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Asiler Madridi bugün 
alacaklarını bildirdiler 

bir 
ole'•" 

iş verilmesini 
beki iyen 

Tütün işçileri 
istida ile VilAyete 

Mithat Nemlinin tiltiln deposundan 
çrkanlan ameleler aralanndan seçtikle
göndererek bir istida vermişlerdir.Vil!
göndererek bir istia vermişlerdir. Vila
yet, vaziyetin tetkikini ve müessese 
nezdinde teşebbüste bulunarak amelenin 
açrkta Jralmamasmm teminini Em.niyet 
direktörüne havale etmiştir. 

Bu işin süratle halledileceğini uma-
nz. 

Milat Nemll na diyor ? 
Mithat Nemli müessesesinden bir 

mektup aldığrmızı dün yazmıştık. Mek
tubun tamamrnx bugün dercediyoruz: 

"Ahrrkapı depomuzda tahaddüs eden 

1 
ve matbuatunızca lüzumundan fazla 

Kazaya, uğnyan otomobil (Yazısı 6 ıncıda) (Devamı 6 ıncula) 

p_,\ru~arririm~ Cumhuriyet bayramında 
a - Nu · k k b h t ·? İ.9tanbuldanaynlıpAnadoluya sevınme a a a mı • 

llf.11ı Yerleşmeğe gidiyor 
ili oa ,_ 

o~ l/e~rle bunu yaptığını ve 
~ ile ~ler tetkik edip gazetemi. 

3 ;ı,,~'~i Yazılar göndereceğini 
u sayı/ amızda okuyun 

da~ltadaşnnı • 

Antakya kız lisesinin kapatılmasını 
protesto için erkek talebe boykot yaptılar 

•'fAilh =· 

===========--=--==================================== 
Bu sabahki sis yüzünden 

Kalamış vapuru bir 
motörü batırdı 

Vapurlar gUçlflkle lşllyeblldller, 
Haydarpaşadan KUprilye 45 dakikada 

sefer yapılabildi 
• M 

Sis yüzünden bir kaza 'Y<Jpan Kakı~ oopuro 
Dün gece 1atanbulu kesif bir ais kap 

lamı§, bu sabahleyin dokuz buçuğa ka
dar sürmüştilr. Sis çok kesif olduğun

dan Akay, Şlıkctihayriye ve Haliç va· 
purlan ilk postahnnı yapamamıılar

dır. Saat sekiz buçuğa doğru sis biraz 
hafifler gibi olunca vapurlar gayet ya
vq bir ıekilde, mütemadiyen düdük ça
larak: iledcmitler, iskelelere yanaşabil -
mitlerdir. 

Haydarpapdan köprllye ilk sefe
rini yapan 6,30 postası köprüye ancak 

, 45 dakikada gelebilmiıtir. Vapur Hay-

darpaıadan Boğaz istikametinde ilerle-o 
mif, sonra saliil boyunca ilC'rlemi§tirf 
Galata Rıhtımı önüne gelince dubalar
dan megafonlarla verilen işaretlerin yaı: 
dımı ile iskeleye yanaşabilmi§tir. Bu 
sırada baştarafı iskeleye çarpmı§, tah
taları sıymru§tır. 

Bundan ba§ka saat yedi buçuğa doğ.. 
ru köprüden kalkan Kalamı§ vapuru 
Saraybumu açrklannda içinde üç kiti 
bulunan bir motöre çarpmı§, motör bat: 
mış, iç.indeki Uç ki§i vapur tayfalan 
tarafın~ kurtanlrnııtxr. 

~ayan D©lrr i 
Gazetemiz Parlsln belli başlı gilzelllk 
enstlttllerlnden birile anlaşmış bu
lunmaktadır. 

"Gürellik Doktoru,, işaretile bize soracağmız sualleri bu müesseseye bildirerek 
vereceği pratik cevaplan gazetemizde ne§redcceğiz. 

r Güzelliğinizi; sıhhatinizi tehdit eder gördüğünüz herhangi 
W"' - bir derdinizi, müstear bir isimle bize yazınız. 

Göğsünüz mü dar, kaıçan.rz 1111 genif, &açlarınrzdan, cildinizden ve tiı
man olu.tunuzla zayıf bulunuıunuzclan mı tikayetçisiniz? 

Güzellik Enstitüsü 
Size gazetemiz vasıtasile cevap venniye hazırdır, bu fırsatı kaçınnayınız. 

Oelti~ geniş. 2 
}Va - NO), Anadoluda 

~1de ÇaJı~lnlarla, daha asude bir 

~eı ~dan ~k, seyahat ve tetebbü HABER• in 
-> etitıı <l§ka gazet · h · ~ • Suallerinizi göndereceğiniz zaman şu \!~- · ~e r ' cmıze 1 :a- OUzelllk Doktoru 

. 
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Hataydaki tazyikler 
Antakyadaki idarenin idaresizliğini ortaya çıkaran hldiselerden biri de Cum 

huriyet bayramına iştirak ettiği için, Türk kıs mektebinin kapatılmıt olması· 
dır. Buna mukabele olmak üzere, erkek liıesi talebeıi de grev illn etmif. Herhal· 
de İf uzayacak, yalnız çocuklar değil, büyükler de protestolara girişecekler· 

dir. Bu kadar aarih haklarını böyle nezih ve yü~sek hiılerini izhar etmit olan hu· 
dut dıtr :mitlettaşlannuzm ceza ve tazyikgörmeleri bizi çok milteesair ediyor. 

Hem de bu tazyik, bili orada bilkuvve bikim olan Fransa tarafından, ço· 
cuklarırnız Userine oluyor. O Fransa ki, koskoca müıeeeel müteamılann üzerin· 
den zecri tedbirlerin kalkması için bayraktarlık etmiıtir. Gücü, Türk yavruları· 
na mı geçiyor? 

Türkler ki, bili Fransızcayı memleketlerinde ikinci bir dil olarak tedria e· 
diyorlar, Maraeyye%'i bir inkılap marıı olarak sempatik görürler, bir Sovyet ve 
İngiliz dostluğu, bir Balkan antantı doıt· lufu gibi ve prk komşulan dostluğu gi 
bi bir de pürüzsüz, kusurıuz, anzaırsFranuz doıtluğu temenni ederler. 

Yani batımızdaki tomurcuğumuz olan Hatay:'ın mini mini goncelerine vu· 
rulan bu tırpan, bizi haıyetlere uğratıyor ... Gönlümüzü tamiri güç bir tekilde 
kınyor ..• 

Hatay'ın muhtar Türk idaresine kavuımamaaına ihtimal· yoktur. Milli irade 
galeyandadrr. öyleyse Fransa, . beyhude yere ni~ln akıntıya kürek çekmeli de çok 
kıymetli dostluklar yerine infialler kazanmalı? 

HOıeyin Faruk TANUR 

Romanyah Karısını 
faşistler kaçırmış, 

BDkreşte btlyDk bir Ustellk adamcağızı 
nttmaylş yaptllar ağır surette yaraladı 

Berlln, 10 (Radyo) - Romanyada. Çe§IDe meydanında Göreleli Ah. 
ki fll§fat partisi yeni bir tezahtlrattıa medln kahvesinde yatıp kalkan deniz 
daha bulunmU§tur. Btikre19 100.000 
kişi hususi trenle getirilmit ve parti· yolları idaresinde ateşçi Tirebolulu 
Din lideri Gurga aöylediği nutukt.ı Yusufun karısı Huriye dört aydanbe 
"Bolfeviklerle asla tefl'ild mesai et. ri kocasının Bofazkesendeki evlndeıı 

mlyeceklerlnt, onlarla bir misak im. kaçmıştır · 
salanamıyacağını, buna mukabil AL Yusuf kansını aramış. taramış, 
manya ne teşriki mealde bulanma~ Bostanbaşında Cicim sokağında yir • 
]Azım oldufuna,, söylemiştir. mi yaşında Mehmet isminde bir genç 

ErkAoı harbiye 
Relslerl içtimaı 

Balkan 
ordularında 

Aynı sistem sll4blar 
kullanılacak 

Londradan bildirildiğine göre BUk
ntte toplanan Balkan m1aalmıa men· 
mp dnletler erkAnıharbiye reialeri 
konfen.nmıda, blllı•aa KütUk ltilltm 
aakerl programl&n tetkik edilmekte. 
dir. Bu münasebetle Balkan miaakı ile 

Kilçtlk ltill?a mensup devletlerin 
müttehit askeri bir program huırla-

makta 'olduklan ve ordularmda ayni 
alatem ailihlar kullanacaklan zanııe • 
dllmekteir. 

Musolini 
Jnglltere ile 

anlaşmak istiyor 
Roma protokolunu imulamıı olan 

Avwıturya - Macarlatan ve ltaıya mU
meuWeri dün Viyanada toplanmqJar. 
dır. İtalyayı hariciye nazın kont Çi. 
yano temsil etmektedir. 

Macarlara gire 
Uçler konferansı hakkmda tefalra~ 

ta bulunan macarca Peeter Loyd ıue
tesi ezcilmle §U satırları yazıyor: 

''Bu koııfel'8D8, hiçbir devlete karşı 
değildir. Fakat bu hal, Macaristanın 
en mukaddes med:aatlerl pahasına da 
hi olsa komşularile bir anlaşma iste. 
ğini ifade etmemeli Or.,, 

Tah,min edildiğine göre İtalyan ha· 
riciye nazın kont Çiyano, Almanya. 
dan sonra Macaristan la A vusturyamn 
da Habeşistanm ltalyaya ilhakını ta. 
nnnalarmı temine çalışacaktır. 

Musollnlnln yanı b11y•n•tı 
Diğer taraftan Musolini. Deyi Meyi 

gazetesi muharriri Vard Prayz'a bir 
beyanat vermiştir. Muharrir, lntibaın · 
şu Bekilde hulasa etmektedir: 

''Musolini, İngiltere ile olan eJkf 
dostane münasebetleri yeniden teslne 
amade bulunmaktadır ... 
Mu•allnl Yugoeııı.sv Bafva,.lllnl 

Romaya ç•jhr•~•kmı• 

Fransızca Övr gazetesi Musolininin 
yakında Yugoslav baıvekili Stoyadino
~ Romaya çağıracağından bahsetmek 
tedir. Ayni gazete Yuıoslavyanın İtal

yan - Alman siyasetine temayül etme· 
sine uğraııldrfmı yazıyor. 

le beraber oturduğunu öğrenmiştir. 
DUn gece saat onda Yusuf Meb • 

medln evine giderek kapıyı çalmı~ 

kapıyı Mehmet açınca: 

- Kanmı gönder, kendisi ile k.,. 
nupcatım, demiştir. 

N~._.eı .ba B~lifl !Jt)ıWA~1ln;. 
ce aralartticl"a:ka-yga ~,:Mehntet, 

Y uau f un üzerint. atıl&rak atefÇiyi ba. 
..aklanndan. kaba etinden ağır suret:
te raralamıt. sonra kapı clıtına itip 

··lıyı UatUae kapamııtır • 

Yaralının fer7adma konu kom~t· 
yetlfmlf. athhl imdat otomobiliyl" D ~. 

rotla hutahan~lne kaldınlmıştır. 
.. ehmet ve Huriye yakalanmışlardır. 

Adanada bir 
kasırga 

Mtllhlş bir dolu 
yatarak zarar yaptı 

Adanada sllndliz aat 16 de bat
layıp 20 dakika süren mtithlt bir ka. 
sırıa olmq, büyük zararlara Mbeht. 
yet nrml§tlr. Yatan dolularda cana. 
lar kınlmıı , binlerce ktiçtlk ku11 
Blmllftflr. 

Elektrik Ye telefon telleri do:! 
kopmaı. sebzeler kıamen mahvolmuş 
tar. Mflteaddit yıldırımlar dUtmUş_ 
tur. 

ŞimaU Atlantikte 2' aaattenberi 
korkunç bir fırtına devam etmektedir. 

Rflzrirın sUratl saatte 5 kilometredir 
ao vapur limanlara sıjınmııtır. 

lzis adındaki Alman vapuru bat. 
mı9tır. 30 kiti botulmuıtur. Kuvin 

Meri vapurunda sallantıdan birçok 
yolcular ,.ıHıtl~nınıqfır . 

Yeni mebus 
namzetleri 

Romancı HUseyln 
Rahminin de nam
zetllğl sllyleylyor 
:Milnhal saylavlıklara romancı Hilse. 

yin Rahmi ile eski dahiliye milsteşan 
Vehbi'nin Partice namzet gösterilece. 

ğinden bahaedilmekt.edlr. 

Tahllsly~ dairesi· 
Tahlisiye idaresi eski yerinden Mer· 

kez Rıhtım hanındaki yeni dairesine 
tatmmıttır. Fenerler idareıi de yakın. 
da ayni binanın altına taşınacaktır. 
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Filomuz pazartesi 
günü Maltaya gidiyor 

Doğ_ru m 
değil mı 

ŞDşD D<dJeını son ır 
ıaacıoarbaşı 

da mu? 

DUnUşte SelAnlğe de uğranılacak 
Donanmamız önümüzdeki pazartesi 

günü Maltaya hareket ediyor. Son alı· 

nan Erkin iıimli denizaltı gemisi de 
donanmamıza iltihak edecektir. Erkim 
harbiye mektebi talebeleri de donanma 
ile Maltaya gidecektir. 

Seyahate Yavuzla dört torpido ve 
dört denizaltı gimisi i~tirak edecektir. 

giliz filosu kumandanını meraaimle zi
yaret edecek bu ziyaret iade edilecektir. 

Karada ve gemilerde müteaddit ziya· 
fetler verilecektir. 

Filomuz Maltada Uç dört gün kal· 
dıktan sonra Yunanistanın Faler lima-

Donanmamızın yüksek kumanda he·[ 
yeti İngiliz Akdeniz filosu kumandanı·, 
mn misafiri olacak ve amiral Şükrü İn· 

nına giderek Yunan donanmasını ziya· 
ret edip orada da üç gün kaldıktan ıon· 

ra Selaniğe gidecek ve bahriyelilerimiz 
Atatilrkiln doğduğu evi ve mahalli hü
kumet erkanını ziyaret edecektir. 

Çocuklann, talebsnin ve bazı 
yüklerin çocuk biımece8i dediğ 
haf tada bir çocuk aay/amızda b 
oalan halledenler hal Mğıtlartn 

den getirmiflerae, idaremizin 
ymı.ındaki kutuya atarl.ar. Bazı e 
miyetli ve günügününe gazeteye 
zılma.n Uizımgelen şikayet mektup 
nın da oraya atıldığını g<>rüyoru.ı. 
kat bu kutu, bilmeceler işiyle u 
arkada§ımı.ı tarafından ancak 
nın muayyen bir günUnde açılır. 
ğıda suretini yazdığımız mektup 
nun içinden çıktı. Uzerinde ta,.U. 
lunmadığı için ne zaman btrakılm 
duğunu tayin edemiyoruz. Şi 
mevzuunun fikUyet edilecek bir 
de Mld devam edip etmediğini 
yoruz. Bununla beraber yazmayı 

Bir polis, hırsızlıktan 
muhakeme ediliyor 

Yoldan çevirdiği bir serhoşun 
parasını ve ~aatini çalmış dalı bulduk. Mektup şu: 

"Şişliden sonra Bağlarbaşı 

çok yakın bir istikbalde sinek is 
sına uğrıyacağına daha şimdiden 
ihtimal verilebilir. Şişli civarına d 
len çöplerin bu muhitte oturanla 
feci vaziyete soktuğunu birçok! 
gözlerimizle bir kısmımız da bu h 
ta yazılan yazılarla gördük ve ö 

Bir polis, bir müteahhidin eşyası ve 
parasını almaktan maznunen Beşiktaş 
sulh ceza mahkemesine verilmiştir: Po 
!isin adı 1776 numaralı Ke· 
nandır. Pangaltı merkezi müretteba • 
tındandır. Mevkuf olduğundan jandar· 
ma ile mahkemeye götUrülmUştür. 

Dün mahkemede okunan evraka g(). 

re, polis Kenanın Kadıköyünde, Yelde
ğirmeninde oturan müteahhit Meh· 
met femalin sarhoş bir haldeyken 
para ve eşyasını çaldığı, Mehpıet Ke
malden aldığı parayla eşyaları evine 
götürerek anasına v~rdiği, şoförün 
Taksim merkezine giderek hadiseyi 
anlattığı, bunun üzerine evinde yapı· 
lan aramada bir palto ile kenarları ef· 
litunlu mendil, kıymetli bir cep saati 
ve üç lira elde edildiği, Kenanın anne· 
sinin eşyaları oğlunun getirdiğini söy. 
lediğl, polis Kenanın Kemalin sarhoş. 
luğundan istifade ederek bu işi yaptı
ğı ve Tlirk ceza kanununun 411 nci 

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

Payasta tarihi 
bir kale 

mahkemeye sevkedildiği bildiriliyor • 
du. 

Kenan, hakime şöyle cevap vermig
tir: 

- Ben o gün mezundum. içtiğim 
içki beni çok tutmuttu. Şimdiye kadar 
hiç içmediğimden bu hal bqıma geldi 
ve lsabım bozuldu. Sinemadan döner. 
ken Bekir sokağında bir adamın sar. 
bot ve yaralı bir halde yerde yatmak
ta olduğunu, etrafında da bir kalaba· 
lığın biriktiğini gördüm. Hemen ada· 
mın yanın:ı gittim. Merke7.e götürecek 
tim. Fakat sarhoş olduğumdan Amir • 
!erimden korkuyordum. Bir otombile 
koyarak Beşiktaşa kadar götUrdUm. 
Akaretlerden inerken adam ayıldı: 

- Ben Maçkada oturuyorum, beni 
burada bırakın, dedi. Ben de adamı o
rada bıraktlm, merkezime gittim. Sa
at 12 de vazife alacaktım. Hadiseyi 
de sabahleyin raporla bildirecektim. 
Gece Nişantaşında nokta aldım. Ora • 
da.a. ela. 'bona ~...-.A -rlı&o- 5l.H.l.i&'1U• 

ler ..• 
Bundan sonra soyulduğu iddia edilen 
müteahhit Kemal dinlenmiş, şöyle de. 
miştir: 

"- Kadıköyünde otururum. Çağla. 

dik. 

Belediyenin Şişliye döktürdüğü 
lerin doğurduğu bu fena ve acı 
bu günlerde de Osküdarın bu mubi 
de oturanları haklı olarak korkut 
Şu son bir haftadanberi Bağlarb 
fazlalaşan sinekler birçoklarımızı 
heye dUşürmUş ve neticede beledi 
Yeniyol denilen bir yerdeki bot 
ye OskUdann çöplerini döktürduğil 
hatta bu kara hayvancıkların 
şimdiden bu çöplük civarında f 
istidadı göeterdiği görülmüştür. 
mt sıhhatin korunması dUşünülilY 
Üsküdar belediyesi bu çok mühinı 
önemli bir eekilde alakadar olaraJı: 
muhiti do Sisli akıbetine ııhama 
Jturtarmıya bfr an evvel çahşm 
zımdır.,, 

Bir haftad4n daha eski bir 
olamıyacağına emin okluğu.muz bil 
'Zeğın yerine getirilmui muha~ 
ldımdır. 

yan birahanesinde içtim. 11,45 vapuru· Halkın DoJt11 
na yetişmek üzere kalktım. Tramvaya-------------------
binerken dütilp yaralanmışım. Sonra 
bir eey hatırııyamıyorum. Gözlerimi Neşriyatı rnuc 
açtığım zaman kendimi karakolda bul Q zer 1 ne 
dum . ., Ak 

Şahid olarak dinlenen BQför de hadi· ay 1 n 
seyi &öyle anlatmıştır: 

''-O akşam iş almak Uzere bu ada. bir kararı 
mm yaralandığı yerdeki taksi mahnl. 
linde duruyordum. Bu polis, yanında Köprüden Haydarpaıa - Kadı 
sarhoş ve yaralı bir adamla geldi. f'4 postasını yapmak üzere 18,52 de 
tomobile bindikten sonra "çek" dectL kan Akay vapurlannın Haydarpal' 
Ben Taksim merkezine saparken ''ha.. kelesi önlerinde dakikalarca bekle: 
yır, oraya değil, bu adamı evine götü. ve o ıurette Kadıköyilnden 
relim,, diyerek Gazhaneye doğru git· vapurun buna sebep olduğunu y 
memi söyledi. Gazhane tarikiyle Be. tık. Nazarı dikkati celbederek 
şiktaşa geldik. Akaretlerden çıkarken boı yere vakit kaybetmesinin 
otomobili durdurttu. Yolda gelirken geçilmesini istemiştik. 
sarhoş adamın ceplerini karıştırıyor. Memnuniyetle ö'reniyoruz ki . 

