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Bu sabahki yağmur 
bir facia doğuruyordu 

Ortaköyde büyük seller bir 
arabayı denize sürükledi 

Arabacılar kurtuldu, araba den ize 
gitti, hayvanlar boğuldu 

Gece sabaha karşı ikiden sonra 
şeh~irrizt:le şiddetli bir yağmur yağ
maga başlamıştır. Esasen bütün gece 

h.avamn kapalı oluşu ve mütemaıdi;ıen 
çakan şimşekler havanın doluluğunu 
gösteriyordu. 

Sab:ıha karşı yağan yağmur bil
ha:s3 sabahın erken saat! . d 

erın e tufan -
asa bir şek:ı almış Ort k'· 

• a oy ve Kasım 
pa~a dereleri kısmen taşn E .. .. .. :ıış, yupte 
Bulbuldcresi sxrtlarında 

1 d , n ge en sular 
ca de.erden sel hal;nd k 

- e a mış, Aksa-
rayı sular istila etmiş kald 1 .. 

.. • ırım ar so-
kulmiiş ve bazı cvler'ın 

, · ~ katlarmı 
su basmıştır. 

Yağmurun ş:ı:IC:ctı'nden sabaha kar 
şı Ortaköyde de bir kaza olmuştur. 

Ortaköyde Dereboyundaki Hami
diye çeşmesniden su doldurmağa gi
den Fatihte Atpazannda 6 numarıalı 
ahırda oturan Kemaliyeli sucu Sü1ey
man ve Remzi tramvay yolundan de
reyi geçmek isterlerken taşınış olan 
derenin seline arabJ.yı kaptırmışlardır. 
Bir türlü sellerin sürüklenmesinden ra 
bayı kurtaramıyan sucular nihayet se
lin aral:;ayı, derenin derı' ze akan tncd
haline doğru götürdüğünü görerek 
canlarını müşkülatla kurtarmışlardır. 
Araba parçalanmışı atlar da denize ka
dar sürüklenerek ölmüşlerdir. 

Japonlar ricat 
etmeğe başladılar 

inli r Japonlardan mühim 
iktarda- silah iğtinam ettiler 

~-----~~~~~~----------:---: 1"-giltere ve Fransa ta11afında": '· 
l\tüşterek no~H; · ~~ ... 
ItaJ.yaya v~rildi · 

Yapılan teklifi ltalyBnın r~dde
deceği Romada söylenı~·or 

Pariste bombalı 
suikastçi Italyanmış 
Yakalanan bu adamın Fransaya 
ispanyadan geçtiği teshil edildi 
Diğer taraftan da Dün Paris istasyonlarından 

birinde dört obüs mermisi bulundu 
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Atatürk 
Bogiln Ankaraya 

hareketleri 
muhte mel 

! Cumhurreisimiz Atatürkün bu. 
! gün hususi trenle An.karaya hare. 
i ketleri ihtimal dahilindedir. Büyük 
f Önderin Ankarada birkaç gün kal. 
: dıktan sonra Garbi Anadolu manev. 
i ralarında bulunmak üzere Ege bav. 
i za.sına ~ere! verecekleri anlaşılmak. 
i tadır. 
........ ~ ~······································--··--··-

Irakla Türkiye 
arasında 

Dostluk 
Şahıslara bağlı 

değildir 
Misafir lr~k Nazırının 

mühim beyanatı 
. . ... 

(Yazısı 6 ıncıda) 

Ye ni aldığı Bursa bıçağıyle 

Bir kadın kom
şuc;unu yaraladı 

Sebe p, eşyalarını 

çaldığı şüphesinde 
bu lunmasıdır 

Dün sebze hali önünde bir yarala
ma hadisesi olmuştur. İşin şayanı dik 
kat tarafı yaralıyanm da yaralanın 

da kadın olu§udur. (Devamı '2 tncıde) 
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bomba7.anan iki binanın hali ... 
-~ :ıiıi 

(Yazısı f ncide) 

Filistinde Araplar 
Hükumetin emrine rağmen 

Dükk-nları kapadıla~ 
Bütün yollar polis ve askerler 

tarafından çevrildi 
KudUs, 3 {A.. A.) - Polis, Arab ) 

m uhitlerinde yapılan seyrüseferi şid.. 

detli bir kontrol altında tutmaktadır. 
Yollarda bütün arabalar tevkif edil _ 
mekte veyolcularm isimleri birer bL 
rer kaydolunmaktadır. 

Dün polisçe tevkif edilen zatın A. 
rab partisi reisi Jainar Hüseyni oL 
mayıp Arab gençlı"fi lideri Yakub HU. 
seyni olduğu anlaşılmaktadır. 

Nefyedilecek . olanlar meyanında 
bulunmıyan yeglne adam Jainar Hü.. 
seynidir. 

Kudüsteki bütün Arab dükkanları 

kapalıdır. Diğer oehirlerde tnağa~a:.. 
rm da kapanacakları zann~ekte , 

dir. Hükumetin muhalefetine rağmen 
ikinci derecede birçok Arab liderleri 
müşterk bir hareket vücuda getirmek 
ümidi.le yeni bir kabine kurmak iste.. 
mekteyscler de bunların bütün gay • 
retleri boşa gitmektedir. Vazedilen 
hususi nizamlar mucibince mıntaka 
komiseri kapalr bulunan mağazaları 
açtırmak ve bu emre itaat etmiyenle. 
ri cezalandırmak hakkına maliktir. / 

Protesto 
Londra, 2 (A. A.) - Arab ali ko

mitesile diğer milliyetperver Arab 
teşkilatlarının feshini protesto etmek 
üzere bugün Kudüsteki Arablar dük
kanlarını kapatmışlardll'. 

. ti t ~ 

Mareşal ·ça~mak 
yarın ge1iyor 

Yunan k~aJı genel Kurmay 
Başkanımızı kabul etti 

Atına. 3 (Hususi) - DUn buraya muvasa 
ıatma ait tafsna.t verdiğim Mare!laI Fevzi 
çakmak sarayda. defteri nıaııBımt imzala._ 
dıktan sonra Harbiye nezaretınde Mareşa..ı 
Başvekil ve Harbiye nazın M. Met.aksas. is_ 
tikbal ederek bir müddet kendlslle görtl§mUf 

tür. Mareşal, saat on ikide tekrar ııaraya git 
m~. Kral taratmdan kabul edllmiştlr. Kral 
Mareşala !evkala.de iltifatlarda. bulunmuştur. 
Mareşal saraydan çıktıktan sonra "meç. 

bul asker., Abidesine çelenk koymuş ve halk 
t ara!mdan şiddetle alkışlanmıştır. Mare§9.\ 
sonra Y unan erk4.nıharb1ye reisi general 
Papagosu ziya.ret etmiş, kendisile bir mUcL 
det görüıımUştUr. Saat 17 de Mareşal şerefL 
ne bir çay zJya!eU verilmiştir. 

J!ffvekll ye harbiye nazırı general Met.ak. 
sas: .Mareşal Fevzi Çakmak cıerefine resmt 
bir .zlyatet vermlştJr. Başvekil M.,. 
taksnsla Mare~ Fevzi Çakmak, birer nutuk 
ııllyllyerek iki millet arMmdaki dostluk ve 
ittifak bağlarmm kuvvetin!, Balkan antantı. 
nm Avnıpada ve Akdenlzde sulhUn teminine 
hizmet eden mükemmel bir teşldlAt olduğunJ 
tebarüz ettJrmlşlerdlr. 

BUyUk erkAnıbarbJye reisi bugün öğleden 
sonra Adatepe m uhribllo Yunanlstandan ay. 
nlaeaktu-. 

Tür1c t>e Y~ Gentllı ~ 

BQfkanl.arı bir. ~ 
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lJış S"'4sa: 

Dostumuz ve · 
müttefikimiz lrakın 

• • 
vezırı ••• Hariciye 

Yazan: Şehip Gündüz 
Garbi Asya paktı ile bize müttefik 

olan, fakat içtimai bünyesine hakim 
olan bütün hatıralariylc, tarihi ve 
coğrafyası ile, münevverlerinin ve as
kerlerinin kültürümüze olan yakın 

bağlılıkları ile, halkının asırlarca hal
knnızla yan yana ayni istibdadın bo
yunduruğuna koşulmuş olmasile c;ok 
eski ve devamlı bir dostluğu gözleri. 
mizde canlandıran İrakı, geçen yıl sa
bık dı~ bakanı Dr. Naci-El.Asil'in şah. 
sında. selamlamak fırsatını bulmuş
tuk. Bugün de ayni lrakı bir başka 
münevverinin, bir başka devlet ada. 
mının, yeni dış bakanı ekselans Tev. 
fik • El • Suveydinin şahsında selam. 
lamış bulunuyoruz. 

Dostumuz ve müttef ikimfz İrak ile 
olan her münasebctimizde mes'ut in. 
kişaflar kaydedildiği bu günlerde ek. 
selins Tevfik • El • Suveydt'nin mem. 
leketimlu uğramış bulunması dost ve 
milttefil[ devletin iktidar mevkiinde 
ehemmiyetli bir rol oynıyan bu §8.Ml. 
yete, lraka karşı duyduğumuz dost. 
Iuk ve sevginin yalnız bir hükfunet 
ve bir politika sevgisi ve dostluğu ol. 
maclığmı, bu dostluk ve sevginin TUrk 
milletinde en •ın tabakalara kadar 
sindirilmiş bulunduğunu elbette göa.. 
termiş ve anla.tını& bulunmaktadır .. 

Dost ve mütttef ik lrakm sayın dış 
bakanı bir haklı müne:vver sıfatiyle 
memleketimize ve §U İstanbul şehrine 
auyduğunu söylediği daüssılaya, Türk 
münevverlerinden Bağdadı görmek ve 
!rakr tanımak saadetine ulaşmış olan. 
lann da :ro.ma.n zaman tutulduklarına 
Ye eski nesillerin yeni nesle verdikleri 
terbiyede İra.klmm meziyetlerine, milli 
istidatlanna ve medeni 1rak merkez.. 
!erine karşı dostluk ve alika. telkin 
etmenin mühim bir mevkii olduğuna 
inanmalıdırlar. 

Ek.c;elans Tevfik • El • Süveydi ka. 
bul etmek nezaketini gösterdikleri 
Türk gazetecilerine Saadabad paktın. 
dan bahsederlerken Milletler Cemiye_ 
ti 18 nci asamblesinde söyledikleri 
mühim nutuktan şu parçayı da tek
ı-arlamış bulunuyorlar: 

"Alemin muztarib olduğu şu devir. 
Cle yakın 68-I'k (Garbi Asya) gayet 
meserretli bir oohcdir. Çünkü biribi. 
rimize karşı itimat ve emniyetimiz 
berkemaldir. Her devlet kendi dahili 
ıslahatında ve umranında çalışmıya 

f•r -.at bulmaktadır, ilah.,, 
Dost ve müttefik devlet dış bakanı 

bu sözlerinin Ccnevrede söylendiği 

anı takib etmiş olan günlerde Türk 
matbuatında ne samimi bir akis yap. 
mış olduğunu ve Türk efkarı umumi. 
yesinin bu beyanatı kabulünde Saa.da
bad paktına yeni bir kuvvet bahşeden 
ne mes'ut bir tefsir tarzı bulunduğu. 
nu elbette öğrenmiş bulunmaktadır. 
lar. , 

Türkiyeyi insani ve medent duygu. 
lariyle, milli ve haklı menfaatleriyle 
komşulannın ve dostlarının insani ve 
medeitl° duygularına, milli ve haklı 
menfaatlerine bağlıyan iki pakt, yani 
Saadabad ve Balkan paktları, dünya 
hlcliselerinin bütün seyrinde, arsrulu. 
sal ~ıyasanın mes'ut ve emniyet veri. 

ci veya matemli ve tehlikeli her te. 
zahilrUnde ne dilrüst, ne isabetli bi-

rer vesika ve emniyet supabı oldukla
rını ispat etmek fırsatına ula.~makta. 
dır. 

Çölün kumları iç· nde susuz. 
luktan yanan ve renksizliğin dehşeti 
içinde hunalaıı hür bedevinin tahay_ 
yül ettiği en büyük cennet "vahe'' dir. 
Dünyanın en münbit ve verimli top
raklarına sahib olan lrak. bereketin 
rengi ve sembolü olan yeşili kana ka
na tattığı ha'de, toprağında petrol c;ı_ 

kan bir memleket olması itibariyle ti. 
cari Umanları muasır biitün faaliyeL 
lere ve dolayısiyle bu devir medeni 
ahenginin bütiln sırlarına ve şartları. 
na vakıf olduğu halde Garbi Asya 
paktında dört devletin aldığı saadeti 
bir vahe olarak tavsif etmesile çok ma 
nalı bir işarette bulunmuş oluyor. 
Zira bu kelime ile ekselans Tevfik - El 
Siiveydi medeni alem.in sulh susuzlu.. 
ğu ile yanan bir ~öle dönmüş olduğu. 
nu izah etmek istemektedirler. 

Şekip GONDOZ 

Bombah 
suikastler 

Pariıı 3 (A.A.) - Matin gazetesi
nin bildirtdiğine göreı Osterliç istaa
yonuna brrakzlan bir paketin içinde 
kapsülsüz ldört tane obüs mermlsi bu
lunmuştur. 

Son suikastın faillerinden biri 
Paris, 3 (Hususi) - Patronlar 

merkezine yapılan suikastın failleri 
meydana çıkmıştır. 
x Poı.:.a Fiaınberti adında bir İtalynı 

yakalamrıtır. Bu İtalyanın Presburg 
sokağında Patronlar cemiyeti m~ke

zine ~W,~ ile Y.f.P'lan auik:asdm fa. 
illerinden olduğu anlaşrlmıştır. 

Pol'.s tabkikatma göre bu İtalyan 
ispanyada harp ediyordu. Oradan 
Franıaya geçmiş, 9 eylUlde Parise gel
miştir. 2 gün sonra suikast olmuştur. 

Bir takPi şoförü, Fiambertinin kli
ğer 3 kişi ile beraber kendi otome>bili
ne bindiğini, yanlarında 2 sandık bu
lunduğunu, Fiambertinin kendi yanın
da oturduğunu kati surette söylemit
tfr. 

Yapılan muvacehede Ffamberti hiç 
bir şey söylememiştir. 

Ajansın verdiği malO.mat 
Faris, 3 (.AA.) - Bir taksi ıoförü 

geçenlerde tevkif edilen İtalyan Fiam
bertinin Etoile suikasti günü saat 13,30 
da kloğru iki kilçük sandıkla beraber o· 
tomobiline binen dört ~iden biri ol
duğunu katiyetle beyan etmiştir. Şoför 
W.ambertinin taksinin ön tarafındaki 
kanapeye oturduğunu da tasrlh etmiş
tir. Yapılan muvaceheden sonra sorgu
ya çekilen Fiamberti, avukatı yanında 
olmadan cevap vermiyeceğini söyle
miştir. Maznun Etoile suikasti hadise 
sinı: tahkik eden sorgu hak:minin emri
ne amdde bulundunılmaktadır. 

Fia.mberti ispanyada beyr;elmilel 
livada ~arpışrken 30 ağustosta Fransa
ya gelerek Perpignanda kısa bir ika
metten sonra 9 eyh'.ilde PariPse gel
miştir. Tahkiki hüviyet serv:sirln yap 
tığı araştırmalar netices.inde Fiamber
tinin tehlikeli bir anarıist olduğu mey
dana çıkmıştır. ..... -.............................. ·--····-··· .. ··· .................................... -...... ·--·-·ı 

MAYO 1 
Müsabakamız 

Neticeleri yarın ilan edeceğiz 
Mayo mü~bakaıruza iki bine yakın okuyucumuz ittirak etti. Gönder· 

dikleri listeler birer birer gözden geçiı•;ldi. Mayoları hiç ya:ılıtıız ayıranlar 
ıeçildi. 

1092 lira kıymetinde olan 360 adet hediyem.İzi bu mayoları yanlııaız 
ayıran okuyuculannnz araaından kazananlar, yarınki nüıhanmıda ilan 

I edilecektir. 

: 
ı 
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Zehirli gaz istimali 
ne zaman öğreni_ldi? 

ilk bava savaşları ne zaman oldu, Gaz 
maskeleri ne zaman icat edildi ? 

Vazaın : Hüseyin Rüştil Tııpan 
KapiWist dünya, durup dinlenme - t 

den, beşeriyeti kirıp geçirecek, bütün 
medeniyet eserlerini bir saniye içinde 
mahvedecek yeni yeni silahlar, tahrib 
aletleri ve .zehirler aramakla meşgul -
dür. 

Müstemleke anyan milletler, para. 
sının dünya parasm3. hakim olmasını 
istiyen hükumetler, borsa dalavereci
leri, istismarcı teşekküıı:r, bu arayı. 
cıların önderliğini yapıyor, zeka ve 
paralarını bu uğurda kullanmaktan 
geri durmuyorlar. 

Bu arama ve araştırma, mu.ztarib 
beşeriyete acaba neye mal olacak? 
Kuvvet ve tahribkar silah sahibleri bi 
ribirlerinden çekinerek, korkarak, is. 
tila ve taarruz politikasından vaz mı 
geçecekler? İnsanlık bundan fayda mı 
görecek? Yoksa, zarar mı? 

Bu sorguların cevabını yakın bir 
istikbal verecektir. BugUn ortada yal. 
nız bir hakikat var: insanlar mütema_ 
diyen ölüm i.letleri, tahrib silahlan 
aramakta. biribirleriyle müsabakaya 
girişmiş bulunuyorlar. Bunların ba • 
§ında: 

Zehirli gaz! 
gibi korkunç bir Azrail vr.r. 

Denildiği ve zannedildiği gibi zehir. 
1i gaz, umumi harpte kullanılmıya baş 
lanmamıştır. Halbuki bu zan tamamf_ 
le yanlıştır. O, eski, çok eski bir ma
ziye, uzun bir ömre maliktir. 

Zehirli gaz. ilk çağlarda kullanılmı
ya başlanmıştır. Teodikisin (Pelepo • 
nez harbi tarihi) adlı kitabında içi 
(Sillfatdokzit) dolu bir mermiden 
bahsetmesi bu iddiayı kuwetlendire • 
cek bir vesikadır. Başka bir Yunan mil 
vcrrihi, Plütark, İspanya savaşların • 
dan bahsederken şunları anlatıyor: 

ücretler ve dolgun ihsanlar mukabilin 
de harbeden bu iki Fransızın bu bom. 

ba ve gaz hücumu muharebelerini 
"yüksek bir ilim eseri,, sözüyle kayıt 

ve methetmekten çekinmemişlerdir. 
Prusyahlarla beraber harbeden 

Fransız mühendisinin zekası ve icat 
kabiliyeti, öteki cephede boğuşan 

Fransız mühendisi Bauval'ın zeki. ve 
kabiliyetini yenmiş, kat'i zafer, bir 

gaz sava~ı esnasında Prusyalıların 

yüzünü güldürmüştUr. 
Orta zaman muharebelerini tasvir 

ve tenkid eden askeri eserlerde afyon. 
lu maddelerle yapılmış uyuşturucu 
gazler hakkında bir hayli malumat 
vardır. Hatta, zamanının en maruf 
eksperlerinden biri sayılan Leonard dö 
Vinçi, düşmanı tamamiyle imha etmek 
veyahut harb sahası dışına atıp sü • 
rüklemek için zehirli gaz kullanılma. 

smı düşünmüş, bilha8sa arsenikli du. 
manlar, boğucu bulutlar istimalini tek 
lif ve tavsiye etmiştir. 

Türklere karşı ümitsiz harplere tu. 
tuşan Avusturyalılar, birçok savaşlar-
da arsenikli dumanlar kullanmayı tec_ 

rübe etmişlerdir. Meşhur Avusturyalı 
kimyager Glaubcr bu harb vasıta.sını 
mükemmelleştirmeye muvaffak ol • 
muş. Türklere karşı kullanmasını da o 
tavsiye etmi11tir. 

Asyamn uzak kıyılarını ve engin 
memleketlerinin yol ve nehirlerini a. 
sırlarca tahakkümleri altında bulun • 
duran Çinli korsanların, terebantin ya 
ğr, kükürt ve diğer bazı maddelerle 
karışık ve çok 11iddetli, tahammül o. 

lunmaz kokular neşreden mermilerle 
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:Hafl'lta daic -Tiyatro 
Ç OCUKLU~UMDA tiyatroyu p.. ıte- . 

verdim. Gençlik yıllarmda da aruı. 
ra gitmekten kaçmmazdım. Hatt& bazı pi. 
yealerf leyredip on.lan beğenip beğenme.. 
difim.J, onlar hakkmda dl1§1lndüklerim1 ııöy. 
lemeğl kendime vazife edindiğim bir zaman 
da olmuıtu. Şlmdl o gtlnleri dU~dUkçe, bel. 
kt geçmtı gençllk gürilertni hatırladlğnn için 
\lir haz duyuyorum ama biraz da §ll§ıyorum. 
K\Jfdill'ndekl aalqta, aatıcılann bağırtıl&n 
ve çmgırak ııe~leri aruuıda, perdenin açılıp 
Kel Huan'm tuhaflık etmeılnl bekllyen ço. 
cuk gerçekten ben miyim? Şehzadebaşı'nda 
birtakım ecı, bUcU, v9<fvilleri dtııleyfp on. 
larm monoloğlannı &Dlatmağa çalıp.n deli. 
kanlı gerçekten ben miyim? ... Tiyatro ytı_ 
zUnden hatırını kırdığım, kavga ettiğim a. 
damlar bile oldu, Sahiden hayret ediyorum: 
Şimdi bir ak§aın tiyatroya gitmek fçln uy. 
kumu feda etmeg-ı aklım almıyor. O gUnler 
benden o kadar uzakl&ftı. Geçen sene Er_ 
tuğrul Muhsin Shahcapeare'in bir drammı 

muva!faklyetlc oynamı§: günlerce nJyeUen. 
dim: "Bunu muhakkak görmeliyim!,. dedim, 
takat Tepebll§ı Uyatro8Uıtd& kalabatıtm L 

ruma girip ı;aaUerce hareket:ıı1zce dikkat 
etmeğl bir turlü gözüme alamadım. 

Tiyatronun aleyhine :mi döndUm? Onu 
yermek mi istiyorum? Hayır. BlllkJı, Uyat. 
ronun büyük bir aanat Olduğuna hllA. kani. 
im. Dramı, tragedlayı romandan da U!tUD 
bulurum. Bir §ahsm huyunu, ihUrularmr hl_ 
k&ye Ue anlatmak, onun kendini konuııtura.. 
rak anlatmaktan çok daha zor, çok dahlı lD. 
ce bir sanatUr. 

Fakat gtınler geçtikçe tiyatroyu seyreL 
mektenıe kitabını okumağt tercihe batla. 
dını .. Koltukta teınaşa ... Bu, lnsanm hayali
ni daha aertıcat bırakıyor Eaeri benlm anla. 
mama bir de l&h.ne .ııanatkA.rmn anlaması 
kan§mıyor: MezlyeUerl de, kusurları da da. 
ha iyi hissediyorum. Akt!Srün mahareti ku. 
aurıarı. aksi de mt>UyeUerl örtmUyor. Klta. 
bm yapraklarını çevirdikçe fahalar glSzU. 
mUn önünde bellrlyor ve eözlerinJ bana her. 
hangi bir aktörün aöyUyeblleceğlnden daha 
doğru bir eda lle eöy!Uyor. Daha doğru de.. 
dlm; bittabi bu gayetle nlabldir: Benim an. 
ıadı~ım gibi demek lsterlm. Bçn o ııahrslann 
her birine, kendi anlayışım, hlaseditlme göre 
bil' çehre veriyorum; aktörün, benim ta.sav. 
vurum& hiç ben.zemlyen haldkt çehresi ha. 
yallml taciz ediyor. 

Biliyorum ki hakamm: AIJll tiyatro kJtab. 
da değil, ancak sahnededir. öyle ama haksız 
olduğumuzu bilmek, huyumuzu değl§Urmek 

Kumandan Kertoriyüs, düşmanı 

Kendüsle harbederken, askerleri kur_ 
şunlu toprak toplıyarak atlanna çiğ. 
netmek suretiyle toz haline getirmiş
ler, birkaç saat sonra. rüzgar bu toz 
bulutlarını muhasara altında bulunan 
şehre doğru silrükliyerek etrafı kap • 
lamış, düşman askerleri kör olmuş, 
körlilkten kurtulanlar da şiddetli ök
sürüklere tutulmuş, nihayet korku 'Ye 
telaş 'içinde teslim olmıya mecbur 
kalmışlar ... 

için klfi midir! 
kendilerinin birkaç misli faik dUş - Nurullah ATAÇ 

PIUtarkın pek canlı bir lisanla tas
vir ettiği bu harb sahnelerini ve as
keri kör eden, bayıltan, öksürten ve 
teslime mecbur edecek derecede kor. 
kuya düşüren bu gibi harb vruntaları
nın kullanılmakta olduğunu öğrendik. 
ten sonra, yüz binlerce yıl evvel mu. 
harib ulu.sların pek o kadar basit 
harb vasıta ve aletleriyle döğüştükle. 
rine inanmak mümkün değildir. 

Asyalı milletler dahi, hemen hemen 
hep harb ve istila akınlariyle geçen 
hayatlarında, ellerindeki tahrib vası -
talarıru mükemmelleştirmeye çalışmış 

lar ve muvaffak olmuşlardır. 1241 se. 
nesinde Tatarlar, faik bir kuvvetle 
kendilerine hücum eden düşmanlarına. 
karşı boğucu gaz kullanmışlar ve he
men hemen ricat edecekleri bir za. 
manda bu gaz bulutlarını, rüzglnn ta.. 
lili bir cilvesi, dlişman saflarına sil
rükliyerek, hiç ümid etmedikleri bir 
vaziyette bliyük ve hayret verici bir 
zafer elde etmişlerdir. 

