa.at 9,30 da Kadıköy SU. 
reyyo. alncmaaı bahçesinde Pera - K8.dıköy 
spor k!Uplerl arasında yapılacaktır. J3U gU. 
zel gecede mıııı gUreş takımımızın değerli 
güreşçllerlnden Yaşar, Saim, Mersinli Ah
met, Samsunlu Ahmet, Çoban, BUyUk MU'J
tafa ve Yusuf Aslan bulunacaktır. 
KadıköyUnde böyle bir güreş maçının ilk 

defa olmnSt dolayıslle çok heyecanlı ole.cağ: 
zannedilmektedir. 

-Serbest sulun 
Hayret! 

Son zamanlarda bazı gazetelerde çı
kan yazılarda eski atletizm antrenöril 
''Herbert Levis,, in Melih gibi bir at
lete daima ehemmiyet verdiğini ve bu 
gençle eskidenberi çok meşgul olmu§ 
olduğu söyleniyordu. 

Her nedense bu artık çürümeğe yüz 
tutmuş sayfaları karıştırıyorlar acaba 
neden? 

Yoksa şimdi bu zavallı sıska denilen 
fakat daha geçen seneye kadar bize iyi 
dereceler yaptıran adamı arıyorlar mı? 

Demek ancak şimdi yaptıkları yanlışı 
anlıyorlar. O zamanlar Levisden fena, 
ondan sarhoş.ondan kötü antrenör yok
tu; şimdi de methine mi kalktık! 

Bazı mühim spor muharrirlerinin 
Herbert Levis aley!1indeki makaleleri 
daha unutulacak kadar eskimedi zan
nınclayız : 

"Sporun S ini bilmiyen kimyager an
trenör,. djye hakkında yazı yazılan ada
mın şimdi nasıl oluyor da kıymetini an
lıyoruz! 

~liil slYııraıton ©>'{Çom©>bDU 

lngiliz George Eyston 
Vatandaşı M. C mpbellin 

rekorunu kırmaya çahşıyor 

Karada Maviki.ış isimli otomobiliyle 

denizde de gene Mavikuş narrunı verdi 

ği kano otomobili ile dünyanın bütün 

rek~rlarıru kmnağa muvaffak olan İn

giliz binbaşısı Sir Malcolnı Campbell'in 

karadaki rekoru olan saatte 301 kilo. 

metreyi aşmak üzere gene İngiliz spor-

f 

culnrından George Eyston yeni bir ara. 
ba yaptırmıştır. 

G. Eyston, pek yakında yapacağı bir 
tecrü!>e koşusunda M. Campbell'in 301 
kilometrelik rekorunu kırarak saatte 
400 kilometre kat'dicceğini.f.öyleıni.ştü:. 

Yukarıdaki resmimfade G. Eyııtonun 
yeni otomob:li görülmektedir. 

Sonbahar at Yarışları 
Burs& 30 (Hususi. muhablrimi!i'1Mt ~ 2 ine! : Eskişehirli !smaıı GUvenin Jwrağı_ ••• 

hafta sonbahar at ~an ~rın·~ .ı.}ı!r!Jl!l.i [ı ı 3 ünctl: B(gııll 4 raılliiun Ear~m ~ 
Atıcılardıı yapıldı~ Havanın kapalı olıJ?.p.sıoı. üçll.ncU hcncmuıp koşusu; (Bu koşuya altı 
rağ'men Atıcılrdo. haylice kalabalık bir ııe. at girdi , 
ytrcl toplanmt§tl. Bu koşularda alman dere. 1 inci Emin Uru§Ull atı, t inci: Susurluk.. , 

lu Şaban Atlmm atı, 3 UııcU: Adapa.zarlI Ah. 
met COJlkunun atı, 

celeri na:ıC"ıya yazıyorum: 
Birinci koşu: (Bu ko§uya 3 tay girdi) 
1 inci: Balıkesirli Ahmedin tayı, 2 inci 

lneg!lllU Hasan .'MuUunuo tayı, 3 UııcU: .'M. 
K. P§. h Fchmlnln tayı. 

İkinci koşu: (Bu koşuya 5 at girdi) 
l inci Karacabeyli Keme.J AksözUn atı. 

Kaıra~tYımrrlYık 
ma.ıçnaıro 

Atatürk büstü 
turnuvası yarıda 

kaldı 

Karagümrük stadında federe olnu
yan klüplerin tertip ettikleri Atatürk 

büstü turnuvası maçları ban itfrazlar 
yüzünden akamete uğramıştır. 

Turnuvanın heyecanlı bir safhada 

yanda kalması üzerine takımlar araSJn· 

da şiddetli bir rekabet hasıl olmuş ve 
iddialı maçlara vesile teşkil eylemiştir. 

Bu pazar g:.inü bu cı;mleden olmak 

üzere Fatih Akınsporla Fatih idman 

takımları karştlaşacaklardır. Büst tur

nuvasının namağlup takımı Akınspor 

önünde genç elemanlardan kurulmuş o

lan Fatih takımının nasıl bir netice 
alacağı müphem olup, Karagümrükle 

Darüşşafaka arasıda cereyan edecek 

son maça da büyük bir ehemmiyet ve
rilmekte.dir. 

Mlisabakaların programı şudur: 

Saat 10,30 Akınspor - Fatih B. 
takımlar. 

Saat 12 Türkgücü - Kara gümrük 
B takımları. 

Saati 4 Akınspor- Fatih A ta
kımları. 

Saat 16 Karagümrük - Darüşşafa

ka A. takımları. 

4 Uncu Koza. ko§UBU: (Bu koııura dokuz 
at girdi) 

1 incı: Gönenli Nazil Atabeyin lnsratı, 2 

Jncl: M. K. P§. Jı :Ahmet Çelebinin 11.U, ıı Un 
cU: Susurluklu Şaban ..AUmm atı, 

İkinci ko§u 3 Te§rinleYvel pazar günU ya... 
pılaeaktır. 

Atletlere 
madalya verildi 

26 eyltll pazar gUnU yayılan atletizm. teş. 
vllt mUsabakalarmda birincilik alan ıs nUct..e 

bu mUSnlınkayı tertlp eden halkevi spor ko. 

mltcsi tarafından madn.lyeler verllml§tlr: 

Bu arada da bölge asbaşkanı Bursn sporcu. 
lannm memleket içinde kazandıkları mu. 

vatfo.klyett.ım ,bahsederek mlllJ takım' iki at 

Jet Yeren Bursa aUeUerlnl tebrik etmiştir. 

.. Serbes güreş 
müsabakaları 
Haber almdığınıı göre; 8 Uktcşrln pazar 

gUnU tznlkte C. H. P. tarafından tertip edl. 

len btlyUk gtlreş müsabakalan yapılacaktır. 

Ve bu gtlre§lere de TUrkiye serbest ğ'Ureş 

oamplyonu Tekirdağlı Htlseytn, MtllAytm, ve 
Yarım dUnya gibi gUreşçller de iştirak ede. 
ceklerdlr. G. 

Tekirdağlı Mülayimi 
yendi 

Ynlovnnın bir köyünde yapılan sün. 
net dUğij.ntinde Türkiye başpehlivanı 

Tekirdağlı HilE:eyinle, Türkiye ikinci. 

si Mülayim kş..r§ı!aşmışl.ıır ve müsa

bakanın yirminci dakikasında Tekir. 

dağlı Hüseyin rakibini mnğlub etmiş. 
tir. 

Galatasaraylı 
fotbol~u lar 
lzmite gidiyorlar 

Demek oluyor ki ancak Amerikan ga
zetelerinin LevM metihleri bizim aklı
mızı başımıza getirip yaptığımız hatayı 
anlattı. Eğer o beğenmediğimiz sıska 

uzun antrenör hata burada olsaydı hiç 
-;üphesiz ki bu seneki Balkan olimpiyat 
lannda Melih gibi daha ne gençler siv
rilirdi ! Ne yazık ki atletizm federasyo-ı 

nu bunu anlamıyor veya anlamak iııte- 1 11111.Jlll:~~~=-==;;;~:;;;;.~ 
mtyor. l 

Galatasaray klübü futbol takımı ya

rın sabah İ.zmite gidecek ve orada Ak
yeşil kjlibiyle bir müsabaka yaptıktan 
sonrn ak~am fü:eri şehrimize dönecek
tir. N. K. 



( Biliyor musunuz? 

Firavunla? 
zamanında 
eerrahlar 

Bir müddet evvel Mısırda 
yapılan araf:tırmnlar esnasın _ 
da, Firavunlar zamanından kal 
ma birçok ccrahi aletler bu • 
lunmuştur. 

* 

Bingaledeki yerli kadınlar, 
son senelere kadar dul kalmca 

kocalannın kafataslarını göğüs 

lerinde taşırlar ve bunu bir u 

ğur ve şeytanlara karşı korun
ma vasıtası telakki ederlerdi. 

Bu adet bazı köylerde hal~ 
caridir. 

Şu Amerikalıların ne garip 
adamlar olduğu malCımdur.lşte 
buna bir misal daha. Zengin bir 
Amerikalı inşa ettiği hususi ve 
kocaman bir tayyaredeki bü
tün oturacak yerleri kaldırt

mış ve burasını bir kayak salo
nu haline getirmiştir. 

Bin metre yükseklikte kay 
mak istiyen sporcular o kadar 
çok ki, fiyatlar bizim para ile, 
bir saat için 100 lira olduğu hal 
de, herkes aylarca evvel, yerini 
kiralamaktadır. 

Böylece, açıkgöz Amerikalı 
da bu buluş sayesinde dünya 
kadar para kazanmaktadır. 

Kara~öz ve 
fransız bebek lerl 

Fransızlarda da, 
Karagöz şeklin
le kartondan ya 
pılmış bebek leı 

vardır ve bun
lar l 7 59 sene-

~ in.de ilk defa o· 
!arak Pariste 

gösterilmişti. O devrin gazetrle 

rinden biri, hadiseyi şu satırlar 
la anlatıyordu; 

"Pariste bazı sahnelerde yeni 

bazı bebekler türedi ve bunlar 

çocuklan değil büyükleri eğlen· 

dirmektedir 1 Bu garip mahlu!c

lar kartond:ın yapılmıştır ve oa 

caklarile kolları müteharrik ol · 

duğundan bu bC'bekler dans ~t

mekte ve bir çok hareketler yap 
maktadırlar .. " 

Bu bebe!cleı', o devirde Paris 

te büyük bir rağbet görmü~tü. 
Fakat bu satırları yazan gazete 

muharriri eğer o devirde bir de 

'DJrkiyeye gelseydi, Karagözle 

Hacıyvatın valnız dans ve hlre

ket yaptıklarını değil konuştuk 

lannı da görecek ve hayreti bir 
kat daha artacaktı. 

Vapura yeti ştiri
lemf yen papağan 

Zengin bir Peru 
lu kadın San 
Pransiskoya git 
mek üzere, va
fıura bindiği bir 
ırada, hizmetçı 

nin, çok sevdiğı 
papağanı ev:le 

bıraktığını görmliş ve vapur 

kumpanyasına, vapuru biraz 

bekletmesini rica ederek, bun
dan doğacak bütün ziyanları ö

deyeceğini vaadetmiştir. Kum

panya, biraz nazlandıktan son 

ra bu teklifi kabul etmiş, hiz
metçi de eve koşarak elli daki-

ka sonra papağanı hamilen va

pura dönmüştür. Bunun üzeri· 
ne kadına, ziyanın hesabı gös
terilince, kadın bunun 600 do-

lar olduğunu hayretle görmüş. 
Filhakika vapurda Peru hükil 

metine aid on milyon altın do
lar vardı ve bu paranın faizi, da 
kikada on iki dolar hesabiyle 
artıyordu. Sırll bunun için de, 

papağanın unutulması kendisi· 
ne bir hayli bahaliya mal oldu. 

Denizde gezen arslan ! 

Arslan nerede bulunur? .:li · 
ye sorsalar herhalde: 

- Denizde! 
Demezsiniz değil mi? Ya 

~ölde \'eya büyük ormanlarda 
bulunduğunu söyliyeceksiniz. 
Fakat ;•uk;o rılri reııimcl~ ::rslen:r 
nihayet plaja ka.dar girdiğini 
gö:üyorsunuz. Gördüğünüz as 
lan şimali A merikada de!ışetli 

sıcakl~rdan o kadar müteessir 
olmuıtur ki kendiliaia motörc 

bağlı hususi bir sal Uzerindt 
suda gezdirilmesine hiç de ses 
çıkarmamakta.dır. Hatt5 ayak· 
!arının, karnının altından girip 
çıkan serin sulardan o kadar 
hoşlanıyormuş ki kendisini su· 
~·a a!ı~tıranlarm !:zerine hinr:ıc· 
lerine bile göz yumuyor. Böylt 
ce den:z, karaların en yırtıcı 
hayvanı olan arslanı bile kuzu 
gibi yumuşak başlı yapmış de· 
mek. 

Yazısız Hikfive: 

Şen Fıkralar 

Film çevrilirken 
Sahne vazu - Siz konuşa

caksınız ve aslan elli metre ka

dar sizi kovalıyacaktır. Anladı

nız mı? 

Artist - Ben anladım .. Fa

kat aslan? 

- Komşunun çocuğunun bir 

dişini kırmışsm, öyle mi? 

- Yalan söylemiş baba 1 İki 

dişini kırdım 1.. 

Anlayışh dillg<'r ! 
Dülger, bir evde bazı tami

rat yapmak üzere, çırağiyle be· 

raber geliyor. 

Ev sahibesi, hizmetçi kızın 
kulağına doğru eğilerek: 

- Ayşe, diyor. Odamda yü· 
züklerimle küpelerimi bırak· 

tım, onları dolaba kilitleyiver. 

Fakat, dülgerin kulakları an 
laşrlan gayet hassastı ve bun-

ları duyunca bu itimatsızlığa 

fena halde cam sıkıldı. Bunun 

üzerine yeleğinden saatini çıka· 

np çıragına uzararak, ev sahi

binin duya bileceği bir sesle 

şöyle dedi: 

- Şu saati alda eve götür, 

ıalııdaa burada hırau varı .... 

Kızıl derili er arasında 
Pars likabiyle anılan kızıl 

derili, Peter Mik'e: 
- Helyosların karargahına 

gideceğimi 

Dediği zaman küçük kovboy 
onun bu cesaret ve soğuk kan· 
hlığma hayran kaldı... Nasıl 

olur? .... Bu adam Helyosların 
karargfilıına gitmek cesaretini 
gösterecekti? Bu haydutlar ya 
tağında sergüzeştlere mi atıla
caktı? Demek öE.imü istihfaf e
decek, dağ arasındaki küçük 
yollardan geçerek, Helyosların 
umumi karargahlarını kurmuş 
oldukları tepeye kadar tırma

nacaktı. 

- Sana yardım etmemi is
ter misin? 

- Sen çok gençsin, böyle 
tehlikelere atılman doğru de
ğil. Hem de seni oğlum gibi se
viyorum .... Bunun için yalnız 

gideceğim. 

Genç kovbay ses çıkarmadı. 

Kızıl derilinin iııatçı olduğunu 
ve ısrar etmenin bir işe yaramı
yacağıru biliyordu. 

Helyosları istihfaf etmek çok 
teMikeliydi .... Fakat sergüzeşs· 
te atılmağa değerdi, 9:.inkü bu 
adamlar, kızıl derililerin mukad 
des addettikled kırmızı Şal ta· 
şım ele geçirmişlerdi. Bunu, 
her ne bahasına olursa olsun 
geri almak lazımdı. 

Bundan başka, ayni adamlar, 
Parsın reisi bulunduğu kızıl de
rililer kabilesini iinha etmiş o 
da onlardan intikam ılmağa 

yemin etmişti. Küçük Peter'i 
daha on yaşında bir çocukken 
bulan; açlık ve safeletten kur
tararak onu evlatlığa alan, ona 
b:irriyet aşkını, cesareti aşılı

yan hep bu iyi kalpli Parstı. 

Şimdi, on beş yaşında cesur 
ve zeki bir genç olan Peter'e 
kararını bildirince şöyle dedi: 

- Benimle Fal uçurumuna 
kadar gelir, oradan benim atımı 
alır geriye dönersin. 

Bunun üzerine her ikisi de 
atlarına binerek dağa doğru 

hareket ettiler. Fal'e gelince 
iki süvari yekdiğerinden ayrJl
dılar. 

Pars atından atladı, dizginle
ri genç arkadaşına uzattı, ka
masırıı yokladı ve' .ona veda et· 
tikten sonra, uçurumu takiben 
şimale doğru yürüdü. Eğerinde 
doğrulmuş olan Peter onu göz
l~riyle takip etti. 

Biraz tereddüt etti, sonra, 
Parsın emirleri hilafına olarak, 
atmdan indi her iki atı otlıyabi
lecekleri bir yere bağladı ve ba 
tan güneşe doğru uzanarak dil 
şünmeğe başladı ...• 

Eğer Pars maksa.<lında mu
vaffak olamazııa . belki dönUşte, 

or:ıda kendisini atiyle bulunca 
memnun olacaktı. 