Payas, (Hususi) - Burada Osmnı. du ve saatini cebinden çıkarmıştı. o. idaresi neıriyatımız üzerine vaziyc:CS 
lılar zamanında inşa olunmut muaz. tomobil durduktan sonra adamı indir· kik etmit ve bu halin önüne eeçc:c~ 
zam bir zindan vardır. Siyasi mah • di ve karanlığa bıraktı. &ırlıoş adam tedbir almııtır. Köprüden 18,52 
kdınlann konulduğu bu zindanda vak· orada sıza kaldı. Sonra polis gene oto. sı bu ak§amdan itibaren 18,54 de: 
tiyle M:ithat paşanın da yattığı söyleni mobile gelerek "çek" dedi. Ben, "bari caktır. ~ 
yor. palto ile ppkaaını üstüne ört,, dedim. Köpril iskeleıinde vapurların 

Heybetli bir kale halinde olan zin. Kutrederek "aldJ!'Dia,, dedi. Nlpnta • ket saatlerini glSıteren ıaat taklidi 
danın etrafı büyük bir bentle çevrili· ıına gelmiftlk. Otomobilden inerken de yapılmaktadır. Yakında iıkelef' 
dir. F.eklden bu bent yarıya kadar ıv bana beş lira verdi. Ben almak isteme- nulacaktır. 
doldurulmak suretile mahkOmlann kaç dim. Fakat korktuğumdan aldım ve Şikiyetleri tetkik ve haklı 
mumm önüne geçilirmiş. Ortası ~ doğru polia merkezine giderek hAdiae. is'af yolunda Akay idaresi bir ç~ 
luktur ve burada dUkkln ankazma el· yi h be dl e11ese:erimize imtisal nlimunelİ d a r ver m . ., 
an raatanmakta ve zin an heybetini HA.kim, davayı ıulh mahkemesinin ğa llyık bir ha11asiyet 1ısıterı:ııe 
bugtln de muhafaza etmektedir. ıallhiyeti haricinde gördUfUnden ev. İdareyi tebrik ve alakasından ~ 

Payas Uç yüz haneli küçük bir kua· rakın MUddelumuınfliğe yollanmuına teıekkGr ederiz. ~ 
badır. Dörtyolun nahiye merkezlerin· karar vermiş ve polis Kenan da tevkif- - ------------
dendir. Bir hüktlmet konağı yapılmış. haneye götUrUlmilştUr. Ar n 8vut1ukt8 
tır. Telgrafhane çok haraptır. Poeta Muhakemenin beraet karariyle ne. l k bl ~ 
ve telgraf binasına fazla ihtiyaç var. ticelenmesinl ve memurun bu ag-ır it. yen a ne ..• "1 
dır Arnavutluk mebusan mech• :.J 

· hamdan teml7.e çıkmasını temenni ede Kotta yeni kabtn•vf te•kile 111e"" Devlet deniz yollarının poıta vapur· riz. .. , -s 

lan Dörtyol& uğramadıklan halde bu-ı------------------- dilmiştir. 
raya ufrarlar. Bu ytız.den fazla mtış. Alman lktısat nazırı K •• ı 
kWlt çekiliyor. Vapurlarm Dörtyola 

1 
adJO)UflO BSkef ~ 

da uğratılması pek muvafık olur. Pa· De zaman gelecek 1/ Kadınların askerliğe tabi t•w;J 
yas lskenderuna on beş kilometre me. Alman iktısat nazırı doktor Şaht cağı hakkında Milli Müdafaa -~-' 
safededir. Gece ve gündüz lskenderunu ayın on altısında hususi bir tayyar.- General Kazım Ozalp "bu hlll.....-'-. 
görmek kabildir. ile Almanyadan doğruca Ankaraya zırlanmış bir IAyiha olmadıtıdltl, 

Nahiyeyi kazaya bağlıyan yol çok gidecektir. Şaht'a refikası ve iki mU. dece kadınların sefer esnasıııd•~ 
bozuktur. Payastan sonra ilk istasyon tehaasıs refakat edecektir. bilecekte .. ; hizmetlerin tetkik "1'fı 
Dörtyoldur. Şaht Ankarada iki gün kalacaktır. ğini,, söylemiştir. 
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HABER - Xkşam pMtalr 

~ Yakında 
Şe rinden 

Istanbul 
Şehir meclisi mühim meselelerle meşgul 

ayrılıyorum Asri sinema binası 
b"l ~nadoluda yerleşmeğe gidiyorum • •ı 1• •? 
,~Drııdon, Habere pek başka çeşit ve yepyeni kıra ya Veri file ) fil)• 
"' bir ruhta yazılar göodermeğl umuyorum . . . . v Şehir meclisi dün birinci reis veki- Azadan Avnı, teklıfı kısa ve ızalıat-
ıS' Su son haftalar içinde bir karar harrirler ,bu husustaki küllü ayıbı- li Necip Scrdenge<;tinin başkanlığında sız bulduğunu söylemiş, izah edilmesi-

eıtr ditn; büyük bir mfuıi çıkmazsa, ö- mızla, mesela doktorları: toplanmıştır. Belediye dairelerinden ge ni istemiştir. 
!14' 'hı~Ül.deki on beş gUn içinde de ka- - Ne demiye uzak vilayetlerimize, len işlere ait kağıtlar okunmuş, kara. Kavanin encümeni reisi Faruki, Şe
fl'~ıını tatbik edeceğim: Artık, 1stnn- hatta oralarda daha fazla kazanç ol- !"a bağlanmazdan önce tetkik edilmek bir tiyatrosunun operet ve dram kı. 

fD' ~ henışerisi olmaktan çıkıyorum. duğu halde, gitmiyorlar? - diye ten- üzere ait oldukları encümenlere hava- sımlarının ayrı ayrı binalarda çalış-
ı:'llnizin büyilk eşyalarını haraç kit etmişizdir. le edilmiştir. Bu arada temyiz edilme- malarmın kararla§tığını belediyenin 

16' ~t sattık. Ailemle beraber, Ana- Ele verir talkını ... Kendi yutar sal· sinden vazgeçilecek davaların nasıl ta- elinde Asri sinema gibi bir bina varken 
(!ile ~Un hiç görmediğimiz bir köşesi· kımı!... yin edileceğine dair hukuk işlerindım başka bir bina tutmanın doğru olamı-
bf ~ gidiyoruz. Evimizi barkımızı orr Bari yutulan salkım da bir salkım gelen tezkere kavanin encümenine, yacağını söylemiştir. 
b 1 ~~kuracağız. Ben muharrirlikte de- olsa ... Ben İstanbulu canım gibi ~ve- büt~ede yapılması istenilen bir müna· Azadan Abdülkadir Ziya, Şehir Ti
(li h~ ederek gene, eskisi gibi, kendi rim amma, derhal söyleyim ki, onun kaleye dair hesap işlerinden gelen tez. yatrosunun bu sene için dram kısmı
~teın Haber'e ve dostum Sedat Si- mistiğini severim: Yani abidelerini, kere bütçe encümenine gönderilmiştir. nm kendi binası olan Tepeba.şmda, o. 

~ ~~inin "Yedi gün"U nevinden mecmu manzaralarını, hatıralarını... Fakat Bu münakale ile yeniden çöp kamyon- peret kısmının da kirayla tutmuş oldu
~ Yazılar yazacağım. Şehir Tiyat. asla bugünkü berbat, sönük, kasvetli lan alınacaktır. Büyük damacanalarla ğu Fransız Tiyatrosunda çalışmakta 

~ ~ piyesler haz.ırlıyacağım.Bir ai- hayatmı değil... Burada ne var?... nakledilen menba sularının da küçük olduğunu söyliyerek Asri sinema bina 
1~ Anadoludaki masrafı, tnbirıtiylf Bütün ömrüm, kendi üç beş dostumun kaplara konulan suların tabi olduğu sının kiraya verilmesinde mahzur ol
~buldakinden az olacağı için. ara- arasında geçiyor ... Ve işte ayni dost- sıhhi ~artlara tabi tutulması hakkın· madığını ve belediyeye böylece vari • 
~ .. !arkı, oradaki tesisatıma basr<' lar, benimle anlaşarak, işlerini benim- daki teklif sıhhiye encümenine hava- dat temin edilebileceğini ileri sürmüş-

! ~Mesela, otomobile binip Park ki gibi tanzim ediyorlar ve aşağı yu- le edilmiştir. tür. 
d ~ e kadar giderek orada bir viski i- karı hep birlikte ayni ideallerle Ana- Tepebaşındaki Asri sinemanın kira Bu üç azanın izahatı kfı.fi göri.llerek 
~k Yerde, bir dana alıp büyütece- doluya gidiyoruz... Bunun bir feda- müddeti bittiğinden bu binanın yeni- sinemanın kiraya verilmesi teklifi ka. 

1 ~~ Yahut on beş yirmi tane iyi cins karlık olduğuna kani değiliz... Biraz den kiraya verilmesi belediye reisliğin. bul edilmiştir. Meclis perşembe günü 
h...~ ~ğacı dikeceğim... gayretle ve biraz nikbinlikle ve biraz ce meclise teklif edilmiştir. saat on dörtte toplanacaktır. 

tıı:~ıya damlıya göl olur. Eğer ba- da zevkiselim ilavesiyle, oradaki haya
~ tasavvurlarımı kuvveden fiile tımız buradakinden çok daha güzel Ankara istasyonunda Meşhut cürümler 

t geırnuYa mAni olacak bir felaket olabilir... feci bir kaza kanUDUOUD fayda)art 
(!f:,ıı:ıb~. , ihtiyarhgrmav kadar, küçU- Ben, kendi hesabıma, evvel! bir ka-
"ıt Ankara istasyonunda bir kaza ol. Adliye ,·ekaletince tutulan statis-b .. ır çttlik sahibi olacağım. sabayı, birkaç köyü görüp, hazmedip 

<.>O'•l ı· ani t v v On muştur. tiklere göre, meşhut cürümler kanu. ~lilı J e iltle birçok gayeleri birden yazmıya, a mıya ugr~c:acagım. -
l:ıı.:ıt dar ediyorum. Bunların kimi içti· dan sonra, atla, arabayla, yaya ve di- Maliye vekaleti merkez muhasipli- nundan sonra işlenen kabahatlerin 

" l;~i ferdidir. ğer herhangi bir vasıtayla memleketi- ği mümeyyizlerinden Ali Rızaya ma. e..cıkisine nisbetle yüzde 70 nisbetide a. 
au ~aileri: mizin geniş sahalarını dolaşacağım. kinist ce,·detin idaresindeki ray oto. uılmı, olduğu meydana çrkmrştır. 
~ l~ muharrirler, şehirlere bahu- Kısacası: İstanbul muharriri olmak- bü~ü çarpmış. başından ağır yarala-
~ı.anbula toplanmışız. Ayni mev- tan çıkarak, Türkiye muharriri ol- mıştır. Xümune hastahanesine kal. Kamutayda 
bıt.11 geveler dururuz. Mesela benim mak idealinin peşinde koşuyorum. Al R h" ··ı .. encu··menfer SellJml 
lı.._"~t dırılan i ıza ıraz sonra o muş. y 
~ aı Ununıdaki tarz fıkraları bundan Bu gayemin içtimai cihetidir. tür. Büyük Millet Meclisi dün Fikret 
~iyktı Bene evvel yazan ancak iki üç Ferdi kısmına gelince, düşünüyorum Sılayın başkanlığında toplanarak 
llıtıl' en, §imdi on be§ yirmi tane gen~ ki, bir ga.7.etecinin, • tıpkı diğer ser- Ta b kik at evrak 1 meclis ihtisa::; encümenlerine aza scçi-
lliıı ~ ltleslekdaş ayni çorba kasesi- best meslek erbabı gibi - ne bir teka- mi yapılmıştır. 
hıı.etaınna üşüştti. Habire ha. .. Şöyle Udiyesi, ne bir ikramiyesi vardır. 1s- hakkında bir tamim 
~11,6~1nna bakmıyorum: Acaba yaz. tanbuldaki hayatımız içindeyse, yev- Ba_şvckalctten vilayetlere gönderi~ 
"ay §' " ne ka.ldı 7 "lieledıye, tram- ınun cedıd rı~kwı codıd tarzında gidi· len bir yayını da, tahkikat evrakı üze_ 
l>ll'~ ırkeu, adliyenin ankazı, tayyare yoruz. Halbuki, lstanbulda da arasıra rinde her nevi ihmal ,.e dikkatsizliğ: 

görülecek memurlar hakkında hemen 

ce1.:ıi hükümlerin tatbik edileceği bil. 

~cld~osu satan gişelerin çokluğu. gelmek ve her türlü seyahatleri yap
tıı 'Ve>köyündeki sineklerin bollu- mak şartiyle, şayet Anadolulu olur
ıı~kİ~r~ele sonun~ •. b~is, bizzat si- sam, toprağa yavaş yavaş atacağım 
~ı. Cı en daha mUz ıç bır şekle gir. ufacık tasarruflanmın semeresi, ihti- dirilmiştir. 

ç na verdi. Gık dedirtti. yarlığım için bana ilticagah olabile- ---------------ı... Olt Ştik .. 
;ııan b' ur, ben, kolaylıkla mevzu ccktir. 
ti. llberi 

1
: muharririm. On küsur sene- Hulasa, on beş gün kadar sonra, A

f:ıJik h 1nkıtasız devam eden gazete- nadoluya ailemle birlikte ve büyük 
le~le ay~tırnda, on küsur müstear gayelerle göç ediyorum. Seyahatim
l'~, ' günde - üst Uste • üç beş sütun den evvel sunlan yazacağım: Henüz 
~i lc~:ıann. Bunların ancak üçte bi· görmediğim, bilmediğim müstakbel 
'l'eur Unıe, geri kalam kafadandır kasabamı, müstakbel köyümü, müstak 
~e g~ adaptasyon kanşıklığmın önü~ bel evimi nasıl tasavvur ediyorum. Ve 
~Ü) i~ için son aylar içinde (Va- on beş gün sonra da, evdeki pazarla 
aıtlh.. ını hiçbir adapte mevzuun """'Şının ne dereceve kadar biribirinr ~ -"Qa kuıı ~ .J 

lllıa t .. annıamaya karar verdim.. uyup uymadığını anlatmıya girişece-
~ed·~en, neşriyatımın seyrek- ğim. Zira, seyahat mektuplarım baş
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6,41 

<iü"c•İn .8 a.l~ı 
16,M 

Vakıt S•lal:ı wlı imsak 

cılo 
,, .... :1.11 ıı,58 14,39 l&.:ıs ıs.aı 4,59 

alo 12 20 7 02 9,43 12.00 1,34 12,04 
turı.e ' t 

altat ıgı bilakis sıklaştığı görülüyor. lıyacak ! Bunlarda, birçok nesillerden
~atıa~ngene de itiraf edeyim: Ha- beri İstanbullu olan bir ailenin kendi 
~l'~ 1 :Beyoğlu • Köprü - Babıali . gönül rıza.siyle, seve seve, nasıl Ana
~11lde g;asındaki tramvay yolu üze. dolulaşmıya çalıştığını, bu emeli tabak 
~tı.iltler ıren ve ayni maddelere dair kuk ettirirken ne gibi zorluklara uğ. 

e ilet U Yaznıak istiyen (Her ga.ze- radığını, mukavemet ve temessül edip ====================-
~~i~ k . ç, sırasına göre altı, yedi, edemediğini, (maazallah) edemezse temas edebileceğim... Görülüyor ki. 
111

" l§ıye baı·w be 1 · • ld w k k k h" b·;atç1 tiinır . ıg ~lan) fıkracı • ede- se p ennın ne o ugunu o uyaca sı- dört ba.sı mamur bir i§ yapma ve ıç 
llı, lle§ir h esı içın daimi ve normal nız. Hulasa, canlı ve günü gününe bir bir şeyden geri kalmamak niyetinde· 
~lelllle1tet hayatına imkan yoktur. Bu, roman ... Diğer taractansa, dolaştığım yim ... Öyle de güzel kitaplar aldım ve 
).~ettir·. h.esabınn, gayrı tabii bir va- muhitlerle alakadar yazılar yazaca-
~h. .oı:r 1· · r garp mecmualarına abone oldum ki ... tıı1:i%1 U""n:r• eehrin bir tramvay gü- ğım için, Haberi, o hava mm en az-

~.~ etı.fıı~:-C Inde matbuatımızın bil· la okunan bir gazetesi haline getirme- Hayır, hayır... Asla tariki dün~a 
• -..:ıı s··t te bb"" olmuyorum... Bilikis hayatın • Türk ~ ırıer to u Unlarını işgal eden mu- ye uğraşacağım ve bana bu şe u-

t14 tı:ıuhitt Pl~~nnlar ve boyuna bu silmdc cidden büyük bir dostluk gös- hayatının • tam ortasına, alabildiğine 

.I§ mcvsimı gırCIIğJ Jç n g men 

nakliyatına fasıla verilecektir. Nıizım 
vapuru bugünlerde bin beş yüz göç
men daha getirecektir. 

Yaza doğru Romanyadan gene göç
men getirilmeye başlanacaktır. 

Çöp kamyonlarının 
açlığı masraflar 

Çöplerin uzak yerlere dökülmesine 
karar verilmesi belediyenin benzin 
masrc:Cını çoğaltmıştır. Son günlerde 
Beyoğlu caddesinden en çok g~en çöp 
kamyonları olmuştur. 

Maarif teftiş heyeti 
reisi şehrimizde 

Maarif vekiıleti orta tedrisat mü. 
dür vekili ve teftiş heyeti reisi Cevad 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Ce,·nt 
burada üniversite işleriyle ve felscf c> 

muallimlerinin üniversitede açılacak 

kursa ne suretle devam edecekleri hak
kında tetkikat yapacaktır. 

Küçük sonatlar 
kongresi 

Ankarada toplanan küçük sanatlar 
kongresine iştirak edecek olan murah
haslardan bir kısmı Ankaraya gitmiş
tir. Bir kısmı da yarın gidecektir. Ti
caret odası kongreye verilecek raporu 
hazırlıyarak göndermiştir. 