On sekizinci asırda, Schvcidmtr k&
lesinin muhasarası esnasında sıkışık 

bir vaziyete düşen mUdafiler faik ve 
saldırıcı düşman askerine karşı bo. 
ğucu faz bulutlan kullanmışlardır. Bu 
muharebede boğucu gaz bulutları her 
iki taraftan da kullanılmıştır. 

Kale Avusturyalıların elindeydi. 
Kaleyi zaptetmek istiyenler de Pnıs. 
yalılardı. Her iki tarafın saftan ara. 
smda, garib bir tesadüf eseri olarak 
birer Fransız mühendisi vardı. 

Karşı karşıya harbeden iki Fransız 
mühendisi. biribirlerine karşı lağımlar 
açmışlar, büyilk ve küçilk capta nevi 
nevi bombalar ve muhtelif terkipli 
gvJer kullannuşlar, harb fenninin ilk 
defa gördüğ:\i yeni ve müthiş bir bo. 
ğuşma. sahnesi yaratmışlardır. 

Bu muharebeyi tasvir ve tenkid e
den A\TUpalı harb tarihi mütehassıs
ları, ayn ayrı düşman saflarında bol 

b .... . .,!_!.!!~:'.!.......;..;..~_:..--~~~~r"-'.':'....,;~t"::", man kuvvetlerini ka~mıya. mec: ur uı-· t. 
tikleri, yine harb tarihine.; ait l:>irçok., ' ~ 
eserlerde kaydedilmektedir. 

Gaz ma.skı:?leri tamam bir buçuk a. 
sır evvel icad edilmiştir. Ve meşhur 
Fransız deniz seyyahı Pilltre, ilk gaz 
maskesi modelini 1784 senesi martı
nın yirmi birinci gUnU Fransa ilim a. 
kademisine vermiştir. 

Hava savaşları da öyle za.nnettiğL 
miz gibi o kadar yeni değildir. 1849 
Venetlik muhasarası ııra.sında Avus -
turyalılar bu va ~şıtaya başvurmayı ve 
istifade etmeyi düşünmüşlerdi. İştiale 
kabiliyetli maddelerle doldurulmuş üç 
yüz küçUk balonu ~hir istikametine 
doğru bırakarak yangınlar çıkarmayı 

ve bu suretle zafer teminini ummuş -
!ardı. Fakat muvaffak olamadılar. 
Çünkü rüzgar bütün balonların yolunu 
değiştirmiş, şehre doğru değil, aksi 
tarafa sevketmişti. 

Hü.seyin Rüştü Tırpan 

Japon 
·ordusu 

Ricat etmeğe 
başladı 

Nankin, 2 (A. A.) - Central News 

ajansının bildirdiğine göre Çin kıt'a.
lan Japonları şimale doğru otuz, 
kırk kilometre kadar geri pUakürte
rek Tsangtehienin 20 ve 40 kilometre 

cenubunda kiin Pokeoutchen ve Feng
kiakeu şehirlerini istirdad etmişler • 
dir. 

Çinliler ilerlemeğe devam etmekte. 
dirler. 

Japonlarm ricati 
Na.nkin, 2 (A. A.) - Çin tebliği 

reımtsine göre, Lotien • Şapei Uzeri. 

ne Japonların yaptıkları şiddetli bom 
bardımana rağmen Çin hatları kat'iy_' 

yen sarsılma.mıstır. Lihong'da çok 
şiddetli bir muharebe olmaktadır. Çin 

liler Japonlardan mühim miktarda 
mühimmat iğtinam etmi§lerdir. Ja. 
ponların zayiatı oldukça mühimdir. 

yakalan~ı 
Unkapanmda Yavuz Sınan mahal

leıiride oturan Zehra iıminde b'r kadı· 
nın bundan bir müddet evvel bazı eı

yası çalınmıttır. Zehra bu cşyanm Fat
ma ismindeki komşusu tarafından c;•· 
lındığını elinde b:T delil olmamakla 
beraber göziyle görmüı gibi lilmekte
dir Arna bunu Fatmaya bir türlü iti
raf etmemiş ve bitabi eşyacıklanna da 

kavupro&ınıŞtır · 
Dün Zehra öteberi almak üzere tor 

buını koluna alıp sebze haline yollan· 

mıştır. Yolda giderken 20 kuruşa ~a
tılan güzel Bursa bıçaklanndan bcge
nip bir tane alan Zehra hale gelm~ş 

tam kapının önünde dolmalık biberle
re, bostan patlıcanlarına bakarken gö
zü kalabalık arasın® Fatmayı görür 
gibi olmuştur. 

itte o vakit cinleri başına toplanan 
Zebranın gözüne dünya zindan olmU§, 
güzel eıyacıklan hafızunida resmi 

ıeçit yapmağa ba§lamıştrr. Aksilik bu 
ya o esnada Fatma da yanındakilerle 

konuşup gülütmez mi? itte Zehra bu
na tahammül edemerrft ve o yepyeni 

Bursa bıçağın~ çek:e~k Fatmanm gög
aUDde birbç tecrübe yapmııtır. 

o aırada kalabalık olan halde ahali 

Fatmayı kanlar irinc!e Zebranın elin
den güçlükle kurtarmışlardır. 

Eli bıçaklı Zehra yakalanmış ve 
Fatma da imdadı sıhhi ile hastahane
ye ıönderilmiştir. 

Fakat eıyatar? Onlar:n ne olduğu 
el'an meçhuldür. 

Çinlilerin mukabil taarruzu k&r§ısında 
Japonlar dağınık bir tarzda ricata 
başlamışlardır. Çin kuvvetleri Japon. 
lasın gerlııine yaptıkları bir baskın 

neticesinde §imali §a.rkideki mevzile
rini tekrar ele geçirmişlerdir. Japon. 

lar, çok mil§kUl bir vaziY.ete düşmü.5. 
!erdir. 
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~':._nim qöciişiim: 
ıtf ur IQ)a~aToHe 

©DalJalaaa 
Öyle bir beynelmilel vaziyet var 

ki, insan bakıyor, bakıyor, sinirlenL 
yor. Sinirl:ndikçe, türlü türlü şekiL 
lerle onu hıcvetmek istiyor. 

Bir mecliste konuşurken hepimiz 
birden şu küfrü ettik: 

- Allah belasım versin La valin, 
Bu belalar hep onun kötü siyasetini~ 
~etice~inden zuhür etti. Eğer 0 vak. 
tıyle, ışler azıtmadan, bütün şiddetile 
davranılmasına imk§.n verseydi diğer 
b~ tabirle ı:ıyon o zaman olsaydı, ya.. 
m Fransa ıle İngiltere anlaşsaydı 
kimse yüz bulamıyacaktı... ' 

. ~e Japonyası, ne İspanyası, ne öte. 
kıs~, ne berikisi, hiçbiri, hiçbiri böyle 
facıalar doğurmıyacaktı. 

• • • 
Bir hikaye işitmiştim. Ktiçilk be 

ne haltettiğini bilmiyen mütearrızla~' 
danmış. Bir gece, mama dadının oda~ 
sma taarruz etmiş. 

- Aç kapıyı. 
- Nişin küşilk bey? 
- A~ diyorum sana ... 
Mama dadı açmış: 
- Dur bakali ne ola· . 
Kü tik b . . Ja... - demış. 

d
çd ey ıçerı girince sarılıp ma 

ma a ıyı öpmüş: -

o ; A ... Üstilme iyilik sağlık ... Beni 
P yo, ayo... Dur bakali ne 1 . 

Küçük be t o aJa ..• 
K d . y aarruzıarmı ilerletmiı::ı 

a ın yıne: ~· 

- Dur bakali ne olaja ... 
• • • 

Nihayet, karnı da burnuna 
ye başlamış; hala: değme. 

- ~~ ~akali ne olaja ... 

ve~~~.nku günde maddeten çok kuv. 
b. un ya teşekkülleri var. Şoyle 
ır adamakıilı: 

- Höt... Geliyon.ız ha M"" d et · .. ··· usaa e 

d 
meyız boyle münasebetsizliklere 

eseler b · ··· -
1 

ve unu cıddi söyleseler, orta. 
ık pısıracak, süt Uman olacak ... 

Fakat taarruz devam ettikçe, sanki 
arkası malüm değilmiş gibi, sanki bir 
hadde duracakmış gibi, mütemadiyen: 
. - Dur bakalım, ne olacak! Belki 

1Lc;:,lU1 : • \llro.-1 .. ,.... 

F?1tat taarruz devanı ediyor. 
. Nıhayet mütearrızlar dünyası öyle 

§IŞecek, öyle şişecek ki, mütearrızla. 
rın gittikçe büytiyen burnuna deg" e 
Cek! -

Berikiler hala: 
- Dur bakali, ne olaja ..• 

:--- (Va-Nti) 

~asap bıçağile 
:sap oyunu ... 

sarıdık6yllode bir 
oş halkı telAşa 

. Jl{adıköyU verdi 
turan lfri d. nde. Ycldeğirmenlnde o
'Ve neşele ~ .bıraz kafayı tütsülemiş 

•• d nınıştır T• 

nıu det b • .. .. endi aleminde bir 
lık k aşını ldinı: 

adchd :ı yen Orhana bir ara 
rakı biT ka~ durduğu gL'.li durmıyan 
etm. P havası w • 

ış "Ve o da 0ynamagı ılhaın 

nında tezgahta kasap Nurinin dük.ka
yınca sokağa fırıduran bıçağı yakaia-

Fakat halk anıı§tır. 
.... d k 8arho~ 'b· gın en açışına... :ı gı : düşünmddi-

• w • ga bacı 
panıge yetışen "' 1• !t'aınış, ha51I olan 

~0 ısı 
oyunu ikmal edem er sarhoş adamı 
dır. eden yakalanuşlar-

:-:---_ 
KadıkUyde-b-.--

tramvay k ır 
. DUn saat 10 da Kadıkö 8Z8SJ 

gıden traınvay arabast y Yünden Bostancıya 
52 nunıa.raıı evde otura Oğ'urtçu caddesinde 
Ziyayı& çarpmış ve Yere~ trıUtekaıt binbaşı 
başmr ağır §eldlde yaraı U§en adamcağızın 
---:;;::;::-=-.:=::....::.::.:.:::_:a~ınıştır. 

Piyano k ----
Yunanıstanın t 00SerJ 
At! nnınmrş 8 ve na nııııı k aııatkArlarmdan · ı rin onservatu'V 

sör e den Bayan Soti an piyano pro:te. 
vermek Uzere §eh Za.tiropuıo, konser 
Kıymetıt sanatkriınize gelrnıştır. 

parfs yüksek ınusı~ daha on tlç yaşında 
ldyetle tnezun olın mektebinden muva!!a_ 
muhtelU Yerıertnd uş, bUAbare, Avnıpanm 
tir. Şehrlnıizde 'Ve;e birçok konserler vermiş. 
allka uyanıJıraC'ağ'ın ce~ konserin büyük bir 
• a §ÜPhe yoktur KaYJp ___ . --
unkapannıd . • ~ocu k 

a ~eııerc•ı lr ev<1e oturan ., 
1 

· er içinde 27 nwnara 
• .,en Yenin -

da Kemal bir ·ı::ıtt oğlu on yaşıarm 
Polls kerıdtsını. 

4 
aıhnbe "i kaybolmuştur-

k rarnı'lttact B · 
:ırlkl 9drese ll'ı!!.lChna ır. l!enforfu Yu. 

111!'1'1 bırafrndan rı t Vtrrr.esı çocuğun ıı... 
CI\ edilmektedir. 

bakarak yürüyebilirler. 

lstanbul konuşuyor ! 

Kumbaracı yokuşunda 
Kaldırımları tamir etme~ ve yolu elektrikle 

aydınlatmak lazımdır 

Kumbaracı yokuşu, Bcyoğlunun Tü. 
nel civarını Tophaneye bağlayan, çok 

işlek bir yoldur. 
Kumbaracı yokuşunun önünden her 

geçişimde, b'r kere buradan akın akın 
inip çıkan kalabalığa, bir kere ide yoku
şun b::>zuk kaldırımlı harap haline ba
banın ve içim sızlar. 

Kumbaracı yokuşunun hali, hele kış 
günleri görlilecek şeydir. Yolun dik 
meyli yetmiyormuş gibi, bir de kaldı • 
rımların bozuk olması, yerlerin buz tut. 
tuğu o taş günlreinJe, gü,de kimbilir 
kaç zavallının kayıp düşerek şurasını 

burasını zedelemesine sebep olur bu • , 
nun hesabını ancak Tanrı tutmuştur .• 

işte geçen gün burayı gezmeye git -
tim. Foto Ali de bermutad yanımday
ıdı. İstiklal caddes:nin Tünele yaklaştı. 
ğı kısımda başhyan ucundan Kumbar.a· 
cı yokuşuna saptığımız zaman, iki tara

f~nuzda sağlt sollu dükkanlar <lizilmiş
tı. 

.. 
lfornl>,,racı · yokt,~t 

Aşağılara doğru bozuk kaUırxmlar- ~·· 
dan adeta sekerek ilerledikç~ manzara 
~eğişiyo.z; dükkanların yerini, garip ga
~ı~ seyyar satıcılar tutuyordu. Bunlar 
:çınde pis bir kağıdın üzerine yaydığı, 
gene kağıt kadar pis suratlı kaysı 
pest:Jleri satanlar mı, tozlu bir camekan 
ld_a .sözde muhafaza edilen horoz şeke
nnı gelen geçen çocuğa sokuşturmağa 
çalxşaıı adamlar mı istersiniz , yoksa 
kabak çekirdeği, sakız Jeclebisi gibi eğ
lencelik tüccarları mı l>u yokuşta hepsi 
de var.dı. 

Yokııştan aşağı ancalc 50 adım kadar 
inmiştik ki, bu seyyar E"atıcı bolluğu • 
nun hikmeti vücudunu ;.nJamoıkta geçik 
medik. 
Kumbaracı yokuşunda bir mel~tep 

vardı. (Beyoğlu Musevi lisesi) .• Tale -
besi pek bol olan bu mektep henüz tatil 
mevsim· ni bitirmemiş ve açılmamış ol
duğu halde kayda, imtihana gelen ta
lebelerden istifade edebilmek ümidiyle 
seyyar satıcılar, civan daha şimdiden 
istila etmişler .. 

Musevi lisesinin kapısının önünde 
tam beş tane genç kız duruyordu. İm -
tihandan henüz çıkmış ve l:azanmış o
lacaklar ki, biribirleriyle heyecanlı he

yecanlı konuşuyorlardı. 

Bu neş'eli talebelerle konuşmak iste 
dim. içlerinden yalnız birisi cevap ver
di ve tek bir dert söyledi : 

- Yolumuz bozuk, bilhassa kış gün
leri cadde yakm olduğu halde mektebe 
gidip gelmek bir mesele oluyor, del:i: . 

Bu sırada yaşlı bir kadın yanımıza 
sokulmuş bizi dinliyordu. Muhatabım 
daha sözü tamamlamadan, lafa karıştı : 
~ Evlat, evlat, dedi. Bu çocuklar 

rnan çılmıazı ismindeki l~araıılık so. 
kaktan bir göriinii,ş ve bir havaga.zi 

feneri 

l<ıtrnbaracı yoku§wıaaki musevi 
lisesinin kapısı 

mektebe yalnız sabah girip, akşam ge
liyorlar da, asri derd'n farkır.lda olamı -
yorlar. Kumbara:ı yokuşunun en bü
yük derdi, karanlıktır . 

Sağ elini hav~~·a kaldırdı, şahadet 

parmağiyle, mektebin duvannm ya -
nındaki bir hava gazı lambasmr göster
di. Bu lamba vakit, öğle zamanı ol:lu-

Ankara Müzik Öğ
retm~n Okulu 
Direk törlüğünden: 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna imtihanla parasız ve 

t 1 talebe alınacaktır. 
ya ı ~ bul şartları Ulus, Tan, Ciimlll!rİyet ,.e Akşam ~azeteleri-

. a ar rar~amba ve cuma niislıal:-rında inıişar etmektedir. 
nın paz ' ~ 1 b ld Ş ' . T' R .... 1 ·· ..... 

İsteklilerin s._tan o a e.ıır :yat~?:.~·"·· eııso~ ugune ve 
,.. k J · Miizik ö~retmen Okulu D.rcktorlugune muracaatları. 
"n ara< a "3618" ( 6612) 

Va~arrn : HatJercı 
ğu halde hala yanıyordu. Kadın sözüne 
devam etti: 

- Bu asırda bu kadar işlek bir yolda 
hava gazı lambasına ne dersiniz?. 

Ona lda eyvallah diyeceğiz amma, ba
kın şimdi güpegündüz yanar da bunlar 
sonra geceleri birdenbire sönüverdikleri 
olur. Doğrusu karanlık tak dedi canımr. 
za ... Yolla beraber, elektrik te isteriz 
buraya. 

Biz konuşurken, etrafınuzda topla • 
nanlar 2ımutşu. Kadın sözünü bitirin • 
ce, genç ve iyi giyinmiş bir adam, Mu
sevi lisesinin hemen yanındaki dar bir 
sokağı işaret elderek 

- Ben, ded~ burada oturuyorum, 
kumbaracmın en fena, en bakımsız yeri 
burasıdır. Deminki bayan, hava gazr 
lambasını beğenmeyince şaştım. Bizim 
sokakta değil, hava gazı lambası, bir 

tek minare kandili olsa, halimize bin 
şükredeceğiz. Öyle zifiri karıanlıktır bu. 
rasr. 

Genç adam sustuğu zarr-ın bahsedi -
len sokağın üzerindeki lev!:'ıaya bit göt 
attım. Burada "Tercüman çıkmazr,, 

yazısı okunuyordu. Bu srrada arkada • 
şrm foto Ali ıde yanıma sokulmuş, ku -
lağıma bir şeyler söylüyordu .. 

Evvela sözlet:ni anlamadım. Fakat 
bir kere daha tekrar edince şunları 
duydum: 

- Vaktiyle ben de bir ay kadar bu 
sokakta oturmuştum. Onun için bura
ııın ne berbat olduğunu bilirim. 

Tercüman çıkmaz: önünde daha faz. 
la durmaldık. Kumbaracı yokuşunun a. 
şağrlarma doğru yürümeğe başladık .. 

Fakat henüz 15 metre kadar yürü -
yüp yürilmeıni~tik, yanımda giden foto 
Alinin birdenbire :irkildiğini gördüm. 

Dostum sağ ıayağmm bileğini tut -
muş: 

- Of, aman, deyip duruyordu •. 'Ne 
oldu?,, diye sonnağa lüzum yoktu .• 

Çünkü Kumbaracırun kaldmmlan o 
kadar berbat, o kadar bozuktu ki, de
mindenberi, ikim.izden birisinin başına 
böyle bir iş geleceği zaten belli oluyor. 
ldu. 

Piy.ango nihayet zavallr Aliye vur _ 
muştu. İster istemez buradaki işi yarım 
bıraktık. ve ayni yamrı yumru yokuş _ 
tan, topallıya topallıya geri döndük. 

HABERCt 

Sandalda 
çifte telli! 

Gece yarısı rakı 
Alemini mahvetti ! 

Dün gece yarısı saat 24 te Yenika
pıda b:r den!z faciasının önü müşkü
latla alınmıştır. 

Süleymanı Cemil ve Ömer isminde 
il~ şahıs Yenikapxda Hasanzn sandalı
na binerek denlzde gezinmeğe ve ayni 
zamarıl:la içmeğe D3Şla.ınışlardxr. Gece 
yarısına kadar bu şekilde eğlenen ah
baplar biraz sonra sandal içinde oyna
mak sevdasına da düşünce işin rengi. 
değişmiş ve sandalın altı üstüne gel
miştir. ~ize dökülenlerin ayılması u
zun sürmemiş, etraftan yetişenler müs
külatla onları muhakkak b:r ölümd;n 
kurtarmıştır. 

Sandalcmm da ehhyetsiz olduğu an
laşıldığından haklarında takibata baş
lanmıştır. 

3 

ıaııııımıınuııııııı -------------

KURUN' da 

Roma konuşmaları 
ABmı Us, bir haftalık alyas[ icmal yapnuı 

ve bu arad" da. Roma konuşmalarından bah. 
ll(ltmJ,. İtalya He lngil'tercnln Roma.da yapa. 
caldan bu konuıımıılarm neye matuf olduğU. 
nu \'O ne notlce nlmablleccğlnl araştıJ'DlJlk. 
tadır. 

Romada ya acak bu İngiliz _ İtalyan ko. 
nuşmalarının mevzuu nedlr? Habeşlstanın 
zaptmda.ıı sonra İngiltere ile İtalyayı biribi. 
rinden uzaklaşt:rran meselelerin hepsi bu 
mevzua dahil bulunmaktadır. Onun için tabii 
olarak ilk p!Anda İtalyanın Habeşistandakl 
vaziyetini 1ngiıterenin tanıması meselesi vaı-. 

Habeşistanın İtalya tarafından lstl!Asını 
Milletler cemiyeti kat'ı kararlan ne redde~
mfşU. Artık bu kararları bozmak lmkAn_ 
sızdır. Şu halde İtalyanın Habeşistan lmpa. 
ratorluğunu Cenevre yolu na tanımak hatrra 
gelemez. Esasen bunu İtalya istemiyor. ı_ 
talyanın istediği şey her devletin ayn ayrı 
Habeşistan vaziyetin! tanımasıdır. İngiltere 
do kendi hesabına buna muvafakat edecektiı-. 
Anlak bunun itin ltaıya. ile kendi arasında 
diğer ihti!A!lr meselelerin hallini istiyor. Bu 
arada İtalyanın İspanya işlerine mlldaha1e9i 
geliyor. 

!ngilterenin İspanya meselesinde İtalya. 
dan istediği şey General Franko bükOmetlne 
yardım etmek için giden İspanyol gönUllUJe_ 
rinln geri çekilmcsJdir; bu talepte Frans!l 
dahi İngiltere ile beraberdir. İspanyadaki ls_ 
panya gönUllUleri geri çekilmedikçe İtalya 
ile İngiltere ve Fransanm Habeşistan mesc. 
lesinde anlaşmaları mUmkUn olmıyacaktır. 
HattA. İtalyanın Akdeniz kontrolüne iştira!t 
etmesi için Pariste toplanan Üçler konferan. 
.er kararının tatbik mevkilne konması da 
gene bu gönUUUler meselesinin halline ba~
lrdır. 

Şu halde Roma konuşmalarından maddi ve 
mUsbet bir netice çıkabilmek için İtalyanın 
İspanyadaki İtalyan gönüllülerini geri çek_ 
meğe karar vermiş olması IA.zımgeliyor. Hal 
bukl Musolinlnln Almanya seyahatinden ev. 
vel verilen yarı resmt bir notada İtalya hU. 
kOmetl bu gönUUUleri geri çekmek imkAnsız 
olduğunu bildirmişti. Eğer bu imklnsrzlık 
bugün de mevcut ise bUtün bu konuşmalann 
hepsi beyhude nefes tüketmekten başka bf':' 
ııey olnııyacak demektir. 

Fakat Roma müzakereleri de böyle blı
akamete utrarsa işler nasıl bir mecraya 
girecek? İtalya İspanyadaki gönUllUlerln 
geri çekilmesi mümkU...olamıyacağını kat'ı 

olarak söyledlğ! gUn Fransızlar Pirene yo. 
lunu açacak. İngiltere ve Fransa. dahi lapan 
yada ademi müdahale kararlarım bozacak. 
Bundan sonra Pirene üzerinde açıkça Valan. 
siya hükOmetlne yardımlar gidecek. Dah'i 
doğrusu şimdi İspanya toprakları üstUnd~ 

devam eden beynelmilel gizli harp o vakit 
açrta vuracak! .• 

CUMHURiYET' de: 

Her şeyi yaparken zlraate 
en bUyUk ehemmiyeti 

verecefilz 
Yuııu~ NndJ makaleslııJ ziraat lşlerlmlzde. 

ld ısln.Jıata ayırmıştır. Şimdiye kadar zlrwıt. 
le n14kndar hıınırı ı,e el .ıı.ttılcsa işin zlra.ıı.te 
dokunan nolct:ııımdakJ eksfğlnılzl ıuıladık, dl. 
yen muharrir l'JU satn-Jarı k.ıı.ydedJyor: 

Bir memlekette mıııt hayatın ihtiyaç 
me.ssettirdlğl her faaliyet şubesinin yeri 
vardır. Türkiye için de böyledir. Hususl111 
endüstrinin bir m1llet için adeta medenl bir 
terbiye zaruretinde bulunduğunu tereddütsüz 
kabul ederiz. Bunu böyle bilirken Türkiye. 
mizln iktısadl b11nycs1 esasen ziraat i§lerine 

istinat eden bir teşekkül olduğunu da hak. 
kile takdir etmekten geri duramayız. Eği!r 

TUrkJyede ziran.Un ve onun turıu branşları 

üzerinde çalışaıı mensuplarının kalkınması t~ 
min olunmazsa memleket iktisadi yük. 
sell§ine emniyetle balulamıyacağmr tered_ 
dUtsUz iddia edebiliriz. ötedenberi bu sUtun. 

larda ve bUtUn hayatımızda yUrUtegeldfği. 

mız bu da.vayı bugün yeniden yeniye delille. 
rin l<uvvetıendlrdlğl de.ha kat't bir kanaatle 
ileri sUrllyoruz. Memleket haya.tmm muh. 
telif faaliyet şubeleri içinde bUtUn çeşitlerile 

zira.ate en bUyUk ehemmiyet vermek nıecbu_ 
rlyet:inde olduğumuzu ve milletimizin hakikt 
kalkınması ancak bu temele dayanarak ha.. 

kikat olabilece~ başta hUkfimet olarak 
blltün milletin anlaması IA.znndır. Zirai ısla. 
hat iı;:ln çok ciddi programlar yapılmak icap 
ettiğinin iyiden iyiye takdir olunacağı gUn_ 

lere yetiştiğimiz kanaatinde bulunuyoruz. 
Bu işin asla zor olmadığiru ve olmıyacağmı 
da her şeyden önce söyltyellm. 