Parsın seferi nihayet bir ge
ceden fazla süremezdi. Gecenin 
henüz ilk saatleriydi. Fakat bir 
kaç saat içinde neler olmazdı. 

Peter Milk bu düşünce üze· 
rine rahatça uzandı ve hülyala· 
ra daldı. Hatta uyudu bile, 
Çünkü birdenbire tan yerinin 
ağardığmı gördü. Biraz yerin· 
den doğruldu ve gözlerini uft k 
Jarda dolaştırmağa başladı. iş· 
te tam bu sırada, kayalar arasın 
dan, kımıldıyan bir nokta gör
dü. Bu nokta bir an sonra bir 
hayalet şeklini aldı ve geriden 
iki nokta daha göründü. Peter 
hadiseyi derhal anlıyarak mırıl
dandı: 

- Pars tak':> ediliyor ... Ta
kipçiler süvaridir. Bereket ki 
süvariler küçük yolu takip et
meğe mecburdurlar, halbuki 
Para kestirmeden ve kayalar
dan atlıyarak kaçabiliyor. 

Genç kovboy, Parsa nasıl 
yardım etmesi Uizım geldiğini 
derhill anladı: 

- Uçurumu onlardan evvel 
geçmesi lazım, diye mırıldandı, 
Burasını geçti mi mesele yok· 
tur, çünkü takipçilerin atlan ne 
kadar iyi olurlarsa olsun, uçu
rumdan atlıyamazlar. 

Peterin planı gayet basit ve 
makuld!.i. Fakat bunda muvaf· 
fak olmak iki şeye bağlıydı: 
Evvela Parsın nazarı dikkatini 
celbetmek, sonrada, onun biran 
evvel uçurumdan geçmesini te· 
min etmek lazımdı. Peter, kml 
derilinin, kendisine kullanmasr
nr öğrettiği kementi eğerinden 
çıkardı ve uçurumun öbür tara
fındaki sivri bir kaya parçasına 
tutturmağa çalıştı. Bu hare
keti beş defa tekrar etti ve ni
hayet muvaffak oldu. 

Parsla takipçiler, hayli yak
laşnuşlardı ve Peter,elinde ka
masiyle koşan kızıl derilinin 
bir hayli yorulmuş olduğunu 
gördü. Kayalardan atiıyarak 
m:itemadiyen kestirmeden gel
diği için, arkasındaki süvariler, 
aradaki mesafeyi güçlükle ka
patabiliyorlardı. Peter eyice 
doğruldu ve bütün kuvvetiyle 
bağırdı: 

- Pars .... Buradan gel ...• 

~esmnlnlD waı~ltoırmalk<~aılnl 
lhı@şua cri! m ova 1n1 lhıal'1Val ın:ı 

Mnymun, resmini yaptırmaktan hoş1anmıyan bir hayvan

dır. Yukarıdaki res'mde gördüğünüz gibi, resminin yapılma • 

sına mani olmak için bk hayli düşüniip taşındıktan sonra ni

haytt bdınuı elindeki kaltml kapmaJa kalkıJ!ll11tır. 

Pars, genç arkadaşını gör .. 
dü, fakat süvariler de onu gör
dUler ve atlarına son hızlarını 

verdiler. Eğer Parsa yetişseler 
muhakkak ki onu mahvedecek· 
lerdi. 

Peter s:.ivarilerin ateş et· 
mek üzere tabancalarını çektik 
lerini gördü ve yere yattı. Kur 
şunlar •:izerinde ıslık çalarak 
geçti. 

'.ı'am bu sırada Pars da uçuru 
ma yaklaşnuştı ve Peterin işa
ret ettiği ipi görerek adeta bir 
cambaz gibi, üzerinden ylirü
meğe başlıyarak arkadaşının bu 
lunduğu tarafa geçti. 

Bir saniye bile kaybetmeden 
atlarına atladılar ve uçurumun 
karşısında aciz ve mağlilp bir 
vaziyet~e kalan takipçilerin kız. 
gın nidaları ve ateşleri içinde, 
büyük bir l:ay.:.run arkasına sa
parak ı~aklaştılar. 

Petcr muzafferane bir kah
kaha atarak: 

- Bu herifler kuduz köpek
lerden daha vahşidirler 1 dedi 
ve elindeki kanlı bir kafayı 
genç dostuna göstererek ilave 
etti: 

- Fakat ne de olsa, onlann 
reislerinden, kabilenin intika· 
mını aldım ve mukaddes §al 
taşını da tekrar ele geçirdim. 

Bu kanlı kafa, genç kovbo
yu ürperttise de, hiç ses çıkar
madı, çünkü bunun kı~l ~r.iji
Jerin ananevi bir intikam .usul· 

" leri loduğunu pek fila biliyordu. 

İki süvari, kulübelerinin ö
nan.cie atlarından inince, kızıl 

derili biltiln vücudiyle doğrula
rak: 

- Şimdi rahat rahat ölebili
rim, Qilnkü babamın ve evlatla
rımın intikamını aldım ve ka-
bilemin mukaddes taşını ele ge
çirdim. 

Dedi ve düşünceli bir vaziyet 
te oradan uzaklaştı. * • 

Mfde ve bap 
Doktor - Bu yuvarlak hap

lardan üç tane alın; görcceksi· 
niz ki ağnlannız duracak. 

Hasta - Aman doktor bana 
hap yutturduğunuz gündenberi 
midem bilardo masasına döndil. 

BULMACA 
Ankara trenindeki kontrol 

memuru, katar yolcularını say. 

rnıya ba§ladığı zaman BU ra. 
kamları buldu: ı nci ve 2 ncl 
mevkideki yolcuların mecmuu 
113 ki§iydi. 

1 nci ve 3 iincü mevkideki 
yolcuların mecmuu ise 158 zl 
buluyordu. 

Buna mukabil 2 nci mevki 
yolcularıyla, 3 üncü mevki 
yolculannı bir arada sayarsa 
bulunan ndcd 175 oluyor. 

Bu rakamlara göre Ankara 
treninde o gün her mevkide 
kaç yolcu vardı? 

Bunu hesab edebilir misi. 
• ? 

nız .... 

Bilmecemizi halledcnlcrden 
bir"nciye bir fotoğraf makine. 
si, ikinciye bir büyük losyon, 
üçüncüye büyük bir resim al. 
bümü ve ayrıca 200 okuyucu. 
muza da muhtelif hediyeler ve 
rilccektir. 

namı"Jiiiiii!~iiiiiii!!iiiii!!ii!iiiiiiiiiiiii"' 
HABER 

ÇOCUK SAYFASJ 
Bilmece kuponu 
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E ~~C:"".::::n Vil::iıZ i 
rol FJayo, artist olmadan lince bir çok 

v sergtlzeştler yaşamıştır 
batıra! Danıitaru~ kocası Errol Flayn Birçok serg:izeştle.rden (bazı aşika 
yo ded'k neşretmiştir. Bu hatırat, stild- ne maceralar ve Flayn'in bir günlük 

• 
1 

odulariyle alakadar olanları ve mahpusiyetinden) sonra, yat tekrar de-
artıst olmak . . . 
ı ı ıçın stüdyonun bekleme sa- nize açıldı. Tedbir olarak gemilerinin 
on a.rında .. 1 

gun erce ve haftalarca bekle- isimlerini değiştirmişlerdi. 
nıek ve figüranların şefine iltifat gös- Bir aralık, sadece, dinamitle avla-
ternıck lazım ld' ~ · . h ge ıgını zannedenleri 

ayretler içinde bırakmıştır. 

. . Bun.dan bir zaman evvel, Tahitide 
ıncı avcılrğiyle meşgul olan genç bir 
Irlandalı "korkusuz kaptan f"l .. b .. ı mının 

.azı sahneleri için bu adaya gelmiş olan 
.--.-=·,s~ıne-macılar grupiyle tanıştı. Bu genç 

e~ek': son derece fotojenik ve üstlik a
sı Krıstyan Fletşen'in. hakiki ahfadın
dan olduv · · 
1.. k gu ıçın, ona tecrübe için bu ro un il iik . , 
fak old~ v bı.: ~ar.~ası verildi. M uvaf-

dı gu gorüldu ve genç filmin yıl-
zı oldu B ' 

Err ı Fl · u genç IrJan.dalmın ismi 
0 ayndi. 

• ~ * 
Flayn•· 

sergüz t ınf'l hatıratmda, birçok tarihi 
eş ı mleri ·- · Yıldızın h çevı, mış olan bu 

!ahsiyetl aykatının, en aşağı, yarattığı 
. er adar se . . 
ôğren· .rgızeştlı olduğunu 

ıyoruz. 

Genç bir s ·· 
tın aray 

1 
~ erguzeştçi olan Flayn, al-

ıcı rgı y k 
gelnıişti. AI aptr tan sonra, S!ı.Ineye 
şiyle bir tı hafta sonra, iki arkada-
k'· . Yatta bulun uçuk Y<ı"t.ı . . uyordu. Flayn en 
ni .. v - 1 ıtıbaren g . ·1·k • ogren-· ı.>mıcı ı sanatı-

•••l§t. 

Sooo k'l 
esnasında ';ı:netrelik çılgın seyahati 
a_rkada~ı b 1 rroı Flayn'in yanında üç 
riç .. u unuyord S S Uniersit . u .. . arl; bir Kemb 
lugv esı Olez • 

u esnasına unu, bır de sarhoş-
<la bir gene a a:ıgaje ettiği Reks adın

Onlar1 ...... 
S"d n scrgrü ı ney gaz .. t 

1 
zeştlerini haber alan 

nizrle seyrU~eef eri, bu dclikanlrlann de
er nı·· aldrkfannı 80 lts:ladesini nereden 

h' _, ""' ru:vorb d ıç <.ı.e, "'ıayn•ı r ı. Bu neşriyat 
"tm• d e arkad 1 gı ıyor u · aş arının hoşuna 

Ri_şman Riner .. . 
motörleri de bozuıaonlerındc önlerinde 

w u. Yatları ·· b l~ Jroya somaga calıo:: 1 ru guc e .ı, 
J ırlt arken b" d' 

reğin tepesinde 0 • uzun ır ı-
w ' ttası s · h · gnı dalaalan.dığınr .. ıya bır hayra-
.. • b gorclül~r e b n 
uzerıne, koyun çok t . ~ v unu 

ehlık r ld w anladılar. Fakat. kı e ı o ugunu 
Yıd<! taht' · 

dalları hazırlanırken F • ısıye san-
yanı hayret bir U!Otalıkl~ayn yatını şa
ğa ı:nuvaffak oldu. · koya sokma-

Pokcrde nanc'ıkh :ı b' k 
altı şi~e visk' "t b. . ır aç parayla, 

. ı ve o e etı al .. 
zeştçıler yelk 1 . • . an sergu-
d v en erını aça.rak B . ! 
o~ru harek t .1 · tıs ona e ettı :r. Yold 

20 bin tonluk b' . a, az kalSir'l. 
ye böle::ekti. ır gemı, kenC:ilerini iki-

Ecğ:ızlarda 
daha. parası , n geçerlerken. bir defa 

z erzak t•m' 
btır~ye ti karşıs· ' ın etmek mec-

partisi netice · nda kaldrlar. Bir poker 
sınae nıa vı . 

:ne?un· " 'ın · ~ up ola:ı Kembriç 
. •. nıc"clevi h .. ll t • 1A 

.,;envut~~ ~1 l'k e mesı azım 
. ııe ı i!o;ıı '-

kac k-ovun a :.r, Kıyr.da otlıyan bir 
J sırrnık . 

kur'ası ne u . . suretıyle, poker 
. zerıne au. 0 • o A 

kıyle yaptı b vdl vaz:fcyı lıı.vı-
ve u erzaı.. · 

haınpton liı:na ·· sayesınde Rok-
nrna varabildiler, 

dıkları, balıkaln, Hindistan 
sütü içinde pişirerek yemek 
yaşa.dılar. 

çevizinin 
suretiyle 

Kuktovn limanında, kemant atmak
ta gayet mahir olan Şarli, bir keçi sü
rüsünün Kösemenine kement atıp ge
miye çekince bütün sı:.irü güverteye dol
du. Biraz sonra da onları irçok kaz ve 
ördekler takip etti. 

Sergüzeştçiler birçok tehlikeler atlat
tıktan sonra, yeni Gine adası önünde de 

mir attılar ve fmamotu adın.da bir yerliyi 
de gemiye tayfa olarak aldılar. Bir avuç 

dinamit mukabilinde yerliler kendilerine 
muhtaç oldukları bi,;tün sebze ve meyve 
yi temin ettiler. 

Bilahare İnamotuyla üniversite me-

r.r. r: ~r ~ · ,1e: ·n ~11 clans T"NISl C'İın·'''E: en ' :--' '"a ~ .. aı:te·bey•ım' 
uıı Stev.,, ı t güzel talebelerinden onu Q 31 • •ıt 

il.6 bir aradtJ,.. Klodet Kolber bildiği herşeyi yıldızlık 
sayesinde öğrendiğini söylüyor ---························ ..................... . 

Güzel yıldız Klode,t Kolber, haliha • ''Yeni bir film çeviren l:i.r yıldızın, 
zırda mesleğf.nin en yüksek zirvesine yeni bir şey öğrenmemiş olması, ender 
ulaşmış bulunmaktadır. Fakat buna görülür bir hald.isedir.,t 
rağmen Klodet Kolber, maziye bir na • Böylece, bir çok kış sporu sahneleri 
zar atfederek, sinema hayatım gö:dden için Klodet Kolber, henüz çocukken öğ 
geçirince yıldız olmanın, kendini bilir renmiş olduğu, buz üstünde patfoajr 
bir talebe olmaktan başka bir şey olına. ve diğer kış sporlannı iyice tekamül 
dığmı kabul etmek mecburiyetinde ka- ettirmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
lıyor ! . karma karışık sporlar onu o kadar şa. 

Geçenlerde gazetecilere şöyle demiş- j şırtmıştı k~ film çevrileceği zaman, bu 
tir: sporların hangisinden başlıyacağmı bir 

- s.:.nema makin~i önündeki oyun, türlü kestiremec\:ği olmuştur. 
artistin öğrenmcğe mecbur olduğu mü- Bunun üzerine, bir program dahilin-

ma 
• 

......................................................... ternz:jt derslerin küçük bir kısmından de çalışmağa karar :vermi§, sabahlan 

zunu, bir kaza neticesinde boğuldular. 

Tahlisiye sandalında herkese yer yok
tu; yalnız Flayn, Şarli ve Reks kurtarıl 
dılar. 

Bütün bu sergüzeştler, bugiln haf
tada liç bin dolar kazanan, meşhur Jön 

1

, 
prömiye için uzak fakat çok tatlı bir ha
tıra olarak kalmıştı:,r. 

'.AmeriT:aıı yıldızı Edlt Ennfs 

başka bir şey !değildir. Bütün artistler buz üstünde patinaj, öğleden sonra 
ayni vaziyettedir ve hepimiz, mütema. ski ve günün diğer saatlerinde de skijö-
diyen yeni şeyler öğrenmekle vakit ge- ring ve bobla meşgul olınağa başlamJş-
çhiyoruz. 

Beni herşeyden fazla meşgul eden 
şey: Atıcılık, otomobilcilik, avcılık, 

patinaj, ski ve kendi kendime öğrenmek 
:necburiyctinde kaldığım diğer bir çok 
sporlardır. 

tır • 

Geçenlerde bu spor hakknida şu ifşa
atta bulunmuştur: 
''- Skyöring, sporların içinde en 

tehJikelisidir. Bunun ne olduğunu bili
yorsunuz. Ski ile giderke dört nala ko. 
şan bir atın dizginlerini tutuyorsunuz. 
Bütün dikkatinlzi toplayarak müvaze -
neniıi. temin etmeğe ve önünüze çıkan 
m§nilere çarprnamağa çalışarak hızla 
kayıyorsunuz. 

Sayısız defalar. gayet çirkin vaziyet
lerde 1düştülcten sonra, nihayet skinin, 
hakikatte bütün s12or1ar içinde, en çir
k~: olduğunu kabul etmek mecburiyetin 
de kaldım! Hele ayaklarınıza şu koca • 
man tahta parçalarını geçirin de ne ka
dar çirkin olduğunu görürsünüz 1 Hafif 
bir meyilden aşağlya kayarken, nisbe • 
ten gi;,zel bir poz alabilrsiniz .. Fakat iş 
yürümeğe veya yokuş yukarı tmnan • 
mağa gelince, insanda zarafet namına 
bir şey kalmaz 1. • 

Bobslayg, nisbeten daha kolaydır: O
turup• hızla gitmekten başka yapılacak 
bir iş yok! .. Bob'un idarecisi sola doğru 
yaslanınca, sola, sağa doğru yaslanın • 
cJ sağa yaslandınız mı, yani onu may-
mun gibi taklit ettiniz mi mesele yok. 
Bu gayet kolay! Fakat bob, saatte 70 

veya 80 kilometrelik bir hızla gitmeğe 
başladı mr, işler çata11aşabilir. Bazan 
virajları dönerken, kalbim, dudaklan • 
mm ucuna kadar çrkar !,, 

• * • 
Klodet Kolber böylece .. daha ilk fil

minden itibaren, bilmediği bir çok 
şeyleri öğrenmek mecbur:yetinde kal • 
ıdığmı itiraf etmiş olmaktadır. Mesel5. 
bir film için otomob'l ku!lanmasını öğ. 
renmiştir. Diğer bir filmı ona yüzme~i 
öğretmiştir. Bir üçüncüsü ona tababet 
hakkrnda umumi malumat vermiş ve ha 
zı tıbbı aletleri kullanmasını belletmiş
tir . 