1 
( ?) en ılhnm alıp Türk haya- teren, beni teşvik eden Haber sahibi yaşamıya gidiyorum ... .Anadoluda ya. 

lio~!H~:~t:(!le:e aksettirsinler... Rasim Us'la birlikte • Hersi için - ha- şa.mıya ... Siz de buyrun ... Köyle şehir 
~Ilı} <tıı.r köy~· kı, Türklüğün yüzde kiki bir köylü gazetesi kurmanın e- arasında behemehal bir git gel tesi
~Utıı~ bUYU~ ~eri kalan yüzde onu- saslarını arıyacağım... sine mecburuz .. Türk şehri ve köyü, Bir müddettenbcri limanımızda bu. 
~l'J ~ diğer hır k1smı kasabalıdrr. On beş gün daha buradayım: Bana zeytinyağla su gibi biribirinden ayrı lunan Emden kruvazörü bugün limanı-
b~ ~tı. l'apt :nemleketlerdeki muhar- tavsiyelerde bulunacak okuyucuları- kalamaz! mızdan ayrılarak uzak denizlerdeki se-

Emden buıcün gidiyor 

3 

M ewırn aı lfll e u ce ırn 
ika ~a'ltm aı o o u 

"Cumhuriyet" te PcıJami Safa yazı
yor: 

Biz içki içmesini bilmiyoruz. Biz 
çok kötü içiyoruz. Avruparun hiçbir 
taraf mda bizim meyhanelere benzer 
bir yılışma, dalaşma müessesesine te
sadüf etmedim. Se'Vgi ile kinin daima 
ifratlanna kaçarak ya biribirile sar. 
maşdolaş olmak, yahut da hırlaşmak 
neticelerinden birini veren meyhane 
8.lemleri bize, biraz da bizden naklen 
bazı Balkan komşularımıza mahsus
tur. Keyifli ve iştahlı bir yemeğin, ne
şeli bir görüşmenin vasıtası olmaktan 
çıkarak ikinci şişenin sonunda şuurun 
barsaklannı dışarı veren ve gününe 
göre içindeki sevgi, yahut öfke muh
tevasını ya bir yabancı ile şapır şupur 
öpüşmeye, veya en yakın dostla sö
ğüşmeğe kadar vardıran içki alemle. 
rimize kat'i ve son bir paydos demeli-
yiz. Yemekle beraber olmıyan ve bar 
gibi eğlenti yerleri haricindeki içkile
rin toptan yasağına ben de taraftarım. 

Şarkın bUtUn kötü an'anelerini tas
fiye ediyoruz, fakat bunlar arasında 
meyhane olduğu gibi kalmıştır. Onun 
bu mukavemetinde büyük bir tehlike 
sezenlerle daima beraberim. 

!Ka<dl o ifil aısn<eır 
@O "=1J lrSalaaa 

"Tan" da Burhan Felek diyor ki: 
Alman haberlere göre 20 ile 45 ya~ 

arasındaki hatunlar muvazzaf hizmet 
edeceklermiş. O halde ya bir kısım ba
yanlar _ ki 35 ten bir adını ileri git
mezler - kaydı hayat şartiyle asker o
lacaklar, yahut nihayet yaş husu.c;un. 
daki hakikati itirafa mecbur kalacak
lar. 

İşte o zaman askerlik şubeleri dün. 
yanın en meraklı havadisini veren 
kaynaklar olacak. 

Kendisine 30 yaşı çok gören bayan, 
falanca ,42 yi itiraf etmiş. 

40 ıra ürlü-.,..~mi-

yen bayan t.:ııa.n 51 yaşında 

nüfus kağıdıyla meydana 
''§ark!!,, diye düşüp bayılmış. 

Bunun, hatmma gelmiyen kimbilir 
daha ne sahneleri oİncak ki, işitince 
kahkahadan çatlıyacağız. (Aman Al
lah saklasın!) 

Ve sonra sanırım boyu 1 ,40 tan kı· 
sa olanlar askerliğe alınmaz. Kadınlar 
da da boy tahdidi mevzuu bahsolunca 
her bayanın boyu (1,50 boy + 10 ök
çe) olarnk tesbit edilecek,, böylece bi~ 
zimle boy ölçüşen bayanların haldki 
kametleri meydana çıksın diye ökçele
ri sökUlecektir. 

Dahası var: Askerlikte emzikli ka
dınlara imtiyazlar verilirse mahallilt 
çocuk feryadından ge<;ilmez olacak. 
Daha neler, neler olacak. İş hele bir 
kere şu iş sahiye çıksa! .. 
------------------~ 

Münir Nurettin 
konseri 

Kıymetli Türk sanatkarı .Münir Nu
reddin yarın akşam Saray sinemasın
da büyük bir konser verecektir. 

Eski ve yeni birçok kıymetli eserler. 
den mürekkep bir programla hazırlan
mış olan bu konserde, Münir Nureddi
ne her zamanki arkadaşlarından baş
ka bir~ok tanınmış sanatkarlar daha 
refakat edecektir. 

Güzide sanatkarın bütün konserle -
rinde olduğu gibi gerek program gerek 
sanat itibariyle çok kuvvetli olan yn. 
rınki konserinin her zamankinin üstün 
de yüksek bir rağbet göreceği şüphe

~IU 1~ızın1gı gibi, biz.de de elbette, mm mektuplarını beklerim. Ondan • CVI. NO) yahatine devam edecektir. 
ha~ ~r~ves! ?u !stanbulun dar mu- sonrası için de çok hoşlandığım, isti- ---------------------------------------------
~!~' ltö:ve ~:11 parçalamamız, kasa- fade ettiğim kari mektuplarının arka
~eı- .altttt, A. 

1lnıcnıiz, orada senelerce sı kesilmesin rica ederim. İlk gidece
~t!!' 1htı:vacın:1adolunun her veçhesini, ğim Ünye kasabasındaki ve ondan 
~ alı ~e?':rUat - İatanbul belediyesinin sonra ta§macağım köylerdeki adres
tfbt \>a.linı "'~dan bahsederek elim- !erimi bildireceğim ... Şunu da ilave e· 

sizdir. 

lr:~ }'~a~ e.tnc malum ettiğimiz deyim: Orada hikaye ve romanlarrmı 
'~ .. ıız ç· lt gld~k; 1znıemiz icap eder. daha büyük bir slikun içinde yazar:ı-

llak~ltes, bi:r·b·· . ğım. Halbuki !sta.nbulda, bilhassa son 
~ ~41• d h 

1 ı:rıne "b ı d. ı tc ·1· W• t kn"k k 1 tılı.ıl'u a ası d uyur.,, e ıyor... sene er, gaze cı ıgın e ı ısım arı 
"· Ya~~- . a va:r: "Bir gün, Ana- en büyük 1.a.mnnmıı işgal ediyordu . 
.ı."•• dl ~bırnı h . . 
"it-? ~ ~Otl::ı.r u arrır zuhur edın- Cari meselelere gelince, akümülatörlii 
~bııı ll?ı.gı a~dnu, Anka ku§u kim- bir radyom olacak. Her şeyi duyaca-

o mı ı~ an doğacak? Gökten ğım ve birçok vakalara, ccreyanların-ı 
Cl'k ?... Batta, biz mu- dan kırk sekiz saat sonra gazetemde 

Yarım mes'utlal-! 
Antalyadan (Yarım mes'utlar) imzası ile aldığımız 

mektupta deniyor ki: 
"Ben ve kocam perestiş ettiğimiz iki tane güzel çocu· 

ğa malikiz. Uzun müddet yanımızda olmamaları bizi çok l 
üzüyor. Dünya yüzünde yalnız yanm meı'utlar mı vardır?,, 

CEVABIMIZ: Dönüşün büyük neşesi size bugünleri 
unutturduğu zaman bunun böyle olmadığını siz kendiniz 

kolayca görüneccksini. Kendinizi işe vererek zamanın biran 
evvel geçmesine yardım ediniz. Onlan nekadar cesaretle 
beklerseniz saadetiniz okadar büyük olacaktır. 
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" ilahi bahçe,, de öten bülbüller • Cenazelerin 
çıkarıldığı " Sükut kuleleri ,, - Lavlar üzerine 
kurulmuş yataklar -Akşam olunca canlanan şehir 

E-.imiı.den baktıkça, üç köşeli yel. 
kenleriyle birkaç kayığın, içeri liman- n 
dan sıyrılarak akşam rüzgiirını yelke- f JGI 
nine takıp cenuba doğru silzUldüğünil 
görüyoruz. Az sonra Somalili küçük 
gemici kafileleri, kahve rengi bedenle. 
ri beyaz elbiselere bürünmüş olduğu 

halde, darıdan yapılmış bir akşam 

yemeği etrafına bağdaş kurarak dizi.. 
lirler. Daha sonra, artık kömür siyahı 
olmafa başlıyan kayalıklar arasından 

VelfilD yelfilft lhaır~ tayyaıreDeırl 
Harp tehlikesi karşısında hiç durnuı dan ve bilyiLk bir şiddetl.e kendi hO 
kuvvetlerini vücuda getirmeye çalışan Almanyanın usta mühendisleri 
ni tip harp tayyareleri yaratmaktadırlar. 
Bunun da güzel bir örneğini işte görüyorsunuz. On.de ker tarafı pe 
ol.an bir kuleden ölüm saçanlar kur şu nl.arını en seri vasıtaıarıa ycığd 
maktadırl.ar. Bu tayyare meşhur llindenburg fikJsun.a men.<tUptur. 

günün son parıltısı sıçrar ve limon Bo v azlar 
s~ yeşil, benbe renklerden müte- Avrupa sulh' 
şekkfi ışıldak bir ataimi sema gök kub mukavelesı· 
besini garptan şarka doğru sarar. Pa?:' 

Mıotakavt mlsaklat 
nıuhafaza edtrebtH ıak bir seyyal'e kendinı göstermeğ~ Dllo resmen merlyet 

başlar. Sandey Taymis gazetesinin Bel 
muhabirine beyanatta bulunan -r 
lav başvekili Stoyadinoviç, "tngfl 
ile Yugoslavyanın bilra.ssa Akd 
mUşterek menfaaUeri olduğunu, 

Somaliden getirttiğim hizmetçim mevklJoe girdi 
l<mtafl, evimizin kapısı önünde otu. ~ .. _....___.~---~~-·~----·""'-__.___.__ Paris, 9 (A.A.) - Boğazlar muka. 

rurken, yelkenlilere bakıp "İnşallah, velename.si bugün tam surette meri. 
Nahassıl Havva,, der durur ve böyle. Adendc au, ya kırba ile t~ntr, yahut bl}ıJ'l6 fıçı ile .. Fakat cırabayı at ve 

t bir Ya P-<u>.k deg-il, deve r.P.ker. yet mevkiine girmiştir. Bugün saat 
ce: ' nşaltah yalanda rüzgar çt- '7~ ~~ 

kar!., demek isterdi. rek getirir ve kıyıda kumlar üzerine bu bahçeden geçen çayların hafif şı. 16 da dış işleri bakanlığında, Fransa 
lizlere karşı dai.mt muhabbet 
ğini,, söyliyerek "Avrupa sulhünWl 
cak mmtakavt misaklarla temln 
bileceğine,. i§aret etmiştir. 

Akşam rüzgariyle hayat uyanır. bırakırlar. Balık orada bir yürek gi- rıltıları ve şnklamağa başhyan bülbül- dı§ J§leri bakanı B. Delbos, Tfirkiyc. 
Bir mil kadar ötede bir büyük balık, bi çırpınarak ölür. lerin tatlı sesleri işitilir. Büyük Britanya, Sovyetler Birliği bü-
ihtimal parazitlerden kurtulmak için Hulasa bu sıcak mıntakanın ateş .. tıaht bahçe,, nin küçük arka ka.. -------------
suyun yüzüne sıçrar ve sonra akisler ve tehlikesini unutturacak enteresaıı pısından çıkınca artık kendinizi geniş yti.k elçileri ve Bulgaristan, Romanya, Halk muslklmlı 
bırakan bir şapırtı ile tekrar içeri da. manzaralar eksi kdeğildir. Eı;;ki şehri bayaban içinde bahırsunuz. Buralar. Yunanistan ve Yugoslavya elçileri hak kında tetkikle 
lar. Sonra az öteden bir balık, bir ba. yenisine bağlıyan ?tla'ala isimli yolun da esmer derili aşiret Arapları şehre tasdiknamelerin yatrrrldığrnı tesbit e. Ankarada bulunan Macar kolll 

Iık daha... bir yanında Somalipura adında kü· yakın birkaç tuzlu kuyunun civarında den vesikayı imzalamışlardır. törü Delabartok birkaç güne 
Serin bir rüzgA.r kımıldıya.rak ken- çille bir köy vardır ki orada Arap ve mercimek ve saire yetiştirmek sure- Bu vesika, 20 temmuz 1936 tarihli Çorum, Yozgat. Adana, Maraf ~• 

elini sezdirir. Su, küçük çırpıntılar Somali gemicileri kum üzerine bağdaş tiyle tehlike içinde geçim teminine ça.. - varına giderek halk musikisi h1l 
yapmağa başlar. Kayıklardan simdi kurup yelkenlerini tamir ederler. mukanlenin son maddesi mucibince ~ J 1 Y h t d 1.- ·ı ı d ta da tetkiklerde bulunacaktır. Ktfl 
Jdlrek çeken Soma1ili gemiciler der. Hoş in.sanlardır. Ve aralarında ışır ar. a u an~ 1 er er e nı Fransa dış işleri bakanlrğı hazinei ev_ 

manasiyle bedevi hayatı yaşayıp A~ ne konservatuvar mual1imlerfl' 
hal kayığın başına koşarak büyük üç daha medeni, zengin Araplar görülür. rakında saklanılmak üzere, bu bakan- Adnan ve bı"rkaç mu ... ilcl mualtı·ırıi dene nakliyat işiyle meşgul olurlar. " 
köşeli yelkeni açarlar, bir taraftan da Bu zengin Araplar parlak ipek cübbl!- lığa tevdi olunacaktır. fakat edecektir. 
~~-~n~~ rl~~~~~~~L lern~~~~~lPr ~Y~~~~ &ntt~z~~~bte~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~~~~~4 
ler çekerler. Sonra dağ1rk mm takayı Afrikaya gönaerilmeJC üzere Perim a- lan birçok Arapları, arKaıannda iple ı 
llanca.k tarafına alarak cenuba doğru dasından getirilmi~ tepeleme sedef v~ bir deve yederek geçerken görtlrsilnOı 
aka.rlarken, yelkenli gem~ garbın li· çunl çuval Hint prinçleriyle meşgul Hayatlarından tamamen meıi:uıundur. 
mon sarmı zemini fizerinde kömür si. olurlar. lar. Belki de kendi kendine dualar 
yahı btr nokta haline girer ve silkOnet İleride, geçitler arasında. büyük mırrldanmaktadır. Gümilş saplı kama.. 
yeniden hüküm sürmeğe başlar. volkar.ın bin kadem kadar aşağısında lar, enfiye kutulan ve sair şeyler 

Bizler ki, topların ağzı altında "SükQt kuleleri,, inşa edilmiştir. Ade- içinde pınl pınl yanar. 
gündüzleri gilneşten. kavrulan A. nin Parsi olan ahalisi cenaulerini (DnKl17fl f)(D") 
deni muhafaza. vazife.siyle meş- uzun ve helezont bir merdivenden bu 
gulüz geceleri de gene SI~ kulelere çıkarırlar. --A--k--f-d ____ f_l ___ _ 
eak yüzünden evin dışında yatanz. Bir ecnebi için Adenin enteresan 8 er 8 Ve er 

Eminönü askerlik tubesinden: 
Askerlik şubelerinde istihdam edil

mek üzere askerlik şube iılerini bilir 

genç ve i§e yarar binbaıı veya ytizbap 

rütbesindeki mütekait ıubaylardan is

teklilerin Eminönil, askerlik ıubeaine 
müracaattan. 

Yntahlanmızı parlak bir yıldız dün- hadiselerinin birisi de, bir otelin tara. 
yasının altında eski bir JAv kayasının çasında yıldızJar altında yatmakta 
ilzerine kurans. Geceleri 0 yelkeıılL iken sabaha karşı, uyuyan şehir üze
lerle yeni bir maceraya atılarak, bu- rinde bir müezzinin akislerden akisle_ 
run deliklerimizde sedr ağaçlarının re sıçrıyan sesinin yayılmasıdır. 
reçineli kokusu olduğu halde serin ve Kale kapısının dışında asıl Arabi.q. 
canlandırıcı bir iklim içinde akıp git. tanla Aden volkanını birleştiren 
meği ne kadar arzula1UJşızdır 1 kum parçası üzerinde siyah sakallı, 

Ekseriya sahile yaknı küçük köpek çevik Hint süvarileri bulunmaktadır. --------------
balıklan kendilerini gösterir. Birkaç H3.ki üniforma içinde, ellerinde mı7.
ayda bir bu deniz serserilerinden ko. raklarla, kılıçlarla, yahut karabina. 
caman bir tanesi limana girerek, işa· )arla küçük Arap atları üzerinde ta. 
retli yerlerin dışında yüzmek ihtiyat. lim yaparlar. yahut küçük, fakat sc
sızhğrnı gösteren bir İngiliz askerini ri hecin develeri üzerinde emirberli!c 
ürkütür ve yahut vapur yolcuları. veya refakat vazifesini görürler. Bu 
nm düşürdükleri kıymetli şeyleri çı- geniş kum parçasının asıl Arabistan. 
karmak için bir kayıktan denize atla.. Ja birleştiği noktada damları düz ev. 
mış olan kUçük Somali çocuğunu teh. }eriyle "Şeyh Osman,, isimli bir Arap 
likeye koyar. Son zamanlarda bu ço- şehri görülür. Burası herhangi sebep
cuklarm dibe dalmaları menedilmiş. le Adende oturmryan Araplarla So-
tir. ma1ilerin meskenidir. 

Bar.an ağla yakalarunış bir kılıç Bu şehrin misafirhanesi, bir de 
balığını yelkenlinin yanı mra sürüye. "llfıhi bahçe,, ye sahiptir. Akşamları 

SARAY Sln•maaında 
il ildnciteşrin çarşamba günü 

akşamı (21) de 

Münir Nurettin 
ve ARKADAŞLARI 

Mevsimin ilk bUyük 

KONSERi 
Nefis ve zengin program, 

yeni kadro 

Sureu mahausada gönderdiğimiz sineme 
operatörü tarahndan çekilen ... 

İskenderun ve Antakya Türklerinin istiklalle .. i ve ana vatana olart 
merbutiyetlerini gösteren Türkçe l:ahatb fflm. Fesleri çıkar.rp şapk# 
giyme merasimi. Her türlU tazyik.a rağmen Suriye intibabatına i~tira~ 

etmemek için yapbklarr mitingler ve Mire .•. 

Perşembe akşamından s 1 .. 1 ER 
itibaren ~ sinemasınıll 

fiJmfne ilaveten gösterilecektir. 

Bugün T CD ~ K Sinemasında 
lst .. , bul halkının beğendi\{i fransızca büyük operet 

Haşn1etli V al§ 
Henri Garat: - Rene S T. Cyr 

Siz de görünüz, beğeneceksiniz. llii-..·eten: Dünya havadisleri 

!2' 
Büyük yıldızlar + Müzik + San'at +Güzel1if( = SüperfiJnı 

Süperfilm + Mükemmel bir aku~tik + S k y8 
Fevkalade projebiyon + Salonun rahatlığı = a ar 
"Bütün Güzelleri severim,, - "l\fazu~ka,. - "Staviski Skandalı,, 1

' 

.. Asri zamanlar,, S A K A R YA Sinem•'' 
Süperfilrnlerden sonra 

size büyük bir sürpriz 
proıramında göstereceği 

MAVn 

hazırlamaktadır. Bu sürpriz de ge}ece~ 
tamamen renkli muazzam bir dans ~' 

şarkı filmi olan: 

VA lL S 16. ~ R' dlr. 
------~. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

lj!OPAL 
DE8.t\ 

MiK\'(\ 
~iPER. 