Bu iş şundan dolayı asla zor değ-ildir ve 
zor olmıyıı.caktır, kl memleket haJkmrn tlç_ 
ta ikisi zaton çiftçidir ve ötedenberl dededen 
babaya hep bu ziraat işlerlle meşguldUr. Top 
rağını işlemekte esasen ta.biatten Alim olan 
köylünün muhtaç olduğu şey biraz yol ve fz 
üzerinde nur, biraz kolaylrk ve yardım gör. 
mekten ibarettir. Tarla. iyi işlenirse ve temiz 
tohum ekilirse iyi mahsul almacağmı köylU 
bilmez değildir. Bunun için ökUze, bizim köy 
lUnUn işine yarıyacak pulluğa, temiz tohu. 
ma. ve biraz da irşada ihtiyaç varsa işte hu 
kadarcık hfmmel1e köylüyü ikdar etmek d" 
bize dUşUyor. Bu kadarcık himmet: İşte zl. 
rat kalkınma. programının ilk basit §ekli. 

TUı-klyenıizin zira! lst!hsalO.tmm kıymeti 

mecmuu ne kadardır? Belki takriben 2:50_300 
.(Liltfen sayıfayı çeviri.niz) 



........ ~...l!•11••··'---········ , .•.•. ~ ............................... "·· ........... ., ....... ············· .......•........................... , -········· .. ·············· .......................................... · ... ' ..........•........ , .................... ; .... ~ ........ .;~ .• :-. : ...•.•. ;:;: .. ·,; 
.. .. • • .. 1 'I .,,,,.,-'. .... • ·.. ~.. • • .. • • ' ; ,,.., • .. .... • ! •. . .. :. '! ... ;ı .. ıı ~ 1 . 

= ·· ""' ~ · . ..ı. ·o ··· · ··- · b . ·· · ·· · h · b · · h - d ·· tt ·ı , -· ·""~ ... ·-r-:·~~: .. ~"f"··).: ·i . · .. \:-~.~:.·:.~~~:~. ~n·~n v~ · ~g~n u ·n .. - a e .,r..:_. ... v~.<.~ .. ·a .- ~se ·~:r~ ~,;;~~4:·~}~~~.;t:~· ı 
....... ~~~~9',.,._ ·~~:.;.·~~!!:l:!t:'hi.f~~~r;:..,•'-'!••n•r..,•~·~~ .. , .. ~ ••••• !,.-,_••••~·~·.•?••-...•ır1İ•.._.u!• _ .... 1.•••u•••••• ....... , ..... , •• ! .......... ~··•••••••••• .. ••••-•••• .. -•••••"_.. .. ~ ............................ ~ ........... ~··•••••••••••·~ .... ~~ .. ·~··~ .. ~~··~~:l:·}İ~~~1:~_., .. ,! . 

AırJalflltDn me!Ktep gemisi 

Gemi kurn:ınıfanlnn 

Akaenlzden Umannmza gelen dost ve kotn. ha!t.a kadar kalacaktrr. Geml kumanda.ılı 

DU Romanynya &it KaplLcn Dlmltreako mek dUn İstanbul vali ve kumandanmı makamla.. 
t.ep reml~I dUn akıam Köıtenceye gltınlftl?', rında ziyaret etrnl~, öfleden aoııra. bu lli;ra.. 

Prestdente Sarmlento adındıı.ld ArjanUo retler iade edflmijtır. 
mektep ge~ı dUn limanımıza gelmtıur. tııwbul vaıı.t Witmdan dUD gece P•ra. 
Bundan evvel de limanımızı ~yaret etmıı o. palas otelinde bir zlyatet verıımııtır. Ziya. 
Jo.ıı bu yelk~n gemısı İstanbul limanında bl,. feU 300 ktşlllk bit wvar• ta.kip et.tnııur. 

Müşterek nota 
ltalyaya verildi 

Salamanka 2 (A,A,) - Durgoa hAlkıns 

hitaben tıöyledlğl bir nutukta CUneral Fran. 
ko §imal cephesinin sOratıc kalchnlmaaı der 
pif eclUebileceğlnl beyan etmııur. a.ıneral 

İBpanyayı bir katollk imparatorluğu ba.llne 
getirebileceğini söylemlı ve fU ~ılefl U&ve 
etmlıUr.: 

.. _ Bu lhWACta hiçbir ınUtateke kabul •
demeytt.,. 

Proje reddedildi 
cenevre 2 {A,A,) - Aııamblo, çeUn bir mU 

zakereden aonra tspo.nya meselesi halCkmd~ 
komitenin tevdi etirilf olduğu karar euretını 
reddetmiştir. 

Avusturya,Macarb!an C-Onubl Afrika, Ar 
jantın, Bolivya, Bulgaristan, Şlll, KQba, 1r. 1 
landa, Kanada, Peru~ İsviçre Uruguay Ve 
newella mUslenklt kalmı:ııar \'e fakat Arn'\ 
vuUuk ve Porlcklz aleyhte rey verrnJııterdi• 

Roma 2 (A,A,) - Trthuna gazetesi, ısantaJ 
olarak tava!! ettiği Fransanın İtalya aby. 

hindeki teaebbtlalerlnl glddcUe tenkld ederek 
diyor ki: 

'•llalya •Rcr tapnnyadakl gönWtnlcri getl 
~ekmezse Plreno hudutlarının açılacağı teh. 
didine kulak asmıyaca.ktır. Şayet bu hudut. 

Jar açık illn edilse bile bU, mutat kAğıt Uze. 
rinde kalmtığa mahk!lnı tıhdlUerdcıı bira! 
o:acaktır. ÇUnkU tııen vazı1ctle hiçbir değ! 
şlkUk yapmtyactı.ktır.,. 

lngiliz-Fransız notası verildi 
Uındra, 2 (A,A,) - tspanya mesl!leslni 

gtl!'tl§mek btero İngiltere, Franaa vo ttaıya. 
ıun JıUrakllcı bir konfernns akdlno dair tn. 
glllz • ırz.ansız mtıgterek notası, bugUn tte.I. 
yarı Hariciye nru:rrı Kont Clanoya tevdi edil 

mlşUr. Kont Clano M. Musollnlnln Roınadı\ 
bulunmadığından dolayı lrıg111% _ Fransu 
dav Une İte.l)'ıının vereceği cevabın bir rnUd 
det geclkecetını bllcllrmlı;Ur. 
Dlğ~r taraftan, ııal!hlyettar İtalyan ma. 

h&flllni:ıe, Roma hUkQmellnln İngiliz _ Fraıı.. 
sız davetini rcddedece~ı &öyletılYor. 

il. llluaoJlnJnln gazetMl Poplo d'ttaııa, t. 
taıyanın İspanya meeeıo11lnl Londradakl &d~. 
mı mtıdııbalo komitesi haricinde hl~blr yerde 
müzakere edcmlycccğiiıt, ve ll'ranatıı _ lapan 
Yol hududunu açmo.k tehdidi karoıaında ta. 
panyad&kl l'ISnWIUlcırinl ge.rf c;ekeınJyeceğiııl 
yumak tadır. 

Diğer bir habere göre, İtalya, lrıglltere 
fle Franaa. tarafından akdi latenllen kon!e. 
ranu Almanyanın da i§Uraklnl isUyccekUr. 

"ran Bız gszele'erinin ne,riyal 
Pariı, 3 (A. A.) - Ekseleiyor ga. 

ıetesinden: 

Musolininin &rlindc söylediği gibi 
Roma, sulhU istiyor ise İtalya hükU. 
metinin Fransa ile lngiltcrenin Uçün. 

cil bir devlet tarafından sistematik 
bir surette ihlal edilen bir ademi mil. 
daha.le siyasetine ilelebcd bağlı kala. 

mıyacaklarıru ve bu devletin id&0lojlk 
gayeler takibi behaneıile kendilerinin 
imparatorluk münakalit yolla.Anı ke
secek surette sevkUlceyg nokta.tara 
yerleşmesine müsaade edemiyecekle • 
rini anlamak li.zrnıdır. 

İtalyanın menfi cevabma kareı ve. 
J 

rilecek cevab ergeç Pirene bududla.rı_ 
nın açılması olacaktır. 

Pop iller diyor ki: 
Almanya ile İtalya, her ne pahasına 

olursa olsun1 cumhuriyetçi 1.spanyanm 
muz.a:t'feriyetine mlni olmak ve Ber~ 
lin - Roma. mihverinin İspanyaya ka.. 
dar uzamasına medar olacak aurette 
f Mlst rejimin lberik ya.rımadasmda 
yerleşmesine, her ne pahasına olursa. 
olsun, muvaffak olmakta.dır. 

Fransa ııe İngilterenin siyasetinde 
ayni karar zihniyetinin mülhem olına.. 
sının ve İspanyada.ki her tUrlU ecnebi 
müdahalesini ta.kib etmek ve bilhassa 
gönüllü İtalyan fırkalarını uzaklaştır. 
mak suretile İtalyan • AJman ta,:ITUz 
planını ilk merhalesinde kırmanın 
tam zamanıdır. 

Musolini, frankslstlerin yeni bir ta.. 
arruzuna yeni bir muvaffı:.ktyctlerine 
inth:a.ren ne Londra ile ne de Berlin 
ile arasını bôzma.ğa çah~caktır. 

''Cüzam 
komıtesn 

mümessuı ı ,, 
Bir yıldızı tehdit 

ettiği için 
mahktlm oldu 

Meıhur alnema yıldızlanndarı PolA VeselJ 
bundan bir ınUddet evvel §8yle bir tehdit 
mektubu aımııtır: 

"Madam, Cüzzamlılar komite.si, ı!Sden 
li0.000 §ilin lıtemete beııt memur etmııur. 
Bu parayla llmt tetkJklertmJze devam ede. 
ccğlz. Efer, bu parayı vennezııenlz kocanıı. 
la beraber, yardım etmek IBtemedlğtnlz adanı 

lann hııst&lığına duçar olacakaınız. Şimdiye 
kadar mUraca.at etUğirni& trıaanı&rdan ancak 
birisi bu yrdımı nddetU 'Ve bunun cezaamı 
korkunç haelalık içinde yedi ııene mUddeU~ 
lnvranm&kla &led1.,. 

Bundan başka, gUzel arUate, pal'ftyı Viya. 
na civarında göıterlleıı yere bırakmadıfı 

takdirde, çocuğunu da aynı hulalığa duçar 
etmemek için evden uzaktaotırınaeı tavııtye 

ediliyordu. 

GUzel yıldıztn koca~n. aktör Attnl Coer. 
1:ir,cr, derhal vaziyetten pollıl haberdar et. 
mlp ve polis tehditte bulunanlan yakalamak 
için terUbat almııtır. 

"CUzamlılar omlteal,. mUmessUlnln ta. 
leb ettiği veçhlle, g!leterilen yere ~lnkoda.n 
kapalı bir kutu konmuıtur. Bu kutuda ktftt 
pa~1arından ba.,ka bir l•Y yoktu. Geeeya. 
rısı saat bire doğru, genç bir erkek, mcvzuıL 
baha yerden NslkleUe geçınlı ve - 1§1 sat. 
Jl\mıı bağlamak için - dU er gibi yaparak 

Fas ve Tunusta 
Fran8ıa müstemleke 
idaresini lsla6 ediyor 

Pa.riı, 3 (Husust) - Fransa son 
zamilnla.rda yeni yeni hA.diseler çıkan 
şimali Af rlkadakl mUstemlekeler ida.. 
resini yeniden tanzime karar vermie. 
tlr. 

FAki baevekil Albcrt Sarraut şimali 
Afrika idaresini tanzime memur edil. 
mlştir. Sarraut dcrhal vazüesine baş. 
lıyarak Cezair ve Tunustaki Arabla. 
rın talepleri ve arzularını tetkik ede. 
ccktir. 

VabudHer 
Mekslkadan da 

1'oğulacak far mı? 
MeksUco, 3 (A,A,) - Muhac<ıret ve slyıı. 

set kom!eyöıılan bir kanun tekllClnd• buıu. 
narak Yahudilerin Mekslkaya muhacereUnln 
)'a8&k edtlmesını ve §imdiye kadar Mekıotkıı.. 
ya kanunsuz bir ıekilde girmlı olan bUtOn 
ecnebllerlD hudut ha.rlcl edilerek mallarmın 
ınllaaderulnl fafemlıterdlr. 

TIY ATROLAR: 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

3 - 10 - 937 Pazar günü gündüz saat 
15,30 da KURU GORÜLTü 
3 • 10 • 937 Pazar gUnu ıı.k. 
eamı ıa.at 20,30 da KURU 
G'ORULTO'. 

ESKt FRANSIZ TlYAT. 
ROSU ŞEHlR TİYATROSU OPERET 
IaSMI. 
3 • ı\. 937 pazar gUnU gUndUz sant 
l:S,30 da TOKA. 3 • 10 • 937 pazar gü. 
nü &kpmı sa.at 20,30 da. TOKA. 

ERTUCRUL SADl TER 

~arın gece (Bebek) 
bahçesinde (Erkekler 

•O ından sonra azarlar) 

Şirketi Hayriyenin 
yeni vapuru se e 

Şlrketihayriyenln kendi tezgi.\hlarında va 1 
kuanmdıuı ba~kl\ her kısmını yer. B ~ V il. A R 
11 olarak inşa ettirdiği i5 nul'!laralı Kocata_, , r - ~ m..h O 1A 
vapuru bugUn llk se!erine başlamıştır. ~~ V ~il~ U:.~R 

Şirket bu munasebet'e dün Boğazın mun Önüne gefcneden sor, bugü ı 
teh:ı.aına. kadar bir gezinti tertip elmlfUr. Mı· ı ıAı sı· nema d c' 

Saat on bcıte köprüden kalkan npur da. 

vetılleri hamilen Boğazın mUntehasınıı kadar 

flderek dönUşte Tarabyaya uframıı. TokRt. 

llyanda hazırlanan bU!ede davetliler izaz c. 
dlldikten sonra aaat )innlde köprUye d~. 

ııUımuıtnr. •'Kocııtaa .. vapuru Şlrketlhayrl. 

yenin ılrodlkl vapurlarmtn hepBlnden tUrat. 
lldir. 

Ne oynuyor? 

Göreceksiniz ki, bu, kırk yılda 
bir ayağına ielen bir fırsattır. 

Birkaç gündih· kitelerde halk 

ııra bekliyor. 

••mm TiNO ROS i 
Bu haEta en ıüzel tarkılarını; her ıcansta 

•• s MER Sinemasının 
Salonu baıtan başa dolduran 

Kit aralar Çalarken 
Musilciıiyle ve aık filminde taı:a nni ediyor. Serenatlan, kitarnlan ve nefiı 
muıikili ıenenin en birinci büy ük muvnffakıyetini tcıkil ediyor. 

laveten: EKLER JURNAL ocn dünya haYac1iole•i. -
Sinemasında TCRK ~ 

1 

1 

lki goUzel yıldızın en güzel filmi 
Kay Francis - Rikardo Kortez 

BEYAZ ZANBAK 
(Mandalay) (Fransızca sözlü) 

Aldatılmı§ ienç bir kızın aık ve sefahat yolunda hissi, meraklı, heyecanlı 
macerası. İlaveten Aralan avı ve Çin Japon muharebesi ~ 

Bugün sut ı ı de tenzilatlı matine 

' ' • .. • t • '., J • .. • • • • 

' . -

Bugün MELEK sinemasında 
Sinema dUnyasmın 2 biiyük yıldızı 

Kl..ıARK GABLE - JOAN <;:RA~FO_RD_ 
Fransızca sözlü aşk "e guzelhk fıımı 

GÖNÜL YOLU 
Ayrıca: Paramount dlinya havadisleri 

•••ı•ı Bugün saat ı ı de tenzilatlı matine •••••••• ,.. ,, ... ~ . . ,. ,· 

büyük SAIKARVA 

~t~~f" Meş'um Kadın m::::: ~~:=·~~~ .. 
Baş ro~lerde: Takdir nazarlarlle seyredilecek s bUyUk yaldız: 

--- FR~NCIS FAR lER • MADY CHRISTIAN5 • JOEL Mc CREA __ .. 

Bugün i P E K sinemasında 
KAHKAHA TUFANI- NEŞ'E hYNACI - ECLENCE MENBAl

ZEVK FIRTINASI - OONY A KOMİKLER KRALI LOREL ve HARDl 

LOREL HARDi 
ve iKiZLERi 

2 Komik + 2 Eti = 4 Komik 

Türkçe sözlü, 2 saatlik dayanılm aı derecede e~lenccli büyük film. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

S&!W w:ı um« ım1nr:ıı•11•111!1~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~!!~ 

uııu1ıııııırıııııııı111!1rıı1ıııııııı1111ııııııııııını11111 ıııııııııııııı1111ıııııııı 
m11Yon lira. Her sahada tatbik oıuncak una. 
hat programlarlle bu mlktıırı az zamanda 
en 1.§ll#r on misline çıkardığımızı dUoUnUrae. 
nl% bu &ayede memleketin birdenbire hangi 
kuvvet. ve servet. derecesine yükaCleceğtnl 
kolay takdir edersiniz. Tesl.ı!ne ltin:ı etU#l
mlı ve muvatraklyeUe baanrdığımız ctıdUıtrl 
hayatımızm 1nkl~a:ı bile ztrnl iııtlhsalft.tımı. ' 
zm artmasına bağlıdır. ÇUnktı gene ndUııt.. 
rfmWn !sUhlAk pazan her yerden 6nce kendi 
lo P8.2!Arlanmmdır. :MemlekeUn Uçte ikisini 
~kll edan ç!tt~ııertmı::n satın almıı kudret. 
im aneatt bu surette arttırılmış o ur. 

ltutuyu yerden kaldtrmııtır .. Fakat ta.ıxl bu sJ•••• 
ııırada da gtılenmlj olan pollller bu ıence 
hUcıım ederek, kendlelnl yakalamıolardıt. 

YARIN AKŞAM ........ ' ''· • t • • • 1 - ,, .. 

ÇARIN 
VAVERi 

TUrltlyede ekonomik ternkltl ,. tekO.mUI 1 
Jçln uıı mı.hnytı. yUzTerlmlzl c;c,'ircllnı: Bu, 
bUtUn ı:enl§Jlg'fle ziraat altuudır. 
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Tahkikat netlcemnde, hu gencin Valter 
l{ule admd11. bir fabrika memuru olduğu, ve 
"CU:ı:zamlılar komitesi,, na:nında bir te.~kı. 

l~ t mevcut olmııdı.ğı ıuılatılm.ı:, mahkeıne 
bu becerikıdz Bahte gangsteri sekiz t.1 bap. 
se mahktlm etml§tlr. 
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<CDlfllaıyce~ "'e aşık ır~maılfhn . 
Agatha Christle'nln bu gilzeı romanı (VA...NO.) taratmdan tilrkçeye c;:cvrllmıştlr. 

Rados 
şövalyaları 

-16-
Şimdiıe kadar itiraf ederim ki, { 

bütün ist:nat ettiğim şeyler sade'Ce tah
min esaslarıdır. 

Jap ayağa kalkarak: 
- Anlaşılıyor, anlaşılıyor.... Bütün bu 
lakmlılan bir tek maksatla söylüyor
sunuz. Dediklerinizden bizim hiç bir 
şey .anla.mamamız içrn ! Yarım bu işin 
Londra cihetiyle uğraşırım. Siz de, Fur
niye, Parise dönersiniz. Size gelince, 
azizim Puaro ... 

Puaro, SÖ.<>;i kesti: 
- Ben, arka.daşım Furniye ile Pari

se gitmeyi tercih ederim. Hele şimdi bu 
arzum her seferkinden fazladır. 

- Her seferkinden fazla mı? Aha
zizim, farkındayım ki, zihninizde bir ta
kım dalaveceler işliyor. Bunların ne 
olduğunu öğrenmeği pek arzu ederd' 

D 1 1 · ım. - a avere er nu del:iiniz?., Ne kötü 
ağızlar kullanıyorsunuz, Jap 1 

Fumiye, Puaronun elini sıktı 
. - All~~.a ısmarladık efendim .. Misa-
fırperverlıgınizden dolayı d . 

.. kk' . a sıze çok 
muteşe mm. Yarın sabah G d 
d t k b roy on-

e e rar uluşacağız değil mi? 
- M~vafık. .• Yarın sabaha ... , 
Furnıye ve Jap çıktılar • 
Yalruzkaldrğr vakit Puaro b" di.i .. ' • ıran 

§unceye dalınış göründ.. S ' 
rinde k Ik u. onra ye-

n a tx. Odada hasıl olan • t• 
srzhk izlerini düzeltti T hl 1 ın uam-

. · a aan b~ 
Şaltr, ıskemleleri yerlerine sürdü 

Sonra, masanın üzerin.de d 
~ketch nüshalarından birini eline ~;:' 
ayıfaları~ı çevirmeğe başladı. Ve niha~ 

Yet aradıgını buldu. 

.~{r r.esmin altında şöyle yazılıydı: 
edı Horbüri ve Raymon Barrak

lu, güneşin iki aşıklısı Pı"ne de , .... ,, 
Banyo kıyafetinde olan bu iki şahsi

yete baktr. 

. "- Belki de bu cihette araştıracak 
hır şey vardrr. Bunu tecrübe etmeli ... 

• ıyc 11uşuwıu, " 

On birinci kısım 
Eliz Grandie 

p Ertesi gün hava o kadar iyidi ki, 
uaro, seyahatler esnasında daima 

duydugv 'd b 
13 . u nu e ulantısıru Kroydon ve 
d urJe arasında yaptığı seyahatte hiç 
uyınadr. 

Sekizi kırk b . b' . eş geçe tayyaresıne 
tnrnışlerdi p 

ka k · uaro ve Furniyeden baş-
ha v~!artımanda yedi sekiz yolcu da
•ız p rı· · Bundan istifade eden Fran-

o ıs haf' . b 
tnağa ba ıyesı ' azı tecrübeler yap-
b .. şladı. Ceb= 1den kü' ··k b" h u ti.ib.. · çu ır am-

u çıkardı. Bunu dudaklarına gö-

J< a ıa ki sta n ı n 
tab·A. z . ! 1 

:,ııgınlıkleri 
darn r~ok nıaden 

Kaza!~!~rı keşfedlldl 
ilmi heyetler a Çalı§makta olan muhtelif 

d ' jeoı j 
e erek •ı ı•erirnıı 0 ik tetkiklerine devam 
ve l{azakiııtand nettcecler elde eylemişler 
keşl"elmlşlerdır. a birçok maden damarları 

Cenubi Kazakı 
·ı il . . ııtanda aı s esının şirnaıı Kara-Tau dağ 

§arkı k yaz, jeoloji lıeycu oUan Uzerinde, bu 
bir • Çok foaforit damarı t . zengin ve mühim 

Dczkazgan bakı esbıt eylemiştir .. 
tetkililer neUcesind r tnadenıerinde yapılan 
'hU c, bu 1 Yatının 3 buçuk tnınta.kada cevlıPr 
olduğu görUtmUştU l?ıilyon tondan faz!R. 
da bUytık blr ko;·b!l3u nuntakada yakın 
maden.t l§H"ecekt' na. yUksclecek ve bu ,, ır .• 

Kazakistanm b. 
' 100 rntıy0n t ırçok Yerlerinde, mecmuu 

1 ı b onu ge"en 
er Ulunınu t " Zengtn demir made:ı 
ki deınrrıı k ş ur. Karsak-Pay civarında 

. artz mad ı en zıyade eh en • bunlar arasmdı. 
bu civarda enı.mıyeu haiz bu!unanıdı:r Zirr 

B.Ynı • 1 lunrnuştur. zamanda nuuıganez de bu 
Karsak-p , 

Ulda-'I'aP;u ay dan 120 kilometre mesafede 
Bl!si!eııının 

Işım rnuıtak garp kısmında ve 
asında kalay d !olunmuştur. ma enleri de k•ıı 

Karagand · 
korund voır a rnıntak~ında ise, jeologlar 

' rl\m v k , 
ôy1emtıı 1'ıılu e urşun damarları tesbit 

tırnak tıı.drr. 
Bu tnad"nJ 1 

Jmı~:ı f~let!Jrner n birço~u. hemen pek v:ı • ,~, ,, 1 • 
zakistan Cu " 8

' anacak ve gerek Ka 
Birliğinin e~hurıyetinin gerekse Sovyetıu 
maktan gerı°~omısıne verimli illveler yap 1 

almıyacaktır. (Tas) 

t .. d'' Muayyen bir istikamete doğru ur u. . . 
. d' Bu hareketi, iskemlesının onu çevır ı. . 

üstüne eğilerek, sonra başını hafıfçe 
. _ k abdesthane tarafından gele-
ıgere ve 

1 rek tekrarladı. Her seferinde, yolcu ar 
dan bir ikisinin kendisine hayretle bak
tı - mm farkına vardı. Sonuncu defasm
d: bütün gözler ona dönm:.işt~. 

