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Sivilleri tayyarelerle bombal'!dıman kô.f i gelmiyormuş gibi 

Japonlar zehirligaz da kullanıyor 
Amerikanın 

Japonlara karşı müsbet ve fiili 

Harekete geçmesi 
Cenevrede bekleniyor 
1 
A~erikada Ruzveltin '!1uhalif-
erı harp aleyhinde teblig çıkardı 
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Son sistem 1ta1yan denizaltı gemileri ndeıı biri... 

ltalyaya verilen 
tekid edildi 

nota 

ınglllz ve Fransız sefirleri notaya sUratle cevap verilmesi 
lUzumunu Kont Çlyanoya hatırlattılar 

Bir ltalyan gemisinin tayyare . 
hücumuna uğradığı iddia ediliyor 

.Taıxm 1.adın1arr bile harbe böyle alı§ltnl1yorıctr lngiliz torpitosunurı taarruza uğradığı mıntaka 
G-:-a-r_b_T_A_n_a_d_o~l-u_m_a-ne-v-;-:-:__,,•;-;·..;....:,cids;,._>_ C~'!~.~~~ıd~!~~~ .. ~ mamul8tmdan bir ~rpil bUIUn~i:J 
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Atatürk 
b ismet lnönü ile b6r.aber 
0 Ugüo Ankaradan 

Iznıire 
~~-;h&reket .ediyor 
Ce~ş~ı Çakmak, Orgeneral Asım GUndttz 

ıı..>.nkllı-a~l Bayar ve Vekiller hareket ettiler 
lk!rbJy, tttaı (Teıetonla) - BUyük ErkA.nı. BUyUk önder Atatürk bugün aaa.t 14,30 da 
r ncı tttı O lıiar~ı Fevzi Çakmak ve Ankaradan hareket edceektir. Cumhurrelli. 
v 8.trı. 8aat 

19 
rgezıeraı Aıımı GUndUz dUn ak.. mızın beraberinde BafbakaD !aınct lnönll 

ıt~la. 'trta~5Q de eksprese bağlanan hu!uB1 bulunacaktır. 
Ve~ '1 ı.ıa:vrn aahaaina hareket ettner. B&§vekllet vekili Celili Bayar tıeraberln~ 

Uler ~ Yonda CcllU Bayar ve diğer vekiller oldu~ halde saat 12.•~ de ınıau. 
~ uğurlandı. • (Deva.mı S il&CiM) 

Hırvatlar Sırp mu-
0~alifleriyle birleşti 

Ylece Yugoslavyada beş muhalif parti 
hUk tlınete karşı ittihat el ti 

Hırvatların Zide · 
.Belgrad 

8 
rt Mçıçe1c'bir miting e,masınd4. .• 

ın . ' (A. A.) - Ha unablrlnden: vas ajansı fmda.n imza edilmi§tir. 
Belgrad nıuh-'"fl .Bu fUu.'name bu suretle Sırb ve ....o ""' &Jl er bfru~· ~ • •Oy:uıer d..-.- k gı ile Ztt.g_ Hırvat otm&k ur.ere be§ nıuhn.lif fırka 

r&.11 .... A~•- ~·uo ral koar . i . ı-·-+ .... ~ı itlllt dün Za ıs:Yonu a. aratmda bir misak kıymet nı a ,..,.."6 .. 
~et frrkaaı :reisi f,':bte Hrrvat ltflltname metni, yakında neeredf.. 

~tchek tara_ Jeçe~tir. 

tıııd&ıı alman bir habere göre İtalyan vapuru 
Ft~~ A\tcienlıde !şpaııya. ile Afrika. ara. 
aııid& btr dı:ıllz tyta.resinln hücumuna uğ. 
r~tır. Vapura blrıey olm&m!flır. 

. Zaptedllen f ngJliz gemileri 
. Londra 1 •(A,A,) - Amirallik dalreslndCA 

blldlrildlğine g6re, York.Brook ve Dover_Ab. 
bey ıaımıertndekı ıkl lngııız gemıaı, tspa.n. 
yanın ~ınat eahlllerl açıklarmda stlAhlı bir 
ut gemW taratmdan zaptcdllmlıtir. 

Bir delil mi ? 
Parfı 7 - Geçeıılerde meçhOl bir tahtelba.. 

Jılr tara.tmd&n bir hıgtJlz muhribine knl'fl 
yapılaıı hUcum mahalliıide bir torpil bulun. 
mll§tur. Bu torptılıi lt:alyan :ınamulltı olduğU 
anlqılmııtır. ' 
Barselonadan verilen tafsilAt 

Baraelon, 8 _ Bundan birkaç gün evvel. 
balıkçıta.r, Tarragon civarında, cesim bir 
torpil bulmuılar ve bundan resnıt ınal<aın. 
tarı haberdar etmııterdlr. Teknlaiyenler bu----~----------~......_.,. _________ ...;;;_ 

torplll çıkararak içini booaltmı§lardrr. ıtaı. Leh 1• sta n da T u·. r k I er 1• n 
IBPOlll'!Ja. t10.1ı.fllerinde muunan Jtalyan ~tı torpalcrden biri 

y&n ınamulltmdan olan bu torpilin uzunluğU 

8,5 metre olup 'kUtru ~O ııanUmetredlr. Bu 

:t=:~ .. .:.~~·.=-..::::~: kalması istenmiyormu 
MUtearnz tahtelbahir batırılmış 
rr~:"s!r;-a:'::~~t= m:!::ı!~: Leh konsolosu dedikoduların 
ken.diler_tne torpil,=~~~ :=birin ve neşriyatın doğru olmadığını 

Mersinde · 
Bir talebe mek· 
tep müdürünü 

öldürdü 
Bu tecavüze sebep 

li alllln sınıfla 
dönmesidir 

Adana S (Huıuıi) - Meninde eşi 
ıorUlmemiı bir cinayet olmuıtur. Mer· 
ıin orta mektebinin i\dnci gımfınm en 
tembel talebesi ola ve iki ıenedeeberi 
iiıtüıte 11nıftan .dönen 280 numaralı 
Muhiddin bu dönUıüne kendi tembelli. 
ğinin değil de müdürün sertliğinin Amil 
ıolduğuna kani olarak müdüre bir ıui
J·asthaı:ırlamı§. ve mektep koridorunda 
ltarplaıtılr müdür Ejderin üzerine ta. 
lıanca ile ateı ctmiıtir. 

Atılan kW'§unlarclan ilciıi mUdilre 
\aabet etmit ve zavallı kısa bir can çe
kitnıeden sonra ölmUştllr. 

Muhiddin nbıta tarafından yakalan 
mıt ve hakkında tevkif kararı verilmiı
tir. 

bildiriyor 
Lehlstandaki vatandaşlarımız ve 

bilhassa. bunların jleri gelenleri sebeb 
ve manası bir tUrIU anlaşılamıyan bir 
tazyik hareketi kU§tsmda mıdırlar? 

Bir mUddettenberi Lehistanm Tilr
kiye cuırihuriyeU tebaasına karşı giz.. 
li birtakım tedbirler almı§ bulunduğu, 
bu tedbirlerin muayyen bir mctodla 
tatbik edildiği, ve tebaamızın Uçer be
§U memlekete göç ettikleri kulaktan 
kulağa yayılıyordu. Lehistanın idare 
merkezi olan Var§ovada çoğu fırıncı. 
lıkla uğraşan ve hemen hepsi uzun yıl. 
lardanb2ri namusları ve faziletleri ile 
tanınmış olan vatandaşlarımızın en kı. 
sa zamanda Lehistanı terke davet e. 
dildlklcri de ayrıca rivayet ediliyordu. 
Bu haberler efkan umumiyede bir 
merak uyandırmı§tı: 

•
1.Acaba Lehistan hükumeti Türkiye 

tebaasına kar§ı neden böyle bir vnzi. 
yet takınmıııtır?., 

Diyenler gittikçe çoğalıyordu. 
Cumhuriyet gar.ete.si bu sabah ncş. . 

rettiği bir yazı ile bu merak1ı mevzua 
bir yeni hız vermi§ oldu. 

Lehlstanda. fabrika i§leten Cavid 
(Devamı 8 inekle) 

Yunan Veliahft 8. A. Prcn3 Pol'iln 
tıi§anlandığını ya:rn.l§tık. Resimde 

prens ile tıi§anlısı prCMcs Fredrika 

Lt1.iz dö Bronsvik görülüyor. Prmı8 36, 

prc>ı808 ıo UG§ınMd.rr 
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ılış SUJasa: 

Medeni dünyanın 
aksülameli 

Yazan : Şekip Gündüz 
Japon tayyareleri Çindcki İngiliz' ı 

sefirinin otomobilini mitralyözle tara
yıp betbaht ,adamın belkcmiğine kur. 
şun sıktıkları g\.inlerdc Lond.ra hilkü-1 
mcti Tokyoya ''!}iddctli" bir nota gön. 
dcrmişti. O zaman, Tokyonun cevabı 
henüz hazırlanmadan, biz bu sütunda 
şöyle bir tahmin yürütmüştük; 

"Japon hükumeti bu notaya yüzde 
yUz menfi bir ccvab verecektir. Zira 
Tokyo, notalarla ıslahı mümkün olmı. 
yan bir cihan felaketi halini almıştır. 
Onun cevabi notasında, "eh ... ne ya. 
palım? Kabahat İngiliz sefirindedir, 
o, tayyarelerimizin ate.~ sahası içine 
gelmiş ve istiye istiye kendini vurdur. 
muştur. Scfiriniz zorla elimizi kana 
bulattığı için bizim sizden tarziye is
tcmiye hakkımız vardır.,, demesi bile 
kabildir.,, 

Çok geçmedi, meselenin tahmin eL 
tiğimiz t<?celliye ulaştığı görüldü. 

Amerika Cumhurreisi Ruzveltin Şi. 
kago nutku ve Amerikanın Uzak Şark 
hadiselerinde Japonyaya açıkça aleyh. 
tar bir tavır takınması da , bugün, 
lier tarafta "beklenilmedik bir hadi. 
se", bir "sürpriz'' suretinde telakki e. 
diliyor. Biz ise yine bu sütunlarda üç 
ay evvel, iki ny evvel ve bir ay evvel 
yani .muhtelif zamanlarda bunun bir 
"tnrihi zaruret" olduğunu söylediği. 
mizi hatırlıyoruz. 

Acaba bu iki isabetimizi göz.e vur. 
maktan maksadımız nedir? 

Kendimizde peygambcrane kehaneL 
lerde bulunmuş olmak gibi bir kudret 
mi vehmediyoruz? 
Hayır ... Bµ iki tahminde hiçbir fcv. 

kaladelik olduğuna kani değiliz ki bu 
gUnkil söylediklerimizde böyle bir 
kast aranabilsin. ı 

Biz sadece Japonyayı iyi tanımış 

olduğumuzu ve Uzak Şark hadiseleri. 
ni iyi bir zaviyeden görmüş bulundu. 
ğumuzu ve görmekte devam ettiğimi. 
zi iddia edeceğiz. Z ırn . Amerika tara. 
fmdan, dünya sıyasa alanına yapılan 
son çıkışı, Japonyanın bıyık altından 
gülerek karşılıyacağını bildiren dün. 
kU yazımız da bugün hadiseler ve gc. 
len haberler tarafından tamaıniyle tc. 
yid ve ispat edilmişlır. 

Dünya sulhUnü korumak mı ,istiyo. 
ruz? Akdcnizden korsanlığı, İspanya. 
dan canavarlığı kaldırmak mı istiyo. 
ruz? Baı.ı Avrupa mılletlerindcn, baş. 
ka milletlerin dahili sıyasalarına mü. 
dahale etmemelerini mi istiyoruz? 
Gizli politikanın, kulis pazarlıklarının, 
umumi endişenin bertaraf olmasını 

mı istiyoruz? Bunların temini her 
şeyden evvel Uzak Şark işine, Uzak 
Şark belasına bir nihayet vermekle 
mümkündür. Zira dünyanın bugünkü 
haline girişinde, 032 de bu Uzak Şark
tan alman Mançuo kuo nümunesinin 
f e\·kalade büyük bir rolü olmuştur. 

Ve dünyanın bugünkü halinden sıka. 
mamasında en büyük rolü oynıyan yi. 
ne nyni U?.ak Şarkta yeni bir Mançuo 
kuo nümunesi verilmek ist~nmiş ol
ması keyfiyetidir. 
Jnponyanın Milletler Cemiyeti ve 

Amerika karşısında hala "ben bildi. 
ğimden vazgeçmem. lstcdiğimi yapa
cağım" demesi, dünyayı batırmak, 
medeniyeti mahvetmek istemesi ma. 
nasına alınmazsa ve bu manada. ha. 
rekctler karsısında medeniyetin ve 
dünyanın reaksiyonu en kuvvetli mil~ 
cyyidelcre malik bulunmaz.')a bu dün. 
ya hakikaten batar ve bu medeniyet 
hakikaten mahvolur. 

.,rlkip C ONDOZ 

idam Cezası 
Talebiyle Seyit Rıza ve avene~i 
ağır ce~a mahkemesine verildi 

Elaziz 8 (Hususi) - Tunceli muhale. 
fet harclcctinin elebaşısı Scyid Rıza ve 
avenesi müddeiumumilik tarafından 

ağır ceza mahkemesine sevkcdildilcr. 
Müddeiumumi ve sergcrdclcrin Türk 

Cumhuriyet 
Bayramımızda 

An karanın 
misafirleri 
ıran Hariciye 

Nazırı da geliyor 
Dost 1ranın hariciye nazırı Samyi 

bu ayın yirmisinde Aı!karada bulun -
mak Ü7.Cre ~stanbula gelecektir. Dost 
ve müttefik devletin hariciye nazırı 
ağlebi ihtimal ayın 19 unda İstanbul. 

la gelecek ve o gün Ankaraya hareket 
ederek ayın 20 sinde Ankarada bulu. 
nacaktır. 

Dost memleket nazın şimdi Alman. 
yada bulunmaktadır. Ziyaret resmi o. 
lac&ktır. 

Yunan Başvekili 
Atlna, 7 (A. A.) - Batvekil M. Me. 

taksasın Ankara seyahatinde kendisi. 
ne aşağıdaki ı.evat refakat edecektir: 

Orta Elçi M. Papadakis, Hariciye 
Nezareti daire direktörlerinden l\f, 
Romanos, Kustas ve Andrulis, Başve. 

ki.Jet yaveri binbaşı Erbilis, Hariciye 
nezareti ataşelerinden M. Papadopu. 
los. 

Atina ajansı genel direktörü M. Ve. 
kiarellis de heyete refakat edecektir. 

Balkan ErkAnıbarbiye 
Reisleri içtimaı 

B&lkan Erkanıharblye reisleri içti. 
.aı bu ayuı 28 inde Ankarada yapı. 
llca.kt~. Bu toplantı ikinci içtima ola. 
caktır. 

Balkanlı misafirler ertesi günU bU. 
Y.ilk geçit resminde bulunacaklardır. 

ceza kanununun 149 uncu maddesinin 
ikinci ve üçücü fıkralarına göre cezalan 
dınlmasını istcmi§tir. 

• • * 
TUrk ceza kanununun 149 uncu 

maddesi ıudur 
(Madde 149 - Her kim hükumet 

aleyhine halkı silah ile isyana veya 

Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silah 
landıran mukatelcyc tcıvik eylerse, 1 S 

seneden aşağı olmamak ,uzcre, ağır hap. 
r.c konulur. 

Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan 

veya kıtal zuhur etmİ§ ise buna sebebi

yet veren veyahut asilere kumanda 

eden kimseler idam olunur. 

Bu isyana iştirak etmiş olanlar altı 

seneden az olmamak Uzcre ağcr hapse 
konulur. 

Adliye 
binasında 

Yangın başlan jlıeı 

tehllkell olmadı 
DUn yeni postane arkasında, posta

neye ait kömürlerin kızıştığı gö~ülmüş 
itfaiyeye telefon edilmiştir. Gelen itfa
iye açtığı kômürlen·n üzerine t.U sık
mıştır. 

Bu sabahki gazetelerin yazdı~· gibi 

alevler çıkmamış ve adli~ c bin:ısı bir 
tehlikeye maruz kalmamıştır. 

ltalyuda dahili 
istikraz yapıhyo!9 
Roma, 8 (A. A.) - Kısmen 1941 

Roma. beynelmilel sergisinin masraf -
larına karşılık olmak üzere 400 mil. 
yon liretlik bir istıkraz çıkarılnlası 

kararla3tırılmı§tır. Bu istikraz, nanıa 
muharrer 500 liretlik 800 bin tahvil. 
den terekkUb edecek ve yUzde beş fa. 
iz getirecektir. 

Hadiseler ve fikirler ... 

Istanbul 
•• 
Universitesinin 

randmanı 
189 genç tabip memleket ve ulus sevgilerindeki şahsi feragat 

Dose'u nisbetinde bizi Üniversiteye bağlamış olacaktır 
Yazan : Nizamettin Nazif 

İstanbul üniversitesi ders yılma 
girdi. Gençler yeni bir hızla, bilgi ka. 
lesine saldırmış bujunuyorlar. 

İstanbul Üniversitesinin, kadrosu 
içinde yer alan gençliğe bu yıl geçen 
yıldan çok faydalr olabilmesini te. 
menni ederim. 

• • • 
- İstanbul Üniversitesinin çarhla. 

rından g~en yıl aldığımız randmanı 
beğeniyor muyuz? 

- Elbette beğeniyoruz. .. 
- Bu randmanı çokluk ve kıymet 

bakımlarından m~mleket irfanına 
faydalı olmuş addediyor muyuz? 

- Hayhay ... 
- Memleket irfa:ıı tatmin edilmi§ 

midir? ·· - "" 
- Hayır ... 
-Neden? 
- Zira memleket o kadar derecesi 

yüksek, o kadar sayısı bol bir münev. 
ver kütle kazanmak hırsı içindedir ki 
bu hırsın lstanbul Üniversitesinin bu 
yıl verdiği bilanço ile tatmin edilmiş 
olacağını sanmak mümkün değildir. . . "' 

Evet mUmkün değildir. Onıversite. 
ye, dünyanın en zor sahasında başar. 
dığı işleri beğendiğimizi söylemek na. 
sıl bir vatandaşlık vazifesi" ise, randr. 
manını hiç olmazsa bir misli daha aı-L 
tıramamasına sebeb olan paslardan 
çarhlal'Inı temizlemesini istemek de 
üzerimize düşen ayrı b1r vazifedir. 

.Memlekete .!89 t.ablll J:>an~tmekle 
üniversite yalnız irfan kadromuza 189 
münevver kazandırmış olmuyor, ayni 

zamanda sağlık ordumuzun 189 muh. 
telif mıntakada 189 yeni karargAh ku. 
Ta.bilmesine de imkan vermiş oluyor. 

Memlekette girişilmiş bulunan sağ. 
lık milcadelesinde tıp kadromuza te. 
veccilh eden vazüeyi, mesuliyetinin bü 
yüklUğünU ve zorluğunu bilerek kabul 
edecek olan bu 189 genç tabib, bizi, 
memleket ve ulus sevgilerindeki "şah. 
si feragat" dosc'u nispetinde üniversi. 
tcyc bağlamış olacaktır. 

Bu yıl 189 diploma 'dağıtan tıp fa. 
kültesi bu adedi gelecek yıllar daha 
çoğaltamaz mı? 

Çoğaltmamasr için çoğaltamaması. 
na. sebeb olan yanlışlıkları mutlaka ve 
bir an evvel tasfiye etmesi liwmdır. 
Bunların başında imtihan usulleri ve 
imtihanların "cereyan tarzı'' geliyor. 

Bu yıl tıb fakUltcsinin bazı smıfla
rında tek bir dersten kalan talebenin 
sayısı hiç ihmal edilemiyecek dere
cededir. Düşününüz bir kere ... Talebe 
bir ders grupundan, faraza "teşrih, 
fiziyoloji, ensaç ve kimya,, dan imli. 
han veriyor, yalnız kimyadan muvaf. 
fak olamamış sayılıyor ve sınıfta ka. 
lıyor. Bu talebe bu yıl, kimya.dan gay. 
ri denılerden en mükemmel notları al
mış olsa, gelecek yıl, yine, bir daha 
ayni denılerden imtihana çekilmesi 
lazım. 

Bu ne işkencedir! 
Hele talebe fakirse iş büsbütün feci. 

dir: 

1 - Yurdda kalıyorsa mutlaka çı. 
kanlacaktır. 

2 - Askeri kısımdaysa mutlaka a. 
laya gönderilecektir. 

3 - Belki babası, anası bu halden 
kızıp Üniversiteye devam etmesini 
mümkün kılan fedakarlıklara devam 
etmek istemiyccekleı dir. İlah ... 

Burada da 'üniversitenin diğer bazı 
şubelerindeki fartlar tatbik edilemez 
mi? 

Kimya dedim de hatırıma geldi. 
Kimya dersi bu yıl bazı sınıflarda 

hakikaten büyük facialar yapmıştır. 

Bunun OrdinaryUs Profesörü Dr. Lip. 
şitz notları veren yegane salahiyeL 
tir. E, bu salahiyet dil bilmiyor. Ter. 
cilman doçent bir hatada J:>ulundu 

mu • Bulunur a ... İnsanlık hali bu -
yandınız .. 

Acaba bu yıl kimyadan dönen ta. 
lcbeler arasında bu tarzda "yanmış" 
olanlar yok mudur? Kıymetli bir mü. 
nevvcr olduğunu bildiğimiz tıb f akü!. 
tesi dekanı bu cihet üzerinde biraz 
daha fazla meşgul olsa, sanırım ki fa. 
kU!telerinin randmanı bugünkü 
yüzdelerinden çok yukanya çı. 

kar. Pek haklı olarak şöy -
le bir talepte bulunmak mümkündür: 

Tek dersten dönen, (bilhassa kimya. 
dan dönen) talcbel~r bu yıl dil bilen 
ve doğrudan doğruya not vermek hak. 
kını haiz olan profesörler tarafından 
bir kere daha imtihan edilmelidirler. 

Nizamttin NAZiF 

Konya vapuru 
lskenderunda 

TUrklerln fevkaU\de 
tezahUrlerlyle 
karşılandı 

Antakya 7 (Hususi) -1ske:ldcruna 
ilk gelen Tü:-k vapuru, Konyaı. ıı;ç bir 
proğram olmadığı halde Türk ve Ale
vilerle diğer HataylılafT..n sonsuz: tcza· 
hüratına vcailc teşkil etmiştir. 

tık Türk veapuranu görmek, <!r.lgala
nan Türk bayraiuıı öpmek iç,:n civar 
ı.öylP .. rl...n~ A'!ıt'Dk.v.dan l:.inlerce !I.iirk 
1skenderuna koşmuştu. Vapur isken • 

derun Jimanın;ı girince kayıklar ve mo
törlerlc beş bin Türk vapurun <c.;trafıru 

çevirdi. Fakat bu ccnada bir hS Htc çık
masına ramak kaldı. İnzibatı temin c· 
dcmiycceklcri vah.:mesinc dütcn polis-

temiz vapura pis kıyafetle ( !) l!: rilc • 
miycccği lbahancsiyle halkı vaf\\rdan 
uzakiaştırmağa ba§ladılar. 

Geminin süvarisi Adil kapta:1, der • 
hal icap eden yerlere müracaat etti. Bu 

nun üzerine s:ınd<ıllar serbest bıra -

kıJdı. Halk vapurıa çıktı. Türk hayra • 
ğına yüzünü sürenler ağlıyor ve vapur 

da bulunanları da ağlatıyordu. Bu hal 
tam altı ~at sürdü. Konya vapuruna 
gelenler çayla ağırlandılar. 

Seçimi kontr ol komisyonu 
Cenevre, 7 (A.A.) - Milletlt:- Cc· 

miycti konseyi İskenderun Sancağında 
yapılacak ilk intihabatı kontrola me· 

mur be§ kişilik komisyonun azasını ta· 
yin etmiıtir, 

Azalar h:r Belçikalı, bir Holandalı, 

bir İngiliz, !bir Norvcçl~ bir İswçreli· 
dir. 

Bu azalar tayinlerini kabul etmişler
dir. 11 Teşrinievvelde Ccnevrc:Ic bu· 
luşacak ve sonra Sancağa g.:decekler -
dir. 