KAZ. MA6A 
GÖNDER 

M. , 
\Ş{)h .. 

a·~;H VACl\S\N\ '(~PA~lL· 
OİH\. AK~AMOA 0\.0\J ÇOK. 
~A Yo R\JL l>\JW\.OYLE 

.__~'""' Al' hCT' M l( \ 
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Bir duvar 
satın aldık 

Dır dostum anlattı: ı 
iMmizde oturuyor, mahallenin de

dikottuawıu yapıyorduk. Bilhassa, 

~ntfunıuzun ahlaksız, dolandırıcı oğ
IUıdan yaka silkerek bahsediyorduk. 
~lin.i merhaba diye uzat, !!akat geri 
ge)qjğin 7.8.JI1an parmaklarını tamam 

llıı diye say! .. lşte bay Ragıb'a bu de
rece emniyet caizdir! .. diyorduk. 
Zavaııı annesi! .. Muhterem kadınca

hı! Bu serseri evUidm elinden neler 
Çeknıezdi... Hayırsız oğlan. her gün 
0ııun bir eşyasını alır, pazara götürüp 
0kuturdu ... Sata sava, alt başımızdaki 
konakta tamtakır kunı bakır, tahta

lar Uzerinde kaldılar ... Bakalnn: daha 
l'leler okutacaklar? .. Sıra evlerine gel

di. Bereket versin, yarısı amcaza.dele
l'bıin de bizim tarafa bitişik olan ken
di kısımları için müşteri bulamıyor
lar. Yalnız rehine koydular, o kadarla 
Uctua ediyorlar. Yoksa, çoktandır sa
tılır gid d" er ı ... 

Şinıdilik Ragıp, sağı solu dolandır
~la geçiniyor. 

lliıytık annem dedi ki: 

6 
- Öyle ldllô.hçı, öyle katakullici, 

~le dUzenbazmış ki, parmağına bir iş 
1aınıya görslln, altcm eder, kallem 

~r. mutlaka para sızdınrmış ... 
l{ııdnn: 

- Haydi haydi, canım - ... lmkinı 
~ "&r" • 1'Jc ... Gelsin de bizden sızdırsın 

ahın ..• Derhal koğamn ... 

~ytlk söylemi§im ... Ah, bUyük söy
!lti inı.. Koğmak §(Syle dursun, bir 

g\in sonra, Ragıbı, eve çağırma
::- bizj dolandırsm diye yalvarma

bJie l~d.1.J3akmız, nasıı. 
bQ n, pencereden bahçeye bakan 

Yilk annem, birdenbire: 

~ lruzum şu duvarın Ustündekl a
da kim?... - diye sordu. 

- lia.ngi duvann? 

d - İşte §U bahçemizin altındaki set 
U\rıı,..__ Gö" ı tnitı-~··· rmilyor musun? Kire-

erı topluyor ... 

- Ne mUnasebet? 
~aktnn· Sah U.t · iden... Ragıp, duvarın 
~e, kiremitleri topluyor. Hatta, 

ilat tab da var: Duvar taşlarmm en 
akasmı söküyor. 

a..."": Bu duvar kimin" a· b"" ··k ~ ... - ıye uyu 
'lllı?eıne SOrdum. Bizim mi, onların 

- Bilıni l'tJı k yor musun, evlM.nn? Onla-
~ <>naklan daha eski ... Hatt! bizim 

~iyle onların evlerinin yokuı, 
eclfhn· da bulunan set bahçenın ifraz 

ttbın ~ a:,sası üzerine yapılmış.. Ra
~)an Yük babası, bizim temellerin 

h bı~ığı bu duvarı, bahçesine set di
ettlrıniş ... 

ra~tılmayacak eşya, k i
t anamıyacak ev, apar
ı ıınan Yoktur! Ancak yo-
uou bilmeU: 

Q. flABER 
lltı l\.iETESININ 

ÇlJK ILANLARI 
ki Çabuk ve iyi satmak, 
talaınak için en emin 

en. u ' 
lad cuz ve en kolay vası

ır. 

d 
20 kelimeye kadar beş 

efn.,; 

Pencereden bakarak: 
- Yahu bu çocuk deli .ni? 
- Deli ya... Daha yeni mi öğreni-

yorsun... Koskoca servetini kemirdi... 
- Şimdi de duvarı kemirmeğe baş

lamış.. Çünkü, kiremitleri bir tarafa, 
taşları başka tarafa istif ediyor ... 

- Eyvah ... Bizim ev tehlikeye giri-
yor desene .... Haber yollıyalrm şuna. .. 

Bahçıvanla haber yollayınca, ne ce
''ap alsak beğenirsiniz: 

- Duvar bizim değil mi? .. lster yı
karım, ister üzerine sarmaşık üreti
rim ... Ne karışırlar ... 

Hemen bahçeye fırladım: 
- Küçük bey ... Küçük bey .. Nedir 

bu ettiğin? ... 
- Söyledim ya: Duvar, benim mil

kiyetfmdir: Paraya ihtiyacım var, yı
kıp taşlannı satacağım... Eğer ister
seniz talip olun ... 

- Bu sizinklsi şantaj ... 
- Ağzınızı toplayın ... 
- Maksadınızı anlıyorum: Aramız-

da bulunan kırk yıllık duvarı, bana 
satmak istiyorsunuz .. Ve eskiden na-

sıl ondan kendiniz de istifade ediyor
sanız ayni suretle müstefit ol.makda 
devam etmek istiyorsunuz.. Sadece a
nafordan cebinize para girecek ... Fa -
kat ben böyle dolmalara gelmem ... Po 
lise müracaat edeceğim ... 

Büyük anneme işittirecek gibi ba
ğırarak: 

- Gözümü korkutamannnız. .. Ben, 
tahkik ettim: Malımı istediğim gibi 
kullanmaktan beni kimse menedPmez. 
Siz, evinizin temelini düşünüyorsanız, 
toprağa kanalizasyon çukurlan gibi, 
desteklerle hendekler kazdırın, içleri -
ni beton doldurun, böylelikle temelle
riniz. benim duvarıma anafordan aba
nacağma, ken<il beton memıetlerhii7f! 
dayanır ... Kırk sene, sizi duvarımın 

Ustünde taşıdığımız kafidir .. Artık bu 
kadar zulüm elverir... Ayrıca taşıma 
parası dava etmediğime §Ükrcdin ... 
Anlıyor musunuz? •. 

Pat! .. . 
Çat! .. . 
Elindeki çekiçle taı:ılara vuruyor ... 

Bunları deviriyor. 

Büyük annem, dayanamadı. 
Pencereden: 

- Ragıp bey.. Ragıp bey... Teşrif 

edin de anlaııalım... Sulh olalım ... 
Eyvah yakalanmıştık ... 
Hiddetle: 

- Kat'iyyen - diye haykırdım . -
Vallahi beton mesnedi yaptırırım da 
gene sulh olmam ... 

Ragıp, yılışık ve hayasız bir gülüş
le: 

- Öyle diyorsunuz ama, ben hesap 
ettirdim: Beton mesned üç bin liraya
dır .. Halbuki ben size bin kağıda sata
nın duvarnnı ... 

Ben: 
- Kat'iyyen .•. - dedim, içeri gir

dim. 

Öyle sinirlendim ki, bir avukatla 
konuşmak üzere sokağa çıktını ... 

Mektep arkadaşlarımdan Baha Sü -
leymaru görmüştüm: 

- Tetkik edeyim. Sana yann ceva
bını veririm ı - dedi. 

Eve döndüğüm zaman ne göreyim? 
Ragıp, gene duvarın üstünde ... Fakat 
bu sefer, uslu akıllı, kiremitleri yerl&
rine yerleştiriyor. Bana da iltif atkar 
bir selam çaktı: 

- Ha §Öyle yola gel!... - dedim. 
Alay etti: 

- Acaba kim kime böyle söyleme
li? 

Bunun sebebini anlamadan içeri 
girdim. Büyük annem, boynuma sarıl
dı: 

- Senden habersiz bir iş yaptım 

ama, kusura bakma ... Çok meraklan
dım, bu oğlanın elinden kurtulmak i
çin başka çare yoktu. Duvarı kendi -
sinden satınnldım... Beş yUz kağıda 

uvuştuk. Pey verip senet aldrm. - De
dı. 

(Hatice Süreyya) 
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493 sene evvel bugün 

lskender Bey Türk 
ordusundan kaçtı 

Bu adam yüz bin kişilik orduya karşı 
duruyor ve binlerce zayiat veriyordu. 

Mağlup edilemedi 
----· 

ı t.ıa yılı 10 ikincite;;rin günü, 49::.1 
sene evvel bugün, '!'ürk rnemleketindt! 
büyütülmüş ve terbiye görmüş olao 
lskcnder bey, yeğeni Hamza ile Türk 
ordlL'5undan kaçtı. 

Bu kaçış Osmanlı tarihinin mühim 
ve feci harplerine sebep oldu. isken. 
der bey, orftudan uzaklaşır uzaklaş. 

ma-ı bütün akrabalarını etrafına top
ladı. Az zamanda mükemmel suretre 
silfı.hlanmış on iki bin kadar asker 
topl~mıştı. Epir'de Osmanlı elinde bu 
lunan bütün yerleri zaptedecekti. 

Muavinlerinden Moses Golento üç 
bin kişi ile Peralla'yı muhasara ede. 
rek aldı. Stelusia, mukavemet edeme. 
den teslim oldu. Bu suretle otuz gün 
içinde Epir lskender beyin hakimiyeti 
altma girmiş bulunuyordu. 

• • • 

Murat, bu ıistü..ste gelen bağlubi· 
yetlerden hiddetleniyordu. Türk or 
dusunda terbiye görmüş, yetişmiş bir 
adamın kaçarak akla gelmez hainlik... 
ler yapması affedilecek bir şey değil. 
di. Üste binlerce askerin mahvolması• 
na seebep olmuştu. lntikam almak ve 
hainin cezasını yermek lazımdır. Bu. 
nun için yüz bin kişilik bir kuvYet yo. 
la çıkarıldı. 

lki tarafın ilk karşılaşışlarında 
Muradın ku\'Vetleri yirmi bin zayiat 
\'erdiler. Son gayret ve hiddetle Kro
ya üzerine yapılan hücum da bir faY, .. 
da vermedi. Burada da sekiz bin za. 
yiat nrildi. 

Artık bu adamla mücadelenin far.• 
da vermlyeceği anlaşılmıştı. Yapıla. 
cak yegane iş onunla anlaşmaktı • 

• * • 
Kırk bin kişilik bir kuvvetle ilerle- Sefir Yusuf, yanında birkaç Deb. 

mekte olan Ali paşa, lskender beyin reli olduğu haldeErpir be};ni aramata. 
on ht>Ş bin kişilik kuvveti karşısında çıktı. Fakat onu bulmak imklnsızdı~ 
umu1mıyan bir surette mağlQp oldu. lskender bey daima izini saklıyordu, 

Macaristan seferi ve padişah Mu. Elçi nereye gitse 
radm saltanatından çekilmesi hadise. - Burada yok ... 
leri. Epir beyinin biraz nefes alması Cevabı ile karşılaşıyordu. 
ve ku vetlenmesine yardım etti. As· lki gUn süren araştırmadan sonra 
kerleri ile sarp dağlarda pusu kura. lskender bey Kızıl meydan adı veri• 
cak )'erler tayin ediyor, bilyük, şanJr len hl rovada Yusufun karşı.sına çık. 
muvaffakıyetler temini için pJAnlar, tı ve padişahın hiç bir emrini ve dile. 
hulyalar kuruyor1'?u. lskender, en çok ğini yerine getiremiyeceği cevabmı 

Balkanların sarp kayaları, yolsuz verdi. 
dağlarından istifade ediyordu. 

Firas JNlta ile M..aaTa ..... ~ .. ~,_.,,~- bL 

rib!ri arkasından galebe etmesi, onun 
nüfuzunu kat kat arttırmıştı. On beş 
bin Türk askeri bu çarpışmalarda te
lef olmuştu. Esir olanlar içinde biz.. 
zat kumandan Mu.,.tafa ve on büyü\c 
kumandan bulunuyordu. Padişah 
yirmi beş bin duka mukabilinde bun. 
ları kurtardı. 

• • • 
.M•re-. s-,..~-,..-• ~'Wır

ge~rek geri dönerken gene taarruz-
lara uğrıyarak yoluna devam etti. 
lşte Türk yemeği ile beslenen n me,·ld 
alan Epir beyi,kendilerine sonsuz saa 
detler getireceğini vadederek etrafına 
topladığı adamlarla bir imparatorlu~ 
ğu uğraştırdı, binlerce askerini mah. 
vetti. 

iki b a cana k 
Karılarını değiştirmişler 
G=U&<dlnse lb>nırnnnn öUOmltlıuıHdleuıı scınra 

patDalk veırcdJD 
Şimdiye kadar görülmüş olan ev-ı 

lenme davalarının en garibi Fransa.
nın cenup sahillerinde zenginlerin o -
turduğu Biarritz'in hukuk mahkeme -
sinde görUlmektedir. Davaya bu hafta 
başlanmıştır. Geçenlerde Biarritz civa 
rmda bir otomobil kazası neticesinde 
ölen lngiliz iş adamlarından elli yaş
larında Robert Earkhar ile, bütün ha
yatı müddetince arkadaşı ve ortağı o
lan Fransız Mösyö Hanri Pleyell iki 
ikiz kız kardeşle evlenmişlerdi. Bu i
kiz kız kardeşlerin adı evlenmeden ev
vel Lora ve tnej Tava.nezdi. Kendileri 
ispanyanın Bask mıntakasmdandı. 

Evlenme vesikasına göre Mister 
Karkhar ikiderden Loraya arkadaşı 

da ayni günde lneı.e nikahlanmışlardı. 
Nikahtan birkaç ay sonra yeni evliler 
biribirine es olamıyacaklannı anla
mış, Mister Fakhar, arkadaşının karı
sı lnezle daha iyi geçinebileceğini an
lamıştı. 

lki arkadaş kimseye sezdirmeksizin 
karılarını değiştirmeye muvafakat et
mişler ve aralarında bir mukavele ya
zarak imzalamışlardı. İkizler biribiri
ne o kadar benzemektedir ki, en yakın 
tanıdıklar bile bu benzeyişten aldan -
mışlar hatta kocaları, bir çok defa, 
kendi kanlarının hangisi olduğunu far 
k~cememişlerdir. 

Bu milbadeleden az sonra her iki 
kız kardeı:;in de birer erkek evlidı dün
yaya gelmiştir. Fakat hakikatte Mis
ter Frakharın oğlu olan çocuk nUf us 
kütüğüne arkadaşının evJAdı denerek[ 
Rogcr Pleyell adıyla tescil edilmiş, ö-

teki çocuk da nüfusa ayni §ekilde yaz
dırılmıştır. 

Mösyö Frakhar'ın ölümüne kadar 
ortaya hiçbir şey çıkmamış, ancak 
kaza neticesinde ölilverince malını kar 
nsiyle bu izdivaçtan ht\sıl olan üç ço
cuğa bıraktığını gösteren bir vasiyet
name çıkmıştır. Bunun üz.erine Lora 
mirasa asıl kendisinin hak sahibi bu-

lunduğunu söyliyerek ileriye atılmıı, 
kocasının yapmış olduğu karı müba • 
delesini bütUn teferrUatiyle anlatm11 
ve mirasa kendisiyle şimdi Roger Pi~ 
yell adını taşıyan ilk evladının kon • 
ması lazımgeldiğini ileri sürmüştür. 

lnez bu iddiayı reddetmemekle be
raber aradaki evlenme vesikasmdan 
maada Mister Farkhann hakiki kan-

sı kendisinin olduğunun ve davanın 

bu cihetten mUdafaa edilmesi lllzım • 
geldiğini avukatlarına sıkı sıkıya ten
bih etmiştir .. 

Biaritz mahkemesi çok çapraşık o
lan bu davada bir hayli zorluk çeke
cektir, 
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Cumhuriyet bayramında Fransız Ticaret Kireçburnunda bi 
sevinme kabahat mi ? oe~e~!!'!y otomobil kazası ol 

Ankaraya gelecek • • intihabat dolayısiyle sancak türk
leri arasında propagandalar artmağa 
başlamıştır. Antakyada arapça be. 
yannemeler dağıtılmıştır. Bu beyan. 
namelerde "sancağın Suriyeden ayr:!
maz bir parça I" olduğu iddia oluna. 
rak "Türklerin de arap intibahatına 

iştirak etmeleri!., tavsiye edilmekte. 
dir. 

Türkler, intihabata iştirak etme. 
meğe katiyen karar vermiş bulunma\ 
tadır. 

birinciteşrin cumhuriyet bayramı oJ. 

duğu anlaşılmaktadır. Bulgar gazetelerinde okunduğuna Ta mır edılen yolun kapah ol 
göre, Fransa ticaret nazın Pol Basti<l v • • 

Kapatılanmektep 4 sınıflıveçıka- ayınsonunadoğru.Belgrada,oradan gu bır fenerle ışaretlenmem 
rılan talebe miktarı 55 tir. Kapanma Ankaraya gelecektır. 
kararının ayni mektep dahilindeki A. Yolda Sofyaya da uğrıy.;caktır. 
rap kısmına şümulü olmadığından iki 

sınıflı ve 10 talebeli olan bu Arap krs. 

mı tedrisata devam etmektedir. 

Kız lisesinin kapatılması kararı 

ayni veçhile Türk erkek lisesinde de 

Bugün Türbede 
Otobüs tramvaya 

çarptı 

daki hendeğe yuvarlanmıştır. 
Otomobilin aksı ve camları kt 

müşterilerden Dimitro iskalof ba 
ve ellerinden, Badoyanof 
yaralanmış diğerleri ufak yaralar 
zayr atlatmışlardır. 

intihabat ayın on dördünde yapıla- talebeye tebliğ edilmiş ve kendilerine 
Bugün Türbede saat on dörtte bir 

kaza olmuş, bir otobü.sle bir tramvay 
çarpışmıştır. 

Beyoğlunda Parmakkapıda 5 numa
ralı Amelyanm pansiyonunda oturan 
Bulgar tebaasından kömür tüccarı Bur
gazh Dimitro iskalof dün gece arka
daşlarından dişçi mektebi talebesinden 
Badoyanof, Kimenef, Modayanof ve bir 
de kadın olduğu halde saat ikiye kadar 
eğlenmişlerdir. iki buçuğa doğru hava 
almak üzere Parmakkapıdan şoför Nev· 
zadın 2303 numaralı otomobiline bin
mişler ve Sarıyere kadar gitmişlerdir. 

Kazayı müteakip sıhhi imdat o 
bili çağrılmış otomobil sis yüz' 
Beyoğlundan Sarıyere elli dakika caktır. maarif reisi tarafından nasihatte bt.:-

Antakyaya intihabata iştirak et. 
mesi için bir de emir gönderilmiştir 
Antakyada Fransız delegesı 

Antakyadaki Fransız delegesi Dor 
yo, Suriye f evkaHide komiseri kont 
dö Martel ile görüşmek üzere Beruta 
gitmiştir. Bu seyahatin Antakyadaki 
kız lisesinin kapatılması hadisesiyle 
alakadar olduğu zannedilmektedir. 