F . e bu işin olamıyacagıru anlı-
urnıy , . 

yarak, koltuğunda bir yan.dan bir yana 

d .. .. du puaronun neşeli bakışı onu onuyor . 
rahatsız etmemekteydi. 

_ Eğleniyorsunuz. gal~ba, dostum 1-
ded' _ Fakat itiraf edın kı behemehal 

ı. A md 
böyle bir tecrübe~e bulun~a~ :azı ır. 

_Tabii, tabiı ... Vallahı sızın mesle-
ki a retinizi takdir ediyorum. Evet, 

g y b' ''b. 1 .. anhyorum. Elinde ır tu rıu unan muc-
. . aptıg-ı hareketi tekrarlıyorsunuz. 
rımın y ..... . 
Netice ise meydanda: Herkes sızı goru-

yor ! 
Furniye: 
_ Herkes değil! - dedi. 
_ Bir bakıma, evet. Her sef erin.:ie 

herkes görmüyor. Fak<ıt bazıları daima ı 

görüyor. M:.icrim ~.s:: cürmünde muvaf
fak olmak için, butun nazarlardan ma-

sun bulunmalıdır. 
_ Alelade şerait içinde kabil olmı

yan bir vaziyet .. Eski nazarxyeme avdet 
ediyorum: "Muvafık an,, faraziyesine. 
Fevkalade bir vaziyet tevlit etmesi 
icap ediyor. Böylelikle bütün yolcuların 
dikkatini oraya toplamak. 

_Dostumuz Jap, bu mesele etra
fında dakik bir anket yapacak. 

- Beniınle ayni fikirde değil misi-

niz, Puaro? 

Puaro, bir saniye tereddüt etti. Son
ra, yavaş yavaş izah etti: 

- Sizi "muvafık bir sebep., farazi
yesinde haklı buluyorum. Böyellikle, 
j"Oculann dikkati başka bir nokta.da te
merkÜf:Ü, cinayetin işlen=şini garmemiş
ıerdir. Lakın fiI<frelrimiz, tamaıniY,le 

başka ıbaşka istikametlere teveccüh edi 

yor. Bizi alakadar eden bu vaziyette, 
görünürdeki vaziyetler hep aldatıcıdır. 
Gözlerinizi kapatın azizimı öyle kosko-
ca açmayın gözlerinizi 1 Bakan ve gören 
bu gözlerini~in bu işi ayfdmlatmak hu-
susun.da hiç bir faydası olmıyacaktr.r. 
Zekanızın gözlerini açın. Beyninizin bii
ceyrelerini işletiniz, kafidir. 

Furniye, ona şaşırmış bir halde ba
kıyordu. 

- Söylediklerinizi anlamıyorum, 

Puaro. 

Z. bü'tun·· tetkiklerinizi maddi - ıra, 

gözlerinizin müşahedelerine istinat. e:
tiriyorsunuz. Bir polisi yanıltmak ıçın 
bundan daha ala 'bir usul olamaz. 

Furniye başını salladı ve ellerini 
I ( f J 

uzattr. 
_ Gene anlxyamıyorum .... 
- Dostlanmrz, size, benim şaşırt~

cr sözlerime kulak vermemenizi tavsı
ye ederler. "Uyanık olmalı, gözle~ini 
açmalı, iş başında tetkikata giriş~~]~.' • 
d ı - b'r koltug-a gömülerek duşun. er er. ı . . . ... 
mek ve iht:malat nazariyelerını yurut-

mek eski usuldür!,. m:.italeasını yürü
türler. Ben de onlara şu cevabı veri-
. "B' ko··peg-i bazan avın yanm-
rım: ır av • 

dan o derece büyük bir süratle geçer 

k. .. ez 1 işte azizim. size gayet 
ı, onu gorm ... . . 

güzel bir nasihat verdim. Bun.dan ıstıfa-
de ediniz. 

ını koltuğun ar~alxğma 
Puaro. sırt İhf 1 k' 

d d Gözlerini kapa:lı ıma ı 
aya 1

• . • düşünmek için ya-
hu harekeFtikd~h: ~~at şu ik beş dakika 
pıyordu. a a a 
sonra uyuınağa başladı. 

k k diye bekliyen arkadaşı, 
Ne çı acak ı· karşısında saşa kaldı. 

nun bu hare e ı ~ 
o (Devamı var'\ 

lzmire &aldırdılar 
-~·"' 

'V akliyle suçlu7arın muhakeme edile. 
rck ccz.al?.rı verildiği. Musluk kapısı 

lnlrcıJ. 

1344: yıh S birlnclteşrin günü 593 .sene 
evvel bugün birinci haçlılar zamanında Ra. 
dos kadırgaları Venedlk ve Kıbrıs kadırga. 
ları ile birleşerek !zmir Uzerlne yUrümeğ~ 
karar verdiler. Maksatları !zmiri fethederek 
bu civarın hAkimfyetini tamamlle elde et. 
mckti. Müttefik deniz kuvvetleri 1zmiri mu. 

hasara ve bombardıman ederek Aydm beyt 
Umur beyden 1zmiri zaptetmeğe muvaffak 
oldular. DU§rnan, bu muvattakiyetten sonra 
İmroz hizalarında bir Tilrk donanmam ile 
de çarpışarak mağlOp etmeğe muvaffak ol. 
du. 

Artık Akdenizin hlkiml Rados ştıvaJyelerl 
idi. Radosun faitilıl Helyon, §ehrln eskimi§ 
taraflarını tamir ettirerek ta.byelori kuvvet_ 
lendirmeğe başladı. Türk kuvvetlerini buraya. 
ebcdiyyen uğratmıyacaktr. 

• :(. * 
Mısır Sultanı Rados ve Kıbrıs adalarını~ 

aktlle Arapların elinde bulunmtzt'old\lfunll 
ileri sürerek buraları kendi mtilkilDe illve 
etmeğe karar verdi ve on sekiz kadırgadan 
mUrekkep bir donanma gönderdi. 
Mısır donanması ilk önce Kastel adasma 

hücum ederek burayı zaptettl. Bundan sonra. 
iş Rados kalesini fethetmefe kalıyordu. Fa. 
kat bu işin o kadar kolay olmadığı anl&.§11. 

dı ve Mısır donanması geri çekilmek mecbu. 
riyetlnde kaldı. Fakat Mı.sırlılar Radosu !et. 
hetmefi akıllarına koymu~ardr. Her nebaha. 
sma olursa olsun burayı alacaklardı. 
Adayı fe.thiçin hazırlanan ordu kolaylıkla 

Radosta karaya çıkmağa muvaftak old!.i. 
Fakat tanı ktrk iki gUn süren muhasara ne. 
tıcesinde hiçbir nıuvafta.klyet elde edilemedi. 
Bu seter de matıO.p neticeyi vermeml§tf. 

• • • 
F'atıb, İstanbulu aldıktan sonra Edime sa.. 

raYinda ecnebt elc;lleri kabuı ederken Rados 
elc;isl.nlıı bulunmadığını gördU ve ısebebinl 
sordu. Sebebi malOmdu. Rados beyi vergi 
vermekten imtina ettıtı gibi elçi gönderme. 
ğe de tenczzuı etmeml.§tJ. Fatih Mehmet için 
bu ilft.nt harp etmeğe klfi bir sebebtf. Otuz 
gemiden mürekkep bir donanma he.zırlata. 
rak Rado.su fethetmeleri emrini verdi. 

Türk donanması ilk önce Karya ııahille. 
rlnl, sonra İstanklSyü daha. sonra da Radosu 

nıu)lfısara etti.Donanma buralardan birçok ga 
naim ve esir Ue dönmeğe muvaffak olmu17tu. 

Bu hareket b!r daha tekrar edildi. Bu seter 
Hamza bey kumandasında 180 gemi hareket 
etmi§tl. Donanma birçok yerlere uğrıyaralc 
ganimet aldıktan sonra Radosa vardı. Bura. 
ya kadar birçok yerlerden kAtl miktarda 
ganimet alınmıştı. 

- Buradan Rados kızlan alalım .. dendi. 
Arhancalos kasaba.sına. çıkan leventler Ra. 

doııun güzel kızlanru esir ederek döndWer. 
Vaktile Türle donanmasına Akdenizde göz 
açtırmayan düşman donanması şimdi TUrk 
donımmasından kaçmak için yol arıyor fakat 
bulamıyordu. En nihayet Fatih ile sulh mil. 
zakerelerine girişmek mecburiyetinde kaldı, 
lar. MP.hmet ilk önce razı olmadı. Sonra Tratı 
zon fethine karar vererek dUşmanl&nn sulh 
ı•c eenebf donanmaya vergi tezkeresi verme. 

f::e muvafakat etti. Niyazi Ahmet 

Ton Ton amcanın aHmliii'i 

5 

Bir kavga 

Vazatf\l : llhan 
Kahvede tavla oynxyan iki kişiye 

hiç bir sebep yokken kim bakar? Ama 
o iki kişi, yavaş yavaş yükselen, yavaş 
yavaş keskin köşeler veımeğe başlıyan 
bir kedi mırıltısı gibi konuşmağa başla
dıalr mr, orada kim varsa hepsi kulak 
kesilir. İşte o go:in de bövle oldu. 

Bir kır kahvesinde oturuyorduk. Ko
nuşanlar vardr. Tavla oyruyanlar var
dı. Hatta su bardağı içinde gizlice ra
kı içenler vardı. 

İkisi, bahçenin tam köşesıne sıkış
tırılmış bir masanın b~şında, haneleri 
kopup oyuk yerleri kalmış kirli bir 
tavlanın önünde ve yeşil, gölgeli, bir as
manın altında, sessizce oturmuşlardı. 
Zarların muttasıl keskintesbihli tıkırtı
srnda ve pulların bu ~kşam serinliğin
de bile kuru bir şakırtı çıkaran tatsız 
gürültüsünden ba~ka, köşelerinden ses 
sada çıkmıyordu. 

Ne oldu? ikisi. bird~n ayaklandılar, 
birisi: 

-Ulan hergele, bana da mı numara 
yapacaksın? 

- Haydi be orospu ç<>cuğu ! Adam 
mı kalmadı numara yapacak? 

Dedi. Mavi mintanlı, siyah ceketli 
olanı, sarı mintanlının yamna dolaştı, 

yakasına parmaklannr geçirdi: 
- Ne dedin? Bir daha söyle, ne de

.din? 
- Orospu çocuğu dedim. Ne ola

cak? 
Mavi mintanlı, boş olan sol elinin 

yumruğunu pantalon çizgisinin yanında 
iken sıktr. Bu yumruk hiç bir gözün 
takip edemiyeceği bir süratle yarım bir 
daire çizdi ve sarı mintanlınm sağ çe
nesine indi. 

Kapı§trlar. 

Mavi mintanlı belini kaptırmı§tı. 

Fakat ötekinin yakasını bırakmıyordu. 
Bu yakaya o kadar ehemmiyet veriyor~ 
du ki belinde muttasıl dolatan halka 

ı bacaklarına doğru indiği ve diz kapak-• lanru biribirine birleştirdiği halde, ha-
li parmaklarımın kerpetenini sıkıştırma 
fa ve dişlerini gıcırdatarak parmakları
nı kuvvetleştirmeğe çalıpyordu. 

Sarı mintanlı 11<>1 elini onun belinden 
ayırmadan u.ğ elini havaya kaldırdı ve 
parmaklarını açarak yan kafaya, yarı 
§akağı raatlıyan bir hazırlık darbeıi in
dirdi. Rakibi kuvvetle silkin.eli, belin
deki çenber pantalonunun içindeki göm-

lek1e beraber ıevıemikti, hızla geriye 
döndü ve elinden avını kaçırmış gibi 
yarım saniyelik bir ıatkmhğa uğrıyan 
ötekinin yüzüne doğru tekrar çevrile
rek, deminkinin ayni, fakat daha sesli 
bir yumruk salladı. 

DU§manını evvelemirde sersemlet
mek, sonra yere dütürmek planiyle baş
ladığı tecavüz hareketinin böyle tama
nıiyle akaine bir netice verdiğini görün
ce gaşırmadr, geriye doğru bir yanm 
adım, sonra öne doğru bir uzun adım 
attı ve ötekinin gırtlağuu yakaladı. 

Sarı mintanlı bunu hiç hesaplama
mıştı. Hakikati olduğu gibi kabul etti 
ve onun elini boğazından sökemiyece
ğini bir el tecriibeaiyle anladıktan sonra 
ikisi de bo§ta olan ellerinden soldakini 
ötekinin bel kayıgına ıeçirdi ve bu is
tinat noktasiyle büsbüt(in canlanan sağ 
elini, gene bir yumruk halinde, onun 
gözünün üstüne mıhladı. 

Mavi mitanh elini gözüne götürdü, 
kaşı patlamıştı. Akan kanrn yalnız gö
züll':in içine akan kısmını elinin üstü 
ile aldıktan sonra durmadı, elin.den ka
çan gırtlağı tekrar yakalamak üzere ile
ri atıldı. Fakat bu hareket ancak 'belin
deki kayışa takılı olan elin işini kolaş
laştırmağa yardım etti; öteki gevşiyen 

mukavemeti silkti, onu dizlerinin üstü
ne düşürdü. Tekrar kalkmasına meydan 
vermemek için bu sefer yapılmış bir ta
va gibi demirleşen avuciyle mavi min· 
tanlırun kafatasım dövmeğe başladı. 

Artık herkes kavg3.nın sonuna yak· 
laştığımızı zannediyor ve ümitsiz başını 
sallıyordu. Fakat halkadan bir kişi bile 
ayrılmadı: Yerdeki dü§manırun bacak
larına sarıldı ve daha evvel yorulduğu 

ancak şimdi anlaşılan mağrur kavgacı
yı kendine doğru çekti. İşte o vakit a-

yaktakinin bir tabut gibi arkaya devril
diğini ve mavi mintanhnın onun karnı
na çıkıp oturduğunu dehşetle gördük. 

Evvela yerdekinin çırpxnmasma kanlı 
göziyle gıJldü; sonra iki yumruğunu 
bir vapur pervanesinin suya vurması 

gibi, ıttxratla ve intizamla, san mintan-

lınm suratında işletmeğe başladı. Yerde 
ki onun pantalonunun bol yerlerine san 
byor; ellerini tutmak, hatta kafasını yer 

den ayırarak kalkmak istiyor; fakat sür 
atle bitkinliğe doğru koştuğu, biraz; 
sonra hareketsiz kalacağı yüzünden o
kunuyordu. 

Evvela çenesinde bir ~atlak hasıl ol-
du, oradan gerdanına doğru bir çizgi sark 

tr, sonra sol gözü 'birdenbire simsiyah 
kesildi. Yanma sarkan elleri vakit vakit 
ıümitsiz kalkınmalar yapıyor, sonra tek
rar eski yerine dönüyordu. 

Bir.denbire ayaklarını havaya kal
dırdı ve birkaç deneme hareketinden 
sonra pabuçlarının demirli burunlarını 
arkadan rakibinin ensesine çaktr. Mavi 
mintanlı şaşırdı, arkasına baktı, yerdeki 

bu kısa fasıladan istifade ederek sıçradr, 
ıüstüooekini yere attı ve ayaklarur ayak
lanmaz topuğunun üstünde bir yarım 

daire çizerek karşısındakinin suratına 

bütün bir yumruk indirdi. Biz herifin 
" t 1 

çenesi düşmüştür diye düşündük. Zannı 
nuz boşa gitti; Koltuklarından havaya 
asxlmrş bir adam gibi bacaklanru kal-

çalanrun etrafında üç defa <ıön.düriitı iki 
tabanını birden sarı gömleklinin karnı- 1 
na çarptr. Sarı gömlekli burnundan bir 
soluk çıkardı ve sırt üstütoprağa sıvaş
tı. Öteki 'deminki oyunu tekrar oyna 
mayı kurmuştu; ama bu sefer karnına 
bir adamın oturnıasma ran olan yoktu. 

Onun apış arasından sıyrıldı ve müvazc 
nesiz bir vaziyette 'durmasından istifa
de ederek alnına bir tekme indirdi. 

Mavi gömlekli artık kalkmamak il
ze yere yuvarlanmıştı. :Ayaktaki üstünil 
başını silkti, gömleğinin ufak bir bez 
parçasiyle gövdeye takılı kalmış olan 
kolunu koparıp fırlamış olan fanilasınr, 
mintanını, astar bezini içeri yerleştirdi. 

Ağzının kenariyle yer de yatanın 
üstüne bir tükrük: attı. 

Kahve ocağına doğru yürüdü. 

İlhan TARUS 

Tramvaya çarpan 
meçhul otomobil 

Vatman Yusufun idaresindeki 53 numara. 
Jı trall'tvay, dUn Sirkeciden geçerken gayet 
süratıi hareket eden meçb1n bir otomobil 
tramvaya c;arpmıııtır. Mtısademede tramva. 

ya bir ııey olmaml'i!, otomobilin ön tarafı par 
Ça1anmıştır. Şoför ayni ııüratıe kaza mahal 
llnden uzakJqarak izini kaybettlrmefe mu. 
vattıılt olmuştur. 

"Sağdan ve çabuk 
yllrü ! ,, 

Köprüden Tünele gidecek yol üzerine dUn 
"aafdan ve çabuk yUrü,, ibaresini havi kır
mw zemJn üzerine beyaz levhalar astlmrştır. 
Halkın satdan yUrUm~si için belediye zabıta 
memurları da burada ihtarda bulunmakta_ 
dırlar. Bu usul diğer kalabalık meydanlarda 
da tatbik edilecektir. 

Yeni neşriyat 

iş 
Bu isimdeki felsefe mecmuasınm on ikinci 

nüshası çıktı. İçinde tarih kongresine iştirak 
eden Alınan mUrahhaslarmdan Prot. Hart. 
manm ya.zısr, 'üniversite profesörlerinden 

Kesalerin (İ!! kanunu) hakkında. kıymetli bir. 
makalesi vardır. Bundan 'ba§ka memleketi. 

mizde fikir ve kUıtUr hayatının inkişafına, 

İbn! Slnaya, orta amıf meselesine taallOk 
eden.!?l.rçolt..Ys:E!1'..., bUl~aktadır. Bütün 
mUncwcrıere 1tamyo 'ederiz. .... ,... 
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Eski "Sabah,, başmuharriri 

Diran Kelek-
yanın oğlu 

Cazbant şefi 
Gregor 

şehrimize geliyor 
Avrupanını A -

merika ve Afrika
nın birçok şehirle
rinde şöhret kazan
mış olan caz şefi 

Gregor bugün Apo 
lonya vapuriyle Mı 
su•Jan şehrimize 

gelm:ş olacak. 

Bu Gregor'un 
sanat kıymetleri et 
rafında hiç bir fik

rimiz yoktur. Ken
disini bugüne ka
dar dinlemek fırs:ı-

tım elde etmiş bu
lunm!lyoruz. Yal
nız bu Gregor Os 

<Jregor manlı imparator -
luğunun matbuat 

hayatında mühim bir rol oynamış olan 

bir siyasi muharririn ve bir eski darül

fünun müderrisinin oğludur ki tstan

bula gelmesiyle :bize onu hatırlatmış 
dmaktııdır. 

Cazband şefi Gregor ''Sabah., ga

utesinin maruf siya3i muharriri Di

ran Kelekyarun o:;ludur. 

Gregor'un tstanbula geleceğini ne

rdden öğrendik? Bunu ibize büyük bir 

zarfı dolduran resimli kartonlar, mek
tuplar ve sanat h .. yatuun kısa b:r ta
rihçesini yapan reklamlariyle bizzat 

ked:lisi bildinrr'b bulunuyor. Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde matbuat cemi 
yetinin reisliğinde bulun:nuş ve sonra 
umumt harbin politika ummanı içf.nde 

izi belJ-siz olmuş siyasi muharrir Di

ran Kelekyarun oğlu bize gönderdiği 

mektupta şunları yazmaktadır: 

'' Mütarekede memleketimden çık

tım. Hayatımı kazanmak lazımdı. 

Musikiye ve glizef ~natlarıa olan isti
dadun:lan bahsedenler çoktu. Onlann 

tahrikiyle bu istidadınu tecrübeye kal
kıştmı. Bunda ne dereceye kadar mu

,·affak olabildiğimi size gönderd!ğim 

vesikalar ispat eder sanının. 

Şu anda çok mesUdum. Zira mem

leket imin dışında bulunduğum günler
de Büyük Şefin irşadı ve enerjisiyle 

memleketill"fo aldığı yeni ve göğüs ka 

bartıcr sima, beni mütemadiyen tstan

l:ula dönmeğe teşvik ediyordu. Birçok 

memleketlerde takdir kazanan sanatımı 

bir defa da doğduğum vatanın sahnele

rinde etcrübc etmek hevesi i~mi yakı
yordu. Nihayet 6 ay evvel Cumhurrei

simize bir mektupla müracaat ederek 

şahsına karşı duyfduğum hayranlığı ve 

memleketime duyduğum hasret ve da
üssılayı bildirdim. 

Bunun neticesi iki hafta evvel 

kencılni gösterdi. Beni minnettar 

eden bir yüksek insaniyet eseriyle 
karşılaştım. Mısırdaki sefaretimiz be-
nim yeniden Türk tabiiyetine kabul 

·dd.'ldiğimi bildirerek pasaportumu ver
di.,, 

Gregorun mektubu baştan başa um

madığı şekilde tatmin edilmjş bir insa

nın sevinç ve heyecanı ile doludur. 

Gönderdiğf, 'Vesikalarda ıokuduğumuza 

göre bu genç art'st Paris, Nis, Mila

:ıo, Roma, San Sebastiyen, Riyo dö 

. lero, Montevideo, İskenıderiye, Bue

nos Ayres, Lizbon ve Zürih gibi yerler 

de, yani aşağı yukarı dünyanın her ta

::afında, büyük muvaffakıyetler kazan

mış ve Avrupanın en çok ücret alan caz 

şefi unvanı ,=le anılmıştı.r 

Osmanlı matbuatının büyük şöhretli 

bir rr.ması olan Diran Kelekyanın oğluna 

Atatürkün bahşettiği Türk vatandaşlı 

ğ ı şerefine layık olmasını temenni ede

riz. Geldiği Türkiye bıraktığı memle

ket d•ğildir. Yüksek şöhretli bir ar

tist Ti.irk pasaportunu taşırsa dünyayı 

:lolaşırken söhretine çok büyük bir 

insanlık ıerefi de katmış olur. 

HABER - :z\Keam ~ 
===========~=============== 
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Beşiktaş yüzme havuzu 
• 
Dün merasinıle açıldı 

3 fLXTEŞRtN - ı 931 

Irakla TUrkfye 
arasında 

Dostluk 
Şahıslara bağlı 

değildir 
Misafir Irak Nazırının 

mühim beyanatı 

ilk müsabakalar çok heyecanlı oldu, Halli yeni bir rekor tesis etti 

DUn §ehrfmlze gelen 1rak Hariciye naztrı 
Tevfik Els11eydl dUn aaat 16 da saraya gide. 
rek defteri ma.lısusu lmzal&ml§trr. 
İrak hariciye veziri yarın alqam lrak el.. 

çisi Nncf ŞevkeUe beraber .Aııkaraya gide. 
cek ve iki t1ln orada kaldıktan sonra, çar. 
§amba nk§amı Toros ckspreslle Bağd&da 
hareket edecektir. 

Beşiktaş spor klübUnUh Çırağıındakl sa. 
hası yanında yaptığı güreş ve :rUzme yeri. 
nin açılış töreni dUn vali ve bölge spor baş. 
kıınrmız Muhiddin üstündağın bir nutku ile 
açıldı. 

.Müsabakalara Galatasaray, Beykoz, SU. 
merspor ve Ortaköy olmak Uzere dört klUp 
lşUrak etti. MUsabakalann tafılldtına giriş. 
medcn evvel burada müsabaka yerinin spor 
klUplerlmlz için nekadar faydalı ve lüzumlu 
oldugunu kaydederken Beşiktaş k!UbUnU de 
tebrik ederiz. 

Saha ~ynelmllel nizami ebadda olup beş 
buçuk saat zarfında boşaltılabllmel<tedi ... 
Suyun ısıtılabllmesı için bln liralık bir macı. 
rafa lhUyaç vardır. Havuzun üzerini camla 
kapatıp modem bir hale geUrmek için is'! 
otuz bir bin liraya ihtiyaç vardır.Dün yap,lan 
yanşla.r bize bu havuzun bUyUk kıymetini 
gösterdi. Yüz metrede Halllin yaptığı yeni 
rekor bu güzide denizcimizin ve arkadaşlR. 
rınm devamlı bir çalışma neticesinde derece. 
lerlnf daha ll§ağı lndireccklert hiç şüphesiz.. 
dfr. 

Bilindiği gibi açık denizde yüzmekle dur. J 

gun havuzda yüzmek arasında çok !ark Yar
dır. Pek tabftdir ki havuzda yapılan yarı,. 
larda alman dereceler denlzinldnden da ba 
~ağıdır. 

Biz burada sporcularımıza bu havuzu ya. 
pan Beşlkt&{jlılan, kendilerine nakdi yardım. 
dan geri kalmıya.n ıru sporları !ederaayonunu 
tebrik eder, vo her hususta sporculardan yük 
sek himayesini eslrgemiyen Parti başkanıınu 
vali vo spor kurumu İstanbul bölgesi ba§kanı 
Muhiddin ÜstUndağdan da bu havuzun ne. 
vakısmm itmaı:rwu bekleriz. 