Vekiller heyeti 
Ankara, 8 (Telefonla) - Dün ak -

ıam Uzcri Celil Bayarın reisliği 1.ltm -
da yapılan İcra Vekilleri heyeti top -
lantısı geç vakte kadar sürdü, 

Yeni mebus 
namzetleri 

Meclisin asılmasından evvel yapılaca
ğı anlaıılan mebus intihabında üç mün. 
halden birine Baıvekilct sabık h ususi 
ikalcm mildarU aefaret milstqan pyeli 
Vedidin putice namzet cösterileceği. 
aöylcnmcktcdlr 

Denizde yangın 
Silivridcn Zonguldağa saman götür

me]ste olan Abdullah kaptana ait motör 
bu sabah Ahırkapr önlerinde birdenbire 
yanmaya baıla.mıştır. 

f traiye çağrılmış, motor yanmadan 
söndürülmüıtUr. Yalnız motördcki aa. 
mantar kısmen yanımıtır. 
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LIJ'lta dtiit 
Müsamereci 

talebe 
D 'ONKO yazımı okuyan bir ar .. 

kadaş (1) : "Hayret ettim, de1 

di; sen talebenin tiyatro oynama.ğe. 
ne kadar heves ettiğini bilmiyor mu1 

sun? Her yıl mekteblerde talebe mU1 

samere vermek ve bu müsamerede kU.. 
çUk veya büyük bir piyesi temsil e~ 
mck ister. Halk evleri gençleri dt 
temsil kolları teşkil edip birtakım pi.. 
yesler oynuyorlar. Bütün bunları unu, 
tup gençlerde tiyatro aşkı, hevesi 011 

madığtnı, tiyatro mektebine çok mü 1 

racaat olmamasını tabii gördüğilnU 
söylüyorsun. Gerçekten hayret ettmı: 
sen hiç etrafına bakmıyor musun? ... ,, 

Asıl işim mekteblerde olduğu içiıı 

talebenin müsamere tertibine ne kıY 
dar heves ettiğini bilirim. Halk evleri 
gençlerinin. ki ~oğu mekteb veya Uni
versite talebesidir • tiyatro faaliyet. 
lcrinden de haberim var; hatta sır! 
onlar için yazılmış manzum, nıcnsut 
bir tiyatro edebiyatı bulunduğunu dl 
unutmuyorum. Fakat, idetlerim :hilı.; 
f ına, dünkil fikrimde ısrar edeceğitn• 
Talebede görülen müsamere tertib~ 
"temsil" hevesi gerçekten tiyatro af' 
kı değildir; hele o hevesin tiyatrO 
mektebine götürmesi hiç beklenilmdo 

MUsamereye, temsile heves eden U.. 
lebe arasında. çalışkanlaı:ı yoktur dt
miyeceğim; fak at gayet azdır. Ekll
risi mekteb inzıbatma, muntazam bit 
çalıımaya zor tahammül eden, dert
lerin çoğunda kötü numara alan ço
cuklardır. Onlarda, arkadaşlarının uf• 
ragmasmı sersemlik sayan; kendileri
ni yeti§ll1i§, üstUn kimseler addedd 
bir ruh sezilir. Scziiir değil, bunu ., 
çıkça söylerler. Onlann tiyatro mek
tebine gitmeleri RCk kabil değildi!• 

çünkü o mektebin de inzibatını kabul 
edemezler. Onlar hemen sahneye çııc. 
mak, kendilerini göstermek isterler· 

Zaten müaamerc., "temsil" ~ he:..v# 
~österen gerek çalışkan,. gerek tertı• 
wı l~11::w, uu ışı ııemcıı nemeıı uaı.ro' 
bir oyuıı, bir effee>ice sayar. En muvaf• 
fak olanlar arasında. bile tiyatro S8" 
natini kendilerine meslek edinmek i6' 
tiyenler, hiç yoktur denecek kadal' 
azdır. lçlerinden heveskar, ''ama,teur 
çıkar. Halbuki tiyatro mektebi, tl
yatro sanatini sadece lbir oyun sa)'' 
mıyan, onu ciddiye nlıp kendine mef' 

lek edinmek istiyen talebe arar. lJef 
hangi bir ihtisas mektebi, heveskarıP 
aleyhindedir, öyle olmağa mecburdı.ıt 

BütUn bunlara • her memleket }lal 
kının olduğu gibi • bizim halknnıjll 
da aktöre, aktörlüğe karşı beslediJI . 
husumeti ilave edebilirsiniz. Bunc' 
asırdır bir tiyatro edebiyatları bulı.ı' 
duğu, bilyük sahne sanatkarları yet.it 
tirmiş oldukları halde Avrupa mille" 
leri de aktöre, aktörlüğe pek hünnt" 
le bakmazlar. 

O halde tiyatro mektebi açılm~ 
doğru, lilzumlu bulmuyor muyuJJl 
Bilakis. o mekteb gençlerimizde t 
yatro hevesinin uyanmasına sebeb ~ 
labilir. Zaten herhangi yeni bir nıV 
teb, bir i}ıtiyacı !karşılamak için d 
ğil, o ihtiyacı yaratmak için açıl~ 

11 
Yıllar geçtikçe o da talebe bulur. 2J 

NuruJlab ATJ.C 
(1) ltiı'(!.f edeyim. kıi bu ar7# t• 

mevhum bir şahUJtır. /r~ 

Garbi Anadol&I 
manevraları tı· 

( Bq tarafı l incıd'~ 1 

bir trenle manevra a~ma hareket • c 
ler. 

lı.mirde 
lzmfr 8 (Telefonla) - Birinci ordu tO ""t 

Utf orgeneral Fahreddin Altay, TrakY~U 
nel nıUtettlfl KAzım Dirlk, korgeneral ·--A • 
Omurdaf, Sabit Seyum, Cemil Cahlt 'fOT' ~ıc 
mir, lnönU vapurlle buraya geldller. eri 

Hava mUateıan Celll de tayyare il' 
raya geldi. 

Madalyeler 
Ege ınane\'ralannda hazır bulunacıü' 

yUk rtıtbell aakerlerhnl:ı:e verllm~k uı;ctf 
tanbul darphanesine ısmarlanm11 oıaıı 
dalyeler blUrilm~ dUn bqvckllete ı!SJI 
Dll§Ur. _.ul 

1 bin adet buJlmg olan m&dal:r'.J°l'i, tı 
NllUm ceıılfllfiJlde aarı renkte vebr"'i 
yapılmııtır. 

lıl&dalye lurm.w ipekten bir kor~e _ 
ildir. ' 
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~ CJ.Ötiifiilff: 
Nec:ıp tra&ıı.i 

Claır bir 
CIQ•QnQ• 

d~~ ender lllitini ıUeruın-1 
ev.eı ~Fazılla birlikte, bir~ ıUn 
olaıı blr da benim için ıayet zevkli 

8air '°~bet ceceıi ıeçirdlk. 
dik, lÇtik~'. caınertçe davet etmitti; ye
lle dacİ 'bu ıü'lü &lemin, bu yelma
llltipbeın tlik bayatın pek lleeİlltlelli 
kr tihantardan., bahMttik. 

yorrısuı. 7" tark felaefetile de utrqa
lb&k için u bana eneıt, adeta pprt· 
lık., bia.i~'rtip edillaiı bir ., Amerikan
cip Paıııı.ı •~reli. Fab.: konuftukça Ne· 
t~ Zihnen herhalde miltiıinne 
Ha1tt, buold~unu anladım. T,sılım?'! 
lctııdbıt ~ıf bir t•bir oturt Ermıı. 

Ben "'fllıit. maverada postu aermiı ! 
h«Jı~ kendiıipe ezeli fantezimclen 

--·--.: Teııaaııı.. 
- 80Q wn .. 

dufuına. ~dufumdan evvel de doi· 
lr i~ hayatlar yqadıjnna da
~ n..!.~U bir iman vardır. diye bir 
d-._ ~ batında. dalmıı. anlatıyor 

lftc1p. ben evvelce .. 

at ~plannda mütemadiyen ze
~ 1 ~r ve parazitlerini 
Be1Jd ele lllı.ereretr beni dinliyordu. 
"'Je. ~lr lbateryaliat tanılan bende 
bir ~ ~tlf~ tarmıda, velev bayle 

h ISlla ~· biru metafizik buldu-
Oncs. tındu. 

bir S'P1tni - yahut yenllettlrilmlt • 
eıatı de reauıu olma:C ıibi bir pirane 
doirıa ~ vardı. P'akat bu ideale 
lünç 1tl11ıek ilterken, ıeriden gU. 

~telezın - bankadaki raJram1anı1 
•iııi &rtlatvart bobemlitin • kendi. 
~~rhıi cören Necip Fbdı nU. 
~ biazat bir karikatür haline ıe. 
.~~ 
4fld~ lfamid'cfen teYarUı ettlfi 
ı... Wllıaao~li tarafından rivayet edio' Ul1u, hiç dt" ~ypmberane 
dfiıeJt110td~ bir eda ile cazUnde u. 
. - ltbubeJriri 

di10r.sUIQ n olmaaınr lıterdfın f • 
•e &ülli"1yorduk. 

~ ... 
tın ~ ~ bir reklamı olur. Edebiya
llrtıcr ıaı.:ıaı rekllmtarmdan biri p. 

BGttıı bu Ye cUınleler 16ylemektir. 
1-a.t ttebi tınıurı.r Necip Fanlrn ti
lere, filch~da vardır. Söyledili .az. 
~ ~ lllilntqir türinde rutıa
~or.._ 10nra mı rutlayacaiız, 
1 ~ 11etat'faUc ld, mahiyetinde. 
•rı. 'hı lllflpbem ve c:uip ıekil

:,:: '-eeıp ~Yetteki Jiire pek yakı. 
~I &ıtl niçbı onu balddle ve 
~? !l u tarzda eserlerinde kullan-

~? lçiıı hakiki trana.tıerinl .ay 1rt-h ~un liJzlerini mürtecilik 

'""~- \ile -.....:!.oktur. Eiuen,, prkh-
·.""': ..... -aQlr. l'AJcat itte tekrarlL. 
.. ~ ~ ta!Rı.:ı.lerj tfirinde 

t ~, ~bile yok. 

bi~ :;; ... os.-.::~ ..... tifrin bir anla

'~ çiktılma bu bal de v (Vl-Nt) 

'••• •tiudiı r 
181• ••dan. Alman• 
p..._ al•em 70 tar ~ .... ., ...... 11' 
dairi hud ranaa ne ~ra ara • 

11dilere lr& tat AlınanJU tarafından Ya· 
tı P'ran .,_tılaupır, ~n aJ&ka • 

nt ~dan ıeıea trealercte tüu • 
• Yaba41Derin Alir.anyaya 

--·~. 

Galatcula arti8t kahveıerlnden birin.in önü ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Galatada öyle bir sokak_ ~ar ~i : 
Buraya çöpçüler çöp toplamak ıçın degll, 

çöp dökmek için uğrarlarmış 1 
Geçenlerde tanımahimuz bir ıea 

telef on etti : 
_Vali ve BelediJe Re;ıi Muhidc"fo 

Uıtündai yarım 1Ute kadar Karaköye 
celi yor. buradaki seyrüsefer vaziyetini 
kontrol edecektir. Ben (Haber) o~uyu• 
cuauyum. Onan için duyduğum bu ha· 
nc\:.ıi ıize b!Jdiriyorum. 

Telefon prak diye kapeMı ve baıka 
lair teY konupınıdık. 
~u vaziyet üzerine hemen foto Aliyi 
buldum. Onun mim'nimini otomobili • 
ne atladık kiraz ıonra Karaköye var • 
dık . 

Otomobili b:r köweye bırakıp Ziraat 
Bankuının önüne geldiğimiz zaman, 
Muıhidd"n UatündaiJ;la ICarakö,,ii tn • 
tiıe bltlamrıtı. 

Buradaki f!, on dakika aonra tamam 
oldu. Belec.'."ye Reiıi, otomobiline bine. 1 
rek, ıeri döndü.. 

Ali ile ben de arabayı bıraktığımız 1 
yere doğru yürmük.. Fakat bineceği
miz zaman, arkadapma : 

- btenen. dedim. Buraya kadar 
ıelmifken, civar tokaklan f8yle bir 
dolaphm da, bir yazıbk (İıtanbul ko
nuıuyor) çıkaralım. 

Alinin bugün tembet•.=ıı vardı. Epey 
ıkmrk etti, fakat nihayet razı oldu. 

Topane latlkamftine giden tram.-,. 
yolundı b:r müddet ilerledikten aon .. 
ra, saj kolda ilk rut ıeldiğimiz clai' 
ve piı bir ıobfa saptık. K81e1:ncJe 
(kölemen aokak) Jevbalmı tap,an 
bu yol ilci ,iki buçuk metre eninde dar· 
dı. Karanhk ve tam mlnuiyle lt\UPftU 
wıtadan kalma bit yerdi. 

Beyollunun ve tatanbulun, mubte
f.f semtlerinde cö~~tümllz elb:ae bo. 

yacı, '" temizleyici dfUr~rııun. ·
tel"1efinden bir ffiu bu IO•Pt , .. 
slne dilkk&nlarmı ı~ ediY.o.rdu· 

Bu fabrlkalardaıt etrafa y;,ıtmı P. 
rlp kokular, aobfin; kendi pıjf.MleQ 
çıkan kokularla kanfryor ve buranın 
bnetll .aaiyetiol bU8biitUn berbat 
bir bale 1etiri1ordu. 

Kölemen aokap!da. ~ ~rif 
ettt.iim!s hava lç'lnde Mi iltcfcSet iler
leyin-:e:- IOI tarafilm• ~dar, cta: 
ha pla blr aokalr belirdi. Bumun iami 

vazan : Haberci 

11ıt sokağa çlJpçfllcr çlJp1eri temizlemek için değil, ç6p dökmek için uğrm !arnıı1 

(Demi:ciler aokak) mıt amma, (Çöp l 
&okak) denıe daha iyi yapılmıı olur. 
du. 

Çünkü daracık yolun kenanna üç 
tane harap çöp kutuıu yerleıtirilmit • 
ti. Bu seftl..ıDannra arasında ilk raıt,. 

celdiğiaı ad'ama aordum: 

- Hiç ç8pÇü relmez ml, bu aokaL 
lara?. 

Adam garip, garip cüldil: 
- Ç<Spçülerin tn çok ıeldild'eri 'er 

bu ıokzktır, diye 16ylendi. Sonra bir 
.ani.ye ıu.tıt. Garip cWutUnU a,iJU da 
ha artırl~L. Benim hayretten açılıma 
gözlerfmin içine bakarak devam etti: 

- Fakat, bu siyaretJer, ao~ te
mizlemek için delil. billkia, sn'.rif.t1l 
kutulara çöp d&lnDok içindir. 

Kokulann tahammülıilzlilfU, yol • 
lann pilli~ ve nihayet 8nGmUz8eıd 
kötil mannralar brtmnda mfdeınis 

bulanmap ~· Belki daha iyi 
bir yere çıkarıa diye tekrar ijerld:l!k .• 
lle~de temizce b:r labve ı~ bu 
kanııatini.ı: daha kuvvetlendi. a'uraaı, 
civarımızda daha bir kaç taneai bulu • 
nan artiıt kahvelerinden b;rW, idi. 

Kahvenin yanında bir çıkmaz aobk 
vardı. Ve tcü.u ne kadar temiz iae, 
bu ıokak ta o blılar berbat, o kadar 
mezbel~.kti. 

Çıkmazın, paslanmıı kınk kepenk. 

lerle sözde kapalı dükkinlarına, bun • 
Jarın önüne bir ilkemle atıp, alallarm· 
ca han alan, üç, dört biçare kadın • 
la çocuğa ve iki tarafa dbilmit evle -
rirt, kuruldu kurulab hiç ıüneı alma • 
dıir mubakbk olan pencerelerine, t& 
içimden ıelen bir acı ile baktım. V • 
sonra arkadatıınm koluna W,rerek u. 
tr. ıolu kanet ve adalet dolu. kurunu 
vuttadan kalma Kölemen ıokain*fan 
çıktım. 

Artık (Topane kasapları) aokairn • 
da yUrilyorduk. Buracla ura ile 4-5 
artist kahvesi bulunuyor ve aokalm 
yec'ne faaliyetini de hemen hemen 
bu kahveler tefkil ediyordu. 

Yerler ıene pia, bl:bnmlar ıenıe 
cayri mwıtuamdı. Hele be~ ta~ı kap 
lıyaı hayvan tenleri çok kotil bır man 
zara tetkil ediyordu. 

Artf,9t kahvelerine ldolru ilerledik .. 
Burada renk mık elbite ıiymif '" 
çok boyanmıt ktdmlar, muhte1ü kıya· 
fette erkekler, kahvelerin içinde ve 
Mkala koyduklan, iskemlelerde oturu 
yorlardr. Yanlanna aokulur sokulmaz 
'>izi tanıyanlar oldu. 

Ben onlara aemtin dertJeriıi aorma. 
I• çalıprken, cMııar kendi lclertlerinl 
açtılar. Kadınlı, erkekli hep birden 16y 
\ilyorlardr. 

Bu patırdılar da tunlan anladım: 
Buradaki artiltlerin hesı-i de para • 

aızlrktan, lpizlikten ve bilhaua ti.ma
ycahlikten tiklyetçidirler. Hele tulG. 
atçılara. 11zendetere, varyetecilere na
zaran lclaha dertli görUnC,,,orlardı • 

Orada çok dert dinledHr, fakat bun· 
ıar uzun nman yanlmq, bilhaua bu. 
rada tadet harid aayrlabile:ek bir mev 
zu oldufu için Uzerinc1ıe durmadım. 
Zaten arkadapm lda mütemadiyen: 

- HaJdl, pıeUm, ıeç bJacaiım, 
ıes kalacapn, diye söyleniyordu. 

tam bu arada, eakidenberi tamdı· 
fnb artist acentelerinden Ahmed! 
karpmda göıidUm o da: 

- Bizim için yu menimi naul ol
a seçer, en fena ıenelerde bile az çok 
İl yaparız. Pabt on &Un IODl'a baHmls 

HABERCi 
(Dewma 7 W.CW.J. 
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CUMHURiYET' de: 

8•bM ••n•n Amerika 
Yuaaa Nacll, Amerika Cmalmrrelal Buvel 

ila lıbbo .... ""' lılr k6prtbala idtlat ı-. 
mi mllllaMlletlle elJtetlll natnn tülll et. 
mektedlr. 

....._.,. IOla ae teref ve ne 8Udet kl, 

........ Amerlkanm bltytUt ~diba 
yada olup ltlten lllMkaralddara kup llDlıL. 
ye& o IDeflmr lıltaraaıtmı bir tarafa atarak 
llemea bemea .ıwunı terulnla lllllll kefeelne 
attıpH" .a,.ıı~n .......... nlr J'UIUlll .. ,.. 
le lıl&IJVor: 

"- ı.n.ter Rusvelt y&lım Amerlkanm bL 
taraflılı kUl delildir diyor. lfllıHdellle biz 
Ulve edecettz ki y&lım Amerikanm bitaraf. 
ııtı hiç klfl olmadıktan bqka batt& musır. 
dır da. Ameri1!-&Jl }ıltaratııtmm tecavtız ctı. 
reUcltl&rm& kuvvet nrmete yaradılı an.. 
b&ten rörWmllf bir baklk&tUr. lki tarata da 
alllh ve mlJblmmat vermemeli t.Ubdaf eden 
bu bltaratlık ııon mlAlleriDde daha ziyade 
mazıam aleybllle ııuyen bir tedbir tnlrl :yap 
m11tır. 

Amerikan bltaraıııtmm nihayet benim kur 
ıunum ve benim lll&hımla adam öldtlrillme. 
8SJı bari tamea.niltDden ileri geçemedlll an. 
J&fllmJf, buna mukabil mWeUer arumda 
)lanUD8US taarrusıarm alablldllln• ilerleyip 
,Stmeet nlbayet Yenldb:ya CUmhurtyetbd 
iqana 11evketınifl1r. 

DOndenbert bOtun dtlnyanm rahat 1ıılr ne. 
fu aldJlml bilmek. Mı.ter Runeltbl Amert.. 
kan efk&rma tercOmaD oldulunda fOphe e. 
dllmlyeıı yUUek JD&D&lı nutkunun bOyUk 
klymeUnl Ptermete k&fldlr. 8a)'lll Cum
hurreı.lnfn !:Ok kat1 olan 8'1slerl Amertkanm 
MOJetıer CemlyeUne mtlsaberet etmete ka. 
rar nrdllln• delil diye allDJ10f'. Yeni bir Dl. 
zamla kuvveW bir tekilde ldeta yeniden ku. 
rulman mevzuubalıa olan bu cemiyete ıı. 
mali Amerikanın d& dahil olac&gı gilnleri 
görmek l&&deUnln be,ertyete yakın zaman. 
da nulp olmumr temenni etmek lbnndır. 
O zaman fimdi Jıllater RusvelUn flklyet et. 
tıtt uluorta taarruz.ıar yeeyUdnden belki 
ebediyet için alllnlp gidebilir. ÇQnktl o saman 
kafaamdan taarruz flkrl geçiren her muhte. 
ru mlllet arkumdan gelecek cezuım çok 
&fır oJacatmr 1ııllerek edebile, terblyelllle ye. 
rlııde rahat oturmak fuileUnl kuamr.,. 

KURUN' da 

Amerika ne yapacak 1 
A111111 Vmn, ...... ldl ımbh91 de Bun·d. 

tin natlmadaa ... Htmeldıedlr. ılapon, unm 
Çtndelll tec-..ewrt brpunta bltar.ınıtou 

1uaku ~ - ,.......... 90l'IUÜ 
dl1w idi 

'•Bu nokt.,Jı eaJ•meJg mllmldba elmQw. 
Soma Amerika Jlarlclnclekl ..... brp lılta. 
raıbktan TUpGm•k ~Amerika Çin ... 
lerlndeD ..._. ATrUpıPd•kt 9Ulh n harp me. 
..ıeterlne de lruqacak mıdır? 

Bu da ,Ophell bir nokta olarak kalıyor. 

Daba dolnma ~ Rasnlt Amertkul. 
mn Umumi harp içindeki VU.. Amerlk&m 
sllıl bir YU1J9t aJalılJeoetl ,.. AYl'Upa De 
AaJQı aJtolt ed9cek bir denceJI bula dDn. 
;ya lbUWl&rma ctotrudan dofnı:ra el mata. 
catı Jıenas .. , ..... J70l". 

J>emelı: Ml1'0rim Jd Rusftltbl .a.lert bey. 
DelmOel 8l7Wt &lemblda prvekteD ma-tr 
olaNJmels ........ dalla ~ ..-.ıs 
be,...ımllel ,.... teNI .......... lıltenal. 
ıı terkettlkten .-n. .. 711 ....... ı dalla .. • 

çık llSytemal, !alg ol·•- JılllleUer ....,,._ 

tlnlD bqnelmllel tecaYUllerl - Jcla ...... 
ıı Jrarutarm tatlılkatma :yardım edecelbd 
a&ıtıen1Mı91 llmmcbr. 

&MIÇlllln •rn 
eremmlll mı J8f110r 7 
._ .._.... •hıe ,., lamda...,..._ ............... ,.......,.... ..... ... ..,.,.. ...................... " ..... 

..... ,..... ....... t'" ..... . 
............ ...-~o itte ... 

.. 'tMrllc ...................... 
,.......... toldor ....,. w ile sldlmll-

tlr. KarmMI& -- ...... --- .... 
....... lılr,...,.,. alQww: 

.. _, IJlmdDd llalde laaulllS blloell onberlle 
s-çllk ~ llatlrU ~ 

Zira. bunua :yalalarmı 1ılle. ~ •'"''ar 
ucak 1..1 aat. ktlçQlder 1-2 aat 1NUula. 
lılUrter. ~ lmU.U edlldlll takdirde, Ttl.. 
cudumusun • DUDt clbul olan 'blRınlderde 
Dtlbap 1m1ıa1e ptlrlr. ICu tebenaltbdl mu. 
dp olur. Adeta 1ıDJtlk n llltıraplı meane il. 
Ullalılan TDcada pUrtr. 

AJnl ........ ''KUn.abUl:ye.9'1 uyandl. 
racak mabiJette olmuı ltuıu1le, tauQl cL 
hası berinde de tealrl dokunur-. da, blı ta. 
alr, ..tırapla kanflk oldulU için temlD ede. 
celi pnçllk, biç bir saman lıqalen dOflbıdU.. 
llJmOS pnçUkle k&bl1l 1aJu delildir. 