Kız lisesi nasll kapatlldı ? 
Antakyadaki Türk kız lisesinin ka. 

patılmasını ve dolayısiyle çıkan hadi
seleri Antakya gazetelerinden Yeni 
Gün ş9yle anlatmaktadır: 

Şehrimiz kız lisesi (orta mektep) 
evvelki gün kapatılmıştır. Kapanm:ı 
muhafızlığrn, delegenin vizesini taşı. 
yan 31 birinciteşrin tarihli Fransızca 
bir karariyle olmuş ve karar pazar 
günü sabahı ilk defa olarak mektebde 
kız talebeye tebliğ edilmiştir. 

K.arann tebliğini müteakip talebe 
derhal mektebi terke davet edilmiş ve 
haber hemen şehirde yayılalarak umu 
mf bir teessür uyandırmrştrr. 

:Muhafızhğm bu kararında talebe. 
nin siyasi hareketlere iştiraki kaydo
Junmakta ve bu sebeple mektebin bila 
müddet tatil olunduğu bildirilmekte. 
dir. (Siyast hareket) denen şeyin 29 

lunularak bayramlara iştirak etmek. 

ten bir fayda gelmiyeceği, binaena. 

Jeyh bu gibi hareketlerden sakınmal!l· 

rı ı:;öylenmiştir. 

Erkek lisesi talebeslnln grev. 
Antakya erkek lisesi talebesi de 

dün sabah mektebi terk:tmek suretiy. 

le grev yapmışlardır. 

Bu grev, kız lisesinin kapatılması 

ile alakadardır, kız liı:;esi hakkındaki 

karar geri alınıncıya kadar demm e. 
decektir. 

Hakkımızı teslim ediyorlar 
1'"ransızca illüstrasyon gazetesi 

Antakya ve İskenderun üzerindeki 

'l'ürk hakkını itiraf yollu "Antakya~ 

da bir gezinti eski Türkiyeden güzel 

bir parça temaşasına fırsat veriyor.,, 

demekte ,.e sancağın hususiyetlerini 

anlattıktan sonra sözlerini şöyle bL 

tirmektedir: 

" Suriyelilerin İskenderun sanca. 

ğrnı muhafaza etmek istemelerindeki 

ve Türk ordusiyle bir karşılaşma ih
timalinin uykularını kaçırmasındaki 

hikmet anlaşılıyor.,, 

Sirkeciden Çorluya giden 28 nu. 
maralı otobüs Türbede 16 numara)! 
Topkapı tramvayı ile karşılaşmış, so
la kıHılma kistemiş, fakat muvaffak 
olamıyarak tramvaya çarpmı~tır. Bu 
çarpışma neticesinde tramvayın ön 
tarafı ve kapısı parçalanmıştır. Olü 
ve yarah yoktur. 

Dönüşte ortalığı sis basrruş, şoför 

Nenat Kireçburnundan geçerken ka
palı olan yolun önündeki zift fıçılarını 
sis yüzünden görememiştir. Fıçılara 
birkaç metre yaklaştığı vakit farkedin
ce soldaki yola sapmak üzere direksi
yonu kıvırmış, bu sırada otomobil yan-

derek iki yaralıyı alıp Beyoğlu 
nesine getirmiştir. 

Bazi şoförler kapalı olan yola bir 
konmamasının kazaya sebep oldu 
söyliyerek kabahati belediyede bul 
tadır. Bu iddiaya göre zift fıçıları 
düz için kafidir ama geceleyin 
konması lazımdı. 

Memurıar için Asiler Madridi 
Kefalet sandığı b •• l ki 

Memurlardan alınan nakdi ve şahsi ugun a aca arını 
kefalet, kefalet kanunuyla kaldırılmış ( B t f 1 · id ) 
ve bunun yerine kefaleti müteselsile aş ara ' ınc e 

lerini kıramamışlardır. Hatta asiler 
konulmuştu. Bu kanunun icra ve iflas Karabankelde ricate bile mecbur ol
kanununun altıncı maddesine muhalif 

muşlardır. Hükumet topçuları bir asi 
olduğğu görüldüğü için hususi kefalet tayyaresini ıskat etmişlerdir. Tayyare 
sandığı tesisi için bir kanun layihası 

şehrin merkezine düşmüş, içindeki iki 
hazırlanmıştır. pilot telef olmuştur. 

Bunun sermayesini devletin mes'uli-
yetine iştirak edeceği alakadarlardan 
kesilecek miktarlarla alınacak cezalar 
vücuda getirecektir. 

Asiler şehre dinamit korkusuyla da 
pek yaklaşamamaktadırlar. 

Milis kuvvetleri payitahtın her ta
rafında şiddetle mukavemet etmekte-

dirler. Asiler, Vnnzanares nehrini 
nüz geçememişlerdir. Milis kuvve 
ne iltihak için döğiiş hattına gi 
2000 gönüllü büyük tezahürat ar 
da Madrit sokaklarından geçmişti 

Cumhuriyetçilerin bir tebliğinde 
niliyor ki: 

Asilerin Asturies vilayetinde 
nosa ve Los Monterosa karşı yap 
oldukları taarruz püskürtülmliştür 

Canarias kruvazörü, Almeriray1 
bardıman etmiitir. Telefat yoktur. 

Aragon vilayetinde Hue.Gcayı ın 
Ölil hayvanları 

satmak istemişler ı sara etmekte olan milisler, yeni bit 
Belediye, hastalık yüzünden ölen rakki daha vücuda getirmişlerdir. 

hayvanlar için Zincirlikuyu arkasında Madridin cenubunda asiler, dün 
büyük bir kuyu kazdırmıştır. bah bütün kuvvetlerini ortaya atııl 

Tütün -~--~i....1 e r i 
Vilayete istida 

verdiler 

• 
ı 

Feriköyünde oturan Basri, Fehmi, suretiyle cumhuriyetçilere ta:uTuZ 
Halit isminde üç kişi bu kuyudaki hay- nıişlerdir. Cumhuriyet kuvvetleri:ı 
vanlann derilerini ylizerek eatnıak yo- şam mukabil ta.aftUZa geçerek piı 
]unu .düşünmü~ler, Zincirlikuyuya gi- mevzileri istirdat etmişlerdir. Ma~ 
derek işe başlamışlardır. içlerinden en din cenubu garbisinde asilerin tan 
küçük olan Basri kuyuya yuvarlanmış lan akim kalmıştır. 
Fehmi yardımına koşunca o da kuyuya Düşman ağır zayiata uğramışt.Jt· 
düşmüştür. Madriddeki İngiliz sefiri henüz :6 

Dışarda kalan Halit civardaki tuğla birin mukavemet ettiği ve muha~. 

(Baf tarofı 1 incide) 
izam olunan ve hattı bazı gazetelerde 
mahiyeti büsbütün tahrif edilen vaka
nın esası şudur: 

Amele çalı§tıran her tütün imalatha
nesi amelenin istihkakrnr ya on günde 
bir veyahut haftada bir• öder. Bunun 
bir usul ve teamülü yoktur. Mesel! res 
mi bir teıekkül olan inhisarlar idaresi 
ameleainin istihkakını on günde bir ve
rir. Buna mukabil haftalık veren tUtün 
ticarethaneleri vardır. 

Mü.eeesemiz evvelce haftalık usulü
nü tatbik ederken, tetkikattan sonra 
on gilnde bir tediye tarzının sayısız fay 
dalanru görmüş ve İnhisarlar idaresi
nin bir çok zamandanberi muvaffakiyet 
le tatbik edegeldiği bu tarzı tediyeyi ka
bul ederek ağustos bidayetinden itiba
ren amele istihkakını on günde bir öde
meğe ba,lamıştır. 

Uç aydanberi Usküdar, Beşiktaş ve 
Ahırkapr imalathanelerimizde munta -
zaman tatbik edilen bu tarzı tediyeye, 
Ahrıkapı amelemizin bir kısmı, geçen 
cuma günü her nedense itiraz etmek is 
temiş ve kendilerine yedi günde bir pa
ra verilmesi arzusunu izhar eylemiştir. 

Müessesemizin amele istihdam ettiği 
imaliithane yalnız Ahırkapı deposu de· 
ğildir. Üsküdar depolarımızda bine ya
kın, Beşiktaş depomuzda dört yüz kü
sur amele açlışır. Müessesenin faydala
rı müsbet bir usulü tediyeyi küçük bir 
kısım amelenin keyf ve arzusuna ta
mamen değiştirmesine mahal olmadık
tan başka istenilen şeyi de tatbik edi
vermek disiplin bakımından doğru bir 
şey olmasa gerektir. 

Kaldı ki, müessese 'yedi gün yerine 
on günde bir para alan amelesinin ilk 
zamanlarda bütçelerini tanzim edebil -
mcsi için, hiçbir mecburiyeti yokken, 
kendisine açıktan avans suretile yardım 
da bulunmayı da ihmal etmemiş ve eHin 
istihkakları nisbetinde avans vermekten 
geri kalmamıştır. 

Hakiki sebebini, bir tediye şekil ve 
tarzından ziyade daha başka menbalar-

harmanlarından ip tedarik edip, arka- · · tti' 
da aramak lazımgeldiğini zannettiğimiz nın aynı noktalarda cereyan c 

daşlarını kuyudan çıkartmıştır. Bundan Lo dr 
bu meseleye elyevm zabıtamız vaziyet n aya bildirmiştir. sonra hepsi po1 ·~r :: vakalanmış1ardır. d 
etmiş bulunuyor. Bu itibarla bu mesele Haber almdığma göre, Madrid 
hakkında bizim için söylenecek raz1a bir Su itan 8 n mette tükten sonra da tngiliz sefiri orsd 
şey kalmamış oluyor. b aynlmıyacaktır. 

Ahır kapı imalathanemizi, mamul tü· U gfi Ok Ü Y 8 O gı n Asi general Frankonun Berline !' 
tünlerimizin sevk hazırlıklarının ikmali Sultanahmettc dikilitaş kar~ıısın . lspanyol asileri milleti k"tırtarmak yin ettiği elçi dün Berlindeki !spsfl) 
i~n ilirkaç gün kapalı bclunduraa~z. daylizba~Mehmedin~numaralıe~ _u_-=-~~6-~~~-·_f_f_~_a_>_w_M~~~r_W_e_g_ı_·n_~_o_r_~_r_!~-~~a_r_e_ti_n_i_t_~_l_im~a_ı_m_ı_ş_trr~·~~~ 
Bu istihzarat ikmal edilince müessese- de saat bir de yangın çıkmış, bazı eş. 
mizin dahili usullerini eskisi gibi benim yalar yandığı halde itfaiye tarafın. 
siyerek çalışacak amelemize imalatha- dan söndürülmüştür. 
nemiz kapılarım yeniden açık bulundu· Evde kimse olmadığından yangı-
racaktır. nın neden cıktığı henüz tcsbit edile. 

Bilvesile şurasını da tebarüz ettirmek memiştir. 
isteriz ki müessesemizde herhangi bir 
amelenin beş para alacağı kalmış değil· Zeytinyağı zan n i 1 e 
dir. Bu itibarla amelenin gürültüsüne T h 
sebep, bazı gazetelerce iddia edildiği uz r u u 
gibi, bir hak iddiası ve yevmiyelerinin • k d 
muntazam verilmesi mevzuubahs ola- ıçen a ın 
maz.,, Feci sancılar içinde 

lfçllerln lddlatarı 
Diğer taraftan matbaamıza gelen 

bazı işçiler, çalışmakta oldukları Ahır. 

kapı deposunda alacakları olmadığı 
yolundaki ifadenin aksini iddia etmek
tedirler. Bu işçiler diyorlar ki: 

- Filhakika cuma akşamına kadar 
olan mesaimizin mukabili olan ücret-

lerimizi :1d:~· Faka.t ~epim~zin Y~run-ı 
şar günluk ucretlerımız tedıye edılme-

di. Vaziyet şudur: Hafta tatili kanu. 
nu çıkınca cumartesi gilnü tam yevmi
ye alabilmemiz için gündelik mesai 

saatlerimize birer saat fütve edildi. 
Böylece beş giln müddetle her gün bir 
saat fazla çalışarak cumartesi günle
ri tam yevmiye almağa istihkak kaza. 
nıyorduk. Son haf ta da gene bu şe-ı 
kilde çalışıp cumartesi yevmiyesine 
istihkak kespettik. Lakin cumartesi 
günü iş verilmeyince bu mesaimiz bo. 
şa gitti. Binaenaleyh depoda hiç ala
cağımız kalmadığı iddiası hakikatin 
ifadesi değildir .• , 

lşin doğrusunu tayin alakadarlara 
racidir. Biz tam bir bitaraflıkla iki ta
ratın dileklerini yazdık. 

öldü 
Beyoğlunda oturan Sürpik adındaki 

bir kadın, çoktandır midesinden rahat
sızdır. Ağrı ve sızılarını geçirmek için 

yapmadığını bırakmamıştır. Bir çok 
doktorlara baş vurmuş. aldığı ilaçlar 
para etmemiştir. Bundan çok muztarip 

olduğu için önüne gelene sormak sure
tile derdine çare ararruıktadır. Bir müd
det evvel tanıdıklarından biri hergün 

birer fincan zeytinyağı içmesi tavsiye
sinde bulunduğu için bunu yapmakta· 
dır. 

Dün sabah Surpik uykudan kalkınca 
masa üzerinde duran şişeden bir fincan 
içine koyduğu zeytinyağım yuvarlayıp 
içmiş fakat ağzı, boğazı kavrulmuş ba
ğırmaya başlamıştır. Evdekiler koşuşup 
gelmişler ve polise haber verdikten 
sonra Sürpiği hastaneye kaldırmışlar
dır. Sürpik hastanede az sonra ölmüş

tür. Muayenesi neticesinde zavallı ka
dının zeytinyağı zannile tuzruhu içtiği 
cınlaşılmıştır. Hadiseye müddeiumumi· 
lik el koymuş ve ceset morga kaldırıl
nuştır. 

134 bin lira kazanan 

I .. oknlan hekim 
•• 
Umitsiz hastaları iyi ettiği içi~ 

iftiraya uğramış~ 
Bundan bir müddet evvel, Adapa. "Diploması yok:,, dediler. Şika)'e~ 

zarında Hüseyin Hüsnü Sezer adında bulundular. Diplomam olup olırısd.,~ 
bir doktorun her türlü hastalığı kısa bana sorulduğu zaman hem de >'fi 
bir zaman içinde tedavi ettiği, körleri dızh bir diplomam bulunduğunu.ı d' 
bile iyileştirdiği, veremJileri ölümün t~rdim. Başa çıkamadılar. Şiınd1 .,~ 
koynundan aldığı yolunda şayialar yasak ilaçlar kullanıyor diye şikiY 
dolaşmıştı. O civarda böyle bir şöh. te bulundular. #_ 
ret kazanan doktor Hüseyin Hüsnü Muayenehanemde bir takıın 

1
,, 

Sezer bugün, kaç.ak ilaçlar kullanmak den alınmış, kullanılmamış iJ~Çııı' 
suçu ile 9 uncu ihtisas mahkemes: bulundu. Bunların memleket ıÇ, 
müddeiumumiliğine getirilmiş bulun. girmesi yasakmış. Bunlar eskidtll ~ 
maktadır. ::\lüddeiumumiJik kendisini lınmış, kullanılmamış ila~Jardı. Si~f 
sorguya çekmiş, akit müvazeneı-inde-:ı hastalarımı iyileştirdiğim ilMl' t• 
şüph.:! ettiği için tıbbı adliye, gön. b'isl' 

ruhsatiyesini almak için teşeb t •• .si• 
derilmesine karar verilmi~tir. Tıbhı 0ııP 

de bulunuyorum. Herkesin gözii 1,~ adlinin vereceği rapora bakılarak du- t1l 
de tedavisi imkansız göriilen haS ıf 

ruşması yapılacaktır. f# 
Kendi.sini ihtL.,as mahkeme.<;i kori. iyileştirme7..,em elimden diploJ11ll 

dorunda gören bir gazeteciye doktor alınmasına razıyım.,, ııt' 
dert yanmı~tır. Hulasaten demişt;, Doktor, bu şekilde tedavi snf~_. 
ki: de şimdiye kadar 134 bin lira 1" 

- Ben hususi lüboratuvarımda bir 'lığını ı:;öylemektedir. -/ı 
takım ilaçlar keşfetmiştim. Bunları ( d f 1 i f l 11 biJ 
hastalarıma şiringn etmek suretiyl1> ş a res n n s 8 
en kork.un~ ~e te.davisi i~kfınsız ha.oj. teşkilatı ~ 
taları bılc ıyıleştırmekteyım. Sanatım İ§ kanununun ahka.mma gare ııtl' 
daki muvaffakıyeti gören doktorlar karada bir i§ bürosu kurulduğtı ~ 
h • k d'J ç·· k'• h"'t'" h t ·atıf• 1 t-nı <"C eme ı er.. un ·u u un as n.- mi?.deki n15.kndarlara bildirilJYll:; ııJll 

lar bana miiracaat etmeve haşladıla:- Bu iş dairesinin !stanbulda.. 1l~1ıt 
''e kendileri hastasız kaldılar. Rana bürosu ve memleketin muhtelif r 
üfürükçü dediler. Şikayet ettiler. rinde de on §Ubesi olacaktir.ıı, 
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~ Yeırem n lrl1 kayına= 
tJ Oa, ~şlYıme 

liadi.ıınt bu kışın amansız olacağr. 
' llt llalatıyor. Bu fikre heyetşinaslar 
-1 da iştfrnk etmekt4!dlrler. 

Binaenaleyh bu seneki soğuklar, 
ın:; ''Vlelki senelerde olduğu gibi, muay-

Yen günlerde olacaktır. Bu itibarla, 

haıırnsızl;k, mide üşümesi, bronşit, ro. 
llıatizrna nevinden çoğu soğuktan ha. 
811 hastalıklara bol bol şahit olacağız 

En Fecii soğuğun son zaman
larda yapılan tecrübelere göre, birçok 

tlker veremlerine sebebiyet vermiş ol. 
111asıdır. Kendilerini çok sıhhatli zan. 

ı: 11tden erkek veya kızların, bir gün ci
terlerinin kok pasilleri tarafından sa_ 

l'ılıvermiş olduğunu doktor işaretiy. 
l& Öğrendikleri zaman hayrete dü;
llıeınelidir. Binaenaleyh sade hastaJıj( 
başladıktan sonra değil, başlamadan 
~h~ doğrusu vücudumuzla irtibatını 
ltıın etmeden kendimize ihtimam 

tilstermeli, korunma çarelerine bas 
'ttırına lıyız. · 

Evveli. iyi giyinmek lazımdır. Ba. 
r ~rı, in.~n yolda kışın çok hafif gL 

ha l\tn~ş •. s~orcu gençleri gorunce 
Yagr ıçı tıtriyor. Kış. soğuklar ku-

~Şnda bu türlü çocukça bir cesaret 
~<>sterrneğe kalkışmanın manası yok. 

l', 

§e So~uk kaçınılması lazım gelen bir 
·· t/~•r. Ona karşı herkes giyinme sı. 

di hıle çıkabilir. Fakat, giyiniyorum, 
Ye de içine kat kat fanila, arka.sına 

'ttr Paltolar giymek, boynuna kalın 
~lar sarmak da doğru değildir. A
~ elbiseler gerçi soğuğa mani olur. 

. " .,. • ·~r . . 
~ _;. ' • .. •· ... - ~ ... ı- : ~ . ı..... . .... . ... . 