DUn yapılan müsabakaların teknik netice. 
Jeri: 

100 M. SERBESE KtlÇVKLER: 
Vedat (G.S.) birinci 1,13,8, K9.zım (G.S.) 

ikinci 1,14,8, Artin •(Beykoz) Uçüncü 1,14,9 
100 M. SEBEST BÜYÜK.LER: 
Halll (G.S.) birinci 1,3,1/10 (yeni rekor) , 

Jklncl :Mahmut (G.S.) 1,13,2/ 10, Vedat (B~y 

koz) UçUncU 1,8,10, Rauf (G.S.) 1,10, İsl\c·ı 

iÇERiDE: ' 
• Hariciye vcklllniiz Dr. Tevfik RUştn A. 

ras bu akşam Ankaraya gidecektir. 

• İstanbul esna! cemlyeUerinin kurmağ;;. 
karar verdikleri on yataklı revirin tesisatı 

ikmal edilmlııUr. 

• Tarih kurultayına ~tırak eden ecnebt iL 
!imler Yozgat ve Anadolunun diğer yerlertn_ 

deki hafriyatı tetkike gitmişlerdi. Alimler 

dün §chrfmlze dönmüşlerdi. Bir kısmı bugiln 
memleketlerine gideceklerdir. 

• !atanbulun kurtuluş bayramı münasebe. 
Ule bUtUn mektepler salı gUntı öğleden sonr& 

taUI edilecek, 7 teşrinievvel perşembe gUnU 
açılacaktır. Kurtuluş bayramına alt program 
hazırlanmaktadır. 

• Tarih kunıltayma iştirak etmek Uzere 

§ehrlmlze gelmiş olan Cenevre Fen FakUltesı 

dekanı profestSr Plttard, hUkOmetln teklifi 
üzerine senenin muayyen zamanlarında mem 

lekctlmlze gelerek Ankara Dil Fakllıteslnde 
ders vermeğl kabul etmt,gtlr. 

• Diln lstanbul borsasına Londra borsasın. 
dan gelen ilk telgraf, frangın H4,52 de açıl. 

dığını gösterlyordu. Bundan sonra gelen tcL 
graflar, frangın mütemadiyen dUştUğtınU 

göstermiş, nihnyet öğle !lzeri borsa, bir lngl. 
Uz Ilrası karııılığı 149 !rank olarak kapan. 
mı§tır. Bu suretle yarım gUn içinde frank, 

Y cmi havuzda 
eler Beykoz 1,11,8, Vahap l,14,2, Beykoz. 

100 M. SlltTÜSTO: 
Bu müsabakaya Beykoz ve SUmerspor tı. 

Urak etti. 
Fuat (Beykoz) l,24,6 birinci, İsmail (Bey 

koz) l,28,8, İskender ·(Beykoz) 1,43,5, Sulhi 
(SOmer) 2,13,6 

400 !IETRP.: SERBEST: 
Bu yarı~ lkl katagorl üzerinden yapıldı. 9 

sporcunun iştirak etUğl bu müsabaka çok 
enteresan oldu. Neticede Hanı (G.S.) .5,20,4 
birinci, Mahmut (G.S.) 5,23,• lklncl, Vedat 
(Beykoz) 5,54,l UçUncU, lsmaıı (Beykoz) 
.5,56,2 4 üncü, Raut (G.S.) beşinci, Sadulla.'I\ 
Ortaköy 6 mcı. 
100 M. SERBEST BAYA?lı'LA.R: 

Bu yarı§a rakipsiz olarak (G. $.) den Se. 
mahat girdi. ve 1,30,6 gibi mevsimin en iyi 
derecesini yaptı. 
KnGOKLER ARASI 100 M. KURBALUL\: 

Bu yarışa 3 (G.S.) lı ve bir de Beykozlu 
girdi. Başta giden Beykozlu ıon zamanda 
kulaç attığı için dlskallfye edildi. Ve sonda 
SC!lm (G. S .. ) blriııcl 1,36,3, Vccıat (G.S.) 
l,U,2 ikinci, Kemal (G.S) 1,44,5 UçüncU. 

4X200 B.\YRAK: 
Bu yanşa Galatasaray ve Beykoz talcım. 

lan dahil oldu. Zaman zaman heyecan kes. 

Atletizm 
2000 metre rekoru 

Moskovada hatif atletizm mllsabakalarm. 
da Bayan Vaslllyeva 2.000 metroyl 6 dakika. 
42 saniyede katederek yeni bir Sovyetıer 
Birliği rekonı tesis eylemlııtir. 

Baş pehlivanhk 
Tekirdağlı için 

merası m yapılıyor 
937 senesi Türkiye serbest gUro§ ıampL 

yonluğunu kazanmıı olan Tekirdağlı Hüsc. 
Yine salı günU saat 16 da Eminönü halkevin 

bir tnglllz lirasına kar§ılık tutulan kıymetin. l 
den 4,5 frank kaybetınl§tlr. 

• Birkaç gün evvel Uşakm Banaz nahiye. 
sinin Dilmenler köyünde çıkan bir yangmda 
bir ev yandı. Bununla beraber 690 kilo huğ. 
day, 390 ltllo arpa, 150 kllo dan, 211 kilo 

saman, 60 koyun, 5 ıığır ve merkep yandı. 

Bu gece mezkOr nahiyeye bağlı Acaba k1L 

yUnde çıkan bir yangında 4 ev, 1 köy odası 
yandı. Bu köyün zararı 1363 liradır. 

• ~afla vekllletlle elel~trik şirketi mUmes. 
slllerl arasındaki mUzakerelere devam cdiL 

mcl<tedir. Prensip meselelerin ha11l etrafın . 

da cereyan eden bu müzakerclerln yakındıt 

neticeleneceği umulmaktadır. 

3 
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OUnf'tlln floitıı,u OilnP.şln h11tı,1 

5.5~ 17,51 
Vakit Sabah Oğle lklndt :.keam Yatsı Jmsal 

4,37 12,03 l:'i,20 17,51 19,21 4,19 

ilk m:iısabakalar 
beden bu müsabakayı Halil, Mahmut , Raut 
Vahaptan mürekkep Galatasaray takımı 

10,38,• ile kazandı. Beykoz ı O, 12,S lle ikinci 
oldu. 

Bu yarışta Mahmut ve Halilln yüzüşleri 

bllhssa. pyanı takdirdir. 
4Xl00 KUÇOKLER: 

Bu yan§a da Beykoz \'e Galatasaray takım 
tarı girdi. Neticede 5,11,2 tıe Beykoz birinci, 
5,16 ile Galatasaray ikinci oldu. 

Bugün gene ayni sabada rnUsabakalar de.. 
vam edecek ve galiplere mOktifatlan dağıtı. 
lacnktır. T.K.DEL1DAcl 

• Litvanya ile aramızda yeni bir ticaret 
anlaşması akdi için müzakerelerde bulunmak 
üzere Lftvanyadan bir ticaret heyetinin An. 
karaya geleceği hükOmeUmize blldirllml§tlr. 

• İtalya ile aramızdaki ticari anlaşmanın 
birinci de\Tcs l bu ay sonunda bitmektedir. 

BllA mOddct mer'i olacak olan ikinci devre. 
nin hultllO mUnasebetlle İktıs:ıt vckd.lctl mil 

messillerllc 1talyan elçiliği arasında temas. 
lar:ı girlııilmlş bulunuyor. 

• Ziraat Umum müdürü Abidin, Ege ZI. 
ra~t enstitüsü milşavtrliğlne tayin edilmio. 
tir. 

• Kadık!Sy Halkcvl F enerbahçe stadında 

bir mUzik şenliği tertibi için hazırlanıyord•J. 

Bu şenlik dl\n saat 16 da kesif bir dinleyici 
buzunmda muv1rfaklyeUe yapılmıııtır. 

OJŞARIDA: 
• Japonya ile İtalya arasında yeni bir U. 

caret anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma, 

§imali Afrika lle Habeşlstandnkl İtalyan -
Japon ticareti rnnnasebatmı da tesblt et. 
rnektedlr. 

• DUn gece zarfında bUtUn Fransada sa. 
atler tekrar normal olarak ayar edilmiş, 

yaz saati tcrkedilmlşUr. 

• İtalya ile Yunanistan arasında tayyare 
h:ıttı tesisi hakkındaki iUld.tın Yunan hUkQ. 
metince tasdlk edildiğini bildiren kanun rcs. 
mı gazete 11e intişar etmlbtlr. 

DUn akoam Hariciye veklllmlz 1rak Hart • 
clye vekili ile uzun müddet görilşmüotUr. 
Bu görü,melcre Ankarada devam edilecek. 
tir. 

Misafir nazırın be yanalı 
lrak hariciye nazın dUn gazetecilere oa 

beyanatta bulunmu§tur: 

"- Cenevreden memleketime dönerken 
dost ''e mOttefik Tllrklyeden geçerek Türk 
ricallle şahsan tanışmak ve kendilerine hllr. 
metlcrlml arzetmek !ırsatmı da temin etmek 
istedim. Türkiye ile lrak arasındaki mUna. 

sebatın eskldcnberl çok kıymetli olduğunu 
biliyorsunuz. Bu defa aramızda &ktedllml§ 
olan oark misakı dolayıslle, mevcut iyi mu. 

nasebet son derece samımı ve kardeşçe bir 
f".Cltll aldı. lrak ile Türkiye araamdakl mUna. 
sebat, §ahısla.ra bağlı, mUnasebat değildir. 

tkl memleketin yekdlğerlno unırl addetug1 

mUnasebattır. Her vezir, bunu aynl eureUe 
icra eyler. Şahst kanaatime göre, Türkiye • 

tr:Ut dostluğu gayet tablldir. Bunu, yalnız 
Jrak değil, TUrki:;•e de takdir ediyor. Her 
gün bu takdirin delillerine teııadU! ediyoruz. 

Hususile lrak • TUrklye mUnasebatınm 

chemmlyeU. en zfyare §il zamanda tece?ll 

ediyor. ÇünkU her tara! bir panik içerfsl.nd~ 
bulunuyor. Beynelmilel münasebatm baylı: 

karışık olduğu bir ııırada, aramızda mevcut 
anlaşmanın metnini en çok takdir ederlz.. 

Milletler cemlyeUnde son verdiğim nutuk. 

ta, bilhassa bu noktayı tebarUz ettirmek i.. 
• çin demiııtım ki: 

"- Alemin muztartp olduğu §U devirde 

Ynkm Şark,, meserreUI bir vAhadır. ÇUnkü 
blrlblrlerlmlzle emnlyetlmlz berkemaldir. 
Her dev:et, kendi dahlll ıslahatmda ve um.. 
ranmda yüksclmeğe trrııat buJmaktadır1,, 

Bu sözlerim M!lletler cemiyeti muhitinde 
:fevkalAde (yl blr tcaır btraklr. ıre,Jl;. ı 
.mc:telelerde Şark :m1'akmı tm.zila)18.n~lrt 

devlet (İrak, Türkiye, İran, Efga:ntatan) a. 
raBinda dalma fikir birliği mevcuttur. Nlte. 

kim bu seter, Cenevrede yaptığımız toplan.. 
tıda, her sahada aramızda tam bir ltU!akı 

efkı\r bulunduğunu memnuniyetle müp.bedıt 
ettik. Ve bunu, bir tebliğle de flA.n eyledik. 

Filistin meselesi 
Filistin meseleslııJ soruyorsunuz. Bu me. 

selede hU!dlmetimln nokta! nazarını Milletler 
cemiyeti asamblesinde ve altıncı ltoınfsyonda 

beyan ctUm. HükOmeUmin fikrince, - ki 
bu fikri Şark mlsnkmı lmzalaml§ olan diğer 

müttefiklerimiz de tasvip etmektedir - Fi... 

llsUn, Fillstln ahalisine aittir. Biz, ecneblle. 
rin oraya yerleşmesine nıtıaaade etmeyiz, 1Uk 
ranta s!Syllyebllirim ki, bu noktaf nazanm.ız, 
Cenevredo çok hüsnü kabul gördU.. 

Flllstlnde vukua gelmekle olan ba%ı dahlll 
hl!.diSeler, mandater devletin ldyaaetiyle ya. 
tışır zannederim. BJzlm ala.kadar olduğumuz 

cihet, bu gibi dahllt mahiyette lıAdlaeler 
değildir. Biz, Fillstınl, bir Arap meselesi o. 
Jarak tel&.kkl ediyor ve o noktadan mUda.!aa 
eyUyonız. 

• • • 
Yirmi bir senelik bir gaybubetten sonra 

tstanbula tekrar gelerek eski hatıraıa.rımı 
ihya etmekten memnunum. Her İraklı gibl 
ben de burada kendimi, öz meınlekeUmde 

teıa.kkl ediyorum.,, 

Bir casus 
lngillz Harbiye Neza

retine pencereyi 
kırarak girdi 

Londra, 3 (A. A.) - Londra poli. 
si, dün gece vukubulan esrarengiz 
bir vaka hakkında tahkikat yapmak. 
tadır. Harbiye nezaretlılln zemin kat 

odalarından birinin geceleyin pencere. 
si kırılarak içeri meçhul bir şahsın 

girdiği tesbit edilmiştir. 
Söylendiğine göre bu odada idare. 

ye ait kağıtlardan bajjka hiç bir vesi. 
ka bulunmuyordu. 

HA~ER ,, 
Istanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 
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Yapışık kardeşin 
büy.ük aşkı 

Dört ayak, dört kol, iki mide, iki beyin 
sahibi mahlukların hayatı 

. B!rlbirler;ııe. yapışık olarak doğan 
k~!"cf~erden bır çi!U beynelmil~I ser 
gı ıfoıl\YJ.Slvle bugün] d p . • 

. · · er e arıse gel 
miş!er ve aergide teşhir edilme\•e haş. 
'hn.ınışlar.iır. Hintli olan bu ka.rd l -
• j . e~ er 
:ı.ız. ır. Vf! bırırı ın :smi Caner b . ~ 
. c-a av. d.ı"e 

rının •~ !< urat.ıwdır Bir F . . ,., -
. · · ransız ga... 

z.e\.,.,·L~ı O·l ){a.rüı nıah'fı' 1· 1 .... 
• • i< ar a goruş... 

fnllf Ye >)fıJarrn #talf·ICaJ~d 
• • • ~ tı. e şayanı dik 
l{a. l•JrJ1f1>trını t~bit t . . -

· e nuştır Yapı. 
~rk kat°'ie_.s\,.rın ''8.Şayışlarını u.zvi h 
~ıı~lyPt l~rını a \'.l ınlAtan b ' u. 
ı :t. · u Yazıyı nak 
"'< ıvnı1J1. G1<7.Pl."'<': kendi) . 

· .. · · crıne mürn. 
C'Jtat l'lliiııl'e lrang'lbay isi-11· k .. 
l .a "' iZ ı<:ı o\" e uenı:ştır: " · · 

-- Jkımfz:in Vl."rlne 1 tım ,~ıınifiı . . lf>n konu~Ma_ 
,,. ı<ı:ı l<.ıırıJeşin ı_• 

lelMır. V11.luil 1 c"urbay nez.. 
ouun Yeırgunı -

~ı_voııırn 11.mıı. h .. ııgurıu his. 
atn .v .. t ,.t ııı ... 11 ' t>nuı nezlesi bana 

~'7"'" •tırft• ... ll ........ ,,. en ki 
~,u ı i erı "" . · • 8'8.7.ett-clleri n 
'7ln.ıı.. F, •:eVıtb v.-rm.E'kten hoşianmı. 

... ~ıı..~n hıtlka t .... '-i · 
"" ırı.. '"""''1 r f"dıJlvonız ıı~~"nmfz, b"~ım bir • -
•e 1. ''ltl -ek insan 

. r.ıtrnıt..nt1ıı. ıkı ln 1 
ı:u. lkt , san o dıığurnu. 

nlıi..,rnl7. oltiııkımu, fllk1it h 
s:ılrlliı-ımı iki . ar. 
tt • z.ın m ı ı h;ln ıntlşh:ır·E'k ol 
ıı~ıı nıı bir tek iten:. • 
ım ~ 1 ' • f! ve bir tek • . .,na. 

· eflnfl malik oldu~ 
11.r·r'•ı:a · h "•un U7.u, halka ' ,, ' ıza P.derkf'n . , d 
t'u7.. \"iinkf . . ' nıç e kızmıyo. 
~tr. .. ı hPrkt"s!ll merakını tahrik 
~ad.ıel< bı7.ını rnesl"ğimizdir. Her tema. 
~ a. halkın b" · · 
old • • ızım ne şekılde yapışık 
k ııı,rumuzu an!amasr için ayağa kal 
~~r~kkYilrüyoruz. Yani birimiz ileri 
JUrur en di~~r· . . 
d . . . ' "" ımız ge.rı geri, yahut 

a ıkım z de van u;; ·· s· . J ... ruyoruz. 
ni ıze hay:ıtrmızı da maalmemnu. 

ye anlatrrrz. Fakat bizim y kd·w . 
mi k , c ıgerı. 

ze arşı olan hissiyatımız, hayatı. 
~ızrn en kıymetli hazinesidir. Siz bL 

,ı-,ıı.rn. bı.ı halimize belki "felaket" v 
h t "b 'b eya.. ~ .. ee ahtlık,, diyeceksiniz, fakat 
b~ze oyle gel?yor ki. bütün insanlar L 
çınde en mP.s'ut biziz. Biribirimizden 
ayrılmak dlişüncesi, asla aklımıza gel 
mez. Mesela, siz, şahsiyetinizin bir 
krsmından ''az~eçmiye veya, mesela, 
kafamıın kesilmesini aklınıza o-ettirir 
ıni_::iniz? Böyle şeyler söyleme~n. yü_ 

l'egimize iner. Biliyorsunuz ki, kalp. 
lerim;z ayni ahenkle çarpryor. 

k Çok, se;d~ğimiz hemşire ve erkek 
k 3.rdeş erımız var. Binaenaleyh bir 
~ ardeşln ne demek olduğunu biliriz. 
b;k~t Kurbayla h<>nim vaziyetimiz 
Çe s.biJ,t~n ayrıdrr. Ben onu cfüşiindük. 
3-' ' aYnı za.m;ında kendimi de düşünü_ 
ı:rurn. Va kıii. arasıra istişarede bu. 
oı~UYoruz. Çilnkü iki ayn beynimiz 
lı ıığıı için zihinlerimiz ayrı ayrı ça. 
b~: "e tahfatıerimiz de ayrıdır. Fakat 

ltnfzln h d'. . . 
O:'Jrı E>y<>c:ını ıg-erımız tarafın. 

•!'\hada hls.~dildiği için (çünkü kalb 
lıij,. htzh çarpıyor ve kan kafaya 
f:ı :.-J~lll t'ıdlyor) yekdiğerimizden pek 

r; ~yl,.r giz1iyemeyiz. 
. >'JJı 

ı. ·~'< 1\ l"'tl~en on Uç yaşrm;zdav!rnn, 
1;.1,1 ''rıç btr buhran geçirdik. Üç ay 
,1,. ;ı,. ll'lnıffi,,.Ue \•e ~ırf benim yüzüm_ 
-, 1~ !:hı ı:-~mflğilntiz vniyc.'I te, adeta 
ı;th;' ~banc."J ve hattA birer düşman 

~tk. 
~ llç Yae b17:fm rnemle-ketimizde ev 
J1h e ~drr. Şimdi yirmi !'!ekiz ya _ 
~dl 01u b• 7• ar·hk onu1& IlıUynr 
B!ı "VTt~:z ()rı _i1e V"l.$mıır.~"""lr"n. 

~rı Rın 'l"l'll'l 111. e~r•t boılmuş. 
ÇO\ .~,: .. '°'"! -.· ffl i.st..tlt. 4 rtılr 1".Pn!rln _ 

~" '?t' .. n .. ttıi.c! "" •rıctn "'tmfcıtilt. 
.. ~o,!liıı;l'mnıu, ''·"'m"n ~~ptnğe 

:. '' r ıt, k 
AIJ.ttmu liln.1Lo.ıtAnm i~rllcrinde, se 

fil bir flVde ""'"'/ycırı.Ju Ve "'Ok f k' d" 
Oot~ A.. -. a ır ı. 
. ·.' ~~ıı;ıunu,; ""'ınan, bahnmrz. bizim 
acaırJ11ı°!lmi; .. 1 dhilnce, Şf'ytanın eseri 
lldıı~mııı:r;u :t-<ınncd·"rck biz" .. l" ~ 
ttı. 8 ı çop uge 

& ı " hıı.n-lcetlnoP.n dolayı onu af _ 
fe.tfk.. <:flnk1J.. bah".nm: kliyu" d 
ı · n en as. 
ııı ''~•lmrv,n r.11h1J hır "-damdı 

Tld -" . 
"'"" "'>--ır'I "'·l'Tl("ıhr h;7.1' b ld • B . . u U-

llT r m•ı·ı,"" P.1J>r-j 11!-t.ri".< :ilrn,. . 
tflr 'Rt7.t ıan~ı,._.. l!'"Hflr<>r .. \, - : mış. 
~rf o•:n,,Y·~ · ytanm 

. ...nı.7.ı ....... ., ...... ı ı,.:7 ı • ' 
~ . . r, IJ\l 
,tım•ı:tıı t,..m·n ,. .. 11l' r u , · 1 

d . ' " 1'1A '"ı•r '.'IMı:ın 
a g:ı.rıb ıi )~U' .. "'m . l 

herk b "'" ıız cıvara yayıldı ve 
es bizi görm('k için evimizin ö -

Hintli yapı§ık hernşireler 

nünden geçmeye başladı. Babamızın 
aksine olarak herkes bize bir nevi hür 
metle bakıyordu. Unutmayın ki, bizde 
ilahlar birçok kollu, çift ve hatta üç 
vücutlu olarak tahayyül edilir. Bu Ee. 
heple bize Hind'standa adeta mukad. 
des bir mahluk nazariyle bakarlardı. 
Bize sadece ecnebller "gayritabii mah. 
luk., nazariyle bakıyorlar. 

Biraz büyüyünce menecerler bizi 
Hindistanda dolaştırmıya başladılar. 
Hatırladığıma göre, ancak dört yaşı_ 
mıza doğru, yani babamızın ~l~m~ r 
den kısa bir müddet sonra. diger ın- 1 
sanlara benzemediğimizi ve sırf bu -
nun icin bizi her tarafta dolaştırarak 
h"rke~e gösterdiklerini anlamıya baş. 
ladtk. 

Her sene üç av müddetle bize izin 
veriyorlardı ve biz de evimize. ailemL 
zin yanına döniiyorduk. Bu. f.ırsattan 
istifade ederek mektf"b~ gıdıyorduk. 
Bi.itün der::ıleri bUyiJk bir koJavlıkla 
öğreniyorduk. Diğer çocuklar, Hk za. 
manlarda bizden bir hayli korkuyor 
idiyseler de. bilahare ah~tılar. 

Biiviik aşkım 

Şimdi size. hala bana vicdan azabı 
· · anla veren, hayatımızın acı devresını -

tavım. . r-! .... ve<'hi 
Dcm'n de si'ylemı~ oıuu-rıım -

le, on iki, on üç yaş arasında bulundu. 
.. ddet Bom bay 

ğumuz esnada, uzun mu . 
~ h . do knldrk. Birçok insanl~r, kafı. 
şe rm - . . .. elıyorlar_ 
leler halinde, bızı gormeye g 

dr. b" Hintli karşımızda 
Bir gün, g-enç ır · . . 

1 d du ki menecerımız 
o kadır faz a ur davet etmek 
onu dıı::arıva c;ıkmıva t k 
mecbur:yetind~ kaldı. Fakat o, e rar 

.. .. .. birçok defalar duhu-
rlondu ve o gun "tiln gününü bL 
liye parac;ı vererek. bu 
1.e bakmakla geçirdi. 

. .. il e daha sonra hep ay. 
Ertesı gun v •.. tek 1 ~ . . e bu hareke.ını rar il\lI. 

nı şekıld ' t• onun için bir 
IT h ld bu hareke ı, 

er a e. .. .. kıyafetinden zen-
fedakarlıkh. Çunku 

• lac;rlıyordu. Fakat çok 
""ı·n olmadH!I an • . · ,.. · "' .. ı · sımsıyah ve .. Jd' Bariem goz erı 
guze · B" büyu"k bir muhabbetle 
parlaktı. ıze 

bakıyordu. .. düncü günli yanı-
ü .. cil veya dor 

çun ld ~, bir sırada, Kutbay 
mızdan ayrı ıg.. e b~ladı. 
kahkahalarla guimeY ., 

- Niçin gülüyorsun . 

Diye sordum. . "ldüriiyor, dedi. 

(Ek yerler! görülüyor). 

plntJmın, fazla 5JC3.klan rPrt geldiği. 
ni söyledim. Fakat birçok acı düşü~ 
celer içime sindi. 
Kurbayın alaylarına rağmen, deli -

kanlı tekrar geldi. Benim bir parçam 
olan hemşiremden, düşüncelerimi giz.. 
lemek sanatını işte bu srralarda. öğ
renmeye başlam1şt1m. Dehşetle hisse. 
diyordum ki, Kurbaya karşı adeta kin 
besliyordum. Çok muztariptim ve be. 
nim ıstırabrmı tabii Kurbay da hisse. 
diyordu. Bu ıstırabı, tabii başka şeyle 
re atfediyor, hemşiremi iknaa çalışı. 
yordum. 