Herb&lde kundus böceli cevllerlnln, JU. 
karda U"Mttillm f81dlde tababette Jerl oldu 
tu için, tabrUralar, lıunu aJJaakt& baklı ola. 
r&k telif ,a.terlrler. ttaı;ya ticaret &tlfemls 
de, memleket llancatma naft olacaCmı dl. 
ttlndDltl 1amdus bllcell ile a:ı•hdar ohmmL 
81111 taY!Qe etmlftlr, 

KllDllas lıllc.,,.ın ~ lll'tbr. 
mak •h•emcl•Jrl l'taemclul u enel .e,te. 
dlllm sf1ııl malasurlar dola,..Ue tınak1rl edL 
Uyor. 

ıı:ter kundus blloell ceTherfnden. yeni bir 
bilff•, - mbrap ~ l9ldlde - iL 
Ut.de edlllıw-. 1ıam ,,.,. ........ da ...... 
dtUderballll ...... ~ 



• 
m HABER - Alcfftm poatuı 

Buın Kuruma 
lıongreıal 

1-ta~ln.ll ~ Kurı.ımuııdl,p: 
'I rJnclt.qr»t a87 t&rAıJDde ,ıo,.._ t1t. 

ıs : 
8 tLKTEŞRtN - 1937 

j 1 ı :ı: z I' 1 fi :il ~ ı$!!I 

lrıamvaqlarda tehlike va1-: 

Bir vatman diyor ki : B...m 1'wı.ımu VmumJ beyetı, ~ u. 
~ ~-~ ~~ DiT 
cuma Jrt.toU ..,..ı u.ao • ~· " Kazayı yaptığım zaman 

Xethltçf eçmek için balduğumuz llSPlfla e!~:f. ~ı:::~~Qs=:~: 8r8 ada uyukluyordum ! ,, 
ıÇDk mu~allak ı0Jduğ.un.u •lr•I Dk Y.enitlni olacaiJm4an elkie'nin hW.O 

Tal&t plJJ 1 adamlarm rol~ olabilir, ofa.kat bunların y,Pktıır. T .. Ala" '~Una. a Şirket bizi, gece ı 2 saat çahştık-
Hcr ikisi de utaoıyor ve _yC.z:ümü::c iıt.' :ak 'e-ecekri f.Y1J. ıa.yrı ~hır, Mflı rJ:YAT/t.OLAR: tan ıoora Nh•bfeyio •~krar çahşmaya 

~kAmı)'9rdu. kemeler bile aıd P.ir cUrı:o.ü j~~nler. 
~a~ devJlm ediyordu le, cUdiaı şqiklerine .ayni :-euy~ er .. ~ T.EJ'EB.AŞI DJU:M KJSNI meebur ediyor ,. 
- Mademki utanıyorsunt!z, l:t,'r J:la. ?ll#ler, .hJ,Jb\lki bizüo -~~ a 8 ... 10 • 1911 PeqeaJbe ıti- - Narı• 8afmlfettlf:ljlnln nazari dikkatine - . 

ha bu ~leden bahsetmiyclim.. 1n- liste, iıeırkes içi.o ayni ce.U,YJ deq-•'.t ~ lÜ •kfaını Mat 'P,JO dJ BwıdM döct be5 ıeün evvd Altın kalkı~maj( ona acJetP,: ''Git brrkaç kiılf 
ı~a1lah bundan sonra j!ahji sık görÜjÜ· :ldecekt'.,r, ılCU'R{J GO'.RVL'TC Xorlıe~i ~aldralda bir tt~ay ku.uı C>J•u. Bu eı: ve öldür., penfe~ değil midir? 
rC-. J;lcrhangi bir .i1'~;.)".t1.Cıoız Qhtrsa 18-:asm v"l9t kuaı_ım.a.k .il&ere OJ':t.J)'.J 3 !>fR1ıe 16 tablo. J~: bnyı )'•J*l .SŞJ p.uıaara1ı val#JM.n Ya- Nitekim b~g Altın b;ıkkaldaki kaza>1 
ukad.q ıKöseyan vaı?ıta!liy~ bana mil. b,ir prcnaip ~ıw -~nı anlıyar.aJs ~Türkçe M. ;§ilk. flr matbaanuu cdeu)ı fU f'Y&m hay. ya,rtıiım 'sabab •raba üzeril}de uypld" 
r•caat ~debllirs'ni.% .. Ondan baıkasının dedim ki• rii. t'et N&dJ eti y.eu yıJu!.9 anJattı: 1 yorduna. Çünkü o gece tam on iki ~ 
.,.. ...... rine kanmayın.. J - Arkada§ Hra,sm ,liifündülderi • • • - iVatJIWlı.r uı:a yapıyorlar. diye çalışmı§ ve i§irui bitirmiştim. Paı·dos e~ 

Misafirler tcJek::Ur ederek ayağa gayet doğrud\lr. tleride her),ıangi 1;fr 'IDSJU FRANSIZ Tl:YATftOSC' ı§EHlR yaı:ıyor.sımuı:. Nuıl yapJnUınltr? Vat· mek uzere depoya gclditim zaman be; 
kalkmıJlardı. ı me&ele _sı.lc!ığı uman mcswiy~ b;iı:e TlYA'DtOSU OPERET XIS!ı(J man1ann ıne ~ait altında ~alıJtıfını bi. amele arabasile tekrar işe ~ıkmağa :rııe" 

Hraç her ikisinin cllcı.=.ni sıkaral:: yüklenccekt:r. Bu itibarla gcrcl: bize liyor r:ıusunuz? AlAka:!arlar bu~ıu hiç bur ettiler. İ~raz e~ek istedim. ıciı' 
- t'Şa§tlacak ·ıı· d.iyardu .. AD.Un ak • verilen vazifenin, gerek kara Jister:n 8 • lO • 937 P~ günü alcpmı u. tahkike lüzum görüyor!ar mı i dinler? '1 e nıhayet ttte mukadder~ 

IJm adam öldürmekten bıahsoden adam ~ümullerinin s"11 rahatle tesbiti tazım • at .20,30 öa TOKA J{pn'le'1J JS perde. N d ğ' l . ., 
0 

h ld b .. 1bet. Kaıayı yaptık. 
ı ı.. k d 1 . . d' y e gezer, e ı mı. a e en soy· • b . ,,ti 
ar yU a ar utangaç o ur mu ımı§, .ye dır. azan Edv.ard '.Burde Türk"-l'Si 1Fikri r . d . d .. ~ . b . 1 Sık sık bu ltabıl mec urıyetlere u6 

1 d -:s- ıyeyım e sız e ogrenın, u vaz ıyet e L " •• 1 k bii 
1 

1' 
or 11.. Neticede, (Cag- adamarti) gazetesi 4dil. aı~ ı d 1 la 1 .;J~ "ğ . 'YUI vutun ~atman ar pe ta o a 

11 ca ar ve mesu o n ar _. o rentın. .M 
Jtös~yan arka~~lar,ı tıam.xoa .§U ma· 1 batmuharrir,i ekalliyette kaldığından .. . birbirin.:icn feci kazalara ıebep ol~ 

zcrette b:ılundu: kara•; te meselesinin 'cra komitcain • Vat~rın ~ıflllJ muddeti hemen n.unzettider. Ş!mdi kabahat kimdedi~ 
- Kendilerini kaôul etmek .:lutlün • c1e tekı;ar müzakeresine ekseriyeıle ERT1JCRt1L SADt TEK hemen tff'lcetin keyfine bağlı gibiclir. 8unu lütfen ıiı: tak ir eainiz. 

4e ibl11unduğunuıdan dobyı §&ıırrnı§. kara:- verildi. l}SA_sen icra .ko.u\itesi ;ay· 4r.aıı. s.ır.a.~. tam on iki U J\t ~ahtıp ar. Vatman YaJ'r sözlerini bitirdiği ti 
]ardır. 'Şimiiki v,:1,=rctlt.:r;.e i>al:ma - ni gece toplantıya davet eClildiğ inden IBu ~ (f:kybelkılia) ttk ~ydos eedcefimj~ unacuı bir irade ~ htyret i~nde kaldık. ~er bu~ 
yın, ikisi ~e nsl;ın yl!r&lidir ve ı;öz - me .. ::l•nin süratlc halli ka1H o1acaktı. yarın gece (Büyilltde-ı ( f) "ıkar: V~tman yoY., paydos edemez 4f>iru iıe, meıelc fj9.den mühim ve ıİ. 
ler.lnde d~!llrlar •• .:Ben "falet cdç,r.im. üçler komisy onunun topl::ntısına bu nı) de Erkekler 40 ım. ısin~. Çalq.IJıt,ya devam ediniz 1 mühimdir. Demek oluyor ki tir\t:et ~ 

- t)y,le .ise meşeJ~ tyok,, 'iyen Hras. ı:uretle nihayet verilm'şti. emisyon dan sonra' azarlar. On iki saat ayak üzerinde çalıfmış ro .noksanından işlerini geci bıra1' ... 

~~ ~~~~ ~~~~ au~~~~=~~i u~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~o;J~an~b~k~ri~aim~ı;d~a~h~a~f~a~rlia~ç~ailı~~~rri~~ ~~Jm~~h~~m ~~ 
du • alt katır&~i ,gante 'dar~1ıanefi.ıııe • - ! çalumaktan bitJ17.i§, tUf.§\lY4 Q.ö~ 

On1er cittikten "Onra, fikrimi sordu: dönmüş . .ben de Hr.asla tcltrar ,..ınıı: t SH IRLE v ı91J,rjndcn ı.ıyku ~ ya~lara ,.,, 
- :!riyan dldamr bUmrn.ı 2mma, gens kalmı;ttım. net ~tırıeJncn hiç de şekinm,iyor. p hf 

tal~~.e it' mat ~dilebilir. l>teki pinoğ. Hr.a$ elimi 'Sıkarak: ~r tilıni eıı-ee1t • Mikk !9MMNU ltnıariW de her gün, her saat t.iı:'birinde:ı k"" 

ıµ ı.Jı.me be~iyo.r .. JlillbUki ~ıoJ:>ıe Chıha _ rre el(klir ıedet'İml ~a, anla. Ze.1 ngı·n "'OCUgl/Ju · caeiaıara oahit <ıtmağ~ haırrıan~ 
tOydur.. 4stediflnlız yola .ctevkede11ili- dm ve bana .ınilAheret ıctün, diyordu.. '6· l ·~ 1lzırrAır. 
ne, dedim, :JJras bana hak veridi. - :Evet, Ckôim., NQa ~ etlnek ~"' sözlü son film l ile kıyas ~lemez. htanool belediyeai 'IC Nafia bat .J 

Tedhiıçi sc,smelr üzere bulduğu - istcöiın. fakat bakild ımüUjını bir Ba a''fiı;.amdao •ttbnır.eı..o lettif!ilt bu vatmanm if~atı etraf"" 
1.. 'Ik · · 'b' •v J .,. ~ derhal ve etraflıca tahkikatta ı.o..Jun~ mıu usu un ı ıoot <:es1 ır.ucı ı .m.e.rn , tiirıü anlayşmodt.m. s uu 

nun.;yet olaıuJtU. Şimdilik Köaeyan _. !Bunda anlamıyacak ne var, W· A R A y tı.Jkın NY•.tının tehlikede olup olnı' 
ile •-,~1-- ~-r~ 'b' ·ı. t k .fını Jrıeydını rıkarmalı v• eğer ~ '°"''""LK - -~_,,..,n gı ı ı u namze a. 7lm.. GörUyorıun, ':tcarali8tenin tanzi - ,.. ' ..ı 

tık Slnema•ında bir :vuiyet ıvaraa tramvay •'rtetini.., zanJ!Uj · mini kimae üzerine ıalmak ıiatemiyor. r 
Bu us l" .... tı."ka d d k t : ·rrm.,... ..,t... ı h ı kt T-·-"- f .daha bu ""f§İt bir cilrette bulunamay; •ı u .... uı cvam ~ ere uç Erivan, Tiflise, Tifüs Cenevr~e .. JCe_ "" -® -.ıau§ anna maz ar o aca ır. una ~ .. J 
~ r a ~,r muı..:ı. . . . J'l'ğ' s kadar §id.detli bir ceza ile tedip etıl"' b'11l rar ın a J8 r.aı;nzct bulmu_§tuk. nevre ôc bize havale côiyor •. Dünyanın H"l'nmıt ıevı.ın ı ı ı ve HIRLEY TEMP 

Bunlar hakkında .;ıyr;rc. ,ariz Jmik ıtab· açık 'özü 1i~ miyiz: iki herk~n b'ın- LE'ıia tebnsümti, büto:in İstanbul halkını SA· ,._di_r·----------~......-~ 
~ ı«ir-iJ~ aonra bunlardan ;aJ dığı mes'uliyeti denıbtc edelim.. c- ltA'f: linemasına koıturacaktır. llbetcn: FOX K1myager ....-( 
tısı ihrıı,. cdı"Jmı',. eı:0 ' -Jf • "Z d ITOUBNAL son dUny• h•~o.diakr'i. 

~ v • .:4.oue ,.am lôl te ra komitcainde ~abü bunlıın s0yliye • " 
hw; '"·---dı' t.."'Jm-· -om~t "- d' .. 'n.-u1rlara tenzilatlı Hathr: 20 ve 25 ikuru•tur. Hu··sameddı·n 77 ...... ~ ~ ·ır- ın 1 e ıaen ı- mcm, fakat dü,ıüııccleriıni nçıkça sana ....-- " 
~M~~c~mwı:'f~~d~.~ a~~~bh~~~zury~tu~~ ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yattan :bahaıuna ~ ol11a ıvcr,ileçck emir ğil ani?. Bugünden A • s • d Menimin ilk 
lcri bilat dd'"d üa .i2 itiL-- srı ınema a L::-::k "'-1 .... ere u e1.teçck on iki fe- - Grası öyle .. Yatnız bu :ldüıUnce • uunıp .,..,.u s-

Taırı idrar tahJili 100 kuru#' 
BiJAAa'IJll Uklillt. EaıinörıU ~ 
Ye Eytam Bankalı karpem~ b ... ~i lrı-Wnuptu. lc~.ne jiştira1t <Ctmiyorum... 2 taheaer, 2 büyük filmden iblırWt fmalade proaı•n 

Agobun ,.en 1 - f:Iangilerine? Yıldızlar yıldızı GörülmemiJ ! Biri.-ıei aef•: Bey hanı. 

eiJ UlArJ ı5. - Karaliate iti ~yle cüdin~clde P O L A N E G R J H lE Y G O Ş O 
re ·~·I bırakmakla bUylilc b"w ıme1•.utiy« altı. Din....,,_ .. •iu JOHN CARROL ve ROD LA Satılık yeni 

apartıman in :ualiıtey,i tar.zimc ve tedh!§Siled na girmiş oluyoruı:. ICenevrenjn miek • M A z u R K A ROCQUE 
t'. aba memur olan ü_çler komiııyonu tuôun6a 1öir saniye lbile byl>e&:lmeme· tıarafından oynamnıf 'büyük 

Hra~uı od.asında toplanarak JtcJfctti • si utenniyor, lia1bUki ara4an üç gün §abescri ~a filıni İ8taiıbul Ak.sa.ray Pertevrsl 

~ usul uy~linde ~iJc:ı l2 t~dhiJ· geçtiği halde "b:ı: bu aa'hacSa 1heniU lnanılauyacak ıey, fakd .h.ıokat; O ubaliye 15 ku .... a 
çi ı..kltınla alınan mt!lımatı P1l defa --ır 

Yal Ctktebi kar§ıstnda 'P 
mil J>&§a. :mahalleslııde Selim p~ 1 

lrafmda 31 No. lı Uç bu,Çuk )at J bir adım bile atmış dewJiı:. 
olarak bir dıt:a gözden C~-tı neti· 

;; -~ ,. ., ~· i . - On "ki ttdhiJÇi •esmek kolay -ifi: .._,e ~"' AlJ lilc :Ii&teyS: icra komitesine s 
midir?. Bu hafta SAKARYAsıoemasıoda 

btıMa 11~r Oda bir katında <1ött " 
içerWnde terk<>!, elektrik hava f. 
:viılatr muttemııttı havidir. lst.el<I 
rin ~ele oturanlara mtıra.caatı~ 

v..e.rmefi lkararlaJtırmıJtt. • 
:Karalisteye gelinc:c, 't>u busu~a ba. 

.zı yeni müJkül&t zuhur rtmiıti. (.Ca· 
ğamadard) g~tet.: ~~~ ka • 
ralweni:ı de d_e.rlı~l .tı\n~j Ye .ı: 

Uti~a 'b31&rnum lttihatsı erkanının 
listeye 'th:Wıı,i .iıtiyoı:pu. 

Jha~ b~ ını~lfif Jıt ,e4=7o.r., .bta • 
listenin ~e a~e ~dil~ 
memeeinl, tı"r iki rfu, uhiz- edilmesini 
fıtiyordu. 

1Jrı~n muhaleJct= üz.e.r.i.'l~ .Şavarı 
dedi ki: 

- ~vrt 211ıfi.kui :ile 1mnbul ıi,. 
ra 'komite-. bu itin 1bir an ev.et tkma
lhıl istiyorlar, halbuki siz, -ortada hiç 
bir makd M!l;>ep yoltlcen ltbirini isti ,. 
yorsunuı. 

Hra,, lt.t.m-..n atılar•k uvap verdi.: 
- :V ıerlleo k:u-.trlJr:ı ben de bıiliyo .. 

n:m .. Bu i~:n tehirini SıtedığiT.e göre 
bUnda her >ta•de b·r sebep •ardır. 

- Öyle ise &ebebini söyteyin de biz 
b!lelim •• 

- Ben bu ınıesdcr.=n icrA kom 'ttıoio. 
de tek.t:ır .ınilıaktreı:ne taraftanm. 

- Niçin? 

- Çünk\i verilen kararın tcf sirine 
ihtiyas hissedlyonım. Bizden bir li"te 
isttnJyor. Fakat oıü.=ycıi tcs.O:t e!jiJ. 

rmmiftir. l l•tenin tln%Hninde ne ıibi 
eaaılara istinat cdeccğiı;. Y.ani alclQ • 

~"' fttilı.at,ılın liıt.eyc 2.1i geçir«e· 
f.ız, )'oha muayym bir ıuç ~leyenlerin 
IN'.P 

- Ta\,li rauayyen bir su, i~leycn • 

Jcri ! 1 
- lucıaa derecesini kim tayin ede

cektir. Herharigt bit h&diMde bir çok 

- Doğruıunu 1iôylcmck 1hımgelir • 
se, ben seçti~imiz tedr.~çiler'in bit' it 
göreıbileceklerini bi~ te z:annetrniyo
rurn. Bunlar !daha itin mahiyetini til· 
aıiyor1ar. Herhangi bir mecliste irat e
dilen hir nutuktan beyceana kapJlarak 
belki ele orada bulunan hem,eIT'le:inc 
caka yapmak üzere baZJ genÇter taıkın
hk cser.i ,göstermiı olabilir. 'Pakat bu 
gensler.in Avrupa gibj 'Uir -yerde adam 
öldüreccklcrr.ni doğrugu a1C1ım hiç kes. 
uniyor~ .• 

- Demek üç gündcnberi boJubo~u 
na mı çalıJıyoruz? 

- Orasını '}'.akın zaman .g&tereeck
tfr. 

- Senden bir şey r!ca edeceğim. Bı.ı 

mesele hakkında kra komiteııine bir teY 
$()yJememenj .rica ederim. 

- O huıutta müatrib olabilirsin.. 
Ben bunlan h:.ıı:u.si surette sana <töy • 
lüyorum. :Oıt t:ırafı ,ser(n bikceğ"n 

iştir. iateaiğin gibi idare et .. 
Hraçla bu ifled müzaker.e ederken 1 

Ha.nriy.ct i,cr:ye ıire,: ve heyecandan j 
titri~n b:r seıle: 

(Devamı var} 

VERA XORENE VE PIERRE :RlCHARD WlLLM 

Ç Y 
e Zengin ve hareketti 

arın 8 verı filmd~ zaferden za. 
fer-e kc>Juyorlar. 

Tashih 
T, C . .V~bs BUkUIDta ,24~ 

1 rllıll vaziyet UA.nınm aktif ~d• iJ. 
bOnolan yelrbu U00.000 Ura olacak_~ 
se.ııvea 3.ooOOeo ol&ra.Jc buıldJftılC!an " 
btunur. 

l>Urikü Rusyanın bütün r.tikat ve sofulukları .. Bir entrika.. B!r ihtiraı 

BEYNELMiLEL Y ANKESiCi 
BUGDN 
iPEK 

FERNA ND GR A VBY 
E OV 1 G F BU iL J, ER E 

· Merak • Heyecan ve ne,-e do~u bir film 

Sin emasında İstemiye ülemiye yankesici o~an meşhur bir Avukatın etıe.-J 
gUltloçlO, heyecanh maceralazı J 

Mauriee Chenffemln 46 AŞK RBSIO O~Dl ,. "ŞEN DUL ,, "Nete j\ e,, I 
Namındaki 3 fllml h•lkı ce· it ıtml•tl• P'akat bu senelC 

Tqlne fOml ile leü· Sinematı MlOftUftUl.111" 

vım11 Ser•erı müı:dekipuattni•k· AKA R y A ıaıı btkufr\un• m•"'' 
pölıftdan itı1W"tn bırakacaktır. 

1 1 
f 3J • • n 

•• OOLMHVI ve EGLBNlllYI SBVltNLBR iÇiN ·~ 

1 
Gazete.si olmıyan bir gazeteci ÇiFTE KUMRULAR Glhillmemlt bir seTJıme 11-'I 
, 

Parası -0'm ıyan bir milyoner Neıeılne doyulmıyacak fi 
kızı mevzu ,J 

1 
NikAhhıı olmıyao bir nikth (l'r ..... -.J Zevkine kamlmıyacak bir~ 
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Furn· 
lar k ıye, cebinden birçok fotoğraf-

çı ardı Bu 1 k . . . . k hlki-· . · n ann e serısı, ıstınta 
... ının ua tnt.ıhab· 

1 
" nından çı'ltildığı sırada 

ır er ta f d tanclcrd" ra m an alınmış enstan-
ı. 

Hizınet . 
çıye sordu: 

-Mat 
dıkları rnazeı ! Bunlar arasında tanı-

" nız var mı" 
~adın b : • . . .. 

den D' • ' u rcsımlen bırer bırer goz-
.. crırd'k _ :r 1 ten sonra: 

di. liaYtr efendim! • diye cevap ver-

Polis h f' §tna: a ıyesi, kız mı§ gibi, arkada· 

-liayd· .. ı . . 
delirn. B .1 oy eyse, J or]'un yanına gı-
lak ol elkı oradaki taliimiz daha par

ur. 
-tnı 11 Jorj'un ~ ah efendim. Fakat maalesef, 
Fur ~ozleri pek iyi görmez. 

nıye kalkt -p ı. 
laade al ek ala, matmazel. Sizden . mü· 
ha lora alını. Yani, §ey .. Bir kere da
dı lllt? Yını: Unuttuğuı~uz bir ıey olma-

ledi~ Ben mi? .. İşte bildiklerimi söy· 
till'l? Ya ... Bundan fazla ne ıöyliyebili-

d". Eliz, b . ... unu samimiyetle söylüyor-

"lf··-. Pek aı· Ali 1 1.ıtüYil a.... ah razı o sun .•• 
bir ~ey n .lllöayö Puaro ... Affedersiniz, 

p nu. arryorıunuz? • 
. ııaro h k' 1Çİnde d ' a ıkaten bu sırada, odanın 
§eye ba.:laııyor, ve merak edilecek bir 

_ E ıyormuı ıibi dikkat ediyordu. 
tıyoru \ret ... Bulamadığım bir teyi a

tn. 
-~e? 
- Fotow akraba granar... Madam Jiz:el'in 

b. sına ait . U'İne b resimler ... Bunlardan hiç 
Eliz ~rada rastlanılmıyor. 
- ızahat verdi: 

b" Madamı ·1 . ıt ki_şiyd' n aı esı yoktu. Dilnyadaı 
l> ı. 

1.ıaro atı)d . 
-ı:r ı. 
- ır kızı vardı. 