Sekizınci Balkan oyunlarından evvel 

Atletizm· 
takımımız 

•• 
Uç ecnebi teması yapacak 

lıııkda, vilcudun serbestçe teneffüsüne 
~ ftn vermez. Birçok doktorlar fev. yecfüıci Balkan oyunlarına iştirak eden Balkanlı atletler ve Balkan oo:yrhJI; 
ı011ade elbiseler altında üşüyen köy-

erc rastlamışlardır. 

&o l:n doğru çare vücuda doğrudan 
b~ra temas eden' bir fanila ile soğu 
d arşı koymaktır. Bunun için ~n iyi 

~kıınıa birçok Fransız doktorları ta. 
ltı ?'afından araştırılmış, nihayet bu . 

tıınuştur. 

Bükreşte yapılacak olan sekizincl 
Balkan oyunlanna iştirak edecek at
letlerimiz, bu defa çok iyi çalıştırılmış 
olacaklardır. 

Atletizm federasyonu birçok mü-
sabaka tertip ederek sporcuların mü. 
sabaka kabiliyetlerini arttıracağı gib~. 

Yugoslavya, Romanya ve Bulg<u ..... . LO 

federasyonlarına müracaat ederek 
her biriyle ayrı ayrı temaslar teklif et 
miştir. 

Komşu mflletlerin federasyonJann 
dan gelecek cevaptan sonra bu karşı. 
}aşmaların tarihleri tayin edilecektir. 

)'a llurma yapraklannın bazılarından V\YI ınıan a'iell<er\tlleırn Atletizm 
an~~lan dokumanın en uygun oldu~o Kendilerine rakip 
r şrlınrştır. Bir kere, bu dokuma • yorlar federasyonu 

ı.ırı fanilad d h h f'f . arı 
hem v.. d an a a a 1 tır. Sonra da Birka çsene evvel Akden:z atletizm 
lleb • u~ en daha scak tutar, hem de müsabakaları tertibine hazırlanan ikinci reisliği 

attdır E b- ük' f .ı-- ·· d · f d ik' · isl; t~ .. n uy ayW&<'!ı vucu un Yunan atletizm federasyonu şimdi de Atletızm e erasyonu ıncı re .• 
~ tlenıesine karşı iyi muhafazalı olm:ı orta Avrupa sporculariyle karşılaş ğine, eski atletlerden Galatasaraylı 
tq

1 

".e ~eri daha iyi bir şekilde çekebil. mak için uğraşmaktadır. Şinasi Re;lit tayin edilmiştir. 
..,.:S 1dır. Halbuki, hepimiz biliriz ki, ·11 ti · · Y 
"ll Diğer Balkan mı. e erının unan- Serbest güreş 
~'Q rı fanıa. altında terlemiş bir vücu- 1ı arkadaşlarına rakıp olamamaları •• •• ncüsü 

Tenisçi Peı\ry 
Profesyonel oldu 

Londra, 10 (A. A.) - Meşhur tenis
çi Perry, profesyonel olmuştur. Perry 
ilk defa olarak bu kanunusanide Nev
yorkta Madison - Sguaregarden'de ilk 
profesyonel oyununu oynıyacaktrr. 

Perry, hasılattan garanti edilmiş bir 

yüzde alacak ve sanıldığına göre bu 
yüzde, kendisine senede yüz bin dolar 
getirecektir. Perry, başında Hunter, 
Hovard, Voshell ve saire gibi hepsi 
Davis kupası oyuncusu olan şahsiyet.. 
ler bulunan bir Amerikan sporcular 
grupu tarafından tutulmaktadır. 

Meşhur kaleci 
Zam ora 

Atfedilecek mi? 
Beynelmilel fut bol rederasyonu 

reisi Jules Rimet, İspanyol reisicum. 
huruna müracaatla , meşhur kalect 
Zamoranın esarett4!n affı için husu~i 
salahiyetini kullanmasını rica etmi~ 
tir. Fransadaki İspanya elçiliği vast. 
tasiyle yapılan bu müracaatin kabu! 
edileceği umulmaktadır. 

Amerlkadaki 
yarışlarda 

Fransız 
binicileri 
kazandı 

Nevyorkta 5 ikinciteşrinde yapılan 
at ko~usuna Ingiltere, Amerika, Ka. 
nada, Şili, Irlanda, lsveç, Franqa 
grupları iştirak etmiştir. Yüzbaşı Du
rand'ın bindiği atlar Nelson ve Saida, 

Maraton müsabakası 
neticesiz kaldı 

MUkl.at en çok çocuk doOuran 
anadan hangisine ait olacak 

Bunu mahkeme 
tayin edecek 

Kanadada Toronto şehrinden bildi-
riliyor: 

Dünyanın en çılgın müsabakaların .. 
dan biri olan Maraton müsabakası bu 
hafta bitmiş fakat kimin kazandığı 
şüpheli kalmı§tır. 

Şimdi faizleriyle birlikte 150.000 
İngiliz liralık bir yekun tutmakta: 

olan 100.000 İngiliz lirasını Taronto 
avukatlarından Çarls ans Miller ölü .. 

münden sonra on sene za.rf mda en çolC 
çocuk doğuran anaya vasiyet etmişti~ 
Tayin edilmiş olan müddet 31 te:,q-ini~ 

evvel 1936 günü saat dört buçukta. 
bitti. 

Mükafatı l>Zümünde vasiyet eden 

A'tnıktıt Çar'ls Vatı.s Jfiller 

Kan ad ah bf r Fransız kadını olıux 

Madam Martin Kenny müsabakanın 

birincisi oduğunu iddia etmektedir. J 

Bu kadm 31 ~ievvel 1926 dan 
31 tcşrınlcvvcl l.936 ta.rllılne aııar ta;. 

mam 12 çocuk doğurmuş olduğu içlu 

Torontonun bekft.r avukatı tarafın • 

dan bırakılan ve şimdi 150.000 İngil~ 

lirasını bulan parayı kazandığını söy4 
lemektedir. (Bu yekfuı bizim paramız. 
la 952.500 lira eder.) Ayni mtiddet f.

0 

çinde on tane çocuk doğurmuş olanı 

Madam Artur Timlek de bu mük8.f a;. 

ta hak iddia etmektedir. 12 çocuk a-· 
namın 2 çocuğu doğdukları zammı 

nüfusa kaydedilmemiş bulundukları 

için, heyet bu iki anayı ayni miktal""' 

da çocuklu saymaktadır. Bu yüzden: narı l'liıgttra tahammülü yoktur. Bu. onları başka takımlarla karşılaştır. UÇU 

ltıı§~1lkabn hurma liflerinden yapıl. mağa icbar etmektedir. Yunan fede_ Mersinli Ahmet 
bir .~Ya bununla karışık dokunmu~ rasyonu Lehi,qtan, Çekoslovakya ve 

mülbim Debusnel'in bindikleri ae 
Welcame ve Mollan idi. Neticede Miller vasiyetnamesini tatbik etme~ 

~/'lln fanila. rüzgara karş:t vücudu. Avusturya federasyonlariyle rnüza. (ÇID ev alınacak 1 

Çok sUratle çekmekle korur. kereye girişmiştir. On beş, yirmi gündür memlek~ 

Fransız grupu büyük bir muvaff akı. 
yetle koşuyu kazanmışlardır. 

l't llirıaenaleyh iş mensucat fabrikala Bu konuşmalar netice verirse; bu tinde bulunan Mersinli Ahmet orada 
L~~~ tlirlü bir dokuma .... apmagya zor müsabakalar önümüzdeki ilkbaharda . .. k b 1 .. il Slavya takımı 
""""- " çok büyük bir hiısnu a u gorm · ş. ..........._--tan ibaret kalıyor. Yunanistanda yapılacaktır. Turneye çıkıyor 

Çekoslovakyanın meşhur kulüple. 
rinden Slavya, yakında Fransa ve şi
mali Afrikada bir turneye çıkacaktır. 

-.....______ tür. 

~ Mersinliler Bertin olimpiyadında 

~" & ecı ene ı 
l<ıı. ~il.tere 7>ar1amcmtosu yeni Kral Sekizinci Edvard tarafından 

~k Gt>qnı '1ıdar 81/atiyle parMnıen toda ilk nutkutıu söyledikten ve ge

~1'cty11 ~ Yerek lordUır kamara:mıda k"i biitiin azayı ,<Jeltimladı~·fmı sonra 

~?lci ~d nnt<'k il::crcy~·e11 almnıış bir resmini göriiyorsunuz. Krn1 Sc-
9t'I>.... . ı,..,._ ~rd a- . Z .. ·ı .. . k 1.-d·/ de b' ı~ . "''ıe._"<:flir. ..~ıra um arması uz erme ırm ızı Mıı ı c ıı ır pewrm 

büyük muvaffakıyet göstererek ser. 

best güreşte dünya üçüncüsü olan n
tandnşlarına bir ev almak için teşeb. 
büslere girişmişlerdir. 

'"rürk Spor Kuru
munda görüşülen 

Milli Küme 
meselesi 

Münakaşalı oldu 
ve beğenilmedi 

Ankarada toplanan umumi merkez, 

Çoktanberi takımda bulunmıyan Is. 
tanbulluların ~ok iyi tanıdığı Svaboda 
da bu turnede eski yeri olan merkez 
muhacimliği.tla edecektir. 

Adil Kiray 
Hakem komitesi 

reisi oldu 
istifa ettiğini evvelki gün haber 

verdiğimiz hakem komitesi reisi Sa,ii 
Karsanın yerine eski futbolcuları. 

rnızdan Adil Kiray tayin edilmiştir. 

milli kiime işini görüşmüştür. Bu iç- _P_a_r-·ı'"""s-----=P==-e-ş-te 
tima bir hayli münaka.şalı olmuş ve 

mim küme meselesi beğenilmemiştir. Futbol maçı bu 'hafta 
Birinci kümesinde on iki klüp bulunan 
tstanbulun dört, sekiz klübü bulunan yapılıyor 
Ankaranın iki takım vermesi, birçok Paris muhteliti bu sezonun ilk ecne-
dedikodulara sebep olmaktadır. bi temasını 15 ikinciteşrin pazar günü 

İstanbul takımlarının Ankarada yap Budapeşte karışık takımı ile yapacak-
tır. 

tıkları müsabakalarda fena netice al- Park dö Prens'de oynanacak olan bu 
maları bu dedikodulara vesile olduğun_ maça, Fransızlar büyük bir ehemmiyet 
dan, milli küme işinin b~ka bir şekil vermekte olduklarından stadın biletle
bulunacağı veyahut suya düşeceği söy- ri şimdiden hemen hemen bitmiş gibi-
lenmektedir, dir, 

memur olan heyet paranın kime veril~ 
mesi lazımgeldiğini kararlaştırmak f .. · 
çin meseleyi Ontarfs istinaf mahkeme 

sine vermiştir. Mahkemenin karan 
beklenmektedir. 1 

Teşekktlr 
Pangaltı Bay Sungur sokak merhunı 

yüzbaşı Hüseyin Hüsnü kerimesi Ba .. 

yan Fatma Macide tarafından Darüşşa .. 

fakaya bir koyun verilmiştir. Direktör""4 

lüğünden teşekkür olunuyor. 

- Maalesef bu1amıyacağım bayan..ı 
Bizde içerisi 45 'numara olduğu h<ild6 
dı§<lrısı 31 numara olan ayak'kt.i!!J, 
yok! ' 
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Adam sen de kaptan. Tabii bu kadar 
fırtına geçirmiş bir geminin evrakı 

kuru olmaz ya ·ı ... 

Ballar bana çıkıştı: ••oüşnıan 
aznıış gibi 

mi 
şinıdi bir de polisl 
uğraşıyorsun " 

Kamaraya dahil olunca asılı duranı 
ıslak çam.a.'}ırların altından geçerken i 
ğilmek icap etti. Kamaradaki biribiri
ne karışmış olan benzin, yağ. gaz ve is 
kokusu kendilerini öksürttü. Önde 
yürtiyen zabit Janeti görerek sordu: 

- Zevceniz mi? 
- Evet zevcem! 
Zabit sahte kadına dönerek zarif 

bir reveransla: 
- Sizi rahatsız ettiğimizden dolayı 

bizi mazur görünüz madam. Dedi. Ta
bii vazifemizi üadan başka bir şey 
yapmadığımızı takdir edersiniz. 

Janet en ince sesiyle mukabele etti: 
- Olrayt!. 
Zabit parçalanıp tahtalarla örtUl

mUş lombozu görünce şaşırdı: 
- Aman yarabbi! Ne berbat bir 

havaya yakale.nmIŞSmız! .. 
- Sormayınız. Lombozu marango

zum tamir edecek. Ye.lnız ca.rumı sr -
kan bir §eY varsa bütün çamaşırların 
ve bilhassa geminin evrakmm sırsık
lam olmasıdır. 

- Adam sen de kaptan. Tabü bu 
kadar fırtına geçirmiş bir geminin 
evrakı kuru olmaz ya.? 

- Belki siz gemicilik halini anlarsı
nız ama, başka birisi gelirse başıma 
musallat olabilir. ÇünkU. evrak gemi 
sn ii?.erinde sağlam kaldıkça bulunma 
lrdır. 

Zabit, endişemi teskine lüzum gör
dü: 

- Her halde beni §ahit olarak gös
terebilirsiniz.. Evra.km mlarulrfı bir 
şey m.1'? O berbat havada denizin dıöi-

ni boylamadığmıza yüz bin şiikredi -
niz. 

Kendi.sine te@ekkür ettim: 
- Şehadetiniz pek makbule geçe

oektir. Bilhassa teşekkür ederim. 
İngiliz zabiti ça.ntasmdan gemileı-de 

ne gibi evrak bulunmasına dair model
leri ihtiva eden bir kitap çıkardı. Baş
ka bir deftere de şimdiye kadar mua
yene edilen gemilerin isimleri yazılıy
dı. Bu listeye 1rm.a. ismi de kaydolun
dl.L İngiliz zabiti evrakı saydıkça ben 
de mevzubahs olan kağıtları srrasiyle 
kendisine sunuyordum. 

Zabit bunları: birer birer tetkik et
tikten sonra başiyle bir tasvip işareti 
yapıyordu. Bu müddet içinde ikinci 
zabit Norveç kralnun. resmini süzü
yor. Norveç manzaraıa.rnu seyrediyor 
ve J an.etin resmi ile hakiki modeli a
rasında mukayese yapıyordu. Dışarda 
tayfanın rom içerek İngiliz efradiyle 
gülüştükleri ve mütemadiyen ingil~ 
ce şarkı çaldıkları duyuluyordu. 
Evrakı muayene eden zabit evrak 

yığmma toptan yekun şöyle sathl bir 
göz gezdiriyor ve: 

- Olrayt kaptan olraytı 
Demekle iktifa ediyordu. Zabitin, 

sahteliği göze adeta batan bu evrak 
ve vesaik karşısında 'olrayt" demesi
ni kendisine yaptığımız hüsnU tesire 
atfediyor ve memnuniyetimden heri
fin boynuna sarılıp kendisini öpeceğim 

geliyordl.L İngiliz zabiti not det.'terine _ Gel yahu, bir tane de seninle içe-ı 
mütemadiyen not alıyordu. Bana ge -

liın. 
lince hakiki bir Norveç gemisi süvari- _ Şimdi içecek sıra değil. Kumanda-
sı gibi salonun her tarafına tükrük sa nm emri var. Dışarı çıkacağız. 
çarak kağıtları uzatıyordum: _ Kumandan çıldırmış mı? 

- Buna da bakın.z. Ultfen buna da _Niye? 
- diyerek öyle evrak ve vesaik ~inden _ Arkadaşlar geldi. Halk yiyecek 
pek anlamaz haşin bir deniz kurdu ro adam anyor. önlerine nasıl çıkarrz. 
lü oynuyordum. ZavallI ingiliz zabiti _önlerine çıkmıyacağız. 
vaziyetinin pek nazik olduğunu ve he- _ Aralarında dolaşmak da ayni şey. 
men hemen süngüler ucunda yürümek _ Kolonelin emri şudur. Derhal ara-
te olduğunu nasıl anlasın? Aşağıda basile şehri bir dolaşıp döneceğiz. 
askerlerin silah elde beklediklerini _ Araba ile olursa iş değişir. ka-
bir ben biliyordum. bında kaçıveririz. 

Yanıbaşımda muavinim Prays du - Başçavuş bir taraftan söyleniyor, bir 
ruyordu. !riyan boyu ile tam bir Nor- taraftan kayışını, tabancasını takıyor
veçli hali gösteren arkadaşını, metin 

du. 
ve soğukkanlı, bi18.bareket dunıyor İki dakika sonra kolonelin büyük ka
ve rolünü pek mahirane bir surette i· palı otomobili ile Şişhane yokuşundan 
fa ediyordu. Bir aralık ingiliz zabi- Galata ya doğru iniyorduk Halk, Refet 
ti sordu: 

paşanın geçeceği ana caddelerden taş-
- Hamule evrakmız nerede? mış, yan sokakları da doldurmuştu. 
Muavinim Prays yavaş yavaş yürü- 0 ne, ana baba gilnüydü. Bütün cad

yerek bunları getiri. İki defa elden ge de boyu Türk polislerinden mürekkep 
çerek tashih görmemiş yegA.ne evre.- devriyelerle dolmuştu. Polisler bura
kmıız bu hamule evrakı idi. Binaena- dan ne tramvay, ne de otomobillerin 
leyh tehlikeye savuşturulmuş nazariy- geçmesine müsaade etmiyordu. Bizim 
le bakabilirdik. Bu evrakta hamulenin araba, Domuz sokağının başına geldiği 
İngiltere nam ve hesabına Avustraı- zaman müthiş bir gürültü ile karşılaş
yaya gönderilmekte olduğu tasrih edi- tık. Kulağımıza sağır edecek derecede 
liyordu. İıma: ''Britanya hükfııneti müthiş bir uğultudan Refet paşanın 
vis kon.solosu Cek Conson,, dtL 1ngi - pek yakınmuzda olduğu anlaşılıyor. 
liz zabiti bu evra.kt da tetkik ettikten Halk bütün cogkunluğuyla (yaşa, var 
sonra başını salladı: ol, diye bağınyor. Ortalık mahşer gibi 

- Kaptan, evrakınızın hepsi mü- kalabalık ... İğne atsak yere düşmiyecek 
kemmel ! tabirine bundan daha güzel bir sahne 

Derhal cevap verdim: bulunamaz. 
- Evrakmım hepsini mükemmel Domuz sokağından aşağıya doğru i-

bulduğunuman dolayı memnunum. Za- nen otomobilimiz caddenin başında bir
ten başka türlü de olamazdı ve.. denbire durdu. Merak ederek başDDI 

Bu sırada sevinçle ilk hatamı irti- uzattım baktım. Nöbetçi duran bir Türk 
kap ettinı. Tam bir Norveçli kaptan polisi otomobilim.izin önüne çıkmıştı. 
roIU oynamak üzere a.ğzmıda. tütün Garip bir hisle sordum: 

çiğniyordum. Meserretim arasında tü- - Ne var? 
tün gırtlağrma kaçmıştı. Tabit ken _ - Geçemezsiniz! 
dimi tutamadım ve yavaş yavaş yut- - Sebep? 
tum. Tütünün hançeremde ağır ağır - Polis müdüründen emir aldım. 