Klodet, gülümsiyerek ~öyle demek 
tcdir: • 

- Sinema artisti olduğumdanberl 
(talebe) likten kurtulamadım! 

Güzel yıldızın çevirdiği filmlerin a
dedini nazarı itibara alırsak, onun şimdi 
bir hayli malı1mat sahih.:: ofüuğua hük
metmemiz lazım.. 
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Başımıza iş açma~a uğraşan hu üç islmll 
adamın hakkından gelecek 

çareyi bulmuştuk 
Arkada§rmı bu kadar neşeli görünce da canı sıkılmış, konuşacak, vakit ge-

gayri ihtiyari güldüm. Hraç, hemen çirecek bir arkadaş arıyormuş. Hayli 
bundan da istifade etti ve: içtikten sonra Serj Jak isminde bir a-

- Ha, şöyle biraz gül be birader.. dam tanıyıp tanımadığım sordum. Ça.. 
Ne surattı o •.•. Git şu Hanriyeti kal. kır keyif olan dostwn bu ismi işitince: 
ldır da bize bir şeyler hazrrlasm, ben - Bırak serseriyi, iki yüzlü casusun 
de kahvaltı filan etmedim, karnım zil biri, dedi ve sözlcrine şu suretle devam. 

çalıyor •. 
Hanriyetin evde bulunmadığım, za -

bitle görüşmek üzere Perapalasa gitti- ı 
ğini, oradan muayenehaneruıe uğrayıp 
saat ilçe doğru döneceğini söyledim. 
ve : 

- Merak etme, o gelinciye kadar kar 
nmr doyuracak bir şeyler bulurum, esa
sen maııa hazırdır. Biz de o işi \daha bi. 
raz evvel yaptı idik.. diyerek arkadaşı
mı sofranın başına götürdüm • 

Hraç kahvaltıya başlamadan evvel 
iki kadeh konyak yuvarladı. Sonra sor. 
'du: 

- Beni h.:ç bu kaklar ne~eli görme -
mi§tin, değil mi? Sebebini anla!Jrsam 
bana hak vereceksin .. Azizim şu melun 
Serkis Agopyan meselesi beni çok dil. 
şündürdü .. Bilhassa Kasapyanm verdi
ği izahatı dinledı:kten sonra bu herifin 
zannettiğimizden daha korkunç bir 
mahluk olduğuna kanaat getridim. :i:şin 
içerisine kadın meselesi de girince va
ziyetin büsbütün vahamet kesbetmesr. 
ihtimali artıyordu .• 
Kasap~nın izahatından sonra, Ago

bun Hanriyetten intikam tılmak için her 
fenalığı gözüne alacağını anladım. Siz
den ayrılırken hep bunu düşünüyor, bu 
adamı kimseye zarar vermiyecek bir 
hale yetirmenin _.çarelerini :ıraştmyor
dum. 

- Biz de bütün gece ayni endişede 
kıvrandık, dudduk. • n r ,,,,.. .., 

- Neye karar verdiniz? .• 
- Vallahi'kat'i bir karar veremedik. 

Hanriyet çok korkuyor. fstanbuldan 
fidelim diye tutturdu. Bulunduğum şe. 
rait içerisinde lstanbuldan ayrılmama 

i~kan var m~dır? Bunu düşünemezdim 
bıle, fakat Hanriyeti teskin etmek için 
t" -··-·ınu tatmine çalışacağıma söz ver 
dim .• Bunun üzerine biraz müteselli 
old·· 

- Çok. iyi yapmrşsın.. Kadının saçı 
uzun aklı kısa olur, derler. Vakia şim
di kadınlarda uzun saç kalmadı: gibi 
amma, akılları gene Havva annemizden 
tevarüs ettikleri hacimdeldir. Bir pire 
için yorgan yakmak devri geçmiştir. Bir 
Agop Serkisyan için güzelim i~tanıbul 
feda edilir mi imiş? Dedim ya, kadın 
aklı bu kadar olur. Sen bu işi bana bı
rak, meseleyi kökünden halledeyim de 
Serj Jak, Agop Serkisyan, Mahmut 
Şevket isimlerini tcışıyan yüzü maskeli 
adam bile hayrette kalsın .•. 

- Her halde yeni bir şey buldun? 
- Yeni bir şey bulmadım, sadece bu 

adama Taşnak fırkasının bumuna gille. 
cek kabadayı olmadığını kendisine anla 
tacağmı. .c 

- Bana kalırsa, bu gibi adamlarla 
uğraşmak tehlikeJidir. Kendisini muhi
tinizden uzaklaştırır, elindeki silahlan 
alrr 'bir tarafa atarsımz. Aksi takldirde 
fazla ehemmiyet vermiş olursunuz. 

- Onu ben de biliyorum. Fakat 
şahsan .~endisiyle uğraşacak değilim, 
bana muracaat ettiğinde, eskisi gibi 
ken~isine dost muamelesi yapacak, 
hat:a yardım bile vaddedeceğim .. Dar -
benın nereden geldiğini bir türlü anla -
mayacaktır. 

- Nasıl anlamıyacak, derhal Hanri. 
yetten şüphelenecektir . 

- .Ke~isine oynayacağımız oyunun 
Hanr.yetın kuvvetleri fevkinde oldu -
ğunu takdir edecek kadar zekası varıdır. 
M~seleyi sana anlatayım da bakal 
1 h , ım 
.>ana ak v.:-redek miı:in? 

Diin '"'ec : d 
• b r-. s.z er. ayrıldıktan sonra 

b;:· :nürl-1 t B • . · ... e eycglunda dolaştım. Açık 
hava :~tih~au aı-mış•ı Bi....... k :r • • ..... z yeme ve 
M?' iki kadeh te atıttrrma1 ·· T , :r < uzere o -
/.111-Jıyana gitt'.ın. Biraz sonra oraya İn 
ir · ·n· -P ız I!!~!... :.::ıra! t~kilatı crkSnınHan ta-
•~ . 

mc:~-•:tı n! .- z.: bit ""•ldi ve be . .. Un 
- • o" nı gor • 
-~ rıtr.'en masama ycıklaştı. ·Meğı:r ortun 

etti: Bu aıdam geçenlerde bize müraca
at ederek Fransızların İngiliz menafii 
aleyhine faaliyette bulunduklarını bu 
hususta mühim vesaik ibııa.z edeceğini 
bildirmiş ve kendisinin eskidenberi bir 
İngiliz muhibbi olduğunu göstermek 
için umumi harpte Afyonkarahisann • 
daki üsera karargahında. esir bulunan · 
iki İngiliz zabitini kaçırdığını ilave et
mi§tİ. Kendisini çağırttım ve görüştüm. 
Elinde ~:ldia ettiği gibi mühim bir ve
sika olmadığı anlaşıldı. Bununla bera
ber Fransızlarla temasta olduğuna ka
naat getirdiğimden her ihtimale karşı 

kendisinden istifade etmek endişesile 
sözlerine inanır gibi göründüm. ingil • 
tereye merbu i tyetinden ldolayı kendisini 
tebrik ederek bir miıktar da para ver. 
dim. Ertesi günü derhal bu adam hak
kınd'a geniş bir tahkikat yaptırınca, 
herifin mahiyeti meydana çıktı. Meğer 
bu adam umumi harpte bir çok karışık 
işlerlde bulunmuş, ihtida etmiş, izm~rde 
bir çok İngiliz tebaasının mallarını gas 
betmiş, İstanbula dönünce de fırkam. 

zın mutemedi sıfatiyle Fransızlarla te
mas ederek hem size, hem Fransızlara 
hiz!llet .etmiş, 'daha doğrusu her ikini
zi de atlatan, üstelik bizi de kafese koy 
mak istiyen biri ... 

İkinci ziyaretinde müttef1k:imiı bu -
lunan Fransızların her husustaki faa -
liyederinden haberdar olduğurnuzu, 

.Fransızların ·bizden gizliT hiç bir iş gör 

mediklerini söyliyerek nezaketle eline 
pasaportu verdim. Beni aldatmak hu • 

susunda fazla israr edince: 

- Arkadaş eledim, karşınJakine iyi 
bak.. Biz adamın dimağmr okuruz~ Sen 

bir daha benim yolumdo bulunrmya. 

gayret et, seni neAgop Scrkisyan, ne 
de Mahmut Şevket kurtarabilir. 

Faka basmadığımı görünre, şayanı 

hayret bir cür'etle: 

- Namuslu bir adam sizinle teşriki 
mesai eder mi? Ben sıize malumat sat
ıriak istedim, siz hüviyetimle meşgul o
luyorsunuz. Mesele o değildir ki .• Nü -

munesini gösterd:ğim mal işinize gelir 
mi gelmez mi? Gelmezse başka müşteri 
aranın .. Bunda kızacak ne var? 

Bereket versin, bu sözlerden sonra 
kendisini cıdamdan dışarıya attı, yoksa 
elimden bir kaza çıkabilirdi. 

Dostumun bu sözleri üzerine dedim 
ki: 

- O halde sizden bir şey rica edece. 
ğim.. Mademki bu adamı tanıyor ve ne 
gradod.a bir mahlCık olduğunu biliyor
sunuz, ban.:ı. bir yardımda bulunmanızı 
rica ederim . 

- O adama bir ders vermek i~in is
tediğini yaparım. 

İngiliz zabitinden bu teminatı aldık
tan sonra, Agop Serkisyanın E'ransızla. 
ra verdiği rapor muhtev:yatıru anlattım 

ve sırf Hanriyetten intikam almak için 
İstanbulda müttefikin erkanmıa ve İn
giliz, Fransız nazırlarına karşı su:kast
ler tertip eı:lildiğ:ne <lair projeler uy -
durduğunu söyledim. 

İngiliz zabiti derhal atıldı ve: 

- Dur, dedi, ~u herife bir oyun oy. 
myalım.. Raporu Fransızlara verin'ş 
değil mi?. 

- Fransızlaıra vermiş amma b. zim e
limize geçti .... 

- Daha iyi .. Şimdi beni iyi d:nley!n. 
Bu adamın Fransızlar aleyhine bana sat 
tığı ilk rapor ben.de duruyor. Onu sa -
na vereyim.. Fransızlartı gösterdin mi, 
lıerlfin işi tamamdır .. 

Hraçın ağzından bu müjdeyi işitince 
sev;ncimden yerimden hrladı:n ve Hra
çı ör~:ek: 

- Rapor şimd~ erede, diye sodum. 
(Devamı var) 

EvDü 
Kocanızdan 

onunla 

lk< c§l cdl o ifil o c§l ır g. 
şikayet edeceğinize 

alakadar olunuz 
Bunu uzun mUddet bUrolarda ça1ışan ı 

bir kadın; hemcinsine bir iyilik olsun diye 
yazmıştır. Okuyunca bu hayır seven k&
dma siz de hak vereceksl.nlz. 
Günün birinde ve hiç beklemediğim, 

b:U- anda bir kadın dostumun sözlerile 

karşılaştım: 

''- Sizin gibi kadınlar, korsandan 
başka bir şey değildir! Kocalarımızın 
sergüzeşt ve heyecan hisl(rini okşıya. -
rak onları bizl:len soğutuyorsunuz. Bız 
zavallı ev kadınlan sizlere ka~ı kendi
mizi ve kocalarımızı nasıl muhafaza e
deceğimizi şaşırdık kci.ıdık !.,, 

tzzetinefsim kl!I'ılmıştt. Ağzıma gele
n: söylemiş olmak için ona şöyle ters 

bir cevap verdim: 
''-Buna korsanlık demezler azizim. 

Bilakis kocalann~z sizlerden kurtulmak 
için adeta gece gündüz dua ddiyor ve 
bizden mütemad!yen sempati anyorlar. 
İş bu şekilde olunca bittabi ~i günah. 
kar addetmekte haktı sayılamazsınız! . ., 

Kim haklı 
Bu işte ne bana hitap kadm dostum, 

ne de ona böyle cevap veren ben, haklı 
sayılamazdık .• Hatta biribirimize kaır
şı böyle !dürüşt lisan kullandığımıza 
bilahare ik!mrl.z de nedamet etmiştik. 
Fakat ortada bir hakikat da vcrrdı ki her 
halde çok dikkat ve itina ile tetkika 
muhtaçtı. 

Evli kadınlann çoğu kocalannın ya
zıhanelerinde çalışan kadınlar tarafın -
dan ayartıldıklarına kani ve bu itibarla 
onlara ıdüşmandırlar. Fakat uzun müd. 
det bir çok yerlerde katibelik etmiş ve 
bu itibarla bir çok tecrübeler kazanmış 
olan ben, kat'iyyetle iddia ediyorum 
ki: "Kabahatin büyüğü evli kadınlar -
dadır.,. Her bakımdan şayanı gıpta ka
rakterde nice kocalar tanıyorum ki ka
dınlarından bıkmakta yeırlden göğe ka. 
dar haklıdırlar. Çünkü kanları tarafın
dan son derece ihmalkar muamele gör· 
mektedirler • 

Yazıhanelerde çalışan bizlere gelin
ce, emıi:nim ki, biz kimsenin kocasını a 
yartmak fikriyle haTeket etmiyoruz. 
Fakat şurası da muhakkaktır ki 30 ya
şrntfa, batta 40 yaşında bir kaldın hoşa 

giden herhangi bir erkeğin kendisine 

kur yapmasına karşı büsbütün bigane 
kalamaz. Bu yaşlarda mehtap ve musi
ki hangi normal kadının olursa olsun 
kalbini biraz ıbaşka türlü çarptmr. Hat 
ta lüks bir lokantada iki kişilik ücra 

hir ke>Şedeki masada yemek yemek ve 
sonra da. dansetmck biz yaştakilere, yir. 
mi yaşınl:iaki genç kızlardan daha ro
mantik ve eğlenceli gelir. Çünkü genç 
kızlık devresini geç· rmiş olan bizler 

uslu akıllı, fakat henüz ateşini kaybet
memiş olgun bir erkekle, derinden, tat
lı tatlı konuşmak zevkini daha iyi çı. 
karmasını biliriz. Ve nihayet cehennemi 
bir hayattan bıkarak kaçamak yoliyle 
de olsa ara sıra bizim gibilerle buluş -
mak istiyen cazip bir erkeğe sonuna ka
dar mukavemet edemezsek mazur gö -
rülmemeli miyiz? 

Evet ıtırat eGerım .ttı 1şte çaıışan ka. 
d'ınların, evdek'leTe nazaran bazı avan
tajları yok değildir. Mesela ev işi, hiz

metçi, a~çı, çoluk çocuk ve onlann bakı
mı ve hastalıkları gibi sıkıcı ve yorucu 
meşgalelerden azadeyizdir. Kocamız ol. 
madığı için onun ufak tefek vızıltı ve 
sızıltılarına, yiyecek ve giye<.:ek husu -
sundaki mızrmzlıklanr.a h'zmet etmek 
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mecburiyetimiz de yoktur. Fakat buna 
mukabil iyi bir kocanın kansı olmamın 
bize nazaran öyle büyük avantajları, 

öyle gıpta edilecek taraflan vardır kit 
Hele siz ev kadınlan, bir haftacık olsun 
gelin, bizim işimizi yapın da ıri.ttl.alyo
nun ters tarafındaki yaz·TUn üade etti
ği manayı o vakit anlarsınız .. 

Ev ile alakası kesilm'yen 
erkek ayarh!amaz ! 

Evvela şurası muhakkaktır ki bir er. 
keğin ev ile alakası büsbütün sönrnedik 
çe onu başka kadının ayartmasrna im -
kan yoktur. Çok cazip bir kadına tutu· 
larak evini, karısını, çocuklarını unut -
muş kocalar yok değildir. Fakat bunlar 
mevzuun istisnalarım teşk'l ede-:ler ve 
bunlardan bahsetmek abestir. Bir er _ 
keğin evinde bulamadığı bir şeyi yahut 
da bir noksanı telafi etmek üzere b:.ınu 
dışarJ:la araması her zaman görülen bir 
hadisedir. 