Evet, . . 
Eliz ... •ahı. .. Bır kızı vardı 
h • ıçını rektı" 
.ı-uar :r • 
- p o, ısrar etti • 

eki ' 
- A. 

1 
' nerede resmi? 

b· n atatn d 
b ır .kızı vard a ım efendim. Madamın 
trı ~Örüşn/' Fakat uzun zamandan-

ltiz uyorlardı 
ltild metçi, eU • : • 

c ha.vay k ennı manıdar bir ~e-
1"ı.ırn· a aldırdı. 

ıye· 

::: ~~8r1°olur bu" 
.,. .o ılın· . 
"'"Yet ıyoruın M ttıi Rençnı. · . a.dam bu sırada 
·ı}· llcllti e

1
': Galıba glizel ve fakir-

tınırrı vlıymiıı b Ik' d -u . doğ ca., tal"b :r• e ı eg- mıı. 
lrn an Çocu .. 1 

il evli değilmi~. Tabii, 
çe :111!· l\fad:un istikbali için tedbir a
te~e .hkalan illa geline~ hastalanmıı çi-

sind:c ~~lrniı~i''. Az -~~ha ölecek dere
nu guzeıı·,_ yıleftıgı zaman kendi-

n Üz . ı,,.ten aşlı:! erıne l eser kalmamış. Bu-
l\f ada ... be .veda delilikler, elveda 

-.. ,.,. '" ır · k t"'k rclti b" ış adını olup çıkmıs. 
"' llı ' Ut" ~ "'tnıı ll'ı un servetini kızına bı· 

Eliz: 1Ydı? 

C\r)"- 1'abii 
ll'ıe adına bır~.k~ dedi •. En yakını olan 

bırak ? az da ınaan servetini ki-
olarııa ır İnsan k • 
d tr he k ' endı kanından 

all'ırıı dos;ı esten ziyade hatırlar. Ma 
Yaşı arr yoktu D · . Yordu. Biri . . aıma yalnız 
tırası cık arzusu, gayes' .h 

Paraydı B ı, ı -
mezdi. p · aşka bir 'ey dü ü 
daha Qolc ~ra kazanmak 1 Daha i hn
Ü'ıtelik azanmak !. ... İşte bu k da ~· 
ho§lan az da sarfederrJi L"k a ar .. 

tnazdı, · u sten hiç 
-s· b . ıze de bir · 

erıni.z " mıra5 bırakm H ar mı'! ış. a-

- E;" t na k e , haber verd'l llrşı d . ı er. Matla b 
lier aıma cömert k'b m a
. sene, ın · 1 :ıır davrandı 
ıkranıiy aaşımdan başka b.. .. . . 
ka e Yeriyordu D ~ • uyuk hır 

l'"§ı •on d . ogruau kend' . 
F' erece ıni ısıne 

urniyc: nncttarrm ...• 

- Şimdi ıizden 
tniltmazel ! • d . ayrılıyoruz artık 
larla da b" cdı • Geçerken ka 

P ıraz konuşacag~ ız , pıcı-
uaro ark · . adaşına: 

-Sız· 
d ısterıen' 'd' an heme . ız gı ın. Ben ark 

n Yetışirim d a· aJllz. 
- Na 1. . - e ı. 

F 
81 ısteracnı"z 

ur · · p ıııye uzaklaştı. 
uaro, bir k 

.tukarı YÜrı:.idü ere daha, odada, 
. Sonra bir koltu a 

d G .. leri Eliz'e çevrildi. 
u. oz 1 d usır ve zeki göz er karşısm a, 

d
Bu m k şaşırrmş gibi göründü. 

ka ın. azıcı 

Soğuk bir surette: 
_ Bana başka sualler mi sormak 

istiyorsunuz? . . 
_ Matmazel Jııel ! .. Hanmunızı kı-

min öldürdüğünü biliyor musunuz? 
_ Hayır, efendim... Allahm huzu 

runda kasem ederim !:i hayır. 
Bütün samimiyet iyle söylüyor.du. 

Puaro, onu bir an göz hapsinde tuttu. 

Sonra başını ön~ne eğdi. 
_ Pek ala .. Cebavınızı makul bu-

luyorum. Bununla beraber bilmek baş
ka şeydir şüphelenmek, gene başka şey. 
Böyle bir cürm:.i işliyecek bir insan 
hakkın.da fikriniz - kelimıye dikkat e 
din "fikriniz" diyorum var mı? 

_ Hiç bir fikrim yok. Bundan poli-

se de bahsetmiştim. Yok. 
- Polise başka türb. bana başka tür 

... ' 
lü cevap vercmezrnısınız · 

_ Niçin benimle böyle konuşuyor-
sunuz efendim? Ni!:İn bu tarzda hare -

ket edeyim? 
_ Çünkü bir insan resmi bir polise 

başka türlü, hususi bir polise de başka 
türlü cevap verebilir. 

Eliz: 
- Doğru! dedi. 
Yüzünde tereddüt bclirdt. 

Düşünüyordu. 
Puaro ona dikkat ediyordu. Ona 

doğru eğildi ve .dedi ki: 
- Bir şey öğrenmek ister misiniz, 

matmazel? Benim mesleğim bana söy· 
lcnenlere inanmamağı ~mrcder. Bilhas
sa şehadet kuvvetli esaslara dayanmaz 
sa ... Benim şüphelerim bir şahıs üzerin
de temerküz etmez. Sonra şüphemi o 
ıahıatan kaldırarak başkasına çevir
mem. Evveli bütün dünyadan şüphele
nmm. Uzaktan yakından maktulle a
likadar olan herkesten. Bütün ounlar: 
mücrim olmadıklarını bana ispat etme
lidirler ki, nazarımda ~üpheden kurtul
sunlar . 

Eliz kaşlarını çattı. 
Hiddetinden titriyerek Puaroya 

baktı. 
- Yani .... Yani benden mi şüphelen 

diğinizi söylemek istiyorsunuz? .. Yok, 
yok 1 Çok ileri vardınız doğrusu! İnsan 
bana bu sözleri söylemek için dünya
nın en ahlaksızı olmalı. 
Şişman göğsü, heyecanla , halecanla 

kalkıp iniyordu. 
- Hayır matmazel Eliz 1 Haııımr

nızın katili olmanızdan dolayı siz.den 
şüphelendiğim yok. Katil, tayyarede
kilerden biridir. Siz, onu ellerinizle öl
dürmüş olamazsınız. Lakin. cür>:iınden 
evvel şeriki cürüm olmc1mz muhtemel
dir Belki birine, madamın seyahate çı
kac'ilgına dair maIUmat vermişsinizdir. 

- Ben mi? .. Katiyen .. Yemin ede

rim ki hayır! 
Bir müddet, Puaro, kadını, gene sü-

kut içinde tetkik etti. 
Sonra başını sallad': 
- Size inanmasını: sok ister.elim. Bu

na rağmen bana hiç bir şey söylemiyor
sunuz. Hayır, hayır 1 Beni dinleyin. H er 
cürüm ayni hadiseyi arzeder: İstintak 
esnasında her şahit bildiği hakikatin bir 
parçasını gizler. Ekseriya ve hazan da 
hemen daima bu teferruat ehemmiyetsiz 
dir. Cüı(imle hiç bir alakası yok gibi gö 
rünür. Fakat, tekrarlıyorum. Esrarın 
bir tarafı, daima gizlenmiş olur. Emin o 
lun ki bu kaideye istina teşkil etmiyor 
sun uz. Hayır, hayır! Red ve inkar etme 
yin. Puaro, ne söylediğini biliyor. Fur
niye'ye gelince o size, her şeyi söyleyip 
söylemediğinizi sordu. Siz o sırada şa
şır<lmız ve müphem bir cevap verdiniz. 

(Devamı var) 

u&2 sene ev,,eı bugU 

-----------------------...;;... Zalim 
Mansur 

Oğluna nasihat
lar verdikten 

sonra Mekkeye 
giderken öldü 
Adet yerini bulsun 

diye cesetleri 
astırıyordu 

Emevi halL.'eııi Mansur, fazla yaşayama. 
yacağım anlayınca, veliaht yanma çağırdı 

ve ona §U nasihati arı verdi: 
- Bugün yapılacak bir şeyi katlyen yarma 

brrakma. Halkı da, orduyu da memnun et
meğe çalı§. Ceza tayin etmek huııuııunda. hiç 
bir zaman itidal haddini tecavüz etme. Hiç 
bir zaman devlet hazinesini boş bırakma. 

Yapmak istediğin her şeyi bizzat kendin yap. 
Halk ile temasta bulun ki onlar da sana 

iyi naslhatıar versinler. Ahbap ve akrabala. 
rmı ihmal etme. Kendilerinden aşa~ ola.nlar 
tazyik edenler en kabahatli insanlardır. Bir 
işe başlamadan önce o iş hakkında uzun 

uzadıya dUşUn ki dü§Unme ve muhakeme 
insanın meziyetlerini göııteren birer aynadır. 

775 yılr 8 llkteırın gilnU 1162 sene evvel 
bugUn Mansur oğluna na.ııih&tlarmı verdikten 
sonra Mekkede son nefesini vermek Uıere 

Bağdattan hareket etti. 

Fakat Mckkeleye varmadan öldU. 
Yirmi sene hUk!ımeü bU)i.ik bir muv&ffa

kiyetıe idare eden Mansur öldUğiJ zaman 
etrafında bulunanlıtr orıtda aüratıe mezarlar 
kazmajta. başladılar. Kazılan mezarların sa
yısı yüzden fazla. idi. 

Mezar kazıma işi bittikten sonra bir tane. 
sine halife gömüldü. Gömllldüğü belll olma. 
yacak, dUşmanlan ıaşırtıtacaktı. 

Mansur öldUğil zaman hazinede kalan pa
rası, devleti on sene idare edebilecek kadar 
bir yekun tutuyordu. ÇUnkU halife hayatın. 
da çok mukteıılt hareket etmiı, ıııı.rayında lıı.. 

raflara meydan vermemişti. Yıılnız yukar. 
oa ıcaydettlğimfz ı;ıgıuna. Yl\P.tıgı sop nasihat 
ile kendi icraatları arasında müthi§ tezatlar 
me,rcuttur. 

Burada yirmi sene saltanat l!llren Man.su.. 
nın hayatını anlatmağa imkA.n yoktur. Yıı.l. 
nız birkaç vakasmdan kısaca bahsedelim. 

Mımsur, zamanında hafiyelitf icat etmiş, ve 
bu hafiyeler! memlektin her taratma dağ"ıt. 

mıştr. Hafiyeler, bUttin istihbarlarmı kendi. 
sine bil~ir'.yorlardı. Bir aralık bu haffiyeler 
esassız ıftıralarıa birçok kimseleri lekeleme. 

ite başladılar. Bu raporların teııirl ile Ha.ııanm 
torunu Mehmet Mansurun intikamına hedef 
oldu. Mehmedin iyi tabiatları halka kendisini 
sevdirmişti. 

Casuslar bunu Man..'lura bildlrince halife 
Mehmet ile 1 d . 1 . tar eşı brahıml ele geçirırıeğe 
karar verdi. Fakat Mehmet. yakalanacakla. 

rınr haber alıı.rak kaçma.ğa muvaffak oldu. 
Bunun Uzerine Manııur Haşim! aileli.inin baŞ-

lıca erk!nr ile reisleri Abdullahı ve Hazreti 
Osman ailesinin nisi olup kızı İbrıı.hlınin 

nikı\hında olan Mehmed • fil Osmanı tevkif 
ettirdi. Zincirlere vurdurarak KOfeye gön
dertti. Orada bir kaleye hapsettirdi. 

Mahpuslar zulUm ve i§kence içinde ltlr 
mUddet ya,adıktan sonra öldUrUldUJer. 

Kaçma#ta muvaffak olan Mehmet de takip 
edllcrek biltun maiyeti ile öld!lrllldU ve ce. 
setleri adet yerini bulsun diye ruııldı. 

İbrahim de Mehmetten sonra kendisin! tıı.. 

kip edenler tarafından okla öldilrUldU. Men. 

supları işkence ile can verdiler. Evleri yakıl. 
dı. mıwcudlyetıerlnden yeryüzUnde eııer br. 
rakılmadı. 

Mansurun yerine geçen oğlu Mehmet, ba
basına hiç benzemiyordu. Baba.ıımm hapset. 

miş olduğu dtişmanlarmı serbut bıraktı 

hatta birçoklarına bUyük memuriyetler ver. 

dl.. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
anıca 

resşanı 

Kadınlara 
hikayeler )· 1 

•l!ll!,. 
' 

OR~!na.:ıon mektubu \ 
Alçakça hiyanetlerinizi haber al. 1 

dım vesizinle bütün münasebatı kesme 
ğe karar verdim. Vaktiyle size b"r çok 

şeylerle beraber kalbimi de verdiğime. 
ş:mdi bin bir kere pişmanım. 

Benimle tekrar buluşmağa ve ken· 
dinizi haklı çıkarmağa çalışmayın. 

Çünkü size hiç bir zaman itimat etır,: • 
yecegım. Mektuplarımla beraber fo_ 
toğraflarımı da iade etmeniz rica ede
rim. Bunların sizin g:bi l:fr hainin elin 
de kalm-asını katiyyen istemem. Fakat 
bunları cv:me getirmeğe teşebbüs et -
meyin. Evimin eşiğine ayak basmaktan 
r.:Zi menediyorum. Pastacıda da sizin. 
le görüşmek istemem. Çünkü bu defa 
da, esasen bir iskandal çıkarmak için 
fırsat gözetliyen yeni ve adi sevgiliniz 
le karşı1aşmağa, his te niyetim yok. 
Yarın mektuplan almak üzere, ken.dim 
r.:Ze geleceğim .. Fakat çok rica ederim, 
geçen defa olduğu gibi. odada paltoy
la oturmamam için sobanızı yaktınn. 

Kahveyi kendim pişiririm. Çünkü, sen 
bu işi bir türlü öğrenemedin ve öğre. 

neceğin de yok .. 
Geçen ldefaki gibi likör de alma, 

çünkü ağzıma koymam. Pekala bili -

yorsunki konyakı severim. Bunun 
için konyak al. 

Seni hasretle öperim. 
NECLA. 

Sedakat rehini 
Ferid, bazı tetkiklerde bulunmak 

üzere Amcrikaya gidecek ve orada bir 
sene kalacaktı, fakat Leyla onu son de. 
rece seviyor ve ince kadın kalbi bu ay 

nhş düşüncesiyle ürperiyordu. 
- Ya dönmezse? Ya orada başkası· 

nı bulur severse? 
Ayrıldıklarr gün, Leyla göz yaşları 

içinl:lc hıçkırdı: 

- Tekrar bana döneceğine emin ol. 
mak istiyorum, bunun için bana en 
kıymetli bir şeyi rehin olara bırak, bu, 
ayıı,: zamanda, muvakkkat bir hatıra o
larak bende kalır. 

Bu yalvanşıta o kadar büyük bir 
çocuk saflığı vardı ki, Ferit son dere
ce mütehassis oldu. Ve zaptedemod-iği 
iki göz yaşı, yanaklarından sızarken 

parmağındaki yüzüğü ;ıkardr. 

- Bu yüzük yavrum, !dedi, beni en 
kıymetli servetimdfr. Onu bana, dün
yada herkesten fazla sevdiğim zaval 
lı ann·edğim hediye etti. Sana bundan 
daha sağlam bir rehin vermeme imkan 
yoktur. 

* * * 
Bir sene sonra, Ferit Eevci ği kadına 

döndü. O da kendisini samim hir se • 
vinç çığlığiyle karşıladı. Başını onun 
göğsüne yaslandırdı, sevinç ve saadet 
içinde ağladı. Öptü .. öptü .. 

Ya yüzük? Onu iade edecekti .. E. 
vet yüzük! ! Leyla ona, çok güzel bir 
kutu uzattı. Bu Kutunun içinde, muh 
telif ~killerlde on yüzük vardı. Ve 
Ferit bunların içinden kendi yüzüğünü 
bizat bulmak mecburiyetinde kaldı. 
Çünkü, Leyla, uzun ayrılık csnaı:ında 
bu yüzüklerden hangı'sinin ona ait ol. 
duğunu unutmuştu .. 

Gayet uysal b ir kadın 
Baloya gitmek üzere hazırlanıyorlar

dı. Frakını giydikten sonra. kansının o. 
dasına girdi ve onu aynanın karşısında, 

elb:seıini giymiş bir vaziyette buldu. 
Uzun uzun onu tetkik etti. Ve başını 

salladı: 

- Bu ne biçim elbise şekerim? bili -
yorsun ki, ben bu r.şlerde gayet müsa -
mahakarım. Fakat) doğrusu, bu elbise 

ıde herkesin karşısına çıkmak hiç te 
kibar bir hareket dtği:1. 

Karısı hayretle onun yüzüne baka .. 
rak: 

- Niçin, canım?. 
Diye sordu .. 

- Niçin olacak .. .Adeta çıplaksın, 

yavrum .• 
- Nerem çıplak?. 

- Her tarafın, sırtın, gogsun .. 
Genç kadın dudaklarını büktü ve 

biraz teessüfle mırıldandı: 

- Pekala, senin dediğin olsun, mü
nakaşa edecek değilim. Belki ide hakkın 
var .. Fakat bu tamir edilıcmiyecek bir 

hata değil ki .. işte! .• 
Ve bunlarr söyliyereık, inci gerdan· 

lığını çıplak boynuna geçirdt. 

Ağız 

Tanrı, insanlan halked.crken, kadını 
ağızsız yaratmıştı. Melekler onun et • 
rafına toplandılar, ve Tanrının bu ye
':li ve sessiz hilkiyetine hayretle bak· 

tılar. 
Nihayet, meleklerden biri bütün ce. 

saretini toplayarak sordu: 
- Bu k;ıdın niçin ağızsızldtr? 
Tanrı kaşlarını ~atarak cevıap ver • 

di: \ 
- Çünkü ağzma fena r.ç.kiler alarak, 

sarhoşluk içinde günah işliye<:ek, ağzı 
sayesinde komşulariyle kavga ~ecekt 
ötekisi berikisi aleyhinde söyliyceek, 

dedikC>du yapacaktır. Ağziyle kocasına 
yalan söyliyccek, onun arkadaşlarını 

öpecektir. 

Sema, derin bir sükuta garkoldu ve 
hiç kimse, Halika itiraz etmek cesareti
ni gösteremclii. Bunun üzerine pembe 

bulutun arasından ufacık bir mele-k be. 
lirdi, Tanrmm, gün'C!in kızıl şuaların -
dan işlenen eteklerini öpt~ ve iiY'e de
di: 

- Ulu Tanrı, ya bu kadın, bütün in. 
sani kelam içinde e~ güzel olan "an· 
ne!,. kelimesini nasıl telaffuz edceek? 

Tanrının çatık kaşları gevşedi büyük 

bi:.- şevkatle, bu mini mini meleğe bak 
tı ve şu emri verdi: 

- Kadın da ağızlı olacaktır. 
Bu gün bol bola çene çalan, kornşu

lariyle atışan, dedi.kodu yapan ve ko
calarından ziyade haşkalannı öpen ka 
dınlar, ağızlannı bu minimini meleğe 
medyundurlar. 

Feride Enis 

ı==~=;:iii~~;·;,~;;;;,;d 
li geçmiş formaları il 
i! Gazetemizde De§redilen lisan .f 
55 dertlerinin geçmİf formalannm ~·ı n iki kuruta idarehanemizden te· 

1 

H darik edilebileceği yazılm•tb· 1 
!i Bazı okuyucuların, birkaç gün 
!i evvelki formalan istemelerinden 
H itin yanht anlatddığı neticesine 
i! vardık. Uzun zamandanberi de· 
si vam eden ilinlarmuzda bu gibi 
H formalann iki kurut mukabilin- ıi 
ii de anuk gazetemize abone ola· 
ii ca a!a . ve!" ecegt ya~ mıtb. u ki ·ı .... 1 1 
!: Keyfıyetı bır daha tavzıhe Jij. 
:: .. .. :: zum goruyoruz. :ı 
::::::::::::::;::::::::~:::::::::;:::::::::::::::•--
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Sipahi ocağındaki Lik maçları tiküstürü tanzim edildi 
HllAI · kulUhU yerine Anadolublsar birinci kümeye alındı konkurla" 

Altınordulu Aptullah futbol ajanhğına seçildi • 
Futbol lik maçlarına başlar.1ak üzere • 1nııınıııuım1111ıııtm11ıuıuııın•ıımJ1111tU1ltttıtı1111ıııııııııııı111 !Bu seneki müsabakalarda halısı müşterek dt 

federasyonca davet edilmiş oıan klüp FD O<stddı ır tertip edildi 
murahhasları dün Cağ:ıloğlunda Halk 
paritisi l:'foasmda federasyon reisi Se
dat Rızanın reisliği 3Jtında toplanmış -

!ardır. 

Bu içtimada Galatasarayı Besim, Be
şiktaıı Fuat Balkan, Güneşi Şazi Tez
can, Feneri Kemal, Beyokozu Hüseyin, 
Vefayı Ali Muht.:0, lstanbulsporu Sa -
mi, Anadoluyu Maz!um, Eyübü Feri -
dun, Topkapıyı Ek:em, Anadoluhisa
n da Fuat temsil etmi~lcrdi. 

İstanbul tampiyonluğu maçlarını ida
re etmek üzere ilk olarak m: heyctin:n 
seçimi yapılmış ve bu üç !,,:şilik hcyctı 

İstanbul mınt::.kası rdsi vali Muhiddin 
tlstür-f:lağ tarafından futbol ajanlığır.a 
tayin edilen Altınordu klübü azas:ndan 
avukat Abdullah ile, Beşiktaşlı Fuat 

Balkan ve Güneşten Şzai Tezcandan 
teşekkül etmi§tir. 

Yeni ajan Abdullah, uzun zaman Al
tınordu klübü i.dareciliğinde bulunmuş 
çok ciddi, çalışkan ve bitaraf bir spor -

cu:iur: kendisine yeni vazifesind o: mu -
vaffakıyetler dileriz. 

İstanbul lik heyetinin teşkilinden 

sonra geçen senenin birinci küme sonun 

Vahap 
Şlşll klftbilne 

antrenör oluyor 
Pariste bulunduğu müddet, Rasing 

klübünde oynadığı için Türk spor ku
rumunca profesyonelliğine karar veril
miş olan İzmirli Vahap, amatör klüp-

.. terimlf9.e P,Yruyam™Rcağı için; §ehri· 
-mizdcki gayri federe takımlardan Şişli 
klübüne antrenör olmuştur. 

Vahap istanbulun azlık takımları a
rasında mühim bir kuvveti olan Şişlili
leri hem çalıştıracak hem de maçlanna 
iştirak edebilecektir. 

Yeni futbol ajanımız: ABDULLAH 

cusu olan Hilal ile ikinci küme :?ampi -
yonu olan Anadoluhisar klüpleriııin oto 
matik bir şeki!de yer değiştirilmcri ka
rarı verilmiştir. 

Murahhasların yaptığı itiraz kabul 
edilmediğinden Hilal klübü ~:kte:~ çekil 
mişti. 

Federasyon reisi bu sene de maçla
rın on iki klüp arasırHa gene mi~li kü
meye dört klübün st-çilmcsi ile lıaşlıı -
nacağı ve bir deVTe1,:. tik müs.ıbakdann
da en başta olan dört İstanbul takımı • 
mn milli kümeye ayrılacağr, ger~ kalan 

sekiz klübün d~ milli kümeye giren takım 
ların vereceğir birer 11 le lik maçlarının 
ikinci devresine başlanacağını sC:yleır,:ş 
ise de sekiz l:lüp mur;ıhhaslan o-.ı ikin

ci devre işini kabul etmemişler, dört 
milli küme takımının vereceği ikinci bir 
on birle maç yapmanın enteres.::r. ohru
yacağı gibi kendi takımlarının <la kü -
çük vaziyette ı acaklarını .9ylemişler

dir. Uzun münakaşalardan sonra se
kiz klübün kendi aralarında çalı'.jmalan 
tekarrür ettikten sonra 937-9'32 se -
nesi tik maçlan Ekstürünlin tam.imine 
geçilmiştir. 