Otomobilin baş tarafında sallanan İn
aşağı indiğini hissettikçe midem bu - giliz bayrağına baktım. Üç sene bu ya
lanmıya başladı. İngiliz zabitinin, 

bancr şehirde kendisi için hiçbir yasak karşısındaki Norveç kaptanının deiiiz 
tutmuş gibi gözlerini döndürdilğünü mevzuubahs olmayan koca BaUann er 

tomobili bir Türk polisi tarafından duranlrya.ma.ması için cebri nefs ediyor-
duruluyordu. Bu hakikaten hayret edidum. İngiliz zabiti, bir Norveç kapta-
lecek bir tecelli idi. Ben içimden mütnmm denizden müteessir olmasını pek 
hiş memnunum. Fakat gel gelelim, za-

garip ve tuhaf bulacaktı. vahiri kurtarmak vazifesini de ihmal 
Zabit nihayet geminin gündelik def- etmeğe gelmiz. Yüzdük yüzdük kuyru

terini talep etti. Mülazimlerimizden ğuna getirdik. Şunun şurasında birkaç 
Lüdema.n bu defteri getirdi. İngiliz gün kaldı. Mevsimsiz bir pot kırnuya
zabiti kemali dikkat ve ihtiinamla bu lım. Ben polisle konuşuyor ve vaziyeti 
defteri muayene etti. nk sayfaları tet böylece muhakeme ediyordum ki bak
kik etti. sonra birdenbire sordu: trm yanımda demindenberi miskin mis-

- Neden üç hafta demirli kaldınız? kin oturan başçavuş hiddetle doğruldu. 
Yutmuş olduğum tütünden mütevel- Herhalde bizim konuşmamızdan polisin 

lit mide bulantısı ile uğraşa uğraşa arabayı zorla durdurmak istediğini his
başmun döndüğünü ve ingiliz ıabitinin setmişti. Bir eli tabancasının kapzasın
bu suali ka.rşı.sında. her /şeyin malı - da olduğu halde bomurdandı: 
volduğunu anladım. Her şey bitmişti _Ne istiyor bu adam? 
ve foyamız meydana ç~rncaktı. Lakin-===================::=::=====-= 
daha ağzımı açmıya vakit bulamadan vazörleri yüzünden geminin hareketini 
Ludman atıldı: geri bıraktırmıştı. 

- Gemi sahibi, Alman muavin kru- (Devamı var) 

KADIMLADBEMl-
41'1.L..,,e R/ 

Evladına doya doya bakıyor: Gütı 
geçtikçe toplanıyor, güzelleşiyor ... Ku
laklarının memeleri daha şimdiden 

pembe pembe olmufl... Omuzları da 
genişliyor ... 

Nakleden 
HDSSÜ ~@maın 

Hatice Süreyya 
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- Her şeyi biliyorswı anne ... 
- Fakat oğlum... Bu kadınla işi 

fazla uzatın... O kadar dadanma ... 
- Ne yapayım, hoşuma gidiyor ... 
- Seni çapkın ... 

Yanağım okşadı ... 
- Dur. övlcyse. seni elimfo h:ı.zrrh

ya~'!m ... Fakat sövJe, o kokuyu kul
lanmasın... BaR a~nqı yapar.. Onun 
gibi esmer kadınlara en iyi giden an-

bcrli kokulardır ... 
Bir yandan da, oğlunun giyinmesi

ne yardım ediyordu. Onu süslüyor, 
püslüyordu. 

Enis, güldü: 
- Kadınların nasıl ho.-,una gidile

ce~ini ne mükemmel biliyorsun, anne
ciğim ... 

- Tabii değil mi ya? .. Ben de ka
dındun! .• 

- Enisçiğim... Paran da yok gali
ba ... Haydi aç şu çekmecemi de, ne bu
lursan ceplerine doldur bakalım ... 

Sonra, delikanlıyı öptü .. Yola saldı.. 
Ve pencereye gidip iftiharla, arkasın-

dan baktı. Genç adam, bahçede iki 
kere dönerek annesini selamladı. Oto-

mobiline binip giderken de eliyle ona 
öpücükler yolladı. 

Salona döndüğü vakit, annesinin 
pasyans açtığını gördü. Sofrada ye
mek hazırlanmıştı: 

- Eh?... Hani Enis? 

Başçavuş. Ra~t mü~~rekcnin ilk g~n-ı 
lerindenberı daıma Turklere karşı hus· 
nü muamele etmişti. Fakat tahakküme 
pek kızardı. Birisinin kafa tutmasın< 

kat'iyyen tahammül edemezdi. Hele İn· 
giliz bayrağını taşıyan bir otomobilir, 
bir Türk polisi tarafnıdan durdurulma
sı onu çileden çıkarabilirdi. Binaena
leyh, vaziyetin hayli vahim olduğum. 

gördüm ve derhal müdahaleye mecbuı 
kaldım. Başımı pencereden uzatarak po· 
lise seslendim: 

- Polis efendi 1 Bu otomobili dur· 
durmağa sizin salahiyetiniz yoktur. V f. 
bu arabayı bugün hiçbir kuvvet durdu
ramaz. Siz bu hareketiniz yüzünden 
mes'ul olacaksınız. 

- Ben aldığım emri yapıyorum. 
Polise cevap vermeden şoföre sert 

bir sesle şu emri verdim: 
- Haydi çeki 
Motör homurdandı ve otomobil sarsı 

tarak ileri atıldı. Polis memuru şaşırdı, 
mani olmak için bir adım atmak istedi. 
fakat çiğneneceğini anlayınca geri sıç 

radı. Otomobilin yan camından şöyle o
na baktım. Dişlerini gıcırdatarak başın · 

sallıyordu. Türk memurun gözlerinder 
saçılan kin ve garaza o sahne içinde 
muhatap oluşum ne kadar hazin bir şey 
di. 

Başçavuş, kolumdan tutmuş, ba· .., 
hadiseyi soruyordu. Vaziyeti ona anlat· 
tım. 

- Her şey iyi ama, bize de dokunma
ğa kalkarlarsa iş fenaya varrr. 

- PoJisin işgüzallığr. Herhalde polis 
mUdUTU böyle emir vemıem.işfu. 

- Ben de zannetmem. Esat bey akıl
ır adamdır. 

- Neyse, keyfine bak çavuşum. 
Böyle şeyler olur. 
Şimdi köprüden geçiyorduk. Köprü

nün üzerini ve Eminönünü doldurmuş 
olan on binlerce halk, Refet paşayı bek 
lerken İngiliz bayrağı sallanan otomo· 
bili görünce sinirleniyor, gazup nazar
larla bizi süzüyorlardı. 

Biz tramvay yolunu takip ederek Tile 
beye kadar çıktık. Oradan geri dönerek 
Babraliye doğru geldik. Şark mahfilinin 
- Ku .. lay binasmm - önü, ana baba 
günü idi. Arabamız sokaklarda güçlük
le yol alabiliyordu. Ben arabanın geri
sine doğru çekilmiş, kendimi halkın 
nazarlarından mümkün olduğu kadar 
saklamağa çalışıyordum. Hava mevsim
den umulmayacak kadar gilzeldi Tabi
at ta Türklerin büyük bayramına işti
rak ediyordu. Sirkeciye indiğimiz za
man ilerleyemiceğimizi anladık. Cadde
ler ve sokaklar halkla tıkanmış idi. Bir 
az ilerden mü:>:ika sesleri, yaşa, var ol 
feryattan geliyordu. 

Arabamızın etrafından koşuşan halk. 
- Geliyorlar, geliyorlar! diye ba

ğırıyorlardı. Evet kahraman Türk ordu 
sunun evladan geliyordu. On binlerce 
Türk çocuğu vatanın şeref ve istiklali 
için kanını dökerek Anadolu bozkırla
rında k2Jmıştı. Bu kardeşler gazi olmuş 
şimdi de İstanbulu kurtarmağa gelmir 

- Sokağa gitti... Yemeği de evdo; 
yemiyecek. 

Zübeyde hanımefendi, evvela bir 
şey söylemedi. Lakin, masada, deli
kanlının boş kalan yerine ters ters 
bir iki kere bakarak: 

- Bu haftanm içinde üçüncü defa
dır ki onu bırakıyorsun... Bu işleri 
benim akhm almıyor kızım ... Bir if
rat, bir tefrit seninkisi... Oğ-Janı olm1-
yacak derecede Rtmartıyorsun. 

- Ne yaparsın, anneciğim? Yirmi 
yaşına bastı. Artık yaşamak hakkt· 

dır ... Hem de nasıl bir vaziyetten kur 
tulduktan sonra yaı:ıarrııı.k ... Bvde mi 

tutmamı istiyorsun? .. Hem tutsam bi. 
le kahr mı bakalım? .. 

- ~n bilirsin gayri... 
Hizmetçi, Enisin sofradaki yerini 

!diler. Onıar Türk istikl 
müjdecileri idiler. Onlaı 
nıde;n dirilen büyük ve 
sembolü idiler. Arabam 
rularak ileri doğru bak 
geliyorlardı. Mstevlileri 
rile değil, diş ve tırna 
ve yurdun tem.iz sinesi~ 

dan kurtaran kahrama~ 
relerini görmüştüm. Si 
mn aitmda hepsi müteb 
r_ur ilerliyorlardı. Her 
konfeti yağmuruna tu 
re: 

- Dur 1 diye bağırdı 
Durduk. Şimdi alay 

çiyordu. Halk önümüzd 
arkamızda milll ordunu 
ni çılgınca alkışlıyordu. 

Ben kendimden geç 
çimde duyduğum ulvi 
mest olmuştum. Dokun 
tım. Fakat hiç sesimi çı 
mz manasız gözlerle etr< 
yordum. Ellerimi uğuştu 
kil ben de diğer vatanda 
kışlamak, ben de bağırm 
mi boşaltmak, gülmek, 
yordum. Fakat bir hey 
dım. Ne bağırabiliyor, ne 
muktedir olamıyorum. E 
dar müteheyyiç oldum 
şardı. Artık kendimi tu 
lar gözlerimden boşanma 
şımı çevirdim. Başçavuş 
bana bakıyordu: 

- Ağlıyorsun. 
- Evet. 

- Müteessir mi oldun 
- Öyle! 

- Sen de milliyetı 
demek. 

- ..... 
- Cevap vermiyorsu 
- Ne söyliyeyim. Ca 

- Sahi, senin halin n 
- Sorma. 

- Sen de bari bizimle 
- Öyle olacak. 

Halk alayın arkasmda 
kıp gidiyordu. Cadde ni· 
]aşmıştı. Şoföre hareket 

rettim. Krokere geldiği 
ların benim için haber 
rendim. İhtiyar kolonel 
mizi görünce meraka dü 

Doğru odasına gittim. 
- Nerede kaldınız. A 

diniz mi? diye sordu. 

- Yollar çok kalabj 
madrk. Durmağa mecbur 

Kolonele gördükleri 
Başçavuş Rayt da yamın~ 
nuşurken lafa karıştı: 

- Kumandan, Efdal t 
Galatada bir Türk polisi • 
durmak istedi. Fakat bu : 
sürdürdü. Az daha polisi 

Raytın bu sözleri koloı 
Bana dönerek: 

"!Jı 

J 
kaldırdı... Bütün yemek 
sustular. Bir şey söylem 
yemiş yenirken, dimağla% 
celerin mabadini ortaya 
met: 

- Yakacığa götUrdill 
senesi oluyor ... 

- Aman yarabbi... Ne 
günler ... Ne bilyük ff'll\ke 
anne ... Nisanın birinci 
nüydü. 

Zübeyde hanımefendi. 
çinde mutayimleşerek: 

- Hayır, cevabını ver 
rihini yazmıştım... Bir ı: 
nü Yakacığa gitmiştik. 

Enis'in tamamiylc keı 
olduğu o mazi günlerini 
yaşatarak gene sustıılar .. 

SON 
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9 - Dlllmlze çeviren : A. E. 

Yakalanacağını anlar an lamaz tevkifini bekleyeceğine Inglllz casusuna 
kendisin i uğurlatacak kadar zek4 glisteren 

Bu mütenasip endamh, zifiri siyah saçh, yeşil gözlü 
Rus kontesi bir Alman casusu miydi ? 
Kayıkçı elindeki yanan kibritle işaret verdi ve ... 

Geçen kısımların hulasası· \ 
TUrkıerin kanal hUcumund:m_ aonra. 

biz de hlicuma geçmek için emir a.lmış 
tık. Kiçner bu işi Slr Arçibald Murraye 
•ermtştl. İngiliz erkamha.rbiyesinde bir 
Çok değişiklikler olmuştu. !ngiltereden 
Yeııt gelen şet Todd'u çağırarak bundan 
• 0nra uçuşlar yapacağını emretnıış; o 
da a.oıkerce "pekl!,. demJşti. 

kilometre uzatılmamıştı ki, bana Ge-ı 
neral Barkley haber göndermiş ve 
Portsaitteki dairesinde beni görmek 
istediğini bildirmişti. 

beni derhal tanıyabileceğini sanıyor -ı 
dum. Üç haftadır Mısırda bulunuyor· 
du. Bu zaman zarfında daha hiçbir er
kekle beraber görülmemişti. Daima 
yalnız yemek yiyordu ve çarşıya çık· 
tığı zamanlar da yanında haftalıkla 

tuttuğu yerli tercümandan başka kim
se bulunmuyordu. 

düşünmeye de vakit bulamadım. lşe o 
başladı i hem o kadar acele etti ki, azı 
kalsın bir pot kıracaktım. Kapıdan 

dışarıya çıkınca dosdoğru benim ma • 
sama geldi. 

eminim. Herhalde bir 
meydana çıktığını sö 
kendisini tevkif etm 

Karşısına çıkar çıkmaz: 

- Bu yakınlarda bir Yanki ( •} sey-
yah gördün mU Gilney? 

Bana: 
- Siz yüzbaşı Gilney değil misiniz? 
Diye sordu ve bana baştan çıkan-

rakmadan Mısırdan 
sini uğurlatacak kad 
termişti. 

.A.raplar Nil sulan Yahucliye toprak 
1arxnı sula.ymcaya kada.r KudUsUn ts 
1lın buyruğunda kalacağını söylerler. 
~unun, dUnyanm sonuna kadar demek 
Olduğu açıktır. !ngillzler bunu bildikleri 
iÇ!n .Ara.plan Nil suyunu künkler içinde 
'tabudlyeye kadar götürerek aldatmış 
lar, dUnyanın sonunun geldiğini onlara 

lııbat etmJşlerdir. 

Diye sordu . 
- Evet, gördüm. 
Dedim. 

- Kendisine Koutes Varbuta adını 
veren ve Rus pasaportu ile seyahat e
den bu kadına dair hiçbir şey işitme
din mi? Şimdi de burada lstern Ekş
çeynç otelinde oturuyor bu kadın!. 

Sessizliğim epey sürmüştü. Cevabı
mı bekliyen general gözlerini yüzüme 
dikmiş, dik dik bakıyordu. 

cı bir eda ile yanaştı. Gene benim ce
vap vermeme bile fırsat vermeden: 

- Sizinle o kadar görüşmek istiyor
dum ki. - Ddei - Londradan yola çı -
karken Roy Wilkinson, Mısıra vardı
ğım zaman muhakkak sizi arayıp bul
mamı söylemişti. 

Acaba bir ~ılgınlık 
reketimi tavsif edece 
değildir. Ne yapabilir 

Kendisini gece y 
viye kumpanyası bin 
de demirli dura Hi 
kadar götürdüm. Gü 
tık; Vapur demir alır 
venlerden aşağıya in 
getiren motör, hatta 
için bile beklemeksizi 
mıştı. Görünürde ber 
başka bir şey yoktu. 

- Tecrübe etmiye hazırım - dedim. 
Ne öğrenmek istiyorsunuz? 

lf. • • 
'I'Odd, Sina çölUnde sJper yapmanın, 

garp cephesinde istihk!m yapmaktan 
G'Uç olduğunu ııllylemektedlr. ÇU.nldl 
~tınmak için açılmak istenen ufacık 
lr ılper için dünya kadar yer eşmek 

lllecburıyetlnde kaldıklarmı söylUyor. 
Ctluku a~ılan yeri gene akan 1rumlıı.r 
~1dUrrna'ttadtr. BUtUn bu müşkfll~tta.n 

Elbette işitmiştim ve hatta onu 
görmüştüm bile. Mısırdaki kadınların 
en güzeliydi o. Uzun boylu ve mütena
sip endamlı, z!:iri siyah saçlı ve yeşil 
gözlü bir kadındı. Öyle bir yüzü vardı 
ki bu, kendisine servetler getirebilir
di. Belki de getiriyordu da ben bilmi· 
yordum. 

General de şüphe ve tereddüt için w 
deydi. Sanki kendi kendine söyleni
yormuş gibi: 

- Bunun bir Rus kontesi olması ih
timali var. Belki de Mısırlılar arasın
da isyan ve ihtilal tohumları saçmı
ya uğraşacak bir Alman casusudur. 
Biz şarkta pek uzaklara gitmeden ev
vel Kress Von Kressenştayn kanalda 
bir tecrübe daha yapacaktır. Böyle 
bir tecrübeye kalktığı zaman bizim 
bir ihtilalle uğraşmamız kadar onu 
memnun edecek hiçbir şey yoktur .. 

Bir kayıkta dört kl•I 
Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Roy Wil 

kinson arkadaşımdı. Ona beni görme
sini söylemiş olabilirdi. Fakat bunda 
şüpheliydim. Bunun.la beraber Lon -
draya kısa bir telgraf çekmek suretiw 
le işi tahkik edebilirdim. Buna vakit 
bırakmadı: 

şka eylQ.l sıcaklnrmm 110-130 dere 
ceyı de bulduğunu işaret ederek çadırla 
1'lnnı altmdak1 askerleri blle güneşin 
Çarptığım söylemektedir. 

ı:ıı.;Odd bir aralık durdu. Yorulmuş 
~<lı.1? Hayır 
' li . 

General tekrar sordu: 

Dedi.. 
• * • 

- Ne yazık ki Mısırda kaldığımın 
ancak son gecesinde buluşabildik. Hi
diviye vapuruyla geceyarısı Atinaya 

Kayıkçı kötil surat 
di. Fakat bu su sıçan 
le değil midir'? Beni 

iş, küreklere yapışıp 
hile gideceğine boyun 
gecikmek istemesiydi 
gara yakmak için bü 

~a... aydi Todd, dedim. Hikiyene de-
""<11 et' 
Q·· • 

- Sırtındaki üniformayı atsan da 
sivil giysen ... Kendini şöyle bir Ame
rikalı seyyaha benzeterek bu kadına 
yakla.şsan ... Acaba bunda muvaffak 
olabilir misin? .. Muvaffak olabilece -
ğini sanıyor musun?. 

Rus Kontesinin pe,tnde .. 
hareket ediyorum. Fakat akşam ye -
meğini sizinle beraber yiyebilmekten 
büyük bir zevk duyacağım. Yemektr 
sonra da beni vapura götUrUrsünüz . 

Ortalık karanlıktı. 

Kibriti çakar ça 
yığın daha yaklaşbğ:ıı 
lardan birinin içinde taaı!1dii; iskemlesine oturarak tras 

......, 
1 dudaklarına götürerek dikti: 

eli. l>eki işte, devam ediyorum - de-
Bu kolay bir iş değildi. Kontesin 

(•) Bizim lngUizlcre Jon Kikirik 
dediğimiz gibi lngilizlcr de Amerikalı
'lara tuhaflık o'krnn diye, Yanki Mka
bını verirler. 

O geec sivil elbiseler giyerek, otelin 
karşısındaki kahvehaneye gittim. Ya
ya kaldırımı Ustüne konmu§ masalar
dan birine oturdum. Madamın otelden 
çıkmasını burada bekliyecektim. Na -
sıl hareket edeceğimi henüz tasarl& w 

mamıştım. Zaten bunu uzunuzadıya 

Dedi. 
Sonra sandalında b 

yıkçı elindeki hala ya 
kar bir işaret yaptı; 
ufki bir defa da yuka 
]adı. 