Fakat zevcelerin bu f'şeyin,, muhak -
kak surette ince vücutlu b~r nazenin ol
duğu hüJyasına kapılıvermeleri her 
halde mantıki bir muhakeme neticesi 
değildir. Ve ben size temin ederim ki 

telafi edilmek istenen noksan yüzde 
doksan ne güzel bir yüz, ne de b:ç:mli 

bir vücudun vereb:J.eceği heyecanla ala 
kadar değildir • 

Dışarıda gözü olduğu söylenen' ,:r • 
keğin ekseriyetle şikayeti yalnızlık ve 

kendini anlıyan bir insana olan ihtiyacı
dır. Onun düşüncelerini, heyecalarmı 

alryacak ve bunlara sempati ~österecek 
bir kadına ihtiyaç, mutlak surette "di
şi,, ye karşı olan iştiyakla karıştırılma
malıdır. 

Erkek tam manasiyle mes'ut bir izldi. 
vaç yapmrş ise bu iıhtiyaçlanru tatmin 
etmiş demektir • 

Mes'ı,ıt bir yuva, çocuklaT, dostlar ve 
kansiyle müşterek alakalardır ki bir 

erkekle kadın arasındaki devamlı rabı. 

tayı temin eder. Fakat böyle olmayıp 

ta erkek seneler geçtikçe kendini daha 
yalnız hisseder ve rüyalarının hiç bir 

zaman tahakkuk etmiyeceğine kanaat 
hasıl ederse bu dostluğu dışarıda ara -
dığı zaman yerden göğe kadar haklı gö 
rülmelidir . 

Evli bir erkeğin davetini kabul ve 
onunla ilk yemek yediğ:m akşamı pek 
iyi hatırlıyorum. O akşam ikimiz de 

büroda geç vakte kadar çalışmış ve yo
rulmuştuk. Yağmur yağıyor ve hüzün 

verici bir sis her tarafı kaplıyordu. Böy 
le şartlar altıd::fa bir yemek daveti ha. 

na gayet tabii gelmişti. Fakat kabul e
der etmez adeta korkmuş, asabi bir 

buhrana tutulmuş gibi bir hal olmU§· 

tum .. 
Acaba, bu erkek bana ilam aşk mı e

decek, bir takım tekliflerde mi buluna
caktı? Ömrümde ilk defa telaş eseri gös 

tCTmiştim. 

Halbuki beraber yemek yed'kten son
ra gördüm ki bu tasavvur ettiğim şey -
terden hiç birini yapmadı. Bilakis bana 
afaki şeyleı:1den bahsetmiş, gençlik hatı
ralarını anlatmış, çocuklarından ve ka
nsından hararet ve muhabbetle bahset~ 
mişti. 

Erkekler şikayet etmezler ! 
Karılarından şikayetleri bile olsa, 

kocalar bundan bahsetmeği hiç te mü
nasip görmezler. Ve daha gatjbi evin
de saadet bulamıyan erkelerin ekserisi 

kanlarına son derece sadık olurlar. 
Çünkü böyle hareketle 'belki onun üze. 
rinde müessir olur, ümidindel:lirler. Ve 
siz onların hakikaten mes'ut olmadık -

lannı ancak ara sına ağızlarından ka -
çırdıklan bir kaç kelime ile keşfedebi -

lirsiniz. Ekseriyetle konuştukları şey -
ler eğlenceleriı zevkleri, spor mevzula
rı, emelleTi ve çocuklandır. Ve şurası 
şayanı dikbttir ki içlerin:len akali kaJil 

denecek kadar bir azltk sizinle "flört,. 
etmek emelirıldedir. Onların aradıkları 

şey en fazla dostluktan anhyan bir şah
siyetir. 

Size, bütün bunları ilk davet edildi
ğim akşam keşfetmiş olmadığımı itiraf 
etmeliyim .. Ne de ~irinci evli adam ile 
yemek yediğim için bu esran vakıf ol-

dum. Ve nihayet bunları toplu bir luülde 
düşünebilmek ve yazabilmek için yazı. 

nm başında size anlattığım veçhile evli 
bir kal:iın tarafından ''korsanlıkla., it -

ham edildiğim günden bugüne kadar 

beş senelik bir tecrübe devresi geçrr
miş bulunuyorum. 

Beni itham eden kadının kocası, iri. 
yan, sakin tavırlı ve her z.c:.man evine 
dönerken elleri paketlerle dolu bir koca 
tipi idi. Öyle bir tip ki hodbin bir ka
dın onu l:la:ma eli altında bulundurabL 
l'rdi. Yazzhanede sabırcıhğı ve iyi kalb 
liliği ile meşhurdu. 

Bu kocanın her halinden belli oluyor 
du iki hayat onu için çekilmez bir azap 

şeklini almıştır. Her zaman mağmum, 

her zaman canr sıkkın ve kederli bir ha
li vardı. lşte bu haleti ruhiye tahtında 

beni davet etmiş ve ben de hiç teredfüt 
etmeden kabul etmiştim • 

Biz yazıhanede çalış.an kadınlar ka _ 
nlarını görmesek bile amirlerimizin 

zevceleri hakkında çok isabetli fikirler 

besleriz. Onlarr ubaktan, fakat çok iyi 
tanırız. 

Çaçaron kadm ! 
Bahsettiğ;m funirıim'.n karısı, yaki. 

nen bildiğime göre çaçaron ve her fır

satta kocasınr küçük düşür~n bir tipti. 

Her zaman kocasının akılsızlığından, 

hatta budalalığından bahsederdi. Bir 
keresinde nasıl olup ta koskoca bir şir. 

ket'.n işlerini i:lareyi ona tevdi ettikle
rinden hayretini bile saklamamıştı. 

Ona bakarsanız, kocası henüz vasi 
ye muhtaç bir halde idi. 

Belki bu kadın fena bir kadın değil
di. Kocası hastalansa ona iyi bakao _ 
ğından, başına ·bir kaza gelse, onu yal

nız bırakmıyacağından emilndim. Fakat 
her günıffi hayatında: bir türlU on'Il dots 

....,. ... ._ ... "P"'r"' 

o1amtyor, onunla iyi bir arkalaaş gibi 
geçinmek yolunu keşfedemiyordu. 

Bu kadının kocasiyle ilk yemek yedi. 
ğim akşam neler olduğunu da size an
latmalıyım. iki saatten fazla süren ye

mek esnasında şahsi biç bir ~vzua te 
mas etmedik. Bundan sonra. sinemaya 

gittik. Zavallı adam, bir çocuk gibi 
n:emnun:lu .• 

Bundan sonra her hafta buluşuyor 
ve ayni hayatı tekrarlıyorduk. 

Onun ümitlerini ve istikbal hakkın -
daki planlarım can k:ulağiyle dinledi • . 

gim için o kadar seviniyor, o kadar 
memnun oluyordu ki tarif kabul etmez. 

Çünkü ibütün erkekler sempati ve an -
layışa muhtaçtırlar. 

Bakış!anndan bile anlaşılır 
· B:r kan kocanın biribirlerinden mem · 

"nun hayatta mes'ut olup olmadıkları

nı anlamak için esase·n büyük bir keha
nete hacet yoktur. Onları beraber gör
mek kafidir. Biribirlerine bakışları, bi-

ribirlerine söz söyleyişleri bile vaziyeti 
anlatmağa kafidir. 

Kadınların bir ya.n1ışları da söz dinle 
memek ve erkeği anlamak istememek-

tir. Bütün gün koskoca bir şirkete I· 
ır.anda eden bir adamın karısından ters 
'muamele görmesi feci bir şeydir. 

Şurasını da kat'i olarak iddia etmek 
isterim ki bir kadınla bir erkek arasın-

daki dostluk uzun müdllet sadece bir 
dostluk olarak kalamaz. Ateşle barut 

nasıl yanyana duramazla.r.;a, kadınla er. 
kek de ergeç bir maceraya atılmak mec. 
buriyetindedirler. 

Ben arkadaşımın kocası ile olan mü
nascıbetıimde bunu çok y3.kından his • 

• 
&ettim ve nihayet ona aşık olacağımı 

sezerek için içinden çekildim. Fakat siz 
evli kadınlar, emin olun ki bütün ka. 

dmlar benim gibi fedakar olmazfor. Ve 

şayet kocanız da sizden b!raz bıl~ış, 
biraz us:ınrmş ise, akibeti meçhul bir 

aşk ~cerasına sürüklcn:nekte bir 
mahzur görmiyebilir. Bunun için gene 
tekrarlıyorum: Kocalarınıza iyi mua

mele etmiyor, enu mes'ut edemiyorsa • 
nız başka kadınlara hücum etmek ye
Tine kendi kendinizi bir yola koymalı-
smız! * * 
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Sebze halinde dünkü vaziyet 

Sahcı ve müşteri olduğu halde 
mal sahlamıyor ! 

BeD<e<dlôye 
Bu halin önüne geçmek üzere süratle 

tedbir almahdır 
fstanbulun merkez !-:azaları olan 

Bminönü, Fatih, Beyoğlu ve Beş:ktaş 
kazalarınd:ı.n s:rtla ve başta seyyar sa
tıcınlığın dün tamamen kaldırılması 
mühim bir iktrsadi mesele doğurmuş • 
tur. 

Her zaman olduğu gibi dün de ve bu 
sabah ta İstanbul sebze ve meyva hfili
ne, normal miktarda mcyva ve sebze 
gelmiştir. Bu malların bı'r kr 

smını at 
sırtınd:ı sebze ve rneyva sat d' y b' an, ger ır 

kısmını evvelce arabası olan veya yeni 
araba tedarik eden satıcılar alınış, fakat 
ondan sonraki en büyük kısım kabzı • 
malların elinde kalmıştır. 

Öğleye kadar bu halin pek te farkına 
varılmamış, fakat öğleden sonra mesele 
endişeli bir şekil almıştrr. Çünkü artık 
sırtmlda üzüm küfesini, elma sepetini, 
patlıcanl:ırı ve saireyi satamıyacak 
olan seyyar satıcı hale gelmiş, malın 
kal'§ısında meli'il melUl bakıyor, fakat 
satın alanı:ıyordu. 

Mal var, satıcı var, müşteri var, fakat 
ortada bir de memnuiyet vardı. Her 
gün halden meyva ve sebze alıp tstan
·bulun her tarafına dağılan bin seyyar 
aahct bu suretle birdenbire ortadan 
çekilivemıiı, faaLrt hunların yerini piya
sada kimse alınatnıştı. 

Bunlardan bir kıstll? küfeleri alıp pa
zar yerlerine nakletmek ve oralda sat -

y t . , 
magr ecrube etınek istediler. Fakat bu 
cihet ~e ?erhal akamete uğr.adı. Çünkü 
mesela bır küfe .. .. .. hAld k ak • • uzumu a en çı a-r _ 
ın ıçın hamal çağırmağa imkan yok -
~u, hatnallık yasaktr. Bir araba ise n5 • 
·. et~endçıkrnak için en azı:ıdan bir lira 
ıs ıyor u. 

Halbuk~ bir küfe uz·· •• •• maı: . • b wnun yetı -
~ınla una taharnınmu yoktu. Akşam sa. 
.., nuyan U ·• •· zumu geri getirmek için de 
gene araba lazı- old w d" .. "l" d . . ... ugu uşunu uyor-u. Ekserısı fak' A 
ı~ ır naldolu çocukları o-
«n bu se 
"ül h . yyar satıcıların paraları olsa 
'f !> esız at 
n-ıa 0 d veya araba alacaklardı am-
rin de k:/oktu ki böyle elleri böğürle. 

13 
rnıştı . 

.. u esnada bu ist'"n l A •• •• 

uvez gibi d w ~ ~ ve evve a uzum, 
tn'lddeler unnaga tahammülü oltll?yan 
ı;ukutu :e başlıyarak görünen fiyat 
muştur a Şama doğru son haddini bul-

flatta akşaın .. . 
uzerı bozulmal: üzere 

O !lğu ,;;,~ ..... ----· 
t v ayetlerinde 
Oqurn ıslah 

•stas 
Erzurunı Yooları 

num ıslah is~ (ı\. A.) - Yeşilköy to. 
C · w ~Yonu ··te uırza, dogu b w nıu hassısı Dr. 
kik geZ:si Ynp~gdayiarı için bir tet. 
doğu tohurnlukıa~tadır. Mütehassıs 
lacak istasyonun ;:1~ .ıslaJu için aç1-

rını tesbit edecek. 
İstanbul asliye~------· 

den : hukuk mahkemesin. 

Davacı Behice Rauın 
ra. ıooo Türk ııre.sı borç~Ullletııkı Şahna.za. 
hurlyet caddesi 245 nunı ' liarbtyede Cum. 
delaleyh Ermelinda aley;:da. oturan, mUd. 

ra.nın tahsili talebine dai nıezkQr bin 11. 
r açılan 

vası zınınuıda .. d .1 aJacak da... 
gon erı en arztllıa 

ıcyhJn bu gösterilen ikanıet 1, rnUddela. 
ğl ve halen bulunduıı.u nı hgAhı terkeyledl. 
d ıı.u o a aıı10 
Uı; .. şerhııe bllı\ tebliğ iade e nıeçhQI ol. 

er vekili Avukat Mustafa dilnıış ve dava. 
lebi Uzertna dava arzUhalin~ahnnı vaki ta.. 
le llı\nen tebJiıı.in k n bir ay mUddet. 
U b . " e arar verilnıt 

n s ru.saniyesı trıahke . !I ve arzUbal 
mrş olduğundan m ~e dıvanhaı:ıesine asıL 
det zarfında c Uddeıaleyhin ıne.zkQr mU·l. 

evap vermedi ıı.ı t 
kında gıyaben ::> akdlrde hak. 
mu olmak üz muamele icra edilece~ı maJQ_ 

erc ve tarihi "' 
2 '!:. sanı 937 salı ti muhakeme olan 
kemede lsbat.ı vu g nü saat 13 buçukta mah 
·nıni vekiliniz! gö:~~teyıe~ıcdlll'!niz veya ka. 
kınrzda hukukıı llled:P;:inlz takdirde hak 

usul 
n•ınun Hl ve 142 . ll'luhakemelerf kanu-
"OU!?.:nele İC?':\ 01 !ncı maddeleri mucibince 

unacağı llı\n olunur. 

o:an üzümü bugüne kalmaması içir. a
'detJ boş küfesi parasına vermeğe t~Jip 
kabzımallar görülüyordu, fakat gene a
lan çıkmıyordu • 

Yeni kararın t~tbikinin ilk günlerin. 
de bazı hoşnutsuzluklar ve tıkışık vazi
ye~ler olacağı ~üşünülüyordu. Fakat, 

bu kadar şam'l bir iktısadi meselenin or 

taya çıkac;:ığı hesap edilır.emişti. Çünkü 
dün satılamıyan veya hiç değilse fiyatı 
düşen mahsul, Kocaeli ve Trakya ile 

Marı:Qara havzası köylüsünün bir yıllık 

emeğini bağladığı mahsulü:dür. Bunun 
kin kabzımal köylüye kredi açmış, na
kil vasıtası ücreti verilmiştir. Bunun 
satılamaması veya fiyatının düşmesi, 
müstahsil köyJüyü, nakil işleriyle uğra
şanları, kabzımalları, seyyar esnafı mah 

vetmeğe kafi olduktan başka şüphesiz 
ki İstanbul belediyesinin varidatını 

devletin her sımfta.rl ayn ayrı temin e
de<:eği geliri de baltalayacaktır. 

Belediye c~ün henüz seyyar esnafa 
bir araba tipi bulamamıştı. Handen mal 

alanların da mallarmı taşıtacak yük a. 
Tabası bubmadıkl::m görülüyordu. Çün 
kil harnal kalkmış, fakat araba çoğal • 
marnıştır. 

Bel:diyenin sırtta mal taşıyan seyyar 
esnafı kaldırması karanna itiraz etmek 
istediğimiz anlaşılmasm. Biz :::adece ob· 
jektif şekilde ha.:iiseleri kayıtla iktifa 

ettik. Belediye vc::-diği kararın tatbikatı 
nı kolayla~trracal: tarafları lda sür'atle 
bulup, dünkü haJi.n önüne gt.çerse me. 
sele yoktur. 

Gümrük 
muamelelerinde 
yeni bir kolayhk 

Şimdi yalnız Marmara havzası limanlarına 
mllnbasır kalan usul bütiio memlekete 

teşmil ediliyor 
Dün şehrimize gelen malfunata na -

zaran, hükumet, altr aydanberi yalnız 

Marmara mmtakasında deniz yoliyle 

taşınan eşyaya tatbik edilen gümrükle· 

me sistemini bütün memlekete teşmile 
karar vermiştir. 
Ş 'mdi Marmara mınatk:ı:anda bir liman 

dan diğer bir limana nı11:1edıilen gerek 

yerli ve gerekse gümrük resmi verilip 

muamelesi ikmal ed.lmiş olan eşya hiç 

bir gümrük kaydine tabi olmaksızın, 

yani •dahili ticaret beyannamesi ve kor

don puslası aranmadan nakledilebil-

mekted.ir. 
Fakat Marmara havzası limanlarına 

münhas~r kalan bu ist'snaiyetten diğer 
limanlara giden mallar istifade edeme

mektedir. 
Geçen sene bu şekil takarrur ederken 

bir hayli itirazlar vuku bulmuş :!._e bu

nun bütün memleket limanlanna teşmi
li !stenmişti. 

iş Bankası_ 
ikramiyelerı 

Küçük cari hesap 
sabfplerJ arasında 

çeklldl 
! Bankasında en az 25 lira mev. 

du:ır bulunan küçük cari hesab sahih 

1 . nda dün .AJıka.rada yapılan 
erı arası 

.k . keQidesinde 1000 lirayı Öde. 
ı ramıye ,. b ah'b' L" t • mişte 1155 numa.ra.lı besa s ı ı u 

fi 250 lirayı da !stanbulda 24603 nu. 

m'a.ralr hesab sahibi Sava kazanmış. 
tardır. 