Siz~ her şeyi anlatmayı vaadetmiş. 
tim. Dinley;n: badem gözlü delikanlı
ya karşı olan aşkım bazı geceler vü
cudumda şehevi aksülameller yapı
yordu. Bunun izlerini tabii Kurbay da 
hissediyor, fakat buna benim sebebL 
yet verdiğimi bilmiyordu. Bende zevk 
uyandıran bu hal, onda rahatsızlık 
tevlit ediyordu. 

Bizimle evlenmek istiyor 
lçiıni kemiren aşk son haddini bul

duğu bir sırada, a~em, yazdığı bir 
mektupta, bir banka memura olan 
ınevzubahs delikanlının, desti izdiva -
cımızı taleb ettiğini bildirdi. Bilahare 
öğrendim ki, delikanlı menecerimiz -
den izahat n.lmış ve bizimle cin~i mü
nasebatm, bilhassa erkek için miişkül 
olmakla beraber imkansız olmadığını 
öğrenmişti. 

Bu adamın bizi sevmiş olması belki 
biraz garib görünC'bilir. Fakat o za -
man çok gtizeldik. 

Mektubu Kurbay'a gösterdim. Fa • 
kat diişünr.elerini evwlden 'biliyor
dum, Çünkü onun, benim g-ibi, lhssi. 
yatını gizlemek için m11thlş bir gay. 
ret sn.rfctmiyP. ihtiyn.cr yoktu. 

Mektubu g-i.iri.in<'e k:\hkahalarla. gUL 
dü. O kadar. Uzun müddet hiç ses çı. 
karmadım. Bir an, her şeyi ona an • 
latmayı ,.e kendisini benim için feda 
etmesini i"temeyi düşündüm. Fakat 
pek ala b iliyordum ki, aşkımı itiraf 
etmem, düşiincelcrimden bir kısmının 
Kurbayclan ayrıldığını söylemem, o • 
nun yalnız krskançhğını tahrik et -
mckle kalmryacak, fakat her ikimizi 
de yavaı;ı yava<J bitirecek, bir hastalık 
tevlid edecekti. 

Bunun için sükt1t ederek gözyaşla. 
rımı l<;imP. ı:ıindinneyi tercih ettim. 
Knrıl<'~imi öldürmek istedim Bu adam benı gu . . 

- b' hali var ki, galıba bıze 
Öyle aptal ır 

aşık oldu. k ne var ki? 
d Şasılaca · 

- Bun a • b'A Fakat onun 
B' şev yok ta ıı. . 

- ır ~ ·kITndc bulunmasını ıster 
evlenm0 k .e 1 1 ·k 

1• alav ederdı . d. Bir haY ı . d • t 
ım. .. ' in bende uyandır ıgı e-
~u .. sozıder saklamak için, kalp çar

essuru on ıı.n 

~liltJliii o:r irade gayreti sayesinde, 
kl\.'t>!ınin tıılı!f b'r şekilde çarpmasını 
VI'! r·fü·dnin titr~memesini temine çalış 
tnn. l>nım ~il p~ıC'!_::ini celbetmeden dU
l·;İ' n!":.•:ı ·, l :ı;. }'akat fazla dalgın ol • 
mı;--ı-,r ı. ~:ır. :y:c. Bir müddet sonra ha. 
y:ıt::md[ın 'iı:id.ım. Bu ihtiras ve çılgın. 
lıktan hep Kurbay'ı mes'ul tutuyor-

1 

Renklerin hayaflmız· 
da tesirleri büyüktür 
Amerikada "renk mühendislerin 
nin büyük paralar kazandığını 

biliyor musunuz? 
Son zamanlarda yapılan bir çok tecrUbe. 

ler neticesi muhtelit renklerin insanlar üze. 
rinde büyük tesiri olduğ'u görülmüştür. Ko. 
yu kırmızı renk sinirleri yatıştırır, menekşe 
rengi insanı melankoliye sevkeder, san renk 
cUmlel asabiyeyi harekete getirir. 

Amerikada futbol klUpleri oyuncular için 
stadyumlarda Jkl oda inşa ettırmeğe başla.. 
mışlardır. Odalann birisi maviye boyanmı;,. 
tır; istirahat fç!n kullanılır. Diğeri açık kır. 
mızıdır; burada maçtan evvel ve maç esna.. 
smda haftaymda takım oyun hakkında mu. 
nakaşa eder. Kırmızı rengin tesJrl Ue oyun. 
cuıar kızışır, kuvvet ınanevlyeleri yükselir. 

On sekizinci asır bldayetıerinde mavi ve 
mor pencereler pek moda idi. Bunların sıhhi 
olduğu zannediliyordu. Bu nazariye zannet 
tiginlz kadar saçm& değllcllr. ÇUnkU tecrU. 
beler mavi rengin .sinirleri dinlendirmeğe 
yaradığını ve insanm canlılığını iade etti~ 
nl meydana çıkarm.l§t.rr. GUneş ı§lğmda se. 
k1z günde filiz veren çiçeklerin mavi bit 
camuı ışığı altmda iki gUnde filiz çıkardık. 
lan fennen tesblt edllm.1§ bir hakikattir. 

Ta eski zamanıarda.nberl insanlar renkleri 
sembol ittihaz etmişler, bir çok hisler ve 
dUşUncelerle mUnasebettar görmüşlerdir. 

Mesel! kırmızı renk cesaret ve hareketi tem. 
sil ettlfi gibi bir kaUlıun ve anarşiyi de tem. 

dum. Halbuki onun kat'iyyen bu işte 
kabahati yoktu. Ölmek için, onu öldür 
meyi düşündüm. Müthiş bir ıstırab i. 
çinde kıvranıyor ve onun da benimle 

berabel' ıstn-ab çekmemesine kızıyor
dum. Birçok defalar, yatağunızın ha. 
şı ucunda asılı duran kamaya elimi 
uzattım. Fakat her defasında Kur -
bay uyanıyor, ve niçin ıstırap çektiği. 

mi sorarak benimle beraber ıstırab 
çekiyordu. Ah o geceler! Onun tekrar 
uyuması için ağır ağrr teneffüs ede. 
rek uyku taklidi yapıyordum. Fakat 
içimdeki ateş ona da sirayet ediyor, o
nu uyandırıyordu. 

Bir gün, Tanrı beni bu ıstıraptan 
kurtardı. Zavallı hemşiremin bir tür
lü sebebini izah edemediği, gözyaşla.. 
rı içinde geçen buhranlı bir geceden 
sonra, bizi aylarca üzen ve masum 
hemşireme de haksız yere sirayet e
den müthiş ıstıra.b birdenbire zail oL 
du. 

Her şeyi ona itiraf ettim, o da beni 
can kulağıyla dinliyerek beni anla.mı. 
ya çalıstı. Bu buhranlı aylardan son.. 
ra biribirimize her zamandan daha 
fazla yaklaştık. Artık biribirimizden 
bir şey saklamak için gayret sarfet.. 
miyar, hep ayni şeyi hissediyor ve du.. 
yuyoruz. Hem3ireme haksız .?larak 
sirayet ettirdiğim ıstrraptan mutev~l
lit vicdan azabından, henüz tamamıle 
kurtulmuş değilim. Fakat . ~f~a~tı~
danberi bizi tamamiyle bırıbırımıze 
ba.ğlıyan derin aşkı artık hiçbir kuv. 
vet bozamaz ve biz şimdi, hayatta 
yalnız hareket eden diğer insanlara 

acıyoruz. 

Zenginiz. Hindistanda beş ev~~ 
var. Bir müddet sonra tamamiyle lstı
ra.hate çekilecek ve hayırlı işlerle nıeş 
gul olacağız. 

Avrupaya ilk defa geliyoruz. Anne
. wk bıze" yapılan teklifleri ka.. 

mız sag en • ~ 
bul etmemize imkan yoktu. Buna rag. 
men, bu A vnıpa seyahati bizi son de_ 

rece cezbediyordu. 
Biz "Fevkelbeşer,, in belki 

taslağıyız ! 
Öyle hissediyoruz ki, inzivaya çe. -

kildiğimiz zaman, başlıbaşımıza hır 
alem teşkil edeceğiz. Bu son seneler 
zarfında birçok kitablar ve bilhassa 
felsefe kitapları okuyoruz. Yazık ki 
vaziyetimiz, ayni zamanda ikimizin 
birden okumamıza mani oluyor. Mağ
rur olmak gibi olmasın ama, bize öy. 
Je geliyor ki, filozofların "tam mah. 
!ille,, dedikleri "fevkalbeşer,, in belki 
de biz, bir taslağıyız. 

Ve sonra, mademki bütün insanları 
bekliyen akıbete duçar olacağız, bL 
zim gibi, yekdiğcrimizi bu derece se
ven iki insanın, ihtiyarlığın ve ölil • 
mün ıstırabını I::erabc>r çekeceğimizi 

ve mezarda bile biril::ir'mizden ayrıL 
mıyacağımızı düşünmekle bahtiya _ 
rız.,, 

sil eder. Saf sarı renk şan, şöhret, sevinç 
ve refahı ifade eder; fakat sarı rengin diğer 
ı;eşlUerl hastalık, il.dilik, ve korkaklığı ifade 
eder. Mor renk kahramanlığın, alayişin, veya 
şehvetin, ıstırabın, esrarın rengidir. 

Renklere lznfö edilen manalar zihnimizde 
o kadar derin yer etmiştir ki renklerin dlmag
Uzerindeki diğer tesirlerini kısmen bu sebeb
le irca edebiliriz. 

Bu tesiri şu misal bakın ne kadar canlan. 
dırır. Londra.da siyah boyalı BlaC'k.frlars köp. 
rllsUnU bir intihar merkezi olmal;tan kur. 
tarmalc gayesi ile Londra polis mUdürlU~U 
açtk filizlye boyatmış, çok geçmeden ba 

köprüden intiharların üçte bir azaldığı gö. 
rUlmüştUr. Bu iyi neticenin A.miliıli ananenin 
fclO.ketle münaııebettar gördüğü ııiyah ren. 
gin kaldırılması olduğuna §Üpbe edilmiyor. 

Renklerin hayatnnızda oynadığı mühim 
rolü nazarı itibara alınca bu hususta bu ka. 
dar az malümat ııahibl olmamız insanı hay. 
rete düşürüyor. Meselll. renkleri kelimelerle 
tam manaslle ifade etmek mümkün değildir. 
Meşhur İngiliz muharriri Robcrt Louis Stc. 
,,ensin cenup adalarındaki evi için İngiltere • 
den penbe duvar kA.ğ'ıdt ısmarlamak istemi~, 
fakat çeşit çeşit penbe olduğundan bir türlU 
hangi penbeyi lstediğini ifade edememiştir. 

TabU bizim gibi rengin ehemmiyetini an. 
lamış bir devirde bu bal devam edemezdi. 
Şimdi renkleri ölçecek ve tebeit edecek tam 
blr usul bulunmu§tur. Bu usulle 300.000 renk 
ten fazla rengin formum telgrafla. bildlrlle
bilmektedir. Son Parls model meşherindekl 

renkler bu suretle Amerikaya bildirllmiı:ı ve 
telgrafı alan mağaza diğer mağazalardan 

bir hafta evvel bu son moda renkte kumaş. 
lar satmağa başlamıştır. 
Diğer bir çok hususlarda olduğu gibi renk 

terde de muhtelif memleketlerin başka başka 
zevkleri vardtr. Mesela. İngilterede yeşil oto. 
mobile pek ender tesadüf edlllr. ÇlinkU ve. 
salti nakliye için bu renk uğursuz addedilir. 
Çinde matem rengi beyazdır. Bu A.deti bllml. 
yen bir gaz kumpanyası bUtUn mağazalannt 
beyaza boyamıştı. Fakat bu ga.fletlnl.n cezli.. 
sını çabuk çekti. BUtUn müşterileri bu beyaz 
renkli matem mağazalarına yanaşmaz oldu. 
lar. 

Renk istimalinde yenJ bir usul yolları bo. 
yamakttr. tngllterede yapılan tecrübelerden 
sonra sönük portakal rengine boyanan çl. 
mento bir yolun güneş şualarını diğer alelL 
do beyaz çimentolardan daha az inikAs ettir· 
diği anlaşılmIŞtır. Bu gibi yollarda kazalar 
azalmakta, geceleyin yayalar daha iyi görll. 
nebilmektedir. Çimentoya renk na.vesi mas. 
rafı azdır, ·11e solmasına karşı gelmek için de 
bir usul bulunmuştur. 

Beyaz üzerine siyah harflerin gözU boz.. 
duğu bir hakikattir. San k4ğ'ıt üzerine ba. 
sılan gri harfler gözler için çok daha iyi o. 
laca.ktır. San üzerinde siyah en çolc görünen 
bir renk kombinP.zonu teşkil ederse de bu, 
gözlere çok parlak olduğundan sarı üzerins 
gri tercih edilir .. Ayni tarzda sm.ı:tıarda siyah 
tahta Uzerine san tebeşir' kullanmalıdır. 

Nevyorkta birçok mektepler bu usulU tatbl. 
ka baş1amı§lardır bile! 

Birçok geml sahipleri gemilerinin su için. 
dek! kısımlarını açık renge boyamağa başla. 
mışlarclır. Sebebi koyu renklere midyelerin 
daha çok yapışmasıdır. Penbe, açık yeşil, 

sarı renklerle bu parazitlerin ba,p o kadar 
boş degi!ml§! 

Yolcu tayy&relerlnde salonların renglnl in. 
Uhap hususunda çok düşUnillmüştUr. Sinir
leri yatıştırıcı tesirleri olan mavi ve yeşil 
renkler hava tutmasına. karşı da kullanıl. 

makta.dır. İç bulantısı veren sarı renkten ta.. 
mamlle ictlnap cdilmektecllr. 

Rengin hayatımızda bu kadar mühim rol 
oynadığının meydana çxkma.sI Uzerine yeni 
bir meslek de türemiştir: Renk mllhendisli. 
ği! 

Renk mllhendislerine göre kırmızı kıl!ı 

diş fırçalar diğer fırçalardan çok daha fazla 
~atılmakta; açık kırmızı, açık ye~ı. ve san 
nanıar daha ziyade nazarı dikkati celbet. 
mekte ve bu hususta beyaz sonuncu gelmeıt 
ted!r. Ayni zamanda sarı ve kırmızıyı mun
tevi bir rengin sıcak, ve mavi ihtiva eden 
bir rengin "soğuk., tesir bıraktığını iddia et. 
mektedlrlcr. 

Nevyorkta bir lokantacı lokantasını mn. 
viye boyamıştı. Çok geçmeden müşterileri. 

lokantanın clnlma soğuk olduğundan ve ral. 
tolarmı arkalannda bulundurmak mecburi. 
yetinde oldulılarından şlkfiyete başladılar. 

Lokantacı bunun imkansız olduğunu söyle. 
di; çünkü hararet derecesi kontrol altındı 

olduğundan eskisinin aynlydl. Fakat şlka.yet_ 
ler devam edince bir renk mühendisi celbe. 
dildi. Mühendis mavinin portakal rengine bo. 
yanmasını taı.-slve ettl. Tavsiye mevkii tat. 
bllte konunca şika.yetlcr de durdu. 

Bilelim bllmlyellm renk hayatımız üzerin. 
de mUhim bir rol oynar. Sıcak veya soğuk 
hissetmemize, ltederli ve mesrur olmamıza 

~mll o'abillr. Şahslmız üz~rinde uykusuz bir 
gecenin, bir soğuk algınlığının tesiri kadar 
tcslr yapar. • • 
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Arkodaşlarımız düzelmiş ve bu 
lstaoboldan kaçmak fikri 

ortadan silinmişti 

suretle 
de 

Hraç, cebiden Serj Jak imzasını taşı.. J 

Y.in iki sayfalık uzun bir rapor ~ıkara- t 
' rak: 

- İ§te :mel'unun canı elimizdedir. 
neıemin sebebini şimdi =mladın nu? 
diye sordu .• 

Hanriyet bizi böyle pür:ıeşe bulunca 
Denim gibi o da hayretini zapteldeme -
~ti. :Vaziyeti lma.ca kendisine anlat -
tığumz zaman, zavallı kadıncağız sc. 
vincinden ağlamaya başlao:ıştx. 
' - Ne diye saldıyayım.. Size itiraf 
*miyordum. Bu heriften müthiş kor-/ 
~ordum, diyordu. \ 1 
H~ . l annyete: 
- EJJ.n tıtanbuldan ayrılmak husu

sunda ilrar ediyor(muııun? 'deye sorun, . a.: . \ . 
- Ne münasebet, bu güzel Jehir ko

lay.kolay bırakılırfmr, dedi-
. :Yemekte hep i~giliz zabitinin vıcrdi 
1iurtancı rapordan\bahsed~orduk.,Han 
riyet; Hraça: \ ı 1 

°\ - Çok rica e~ ·bu raporu~ 
verim Wransızla~ben verF· ·· Şu 
lteriften intikamı ıben ıalmıı olayım, di. 
ye yalvarıyordu. 

Hnç iac, buna !Ö!)'lcce itiraz etti: 
- Olmaz, senin bu i~ karl}man doğ 

'nı olmaz .. Bu raporu\nered;cn elde etti- ı 
,ini sordukları zaman ne cevap verecek 
ain? Memba.mı göstercmc~ce bu sc -
fer senden ıüphelcnecekleı; kaJ yapa • 
yım derken, göz çıkarını§ (olacağız. 
Mümka~ ,uzayacağını gorunce, 

ben de ıu teklifte bulundum: 
- En doğrusu lbu raporu\ Fransız za.. , 

bitine teslim etmektir. f 

Hraç, bu bıluıumu çok beğendi .. 
Hanriyet te bu fkire iltih:ık ettiğinden, 
rapo:un Fransız zabitine· tesllmin?'ka-
rar verildi. • 1 , r 

Fransız zabitinin' i~ mevzuu ba!iıo 
tunca Hanriyete P~ra~ki mUll -
katının neticesini sorduk: ' "' 

- Vakit btrakmadmız tki anlatayım, 
!Cedi ve §U izahatı verdı"'": 

Aıop yeni rapor vermemiş, f alcat bu 
ubah telefon ederek yeni ve milhim 
mütemmim malumat elae ettiğini, 

bunları yarın sabah teslim edeceğini an 
cak bin liraya ihtiyacını olduğunu söy 
lemiJ. Zabit te bu teklifi kabul etıajı .. 
Şimdi Agop yann sabah yeni raporunu 
hlmilen bizzat Fransız istihbarat/ daire 
•~e gidec~k ve raporunu teslim ~dcrck 
ıbin lira istiyecektir. • ,. 

/ 
Hraç kendini tutamadı ve / 
- Mükemmel Mükemmel! <!iye ba

ğırarak ayağa kalktı. Herif bin lira al. 
mak ümidiyle FN.nSızla:ra gidecclc, fa
kat para yerine kimbilir ne ala.cakttr •.. 
,Şu dakikada elimizde bulunan raporu 
g~rdüğü dakikada Agobun yüı:Unü gö. 
reblimek için ne isterlerse verridim 
'd ğ 7 o rusu.... ~ 

Hra~ Hanriyetc Franuı zabitini ne 
zaman göreceğini t0rdu. Hantriyct ce -
vİ.p verdi: f 

1 

- Yann sabah daireye gitmezden 
evvel buraya uğrayacaktır. 

- Çok güzel .• itte o uman bu rapo. 
ru kendisine verir vaziyeti izah ederiz. 
Bu işi bu suretle hallcttilrten sonra ak
tama icra komitesini _ rahat yürekle 
içtimaa davet eder, kara liste meselesi.. 
ni mUzakere tlderiz. 

Sofradan kall:tığınuz zaman aramız
da bu şekilde CU\İa!nu§ bulunuyorduk.. 
Hanriyet kahvelerimizi pişirirken 

Hraçla b&§ba§a konuşuyorduk. Arka • 
da§ım birdenbire: 

- Az kalım unutuyordum. Hampar
sumun istediği malQmatr tamamladım, 

dd:ii. 
Bu huıuata izahat isteyince: 
- Uç sahada tetkiklerde bulunn.a 

ar1<adaşlamnız vazifelerini muvaffa • 
kıyetle bitirmişlerdir, diyerek elde edi
len malUmat hakkında şu izahatı ver • 
di 

- Amerikalılann eureti katiy~ Er --menJıtan itlerine kanımamaya karar 
vcr:iikleri anlatıldı. Miralay Haskel a
dı~daki Amenblının .. ri~ola. 
4ieti~iand~~Am _ t';"':~ 

kik heyeti tarafından hazırlanan rapor 
vaziyeti okadar tchlil:eli gös~ermiştir ki 
V•ıington hükumeti Ermcnistan mese. 
lesiyle meşgul olmamak hususunda ka
rarım vermiştir. Hatta bu tarar İstan. 
buldaki Amerikan fevkalade komi:.eri 
amiral Bristola da biUirilmiş. Fakat son 
derece gizli tutuluyor. 

Fransızlara ge:ince, Ermenistanc!an 
ziyade Ermenilerle alakadar olmakta
dırlar. Başlıca maksatları Kilikyada 
kafi surette yerlcş::ıekten ibaret oldu • 
ğu için oraıdaki Err.ıerıileri kendilerine 
alet etmeğe çalışıyor v.: Err.ıenistanla 

zerer kada ralakad:ır olmuyorlar .. 
İngilizlere gelaıce: Onların da Kaf

kasyadan çekilmeğe hazırlandıkları çok 
mevsuk kaynaktan haber alınmıştır. Bu 
şerait altında _ İtalyan:n vaz:yeti öte • 
dcnberi malUm olduğuna göre - itilaf 
dir. 

!devletlerine bel bağlamak eniz değil • 
- Demek hocam Hamparı;um yanıl

mıyormu~, dedim. 

- Bilakis görüşlerinde büyük bir 
isabet olduğu bir defa daha meydana 
çıkıyor /" • , 

- Raporunuzu h .. zırladı:uz mt?. 
- Ana hatları ha..:ırdır. Y~rm ak~m 

toplantımızdan sonra sana okurem •. 
Sonra istersen sen de kısa Lir şey yaz, 
ikisini ber:ı.ber göıJderelim. 

Hanriyet kahvelerimizi getirdiğinden 
muhavereyi kesmek mecburiyetinde kal 
dık. Bir müddet daha öt;:den neriden 
konuştuktan sonra Hraç ubahleyin er 
kenden gelmek Uz!!re bizden ayrıldı. 

icra komitesinin 
levkaU\de içtimaı 
Hraçın hareketinden sonra, Hanri • 

yetle Beyoğlu caddesinde bir gezinti 
yaptık. O tarihlerde Taksimden Tüneler 
kadar yürümek, devri alem seyahati 
yapnuya muadil sayıbıidı, zira, bu ka
dar kısa bir meeafedc in'ian yetmiş iki 

buçuk milletin mümcss·ıı-a ine tesadüf 
edebilirdi. Afri:kanın kızgın güne~i al -
tınd~ derileri siyah köseleye dönmüı 

Senegallılardan, Avustralya ve Yeni « 
landanın, nim vahşi kabilelerinden tu
tun lda, Japonlar, Çinliler, Filipinli -
Amerikadaki larmızı derili kahileler1 

velhasıl dünyanın dört bu=ağmdaki in. 
san çeş;tleri İstanbul sokaklamu dol· 
durmuıtu. 

Kalabalık arasında bir müddet geı: 
dikten ıonra ıokağ:ı çıktığıma piıman 

olmuştum. Yüzde ldoksan dokuzu sar • 
hoı olan işgal ordusu askerleri ikide 

bir, kadınlara tasallut ediyor, bu yüz
den hazan kanlı hadiseler de çıkarıyor. 
lardı. 

Daha Taksim meydanında ıken 

sarhoı Amerikalı bahriyelilerden mü
rekkep bir grupun üzerimize doğru yü
rüdüğünü görmüş, herhangi bir hadise. 
y: sebebiyet vermemek \çin sür'atle 
karşı kaldırıma geçm:ştik. 

Beyoğlu Caddeikebiri denilen, fakat 
hakikatte bir soba borusundan farksız 
olan incecik, !daracık dehliz: girince 
nazariyattan fiiliyata dökillen tasallut
ların elinden Hanriyeti kaçırmak için 
bir lokantaya iltica etmek mecbu'fiyetin 
de kaldım. 

iki uat kadar orada kaldıktan sonra 
bir otomobile atlıyarak Büyükdereye 
kadar bir gece gezintisi yaptık. Ay ııığı 
ile ve mükemmel bir haval::la yapılan bu 
gece gezintisi, 1'ozulan a~abımr tama -
men tamir etmişti. 

Beyoğlu caddelerini Şanghay sokak. 
larına 'benzeten iıgal kuvvetleri, do -
nanmalanna, toplarına, tüfeklerine rağ
men tabiahn güzelliğini bozamamıılar· 

dr. Ay, her zamankinden daha parlak 
bir şekilde sakin Boğazın gümüş sula. 
rını oquyor. Beyoğlu sokaklarını aydın 
latan rengarenk elektrik ış.l;larını ka
ranlıkta bıralayorı onların Boğaziçine 
kadar uzama51ru menediyordu. Boğazi· 
çinin ıüklinetinde korkunç bir ıey his· 
eediliyordu • 

• ,,..ocl!L 
.(Devamı var). 

Haber. okuyucuıan arasında bir 
fıkra mUsabakam açmqtır. Gaad9rf. 
leeek tıkrala.nn kıa ve blc; olmaaa 
u işitilmiş olmuı lllımdır. 

Fıkralar, sönderenhırln imzalan 
yabut mUstear adlarlle ııe(ll'edUeeell 
Ye her ay o ay t<,;lnde çıkacaklarm 

en iyilerinden be§lne muhtelli ve kıy. 
metil hediyeler vertlecektlr . 