Büyük boks maçları 

Y Uf'\ an şampiyonu Vassis 

İki gUn evvel yazmış ol<luğumuz gi- kazanan Tüık yumrukçusu Kiryako ile 
bi - gelecek pazar günü Taksim stadın çarpışacaktır. Buildan bc:şka ayni gün-

J.ı çok enteresan maçlar yapılacaktır. de yapılacak, olan Fahri - Alaettin, 

Yunanistanın her katagork'le birin Kani - Menaşe karşılaşmaları da Kir· 

dsi olan boksör Vassis; sıkı yumrukları yako ile assis maçından daha az heye· 
•. e ayam hayret mukavemetiyle töhrft anlı değildir. 

BİRİNCi HAFTA: 17 Birinciteşr:n 

Galatasaray - Anadohı 

O:ineş • Eyüp 
Fenerbahçe - Beşiktaş 

Anadoluhisarı • Topkapı 
Beykoz - Süleymaniye 
htanbulsp~r • Vefa 
İKİNCİ HAFTA: 2ıf Birinci•e§rİn. 

Galatasaray - Eyüp 
B~şiktaş • Anadolu 
Güneş - Topkapt 
Fcnerbahçe • Süley:naniye 
Vera - Anadoluhiıarı 

Beykoz • 1stanbulspor 
ÜÇÜNCÜ HAFTA: 31 Birinci teşrin. 
Galatasaray - Beşiktaş 
Topkapı _ Eyüp 
Süleymaniye ~ Anadolu 
Güneı • Vefa 
Fenerbahçe - İstanbulspor 
Beykoz _ Anadoluhisar 

DÖRDUNCÜ HAFTA: 7 İkinciteşrin 
Galatasaray - Topkapr 
Beşiktaş • Süleymaniye 
Vefa - E}•:.ip 
İstanbulspor • AnaıioJu 
Güneş - Beykoz 
Fenerbahçe • Anadoluhisat 
BEŞlNCt HAFTA: 14 tkincite~rin. 
Galatasaray - Süleymanip 
Vefa • Topkapı 
Beşiktaş - İstanbulspor 
Beykoz • Eyüp 
Ana.dolu - Anadoluhisar 
Fenerbahçe • Güneş 
ALTINCI HAFTA: 21 İkindteşrin. 
Galatasaray - Vefa 
Süleymaniye • İstarıbı..lspor 
Beykoı: - Topkapt 
Beşikta} ~ Anadolu'ti.sar 
Fenerbahçe - Eyüp 
Güneş • Anadolu 
YEDİNCİ HAFI'A: 28 lkinciteşrin 
Galatasaray - İstanbulspor 
Beykoz • Vefa 
Süleymaniye - Anadoluhisar 
Fenerbahçe • Topkapr 
Güneş - Beşiktaş 

Eyüp - Anadolu 
SEKİZtNct HAFTA: 5 I. Kanun 
Galatasaray - Beyko7 
İstanbulspor • Anadoluhisar 
Fenerbahçe - Vefa 
G:ineıı - Süleymaniye 
Anadolu - Topkapı 
Beşiktaş • Eyüp 

DOKUZUNCU HAFTA: 12 I. Kanun 
Galatasaray - Anadoluhisar 
Fenerbahçe • Beykoz 
Güneş - İstanbulsp;)r 
Vefa • Anadolu 
Süleymaniye - Eyüp 
Topkapı • Beşiktaş 
ONUNCU HAFTA: 19 I. K.ii1un. 
Galatasaray - Fener!Jahçe 
Güneş • Anadoluhisar 
Beyokz - Anadolu 
İatanbulapor • Eyüp 
Beşiktaş - Vefa 
Süleymaniye • Topkapı 
ONBtRtNCt HAFTA: 26 I. Kanun. 
Galatasaray - Güneş 

Fenerba.l-ıçe • Anadoll! 
Anadoluhisar - Eyüp 
Be~iktaş - Beykoz 
!stanbulspor - Top~apr 
Vefa • Süleymaniye 

a~..,..,,.......,......,WGııP.tııııını"ı'mırııııııııı11" 

l'iitanbul 
hir stad 

cihetinde 
yapılacak 

İstanbul cihetindeki klüplerin saha 
ihtiyacını nazarı itibar~ alan bölge baş
kanımız vali Muhiddin Üstündağ bir feıı 
heyeti göndererek Karagümrük ve Çu. 
kur bostan taraflarında tetkikat yaptır
mıştır. Yakın bir zamanda bu iki yerden 
birin.de İstanbul klüpl:rinin ihtiyacını 
görecek bir ıaha yapılacaktır. 

Fenerli Yaşar-
Fenerbahçenın ve mlllt takımın mUda!lle. 

tinden Yapr Mühendis mektebini ikmal 
ederek Ellzlzde bir yazifeye tayin olunmu§ 
bulunduğundan yeni l§lne başlamak Uzere bir 
kaç gUne kadar şehrimizi tcrkcdecekUr. 
f ıymctll oyuncumw:a. mu,'1lffaklyet11 ça.. 

lı§malar dileriz. 

.. 
\ 

-
Memleketimizde gitgide inkişaf eden 

ve büyük bir rağbet görmeğe başlayan 
binicilik ve atıcılıkta, sipahi ocağımızın 
ne büyük bir rol oynadığı malUmdur. 

Bu kıymetli teşekkül tarafından, her 
sene muntazaman tertip edilen konkur
lar bu hafta (10 teşrinievvel) pazar gü. 
nü başlayacak ve gelecek harta ( 17 teş
rinievvel pazar) devam edecektir. 

Esasen her sene, A vrupada birçok 
muvaffakiyetler kazanan kahraman su. 
baylanmızı alkışlamağa gelen kalaba
lık bir halk kütlesi tarafından büyük bir 
alakayla takip edilen bu müsabakaların 

Bu haftaınollil 
maıçDaıro 

Stadyom kupası 
Bu haftaki müsabakalar 
Gayri federe klüpler arasında her 

harta Taksim stadyomur.da yapılmakta 
olan stadyom kupası futbol maçlarına 
bu pazar da devam edilecektir. 

Gill1':in ilk karşılaşması Kurtuluşla 
Eseyan arasında saat sekizde olacaktır. 

Pera ile Arnavutköy arasında saat 
9,5 ta yapılacak olan ikinci müsabaka 
günün en mühim maçıdır. 

Akınspor - Kuleli 
Kuleli mektep takımı bu hatta KaragUm. 

rük stadında Akınspor takımlle knT'§1l8.§acak 
tır. Karac;-Umrllk at:ıdmda bu mevsim henUz 
mağ":Oblyet acısını tatmamış olan Akınspor. 

tutarın Kuleli gibi çok dinç ve ate§ll bir ta. 
kım önUndc nMıl bir neUcc alacağı merakla 
bektenmekted(r. 

Beykoz ve Bc.,ıktaıı gibi birinci kUmcnin 
kU\'VCtll takımlarına ancak birer sayı fark. 
la mağ!Qp olan Kuleli takımının KarngUm. 
rilk stadında da muvaffaklyct1ı bir musaba. 
ka ynpaca~ını tahmin ettiğimizden Akın. 
sporluların llıl>r bfr imtihan geçireceklerini 
Umit ediyoruz.. 

bu sene daha fazla rağbet göreceğif. 
şüphe yoktur. 

Halkın bu sene Veli efendiye • b! 
hassa kosuların son haftaları zarfınd• 
gösterdiği rağbet, bu hususta ıüphef 
mahal bırakmamaktadır. · 

Vakıa, Veli efendi de yapılan at JcC 

şularile, Sipahi ocağında yapılan ki:ıf. 
kurlar arasında, gerek gaye, gerekse tt 
maşa itibarile bir hayli fark vardır. fi 

kat, umumiyet itibarile atı biniciliği s? 
ven herkesin, at koşularına olduğu W 
dar ve belki de daha fazla olarak ~ 
kurlara da rağbet göstereceği tüp?ı' 
sizdir. 

Bu seneki konkurlarda ilk defa ola.rf 
bahsi müşterekler de tertip edileceli 
den, alakanın bir kat daha artacağı tV 
min edilebilir • 

Vakıa, Avruoada. hu nevi kônlrurla.T~ 
bahsi mJşterekler yapınak adet del' 
<lir. 

Maamafih, bizde, .. Steeple - ChafC 
(ağır manialı ve 'hendekli uzun mesafe 
at koşulan) ve ''haies,. (hafif ınarıiJ 
at koşuları) yapılmadığı için mUteşet 
hislerinin, çifte bahisli konkurlar ~ 
tertip ederek, halkın alakasını arttı.rıı>' 
ğa çalışmaları mazur görülebilir. 

Bu seneki, konkurlarda, da, her se~ 
olduğu gibi, başta ordumuzun ka~ 
man subayları olduklan halde, yine 1 

viller ve bayanlar da işÜrak edeceltl' 
dir. 

İlk pazar günkü müsabakalar, altı ~ 
tegori üzerine yapılacak parkurlar{ 
büyük manianın yüksekliği iki me•' 
genişliği de dört buçulr metre oıac>1 

tır. 

A vrupadan bir müddet t-vvel dönmüş ol' 
şe.refli subaylarımız, seyahat ve ııı~t 
addit müsabakaların yorgunluğıınu İ 
dermeğe •lzumunu bile görmeden. t11 

temadiyen çalıştıklarından diğer rnusııti 
lar da muntazaman iclcıanlanna de~ 
ettiklerinden, pazar günü saat 14 
başlayacak olan müsabakalara tam fc; 
larında gireceklerine §Üphe yoktur. 

Tekrar avdet edeceğimiz bu me~ 
b• . d 1 ıtırme en evvel bir noktaya i~ret 
mek isteriz. 

Bu nevi konkurlar, memleketiııljf' 
henüz yeni addedilebileceğinden. Jıl' 
bunların m:ıhiyetini henüz layıkile Jel 
rayamamıştır. Binaenaleyh, konkur!• 
ne olduğu, müsabakaların nasıl yal'1).i 
ğı ve birincilik ne suretle kazanıldı 
programa ilave edilecek bir sayfada v 
edilirse, muhakkak ki çok iyi oıur· 

Kıymetli Sipahi ocağımızın, b\l ~ 
susu nazarı it:bare alaca<>mı ve bel1''._ 

b •.ı· 
bunu esasen düşünmüş olduğun\! v 
ederek lxışu boşuna "ukalalık,, ett 
mizi bize göstermesini ümit ederil• 

F.EMIR~ 

Bursada at yarışlar' 
Burs:ı 5 (hususi muhabirimizden:) - Son nikU, 2 inci Karacabeyll Kemalin ı.ıtıel' 

bahar at yanııarmın ikinci v-0 .sonuncusu bu 3 Uncu Anl,aralı E UI'8§m tnknsu, 
hafta yapıldı. Öğle Uzeri yağmur yağdığı 'CÇONCÜ KOSU: 
halde meraklılar gene Alıcılarda toplanmış. l inci Eskl§ehlrll !. Cilvenin GUnluf" 
!ardı. inc1 İneg<SllU RILJIP GUvenln KarabUlııP 

BtRtNCt ÇEKİRGE KOŞCSU: Uncu Bursalı Hasımın Cab!dest, . 
1 inci M. Kcmalpaııalı H. Kurunun Sevimi, ' t)NCJÜ 2500 M. ATIOILAR KOŞ()'~ 

2 lncl Bursa A. Hulf.lsinln ;>razlı3?, S nUcü l inci Karacabeyli Fahri ~tlnun ).%'> 

M. K. Pe. !. Camcının Uçan, dini, 2 inci M. K. P§. lı Ahmet ÇeJebit1
111 

tKlNCt HANDİKAP KOŞUSU: gur, 3 UncU Ganenli Nazif Atabeyin ıJI 
ı inci Adaı>@rlt J\lmıet ~kunun M:eb. kası, 
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!!.amazan _qaklaşırken : 2 

TESBiH • • • 
Adana ile telefon 

muhaveresi başladı 
''Bu yalnız bir ibadet Aleti Mersin - Tarsus ve Sivas - Erzurum telefon 

battı da yakında açılıyor 

değildir, bir zevk, bir süs ve 
bir güzel sanat eseridir de ... ,, 

Şe!lhülisltlm Cemaletlin Ef endige Hint müslümanları 
tarafından hediye edilen Anber lesbih ... 

Ankara, 8 (Telefonla) - $t"hirler 
arası şebekesine dün AJana tt"lefonu 
da katıldı. Dün Adana ~le ilk mükale -
meyi yap:ın Nafıa Vekili Ali Çrtinka
yadan sonra h:ıt umuma açıldı ve Kay
seri - Kırıehir - Eski!ehirdcn şebe
keye bağlandı. 

· rel\.8 ~lt:b;rzeH sanatın meşhur üstatOaırn: IHlorosun 
Sa<dln, Hannı, ıeeşDktaşla Rlfat, BaDatoı Nuri, 

BenOI All Bey ••• 
Yazan : Nlzamettln Nazif 

Adana hattını, noksanları ikmal .-dilm=~ 
olan Mersin \'C Tanus hatları takip e
decektir. Bu suretle ~eheke Suriye hu
duduna vasıl olmuş bulu.ıacaktır. 

Yapılan proje mucibince bun-lan son 
ra Mısır, Filistin ve Suriye en yakın 

karayolu olan mcm.leketimiz: üzerinden 
Avrupa ile telefon mUkalemesiu~e bu-

Sinema \?Dhdlozo 

Renate Müller 
öldü 

lt"sı~cı - II -
1Zllı:ttırıa traaıeddln tesblhçlllk hakkındaki 

...., So de\ rn ediyor: J 

ahcı "nra demirhindi, pelesenk, gül 
ll<!nin e kuka tesbihler de çok kim_ 
ı.._ zevk· · 
·ıa~"l da ını ok~a.r. Bunlar tabii bir 
biliyor Yanıklı olurlar. Kukayı tabii 
nürıun su~uz. Bu bir nevi cevizdir. 
<lilirdi ~acı da Hindistanda:ı ithal e
"lior~" araza me8hur esbihçi bir 
ÇaJı•· d ~ardı. Kuka tesbihlerin "sır-
-· enııen c· . d .k. k ... ~ti. ~; ~ ınsın en ı ı tane çe _ 
Yalcitzlı i ~tda.n Yttkarı baktınız mı, 
~eyle~· g bı dururdu. Çok mükemmel 
bihçll~ doirrusu. Yine me~hur tes
~1l 

1 
en Fikri ustımın bir netesenk 

rusu. 13nı '8'Örttıü~tüm; harika;·dı doğ
kolleksı u galiba Salahaddin Refiğin 
baksa z.onuııdadır. 1nsan saatlerce 

,,ıne g·· 1 • - . . oz erıni ayıramaz. 

l - Bilnıeın b .. ar Yalnız t . ılır rr.isiniz? Bu usta-
kut.uıarı ~esbıh yapmazlardı. Misk 
tnUtteka.) a~::~lıklar, kaşınma aletleri, 
~iltteka.:: d ve ~oplar da yaparlardı. 
~det Ve . ervı§ler çile çıkarırlarken, 
Sın kuııa nıyaz ederken uyumamak L 
koıtu'- nırlardı B b" ift k"" .. k }' ,.. dcğn ~. · u, ır ç uçu 
d el'tle onı egıydi ki, Derviş oturduğu 
tn a,.anıtdı ar: koltukları altına geçirip 

e1t dah~ l\:e:1dini askıya. takardı de
..._ ~lkf dogru olacak değil mi? 

:r· ..... ~u d ··· Ya cop neydi? 
titrı aaalart hüküm farların, mUşirle -
l ki, kib~a bcn7.er küçlik bir değnek 
~l'dan elle ~r. ınev!evt şeyhieri bun -
de rıa.rd1• A ttnd~ bi:~r tane bulundu .• 
i lldığine bdr, üstUnde canını. Cop 
n değnek akmayın, asit çöptü. Yani 

d - 're~bib' .~~f değnek manasına. 
ar liik ~ılıgın tarihini nereye ka
- 'JL SCltebiliriz? .. ab·· · 
- lia 11 Çok eski devirlere kadar. 

~ani eıl::·· Demek istediğim şu ... 
l'ıbten k kı en eski tesbih hangi ta

almadır? 
- ~ihav · 

den. lia . et _sultan Mahmut devrin-
"Veya Uç:! .. l::ıic~cdin, üçüncü Selim 
çık. u Ahmet devrine kadar 

- Neden bö 1 ., De 
devre ait Y e · mek daha ~ski 

- ti . olanlar hen kaybolmuşlar'; 
kop alum a ... Tcsbih 99 lu ise . ·. 

Up iki ta . k ıpı 
İ§e nesı ayboldu mu b. 

Yarama 33 r ' ır 
kopar, bir . z. ~ ıse yine öyle. İpi 
ta a ımamesı veya üç tanaa· t b 

rasına d.. k .... ı a -
latır •ft-~ uşer, aldırır, eli11den fır 

R-.rısın 0 . . -kaim · nun ıçın daha eskı"l · 
amı§tı K il . erı 

dıtı en esk r. o eksıyoncuların tanı. 
dun tesbı I sanatkar Sultan Mahmu_ 
'Ustadır ~çibnşısı Topkapıh Mahmut 
on dok~•· ndan sonra, dnha doğrusu 

"4uncu nsrm . asnn ilk y Eonu, Yırminci 
sanatk&.rlnra~ısında. tanınmıı;ı meşhur 
ı 'b a şunlardır: - _ 

- r.ıorosun Sadi 
~ - liı:.Iiı. . . 
o-Bcı::"kt 

tier!er). ..ı aştı Rifat (bu!!a Sağır da 

4 - B:ılo.tıı :Nurt 
5 - Benli Ali bey 
Bunlardan . •. · 

dır ki tısta §ırncil yalnız Hali1 saf 
' sı Bc§ikta§lı Rif attır. B~ 

Rifat merhumun dükklru filin yok
tu. o, bütün bir yıl çalışır, 150 - 200 
tesbih hazırlar, Ramazan yaklaşınca, 
bunları ceplerine doldurur, Babıaliye 
gelir, doğru sadaret mühürdarmm O

dasına girerdi. Orada sekiz on tanesi. 
ni satardı, sonra bütün kalemleri do
laşırdı, herkes birer ikişer tane alır
dı. 

_ Fia.tlar hakkında bir fikir vere-

bilir misiniz? 
- Rifatın iki fiatı vardı. Ya üç al

tına, ya beş altına satardı. Ali efen. 
dinin de bazan dairelere geldiği olur
du. Onun Romanya kehribasmdan 
yaptığı tesbih1er pek makbuldü. Bu a. 
dam Horosun Sadi ile bir devirdendi, 
fakat ondan çok sonra öldü. 

- Tesbihlerin madde bakımından 
değil, sanat bakımından en kı~etli
leri hangileridir? 

- Bence "haddeli tesbih., adı ve.. 
rilendir. Yani bütün taneleri büyük
lük ve ağırlık itıbaıiyle biribirinin ay 
ni olan tcsbih. Horosun haddeli tes. 
bihleri biribirinden miligram farket -
mez. Sonra kristal üzerine necef ka. 
setası yapılmı& pırlanta gibi san bir 
tesbih gôrmUştüm, o da çok sanatkL 
raneydi. 

- Peki... Bu kadar çok tesbih nevi. 
ne lüzum gösteren ~beb neydi? Yal. 
nız bir sanat zevki mi? 

- Şüphesiz zevkin incelmiş olması. 
Fakat kibarlar gUnUn hemen her saa
tinde değilse bile, her Uç saatte bir 
mutlaka tesbih değiştirirlerdi. Yani 
bir tesbihi bırakıp bir başka tesbih 
alırlardı. Sonra, tesbihlerin kışın kul. 
lanılanları başka, yazın kullanılanla. 
n başka olurdu. Yazın kullanılanlar 
taştan ve tahtalardan yaprlanlardr. 
Zira diğer maddelerden, bamurlaştı
rılmış şeylerden yapılanlar, yazın sı

cakta yumuşadrkları için • kullanıla -
mazlardı. 

- Ramazanlarda kibarların her üç 
saatte bir tesbih değiştirdiklerinden 
bahsetmiştiniz. Lfıtf en şu tesbihlerin 
teşrifat sırasmı ban& bildirir misiniz? 

- Hayhay... Evvela ~unu söyliye.. 
yim ki, Ramazanda ekseriyetle ko -
kulu tesbihlcr kullanılırdı. Kokulu 
tesbihler §unlardır: 
1- Anber. 

2 - Maverd. 
3-Ödağacı. 
4 - Hüveydari. 
5 - Sandal. 
6 - Kalembek. 
Daha birkaç tane vardır ama, en 

meşhurları bunlardır. Kalembek de 
Lebik gibi Medinede bulunan bir ağa... 
crn meyva. çekirdeğinden olu~or. Ma
amafib bu tesbihleri kokulu cınse sok
mıyanlar da vardır. Şimdi teşrifata. 
gelelim. Efendi ha.ıretleri yatakların -
dan kalktılar mı, ellerine HUveydirl 
tesbihlerini alırlar. Öğle namazını 
kılarlarken seccadelerinin üstünde Ö

dağacı tesbihlerl durur. Sokağa çık. 
tıklan zaman sandal tesbih ellerindey. 
se kalembek mutlaka ceplerindedir .. 
lkindiye doğru Miverdin sırası gelmiş 
tir. Saat eza.n111 oldu mu: artık top 
patlamak sırası gelmi3Ur. Herkesin 
elinde Anber tesbihler beliriverir. 
Faraza Ahmet Halidin kollekaiyonun
da çok güzel bir anber vardır. 33 lü 
bir tesbih. KUçUk cevfz'bllyUkIU~de ' 
taneleri olan bu te:;bih ŞeyhUhslim 
Cemaleddin Efendiye Hint müslilman
lan tarafından hediye edilmiş. Ondan 
Operatör Cemil Pataya geçmi§. Ce. 

j 

mil paşa da Ahmet Halide hediye et.. 
ti. 

Üstad Efdaleddini daha fazla yor - .. 
mak doğru olmıyacaktr. Teşekkür e. 
dip yanından ayrılırken elindeki tes. 
bihi uzattı: 

- Şuna bakınız ..• 
Bana kıymetli bir tesih gösterece- t 

ğini sanarak taneleri tuttum. l 
- Hayır... - dedi • Şu kamçıya ba

kınız. 

- Kamçı neresidir? 
- Şu püskUJ yerine konan maden 

örme kordon ... 
- Evet... Cidden güzel şey ..• 

- Bunu yapan da kalmadı. Bunun 
incilileri, mercanlıları vardır. Bunları 

son zamanlara kadar bir yahudi ya.. 
pardt, öldü mü kaldr mı, bilmiyorum; 
fakat o da ortadan silindi. 

- .... 
· - Son söz olarak size gıunu söyle

mek isterim. Tesbih dini bir vasıta.. 

dan ziyade bir lüks. bir eğlence tim
saliydi de. Ve sanının bu ~en 
memlekete bir hayli para da girerdi. 
Evvelce 400 artisti geçindirmesi, bu 
sanatın bizdeki revacını ve ulaştığı 

dereceyi iyice ihsas eder kanaatinde
yim. Hinde, Cavaya, Mısıra, Fasa, Tu

nusa, ve Avrupaya ihraç ettiğimiz 
te8bihler !stanbulda birkaç bin kişiyi 
yaşatırdı. 

Çok nazik ve kibar olan bu Ustad
dan ayrJlmca arkadaşım ve dostum 
Burhan Toprak'm Güzel &matlar A
kademisinde bu gUzel memleket sanB..
tmın biricik ustasından istifade ede-

ıÇERIDE: 1 
• 12-lG-937 salı günU saat 18 de Bey. 

oğlu halkevtnin Tepeb&§ı:ndakl merkez bin&.. 

amd& Semih MUmt&z taratmdan "AdAbnnu.. 
qeret., me\-zuund& konferans verilecektir. 

• Belediye çöp toplama aandıkla.rmda, b&L 
t& çöp arabalarında çöplerin uzun boylu dur. 
maktan müteYellit kokulan ve saçtıklan mlk 
roplarla muhitin ıaflıfl üzerinde mUZir te_ 
ııırleri olduğunu dtlfünerek bunlan, seyyar 
memurlar marlteUle, mk aık dezenfekte et. 
tırmeğe b&flamııtır. 

• 29 Ukteşrin cumhuriyet bayrammda 
yapı1aca.k büyük merulme aft programm 
esuıan hazırlanmaktadır. 

• ıııaatir .Arjantin gemisi sUvarlşf, dUn 
hUkQmet erkA.nıle davetliler ıeretlne gemide 
bir ziyatet ver:mtıUr. 