Yüzer lira kazananların besab nu. 

maralarile isimleri şunlardır: . 
. d 6294 ,Arkın, Kayserıde 

Gıresun a 

C h·a Burc:ada 3880 Gonca, İz. 3063 a 1 w 
. 6520' Ertuğrul, İstanbulda 

rnırde 
. Galatada 1517 Parkef, 

13873 Sevım. d 
ird 2308 Meluned, .Adana a 

Balıkes e 
.. d .Adapaza.rrnda 1878 Me. 

1878 Bulen ' d 1616 ,. 8 R hmiye, Bursa a 
Jek ve ı7 a 

Cahid~. ıca. 50 ve ıo ar lira ka 1 
Keşıdede ayr d 

9... umar a daha var ır. za.nan 1 <> n 

Şimdi daihli ticarette fevkal§Jde ko -
!aylık vazeden bu yeni şeklin bütün 
Türkiye limanları arasrnda nakledilen 
dahili ticaret eşyasına fatbik edilmesi
ne karar verilmesi fevkalade memnuni.. 
yet uyandırmıştır. 

Bu suretle daihli ti<::aret eşyası hiç 
bir kay!da tabi olmadan Türkiye liman· 
lan arasında nakledilecek, fakat güm
rük idaresi bu eşyayı dilediği zaman 
kontrol hakkına sahip bulunacaktır. 

Bu husustaki emrin bugünlerde gele
ceği üınit edilmektedir. 

iptidai madde
lerin tenzilat 

cetveli 
Yeniden bazı mad· 

delerin llAvesile 
~enlşletf idi 

1937 mali yılı iptidai maddeler ten~ 
zilat cetveline ithal edilmediği anlaşı. 
lan bazı iptidai maddelerin de 1 Ha. 

ziran 1937 tarihinden itibaren tenzi
lata tabi tutulması, 1ktısat Vekaleti. 
nin iş'anna atfen maliye vekilliğinin 

15-9~1937 tarih ve 23223/27054 sayıh 
tezkeresile teklif edilmiştir. 

Bu iş !cra vekilleri heyetince 17 .9. 
937 tarihinde görüşülerek, ilişik lis • 

tede yazılı iptidai maddelerin de 1 ha. 

ziran 1937 tarihinden itibaren hizala. 

rında gösterilen nisbetler dahilinde 
tenzilata tabi tutulması 10..5.1934 ta • 

rih ve 2430 sayılı kanunun 5 inci mad 
desinin (A) fıkrasına tevfikan onan. 
mrştır. 

LİSTE 
1 - Tahta kutu, incir kasası, kun.. 

dura kalıbı ve zikredilmiyen tahta -

dan imalat yapan bilcümle sanayi i. 
çin yüzde 10. 

2 - Döşemelik ve yol muşambaları 
için yüzde 28. 

3 - Elbirc~ik muı;nmb1lar için yüz 
de 30. 

Tenzilat yapJlması ve kur~un kalem 
için tayin edilen yüzde 10 nispetinin 
yüzde 30 a iblağı. 

•• 

llltT 

Sebze halinacn iki görihıii.; 
------~-.~--------............................................................. : . . 

l. Köy ka~kı?ma ı 
proıesı 

Köy mllmesslllerl 
yarın Ankarada 

toplanıyor 
Orta Anadoluda yüze yakın köy. 

de etüdü ikmal edilmiş olan ''Köy 
i kalkınma. projesi,, üzerinde gör-üş
: 
• mek U7.ere Orta Anadolu mmta.ka.sı 
İ köylerinden seçilecek mümessiller 

Ziraat Vekaletinin davetile yarın 
An.karada toplanacaktır. 

Köylülere Gazi Orman çiftliğin.. 
de bir öğle ziyafeti verilecek, Ve
kil Şakir Kesebir misafir köylüler
le köy kalkınması etrafında bir has. 
bıhal yapacak ve kendilerini tenvir 

E edecektir. e . . ·---··--·····•·--.. .. ········----··-· .. ········• 
Kuş yemi 
mahsulü 

Mcm!e~etim iz fçin 
yeni bir ihraç malı 

o~du 
Yapılan son tahminlere gö.re bu se

neki kuş yemi rekoltemiz fevkalade be· 
reketlidir. Filhakika bu sene 25.000 ton 
kadar olacağı tahmin edilen rekolte 
şimdiye kadar memleketimizide hiç gö

rülmemiş bir miktarı ifade etmektedir. 
Geçe~sene kuş yemi rekoltesi 10 

bin, daha evvelki sene de 5,904 ton idi. 

Fakat geçen sene mahsulün bol olma
sına rağmen, .dünya rekoltelerinin nok-

san oluşu alıcı memleketleri piyasamız

dan bazı mübayaatta bulunmağa sev

ketmiş ve bu vaziyet piyasanın eski yıl

lardan yüksek olmasrnr intaç etmiştir. 
1933 senesinde vasati 4,80 kuruş olan 

kuş yemi ihraç fiyatı 934 senesinde 
6,60, 935 de 9,17 ve nihayet geçen se
ne 11 kuruşa çıkmıştır. 

Geçen sene on milyon kiloluk bir 
yemi rekoltesi elde etmemize rağmen 
evvelki yıllar rekoltesiyle beraber 
10.392,428 kiloluk kuş yemi ihraç edil
miş, bu suretle memlekete l,134,038 
lira girmiştir. 

Bu suretle Türk kuş yemleri dünya 
nm .her .. tara~ında şöhret kazanmış, yep 
yenı muşterı olarak Küba, Kanada 
Hindistan, İtalyan adaları ve Maltay~ 
da kuş yemlerimiz ihnç olunmuştur. 

Almanya ile ticaret 
anlaşması 

Vekiller heyetince kabul edilen 
Türk - Alman t:caret anlaşması, yük. 
sek tasdika arzolunmuştur. 

Bazı fabrikalar 
neden 

küçülüyor ? 
Vergilerden muaf 

olmak için bulunan 
çare 

Sanayiimiz yeni bir mesele ile ka.r· 
şılaşrruş bulunuyor. Bir kısım sanayide 
son zamanlarda görillmeğe başlıyan kiı
çillme tamaY'Jlü gittikçe genişler gö
rülüyor. Hele Gazlıçeşme deri fabri· 
kalarmda bu küçülme illeti sari bir has 
talık halinde kendini göstermektedir. 

Devletin sanayie en ziyade ehemmi
yetverdiği şu zamanda böyle bir vaziyet 
şayanı dikkattir. Fakat meselenin aza
metiyle makusen mütenasip olarak se
bebi de gayet basittir . 

Teşviki sanayi kanunu sanayii be§ 
beygirden yukart ve aşağı olarak iki 
kısma ayırmıştır. Beş beygirden yuka
rı sanayi büyük sanayidir. Diğerleri de 
küçük sanayi ... Muamele vergisi kanu
nu beş beygirden az bir kuvvetle ve on 
kişiden az işçi ile çalrşa'l sanayii bu ver
giden muaf tutmuştu. İstihlak vergisi 
kanunu mucibince muamele vergisinden 

muaf olan mi.iesseseler istihlak vergisi 
vermezler. 

Şu cihetler göz önünde bulunduru
lunca meselenin iç yüzü de kendiliğin
den anlaşılır. Deri, meşin ve lastik sa
nayii gibi bir kısım sanayide beş beygir 

den fazla bir kuvvete pek de lüzum 
yoktur. Bu SUl'etle büyük olup fazla 
vergi vermekten az kuvvetle ve az işçi 

ile çalışıp bütün vergilerden muaf 
olarak diğer büyük sanayi ile rekabet 
etmek bir krsımlarımn işlerine gelmek
tedir. Mesela lastik sanayiinde fabri
kalar ancak senenin birkaç aymda ça

lışmakta.:lırlar. Fakat böyle birkaç ay 
}':izlerce· amele çalıştırmaktansa 'bütün 
sene dokuz amele ile çalışıp ayni işi yap 
mak da kabildir ve nitekim öyle de ol· 
maktadır. 

İşte bu netice ve görenek gittikçe 
genişlemektedir. Fakat şu halin uzun 
boylu devam etmesine meydan verilmi· 
yeceği muhakkaktır. Devletin en kes
tirme yoldan tedbirler alacağr yapılan 
hazırlıklardan anlaşılmaktadır. Bunu 
bittabi büyük sanayiciler de arzu edi
yor. 

A. F. 

HA~~R · .. "" l sianbulun en çok saldan hakiki 
k f 'd . ' 1·1 • / .. .,. a şanı gaze esı ır." an arını 

HA BER 'e verenler~ kar. ederle"/. 

t 



~ydar Enıirin 
c ze 111erasinıi 
Merhumun vasiyet makamındaki 
söz eri de "az"fe aşkın~ gösteriyor 

Vefatını dUn teessürle haber verdiğtmiı. 

Ali Haydar Emir Alpagotun cenazesi bug1.ln 
bllyUk merasimle kaldırılmıştır. 

Harp akademisi, deniz harp lisesi, gedikli 
erbaş okulundan merhumun bir c;ok talebi!. 
lcrl, arkadaşları, kendisini sevenler bu ııa... 

bah erkenden Hcybelladaya gitmi§lerd!r. 
Bahriye bandosu da merasime iştirak etm~~- • 
Ur. Merhumun aı bayrağa Barılan tabutu 
Adadaki evinden alınmıı:ı, Ada camline gö_ 

tUrUlmU§, cenaze namazı kılındıktan sonra 
aile makbcreslne gömUlmUştUr. Mezarına 

birçok çelenkler konmuştur. Bu arada mat. 
buR.t cemiyeti namına ve ırenelerce yazı yaz. 
drğı 'Kurun., refikimiz namına birer çelenk 
gön1e:-llmiştır. 

Zava'1ı nnneslle 
liıll!atıat 

Bir gece evvel hayata göz!erlni kapamış 

olan eşsiz deniz tarihçimizln yaşlı anası i e 
karşt karşıyayız.. Kasımpa§ada ~imdi orta_ 
mektep olan binanın karşısındaki bUyUk uh. 
~ap bir evin üst kat oC:alarındaıı birinde 
tıı.va.nda asılı ha!!t ziyalı elelttrJk ampulünıın 
ı§ığı altında ya§lı kadına bakıyorum. 

Odaaına girıp e:lnl tlpeli hayli daklknlar 
olduğu halde tok bir kellmı:ı bulup söyllyc. 
miyordum. !::laıı~ICt"cc rğ;amııkta., •işıni'? goz. 
kapakları açılıp kapıındrkça damlalar h!l.!a 
bi ,·,:,;irini takip ediyor ... Senelerden teri ]{en. 
dklnc arlmd.ı~ o'c.n cig:ır:ımnı titrek C'llcr;ı" 
sarmaya çalı~ırken mırıldanıyc.r: 

- TCvlAdım, Ha.}rlarım ... ı.cden beni ar. 
!;aya ı•ırakıp gıltin? .. E?aband:ın sonra sıra. 

be:ı!nıdl .. Bu ihtiyar anana :ıeden öIUmilnlJ 
gôJterdin! 

Fe:lnl kaybetmiş yaşlı gözlerle gözgö;e 
gc!lyorduk: 

- O~lumu, ô!Umilnden bir gUn evvel, dfuı 
bir IAhza goreblldlm. Aslan gibi yapılı Hay. 
dar, gözleıini kaybeltiklcn sonra bile gene 
öy:eydi. Onu yatağında bilmiş, erimiş giir_ 
düm. YU.:lin.!en öpemedim. Yanaklarından 

koklayamadım. Onun daha çolı; yaşıyacağmı, 
bu memlel{ete da.ha çok hizmet edeceğini u_ 
mit ediyordum .. Fakat.. artık! Görmlyen 
gözlerini <le göremlyeceğlm. O pamuk gibi 
ellerini yllzilme aürüp okşıyamıyacağım. 

Haydarmı ... Yavrum .. 
Ge:ıe hayli mtiddet sUrcn göz ya~ları.. hı~ 

kırıklar .•. Devaın ediyor: 
- Ben şimdi kimsesiz, ,:yapayalnız §U ih. 

Uyar halimle kaldım. Te~ oğlı.:m Haydar 
sa~ken, bana yardım ediyor, sığındığım şu 
odadıı. Öfllr geçiriyordum. YegAııe tesellim 
o~lumun sağlığıydı. Şimdi o da gitti .. K&
pımı c;:alacak, elini uzatacak tek kimsem 
yok! Hangisine oğlumun ölUmUne mi, beş 
parasız kaldığım §U ihtiyar halime mi ağ. 

lıyayım? 

Mem' ~e bl.iyük ve değerli bir ev!M ye. 
Uştıren yıqlı kadından oğlu hakkında şunlaı:-t 

öğrendim: 

- Babası Gellboluda mübaşirdf. Tekli.il~ 

olduktan bir mUddet sonra ö'.dU. Haydan ye. 
dl ya§ında iken mektebe verdik. İdadiyi bi

tirdi. Dersleri ile o kadar çok fazla'. me~ıruI 
olurdu ki sokağa çıkıp hıı.va alsın diye l;:L 

tapıarmı sık ııık saklardım. tstanbuldan h<'r 
zaman kitap getirir, gece gündUz ckurdu 

İdadiyi bitirince tstanbula gelip Deı.h 
mektebine girmek hevesine kapıldı. Tek yav 
rumuzdu. Baba annesi de kendisini c;:ıldırıı.il . 

ya severdi. Gtinlerce bırakmak istemedik. 

•'Oralarda akrabamız yok. Yalnız ne ya. 
parsın??., diyorduk. Israrlarımız fayda ver -
medl. Nuri paşa ile Etem bey isminde iki 
tanıdığımız vardı. Babası onlara mektup yaz 
dı. Eline verdik ve bir gUn vapura bindirip 
1stanbula uğurladık. 

Yirmi g1.ln sonra bir mektubu geldi. "Bah. 
rlye mektebine girdim anne!,. diyordu. Btr 
ııene sonra yani tatilde geldi, seneler geçti, 

Mektebi bitirdi lnlıç kuşandı. Zabit çıktı, o. 
gUnUnU de gördük. Sonra, okumasmm mU
k!tatmı gördU. Bliyilk adam olduğwıu işit. 
tim. İftihar ediyordum .. 

Haydar Alpagotun anası Emlnenin elini 
öpUp aynlıyordum. 

- üzuımeyln, dedim. Bu memleket ıılzl 
dUşünccclc. 

Yekta Ragıp ÖNEN 

Bir molörde lnfih\k 
Ya'.ovada Baltacı çiftliğine alt bulunan v~ 

Nuri kaptanın ldareslndeld motör Sebze hali 
önünde dururken makine kısmı birdenbir·~ 

infilı\k etml§, biraz sonra motörUn dibi de. 
linerek batmıştır. 

Nüfusça zayiat olmamıştır. 

l' • metli Ali Hrı.yrlar Emir göz7er::!i 1>aybctmcr~ fclalcetine uğradıktan 
s.:mra '!J<lZıl.annı daktilo ile ya::.a.r, ~J:'/';ı, b:r:~inc okutarak tashih ederdi 

Rahmetlinin son resimlerinden biri 

Al. Haydar Emfrhı zavallı mınesi 

Al! Haydar Emir daha genç denilebllece1i 
1 lr ç~~d:ı, 152 yaşlarında. iken aramızdan av. 
rılmrş bulunmaktadır. Bahriye mektebinA 
1322 de çıkmış, gözlerini kaybetmek felftk'!ı. 
tine uğrayınca. meslet\'inden pek erl<en ve yU ~ 
başılıkla ayrılmı-,, sonra 1328 de tarih mu. 
alllml olarak Bahriye mektebine girmişti. 

İlk eseri "Nereye,.den sonra aldığı feyzi 
vatan için harcama.ya başladı. "MUcmet ta_ 

rihl Osmani,. ilk eseridir. •'Türkiye _ İtalya 
harbi,. " Tarihi bahri sayfaları,. ••Kılıç Ali,, 
"Lepanto, Çanakkale ve Navarin,, "Girit ih. 
t11All .. ••cezalr hakkındaki neşriyata umumi 
bir cevap .. bugUne kadar ve gözleri görme. 
den yazdığı eserleridir. Onun olgunlaştığı 

devrin eserleri de "Balkan harbinde Ti.irk fL 
ıosu,, "Denizde Türkiye,,dir. 