Bize bildiğiniz rüzel fıkralan 
gönderin~. 

Pehlivanllk v e 
dokt:o rluk 

Ara.bacı Rıza pehlivanlık ederken 
herkese yenilirmi§. Pehlivanlığı bıra
kıp hekimliğe başlamış. Arkadaşları: 

- Pehlivanlık ile hekimliğin ne mU.. 
nasebeti var? 

Diye sorduklarında aa.bık pehlivan: 
- Ben pehlivan iken herkes benim 

sırtımı yere getiriyordu. Şimden eon.. 
ra ben herkesin ınrtını yere getirip de 
öc alacağım cevabını vermiş. 

SEMiHA K. 
O nunki n i yazarım 
Meşhur şair Haşmetin bir defteri 

vardı. Ahmak olduğuna hükmettiği 
adamların ismini o deftere yazardı. 
Bir gün Koca Ragıp paşa Hqmeti ça. 
ğırdı ve sordu: 

- Senin uu ahmaklar def terinde 
benim de ismim var mı? 

- Evet paşam. 

- Neden? 
- Evvelki gün malum a, birine borç 

verdiniz de ondan. 
- Ya, peki ama. herif gelir borcunu 

öderse ... 
- Paşam, o zaman sizin isminizi 

siler, onunkini yazarım. 

Fatma M'ı~ 

Emnlyet:ım v ar 
Salamonla Moiz havrada karşılaş -

tılar. Salamon Moize dışarda göıiişe. 
lim .. 

Diye işaret etti. Dışan çıkınca d~
tuna dedi ki: 

- Moiz be dün yece ruyamda seni 
yordum ..• 

- Hayır olsun. 
- Sus, pek hayırlı değil. Bana se. 

netsiz sepetsiz 25 lira borç verdin. 
- Benim sana emniyetim vardır. 

Salaınon! Ne zaman elin serbestlerse 
ödersin. üzülme. 

FETHULLAH 
Pıyade g e çemez ı 

Yasef asker olmuştu. Zabiti onu, 
gözcü olarak göndermişti. !Ierdeki 
yolları görecek ve dönüp zabitine ha
ber ulaştıracaktı. Gitti, gelmez.. gitti 

gelmez. Beklediler, beklediler. Nihayet 
kan ter içinde göründü. Zabit sordu: 

- Söyle bakalım, yoldan asker ge. 
çer mi? 

Yasef korkudan gözleri falta&t gibi 
açılmış bir halde: 

- Efendim, dedi. Topçu geçer, su. 
varı ge~er, otomobil geçer ve lakin pi. 
yade ge~t-mer... 

- Neden? 
- Yolda iri bir köpek var, herkese 

saldırıyor. 

V. L. ZEKi 
Yabancı yokmuş 
Acemi bir neferi n.öbetçiliğe koyar. 

lar. Beş on dakika sonra koğuşa dö. 
ncr. Zabit: 

- Neye geldin? diye sorunca: 
- Geçenlerin hepsine (kimdir o) 

dedim, hepsi de: (yabancı değil) de -
diler. Mademki yabancı yok, boşu bo
şuna neye bekliyorum, demiştir. 

S. KUMUMA 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARE EVi: 

lstanbul Ankara Cad desi 
Po•t• luıhıeq ı lııtanllul 214 

Telgraf adresi: ıst~bul HABER 
Yazı ışıerı telefonu: 2187! 
idare. 118n : !flTO 

A BONE ŞARTLARI 

&nl•llk 
6 ıtylık 
S eylık 
• •1hk 

Tlrltlfe Ecnrbl 
t.400 Kr. 2.700 Kr. 

730... ı.oo .. 
•oo .. soo .. 
ır.o ,. s09 .. 

Sahibi ve Neş;igat• Müdürii: 
H asan , R asim U s 
S.•tld•lı ı•r+t VA"IT J.M•lb•uı0 9 1 • • 

S ILKTEŞR.IN - 1937 

VIBhelm Dstanbuıa gellrken ••• 

ihtiyar miralayın 
Alman zabitine 
Verdiği ders 

"Başta sancağı ola n bir alay öl Ur , lak at 
ger i dönmez, bu nu Alman zabiti öğrenmeli,, 

İıtanbulda, İkinci Abdülhamidin yere gelince, hazırlığa memur Alman 
"Muhibbi has,. ı gör:inen ukıt Alman zabitinin tercümanı koşarak Ahmet be· 
imparatoru ikinci Vilhelmin ziyareti ha- yin yanına gelmiş: 
zırlıiı devam ediyor. Her taraf humma- - YürüyüJ ve hiza bozukluğu var
lı bir faaliyet içinde, ıivil ve askeri ma- mış. alayı durdurup tekrar geldiğiniz 
hafil karıılama merasimini hazırlamakla yere gideceksiniz. 
meıgul; Babılli ve Yıldız teliJ içeriıin- Miralay biran şaşalamıı. fakat fırka 
de.. kumandanı Şevket paıanın da elite 

Cumadan cumaya burnunun dibinde- iıaret ettiğini görünce: _ _ __ 
ki Hamidiye camiint gidip gelinceye - Alay dur 1 Soldan geri dön. lleri 
kadar korkudan ecel terleri döken "Kı· marş .. Alay dur, yüz geri dön .. 
%tl Sultan,, ın en ho1lanma.dığı ıeyler- Kumandasile eski yerine gelmiş, bö· 
den birisi de ecnebi hilkümdarların zi- tükler birbirlerile olan mesafelerini ve 

yaretidir. Protokol icabı "zatı phane,, 
nin miaafir hükümdarı karıılamaaı ve 
ufurlamaaı - binlerce "maiyeti ıeniye 
menıuplan .. nın muhafazası altında da
hi olsa - Ermeni vakaaı ve Yunan harbi 
pi hadiselerin vukuundah az bir za

man ıt0nra tehir için.de dolaımaıı eına
ıında ''nefsi nefisi hümayunu,. na bir 
zarar ıelmeıi ihtimali mevcut .. 

Bu sebeptendir ki, aylardanberi, Al
man sefaretinin de iıtiralri ve muvaff a
katile çiıilip haıırlanan proeram mu
cibince denizde ve karada çıkılacak, gi-

rilecek, ıezilecek ve durulacak bütiln 
iskeleler, yerler, yollar, binalar tarassut 
ve iıgal altında. İmparator daha Bertin 
den yola çıkmadan köprünün altındaki 
her dubanın üstünde geceli gündüzlü 
liman çavuıları, jandarmalar, polisler, 
ha.fiyeler, tertibat almıtlar ve aşılamaz 
olduğuna kanaat getirilen bir muhafa· 
n teşkilatı kurmuılardı. 

Bu eınada orduyu tslih için getiril
miş olan Alman heyeti askeriyesinden 
bir zabiti, imparatorun ıerefine yapıla
cak askert merasim ve geçit resmi ha· 
z:ırlıfına memur ederler. 

ikinci Abô:ilhamit, o zaman askerli
ğinin betiği sayılan bir memleketin, yüz 
binlerce kişilik ordulann manevraaını 

görmüı hükümdarına karp bet on ta
burla yapılacak bir manevra taalağmın 
manasızlığını anlar ve yalnız bir ıeçit 
.resmi ile iktifa olunmuını irade eder. 

Birinci ve ikinci fırka taburlarının bu 
bakımdan hazırlanmasına çalııılır. 

O .ıamanlar has ::ı-hırın arkasında; 

Yıldız aarayile Orhaniye laflası arasın
da bir alayın yanaıık nizamda talim et
mesine müsait bir aaha vardı. Hazırlık 
bu sahada yapılıyordu. 

Talim eden, ikinci fırkanın 5 inci 
alayı; kumandan da miralay Ahmet 
(bey) isminde ihtiyar bir asker .. 

Her alay kendisine tahsis edilen mev
kide geçit resmi hazırlığına çalışmakta; 
hazırlığa memur edilen Alman zabiti 
yanında tercümaru ile alayları dolqı

yor ve gördüğü noksanları işaret edi
yor. 

Ayrı ayn yapılan talimler klfi görül
müf, alayların böJillc: lcolu nizamında ve 
bütiln teşlcilitile bir geçit resmi yap
ması emredilmiş. Bu merasimi bizzat 
ve yakından görmek için Abdülhamit 
de muhte~em ve kalabalık maiyeti erki-

nile Malta köşkünil ıereflendirmiş ! 
Vükela, müşirler, yaverler, tüfekçiler, 
bendegtn ve talim eden alaydan daha 
kalabalık reımi ve sivil memurlar, hafi
yeler "teşrifi şahane., den daha evvel 
her tarafı kordon altına almışlar. 

Ba1ta ikinci fırka ve Yıldız kumanda
nı müşir Şevket paşa bulunduğu halde 
bütün erkin, ümera, zabitan ve efrat 
teli' ve heyecan içinde. 

Şahıılar - hizasına gelince selam res
mine geçilen nefer veya ip.retler - di
kilmiş, muzıka dakikada 114 den ıaı
mayan bir tempo ile yürüyüş havası 

çalmak için kumandayı bekliyor. 
' En önde ikinci fırkanın beşinci alayı 
ve yanı baıında miralay Ahmet bey. 
Alay sancağı sancaktar zabitin ellerin
de ve süngülü muhafızların ortasında 
olduğu halde hazırlanmakta. 

Hareket emri verilmiş, bütün mey
danı dolduran gür ve kuvvetli bir ses 
yükselmiş: 

- Bölük cephesile resmi geçit ola
cak. Hazırol 1 Silah omuza, alay .. 
Ma.rıt 

Muııka derhıl baılamıı ve alay ~
rüyil§e geçmif, tam §ihıam bulunduğu 

aralıklarını almışlar. 

Fakat ihtiyar miralay bu geri dönüşe 
fena halde içerlemiş, alaym harekete 
hazır oldu~unu görünce tekrar hareket 
emrini vermiş. Yine bütün meydana 

muzıka sesi ve muntazam yürüyüşün 

rap raptan hakim.. Alay bütün vekar 
ve azametile batta sancağı olduğu halde 
en önde ihtiyarlığına rağmen dimdik ve 
kuvvetli adımlarla yürüyen miralayla 
§ahıaa yaklaımak üzere .. 

Alman zabiti solunda duran yüzbaşı 
rütbesindeki tercümana doğru dönüyor, 
ıert ve çabuk bazı emirler veriyor. Ter
cüman koprak tekrar miralaya yaklaıı
yor: 

- Bölüklerde hiza ve aralık bozuk
luğu varmış. tekrar ceri döneceksiniz. 

Emrini veriyor. 
Meydandaki bütün gözler miralaya 

dikilmiı. Ahmet bey bu ikinci çevrili§ 
emri üzerine sapsan kesiliyor, geri dö
nerek kumandayı vcriy:or: 

- Alay durf .. Muzıka, marıa dtvam 
et. Sancaktar, muhafızlarla beraber ala
yın önünden geçerek sancağı yerine 
götür! .. Alay, ıellm dur. 

Herkesin pprmıı ve bu hareketin 
manasrnr anlayamamaktan doğan hay
retten açılmıı gözleri önünde kendisi de 
elindeki kılıçla geçen saneağr ıel!mh
yor. Sancak, alay cephesini dönüp ka
rarglha doğrulunca da ikinci kumanda
yı veri}"Or: 

- Beşinci alay, paydoe ! Herkes 
ken.di kovll§una, marş marı t 1 

Hiçbir müdahaleye meyden verme
den büyük bir silratle yapılan bu emir
den sonra kılıcıru kı:tına sokuyor ve 
fırka kumandanı müşir Şevket paşaya 
doğru ilerliyor. 

Padişahın huzu.runda yapılan bu ha
reketten bir 1ey anlarr.ayan ve büyük 
bir hiddetle bunun fena akihetlerini dü
ıünen fırka kumandanı da miralaya 
doğru ilerlemeğe başlıyor. ı 

Ahmet bey paıaya yaklaıınca: 
- Baıta sancağı olan bir alay aldıfı 

vazifeyi canı bahasına da olsa yapar ve 
yapmaıa çalııır. Alay kumandanından 
dilmen nelerine kadar bütün alay ölür, 
fakat geri dönme%. Bu bir talim idiyıe 
sancağa lüzum yoktu, alay ihtiram 
mevkiine geçmiş sancağile ıec;e.rken 
onu hiçbir kuvvet geri çeviremez. Ku
sur ve hata tashih edilebilir, fakat 
sancak oyuncak değildir. O geçerken 
herkeı yalnl% hürmetle ıelimlamata 
me.cburdur. Ben vazifemi yaptım pa
ıam. Emirlerinizi beklemek için odama 
gidiyorum. 

Bu sırada bir hünkar yaverile seraa· 
ker Rıza paıanm yaveri kotarak Şev
ket papya "zatı şahane,, nin kendisini 
çağırdığını tebliğ ederler. Şevket pap 
büyük bir korku ile huzurda Ahmet 
beyin sözlerini tekrar eder. Alay ku
mandanının bu asil duygulu hareketi 
karşısında kimse aleyhinde buluna-
maz. .. 1 

İkinci Abdülhamit biraz düşün.dük
ten sonra ıeraskere dönerek: 

- Paşa, ıiz meıeleyi idare ediverin. 
Tercümanın sözlerinin yanlıı •nlaııl
dılını söylersiniz. Alman miralayı as
keri iyi yetiştirmi~. memnun oldum. 
Kendisine ikinci rütbeden bir ktıa Os
mani nişanı verilmesini irade ediyorum. 
Yalnız bundan &onra Alman zabitleri 
kıtaatta hiç temasa getirilmeııiler. Yal· 
nız mekteplerde çalıpınlar. emrini ve
rir. Şevket paıa da Ahmet beye "seli· 
mı Jlha'rl't,, nin ·ttbiftine memur edilir. 

~,,,.,. 1. • • "A. N. 
"·d . 
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Babana güzel bir ders vermeye mu 
~u -ak oldun • diyordu - Sonra da 
~~pılacak bir iş kalmadığını gösterir 
ır tavırla kocasına dönerek: 

ar~ H~~·di mösyö, ne yapacağınızı 
ed~ı . hllıyorsunuz. Ona göre hareket 

ınız, 

Diik venl" . h.~men dıean fırladı, merdi. 
Ya i .. rı. dorder dörder athyarak aşağı. 

ndı Ka111 .. .• 1' d dakil · """T nın onune ge mce ışar. 

Yenıeere bağırdı. Kapıyı kırmak isti. 
dük ; onun sesini uuyunca durdular, 
az da~~ va~tinde gelmişti. Eğer bir 
, .1 b"hl gecıkseydi, yerinden oynamı
.:"'l• arnış olan vidalar sökülecek ve 
odada 

1
' açılmış olacaktı. Dangolem 

yana d ~ıktıktan sonra Jizel Parda • 
bakara~gr~ döndü, saf gözleriyle ona 

M .. bUYÜk bir ciddiyetle: 
- osyö d"' p kiden si . 0 ardayan, bıtbam es. 

ki cimd"l.ıbkardeşi gibi severdi, halbu. 
:.. 1 lr d11" "b" b k b nun Bebeb" ~man gı 1 a ıyor; u. 

ını 8Ö ı· b"l" . . i ., d" ye sordu Şö y ıye ı ır mısın z. _ ı. 

vabı verdf: Valye şaşırdı, fakat şu ce 

- Yavrum .,,. · ·b· kü" ··k b" k za b • ....,nın gı ı çu ır ı. 
ı· unu anlatmak bir hayli milşkül. 
ızel ısrar etti: 

rin~ ~na birkaç kelime ile fikir ve. 
_. n anlamıya çahşacs.ğım. 

'.Cki !;e:, seni~. berrak gözlerin çok 

S··-:ı ugunu gosteriyor 
OL.u de w. t" • elti: gış ınnek :çin hcrren ili v~ 

-Ya\TUm ... 
dan Yiirüm"' ' onunla ıkımıı. ayni yol. 

. uyoruz da onda il 
Jızeı · ' .. . kendı ya .. ın..J· k" b" urnul ~ ·ı:ı ı ır ~ocuktan 

~ıyacak kad · • Jn: ar. cıddı bir tavır . 

- 8a.Jlfıf~n hah,... ! miras kalan. t r h """'Tan al Şar}dan 
a.nlıvorum s· a la çıkma ist~diğiJıi 

• ı"" de b · .. unu ıstemi.vorsu -

nuz. :Mesele bu değil mi mösyö dö 

Pardayan? 
Şövalye beklemediği bu .~özlerden 

0 
kadar şaşırmıştı ki, bir muddet sus 

tu ve işi şakaya. dökerek: 
_Vay dü~es ... Bu kadar .. okumuş 

bir kızınız olduğunu bana. soyleme • 

miştiniz. 
Ji:r.el yine ciddi tavTıyla cevab ver-

di: . 
_ Fakat efendim, bıraz evvel bu 

sözleri benim yanımda söyliyen siz de 

ğ:ı misiniz? . 
_Acaba ben b()yle bır şeyler söy. 

ıemiş miydim? . . . . 
_ Evet mösyö, tamamıyle ışıttım. 
_ 

0 
başka, mademki işittiğine e. 

. ·n Eminsin değil mi? O halde 
mınsı ... . 
söylemişim demektir~ ben de söyledık 
]erimi geri alrnıyacagım. 

_ Peki efendim, öyleyse babamın 
hakkı olan bir şeyi tekrar almak inte

. ned"'n razı olmuyorsunuz, Ifıt. 
mesıne ~ ... ? 
fen söyler m·sınız. . 

Pardayan bu kad_ar uzun boyl~ ı-
zahat vermek istemıyor~u.'. ~: d~ş -

.. bıyıgwını bükerek duşundu, nıha. 
muş d" da· k' 

t 
.. ıeme"'e karar ver ı ve e ı ı: 

ye soy. .; b 
_ Çünkü yavrum, bana kalırsa u 

hak onun değildir. . 
_ Demek ki babam, kcndı ~ak\u ol-

b
ir ;eyi almıya ugraşıyor, 

mıyan 

öyle mi? 
_Evet. . . 
Bu "evet' 'kelimesi çok şıddetlı o-

k 
··yıenmiş'i. Genç kız Pardaya. 

lara so . . k d 
ki 

c:tı onun ellerını tutara e-
na ya a~ ' 
diki: 

MÖS:VÖ dö Pardayan ben sizi çok 
- • 

0

"nncm. babam. büyük an -
sever ın. ~ 

hepsi de ta küçük yaşımdanberl 
n
1
em, htırnıet etmekliğimi söylemişler. 

s zc v 1 b" di. Sizin çok dogru ;•e namus u ır a. 

• 

1 
s 
l 
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tr. O, hiçbir şey düşilnmeden müdafaa 1 Dük hakaret eder bir tarzda d:;:::;: 
vaziyeti almıştı. Şövalyenin kımılda- !arını büktü: 
madığıru, kılıcı da kınında olduğunu - Bu İtalyan karatası dostlarmı .. 
ancak bu sözlerden sonra farkedebi14 dan değildir. 
di. Bu hal, Pardayanın kavga etmek - Sinyor Dalbaran ?. 
istemediğini gösteriyordu. Çirkin bir Dük gayriihtiyari bağırdı: 
şey yapmış olduğunu hissetti, adeta - Dal baran mı? 
utandı. Hemen kılıcını yerine yerleş. - Belki o da dostlarınızdan değiL 
tirdi. DUşes bu galibiyetten çok sevin. dir. Herhalde bu İspanyol asilzadesi 
medi, artık kocasına sevgi dolu göz. burada madam Faustayı temsil cdi
ler!e de bakmıyordu. yor. Halbuki prenses Faustanın da 

Sözlerinin düke asla tesir etmediği. dostunuz olmadığını iddia edemez.si _ 

ni ve Şarl Dangolemin hislerinde bir niz ya? 
değişiklik olmadığını, eğer kendisile Düşes mükalemeye karıştı: 
Jizel orada olmasalardı, dük şeref ve - Prenses Fausta mı? - diye sor • 

namusunu hatırına bile getirmiyerek du -· 
eski dostunun da kendini müdafaa Pardayan: 
etmesine imkan bırakmadan onun u. - Evet... Halihazırda düşes dö So-
zerine atılarak öldürmckte.'1 çekinmi _ riyentes ismini taşıyan prenses Fa -

ğ. · 
1 

t usta cenaplan ... 
yece ını an amış ı. - Prenses Fausta mı? Düşmanlığı. 

Dlişes tekrar söm başlıyarak koca. nı üzerimizde denemeye çalışmış olan 
sını kandırmak istiyordu. Fakat buna kadın mı? Her ikimizin de elinden 
vakit kalmadı. Evin dış kapısı vurul - zorla kurtulduğumuz o hain insan 
mağa başladı. Sert bir ses bağırıyor. mı? 
du: 

- Kral namına kapıyı açınız. 
Dükün alnında korkuda11 terler be

lirmeye başlamıştı, düşes de titriyor
du. Şövalye ise hırçın bir tavırla gül. 
mektcydi. Viyoleta Pardayana hitaben 
yavaşça: 

- Sizi arıyorlar - dedi -
Pardayan: 
- Şüphesiz... cevabını verdikten 

sonra düke dönerek: 
- Merak etmeyiniz dük. Sizi ya. 

kalamıya gelmiyorlar, kapıyı ~alan _ 
lır dostlarınızdır. 

- Dostlarım mı? Nasıl dostlarım? 
Pardayan alaycı ta\Tlyla ccvab ver 

di: 
- ;.Evvela sinyor Konçini !, 

- Elbet o düşes cenapları. Dünya. 
da iki Fausta yok ki... 
Düşes hayretle bağırdı: .. 
- Ne söylüyorsunuz, dük bu en bil. 

yük düşmanıyla dost mu oldn? 
- Evet madam. Görüyorsunuz ya. 

Mösyö lö dük yalanımı çıkarmıyor. 

Şimdi anlıyor musunuz ki, ben artık 
dükle dost olamam. 

- Aman yarabbi, ne utanılacak 
şey. 

Onlar böyle konuşurlarken kapı 

şiddetle vuruluyor ve birisi miitema • 
diyen bağırıyordu: 

- Açınız diyorum sb:e. Eğer açmaz 
sanız kapıyı kıracağız. 

Pardayan düke doğru bir iki adım 
attı ve sert bir sesle dedi ki: 
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- Haydi, kend1niz için korkmadan 

gidip kapıyı açınız. Sizi temin ederim 
kf, gelenler ahbablarınızdır. Haydi, 
durmayın. Bu fırsattan istifade ede _ 
rek onlara benim burada olduğumu 1 
söyleyiniz. Sonrasına karışmayınız. 
Artık benden yakanızı sıyırmı, olur
sunuz. GözUnilzü diktiğiniz taht ile 
aranızda artık hiçbir mini kalmaz. 
Ben öldükten sonra o yeri kolayca el. 
de edersiniz ve madam Fausta ile 
paylaşırsınız. Haydi çabuk olunuz. 
Benden kurtulmak için bundan daha 
müsait bir vesile hltbir vakit elinize 
geçmf yecektir. 

Pardayanın bu sözleri gayet ciddi 
idi. Ba§ka zaman olsaydı dük bu söz.. 
!eri hakaret addeder, ölesiye düello 
ederdi. Halbuki şimdi gözlerini ihtL 
ras bürümüş olan Dangolem, Parda. 

yanın bu hakaretine aldırmadı blle. 
Bilakis gözleri parladı. Dü~es kocası. 
nın bu sevincini gördü ve içiuden: 

- Eyvah, mösyö dö Pardayan hak. 
lıymıı. Kocam onu teslim edecek - di. 
ye dü~ündü - Maamafih dük beklenen 

~eyi yapmadı. Kapıyı açmıya gitme.. 
di, kollarını göğ'ü üzerinde çaprut 
kvuşturarak odanın kapısına dayandı 

ve durdu. Bu' sure~lc Pardayanm yo -
lunu kesiyordu. Sokaktakiler kapıyı 
•:urmakta devam ediyorlardı. Demin
ki ses yine duyuldu: 

- Son defa olarak söylüyorum, ka. 
rı:rı ~çınız. Açmazsanız kıracağız!. 

Diık homurdandı: 

-· !sterseniz kırınız, bakalım ne o. 
lacak? 

Bu !!!özlere Pardayan kanına.Jı, bila. 
kis kareısmdakinin ne yapmait iste. 
diğlni tamamiyle anlamıştı. Dü~s i. 
Be ı;övalye gibi düşünmüyordu. Dedi 
ki: 

- Naaıl, ben size söylememi§ miy. 
elim tövalye? Sevgi hisleri kocamda 
henUz ölmemf§tfr. 

- Çok sa.lamız dO~. 
- Ne demek lst!yorsunu.a! 
Pardayan cevabını, suali aormut o.. · 

lan Viyoletaya değil, onun kocuına 
verdi: 

- Tebrik ederim möeya. Madam 
Fa.ustadan çok fyi ders ahruo nlduğu... 
nuz görülüyor. Dofnısu bunu inkar 
etmek haksızlıktır. Bu kadar güıel 
fikir nereden a.klmu:a geldi. Efer es.. 
ki (kadın papa) dan dera almamıı ol .. 
saydınız, dünyada bunu dUfUnemezdl .. 
niz. 

Viyoleta, Parda.yanm ne demek is.. 
tediiinl anlıyamamıetı. Şövalye ona 
doğnı döndü ve tözlerine devam etti: 

- Mösyö, doğrudan doğruya qağı .. 
y& inip kapıyı aça.tak beni teslim e. 
derdi, böyle ya.pmış olıa.ydı, aa.hteklr
lık da etmif olmıyacaktı. Halbuki bu .. 
na. ceaaretf yok. Kapısını kırmalarını 
bekliyor. Bakınız, kapı kırılmıya da 
başlandı. Birkaç dakikada tamamiy?e 
açılmı~ olacak, o vakit, Dalbaran ve 
Konçini içeri girecekler ve yakam& 

yapışacaklar. t~ler de dUr.eleçek, mös.. 
yö hem beni teslim etmemlt olacak, 
hem de benden kurtulacak. Ne gür.el 
keşif, değil mi Viyoleta? 