• 29 llkte,r:lnde Ç'&rfıka.pıda açılacak olan 
kUçtlk sanatlar acrglat tçtn hazırlıklara ~
Ianmııtır. Serginin kurulacağı Ayakkabıcı_ 
lar kooperatltl binası: tamir edilmektedir. 

• ııuıterek esnaf cemiyetleri relaltti dOn 
cemlyeUer merkezinde heyeU umumiye ha. 
llnde bir toplantı yapmJ§l&r ve llQn bir aene. 
llk hesaptan tetkik ederek yeni merku he
yettnl ııeçmlılerdlr. 

• T'ıldtll • Taksim ve Topkapı _ Sirkeci 
hattmda flıdu t-dilecek otobüs seferlerine alt 
tetkikat bitmiıUr. Bu hatlara a1tıfar araba 
tahsis oıunmuttur. Yakında ıeferler açıla. 

e&ktır. 

Renate ı\~ıüller 

Berlin, 7 (A.A.) - Sinema aktrisi 
Renate Müller, bu sabah senatoryom -
lardan birinde vefat etm:ştir . 

lstanbul 
konuşuy.orv J .. 

(~tarafı ~ üncüı.W) 
duman olacak. KtJ geliyor. Artrk işsiz. 
lik te b.lglıyor, batta baıtadx demektir .. 
diye söylendi. 

Sözlerini httirc:l:kten sonra Ahmet 
bizi kahve içmiy~ davet etti. Hemen, 
hemen razı olmak üzere idim ki, Ali
nin hiddeti: hiddetli yüzüme baktığı
nı gördüm. Mecburen özür dileyip 
''kahveyi baıka zaman içeriz,, dedim. 

Bu dertli ve kasvetli sokaklardan, o. 
tomobili brraktığınuz cadde istikame -
tinde uzakJagtık. HABERCi 

bileceğini dü§Undilm. Ve yanlış düşün. 
mcdim sanırım: 

Bu sanatı niçin ihmal edelim? Ne. 
den öldürelim? 

Nizamettin NAZiF 

• Sırt haınalhfı yaaağmdan sonra bazı 1 
yük arabalanna haddinden !azla yUk konul
duğu, araba hayvanıarma eziyet verecek §e.. 

kilde nakliyat yapıldıfı anıa,,ılmı§, Himaye! 
Hayvanat cemtyeU Belediyeye müracaat e. 
derek bunun önüne geçilmesi tcmenn.lsinde 
bulunmu§tur. 

• İtfaiye :mektebinde açılan Jruralardakl 
tedrlsatm birinci devreal bltnıııUr. Ayın on 
aektJ:iiıde tktncl devreye ~ıanacaktu. BL. 
rlncl devreden alınan neUceıer çok iyidir. 

• Bu aene hukuk fakülteııi imtlhanlarmda 
muvatfak olamıyan ikinci ve UçüncU sınıf 
talebelerine dört senelik program tatbik e_ 
dilmlyecekUr. 

• KaragUmrUkte karde§I Kadriyi bıçakla 

CUMA 
ILKTEŞRlS - 19S'7 

Hlcr1: 1356 - Şaban: 2 
Gllnf'tln dotuıa GUnf!tln bat111 

6,03 17,43 
Yaprakla.rm dökUlmeıl 

Vakit Sabah Öğle lklndl /.k~am Yatsı 1mıal 
U2 12,01 lli,U 17,•3 19,13 4,24 

lunacaklardır. Bunun için ısmarlanan 
~Jetler yakmda ze!ecektir. 

Mı!ır, Suriye ve Filist~n ~imdı, Av
rupa Uc :nuhabereyi telsizle t-:;nin et
mektedirler. 

Gelecek ay Sivas - Erzrum trlcfon 
hattı lda şehirler :ırası ~cbl'.kesine bağ -
!anacaktır. 

~~ı=w 
Görünür görünmez 

kaza 
Rizeli Nazik isminde bir kadın ci:.in 

Kadıköyde Nazirağa çayırında tren yo. 

lu üzerin.deki setten geçerken ayağı ka

yarak düşmüş, başı raylara çarparak 

ağır surette yaralanmış, hast;haneye 
kaldırılmıştır. 

Bir zavallı diri 
yanacaktı 

diri 

Beyoğlunda orta karanlık sokağında 
oturan otuz yaşında Nuri dün gece evde 

kimse yokken lambayı yakmış, odasına 
çıkarken birdenbire sarası tutmuştur. 

Nuri yere düşünce, devrilen lamba 
tutuşmuş, elbiseleri yanmaya başlamı§. 

tır. Komşulardan biri alevleri görmüş, 

hemen Nurinin imdadına koşmuş,~n
dürmüşt-:.ir. Nuri hastahaneye kaldml. 
mıştır. 

600 Jlrahk kadın 
çantası 

Suadiyede oturan kablo şirketi müdü
rü Muradın zevcesine ait 600 lira kry. 

metin.de üzeri pırlantalı altın santahlr 
kaç gün evvel çalrnnuştır. 

Emniyet ikinci şube memurları tara
fmdan yapılan tahkikat n:ticcsinde ~n. 
tayr çalanın Refia isminde bir kadın ol
duğu anla.şılmı§, yakalanmıştrr. 

Refia çantayı 200 liraya birisine sat. 

tığmr itiraf etmiştir. Çanta satıldığı yer 
den geri alınmıştır. 

13 yaşında Slibıkelı 
Vefada kovacılar caddesinde oturan 

13 ya§mda sabıkalı Mehmet, Mercanda 

k_ilit hanın üst katında paçavracı Şaki
rın oda kapısı üzerind~ki pencereden 
içeri girerken görulmüf, yakalanmııtır. 

iş kazası 
Şişlide çuha fabrikasında amele 30 

yaşında İbrahim 11ilindfre mal verirken 
sol elini makineye kaptırmıı. parmak. 
!arı tamamen kesilmiştir. 

İbrahim, söz 11öyliyemiyecek bir halde 
hastahaneye kaldınlmrştır. 

ağır surette yaralıyan İamall, dün aktam 
blrlncl sorgu hAklml(ği tarafından tevki! e. 
dil mi ıtır. 

• Universltedekl bazı Türk protesl!rlert 
Bağdat Ünlvcnıit.csl.nln tekttnerlle k~B§
mı§lardır. Protesörlcrlmlzden bir kaçının 

Bağdat ÜnJversitcslne gideceklerine ihtimal 
verilmektedir. 

• Tosya. Ayancık ve Merzifon kasabaları 
elektriğe kavu§mu§tur. 

DIŞARIDA: 
• DOn, Londra boreasmd& Fransız tran. 

gmda kUçük bir yükselme görUimU§tur. Ev. 
velkt alttam 150,34 te kapanan frank, dün 
150,40 ta açılmıt ve l~.28 de kapanmıştır. 

• İngiliz lfçl partisi kon!eransr, çetin mu. 
zakerelerden sonra, 1ngll!z hUkO.metinln sllllb 
lanma programını, 262 bin reye karşr 

2,169,000 rey lle tasvip eylemiştir. 
• Vezlrlstanda ast yerıner, İnglllz kuvvet.. 

terine hUcumda bulunmuşlar ve iki İnglllz 
zabit.ini 61dilrmU§lerdir. 

• Sovyctler Birliği geçen cyıo.ı ayı içinde 
Amcrlkadan al!Ah ve harp le\•azımr olarak 
on milyon dolarlık mUbaya.atta bulunmuş. 
tur. Bu mUbayaatm yansı donanma için ya. 
pılml§tır. ı 

• trlandada yaz taUllerlnden sonra llk de.. 
ta toplanan parlamento alya.st muarızlar ara.. 
aınd& gUrUltUlü sahnelerle işe başlanmıştır. 
Celseyi lnkıtaa uğratmak UıUyen dört kl§l 
zorla kapı dqan cdllmlf Ur. 
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Japonlar zehirligaz da 
kullanıyorlar 

Lehistan da Türklet l 

Londra 8 (A.A.) - Çin büyük elçili
ği, Çin Hariciye Nezaretinin Japonların 
4 ve 5 teşrinievvelde Tctien • Liuhang 
cephesinde gaz kullandıkla.nm !>ildiren 
bir tebliğini neşretmiştir. 

Japonların kullandıkları bu gazlar, 
gözlerde ağrıları, şiddetli gasyanları 

mucip olmakta ve gazı teneffüs edenleri 
koma haline getirmkte ve birçok kişiyi 
de öldürme~tedir. 

Dokuz devlet konferansı 
Vaşington 8 (A.A.) - Hull, henüz 

'dokuz devlet konferan.3.Ina iştirak için 
davet edilmemiş olduğunu, yalnız Amc
rikarun davet vaki olunca bu daveti ka. 
bul edeceğini tahmin etmekte bulundu
ğunu söylemiştir. 

Cenevre 7 (A.A.) - Ruzvcltin nut. 
kile Cenevre asamblesinin karar sureti 
hakkında dün neşredilmiş olan mütalc· 
atar Amerika Hariciye Nazırının "Ame. 
rika hükumetinin Çin - Japon ihtilafı 
hakkındaki mJtalealannrn umumiyetle 
Milletler Cemiyeti asamblesinin müta. 
lcasına tevafuk etmekte olduğu., surc
tinaeki beyanatı, Milletler Cemiyeti 
mahafilinde Şikago nutkunun hasıl et. 
miş olduğu tesir kadar kuvvetli bir te
sir husule getirmiştir. 

Bütiln bunlar, yakın bir ati.de müsbet 
ve fili bir harekete g~çileceğine delil 
a.dedilmektedir. · 

Konferans hazırlıklan 
Londra 7 (A.A.) - Dokuz devlet 

muahedesini imza etmiş devletler kon. 
feransrnın organizasyonu hakkında Fa
ris, Londra ve Vaşington arasında fikir 
teatisine devam olunmaktadır. . ___,._ 
Japonların hayreti ve ümidi 
Tokyo 7 (A.A.) - Japonyarun Do. 

kuzlar muahedesini ihlal ettiğine dair 
Amerikanın n,.sr,.ttiği beyannameden 
bahseden Japon mahafili Ruzveltin nut. 
kundan sonra Amerikan hükiimetinden 
herhalde bir hareket beklendiğini kaydet 
mekle beraber, bu hareketin bu kadar 
süratle inkişafından dolayı hayrete düş
tüklerini itiraf ediyorlar. Bununla bera. 
her bu beyannameyi müsbet bir hareke
tin takip edebileceğinden ş:.iphe ediL 
mektedir. Bunun da bir defa daha naza
ri sahada kalarağı kanaati mevcuttur. 

J aponya siyasetini değiştirmi-
yeceğini ilan ediyor 

Tokyor 7 (A.A.) - Yan resmi bir 
membadan bildirildiğine göre, Japon
ya dokuz !devlet konferansına iştirakten 
imtina edecektir. 

Ayni memba, şunları ilave etmekte • 
Öir 

"Mutasavver konferansın gerek Ja 
ponyaya karşı manevi bil." taarruz icra· 
sr, gerek Japonyaya kar§ı fii.li tedbir • 
ler tatbiki maksadile vasrl olacağı ka • 
rar, her ne olursa olsun, Japonya, esasi 
slyasetini lbu 6iyasettc en ufak bir taldil 
yapmaksızın takibe devam edecc-ktir. 

Japonya, Uzakşarkta sulh ve nizanu 
tesis etmeğc ::ı.zimkar::ı.nc çalışmıkta ide 
vam edecektir. 

. Japonyanın hatta kendisine karşı ik
tısadi z~ri teabirler tatbik edils-: dahi 
milli birliğinin böyle bir buhrana karşı 
koyacağına itimadı vardır.,, 

Amerikanın harbe girmesi 
aleyhinde bulunanlar 

Vaşingon, 7 (A.A.) - Amerikanın 
bitaraf kalması lehinde harekette bulu
n:ın alt~ w teşekl:ül neşrettiği müşterek 
bır teblıgde, Ruzveltin nutkun:ı ten -
kit ve R<"lsicümburu l 917 deki yolu ta 
kiben memleketi yeni bir harbe -sürük· 
lem ekle itham eyleıncktc ôir. 

Gene bu tebliğde, Ruzveltin kurucu 
hiçh:r sulh programı ortaya l:.:>ymadı
ğı, milli bir umde olan bitaraflık kanu-

nunu ihlal et:nekte olduğu ve sulhu 
kurtarmak için yegane ç~renin demok

ratik prensiplerin tatb=.ki bulunduğu 
beyan olunmakta ve Ruzvelt dil:~atörce 
hareket etmekle itham edilmektedir. 

Çitı<ic nıcmnuniyei 
fan&bayı, 7 (A.A.) - Amerika ha· 

rfeiye ncıaretlnin Çinin Japonlar tara 
tından istill edilme!':ni takbih eden 
dünkü !beyanatı resmi Çin mahafilin 

de büyük b.ir memnuniyet tevh etmiş 
tir. 

Çinlilre, M.:Uetlcr Cemiyeti.~ Ame
rikanın süratlc harekete geçeceklerini 
ümit etmektedirler. Aksi takd!rde ihti· 
mal bir dhan han'binin vukuuna mani 
olmak için vakit gedkm:! olacaktır. 

Fransız Başvekilinin nutku 
Paris, 7 - Fransız Başvekili CJıau

temps bugün Amerikan klübünde bir 
nutuk söylemiş ezcümle dunlştir ki : 

"- Ruzveltin son nutku, bütün dün 
yada derin ve devamlı b;r tesir icra e· 

t.leccktir. Fransa, muıtavcıerer= karşı 

yapılan her türlü ih!ailelerin ve bir 
milletin hürr:yctler;nc kall'll bilerek ya· 
pılan her türlü tecavüzlerin diğt.r mil· 
Ictlerin ve umumi sulhun menfaatleri
ni derin ımrette sarsmakta olJuğunu 

katiyyctle hissetmektedır.,, 

ltalya konferansa girmiyecek 
Londra, - Romadan h:ld!riıdiğine 

göre lt~Jya Uzakşark konferansına iş • 
tirak etmiyecektir. Buna sebep olarak 
Milletler Cemiyetinin konferansla ala
kadar olması gösterilmektedir. 

Suriyede yahudilere 
boykot yapılacak 

Filistinde lngilterenin son karar
ları Arapları harekete getiriyor 

Kudüs, 8 (A.A.) - M.cır, Suriye ve 
Irakta her dilden çıkan bütün gazete • 
ler, F.'listine girmek için bugünden it:
baren s:ınsüre tabi olacak ve arzu cdil
miyen yazıları ihtiva eden gazetelerin 
satışı mennedilecektir. 

Müftünün eserler i 

(Bel§ tarafı 1 incide) 
adlı bir vatandaşımızın macerasından 
bahseden bu yazıda ı;u satırlar var: 

"Fabrika ve fırın sahibi vatandaş... 
larımızdan beşi, temmuzun 26 ncı gü. 
nü polis vasıtasile tebliğ edilen §U e. 
mirle karşı1a.51yorlar: "Yirmi dört sa. 
at zarfında Lchistanı terkcdcceksiniz 
ve beş sene müddetle buraya tekrar 
gclmiyeccksiniz!., 

Bugüne kadar en küçük bir sızıltı
ya bile meydan vermeden dost ve kar. 
deş gibi geçindikleri bu memlekette, 
birdenbire, hiç beklE:.medikleri akılla. 

rına bile getirmcdikieri bu muameleye 
maruz kalışlarının ~ebebini anlamak 
istiyen vatanda§larınıız. mu'ıatabla -
rından, emrin tekrarından başka bir 
cevab alamamışlardır. 

;sunun üzerine işe müdahale eden 
Varşova ~efaretimizin delal'!tile ken. 
dilerine birkaç gün daha ikamet mü. 
saadesi verilmişse de, ağustosun ikin. 
ci günü fabrikatörl~rden Ömer Naci 
polis tarafından yakalanarak ve gene 
hiçbir sebeb söylenmeden tahtelhıfz 

hududdan çıkarılmıştır. 
Ertesi gün Ankaradan gelen Varşo. 

va elçimiz Ferid, hükfunet erkinile 
yaptığı temaslar neticesinde bu halin 
önüne geçtiğini tebaamıza bildirmiş -
tir. 
Varşova polisi ise, buna rağmen, va

tandaşlarımıza aradaki anlaşmanın 

muvakkat olduğunu, orada ancak bir 
müddet daha ikamet edebileceklerini 
ve harekete her zaman hazır bulunma. 
!arını tebliğ etmiştir. 

Bu sırada !stanbulda işi olan fabrL 
katör Cavid Tiyengin de şehrımize gel. 
miş, fakat işini bitirip de Varşovaya 
dönmek için Lehistan konsolo.:;hanesin 

Kudüs, 7 (A.A.) - R:ınıi gazete 
memuriyetinden affedilm:ş olan büyi k 
müfti tarafınJan neşrcıdiimiş bütün r
serlerfo menedilmiş olduğunu yazmak
tadır. 

ıraktan bir protesto 
• den vize isteyince, olamaz, cevabile 
karşılaşmıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - Bağdattan bil 
dirildiğine göre, Iraktakf. Müslim -
Hindaya cemiyeti, İngiliz elçiliğine l:fr 
telgraf göndererek, Fifütinldel:i Yük -
sek Arap komite!'.: azasrnın memleket 

dışarısına çıkarılmasını vr. müftinin de 
azledilmesini protesto ttmi~ ve azil 
keyfiyetinin din serbest::>ini muhil bu -
lunduğunu ildinniştir. 

Bu cemiyet, FiL:.stinde takip edilen 
tazyik siyasetinin bütün Arap memle· 
ketlerinde şiddetli bir akslilamel husu
le getireceğfoi bu telgrafında kaydet· 
mektedir. 

Arap kongresi 
Şam, 7 (A.A.) - Gazeteleriı, bildir 

KıuW.s miiftüsü ve tevkif edilen 'Arab 
eşrafından Halidi 

leliğine göre, Arap mah:!fili, İngiltere

nin F.:.listinde aldığı tedbirler kartı -

srnda bütün Arap memleketlerinin va • 

ziyetini tesbit etmek üzer-~ yeniden bir 

Arab kongresi toplama'< niye~ndedir. 

n.=ğer taraftan öğn•11diğine göre, 

üniversite talC'belcri, her türlü Yahudi 

mamulatına boykot yapılması içfa bü

tün Suriyede tidldetli bir propaganda 

yapmayı kararlaJtırmI§tır-. 

ltalyaya verilen 
müşterek nota 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
batmı~ olduğunu aöylcınl§lerdlr. İngiliz aml. 
ralJlğt bunu teyit edici malQmat almamI§tır. 

llalyaya mUracaat tekit edildi 
Paris 7 (A,A,) - Röyter ajansı muhabL 

rlnln ısalAhlycttar"bfr membadan öğrendiğine 
göre İspanya l§lcrine ademi müdahale hak. 
kmdakl İtalyan cevabının bugün öğleden 
sonra gelmemesi takdirinde Romadaki İn
giliz aeflrlle Fraruıız maslahatgüzarı bu cc. 
vabı tesri ettirmek için Roma bükOmetl 
nezdinde bir teşebbUste bulunacaklardır. 

Romada bir temas 
Roma, 8 CA,A,) - İngiltere sefiri Jle Fran 

sn maslahatg'{lzarı Kont Ciano tarafından 

kabul edilmişlerdir. Mül&.kat ı-~ransız _ tngl. 
llz notasına İtalya tarafından verllecek cc. 
vap hakkında cereyan etml;ıtlr. ltalyanm 
notaya pek yakında cevap vereceği anlaşıl. 
maktadır. 

Londrada snllhlyettar rnahf'tller, Fransa 
ve İngiltere tarafından Roma nezdinde yapı. 
lan teşebbüs neU<'uinde İtalyan ccvabmın 
bugün veya yarın tevdi cdileeeğfnl beyan 
etmektedirler. 

Jtulyanın iiç smıfı silaha 
tnğırdığı tceyyiit ediyor 

Paris, 8 (A,A,) - Havas ajansının muha. 
biri bildiriyor: 

İtalyanın Fransız • İngiliz notrunna vere_ 
ccSf cevabı geciktirmesi matbuatı hı'Utt meş. 
gut etmelttcdlr: 

Ekselsiyor gnzetesı, bu hususta şöyle ya_ 
zıyor: 

"Akdcnlzdc denizaltı korsanlığının yenL 
den uyanması ve bazı lspanyol limanlarına 
ecnebnerden mün.:kkcp yeni tak,1ye kıtalan 
gönderilmesi Fransa ve tnglllere hariciye 
nezareUerlnln sabırııızlığını muhik göstere. 
cek mahiyettedir ... 

ropulalre gazetesi yazıyor: 
'•Frankonun muzaffer olabilmesi 1.;:ln yeni 

kUV\'etler \'e yeni tayyare filoları llzımdır. 
Bununla beraber istimal ednen mu1ıtcll! taz. 
)ik sistemlerine rağmen "gönUllU., toplamak 
gayretleri çokto.nberl kAfl bir randıman ve.r 
memekte ve bllhasııa Franko tarafından der. 
piş edil n taarruz için ıuım olan kuvvı:Uc. 
ri hazırlamağa ktt:ı gelmemektedir. 

lşte bunun içindir ki İtalya hUkOmetı, 
1907, 1908 ı:e 1009 ihtiyat smıflarlle birçok 
deniz eınıflnrını t"krar allAh altına atmağa 

karar vermiştir. 
İngiliz se!ırlle Fransız maslahatı:-117.arının 

İtalyanın İngiliz • Fransız nota.'!ma sUratle 
cevap vrrmeı;I için dUn yaptıkları teşebbüs 

bu itibarla pek yerindedir.,, 
ispanyada harp vaziyeti 

Va1ensıya 8, (A,A,l - Kıtaatımızın Ara
gon cephesindeki ileri hareket! devam et. 
mektcdlr. Oscn ve Ca!baıı de Jacayı l&ıı;aı 

ettik. 
Şlmnl cephesinde şark mıntakasındn ast. 

lcr, 1;02 rakımlı tepeyi işgal etWer ve mü. 
tcaklbcn SanUrso Ortigosa vadisine girerek 
<&30 rakımlı tepeye hücuma t!!şebbüs etti. 
'!er. DUşmanı ihata ve 200 maktul bırakarak 
kaçmağa icbar ettik. 

Gljon cephesi: - 011,man perşembe günU 
sabahtan akşama kadar taarruzuna devam 
etmiştir. Cumhuriyetçiler, asilere 500 tele!at 
vcrdlrmlşlerdir. 

Ordunun siyasetle alakası 
kes:Jd i 

Vo.lanaiya, 7 (A,A,) - Millt Müdafaa ne. 
za.reU bir kararname neşrederek ordunun 
siyasetle alAkaaını kesmek için bir takım 

tedbirler almı§tır. 
'Bu kararname mucibince, ordu crkıtn ve 

zabitanına ııiya.sl mahiyette herhangi bir u. 
rnuml toplantıya i~Urak etmek veya gazete. 
tere beyanatta bulunmak yasaktl?'. 

.Kararnamenin C!babı muclbesinde ezcUmle 
deniyor kl: 

•'Ordumuzu bugtin terkip eden unııurlarm 

Şimdi bir yandan orada kalanlar 
her gün hudud haricine çıkanlmak 
tehlikesile, burada bulunanlar da iş. 
lcrinin güçlerinin • hatta on.da kim. 
sesiz kalan çoluk çocuklannın. yanına 

dönmemek ıstırabile başbaşadırlc.r. 
Bu vaziyet cidden garipti, cidden 

n;crakımızı tahrik etti. lstanbuldaki 
Leh genera 1 konsolosu ile telefonla 
görüştük. Aramızda ~u muhavere ce. 
reyan etti: 

- Bugün bir sabah gazetesi Lehis. 
tandaki vatandaşlarımıza tatbik edilen 
bir hareketten bahı::ediyor. Bundan 
malumatınız var mı? 

- Evet ... Yalnız makaleyi henüz 
tercüme ettinnekteyim. Bitince okur 
ve size bir fikir vermeye <;alışırım. 
Bir saat mlisaade ediniz. 

Saate baktık 10 du. Tam bir saat 
bekledik. Ve tam saat 11 de tekrar 
Leh general konsolosunu telefona ça. 
ğırdık. Aramızdaki ikinci telefon mu. 
ha.vercsini de aynen neşrediyoruz: 

- Makaleyi okudunuz mu? 
-Evet ... 
- Lehistandaki vatandaş•arımızın 

bu nevi muamelelere maruz bulunduk. 
ları doğru mudur? 