BüyUklerl tara.Cından her zaman 11evtlen 
tarihçinin bitiremediği "Deniz savaşları,, 

ile deniz mııtta.asında basılmakta olan 
"TUrk Deniz cephesi,, adlı eserleri bugtin 
kUtuphanesinde kalmı;ıtır. 

O bUlün gayretlle elindeki eserleri bitir. 
rn:?ye çah§ıyor ve ba.şma gelecek kötü ftl'.i
betı bilerek bekliyor ve gene yılmadan çalı
şıyordu. Haydar Alpagut tarih kurumuna 
sevgi ile çalI§ınış ve "Piri reis., mukaddeme 
sini yazmıştır. Dil encümenine sevgi ile br ';'. 
lıydr. Ayni zamanda. Genel kurmayın harp 
tarihi encümeni deniz mUtehassıshğını yap. 
mış, bUyUkleri tarafından her zaman sevil. 
miştir. Deniz harp akademisi profcsörlüğUnU 
bUyük bir gayretle başarmış hasta. haUyle 
talebelerini her zaman çalıştmnışbr. 

Son gUnlerinde arkadaşlarr başucunda. bek 
leşirken kalemle klğıt istemiş ve kuvvetli 
hatlarla çok okunaklı olan şu satırlarını yaz 
mı,tır.Bu onun ellnden,dilinden çıkan son söz 
!er ve son arzular ve yazılarıdrr: 

"Allf'min baba.sı Atatürkttt.1'. 
Akııd{'lmlye ve Hıırp okuluna veda, Gedik-

llyı>, Telalze ıeJAm. 
Tarih kunımu A"başkanma ve kuruma 

hlirm~tJPr. 

Cumhurlyet.e tazlmler. 
l\lıı.reşahm Fevzi Çakmak'm ellerinden ö. 

perim.,, 

Japon mallarına 
boykot 

Şanghay, 2 (A. A.) - Röyter ajan. 
sı muhabidn<len: 

25 Ey:Ulcc:ıb2ri, Şanghay üzerinde 
görünmiyen Çin tayyareleri, dün ge
ce Japon hatları üzerinden dört defa 
uçmuşlardır. 

Japon tayyare topları, ç·n tayya_ 
relerine knrşı kuvvetli bir ateş açmış 
ve her defasında Çin tayyareleri, za. 
yiata uğram'.ldan, geri dönmüşlerdir. 

Jap:m'ar, Çin demir çemberinin a
nahtarı mesabesinde olan Liouhang 
mevkiini ele geçirdiklerini bildirmek
tcdir:cr. Çinliler de, bu mevkiin dai _ 
m·ı kendi ellerinde bulunduğunu iddia 
etmektedirler. 
R:s~i Ja:;ıon kayn2ğıı::dan bHdiril _ 

d ğine göre. muhasamatın başlangı -
c•ndanberi Japonların ~anghay cephe
sindeki zayiatı 1893 ölü ve 5637 yara. 
lıdan ibarettir. Buna mukabil Çinlile. 
rin zayiatı 20 bin ölü ve 35 bin yara. 
h olarak tahmin edilmektedir. 

Boykot 
Nevyork, 2 (A:_ A.) - Harb ve fa_ 

şizm aleyht arları cem:yeti ile Çin hal
kının dcstları cemiyeti taraf.odan 
Madisoa's Garden'd2 tertib edilen bir 

toplantıda. Japon mallarının Amerika 
da boykot edilmesi on beş bin kişi ta_ 
rafından taleb edilmiştir. 

,Japonya tehdit savuruyor 
Tokya, 1 (A.A.) - Hariciye neza

reti nımına söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat Japonyanın daha şiddetli müca. 

ldeleye devam edeceğini ve halihazırda
ki iht lafa üçüncü bir devletin müda -

ha1e:>ini k:.bul etmiyeceğini şiddetli bir 
lisanla beyan etm'ştir • 

Japoya mülearrızdır 
Cenevre, 1 - Uzakşark hadiseleri • 

ni tetkik etmekte olan 23 ler komitesi 

tali bir komisyon teşkil etmiştir. 'ra.Ii 
kom'syon bugünkü toplantısında, Ja -

ponyamn Milletler Cemiyeti paktının 

10 uncu maddesi ahkamı muciıb:nce 

mütearız vaziyette bulunduğuna karar 
vermiştir. 

Köprü 
ad8ma 

şimdi 
d •• d .. ' on u. 

Çivili geçitlerle alay, tahlisiye 
simitlerile alay.. etmekle birdir 

Yazan: Osman Cemal Haggılı 
Şu köprünün üzerine çakılan çiviler, 

gazetelere amma da mizah ve tenkit 
mevzuu oldu ha! Biz de hayU mizah 
muharrirliği yaptık ama, öyle herkesi 
güldüreceğiz 1 diye halkın selameti na
mına yapılan §eyleri de artık kendimi
ze alay mvzuu yapma.dık ! Aklı başında 
bir insan, hiç vaporlardaki, gemilerdeki 
can kurtaran simitleri için "bunlar da 
nesi böyle?. diye onlarla alaya kal
kar mı ve hiç paratönerle ;aka edilir 
mi? 

Halkxn selameti için köprünün üzeri
ne çakılmış olan bu çivileri vara yoğa 
mizah mevzuu yapmak, bence denizde
ki tahlisiye sandallarını sarakaya al
mak demektir. 

Galata köprüsü bu çiviler oraya ka
kılmadan önce görünür görünmez ka· 
za, bela geçitlerinin en netamelilerin
den biri idi. Yıllardanberi o geçidin 
üzerinde, karşıdan karşıya geçmek için 
nice nice kollar, bacaklar kırılmış, nice 
kafalar, gözler patlanu§, nice canlar 
kurban gitmişti. 

Tramvayların, kamyonların, otomo-
billerin, motosikletlerin, arabaların 

~rşılrklı kovalamaca oynadıkları, yahut 

relror kırmaya çalıştıkları bu eski ecel 
köprüsünün bir yakasından öbür yaka

sına geçecek iki çocuklu bir kadıncağtzı 
o:işünün bir kere .. Çocuğun biri hatun-

cağmn kucağında, öbürü de - tabir ma· 
zur görülsün - yedeğindedir. Hatta, üs-

telik zavallının koltuğunda bir de pa
ket vardır. Şimdi bu kadın köprünün en 
işlek bir vaktinde bu hal ile karşıdan 
karşıya nasxl geçsin? 

Çiviler çakılmadan önce ben ne bir 
ve:tmamn, ne bir 9oföriin ı.e bir motosik 
let sıtivarisinin, ne de bir arabacının ol
duklan yerde biraz durup da böyle bir 

kadına yol verdiklerini katiyen görme· 
dim. Bu vaziyette bir kadıncağız çivi

lerden önce orada, karşıdan karşıya geç 
mek için dakikalarca olduğu yerde bek-

ler, sonra, en ufak bir fırsat görür gör
mez, hemen yaradana sığınıp gülle önün 
den kelle kaçırır gibi kendisini karşıya 
dar atardı. Ya kendilerinde bu kudreti, 
bu mecali, bu çevikliği, bu cesareti bu-

lamayan yaşlılar, ihtiyarlar, hastalar• 
dalgmlar, çocuklar! .. Onları hiç sorma
yın, zaten en çok kazalar da böyleleri
nin başlanna gelirdi. 
Dediğim gibi işin mizaha, alaya, şa

kaya, karikatüre, hiç tahammülü yok· 
tur. Alay, şaka edilecek, sarakaya alı
nacak, karikatüre vurulacak dünyada 
başka hiçbir şey kalmadı da halkın se

selameti ve 1:-oş yere hayatların yı

kılıp gitmemesi için çakılan çiviler mi 
kaldı? 

Aynı çivileri kendilerine bir mizah 
mevzuu yapmayıp da işi ciddi tarafın
dan tenkit1eyenlere gelince: 

Mesela bunlardan biri de sanırsam 
bizim eski ve babacan dostlardan Bur
han Cahit Morkayadır. Fakat Burhan 

' 'ı ... Morka) a, otomobil denilen ~l'Y bu 
memlekete girelidenberi ömründe bir 
kerecik olsun köprüden yaya olarak 

geçmiş midir acaba? Kaptı kaçtıların 
en lüksüne kurulup saatte yetmit sek· 
sen kilometre ile sağa, sola, öne, ar
kaya uçmasmı herkes ister. LSkin bu 
her zaman Galata köprüsünün üzerinde 

olamaz. Oradan otomobilliler, motosik· 
lctliler hatta tramvaylxlar kadar yayala
rın da geçmek hakkıdır. Onun için on
lar yayalara yol verecek ki yayalar da 
oradan yaradana sığınarak ve canlarını 
ancak ulu Tannya emanet ederek değil 
"Şehrernanetine,, emanet ederek rahat 
rahat geçebileceklerdir. .. 

Bir de şöyle söyleniyor: Çivilerin ol
duğu yerlerde biraz bekleme yüzünden, 
otomobil yolculan hazan vapurlarınt 

kaçmyormuşlar. Artık okadan da hoı 
görmeli! Hem bu iş para ile değil, ma 
iledir. 

Nasıl bir zamanlar yaya gidenler 
tramvaylardan, otomobillerden filln yol 
bulup karşıya geçmek için orada daki~a-~-. 
larca bekleme yüzünden vapurlannr, 
trenlerini kaçırarak işlerinden, güçle
rinden oluyorlardı. Şimdi de biraz beri· 
kiler kaçınsınlar. Yoksa berikilerinki 
can da onlarınki patlıcan mı? 

Hani, kim ne derse desin, köprüdeki 
çivile.r pek hoş oldu. Darısı tez günde 
başka geçitlerin başına t 

O. Cemal KAYGILI 

Arif Orucun 
muhakemesi başladı 

(Baş tarafı 1 incide) 1 
Bunda, Parhıte neşredilen "Kurtu· 

luş,, isimli mevhum bir cemiyetin naşiri 

efkarı olan "Yarın,. adındaki broşür- , 
den birini Sıvas ağır ceza mahkemesine 
ve Giresun ticaret odasına gön.derdiği, 
Sofyada tabedilen "Zot·a,. gazetC11inde 
Türkiye cumhuriyeti aleyhine ve teşki-

li\tı esasiye kanununu değiştirmiye matuf 

yazılar yazdığı bildirilerek Arif Oruç 

hakkında Türk ceza kanununun 146 

mcı mac!.desinin ikinci fıkrasına göre 
son tahkikatın aç.ılm!ısı isteniyordu. 

Bu maddede gösterilen suçlar idam ce
zasım müstelzimdir. 

kuku esassiyesinden en başhcasrdır. 
Hakkımda açılan davarun tamamen au
kut etmiş. rüyeti imkanı kalmamış ol· 
duğuna kaniim. Maddei. kanuniyelcr 

noksan olarak tetkik v~ yanlış tefsir e· 

dilmi~tir. Onuncu sene af kanununun 
9 uncu maddesi gayet sarihtir. Firart 

de olsam 2003 numaralı kanuna göre 
muafiyeti kamileyi iktisap etmiş bulun

maktayım. Bu böyle iken hala mevkuf 
tutulmaklığım kanun ahkamının yanbş 

tatbikinden ba'}ka neye hamlolunabil:r. 
Srvas ağır ceza mahkemesi broşürden 

dolayı hakkımda meni muhakeme· ka
rarı vermiştir. Bu da calibi dikkattir. 

Af 28 temmuz 1933 dedir. Yani bun 
dan evvelki suçlar muafiyet kazanmak· 
tadır. İki broşür ise 16 haziran 933 

de yerlerine gitmiştir. Görülüyor ki auç 
~ftan evveldir. Aleyhime olan bu nokta 

Bundan sonra reis Arif Oruca bir di· 
y'!ceği olup olmadığını sardu. Arif O
ruç iç cebinden bir istida çı~anp mübaşi 
re, o da reise verdi. Kaydiyesi alın

dıktan sonra katip isti.dayı okµdu. 

Arif Oruç bunda şöyle diyordu: 
''Tevkifime sebep 933 senesinde neı-

• da bu suretle aydınlanmış olmaktadır. 

rolunduğu iddia edileıı muharref bir 
• t • 

broşür.dür. Dört sene sonra va~amma 

Bu sül>ut dahi takibatın tamamen suku
tuna kifayet eder. Açık ve sarih haklara 

istinaden düşülmü§ se'hiv ve zuhullin du
'ru1maya başlamadan evvel anlaıı.ılarak 

dön:ince yanlış bir karar neticesi yaka- ~ 
bu 43.vanın sukutunu isterim.., 

landım. 43 gtindenberi haksız yere t 

yatıyorum. Derin bir eletn ve teessür 
içinde arzedeyim ki kanun iyice ve layı
kiylc tetkik edilmemiştir. 

Dördüncü istintak dairesi ve iddia 
maki>mı vaziyeti konuniyem ilzeriılde 
bir zuhule düşmüşlerdir. Benim yegane 
arzum, cumhuriyet kanunlarının halel
den vikayesi ve tamamen tatbikidir. Bir 
Türk vatandaşı olmak srfatiyle kanu· 
nun hüsr.ı.J tatbikini istemek ferdin hu• 

.au istida okunduktan sonra reis, 
müddeiumumiye ne diyeceğini sordu. 
Müddeiumumi Sadun da. bu mesele 
hakkında kafi malfunatı olmadığmr, iste 
ğinin kanuna ne dereceye ka.dar uygun 
olduğunun beyaru için dosyayı tetkik 

etmesine fırsat verilmesini istedi. 
Heyeti hakime bu dileği kabul e

derek mu!1akemcyi pazartesi gününe 
bıraktı. 
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nıadığıru gösterir bir haldi. Pardayarun söz söylemesine vakit 
Bu dU§tinceler §İm§ek eUratiyle dU. bırakmadan düşes §U cevabı verdi: 

§esin beyninden geçti. Fakat bu anda _ DUk Dangolem, kendisine karşı 
onun dUşUneceği daha ınUhtm bir şeı iyilik yapmış olan bir adama karşı 
Vardı, sinirlerini yenmeye çalıştı, d~ kılıç a11lıyan siz misiniz? Neden h!la 
da.klarında tebessüm belirdi fakat bı kılıcııuzı yerine koymuyor ve ona. 
~lli4 için kendini bir hayli ~orlamıştı tarziye vermiyorsunuz? 
Nıhayet dille odadan içeri girdi ve ka.. Dille başını saladı ve: 
rısıyla kııı arasında kollarını göğ!U - Susunuz Viyo1eta - dedi - Siz bf. 
Uzerlnde çaprazlamış olar-ık duran lemezsiniz ... 
Parda vanı gördü. Bir an titredi ve: Kansı susturulmasını istemiyordu. 
l?l - Pardayan burada ha. Diye ho. Li.kırdrsına devam etti: 

Urdandı. _ Ben şurasını gayet iyi biliyo. 

?la. llu~ı~n söyler söylemez elini kılıcı. nım ki, eğer anneniz sağ ise, siz he. 
kol gotürdU, mantosunu :krhal sol nüz yaşıyorsıın.rz, bUtiln bunları şu 
bit una aldı. Bütün bu hareketleri hi1 karşımızdaki adama borçluyuz. Bu a.. 
gibi§ey dUşUnıneden adetl bir makine dam sizin uğrunuzda kasanızdaki al -
atıh;'aı>:ıxıışb. Rilcuma hazrrdı. Fakat unlardan fazla miktarda k&n damlası 
hal a~dı, kendisini müdafacı eder bi· akıttı. şurasını da biliyorum ki yine 

1• benim için birçok, hem de fevkalade 
Bunları se tehlikeli düşınanJarla boğazlaştı. E _ 

maınışl Yredenler hiçbir şey yap-
Parday a.tdı. Ode dö Va.lver ve Landrl ğer o oJmasa.ydı şimdiye kadar hepi. 
kette b~ llıenettiği için hiçbir hare- miır. m~hvoımuştuk. Yine gayet iyi 
egv er ona uıunb. aınış olmalarına rağmen hat1rJıyorum ki, eğer siz istemiş ol -

ır .... __ . t k savdınız pederiniz dokuzuncu Şarl'ın 
mıya h ~vuz olursa işe arış. . ~-~ k .. 

1 1 azır oldukları vaziyetlerinden tııhtmı sizin içın zaplA::O,.lece ve e:zı o. 
an aşı ıyordu. raya oturtacaktı. Fakat o vakit sizin 

Pardaya.n hiç knnılda.mamJş, ya.lnız yegane dlişünceniz aşktı. Bu gün bil. 
o meşhur ve alaycı gillü.ms~mea:i du • ~e~ ne gibi fena hislerle elde etmiye 
d~klarında olduğu halde V5yotetaya ('alır.tJ-7ınız hu tahtı o vakit kabul et. 

ddo~~rek, "Nasıl, ~ze söyledığim doğru memişfnJz. tste bildiklerim bu kadar. 
e~;l miymiş der gibi bir hal a.lmı§tı. Yakın zamana kadar siz de bunları 
. l'lişes görd!.:klerlni hakiki olduğuna biliyordıınuz, şimdi unutabilmiş ol -

bır tUrrı . .. 
1 1 m:ınızr namuslu bjr adama yakıştıra. 