Pardayan'm "gi.izel keolf" dediği 

§CY düş9si dü3ündürdü, Pardayam da, 
kocasını da ayrı ayn stlıdU, nefretten 
ziyade acıyan bir insan haliyle düke 
dedi ki: 

- Bu kadar ee!ilce blr hesab yap~ 
tmız mı? Aman yarabbi, yoks'.t bu a
dam son derece sevdiğim kocam Şarl 
Danzolem değil mi? 

Sokaktakiler Konçininin "kırmız" 
emri üzerine demirden yapılmııı ve 
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kuvvetli kapıyı zorlamıya başlamış • 
lardı. Nekadar kuvvetli olursa olsun 
kapının uzun milddet dayannuyacağı 
nıuhakkaktı. DU,es kalpten gE-len bir 
sesle kocasına dedi ki: 

- İniniz mösyö, eu adamlara bir 
eey !Öyleyinfz . 

- Mademki öyle istiyorsunuz, gidi. 
yorum madam. 

Şu söueri söyliyen dükün dudakla. 
nnda garib bir tebessüm belırdi. Bu. 
nu ~ören Viyo'eta bu defa aldanma -
.tnıgtı. Kocası tam kapıdan c;ıkacağı 
zaman onu durdurarak dedi ki: 

- Biraz durunuz! Her ne kadar es 
ki halinizi görmüyornam da b;ı adam. 
ları içer:yo alarak misafirlerimizi tes 
lim etmek istemıycceğinizi zannediyo. 
ru;:n. Maamafih halihazırda kendinizi 

kaybetmiş b' r haldesiniz. Aklını kay. 
beden insanlar her ~yi yapabilirler. 

Bunun için size evvelden haber vere. 

yim ki, eğer yabancı biri bu odaya 
girmek istlyecek olursa evvela be • 
nim cenazemin Uzcrinden geçmiye 
mecbur olacaktır. 

xxxxv 
JlZEL VE DANGOLEM 

Viyoleta bunları söylerken göğsün
d:?:ı bir hançer çıkardı ve elinde sıktı. 
Bu suretle tehdidinin boş olmadığını 
göstermek istiyordu. Bu haretı:etinin 

de kocasının üzerinde tesir yapmadı -
ftnı onun lakayt halinden derhal aıt. 

ladı. Artık aşkı ve saadeti mahvol -
muştu. Şagırmı§ dimağında dükün 
mukavemetini krracak son b.ir çare a. 
radı ve nihayet bulabildi: 

- Şunu billniz ki, • dedi • benim 
cenuemin yanında kızımınkini de bu-

--
l 11.caksınız. Bu sözler düke tesir etti, 
gayriihtiyari: 

- Sevgili kızım - diye bağırdı _ 
Düşes kocumın zayıf damarmı bıı

labilmfatf. Genle bir nefes aldıktan 
sonra: 

- Evet kızınız - dedi - Kızınız ha
kiki bir "Valva." dır. Babuı tarafın. 
dan o hanedanın ~refine sürülen le. 
keyi görünce tahammül \?derniyecek 
ve kendini öldUrecektir. 

Kızına dönerek: 
- öyle değilmi kızım? 
Jizel geçen şeylerden pek bir oeY 

anlamamış olmasına rağmen: 

- Evet annecl~im - cevabını \'et' .. 

di _ Ben namussuzca.sına. yaşamak is.. 
temem. Kanınızla. kızaracak olan bu 
bıçakla. ben de kendimi öldüreceğim. 

Ce!ur ve astı çocuk bu sözleri te • 
reddUtsUz !()ylemişti ki, bu ifadenin 
kat'i olduğunu belli ediyordu. Annesi. 
kendisine bir gUlilmeeme ile teockkür 
ederken, babasının alnından terler 
boşanmaktaydı. 

- Jizel, sevgili kızım. 
Diye kek~Iiyen babasına küçük kız 

şunları söyledi: 
- Maamafih bunların yapılm!yaca. 

ğma da emınım. Biltün dUnya 
alt Ust olabilir, fakat sevgill babam 
dük namussuzca bir harekette bul~ 
maz. 

Bu sözleri o kadar emniyetle söyle
mişti ki, Pardayan bile müteessir ol. 
mu§tu. Yavllşça : 

"- Cesur yavrucak.,, 
Diye mınldandı. 

Dük D:ıngolem, kızının bu l!ÖzlerJn. 
den sonra fena h:ıltle borulmu~. omuz_ 
lan bilkülmUetU. DU3cs kı~nı kucak-

:1 ntı .,. 
tarken: 

- Oh evlld.Jm, ll8.f ve kUçUk krmn. 
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9ir Çin darbımeseli 
''Komşunun pirinç kasesini kırma, 

kendi kafan kırılır ı ,, 
ÇünD a 

D 

k @! <dl o ifil 
Dünyada mak· 

Yaja en çok 
para 
veren 
kadındır 

Çince bir gazeteyi oJrumnk 
için en aşağı SOOO harf öğ. 
renml"k Jbmıdır. Bu yüz.
den yabancılar çlnceyi kat' 

lyyen öğrenemiyorlar. 

' düşünürler. Bu -
nun için hususi bü 
yticüler varldır. 

Bir Çin 
darbımeseli 
Çinlilerin en bü-

, 

l1 ·--

1 Emniyet sandığı llAnları 1 __ 1 ______ _ 

Emlak alıcılarına 
sekiz taksitte satış 
SEMTİ 

Gala.tada Sulta.nbeya.zıd mahallesin
de Kasablar sokağında. eski 3 yeni 
1- 3 No. 
Bebek, Bebek caddesinde eski 124 ye. 
ni 198 No. lı 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesinde 
Bostan sokağında eski 19, 19 Mü. ye. 
ni 11 - 13 No. 1ı 

Muhammen 
Nev'i kıymeti 

Maadükkan ile; odalı kargir 3000 
bir otelin tamamı (terkos ve 
elektriği vardır.) 

Uç katır, 8 odalı, banyo, hava... 
gazi, elektrik, terkos tesisatını 
havi ahşab bir evin tamamı 7100 
Uç buçuk katlı , altı odalı kar. 
gir iki evin tamamı 1800 

Kadıköyünde Acıbademde yeni MecL İki katlı, altı odalı maabahçe 
diye mahallesinde eski Kalfa yeni Fa- ahşap bir evin tamamı 300 
ikbey mescidi Sl)kağında eski 2, yeni 
41 No. lı 
Kartal Maltepesinde Küçükyalı, Us- !ki buçuk katlı, beş odalı, bali
kildar caddesinde eski ve yeni 665/ çeli yarım kargir evin taınamt 801 
47 No. lı 

1 - Arttırma. 11-10.937 tarihine dil §en pazartesi günü saat 13 ten 15 e ka. 
dar yapılac&k ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üıerlerinde kalacak
tır. 

2 - Arttırmıya girmek için muham tnen kıymetinin yüzde onu nisbetinde 
pey akçesi yatmnak lizımdır. 

3 - Arttırmadan çekilenlere pey akçeleri bir gün sonra iade olunur. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalan sekiz senede, sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 
5 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. • . (6285) 

Rlr hizmetçi aranıyor 
Çocuktuz bir aile yanında ev hiz· 

nıetçliği yapacak kimsesiz birkadı a
ıanıyor. Matbaamız veznesine müra

caat. 

Bugünkü 
radyo 

programı 
İSTANBUL: 

yük meziyeti, biri
birlerinin ekmeği
ne katiyen mani 
olmamaktır. Bu-
nun içın bir darbı 

meseller.~ bile var
dır. "Sakın komşu

nun pirinç kasesi
ni kırma, kendi ka-

:· 'r=ışçiı er .. 
.ı . •. 

18,30 plAkla dans musikisi, 19,30 konferans 
ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan, 20 Müzey. 
yen ve arkadaşları tarafından Türk musi. 
kisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tara_ 
fmdan arapça söylev, 20,45 Muzaffer ve ar. 
kad~lan tarafından Türk musikisi ve halk 

Çin ve J apon botuşmaaı bUtUn d h u 
le devanı d1 e §e • 

e yor. Ajansl&r, gazete muha. 
birleri, her iki ta.rafın yerdiği zaytat ra 
kamında Meta Yanı,ıa çıktııa.r. Yirmi dlS~ 
saatin içinde maktul dUşenlerin aayıııI 
çok defa on binled buluyor ... Çin - Ja.. 
pon boğuşnıaaı vesııcsile, bazı tanmmı, 
muharrtrler, garabetler Ulkeal Çinin ana. 
nelerini, Adetlerini tebarUz et~ yazılar 
;:::tmeğe başladılar. Biz bugün, Çinde 

beş sene Yaşamış orada ticaret yap 
mış ve gazete çıkannıı,ı bir Amerika\~ 
muhRrriorin dikkate değer intıbalarmı 
nakledeceğiz. 

Cinde g r l ' k k ~ e m 1 kızlardan ziyade evli 
adınlann m k. . 

tnu d a ıyaJ yaptığını biliyor 
gös~ unuz? Çin kadınr, kendini güzel 
tutt e:diği takdirde, kocasınm hizmetçi 

ugunu v . 
llladx ~ e onu ev i§lerındc çalıştır -

gınr ke§fet . . 
ve fakir h m·ştır. Binnetice zengin 
sı vardır !; ka1dxnxn bir makiyaj torba-

. c.ı.att ~ ı bir h a ar camnda araba çeken 
de b~~ınx orta Yaşlı ka:ısnun yüzün· 

Çin kadı~:a~ ~udra ve ruj görürsünüz. 
para sarfc~ unyada makiyaja en çok 

en kadınd O ması nx, dua k ır. , ka§larını yol 
l:ian iki bina la.~rna ruj sürmesini bun -
k dr Yll once ·· - . . . a nı, tnoda 

1 
w ogre:umştır. Çın 

fazaktrlığx y··o .~ugundan değil, muha -
S Uzunde k" • on zamanı nıa ıyaJ yapar. 
Ç. ara katla . w 

n, ıne hep ayn· r ıgne fabrikala-
gönderiyorlard 

1 ce.aaınette dikiş iğnesi 
r. :Bır f b 'k olsun diye, bir Pak aı rı a, kolaylık 

te iğneler koya ~te nıuhtelif cesamet 
raıı; ·· 

araldan uzun bir,..,. .. gonderiyor. Fakat, 
~uddet ge . w men piyasada bu . w çmesıne rag-
ıgnelere bi t " ı·· l er bulunamıyor M i' ur u ıa ı-

"k' · w • • • Uhtclif cesametlcrde on ı ı ıgne ıyı anı . rna bır c ('. ·-ne kullanmasına alı e~amette ıg-
kalan on b:r iğnevi Şan Çin ka<?-nı geri 

. ne Yapsın? 
En karlı cigara 

Bir çok yabacıla . satışı 
r, cıga 1 b' mek üzere 'k t 1 ra annı ıt -

. ı en a ar ar F . . 
bu ısrafa kat'" · akat Çınlıler 

ıyyen ın· · 

ı::::ak)n gözı ·· 'ht' U!aade etmezler .. u ı ıyar ç· 1.1 lu uzun a w • ın l er, sivri uç-
cgneklerıyle d 1 !ardan bu . . o aşarak sokak-
ızrnarıtleri t la . 

leyin topladık] • op · rıar ve gece-
1 · · arı ızmaritler· t'"t" er nı çıkarırlar ın u un -
sararak c· ' ttkrar başka kağıfü· r· 

Bu .. ıhgara Yapar ve satarlar 
şup caiz d " · 

k~r getire . 1 nyanın er. çok safi 
manda sok:~ıgara sa~ışıclır. Ayni za
eı:!er. ı;, ı da tcınız tl:tn.< . ğa h 'zmet 

Çinliler b .. 
yet verirl~r ~ıl ı:ık~tlara pek ehemmi 
yeni bir e · enı bır şey yaptılar mı 

ve nakletti! · w ' 

... ·lmııdığrna d'kk er mı, ugurlu olup 
b.1 

1 at ederler. E• ı 
ı e uğur gef . f:'. ,. r:... , .~ya arın 

ıreceK vazıyette tanzimini 

fan kırılır.,, der
ler. Komşulannrn pirinç kasesini kır
maktan nasıl sakındıklarını size bir 
misalle daha iyi alatabilirim: 

Buhran zarnanrrida idi. işler pek iyi 
gitmediğinden memurlardan ibaz1ları

na yol vermek mecburiyetini hisset • 

t!k• Derhal Çinli asistanh.rımı çağıra -

rak hangi memuru çıkarmamızı tensip 
ettiklerini sordum. H~psi bir ağızdan 

en iyi, eR akıllı memuru :lcri sürdüler. 

Derhal itiraz ettim: 
- Onsuz yapamayız .. En fenasını, 

en az işe yarayanı ç.karm;:ıhyız , dedim. 

_ Kat'iyYen olmaz, de :;fler. Bir 
kimsenin ekmeğine mani olmak isteme 

yiz. Şayet fena, beceriks~"? memuru çı

karırsak zavallı hiç bir y~ede iş bula. • 
mıyacak ve aç kalacak. Halbuki akıllı, 
kurnaz memuru çıkarırsak o nasıl olsa 
bir ycrfde kendine iş bulabilir. 

. .. .. sunuz Ag" zınızı Bunu garıp goruyor · . 
acık bırakacak çok daha garipi var. Bır 
~ d b' te çıkan-zamanlar Şanghay a ır gaze 

yordum. Bir gün mürettipler grev y~.p-

d b. · b" azete mu -txlar . Grevciler en ırı, ır g 
vezziini durdurarak elindeki bütün ga-

1 . . h . ettı' Bu grevciyi der. zete erını ta rıp · 
hal tevkif ettiı-di.m. 

ç i n 1 i hal~im, m a z n u n u 

d k hapse mahkum etti. Ertesi 
o uz ay . . bü. d 

gün mahkumun bütün ailesını rom a 

Pudralr, rujlu ıu · çın gUzellnl nasıl :: iş Kanunu si.ıe ne haklar vermı§ !: 
buluyorsunuz1' ii ve sizden neler istiyor bilmcğe mec- İi 

buldum. Bunlar, aile reisini tevkif ettir 
mek mes'uliyetinin bana ait olduğunu 
ve onun 'hapis miiddeti esnasıda pirinç 
kaselerini doldumıak vazifesinin de !ha-

na düştüğünü iddia ettiler. Bıı garip 
iddia karşısında gülmekten başka bir 
şey yapamazdım. Fakat ciddiyetlCTi 
buna mani oldu. Çinli asistanlarıma 

sordum. Hepsi müracaatçılara hak ver-
diler. Kabule mecbur oldum. Zaten grev 

de sona ermişti. 

Dkoz ay bu aileye bakmaktansa mah
pusu affettirmesi için bir avukat tut -
mak elbette daha alollıca bir işti .. 

Çinli tacirlerin ekseriyeti çok namus
lu insanlaıldır. Kat'iyyen hile yapmaz -
lar. Maamafih hile yapanlar da yok de
ğildir. Ekseriyetle yapılan bileler, gayet 
kurnazca, ve 'kar§Idakinin cehaletinden 
istifade ederek yapılır. 

Bir defa, 30.000 ~arii olduğunu iddia 
eden gayet güzel baaılrrut bir mecmua
ya ilan vermiıtiın. Bu ilirlda ~ta 
parau gönderildiği takdirde bayanlara 
bedava krem verileceği k'ciydı da bulu
nuyordu. İlan mecmuada üç ay çıktığı 
halde 30.000 okuyucudan hiç birinin 
müracaatta bulunmaması bizi ıüphelen
diıMi. Tetkikata 'ba§ladık. İlin verenle
re gönderilenlerden maada mecmuanın 
başka kopyesi basıltnaclığrru öğrenince 

ağzımız açık kaldı. MC(.muayı çıkaran

lar, yalnız ecnebilerden ilan ıalıyorlar
dr. Yabancıların da Çince yazryr söke -
mediklerini pek iyi biliyorlardı. 

bursunuz. 
0

(İ 
Bunlan aize ıua1 cevaplı, toplu ı 

ve pratik olarak öğretecek olan: · 
tı verenin ve iıçiniıı kanuni hllr 

ve ödevleri kitabrdrr. 

Flatı 10 kuruştur 
inkılap Kitapevincle aabhr. 

..-:=-===-=w=-====2=:ı:a1::.__±m:-::.:::::11111D.. 
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! DOKTOR 

Kemal Ö~san 
f
i 

Oroloğ • Opera~r .! 
Bevliye mütehassısı ı== 

Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yauımda. Her gUn öğleden sonra 

en 8 e kadar: 'reJ: 4123:5 
.................. "'™ 

Doktor 
Hafız Ceı al 

WIUf.Uf Bil.iM 
Dahiliye Miitehaınn 

Pazardan başka g11nlerde 15ğleden aoıırı 

n.at (2,8 tan 8 ya) kadar htanbuJda Otvaıı 
yolunda (lO•> aumaralı bımısl kablneıı1Dde 

· garkılarr, (saat ayarı), 21,15 orkestra 22,15 
ajans v~ borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 pllkla solole.r, opera ve epe. 
ret parçaları, 23 son. 
B'OK.REŞ: 

19,0IS a.sker1 bando, 20,25 konferans, 20,45 
da.na mu.alktsl, 21,155 Rumen mwılklai, 22,3S 
hava, haberler, çor, 23 konser. 
LONDRA.: 

18,05 :t.skoçya halk şarkıları, çocuklarm 
zamanr, Org konaerl, 19,85 orkestra. konseri, 
20,25 konuşma, 20,315 oda musikisi, 22 karı. 
§rk yaym, 23,10 piyes, 23,155 mandolin konse 
rf, 24,86 son. 
PARtS: 

18,315 gramofon, 19,05 orkestra konseri, 
20,35 gramofon, haberler, eğlence, 22,35 ha.. 
fit musiki, 24,315 haberler, gramofon, hava, 
1,10 dans muııik!ııi. 
ROMA: 

18,20 eflencell konaer, 19,50 kan§ık yayın, 
21,45 karışık musiki, 22,05 senfonik konser, 
23,20 ltomecli, 23,150 dans musikisi, 24.,05 ha. 
berter, dans musfkiııf, •' 

Opratör Uroloğ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu tstiklM caddesi Parnıakkap1 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

ii 
b&1rtt&larmıb· .... ~:bul eder. Balı, cumartm gtııı !: Muayene hanesinde hastalarım her· :: 
te ıaa .... •...-12" aaauert haklld fukarayı •: . :: 
111WU1tur. Muayenehane •• aT teletonı i! gün ıaat 16-20 arasında kabul :: 
l28f8. Klflılr ~ıetoa: 210ü. li eder. H 

Iİm:n::..nn;mm:m::mnıımnımmmm:::::i~ 

HABER 
ilan tarifesi 
tıAn sayfalarında santimi 40 Kr. 
Reaml illnlar 30 ,, 

Dördüncü sayfada 100 ,. 
üç ve ikinci !ayfalarda 200 ,. 
Birinci sayfada 400 •• 
Başlık ilA.nla.r 500 •• 

Ticart mahiyeti haiz olmryan 
kilçük Ulnlar 20 kelimelik beş de~ 

fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşterilerimizin 

mukaveleleri müddetince farka. 
lmmaz. Uzun tnUddet devamlı 

Jllnlar teMilata tabidir. nln ver. 

mek hususunda yalnız ve milnha. 
sıran V AKIT YURDU altmdakl 

K~in /ren ilan bürosuna 
mUracaat edilmelidir. 

Telefon: tıtanbul. 24370 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları 5ekiz buçuğa 

ak,amları 17 den 20 yc kadar Lfile 
1i tayyare apartmanlan tkinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka-

bilinde muayene eder. 

=ı =-=r::::::=::na:ıannw:=ıı::·.········ .......... . 
H Dl D t ·············-···:= :. ş ok oru n 

H Necatı Pakşı 5 
!i Hastalarını hergiln sabah 10 dan 1 
!1 akşam 19 za kaJar Karaköy TUnel!I 
Po meydanı Tersane caddesi ba~ında No.

1
H 

il 112 de kabul eder. 
!1 Sah ve cuma günleri saat İ4 den ı 
ı l 8 ze kadar parasızdır. • .. 
ı:::m:ım:m :mc::nııam:::::::m:m:11:11:11111ii 
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Birkaç dakika içinde en tahammül edilmez baş 
ağrılarını dindirerek size neşenizi iade eder. 

1 
Romatizma, diş, sinir, adale ağ nlanna, nezleye, gribe, üşütmedD 
mütevellid her türlü sıııı ve sancı larla kınkbğa karşı en kat'i ve 
seri tesirli ilaç NEVROZIN'dir. icabında günde 3 kaşe alınabilir • 

................ mil ... • ...... > • • :·. ' • ~~ • .. 

,-----------.-.----i 
L Harbiyede Bahçesi 

Her akşanı 
A 

Bayan 

Müntehap saz heyeti 
------ T. L. 42672 ------

Bitlis Defterdarhğından: 
1 - Bitlis hükfunet konağında yapılacak olan 21621.53 lira keşif bedelli 

tamiratt::ı.n yalruz 12 bin liraya tekabüleden 900 metre murabbamd.9.ki kirımit
li ~atı beton, hatıl, çatı, altı döşemesile tavanı gibi kısım in§aatı kapalı Zarf 
usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe ait: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartna.m.esi -
D - Yapı işlerine ait fenni şartname 
E - Metraj, keşif ve silsilei fiat cetvelleri. 
F - Projeyi. 

Bitlis defterdarlığından görebilirler. 
3 - Eksiltme 10 /101937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bit

is defterdarlığında aypılacaktır. 
4 - Eksiltme ka.palı zarf uaulileyapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lir:ı. muvakkat teminat 
\•ermesi ve bundan başka da Nafia Vekaletinden verilmiş yapı müteahhitliği 
~hliyet vesikasile 937 yılma ait Ticaret odc.sı vesikalarını göstermeleri meş
mttur. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncli maddede yazılı saatten bir saat 
"'VVeline kadar Bitlis defterdarlığına getirilerek eksiltme komisyonu Reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncli maddede yazılı saatP. 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulun-
ması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6372) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
fstanbul Satıoalma Kom~syonnndan: 

1 - 198 tane yün fanilanın 8/ 10/937 cuma günü saat 14 de müteahhit 
nam ve hesabına eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 594 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

5 - İsteklilerin ilk teminat olarak 45 liralık vezne makbuzu veya banka 
ınektuplarile birlikte o gün Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komutan 
lık satmalma komisyonuna gelmeleri. (6370) 

Keşif bedeli 911 lira 49 kuruş olan Çubuklu gaz deposundaki 8 tane tankın 
harici kısımlarının boyattmlması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraki. 
le şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 68 lira 36 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera. 
her 4-10-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (6254) 

Ton 3435,5 
Belediye merkez daire ve şubelerile okul, hastane ve diğer müesseselerin 

937 kok köl!lürü ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kok kömürü
nün beher tonuna 16 lira 80 kuruş tahmin edilmiştir. Eksiltme 4.10.937 pa. 
zartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
4135 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek
;.uplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten so nra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(B) (6287) 

HABER - '.Altşam postası 3 lLKTEŞRlN -- 1937 

.................................................................. 
Yatılı o · 
Yatısız ULL GCJ 1 Kız 

Erkek 
İstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Yuva - İlk - Orta kısıml:ıra her gün 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti dcğuli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebi lisanı vardır. 
Pek yakm zamanda otobÜ3ler okulun önünden geçecektir. Beşıktaş: Yıldız Tel. 4.2282 
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·- Tabletlerı • Her eczanede arayımz. ~ ~osta kutusu 1255 Hormouın , -· 

Biçki v ikiş. 
Esa~lı surette öğretip :nusad(Jaıt 

diploma veren 

Nektar K. 
Z ruk a 

talebe kaydına başlamıştır. Yazardan 
maada her gün 9-12 ve 14-18 e kadar 
müracaat kabul olunur. Adres Beyoğ

lu Altmbakkal Babil Cad. Sayı 63. 

Birinci sınıf Operatör _,. 
r. CAFER TAVVAR 
Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ 

cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asista.DJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı~ 

Muayene: Sabahları Meccanen 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parnıakkapı. Rumeli Ban ı 
- No. 1 Telefon: 44086 -

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

VADELi. 

Türk Hava Kurumu 
BÜyü Piyangosu 

6. ıncı keşide 17 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000,25. IOOJ, 20.000, 15.000 
10.000 liraiıi< ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini değİ§• 
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten soru a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

Erkek ıe kadınlara 

" KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haf tanın 4 glinü kadınlara, 2 günü 
diki§. bilen erkeklere, günde üçer sa
at Fransız usulile biçki ve dikiş der
si tedris edilir ve 3 ayda maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te
peüstü 116 No. Papazyan apartımanı 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısrnda İzzet · 
Bey hanı. 

Satılık yeni 
apartıman 

Aksarayda Kemalpaşa mahallesin " 
de Selimpaşa sokağında Pertevniya1 
mektebi karşısında 31 No. lu apartnnan 
&atılıktır. içinde terkos, elektrik ve ha 
va gazı vesair konförü havidir. İetek .. 
liler apartrman derununda bulunan .. 
lara m&r.acaat e1şinler. 