- Hayır. Memleketimde Türklere 
hiçbir fena muamele yapılmamakta. 
dır. Vaziyet bir miiddet evvel Cenevre. 
de Türkiye Dış Bakanı Arasla Leh Dış 

Bakanı Bcck tarafından müştereken 

yapılmış olan tebliğe tamamiyle uy. 
gun olarak devam etmektedir. Biliyor. 
sunuz ki, her iki nazır Lehistanda bu. 
lunan Türklerin ve Türkiyede bulunan 
Lehlerin vaziyetlerini birlikte tetkik 
etmişler ve her iki memlekette teba. 
alara karşılıklı olarak iyi muamele 
edildiği neticesine varmışlardır. 

- Fabrikatör Cavid hakkında yapı. 
lan muamele nedir? Kendisine n için 
vfae verilmemiştir? 

mahlyeUne nazaran herhangi bir t'§ekkUlUn 
bu orduya ııab!p olduğu kanaatinin ortaya 
çıkmaaı tecviz edile,me7- Ordu, herkesindir 
ve hiç kimsenin değildir, Ordu, m1lletln biz. 
zat kendl.ııldir . ., 
Çeşme limanından lngiliz 
filosu istifade edebilecek 

Ttlrl<lyc ve İngiltere bUk~metleri arasında 
hasıl olan mutabakat Uzcrin' Nyon nnla§. 
mnsmm olbabtaki hUkUmlcrinc dayanarak 
Çe~me limanmm Akdenizde kontrole memur 
İngiliz !iloaune. deniz UuU ittihaz edilmem. 
ne müaaade olunmU§lur. 

Ayrılan kısım Çe§menin mil.ııtahkem mev. 
td haricinde kalan kııımıdır. lnglli:: harp ge • 
miler! bu kıııma demirlemekte , .• bahrtye111er 
karaya çıkmaktadırlar. 

O" 
- Bu vatanda§ınıza "vize vermiye- ~ 

ceğiz,, demedik. Vize istediğini Varf!• ,g 
vaya bildirdik. Cevab gelince vize ,.e- ~: 
rilecektir. Burada bulunan iir Leh te- ı:s 
hansı Varşovaya giderse avdet vizeSİ 
aradığı zaman sizin konsülalonuz dll 
kendisine aynen bu muameleyi yapar• ~ 
Yani ''bekleyiniz, merkeze soralım, ce c
vab gelirse veririz,, der; ve cevab ge· [ 
lince vize muamelesini yapar. Sejout ~ 
viz:-lerinde bu merasime riayete mec
bunız. Tekrar ediyorum. Vi7.e vc.rıne· 
yi reddetmedik, salahiyettar rnakarrıl11 

rımıza bildirdik, emir bekliyoruz. 
- Bu vatandaşımı7.ln şahsı için hU• 

susi bir surette hareket edilmemiş 
midir? 

- Size bu zat hakkında hiçbir hU· 
susi muamele yapılmamakta olduğunll 
açıkça beyan edebilirim. Sonra şunll 
da size bildirmek isterim ki, iddia e· 
dildiği gibi bize be§ kişi müracaat €it.. 
miş değildir. Biz Bay Cavidden başka
siyle temas etmiş bulunmuyoru:ı. 

- Bu hareketin Domvoydas adlı bif 
papasın Polonez köyde oturmasınıı. 
müsaade edilmemesine bir mukabele 
olduğu söyleniyor. 

- Hayır. Fakat hu hadise. iki de•/• ~ 
let arasında konuşulan bir mevzudut· ~ 
Ben bu hususta konuşmak salahiyeti-
ni kendimde bulamam. Yalnız sirt 
tekraren ~unu söylemek isterim kf, 
memleketim vatandaşlarınızdan gayet 
memnundur. Tiirk tebaasından en 'il • 

fak bir şikayete ne lüzum görülmüş ' 
tür, ne de böyle bir şikayetimiz vat· 
dır. 

• * * 
Resmi bir ağızdan aldığımız bu söı

lcrin hadise etrafında tatmin edici bit 
hnva uyandırabileceğini !anıyoru~ 
Vatandaşımız fabrikatör Ca\•id içfıl 
Varşovadan bir iki gün içinde mili!pet 
bir cevab gelmesi ise bu kanaati kuV'• 
vetlendirecektir., Ş. G. _,. 

Pastırma 
v 

yasagı 
Kayseri belediyesi 

BaşvekAletc 
mUrocaat etti 

Sıhhat Vekaleti müteaddit defaltl 
yapılan ihtarlara rağmen bir fenni ıııef 
baha yapmayan Kayseriden pastırııı' 
ihracatını menetmişti. 

Kayseri tüccarı hayatının .e~srnı ıe~ 
kil eden ve valruz memleket ıçınde dei 

memleket d:şında da büyük bir şöhreti 
malik bulunan pastırma ve sucukculıf 

·ı·ıefı ğun ellerinden alınması Kayserı ı 

çok müteessir etmiştir. Bu karar '!{.•!' 
seri pastırma ticaretini bir anda dııf 
durınuıtur. 

Mevsim başındanberi yeni kış ftlC( 

simi i~in hazırlanmı~ olan on binler" 
parça pastırma da bu kararın tatbiki d"' 
layısile elde kalmıştır. 

Bunun üzerine Kayseri bele~e~ 
derhal Başvekalete ve Sıhhiye Vekate~ 
ne müracaat ederek kararın yerin.de 0j' 

madığını iddia ettiği gibi iktxsat ve'I 
Jetinin de bu karar üzerine nazarı d~ 
katini celbetmişt ir. İktısat. Vekile 
memleket in iktısadi vaziyeti bakırıı'ıı' 
dan bu nı;sele •:.izerinde tetkikat yaptı'' 
mağa başlamıştır. ., 

Kayseri pastırması bilhassa Yunaııl 
tan, Suriye, Irak ve Mısıra bir ınil't,ı · 
da Fransa ve Amerikaya ihrar edil~ 
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nın f au.ata.ya. bakıyordu. İspanya • heyecan husule getirdi. Buna da sebcb 
den evk~lade sefiri, Konçini ve Kar. fiimdiye kadar hiçbir sefire bu kadar 
liera~ ~UrsUnün önüne gelmişlerdi. iyi muamele edilmemiş olmasıydı. 
r uçu o vaktin meraıdmine göre bi. Mari dö Mcdiçi, kendi kendine ya. 
n~r h defa ?iz çöktükten sonra, Konçi. şamasını seven somurtkan oğlunun 
di k~kcsın işitebileceği bir sesle de. Faustaya: "Burasını kendi eviniz bi. 

1: liniz., demesine hayret etmişti. Val. 

lid- liaşmetlCi kral hazretleriyle va. 
h ~ kraliçe hazretlerine lsp:ınya kra. 
l) alretlerinin mlimessilesi prense~ 
a\iıa d'' · ile k . u~s dô Soriyentes'i takdim 

espı mubahat eylerim. 

bi;spanya sefiri Kardenas da rlürüst 
lransızca IIe §unları söyledi: 

rı; Sa Majeste! Lfıtufkar hükümda
la dı;, hu~~zda bulunan madam 
) • §es do Sorıyentes'i nemi şahane. 
erınde fevk"'l.d .• . .v • b .. a e ır.umessılhge tayın 
UYlJran na ı · · ınu me erını takdim etmeme 

saade buyurunuz. 
Bu s··z.ı dı ve 0 erden ısonra mektubu çıkar. 

nazırlarla beraber kUrs"" .. 1 
tında d b unun a -

r uran aşve.kile tt V l"d haliçe ile Fa uza ı. a ı e 
rıu usta - evvelce hazırlan

§ olan - nutuklar b' led"l ını ırer birer söy. 
ı er. Merasim ta · ti Kr 

1 
mamlanmış demek 

· a m annes· v 

ku
1
• ·· k . 1• oglunun bu kadarı 

~ gorere gıde v. 

du. Fakat F .__~gı~den korkuyor _ 
h

. auswuıın m.sa k . 
ırli sesi ve tavırl nı çc en sı. 

olacaktı Ge :11'1 kralı da sarmış 
kUrsUde~ ~~ ~uı. Yerinden kalktı, 
dıktan sonr F ndı. Şapkasını çıkar. 

a austanın .... 
rans Y.aptı ve d~i ki: onunde reve. 

- 'Madam, ınuhtf>.re İs 
lı kardeşimizi tem . ?1. panya kra. 
Ya gönderilmiş Isıl ıçın sizın bura. 
- omanu uıeınnuniyetimizi ' . son derece 
nu unuı- m;..ıcıb olmuştur Şu 

wuaymız ki . . . 
her zam - ' sızı bu sarayda 
_, an gormck iste · 
Yındlrecekti S rız, bu bizi sc. 
gibi telakki r. t ar~y~mı kendi eviniz 

'T?r.,1 e menızı isterim 
n. ,...ın bu ·· ı · soz eri etrafta büyük bir 

de kraliçe, oğlunun bu hareketine Fa. 
ustadan fazla sevinmişti. Kürsüden 
inerken oğlunun yüzüne baktı ve gü. 
lümsedi ki, bu adeta bir teşekkürdü. 
Fausta ise, kendisine azamet veren 
sükutunu muhafaza etmekteydi. Kra. 
lın sözlerine, kendisine mahsus tarzı 
ile, ruhu okşıyacak birkaç kı>lime ile 
mukabele etti. Bu sözler krala o ka. 
dar t~sir etti ki, L'Ji sevincinden kı. 
zardı. Fausta, ilk gördüğü kral üze
rinde iyi bir tesir bırakmı§tı. Kurnaz 
kadın bunu derhal farketti. Genç kra. 
lla bir erkekle görüşür gibi görüşmüş 
tU. Halbuki küçük Lui, o güne kadar 
böyle bir muamele görmemiş olduğun
dan Faustanın görüşme tarzı ile izzc. 
tinefsi okşanmış oldu. Kral, bu kadar. 
la iktifa etmek istemedi, annesine dö
nerek ciddi bir tavırla ve şimdiye ka
dar gösteremediği tahakküm edici bir 

lisanla: 
_ Madam, İspanya kralı biraderi-

me mektup yudığınız zaman la düşe. 
si mümessil gönderdiğinden dolayı 
son derece nıinnetta.r kaldığımı yaz.. 
mavı lutfen unutmayınız. 

Sevindni saklıyamıyan :Mari dö 
Mediçi cevab verdi: 

_ Bu emrinizi büylik bir memnu-

niyetle yapacağım. 
Bundan sonra Faustaya dBncn 

kral: 
_ Madam • dedi - siz. sara.>'lmm en 

güzel süslerinden biri olacaksınız. Si. 
zin buraya gelmediğıniz günlPr adeta 

kederlencccğiz. 
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Alayın en sonunda ise yarın1 tabur 
!sviçreli asker vardı. 

Kendilerine b<'davaya mal olan bu 
şa§alı alny bu şekilde J'>.aris halkmın . 
önünden r,eçti. Birkaç gündenberi So· 
riyentes otelinde günliik iane tevzii 
fazl:ılaştırılmrş bulunuyordu. Düşesin 
adamları da halkın arasına karışmış 
ve gösterilen heyecanı 7.iyadclcştir
mck için onları teşvik etmişlerdi. 

Düşesin yanındaki asilzadelerle 
dam donörler de yolda mütemadiyen 
sağa sola para serpmişlerdi. Serpilen 
bu paralar metelik filan değil altın, 

hem de halis !spanya nltmı idi. Hal
kın durmadan ''yaşa'' diye bağırması. 
na bundan dolayıdır ki şaşılmazdı. 
Velhasıl düş~sin saraya gidişi mühim 
bii'.' hadise olmuştu. Ona karşı halkın 
söylediği güzel sözler, §İmdiye kadar 
ne küçük kral on üçüncü Luiye, ne de 
annesine söylenmemiştir. Bütün Pa. 
risliler bu merasimden fevkalade mcm 
nundular. 

Sarayda yapılan merasim ise pek 
parlak oldu. Muhteşem taht odasında 
bütün saray büyükleri toplanmışlardı. 
Sırma, saten, kadüe. elmas, inci. Er. 
kek ve kadınların renk renk elbisele. 
ri, göz kamaştıran mücevherleri fev. 
kalade bir manzara vücuda getirmiş. 
ti. Çiçekli bir halı ile örtülmüş bir 

, kürsü üzerinde iki koltuk ve iki taht 
durmaktaydı. Bu koltuklardan biri _ 
sinde genç kral, boynunda nişanları 
olduğu halde oturuyor, diğerinde ise 
valide kraliçe görülüyordu. Kürsünün 
iki tarafında iki kafile vardı. Kralın 
ne:limleri, kuşçubaşısı I..öyin, Korsika 
miralayı Ornato, dük dö J cllograd, 
ihtiyar marki dö Sovure vardı. 

~arki dö Sovure kralın müdiri u. 
muru idi. Marki dö Lamirosun oğlu 
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Löyinin rakıbi genç marki dö Monpul 
yan da oradaydı. Bunların hepsi de 
Konçininin candan düşmanıydılar. Ma 
ri dö Mediçi tarafından ise kraliçeyi 
elinde bir oyuncak gibi oynatan Lco. 
nora, maliye nazırı Klor Baliycn, mar. 
ki dö Temin ve oğlu, kont dö Löziyer 
ve Bastil kumandanlığında bulunan 
keyif ôüşküniı !linyor dö ~atoviyö ora
da bulunuyorlardı. 

Her iki grup da biribirlerine karşı 
dost gibi görünüyor, fakat gizliden 
gizliye biribirlcrini kontrol etmeyi de 
ihmal etmiyorlardı. 

Başvekil, nazırlar, marc.~allar, par. 
18.mentonun en mühim azaları, en ile. 
ri gelen asilzadeler oradaydılar. 

Paris ve Ils dö Frans valisi dük dö 
.Mayen, Loran ailesini temsil ediyor~ 
du. Fakat Giz prensi dö Konde. dilk 
dö Vandum, kont dö Suvason orada 
bulunmuyorlardı. Bıına da kimse hay. 
ret etmemekteydi. Bunların sarayla 
araları açıktı, kendi arazilerine çekil. 
ml§ler, oralarda ihtilal çıkarmak nL 
yelinde bulunuyorlardı. 

Salonda ellerinde mızrakları oldu • 
ğu halde çok §Ik elbiseli muhafızlar 
canlı birer heykel gibi duruyorlırrdt 
ki, bunların kumandasını da Marki 
dö Vitri ifa ediyordu. Gayet tabiidir 
ki, Konçini de oradaydı. Ledikiyer gi. 
bi Fransız maresalı olduğundan ve 
kralın hususi dairesinin en mühim a. 
silzadesi olduğundan dn. orada ispatı 
vücut etmesi mecburiyeti vardı. 

Konçini, çok hürmet gösterdiği kU.. 
çük kraldan fnzla nüfuz sahibiy.df. 
bu sebeple, yalnız salonda durmuyor, 
sarayın her tarafını geziyor, her §t"

yi tetkik ediyordu. Fausta ile !beraber 
kararlaştırdığı merasimin kusursuz ol 
masma dikkat etmekteydi. Kendi em. 
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niyeti için de lAzımgelen tedbirleri al. 
mı§tı. Şahsına mahsus muhafaza ala. 
YJ vardı ki, bunun kumandasını Ros. 
plnyak ite dört muavini Eno, Longval, 
Lövinyak ve Roktay yapıyorlardı. Bu 
adamlar gözlerini bir an efendileri • 
nln Ur.erinden ayırmamakta, kimse -
nln na.zarı dikkatini celbetmeden onun 
arkasından yürUmekteydJler. Konçl _ 
ninin bir emriyle onun yanına kO§tnJ
ya bazırdılar. Evet, sinyor Konçinl, 
kendisini mUda.faa etmek isin ne yap 
mak llzımsa yapmıştı. Merasim pro. 
gramı, Leonora ile Konç1n1 taratın -
ian hazırlanmı§ ve Fausta tarafın -
dan kabul edilmişti. Sefirin takdimi 
işi Konçfni tarafından yapılacaktı. 
Leonora, sinyora ismini verdiği Faus. 
tanın gözüne girmek için hEr türlü 
f edaklrlığt yapmıya. haztrdı. O bunu, 
düşes dö Sorlyentesi sevdiği için 
yapmıyordu. Şimdi kuvvctsizdi. Kuv. 
vetlenmeye çahfıyor, ve kendine emin 
olduP,u anda dl\smanla.rına hUcum f. 
çin hazırlanıyordu. O vakte kadar Fa~ 
ustanın yüzüne gülecekti. bunu koca. 
sma da anlattı ve kabul ettirdi. 

Mari !Jö Med~iye gelince, Leonora 
ona Q kadn a:r: görünüyordu ki, kendi 
gizli diiş:tnce~rlyle Fatl6tanın di,i§ • 
mnea mıiku.dmı pile hükumet naibe 
sine söyleml;§ti. ~rali~ bu müthit 
kadının. nüfuzu altına ginnesine iti11u 
etrni)•ordu. 

Lconor:anın bu tarzdaki hareketi 
Faustanın i§ine ~eHyQJ', bu.nun iGin bi. 
leye karsı bile ile mukabele ederıe,k 
Konçinfye, kraliçeye, hatla nedimler;. 
ne ka?'§ı blle büyük bir .muhabbet ve 
ımınimlyet gösteriyor.du. 

KonçJııi elini Fausta,Ya vererek onu 
tahta doğru götürdü. düşesin iağında 
ispanya ııeliri kont dö ,Kardenas yU -
ı11yordu. Bu ı:efir vazif eşinde kalmış, 
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fak at Fa ustanın emriyle h.ar~ket et -
mesi kendisine bildirilmieti. Sefir bu 
sukuttan dolayı müteessir görilrune • 
mekteydi. Fausta bir tarafında. Kar • 
denas, diğer taraf mda Konç ini ile ve 
salondakilerin gözleri Ur.erine dikil -
miş olduğu halde yavq yav,aş ve aza. 
metli bir tu,rla yüıiiyor, o, bu haliyle 
adeti. bir kraliseye benziyordu. 

O kadar güzel görünüyordu. ki, et. 
raftan takdir se11lerl yUkaelmeye ba,. 
ladı. Hele kadınlar onu d!lckatle eey. 
rediyorlar, kUçUk bir kusur, hareket. 
!erinde ufacık bir yanlışlık bulmıya 

gavret ediyorlardı. 
Fausta, aefiriyle Konçini arumda 

tahtın oıı adım kadar yakınına ~ltnif 
ti k1, sağ taraflarında yüzü görülmL 
y~n biriıinin ön ııraya gegmek için 
ya.nındakileri dirseği ile iterek yol 
açmrya ~Jitığt görlildü. iHerkea hu 
.adamın çok meraklı bir asilzade oldu. 
tunu zannetmişti, fakat bu u.nlarm. 
da yanıldıklarını anladılar. Bu adam 
~övalye dö Pardayandı. arliumdJ da 
O(lc dö Valver vardı. ~ıa.r*l Dankr 
.kaı; günden.beri aratbrdığJ v~ nihay~t 
öldüklerini ıa.nn~ttiği bu adımlarla 
tekrar karsıl~m;§ olduğundan " ka. 
dar fa,Jrını~tı Jd. Faustayı ve Kar.de. 
ına.s'J durdurdu. Konçini onJar,ın öldü. 
ğünü aöyl~i zaman, :Fa.~tn P.erda. 
yanın cenaz"elni görmeden puna hın. 
namıyacafmr bildirmişt,i. 

Mera.sim giinüne kadar Dangolemin 
evinde sakJjndıklarını b ıldiğimlı Par 
dayan. Ode dö Vıı.lve; ve Landrinin bu 
aaloniiıı görUnme1erinden hayret eden 
mar~~al Dankr. gayriihtiyari italyşn .. 
ca mırıldandı: 

- Vay domuı oğlu domu?tlar, ölme .. 
mlşler ha . f 

Fşusta da alçak bir sesle yine ltal. 
yanca olarak cevab verdi: 

' 
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- Size, onların ölmemiı oldukları. 
nı söylememi§ miydim? • dedikten son 
ra sesini yüksel terek ilave etti: 

- Haydi möysö, jlerliyelim. Hem 
rica. ederim, biraz gültimscyiniz. Gös. 1 
terdiğiniz korku ve }ıeyecan herkesin 
na.zarı dikkatini celoodiyor. Bunun 
!arkında. değil misiniz? 
Faustanın sözleri doğruydu. Pro -

çam.da. olmıyan bu durulJ herkesin 
hayret etmesine sebeb olmu_ş1 Konçi .. 
ninin heyecanını herkes farltetmi§ti. 
J}ilçük kral ve anneti, hatta hüklımet 
erkanı da dahil olmak Uıere herkes 
mareşal Dankr'ın baktığı tarata bak
tılar. Leonoradan b;ışka onları tanı .. 
yan olmamı§tı. Kon.sininin karısı bu 
Uç kah.raınanı görUnce. adeta toldu, ı. 
çini büyük bir korku kapladı. Her ~e
ye hazır olmak l~mdı. Gözleriyle 
R~spiuyak'ı ar~tırdı. Bu sırada Kon. 

~ini kendini toplamı~ı. Onun da Uk 
hareketi, ba~!11I ~evi .erek Rospinyakı 
nraroak oldu. Vı? bulunca. manalı bir 
bakışla. Pwda.ynı işa.ret etti. Roapiıı .. 
yak da. ~u i§Ueti an.Jadı~ında.n diğer 
dör.t munvb~j }1,t bertber büyük bir 
meh~rctle halkın arasından süzülerek 
eiendilerinin yanma qojnJ ilerlediler. 
Parday811 .ise jstediii yere gelmis ol. 
duğundan mütebeaşim bir halde duru, 
yordu. Blitün bunlar SPk süratli ol. 
muş. hattA. hiç ~imse bir ~ey anlıya. 
mapıı,ıardı. Kon)ini fra.deBin.i tekrar 
elde etmişti. Gtilerck ~rümcye haf. 
lı!dı. Fakat P.ardayana bakmadan a -
dım atamamı~tr. Şövalye ise at.eşli 
gifalajni kc>ndişiQe b:3kmakta oijln Fa 
mıtanın kara gözlerine dikm~ti. İki 
rakibin birjbirlerinc bakı§ları .Faus -
t .. ·ı1n ~öyalye hizı,şır.a gelm~iy:e ni. 
hayctlcndj. Tam bir biz~dalarken .şö. 
''alye hırçın bir tebcssjWıle jğildi. J 
Pardayarun bu hürmet hareketinin ma 1 
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nasını &nlıya.n düfN dö Soriyenteıiıı 
yanakları bit meta kıpkırmızı <>lmua .. 
tu. 

xxxxvn 
TAKDllıl MERASlM.t 

Pardayan saraya hiçbir şey yap. 
mak i'in ıelmemi,ti. Netekim hiçbir 
vaka olmadı. Şövalyenin salona giri§i 
dü?manlarma ölmediğini bildirmek, 
ayni umanda da l"austaya htr vakıt 
yolunun Uzerinde bulnacağını ispat 
etmek istemesinden ileri gelmişti. 

Fausta bunu derhal a.nlımı~ı. Fakat 
şövalyenin bu kadar lcUçilk bir teın:ı. .. 
aı klfi görmiyeceğini de dUşl;ndU. 

Pardayı.n, kendini gö9terdikten son 
r& ite kaka ~e~tiği ön ııradakf yerin. 
den arkalar& doğru sekildi. Fakat ko. 
nuşulanları iyice ieitebilecek bir yer • 
de durdu. Rospinyak ile muavinleri 
göva1yenin arkasındaydılar. Bir §ey 

söyliyemE'.diler, söylemek için sebtb 
yo}ttu. BiııaenJleyh uıak18.f1Ilar. fakat 
onu gözden kaçırmıyorlardı. Şövalye, 
bu hareketin farkında. değilmi!J ıibi 

dwv,Yordu. Nihayet valde krali._se, t>U • 
yük elbiselerini Jly;mif olduğu hald• 
kürsilye çıktı, taVJrlannOa. öyle aza • 
ll'!et vardı ki, OlemJ>ten inmiı bir ill,. 
he ıaruıolwıa.bilirdi. 