~ !, ınan~1yor, şaşkın goz ere 
e,raf•·ı:ı b ' 1 d mıyorum. . 
, . ·•' :ı.t:uuyordu. ~n; Jize ( d"'k kılıcınızı yerme koyu 
.... y,~: şc.şl•ınlı~:ta.yclı, H ,.bir şey anlı · H~ydi 11 

• 
Yanı ~ uz görmüyor musunuz ki, kılıcını 

ı.ınıstı. Odanın sUıttıtunu ilk defa n ' b' d k o b0 d kınrndsn <}tkarma.nuş ır a ama ar. 
:: u. Düke c:lönerek · ı aI k ... · JıUcum vaziyet ara namusunuzu 

,. - !: nbacı#rm, babacıfun.:. En iyi tırJ 
ucstun ' ~ k, ı·r1ett"'orsunuz. 
d 

u~ .atösyc dö Pardayaı.r taıınnıı~ ·' rnr~ n:ı? Pa,rdaya.nın hUcuınunu bekliyen dtı.. 
,....,,,1 bo"' k:ı .. uzerinde bu son sözler tesir yap. 

PARDAYANIN KIZ? 

mi§ti. "Dük biraz sonra geliyor" .. ba
ğırarak: 

- Size §Jmdi uzun uzun tafsillt 
veremem • dedi ve olanca ikna kuvve. 
tini sarf ederek devam etti: 

- Allah için Viyoleta bize yol ve. 
riniz, belki henliz kaçmak zamanıdır. 

Viyoleta, şövalyenin her ne olursa 
olsun elini üzerine k:ıldırmıyacağma 
emindi, kapının önünden ayrılmadan 

dedi ki: 
_ Bilir misiniz ki, kocama ait oldu. 

ğundan dolayı bu evden kaçmak iste. 
diğinizi zannetmeye başladım. Yoksa 
koca..ı-ı1la karşılaşmak istemiyor musu 
nuz? 

Bu kadın karşısında bUtiln ısrarı. 
nm kırıldığını gören ve bu yüzden sL 
nirlenen Pardayanm kolları yanma 
dUştli inler gibi: 

_ Ah Viyoleta, dedt Beni mahve~ 

diyorsun. 
ıKadm ağlamak üzereydi. Boğazına 

hıçkırıklar geldiği halde kekeledi: 
- Nasrl olup da böyle bir şey söy. 

liyebiliyorsunuz. Bilmiyor musunuz 
ki, siz'n uğrunuza son damlasına ka. 
dar kanımı akıtmaya hazınm. 

- Çok rica ederim, ben sizden bu 
kadar büyük fedakarlık istemiyorum. 
Yalnız bana yol açınız bu ka.fidir. 

Viyoleta tekrar Pa.rdayanı eUzdU. 
Sövnlyedeki hırçmlığm sebebini araş 
tmyordu. Fakat Pardayanm düşün _ 
düğünü yüzünden okumak imkA.ruuı... 
d ·. Burdrn vazgeqmeğe mecbur oldu. 
Zaten hakikati hissetmeye başlamıştı 
da. Fa.kat emin olmak istedi, kapıdan 
çekili""~Pn dPdi ki: 

- Pek alft.. Fakat size haber vere. 
, .: \ş lı::ten geçmiştir. Dük, mer. 
divenleri çıkıyor. Ayaklarının sesini 
iş ~ ,- ı u .,, Siz de duyuyorsunuz ya!.. 

Pa.rdayan, kapının tokmağına ellni 

koymuşken bu sözler 1.17.erine birden. 
bire durdu, dışarıya kulak venu. Mer
divenden çıkan dilk ile Jizel'in kon~ 
malarmı da duydu, son derece uabt. 
leşerek: 

- Hay Allah belft.smı versin • diye 
bağırdı • Gayriihtiyari iki adını geri.. 
liyerek odanın her taraf mı bir anda. 
kontrol etti. Konçiniye teslim olma • 
dan dükten ne suretle kaçabilece .. 
ğini düşilnüyordn. Fakat bulamadı, 

sinirli bir kahkaha atarak: 
- Vay canına, bugün hiç taliim 

yokmuş, - dedi -
Kılıcını yerine yerleştirdi, kollarını 

biribirinln üzerine çapra.zlaştırdı. Dü. 
şes Pardaya.nm bUtUn hareketlerini 
dikk:ıtlc Eeyrcdiyordu. Ona yaklaştı, 

narin kolunu şövalyenin eli üzerine 
koydu. Titrek bir sesle dedi ki: 

- Demek aldanmamışım, kocamla 
karşılaşmak istemiyorsunuz, adeta 
hayasız bir düşmandan kaçar gibi on. 
dan kaçmak ve uzaklaşmak istemek
tesiniz. öyle mi? 

Pardayan artık her şeyi söylemeye 
karar vermişti: 

- Doğrusu öyle • diye_ cevab \'er. 
di ve omuzlarım silkerek sözlerine de.. 
vam etti: 

- Büyük bir teessl!r duyacağmrzı 
bildiğim için söylemek istemiyordum, 
doğrusunu isterseniz biz, dlikle bo _ 
zuştuk. Hem de ölesiye. Anlıyc.bildi. 
ni .. ,..,; Vivoleta? 
Kadın işittiği bu sözlerden frr'.l 

halde üzülmüştü. Pardnyan onun r;r 
denbire solduğunu göri.ince tathlıkl:ı. 
dedi ki: 

- Size yemin erlerim ki Viyoleta, 
kabıı.hat benim değildir. 

- I::'Olo"h::-.:. ı !t"abahatfn sf:- .'c clr:'J. 
yacağmı ümid ederim. Fakat nasıl ol
du da Şarl. .. Hayır, imkan yok. Mut.. 

.uu t S1lk bir sesle homurdandı: "" 
-=~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~ 
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laka müthiş bir anlaşmamazlık var. I 
Şarl Dar;golem hayatını, saadetini 
Pardaya.na borçludur. Ona düşman -
lık edemez. 

Dangolemin karısı kocasının bu ka. 
dar değişeceğine bir türlü ihtimal ve. 
remiyordu. Pardayan dükün minnet. 
tarlığa nekadar sadık olduğunu ve şö 
valye hakkında ne gibi fikirler besle. 
diğini biliyordu. Omuzlarını kaldıra. 

rak alaycı bir tavırla dedi ki: 
- Siz eskileri söylUyorsunuz, mazi 

sizde öyle tesir bırakmıştır. Halbuki 
doğruyu saklamaktan ne çıkar. Ben 
de halihazırda dükün projelerinin or. 
taya çıkmasına engel oluyorum. Bina. 
enaleyh o bu engeli ortadan kaldrrmı. 
ya mecburdur. Mademki buraya gelip 
kendimi teslim etmek ta!ihsizliğine 

uğradım, emin olunuz ki dük böyle 
bir vesileyi kaçırmıyacak ve benden 
yakasını sıyıracaktır. 

Viyoleta şiddetle itiraz etti: 
- Asla.. O, bu kadar nankör de. 

ğildir, kat'iyyen ümid etmem, sizin 
hayatınıza dokunmıyacaktrr. 

Pardayan hazırlanıyordu. Fausta 
kendisini Obliyete attığt sırada dük 
Jı ~ !l~s rıkarmamıştı. Şövalyeyi ora • 
<~ •n kurtarmak için cl.e uğraşmamıştı. 
B tmlnr1 düşünerek dedi ki: 

- Yo!c ... Sanki çekinecek, öyle m.i? 
Bunları çok yavaş söylemiş olması. 

na rağmen Viyoleta duymuştu. 
-- Ah sövrtlye • dedi • böyle mi zan. 

rcdiyorsunuz 
- fün şöyle düşünüyorum ki, dük 

\ıi,..bir v 'cdan azabı duymadan biraz 
""'""l pesinıfrde koşan katil sürüsüne 
bizi teslim edecektir. Onlar bizi her 
yer·~ ~,.. .. ,..arlar. 

_ _ _ ______ - ........;B;..;;.,:.;yle bir şey yapmak alçaklık. 

Sizin bilnıedğiniz bir şey var Viyole.. Valver ve Landri de ı!o~tlarına kimbilir nekadar memnun olacaktır. 
ta. Dük bu adamlarla beraberdir. Bu karşı olan emniyetlerini göst<'rir bir Şövalye küçük Jizeli muhabbetle kal. 
böyle olunca o, bizden yakasını sıyı- tarzda ona itaat ettiler, yalnız Landri bine bastırdı, sonra geriye doğru ite. 
rabilmek için bu adamları çağırması kılıcım yerine koyarken biraz nazla. rek hem onu seyrediyor, hem de şun. 
lazımdır. Daha doğrusunu söyliyeyim nır gibi yaptı ve hafifçe bir şeyler lan söylüyordu: 
mi, böyle yapmazsa hata eder. mırıldandı. - Küçük Jizel nekadar da büyümüş, 

- Ne derseniz deyiniz, bu bir na. Ne Vah•er, ne de Pardayaıı onun nekadar da güzelleşmiş; artık çocuk.. 
mussuzluktur. Şarl hiçbir vakit böyle itirazına tabii kulak asmadık!". Düşes luktan çıkmış, adeta bir kadın olmuş, 
bir harekete tenezzül etmez. Dangolem'e gelince, onun rengi soL h~m de güzel bir kadın, tıpkı annesi 

- Pekala. Öyle olduğunu kabul e. muştu. Kendi kendine şöyle dı.l.şünü. gibi. 
delim. Fakat göreceksiniz ki, dük bu- yordu: Pardayan bunları söylerlı:e:ı müm .. 
raya gelir gelmez hiçbir şey söyleme. - Oh ... Şarhn böyle bir r~zaleti ya. kün olduğu kadar kızdan uzaklaşıyor, 
den üzerime hücum edecektir. Size o. pıp yapmadığını şimdi gözü:rl? göre. etrafını açıyordu. Buna da se~b, dük 
lan sevgi ve hürmetimden dolayı ken. ceğim. Onun ve benım hayatımızı kur Dangolem ile kavga etmemeye karar 
dimi müdafaa etmiyeceğim ve her hal. tarmak için belki yirmi defa kendini verm 'ş olmakla beraber kendisini bo. 
de mahvolacağım. Ah Viyoleta, böyle tehlikeye atmış olan bir adama kılıç ğazlatmak fikrinde de değiıdi. Bunun 
ahmakça ölüp gideceğime sinirleniyo. çekmek? için de etrafını açıyor, müdafaa ede. 
rum. Ben ölünce bu hırsız sürüsü ga. Eğer şöhret hırsı, Şaı lm sami bilmesi için hazırlanıyordu. Düşes, 
lib gelecek. Doğrusunu ister misiniz? mi ve ciddi kalbini bu kada~ bozmuş. dukün geciktiğini görünce kızına sor .. 
Kendisine ait olmıyan şeyleri almıya, sa. eğer hakikaten mösyö dö Parda. du: 
hem de hile ile almıya çalışanlar hır. h ld .. ı 

yan aldanmamışsa, o a e ı:;ova ye en _ Baban ne yapıyor? 
sız veyahut yol kesicilerdir. evvel benim cesedim üzerinuen geçe_ _ Mahmuzlarını düzeltiyor. 

- Ne söylüyorsunuz? Şarl Dango. cektir. Mademki o, kendisini müdafaa Bu sırada merdivenin üst başında 
lem Valva ailesinin asil evladı, doku. ~ 

etmiyecek, ben de onun ugruna canı- ayak sesleri duyuldu ve dükiin: zuncu Şarl oğlu, hırsızlarla veyahut ~-
mı verecegım. _ lşte geldim Viyoleta • diyen sesi 

Yol kesicilerle birlik olsun! Ah şö. o·· b k d'kt d 
uşes u aran ver ı en sc•nra a. işitildi. 

valye, bunları söyliyen s!z olmasaydı. h k d F k t ·· ı · d ·· 
a ço sarar ı . a a goz er•ı e su - Kocasına kavuşmak i"in bir :ız ev. nız. dünyada inanmazdım. kA b ld ~ ·· "}'' d y · "d·· " 
un u ugu goru uyor u. uru u ve vel can atan düşes Dangolcm şimdi 

Ne olursa olsun, nekadar bayağıla- Pardayanın yanında durdu. ?arclayan 
şırsa bayağılaşsın, zannetmem ki hareketsiz duruyordu. Koc-ısınm se -

hafifçe gülerek: sinde bir soğukluk hissetmiş~i. Bu se-
Şarl... . - Ev~t. - dedi - düştüğiim:1~ bu kö. da bı'r sevdalının sesinden ziyade IA-Pardayan sözü kestı : 

d S. d' . tü tuzaktan bizi kurtarabilecek yal - kayt bı'r adamın sesine benzi~rordu. - !şte dük geldi _ de i - >:.ım ı sız ., 
nız Viyoletadır. Bakalım is~ediğini Pardayan aa, Viyoleta da bunu farket de anlıyacaksmız. k ? 

·b· Od d.. yaptıraca mı· memı·ş deg·merdi. DUşes, kocasının Hiç bir şey olmamış g-ı ı e o 
Valvere ve Landriye döndU. lkisi de Bu sırada kapı birdcnbir~ açıldı. lüzumundan fazla aşağıda kalmış oL 
bu konuşmaları sessizce dinlemişler, Jizel hem"'n içeri girerek: duğunu hatır~adı. Fakat bu dükün kr. 
l:ıüyük b;r endişe içindeydiler. Parda. - Anneci.~im, işte babam geliyc;: zına karşı fazla sevgisinden de olabi. 
yan onlara çok yavaş bir sesle dedi • diye bağırdı. - lirdi. Yavrusunu deli gibi seven bir 
ki: Tam bu sırada Parda]anı gördü. insan karısını görmeye birkaç dakika 

- Çocuklar. kılıçlarınızı yerlerine Şaşırdı, sonra sevinçle dedi l-:ı: geç kalırdı. Halbuki mahmuzlarını da 
koyunuz. Bu asil kadının önünde ko. - Vay mösyö dö Pardayan, siz dr cliizn!tmek için te1rrar vakit geçirmiş. 

-----------..JL.-.... ~~--~~---~-hnradas-nrz .ba ...Ncka nıemn._,...._o=!::;..-..__t==i......:k=i• bu da eskiden deli gibi sevdiği 



ı- . HABER - AlCşam postası -- __ _,, 15 

u ünkü radyo 
programı 

_ .................... , .................................. . 
1 TAl\'BUL: 22,50 gece konseri, 28,50 haberler, 

LO~DRA: 

19 05 karıoık musiki, 20 koro konseri, 20,2;; 
röpo~tııj, 22,415 son açık hava konseri, 23,35 
danı orkestrası, ıstırnhaUerdo haberler ve 
sal re, 

ııı,::o pltıkla dans muslklsl, 19,30 konte. 
ra.ns, Ali Ktımı AkyUz (çocuk terb!yesıı, 20 
Suat Glln ve nrkad.ış~arı tarafından Türk 
musikisi. ve halk şarkıları, 20,ao ömer Rıza 
tarafından arapça. söylev, 20,45 Semahat ve 
o.rl<ndll§lan tnratınclan Türk mııslk1Sf ve halk 
tınrkılnrı, (saat nynrı), 21,15 tango ve <'.ıt% 
orkestrası, 22,15 ajans ve borsa hnh\:rlerl ve 
ertesi gUnUn programı, 22,30 plAklıı sololar, 
opera ve operet parçalan, 23 son. 

l'ARIS: 1 
lS,OS opera. konııerl, 19,85 gramofon, ha. 

berler, eğlence, 21,35 opera yayını, 23,50 I 
gramofon, bava. 24,05 cıaruı musikisi. 1 

ltOl\IA: 

Biocel ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli b · r cevher Bl KHEŞ: 

19,05 orkestra konseri, 20,15 grıımo!on 
1s,20 kanoık mu&lkl, 19, kan§ık yayın, 1 

21,45 karışık musiki, 22,05 operet yayını, is 
UrahaUerdc haberler, vesaire, en sonra dans halk şnrkılıı.n, mektup kutusu, 21,25 nkşauı 

konseri, 22,35 hava, haberler, spor vesaire. muslklsl, hava. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

--·-· ··········-···· ............ ===== .................................. :1 '' :m=::::ıı:=::::::; 

H Opr t · · U ı ğ .,, ............................ --·-· ... --·-U a o r r o o ı i!" ......................... -:·-·-·-.. --g · 
ij .. Doktor !,ili 1ŞÇI1 er iil 
lı Surevva At:amaı h ES tş Könunu size ne haklar vermiş H 
n Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapıii ~~ ve sizden neler istiyor bilmeğe mec- H 
•• T •• •• b •. ii raınvay durağı No. 121 birinci :: :: ursunuz. ::• 
•• •• •• 1 1 •• 5! kattaki r. :: Bunları size sual cevap ı, top u Ü 
:: M :: :: ve pratik olarak öğretecek olan: :: 
:: uayene hanesinde hastalanm her· :: :: t . · · · k • hak :: 
·• " •• :; ! verenın ve •!çının anunı :: H gun saat 16-20 arasında kabul ii :: ··d ı · kitabıdır :: !i :: :: ve o ev erı . :: 
:: eder. :: :: :: 
:::ı::::· .. ••••••••••••• :: :: Fiatı 10 kuruştur:: ················ ·························· , .......... : .. -........___ ··••••••••••••••••••••••••·········· ·· ı · K•ı d atılır •• :: tnkı np ı.npevın e 11 • :: 

--------- ·~ ..................... :::::::::::::::::::::::::::::::ı:::~ .. 1 . - ....................... . 
©> © K ir (Q) ~ 
Necaet~:n Atasagun 

Her ·· 
ak~ gun sabahları ı;ekiz buçuğa 

• amları 17 d 
li ta en 20 ye kadar Lale 

YYare apartm.. 1 'k· . d . 3 .. n arı ı ıncı aıre 
numarada h 

Cu astalarını kabul eder. 
rnartcsi .. . 

dar h gunlerı 14 den 20 ye ka 
astaların 

her ok 1 parasız, Kurun, Ha 
uyucuıa 

b !inde rını dakupon muka· 
ınuayene eder. 