MNi dö ~bir.az lrorkuyor.du. 
buııa da. ubeb 9ilu kraldı. Xilçük "'al 
resmi programa .ria~t ~ de ıaert 
konuşursa Faustanın kırılmatı ihtima 
1i vardı. Çok ~pkm bir a.dam olan 
dördüncü Hanrinin oğlu kilçUk kral 
on üçUrıcU Lui, babasının tamameıı 
zıddı idi. 0 1 kJ.dınlarda.n bo.=lanm~ 
hatta sert muamele ederdi. Bunun \, 
çin ann~si .korkuyor.dıJ. Faka.t bu PÇ,. 
şuna idi. D~ dö Sorjyerıteııin iev
kallde ~ıstj, ıu~ kıal l\ltıincle 
~~ yaplllJ§tı. Lµi hialerini belli et.. 
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meşhur kralı 
Formoz kralhğını ele geçirmiş 
,,..,.,Ye Madagaskarı . fethetmişti 

tilercıeıı bırı teırnı0 olan en bUyUk sergilzeıt. _ otıuma ve üç kızıma lısan dersı vermek -. Zannediyorum ki, talebeniz, sizin sev. 
Koııt dô 'at' hJI) IUpheaJz Macar a!Jilz:adesl ister mlslniz? gillnız olacak, onu üzmeyin • ben gayet fyf 
tat ll.acıa b nlovekJ'dlr. Sırayla zabit, Kam. - Memnuniyetle: bir anneyim buna göz yumnrım! 
1dadagll.!k &lJ> Cairt, suikastçı, Forno:ı: kralı Birkaç gün sonra, ziyaretine giltlgi va. Bcnlovııkl bu kadmın sırda~ı oluyor \'C 

•danı, on ar faUhı olan bu şayanı hayret linin evinde, BenJovııkl, ev sahibini.Atamanla neuce ıtıbarııe sUrgUnlük hayatını hiç de 
ttııcıaıı blrf8'klzincı asrın en meıhur almaıa. (kazak reisi) satranç oynarken buluyor. \'a fena bulmuyor. Diğer 8tlrgilnlerle beraber 
taııııY.ttıı dlr ve onun hayatı bir romancının li pek tena ,·az!yctte, muhakkak yenilecek ava gidiyor, bir çok kürklü hayvanlar vuru. 
den daha e:eb1ıl'Ce:f en meraklı serı;üze§tler. Ha'bukl gayet bUyük oynuyor. Esnsen, bu yor, para kazanıyor, &ıöhrctl bUsbUtün artı. 
Scnıov.kı~Yccan nricldir. can aıkıcı yerlerde kumar yegı\ne eğlence. yor. Olğer kUrk tüccarları bu rtkobettcn 

lerı bUe, l4 ilin, en ehemmiyet.siz sergüzeıt. dlr. epey ziyana girdikleri lı;ln, Benlovııklye di~er 
Rede bırak rf SergUzeştıerln maccralarmı göl Vali, artık )'Cnlldiğinl görerek oyunu bı. ııürgtlnlerle beraber kıı.çma.ını vt bu hususta 
o kadar C:o &eak kadar meraklıdır. Bunlar, rakmak \'C yenisine başlamak istiyor. Fakat kendilerine yardnn ecıcccklerlnl söylüyorlar. 
doJu!U y k ki, kısaca anlatmak için, ciltler Bcnlovski bu oyunun kazanabileceğini iddia Kont, ı:ırojelerlnın henüz t11m11rnıamadığmı 
ilk aeneı~ ~azmak IA%ım ... Binaenaleyh biz, ediyor. Bunun Uzerine vali, kendisine şu biraz daha beklemek ı&zımgeldlflııi söylü. 
~erek l\anı e 1 hayatını sUratıe rözden geçi. teklifi yapıyor: yor. 
lrın1 anı c:atkadakl ~ayanı hayret macera. _ EJter bU part1)1 kazanabilirseniz, size 
l'7tı atacağız. Alll ruble veririm. 

h ite d~ .. d" 8 "Plel't 
1 

-"an Kont dö B<!nlovııkl, bir çok Fakat Ataman itiraz e ıyor: 
bıraklıtı lllrak ettikten ııonra, amca8uun _ Ben bir sllrgUnle oynayaml\m; bu ka. 
fldlyor \' llıir~ konmak üzere Lltvıı.nyaya 1 nuM mugayirdlr. 
tıg, ll:ı.lr~ bir lnüddet evvel babaııınm bırak. vali de ,öyle mukabele ediyor: 
lakııını ett • Uvey kardeıleriııJrı, aralarında _ Kanun. ancak sUrgUnler'e görilşllp ko. 
Yerı,l'f.ııd lkfnı agrenıror. Çabucak, lıendl nuşmayı menetmcktedir. Konuşmadan, sat-
:~ltaç lar:~1fan köylüleri s!IA.hlandırıyor, ranç oynamayı değil. 

rcıat ecı ' ar toptıyor ve emltıklni zorla Bunun üzerine. ,·alinin yerıne Benlov.8kl 
liveb lYor. 

il\ " karcı geÇiyor ve oyunla beraber elli n.ıbleyl de ka. 
llıltc... Cşlcrl, ııahte veııikalarla Viyana bil 

ttlt ·••eııııe zanıyor. Ataman ta revıını:ı lı;tıyor ve nl. 
1 llrı.l'ıır müracaat ederek onu haksız hayet \'ali JfiOO, Benlovskl de 150 n.ıble kaza. 

1
11l'ıırtar Ve Potonyaya kaçmasına sebep o. 
Crt lltı~-~lovııkt Polonyalı mllllyetperver. nıyorlıu. 
~Zla e~ ediyor, Hanııkl adında genç bir Sürgün, oyundan sonra dışanya çıkarken 
.... r ' ... Yor At.aman kendisine yetişiyor. lltO\'a • Ruslarm taarruzuna u~rayan 
tılr dUt Ya geliyor ve hemen o liln Ruılara Bır düşman kazanmaktan korkan Beniovs. 

O tallı reıt l<amço.t.kaya ıllrtılUyor. ki, ona şu telcıı:ı yapıyor: 
~'alıl§ı!{ı an Yirmi dokuz yaşındaydı. J;"ayet - 150 rublenlzl iade etmemi lıter misiniz? 
la ıydı v ly rak, C'a. e, o devirdeki moda lcabatı o. Ataman cevap ver or: 

S Y t tumturaklı konuşuyordu. - Mesele bunda değil. Sizi, zengin tüccar. 
~l"I afranç oyunları !ara kar~ı oynatrrtağa niyetim var. Eter mu. 

d.iıeyıe e~ kendltertnl bekllycn Aklbetl. en. vatrak olıırsanıı çok btıyUk paralar kazana. 
eJkl§tını rlbtrtertne soruyorlar ve pek de bilirim ve size beşte birini veririm. 
bJ llııyacakı Bu tekli! kabul edildi, herşey yolunda gidi. ,. nevı arını ötr"eniyorlar, halt& 
dUer1ne ;rbestıyc malik olacaklardı~ Kcn. yordu. Bcnlov.ııkl, talebeleri, yani valinin ot. 
kUrkıu ha fek, barut ve kurtun verilecek; lu ve Uç kızıyla tanıştı .. Onlara evvcııı.. ba_ 
deta da \r~llnlar avlıyacaklar, haftada bir §nadan geçen maceraları anlattı ve gayet 
"'- VilAvete inin angarya i§lerlnl görecekler haıısu olsn, on altı ya,şındakl güzel Afanu. 
~iki .,.; lirı:ctıede on aa.mur, elll ta\'§an, \ki ya bu hlktıyeyl duyunca ağladı. Bu andan ı. 
~lllUbeıerfıı 1 dört kakum deri.si verecekler. tlbaren Afanaaya sUrgüne karşı bUyUk bir 

l>l~er ta I ~endilerf yapacaklar. muhabbet göııterme~e başladı ; gayet §etkaL 
Pılı raftan k dil it ve roman!sk blr kızdı. Yor· en erine fU tebligat ya 
ll:ı. • "Vaı • MU '"' kA bl tınıı enuıi iye, kendi otoritesine ve u. sa ma11a ar r anne 
~CbbtıaıeıinıY;te kar§ı yapılacsk kompld te. Beniovııkl her tarafta büyük bir tevrccUh 
ıta.kııa.cBkJ hbar edenler, derhal ıerbest görüyor. lki tüccar, ona, kendi heaaplarma 

'1 ~O\>akı ~drr . ., bir mektep açmayı tekltt ediyorlar. Kabul 
rterı cıo~tu' erhaJ bir komite kururor. E. ediyor. Valinin evinde tertip edilen bir &ü. 

tıı;' lreı:terı:Yor: vareye davet edl1lyor ve Kazavlnovdan, ııat. 
• tarcaıc 01 z nedir'! Firar etmek ..• Bunda rançta, 300 ruble kazanıyor. Valinin kombi. 
l~t' bir dlat ~ak lçtn kat'! bir anla'!maya. nezonıına göre hareket ediliyor, yani kazanç. 
~~~lp Cdec~ ~e ihtiyacımız vardır. Bir şer tar valiyle taksim ediliyor. Unutmamalıyız 

1 ""~ tız. Ona glizU kapalı itaat ede. ki, on sekizinci asır P.usyasındayız. I31naen. ı 
berın aleyh, aahtek!rlık bile, tabii bir şey gibi 1 

)ap bir s 
}{ llıyor ve eaaizl!k içinde, gizli bir intihap teltkkl ediliyor. A!ımasya. !!iirglln konta kar 
ne~ hır lllUd Benio\rııkf, itUtakla ucf oluyor. eı gayet sevimli davanıyor. Annesi, yani va. 
nıy~8.trtty0r :et ııonra, vali Nilov, onu nezdi. linin karııı da, ona iltifatlarını eksik etml. 

r, liattt e ona karııı gayet nazik davra. yor. Benlovsltinin kulağına eğ'llcrek §Öyle 
VU teklifi yapıyor: diyor: 

Zehlrll çay 
Yılb8§rndo.kl rtıenccler esnasında sllrglin. 

ler, çay içerken içlerinden blrlıi öyle diyor: 
- Bu çayda garip bir tad oldufunu hisse. 

diyor musunuz Şeker, ldcta tuzlu gibi. 
BtltUn sürgünler zehlrlenmlıtı. İçlerinden 

ancak birisi ölüyor. Diğerleri sancılar içinde 
kıvranıyorlar. Mahrem bir el tarafından ya. 
pılan bu şeker bir kediye veriliyor ve kedi 
derhal ölUyor. Mahremin, kürk tüccarlarm. 
dsn Kazarlnovun olduğunu tahmin eden Be. 
nlovski derhal va1iye giderek, vaziyetten o. 
nu haberdar ediyor. 

- Kazarinovun çağırtın diyor, ve kendi. 
sine bir fincan çay ikram ederek, §ektri be. 
nim getirdiğimi &öyleyln. 

Kazarinov geliyor ve çayı kabul ediyor. 
Fakat, vali, ıekerfn Benlovskl tarafmdan ge. 
tirildiğlnl söyleyince, adam. çayı içmiyor ve 
acele bir işi olduğunu ileri sUrerek gitmek 
istiyor. Bu br itiraftır. 

Kazarinov \'alinin ayaklarına kapanıyor ve 
ifııaatta bulunuyor; 

- Benlovsklyl zehirlemek lıtedlm, çUnkU 
bUtün ııürgünlerl blrlqtlrerek isyan etmek 
ve Kamçatkadan kaçmak lıtlyordu. Bunu 
bana, Pyatslmln adında bi~ anlattı. 

Hapishanede 
Kazarinov derhal hapishaneye kapatılıyor. 

Bcnlovski de acele drprıya fırlayarak, fe. 
ıııatçı konseyini topluyor ve: 

- Aramızda bir bilin var. 
Diyerek Pyo.tslnlnl işaret ediyor. On dakl. 

ka sonra, hain, kataııma on iki kur§un yl. 
yor \'e gizlice gömillüyor. 

Böylece, Yali, Benlovskl aleyhindeki iddia_ 
nm mahiyetini !iğrenmek üzere, Pyatııln!nl 
aratıyor, fakat bu iıılmde başka bir adam bu 
luyor. O da, Kaıarinovu ömrUnde görmedi. 
ğlni kolayca lsbat ettiği için serbeıt bırakı. 
lıyor, Kazarinov ise hapishanede kalıyor. 

Esaretten kurluluş 
Benlovııkl derhal, herkesin ıumadını ka. 

zanıyor. Şetkauı Afanasya ona aşkını saf bir 
şekilde !tirat ediyor ve hattA bunu ailesine 
de söylüyor. Vail evvel! fena halde ıuzıyor, 
sonra sUkQnet buluyor. Bu arada, valiyle 
Ataman, Benlovsklnin sayesinde 42,000 ruble 
kazanmı§ oluyorlar ve bunun onda birini A. 

m~ı~~.a21ıı , 

Be11iovsk"i sırasiy1e zabit, Kıunçatl.:a. 

"oıı sckiziııci asrın rn büyı.ık sergii. 
mıştı. 

fanaayanın çehizi için ayırıyorlar. Artık, sur. 
gUn, Afanaıryanın nlpnlısı olarak tclAkki e. 
diliyor. 'Fakat ne de olsa, htıll esirdir • 

Bunun üzerine vali meseleyi şu beyllnıttla 
hallediyor: 

"- Htiki'imete karşı bir komployu ihbar 
eden her sürgün, serbest bırakılır. Dostumuz 
Benlovskl, bizi zehirlemek lsth'en Kazarinov' 
un komplosunu meydana çıka;mıştır. Demek 
ki ona artık sürgün nazarlle bakılamaz ... 

Fakat fesatçılar lıomitesl ademi memnu. 
niyet göstererek sabırsrzlanmağa başhyor: 
Bcnlovskl pek mesut görtıomektedlr ve saa. 
det §Uphe uyandıracak mahiyettedir. Kendi. 
si hiyanetlc itham edJliyor. Konsey derhal 
toplanıyor. Sağma ve soluna birer kişi ge. 
çlyor, masanın üzerinde zctılrli bir madde 
duruyor. Bunu ona lc;lreceklerl muhakkaktır. 
Fakat kontun çenesi kuvveUldir. Birkaç ke. 
ıımeyle onlıırx ikna ediyor ve hcrşe)1 sırt fi. 
rarı teshil etmek için yaptığını temin edl. 
yor ve oradan ll)Tilarak doğruca nişan mera_ 
simine gidiyor. Zavallı Afanasya gayet gen 
görlinen ve o gece de kumarda 200 ruble 
kaza.nan nişanlısının karanlık pllrılarınd:ın 

kat'iyyen şUphelenmiyor. 
Beniovıklnln bir tek düşmanı var. Stepa. 

nov adında olan bu adam, onu on defa öldür. 
meğe teşebbüs ediyorsa d& Deniovıkl bir 
turlli snlaşılamıyan bir sebebten dolayı onu 
atfediyor. 

isyan 
Falına bakı:uı yerli bir !alcı, Benlovııklye 

gunları söylüyor: 
- Düşmanlarının kanlarını görecek ve 

seyahatinde mesut olacaksın .,, 

J<•llhaklkn, hA.dlscler süratıe inkişaf ediyor. 
Afanaııyanm hizmetçl!!i, genç kıza ıtl§an. 

lısmın bir komplo hazırladığını haber veri. 
yor. Bunu kendlııine, komploya dııhil otan 
dostu söylemiştir. Bundan ba§ka Afanaaya 
nlganlımım evli olduğunu da ö~renlyor. Bu. 
na ratmen nloanlıama yalvanyor: 

- Kaçarken beni de rötUrUn. Erkek elbf. 
sesi ırtyerlm. Oğlunuz oJ.Juğunıu söylersiniz! 

Ertesi gUnU sürgünlerin projeleri tamamı. 
le meydana çıkınca, açıkça isyan bo.,Jıyor. 

Aeller kaleyi ve vllf1yetl zaptedlyorıar. Vali 
mUeto.kbel damadının boğazına ntılıyor, fa. 
kat ruıtlerdcn blrial onu 1Sldürtlyor. Vaziyet. 
ten haberdar cdtıen va'inin karısı başka şeye 
aldırmıyor ve o da sadece §UDU rica ediyor: 

- Mademki Afanaııyanm babasının öJUmU 
ne sebebiyet verdiniz, onunla evlenin ve onn 
babalık edin. 

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

HER YASTA 
' 

da esir ve Madagaskar& 'kral o7arak 
zcşiçisi,, wıvaımıı hakkıy"/4 kaza11. 

t 
ı 
: . 

Fakat bu aşk macerası kan ve ate§ içinde 
boğuluyor. 

Benlovııki eline geçirdiği gemilerle Kanto. 
na hareket ediyor. Nihayet muzaffcrancı bir 
§ckflde Fornoz adasına. giriyor. Prens Hu. 
ayro tacmı ve taht.mı ooo. veriyor. Fakat 
Benlov!!kl yerinde duramıyor, yeni macerala. 
ra atılıyor. EvvclA Madagaskara, oradan da. 
Fransaya gidiyor. Kral Lui ona Madagaa. 
kara sefer yapmayı teklif ediyor. 

Benlovskl cunu kabul ederek oraya dönU. 
yor. Ortalığı biraz yağma ediyor. Maamaflh, 
oradaki bazı fena \'e zalimane Metleri de or. 
tadan kaldırıyor. 

Nihayet, onun topladı ı MO aergüz~tçlnln 
hareketlerine Artık lahammUı cdemlyen ada. 
Jılar, onu da çetesilc beraber dı§anya atı. 

yorlar. Denlovskl bu defa da. lnglltereye gi. 
derck Madagaakarı lngillz bükfımetne teklif 
ediyor ,.e tıçUncU defa oraya dönüyor. Fakat 
ondan evvel oraya gelmiş otan Fransız as_ 
kerlerile karşılaşıyor \'e daha Uk temasta, 
kalbine yediği bir kurşunla ölüyor. 

:Muasırlan, Benlovekiyi, adt bir haydut o_ 
!arak gösterml§lerdlr. Bu bir mUbalAğadır. 
Bcniovskl sadece, sergüzeşt ve nıaceralara 
susamı§ ve bu 8\18\lZluğunu bir tUrlU gidere. 
memlş ve bir çok defalar bUyUk bir aaalet 
ve metrlik gösterml§ hlç olmazsa bir rornan 
kahramanıdır ki bu ds. bir şeydir .. 

BugUnkU radyo 
lsTA':\'BUI.: 

18,30 pllkla dans musikisi, 19,30 Feriha 
Tevfik tarafından muhtelit parçalar, piyano 
re!akatlle, 20 Y8§ar ve ve arkdqlan tara. 
tından TUrk musikisi ve halk uarkıları, 20, 
30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20, 
45 Semiha ve arkadauları tarafından TUrk 
ınuslklııl ve h&lk §&rkıları, saat ayarı, 21,15 
orkestra, 22,llS ajan.! ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30 plAkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 2S son. 
BOKRE.,: 

19,05 konser, 20,15 konferans, 20,35 keman 
konseri, 21, 15 opera yayını, (gramofonla), 
lsUrchatlerde haberler, spor, 
LOSDRA: 

17,50 orkestra konseri, 19,05 çocuklarm 
zamanı, 20,05 piyes, 20,45 Musiki, 21,05 ko.n. 
§ık yayın, 21,35 org konseri, 22,~ orkestra 
konseri, 23,05 karııık yayın, 24,30 dans or. 
kestrruıı, 1,3:> haberler, hnvo., gnfınofon Yesa 
ire. 

Kendi kendine 1000 kelimeyle 

A!manca dersi 
Resım 26 

Das Radio 
(Radyo) 

1 - Der Dctektortıpparat: kı1.<Jtal te. 
sisat. 2 - Kopfhörer: çift ]~ulaklık. 
3 - Die Lampe; die Röhre : lamba. 
4 - Der Lautsprechf:r : ses biiyiatücü 
alet. 5 - Die HoC!'1antenne: antcıı. 
6 - Das Dach : dam. 7 - Die 
Rahnnenantenne: !JCrçcvc aııtcni. S 
Spulen: bobinler. 9 - Der lnduklor: 
sel/ .(mifüksiyon bobini. 10 - Der 
Kondensator: kondan8<ıtör. 11 - Dic 
Schaltung: nıanivelci kolu. 12 - Die 
Skala: Zcı•Jı,a.. 13 - Der Knopf: duğ. 
mc. 
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Son a 
Ve kıs yaklaşıyor 

Elbiseye dnir ihtiyaçlarınızı t-imdiden Galatacla meşhur 

L YOR 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alabilirsiniz. 

Şu c:edvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

PARDESULER 
PARDESULER 
MUŞAMBALAR 
TRENCKOTLAR 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 

Her renkte 

3 katll 

KADINLARA 

MANTOLAR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

Yünlii 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her renkte 

ç_9_C l!J_K LA R A 

PARDESOLER 
MUŞAMBALAR 

-
Gabardin 

Her renkle 

1S 
18 1/2 

ıı 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

15 1/2 

ıo 112 

23 

7 
6 1/2 

Erkeklere ısmarlama 
-· en iyi kuma,ıardan 

KOSTUMLERI 28 
lkl prova lle 1/2 

Taksitle dahi muamele vardır • 

YO 
Karaköy maç;razasında 
satı ı nia ktad ı r 

:ııU1111ınnmınıım:mnnııınllllllll~9 

IZMiR FU .' ında 
ümidin fevkinde rağhet !kazanan 

J UN i O 
Fener ve pillerinin taklitleri çıkmıjtır. Takfüie 

yeltenenler kanuni yollara müracaata lüzum kal. 
madan sayın halkımızın rağbetıizliğile cezalannı 

çekmişlerdir. Fener ve pillerrn üzerindeki JUNIOR 
markasına dikkat etmeleri müşterilerimizin men. 
faatleri iktizasındandır. Türkiye için umumi satı§ 

Deposu: t S M A t L ö M E R t Ş Ç E N 
GALATA HARAÇÇI SOKAK NO. 5 

D f K K A T : Anadoluda bayi. aranıyor. 

NORMA 
Dört renk bir kalem 
içinde otomatik 
NORMA kalem-

]erini her 
yerde 

Markaya 
dikkat 

N O R M A 

Umumi deposu: Mahmutpaşa 
Havuzlu Han. No. 1 Ist:ı!lbul 

SONBAHAR GELDİ 

0ARDÜSÜLÜK KUMASLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi M LLAR PAZA LARIN 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

,.. ,.. 

1 

. 
HABER - J\k'şam postau 8 tLKTEŞRiN - 1931 

================================~=~================~~ 

Vat:ıll 
Vat:ıeız G Kız 

Erkel< 
lstanbul'un en eski ve ciddi özel okulu1ur. Leyli hayatı için bina ~ok müsaittir. Y:.ı va - llk - Orta. kısımlıra her g\111 
talebe kayıt olunur. Talim heyeti dcf'c.rli öğretmenlerden mürekkeptir. tik Yısımda da ecnebi lisanı vardır. 

Pek yakı ı. zamanda otobin1er ok.ulun önünden geçecektir. Beşı~taş: Yıldız Tel. 4.2282 
- ........................................... 1111:1 ... ımmı ..................... llllll!l!I~ 

M • 1 i K Ti DAR ~ 

ve IB lE L K A A -Ş O 

• 

rabletlera • t<er eczanede arayınız. '· ~:asta t;uıusu 12~5 Hormobln l 

saatleridir. 

1 
Her yerde arayınız 

155 birinci mükafat . .................... 
Biçki ve dikiş 

E&aıılı surette öğretip :nusaddak 
diploma veren 

Nektar K. 
Zarukyan 

Yalnız 

Mü}terisinin 
zevkine 

hizmet eden işgüzar 
kırtasiyecilerde bulunur. 

Şeffaf malzemeden yapıtan kurı 
mürekkepli kalemleri ile 

model masa kalemleri 
sanatin canlı bir · 

demektir. 

TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

Nefis ve leziz makarna yemek isteneni.z? 

Her Yerde 
İtalyan usulü safi irmikten yapılan 

YIL 
~ ~ talebe kaydına baılamıJtır. Pazardan 
~ maada her gün 9-12 ve 14-18 e kadar 

müracaat kabul olunur. Adres Beyoğ
lu Altınbakkal Babil Cad. Sayı 63. 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEYtNtZ. 
Ba§lıca bakkaliye mağnzalannda sabhr. 

Fabrikası: Ga!atada Nec:atihey ceddesi No. 167 
.- MAKARNACILIK TORK L TD. ŞiRKETi Telefon: 43481. 