Gö~ hekimı 
Dr.~1uıaı R· .A 

amı ydın 
Muayenehanesini 'l' . 
Tarlabaşı Caa aksım.Talimane 

. llRli'A A t 
nakletmiştir P · nma 

· l'eı: 4l55;j 
Pazardan maadu he .. 

. . rgun: Oğleden 
sonra saat ıkıden 1 a tıya kadar 

-----------

HA R 
ifan tarif0 si 
nan sayfalarında santırr.i 4o l{r. 
Resmi ilanlar 3o " 
DCkdüncü sayfada 100 .. 

Üç ve ikinci sayfalarda 2on " 
Birinci sayfada 400 " 

B:ı,şlık ilanlar r;oo .. 
Ticari mahiyeti haiz olnııyan 

küçük ilaniar 20 kelimelik beş de. 
k ·a mu fası 120 kuruştur. Es 1 c~ .. -

kavelcsi olan müşt'-'rilerımızın 

1 1 . ..,u··aaetince fark a. 
nıukavc c crı , .. 

U n müddet devamlı 
Jınmaz. zu • . . l!an ver 
iHinlar tenzilata tabıdır. .. . 

da Yalnız ve munha. mck hususun . 
\ 1 AKIT YURDU altmdakı 

sıran b"' 
Kemalettin fren ilan urosuna 
mürncant edi:melidir. 

Telefon : lstanbul • 24370 

J: :: : :: :: : : : : :: : ::: : ::: : :::: :: : : : : : • • • • •• • • ............ ·: :::::::: :: :::: ::::::::::: :: 
•• f'ıjl!IJ ·······==············· ..... ··············:· ............... .. 
•• •tJ! e ················ .. ·············· . . . .. ~i Pcrşc~bccani r"uayene g ~i l ı'san deı sıerimızın H 
:: c gUnJert saat 2 0 :: :: " ' / :: 
!: Ortaköy Ta"b k en l5 e kadar ii :: Ln t' Q f 01m8 at 1 :: •• ~ asama Pal .. :: geç ~ ·· g numarada Dokt M" angada 25 i~ :: . de ne<redilen lisan g •• r 1 • 1 or urntaz c·· ı. •· Gazetemız :s l .. :: n or eri nar ursoy :: :; . i-ı forma arının :: 
:: ••••••••••••••• asız muayene ed :: i: derslerinm geçm ı.- • d t :: •• ............... :::::::·············· er. :: :: .d hanemız en e· :: 

---. __ ............... ::::::•·• ........... !: :: iki kuruşa ı are lm t :: 
--.... ------········-······ :: d'I b·leceği yazı ış •· :: 

n H darilt e ı e 1 
• k · · H 

ıt~Ohfoı :: Bazı okuyucuların, bır a~ gun g 
!lafız c~~ ' g evvelki forınalan istemele.nn~en g 

ır:: a :: lı •asıJ -1ıc'iı netıcesıne :: ı .111{'\ı •• • • n c an •. u" .• 

28 Gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösteriı 

Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması f çln onu 
beslevlnlz. Arllk buruşukluklar kalmadı. 

25 yaşınızdan sonra; 
cildiniz, kıymetli Bio
celini kaybetmeğe hat
lar. Eğer hemen bcs· 
lenip ihya edilmezse 
buruşup solar ve ih
"iyarlar. 

Biocel, bu yeni en l 
unsurunda cildinizin -
kinin aynidir. Adeta 
beşerenin lazımı gay· 
ri müfarikidir. Cil<Hni· 

BıOtEL 
tesirini gösterdi 

50 yaşlarında mil- ıi açlıktan öldürme • Tecrübe edeblllrlz 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Bioccl'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola- besleyiniz ve y3şlan - malik olan 50 yaşlnnnda 
bilir. Fakat, ihtiyar- drğımz zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla-
lamrş gibi göründük- bile cildinizin ıiaima r-ında bir kadın 24 yaşında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip gönrtln· görünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar· mesini temin ediniz. biçbir vakit göremiyecek-
lan yoktur. Son za· leri şayani hayret bir tene 
mantarda büyük bir malik olurlar. 
ilim, Viyana Tıp Fakültesinin profesö- r 
rü tarafından keşfedilen bu yer:i cild rengindeki (yağsrz) Tokalon kr~ 
unsurunda ~emali itina ile intihap mini sabahlan kuJlanınız. Terki • 
cdilmiı genç hayvanlarda gizlenmiş binde "Beyaz Oksijen" bulundu • 
cild biiceyratı merkezinden istihsal ğundan birkaç gün zarfında birbi· 
edilmiı saf Bioçel varoır- Bu cev- rinıden daha beyaz liç levin üzere 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi fa yanı hayret bir ıurette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa baılayınız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

IOCEL'li TOKALON krem.ini 
kullanınız ve her sabah dalıa 

GENÇ görününüz • , 
Binlerce Tokalan müıte..Uinden müessesemize mektup yazan.la. 

nn müphedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihbkkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu ... ) , . 

Z. 8. H. O. Fatsa 

Tokalan kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten aonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.), 

8. Şehir 1. 8. M. qi .. Tü. Konya 

Mektupların uıllan dosyalarmuzda sakhdır. 

.... ------------·------------------~ 
-lstanbuZ Belediyesinden: 

Hepsine 800 lira bedel tahmin olu. 
nan Şchzadebaşında Kalenderhane 
mahallesinde Şehzade mektebi soka. 
ğmda 12 N. 1ı evin enkazı satılmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur . 
Şartnamesi levazım mUdürlüğünde 

görülebilir. lstekliler 60 liralık ilk te
minat makbuz veya mektubile bera -
ber 6.10.937 çarşamba günü saat 14 
de Daimi Encümende bulun.malıdır-

lar. (B) (6404) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 947 dedir. 

l' . ı. :-. llY.n t:\1 :: ışın ya ~ za· mandanberi de- :: 
Jah.lı)le M·· :: vardık. Uzun d b .b. :: -.•••••••!1!111~~----~ r .. ;;. _ • · utchcıuıaı :: d ·ıanlanmız a u gı ı :: 1~ ~ lll •ııı .. vam e en ı k b'l' •· Göz Heklm1 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 liraiık ikramiye!erle ( 200.COO ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. ıııını ı 2,ri tan 6 ) ıı ı ı:11nıerı:ıe ngıeı:ıen acnr11 H 1 nn iki kuruş mu a ı ın· !: 1 
yo unı:ııı ı ıo4 , 0 '<aanr lstanııuıda oıvı;.:ı g forma 8

1 
temize abone ola- !E Dı. Şükrü Ertan 

nruıtntnnnı krıtı uınarııtı ııusuıı1 kıınınestna• i: de ancıs.< g~)e w• yazılmıştı. ii Cağaloğlu Nurucamaniye cad. No 3C 
u erı~r ı.: 1 •• I-' ·en ece!!' •• ıcrı t<nlıah ıı-. . . · 11 1 cıımnrtesı r:-Ur :: en uara \1 " 'h ı··. :: (Cag· aJoX-Ju Eczanesi yanında) 

1:! aıu, 11 • •• • b' d:ıha tavzı e u •• & 
nıan uetur. 111 rrı n11ktkı tukıırayE. H Keyfiyetı ır ::1 Telefon. 22566 
"'23o.;. ı~ nyenl'h n~ v •• :. 
• "'!'lıJı telctoıı • e ev teıeroD :: um gö~üyoru2:· ............ ·--····-! •••••••--•••••• ! 2104t. :: Z a ••••••••••:::::::: ••• ••••••••• •-•·--:::::: ::: : :::::::: ......... . 

Dikkat: 
Bilet alan herkeş 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deiiı· 
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sanı a bilet üz.erindeki ha.\UU ıakıt olur .. 

• 



BU AKŞAM 
Cumhuriyet Halk Partisi istiklal kamunu tarafından 

Taksim Belediye Bahçesinde ı 
Tertip ed~len me.vsimin en büyük müsameresi 1 

Azerbaycan heyeti 
Bayan Ve Bayan 

Atilla rövüsü 

Gardenbarın bütün artistleri ve Tokatlıyanın Bayanlardan milteşekkil 

MACAR ORKESTRASI 
ı Taksim, Belvü, Panorama bahçeleri s~l~r~~~~erinin 

Küme Sazı ve bir çok sürprizler 
• _....,. Telefon ; 43703 ~~~~~~~~~~~ 

;;;...~~~~~~~~~~~~~- Teret~n: 42sı7 
Nişantaşında Tramvay ve Şckayık Caddelerinde: 

1 YATILll ŞiŞLi TERAK i L SESi 
ANA - lLK - ORT.\ _ LISE KISIMLARI 

-, 
1GUNOUZLÜ1 

1 
Kız ve erkek öğreniciler ıı;;ın yanyana ve g~nlş bahçe'! iki binada ayn YATI tc§ltlUltı vardır. Fransızca, Almanca, İngilizce kur. ı 

ıannn dokuz yaşından başlıyarak bUtUn ö~renlcllcr iştirak c eolllrler. Okul hergUn saat 10.17 anısında açıktır. 
~ -- - -

~-- - -
---··-ma-~rws E s K i F E v z i y E El 

• 
ı L 

a NDşalnlt«aışo 

. , ' ~ I• - 4"• ~ ,.. ·- • ", •• 

~eceon 

Gl liJı lriHdl lt1J Z 0 lYJ 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat kollan vardır. İstan

bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvik:ye camii ittisalindedir. Kayit 
için hergün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tsteyen!ere mektep tarif namesi gönderilir. Telefon 44039 

Yatılı 
Yatısız KULL • 1 Kız 

Erkek 
İstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Ya va - İlk - Orta kısımhra her gün 

talebe kayrt olunur. Talim heyeti dcğc.rli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebt lis::ını vardır. 

• 

Pek yak11ı zamanda otobü:;ler okulun önünden geçecektir. Beşı;.taş: Yıldız Tel. 4.2282 ............................................................ 
•-1Jııııı-ADEMi i K Ti DAR~-• 

GEV ş E IK L n Gi n rNJ lE IKARŞB 

HORMOBiN 
·- Tabletleri • Kar eczanede arayınız. ı P:>sta kutusu 1255 Hormobln J -· - . . .. /' . , -: . ' . ., 

Harbiyede B Bahçesi 

Her akşan, 
A 

MUAL ... 
Müntehap saz heyeti 

------ T. L. 42672 -
,.._ ...... ,. ·~ ··:· . ·. '·"· 

~- ~ 
Elbise meraklıları Bay ve Bayanlar 

En müşkülpesent müşterileri memnun eden müteveffa Hasan Fehminin 
oğlu FİKRİ ÜSTÜNDAL bu defa LONDRA ve P AR!S terzi mekteplerin
den B1R!NC1L1KLE diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye
niden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. 

1üccar terzi Hasan Fehmi halefi 
• o •• 

FiKRi USTUNDAL 
rerzihanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbise. 
!er imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamelemiz 
peşin ve taksit!ejir. Sözler:min sıhhatini ispat için muhterem Bayan ve 
Bayların bir defa tecrübe etmeleri kafidir. 
ADRES: B'lhçekapı Birinci Vakıf Han birinci kat No. 15. Telefon: 23389 

' • '.. • • ... • • 1 t • ..; '. ' • : - •• ,. ~ 

111:'11:111:1:1111: :: : ::::: ................ _... .......... . 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emtak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

parti gramofonlar geldi. 
13,75 kuruşa satışa devam ediyor. 

Nihat Işık Sirkeci No. 37. 
Anadolu siparişine 150 kuruş pos.. 

ta ve ambalaj masrafı zammedilir. 

•• D •••• H 1 h · •• :: ı: :: asta arını ergiln sabah 10 dan:: J 
!! Oroıo;; . Operatör H g akc:am 19 za kajar Karaköy Tünel;: Dr. hsan Sami 

Ü 
B il .. .. :r 1• 

. . ev ye mütehassısı H g meydanı Tertane caddesi başında No.=! 1 l'ifo ve paratıfo hutılıklarına tutu 
.: Karaköy - Ekselsıyor mağazası ii fi 112 de kabul eder. IJ mamalı: i~in ağızdan aiınao tifo ha{ 1 
=r }'?Ulinda. Her gün öğleden sonra H i: Salı ve cuma günleri saat 14 den:-: landır. f liç rahatsızlık vermez. Her •• ı· •• •• 
ij 2 den 8 e kadar: 1~!: 412~5 H ii 18 ze kadar parasızdır. !! kes alabilir. Kutusu SS Kr. 

c:=x:::a::::::::::::::::::::::::::::::aw '* &tiew•• 
11=ıu:am:==s::::::::m::::::uw:m:::==:iı--• •----------

Hakiki dostun tavsiyes~ budur: 

R 
A 

y 

L 
• 1 . 

Yurdda ittifak haHne gelen bu kanaati tesisi 
niçin ve nasll muvaffal< oldu ? ,. 

Çünkü "RADYOLtN,, in terkibi çıkar • 

yüksek bir kimya şaheserilir. Çünkü "RADYOLtN,. diğer macun • 
Çünkü bütün "RADYOLIN,, kulla. lar nazaran çok ucuzdur. 

nanlann dişleri temiz, sağlam ve güzel-
Artık bütün bunlardan aonra clir. 

Çünkü "RADYOLIN,, emsalsiz rağ. 
beti dolayısile hi~ stok yapmadığı 

için mütemadiyen taze taze piyasaya 

"RADYOLlN,, kullanan on binlerce 

kişinin ne kadar haklı olduğunu anla

mak kolaylaşır. 

Günde iki defa fırçalamayı 
etmeyiniz 

, 
ihmal 

• - • • ~· - ~... .. , .. • • .. ~ '!) •.-, 

KU TULU 
Doktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün mürekkepli ka
lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kurumasından, 
ucun bozulmasından kurtaran ye-

gane Ti K U dolma kalemi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu 

,gibi, Almanyarun bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan halkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar
mıştır. 

T f K U ucu aşınmaz, bol mil 

rekkep alır kuvvetli basılır 3-4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde her ne şekilde durursa dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T i K U en sağlam ve kulla. 

nışlı mürekkepli kalemdir: 

Siyah, Yeşil, Mavi ve Kırmızı 
renhleıde de bulunur. 

Her yerde arayınız. Deposu: Havuzlu han No. 1 İstanbul 
Taşraya posta ile gönderilir. 

.SONBAHAR GELDİ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
V RLI M"' LAR PA.Z ALAialNA. 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden: 

Yüksek tahsil görmüş lis:ın bilir ve neşriyat i§lerile meşgul olmuş bir me.. 
mura ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. Talib olanların "Ankarada Çocuk Esir .. 
geme Kurumu Genel Merkez.i Başkanlığına,, vesikalarile birlikte müracaatle-ı 
ri. (6541) 

Mimarlık şubesine talebe alınacak 
Güzel San'atlar Akademisi mrektör lüğünden: 

Akademi Yüksek Mimarlık Şubesine alınan talebe miktarı kafi görUlme.ı 
diğinden ikinci bir kabul imtihanı açılacaktır. Taliplerin nihayet 5 T~inie~ .. 
vel 937 Salı günü akşamına kadar Akademi İdaresine müracaat etmiş bulwı-
maları lazımdır. Hükumet hesa.bına mimari tahsil edecek talebelere ait m~ 
baka yapılmış ve neticelenmiş olduğun dan bundan sonra mimnri şubesine ~ 
recek talebeler kendi hcsa,Plarıru: ok~yacakl~. ·. , / ~Ş.610.:}.:1 