. Ben de dediğini yaptım. Yemeğiniu 
parasını verdim ve btitUn gece kendi
sin e ~akat ettim. Fakat h i çbir şey e J
de edemedim. Bizi atlatmış olduğuna 
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ri çekilerek onun elini tutmad.t. Hiddet
le: 

- Ben böyle kanlı bir eli tuta.marn. 
Zavallc Annanın boynuna ipi geçirten 
bu elden iğreniyorum! Şuna da emin o· 
lunuz ki sizin mahiyetinizi meydana 
çıkaracak delilleri pek az zamanda bul
ınakta güçlük çekmiyeceğim. İşte o za
ınan görüşürüz .• 

Kont, bu sözleri söyliyerek arkasın. 
döndü. Ve süratle ilerliyerek gözden 
kayboldu. Düşes Vera onu durdurmak 
için bir iki defa seslendi. Cevap alama· 
Yınca onun gittiği istikamete hayvanını 
koşturdu, fakat kontu bulamad.t. 

Kont Adolar, düşesten aynlınca hid
detle hayli hızlı yürümeğe başlamıştı. 
Asabi bir buhrana tutulmuştu. Yarası· 
nın bulunduğu yerin sızladığını hissetti. :s· ıraz sonra bayılacak dereceye geldi 
Çünkü henüz çok takatsiz bulunuyordu. 
Böyle birdenbire kendini fazla yormak
la ihtiyatsızlık yaptığını anladı. Şato· 
;una az kalmıştı. Oraya yetişmeğe ça-
ıştı. Fakat sonra, buna muktedir ola
lllıyacağını anladı. Bulunduğu yere şa
~~.da::ı çok daha yakm olan Helmanc 

0 Yünc doğru ilerlemeğe başladı. Niha
~~t köyün ilk evlerine vardr. Burada 
ıraz dinlenecek, sonra bir araba buldu

~ar~k şatosuna dönecekti. Fakat takat 
,, eskılnıişti. Güçlükle adım atıyordu. İll. 
,,a la"t - . !<'ak :t ıgı evın kapısım çalmak istedi. 
Old a: tam bu sırada gözleri karardı vc 

ugu Yere düştü. 
du~u gürültü üzerine önüne yıklımış ol 
bir g~ evin kapısı açıldı. Genç ve güzel 
l'lrı ız eşiğin üzerinde durarak kapıla· 

rn ön .. 
h b une serilmiş olan bu delikanlı-

aktz. 
Yerli kad 1 'b" . . . lar ın an gı ı gıyınmış ve saç· 

içeri koşarak su getirdi. Bayılan deli· 
kanlının yüzüne su serperek ayıltmak 
istiyordu. Fakat yaklaşıp delikanlının 

önünde diz çökünce şaşmp kdlaı. Kont 
Adoları tanımıştı. Gözleri parladı ve 
kalbi daha sık çarpmağa başladı. Sevin 
mişti. Fakat zihninden yıldırını gibi şu 
düşünce geçti: 

- Ne yazık ki pek geç ..• Onu daha 
evvel görmeliydim .. Beni yangından 

kurtardxğı için hayatımı kendisine borç 
lu olduğum Zingaraya söz vermiş gı· 

biyim. Sonra da hüviyetimi saklamak 
mecburiyetindeyim. Ben şimdi Yako· 
mirlerin yeğeniyim. Fakat çok şükür ki 
hakikatte değil Belki beni hala arı
yorlardır. Tekrar zindana ve darağacı
na gitmek istemiyorum .. 

Sonra, baygrn yatan delikanlının yü
züne su serpti. Şakaklarını ovarken 
dayanamadı, baygın yatan delikanhnm 
dudaklarına bir öpücük kondurdu. Bu 
ümitsiz aşkının belki de son tesellisi 
idi. 

Bu genç kız, Anna idi. Zingara, ib· 
tiyar anasının tavsiyesi üzerine onu ge
tirip bu evdeki kan kocanın yanına yer 
leş tirmiş ti. 

Çok geçmedi, kont gözlerini açtı. Et· 
rafına bakınarak Annayt gördü: Keke· 
liyerek: 

- Rüya mı görüyorum... Dünyaya 
bir melek inmiş .. Anna, Anna sen misin. 

Fakat Anna, kont sözlerini bitirmeden 
içeri girmişti. Karşıdan bir kadın ve bir 
erkek gcEyorlard1. Bohemyah Yakomir 
ile karısı Maryanka idi. Karı koca eve 
yaklaşınca Anna tekrar kapıya çıkarak 
onları karşıladı: 

dında bir tanıdığı yanına gidebilecek· 
!erini ilave etti. 

Anna, biraz düşündü. Sonra çaresiz 
kabul etmeğe karar verdi. Fakat orada 
ne ile geçinecekti? 

Bu tereddüdünü Zingaraya söylediği 
vakit, o, müteessir bir eda ile şu cevabı 
verdi: 

- Matmazel, beni müteessir ediyor
sunuz. Ben ne güne duruyorum .. Vakia 
zengin bir adam değilim. Fakat ,,size de 
pekala yardım edebilirim. Bu o kadar 
küçük ve tabi1 bir şeydir ki ağza alm
mağa bile değmez. Buna mukabil siz· 
den bir mükafat değil, bir teşekkür bi
le beklemem. .. Haydi tereddüdü bıra
kıp da benimle yürüyünüz. Köylüler a
rasında çolt asQde bir hayat geçirecek
siniz. 

Anna, halaskarına ister istemez refa
kat etmeğe mecbur kaldı. Çünkü sığı· 
nacak hiçbir yeri yoktu. Ağrr ağır ci
vardaki köye doğru ilerlemeğe bc:ışladı
lar. Bu sırada şafak da sökmeğe başla
mıştı. 

ihtiyar Sosel, oğlu ile Annanın yan
yana köye gitmekte olduklarını görün
ce işlerin yolunda olduğunu anladı. 

Tertip ettiği plaru oğlu güzelce tatbik 
etmişti. Kulübesinin yanı~ına baktı. Ku 
lübesinin tavanı çökmüş, dört duvarı 

yanıyordu. Kendi kendine mırıldandı: 
- Bu alevlerin üstünde koca bir şa

to ve büyük bir saadet yükselteceğim. 
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KONT ADOLAR NE HALDE? 

- Hele şükür gelebildiniz. Baksanıı; Düşes Vera tarafından tabanca ile 
a, kaptmmn önünde bu delikanlı birden ağır yaralanan Kont Adolar ölümle ha-

nüz kapanmamıştr. Rengi soluk v~ 
dermansızdı. 

Şatosunun bahçesinde bir kan~ 

oturmuş, karşısında oturan Avuka 
lo ile konuşuyordu. Düşesin kenı 

nasıl ateş ettiğine varıncaya kada 
pishane ziyaretinden itibaren ba§ 
geçen bütün hadiseleri avukat 
lattı. Sonra bu vaziyet karşısında 
şes Verayı nasıl ittiham etmek 
geldiğini avukattan sordu. Kont, ~ 

yı idam edilmiş ve ölmüş biliyordl 
na çok müteessir olmuştu. Aldığ 

yara iyileşinceye kadar Arına id: 
dilmişti. Boğulduğu iddia olunan 
ğu Veranın doğurmuş olduğunu 

krlrğında hapishaneye gittiği z 
Annaya itiraf ettirmişti. Fakat nı 
daki onu kurtarc.mamıştı. 

Avukat Zello, düşünceli bir 
konta cevap verdi: 

- Azizim kont, Annanın ha 

kurtaramadık. Fakat ismini ve şı 
kurtannağı ben de sizin kadar a 
diyorum. Bu fazileti kızın kıyme· 
trrasım daima kalbimde taşıyoru 

nun mahkumiyetine ve ölümüne 
olan Düşesi ittiham etmeğe gelin< 
alesef elimizde hiçbir delil bulunrr 
m itiraf etmeliyiz. O kadını neyl 
ham edeceğiz? Yalnız kuru biı 
mahkemece makbul olamaz. Sor 

kadın bir hükümdar kızıdır. Bunt 
herkese kanaat verecek kuvvetli 
ler bulmak lazımdır. Hükümdar 
çok düşkündür. Bununla berabe 

müşavir ve katip olduğumdanbc 
susi hayatını pek yakından tetkik 
Kendisini ikna edebilecek kuvve1 
liller ortaya konulursa kral kızın 
kemeye verip layık olduğu ceza: 

ırıı ik' .. .. . ' 
~----"- ı orgu halınde omuzlarından a-~ v.ere düştü .. !çeri alıp tedavi __ e;;;..;d;.;...e""l.;;.;;im.;;.;;..... ________ __.;.;...a_t_arasmda bi ha 1i bocaladıktan son· ektirmekte hi tereddüt etmez. 
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- O halde bugün yaptıklarını yanı
na kar brralap elimiz, kolumuz bağlı mı 
gezeceğiz? Ben bwıa razı değilim. Gü· 
cüm yettiği kadar bu uğurda çalışaca· _ 
ğmı. İcabında hayatmu bile fedadan 
çekinmem. .. 

1 - Hayır kont. kendinizi beyhude 
, tehlikeye atacakam.ız. Ben Düşese hü· 
cum etmeden evvel epeyce silahlanmak 
lazım olduğu kanaatindeyim. Bugün 
J\..n.na ortada olmadıkça Veranm bir ço· 
cuk doğurmuş olduğuna kimseyi inan· 
dıramayız. Bence sabırlı olmanız daha 
haynlıdrr. Bu hususta müştereken ça-
hşır, deliller tedarik ederiz. Fakat bu 
delilleri elde etmeden evvel çok ihtiyat
lı hareket lazımdır. 

Kont Adolar, avukata hak verdi. E· 
linde hiçbir delil yokken bir hükümda
rın kızını ittiham edemez ve hele mah· 
kemeye hiç siirükliyeınezdi. 

Avukat Zello, konta veda ederek ay· 
nlmak istedi. Fakat kont, onu biraz 
teşyi etmek istedi. Avukat onun sol 
koluna girdi. Sağ elile de bastonuna 
dayanarak ilerlemeğe başladılar. Kont 
Adolar birden mühim bir şey hatırlamış 
gibi durarak avukata dedi ki: 

- Vera bir çocuk doğurmuştur, bu 
muhakkak .. Fakat bunun babası kim ? 
İşte bunu bulursak işimize yarar sanı

rım. Kendisini Dük J orja bakire diye 
satabildi. Fakat aşıkıru bulabilirsek onu 
herhalde söyletebiliriz zannederim. Pa· 
ra ile, olmazsa tehdit ve cebirle ... Bel· 
ki de bu adam şimdi Veraya düşman

dır. Çünkü Vera kendisini terkederek 
başka birile evlenmiştir. 

Avukat, bunu muvafık görmekle be· 
raber, şimdilik ona kat'i bir sükOJ tav· 
ıiye etti. Çünkü her şeyden evvel sıhhat 
ve kuvvetinin yerine gelmesi lazım ol· 
duğunu söyledi. 

tki dost, konuşa konuşa biraz daha 
ilerlediler. Sonra avukat Zello orada 
bulunan arabasına binerek ayrılıp gitti. 

Kont Adolar, sonbaharın bu latif 
gününde ayaklanrun altındaki ağaç 

yapraklanrun çıtırdısını dinliye dinliye 
yürüyordu. Annarun feci akibetini dil· 
şündüğü için dalmış, hayli ilerlemi~ ol
duğunun farkına bile varmamıştı. Etra
fındaki sık ağaçların latif kokulan onu 
fideta mest etmişti. 

Dalgın giderken bir beygirin ayak 
seslerini işitti. Bu şüphesiz ornıanda 

avlanan avcılar olacaktı. Adolar, bir 
beygirin bulunduğu yere doğru yaklaş
tığrnı hissedince saklanıp avcılara gö· 
rünmemek istedi. Çünkü onun yaralan 
ması birçok dedikodular uyandırmış ve 
büyük bir alaka toplamıştı. Ziyarete ge 
}enlerin hepsini uşağı savmış.kontun bir 

suikaste uğramasından korktuğu için 
onun yanına kimseyi bırakmamıştı. O
nun için kont da şimdi birdenbire kim· 
seye görünmek istemiyordu. Fakat tam 
bu sırada yan tarafındaki ağaçlıklar 
arasından bir süvari birdenbire süratle 
yanından geçti. Kont Adolar süvariyi 
görür görmez sapsan kesildi. Düşme

mek için yanındaki ağaca dayandı. 
Atın üzerinde bulunan genç ve gü

zel kadın Düşes Vera idi. Ormanda av
lanmağa çıkmıştı. Omuzunda bir tüfek 
asılı idi. Kontu arkasından taruyama· 
mış ve süratle yanından geçmişti. 

Kont Adolar, yanından hızla geçen 
Veranın beygirden kapaklanıp yere düş 
tüğünü ve hayvanın da onun üzerine 
yıkıldığını gördü. Genç kadının bir a
yağı üzengiye takılı kalmıştı. Hayvanın 
altında çrrpınmağa başladı. Fakat hay 
van dü~tüğü yerden kımıldanmak isteme 
diği için tehlike büyüktü. Düşes hem 
hayvanın altından kurtulmağa, aya-

Tamamen yep)'elll ve 

muhte§em bir prog 
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ğını üzengiden çıkarmağa çalışıyor, 

hem de acı acı feryat ediyordu. 
Kont Adolar, yardıma koşup koşma· 

mak için bir müddet tereddüt etti. Öl 
dürmek istediği kadını kurtarmalı mıy· 

dı? Eğer işe karışmazsa Veranın bey· 
girin altında ölmesi hemen muhakkak 
gibiydi. Fakat asil adam bir saniyeden 
fazla tereddüt edemedi, Hemen ilerliyt 
rek beygiri yakaladı. Genç kadının aya· 
ğını üzengiden çıkararak hayvanı kal· 
dırıp ağaca bağladı. 

Düşes, bayılmıştı. Göğsü ~iddetle iniı 
kalkıyordu. Bu haliyle ve şapkası başka 
yere frrlamış olduğu için omuzlarından 
aşağı dökülen parlak ve siyah saçlarile 
çok güzel göriinüyordu. Kont Adolar 
bir saniye ona baktı. Sonra: 

- Melek kılığında yaratılmıı bir yı· 

lan ! diye mırıldandı. 

Yakında bulunan bir ıu kaynağına 

kadar &iderek mendilini iyice ıslattı . 

Sonra dönüp bu yaş mendili Veranın 
yüzün,. sıktı. Başını, şakaklarını ıslattı. 

Bunun hemen tesiri görüldü. Genç ka· 
dm gözlerini açtı. Bir rüyadan uyanı· 

yormuş gibi etrafına bakındı. Gözleri 
karşmnda duran kont Adolara ilişince 
dehşetle ürperdi. öldürmek istediği a· 
dam karşısında duruyordu. 

Kont kadının kendisinden korktuğu· 
nu, şiddetle titrediğini gorunce mem· 
nun oldu. Vera titrek bir sesle sordu: 

- Kont Adolar, siz misiniz? 

- Evet, düşes, sizi hayvanın al 
tında gördüm. Bayılmıştınız. Belki de 
boğularak ve ezilerek ölecektiniz. Sizi 
knrtardım ve ayılttım. 

Vera, derin bir hayretle karşısınc!aki 
adama bakıyordu: 

- Beni bulduğunuz zaman yalnızdı· 
nız değil mi? Beni öldürmek istemedi 
niz mi? 

Kont Adolar, ciddiyetle cevap verdi: 
- Ben kadınlan öldüremem. Bilhas

sa silahsız olurlarsa .. Uyuyan yılanla· 

rın başı ezilmez .. 

Sonra, biraz ileride duran Veranın 

tüfeğini yerden alarak kendisine vereli. 
Arkasından da ağaca bağladığı hayvanı 
çözüp getirdi ve düşese: 

- Madam, artık gidebilirsiniz İster
seniz yardım edeyim de hayvana bini
niz. Haydi çabuk olunuz. 

Kontun bu sözleri Veraya bir şamar 
gibi indi. Şimdiye kadar hiçbir erkek 
ona böyle amirane hitap etmemişti. 

Düşes beygire bindi. Sonra konta dö 
nerek : 

- Durunuz kont, dedi. Biraz beni 
dinler misiniz? Size bir itiraİta bulun• 
mak istiyorum .. Biraz evvel b~n baygın 
yatarken bu tüfekle beni öldürebilirdi· 

ni>:. Fakat siz katil değil, bakim olmak 
istiyorsun uz. Ben sizin lıayatınıza kat· 

dettim. Vücudunuzda öyle bir yara aç· 
trm ki belki de henüz tamamen iyileı· 

mcmiştir. Fakat beni çok korkuttunuz. 
Şun11 da ilave edeyim ki ben ııizin san· 
<lığınız kadar fena ve hain yaradılışlı 
bir kadın değilim. Nasılsa işlediğim bir 
günahı kocama haber verecektiniz. O 

tarzda harekete mecbur olmuıtum. 
Şimdi artık o kız öldü. Beni kimıe 

tehdit edemez. Sizin iddianız da fayda• 
sız kalrr. Bunun için beni beyhude le
kelemeğe teeşbbüs etmeyiniz. Ben de 

mukabeleye mecbur kalmıyayım. Neti• 
cede ikimizden birisi bu dilnyadan göç• 
müş olmasın. Az kalsın ölilyordun~ 

Bunu herhalde unutmamışsınızdır f 
Düses. kontu tehdit ediyor, fakat 

ayni zamanda ondan af ve mütareke is
tiyordu. Sözlerini bitirince elini konta 
uzattı. Fakat, kont Adolar, bir adım ıe· 
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Errk<®k D lQı ş k lüı lfi1 lYı 
Genç kız ve kadınlar 

Ailenin ya ağır baskısı yahutta çok 
şımartmasının neticesidir 

Bu kalb>DU ka©lolf\)Daıro '{Ç~'ltkftk ecdlelfil ırlYllfilDyatçoDaır 
rııeit:nceye vaırmoşDaırdoır 

Memleket mektupDaırı : 
~----...: ................................ ..:. ........ .... 

Tekirdağda 
iki günde 43 yerin açılma 

merasimi yapıldı 
Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: kim \'e operatörü Dr. Muzaffer Say. 
Cumhuriyet bayramının sevinçleri lam naklen Tekirdağ memleket ha.

içinde Tekirdağ mıntakasının muht~ ~ ine tayin edildij'inden yeni ö. 
lif köşelerinde birçok yeni eserler devine başJamı;..tır. Siirte de Tekirdağ 
görmek biı.e büyük bir memnuniyet memleket hastahanesi bafbekimi ,.e o. 
vermiştir. Tekirdağ ili mıntakasrndıı peratörii Velittin Oi~z tayin edilmit" 
bayramın birinci ve ikinci günlerind.! tir. 
Atatürk anıtları, cumhuriyet alanla. 
rı, okullar, yollar, şoseler, parkla,., 

Çimento lhtikArı 

dır Erkek için çı ı. 
•te a~ \'e içındck' 
lt Şt SÖndüı ı .. 
dı~llsile } apm.t. 
kı nı bırakmıya:ı 
.:lar bulunduğu 
te e~~tte ı:.itmi~ 
d& gormü:o ünüz -

t, 

fttıGe~enlerde, Ho 
~t tta, yakı ı! ... h 

. köy ihtiyar heyeti odaları olmak üz~. 
re 43 yerde açılma töreni ve ayrıra 

okullar, sıfat istasyonları, çeşmel<'r 

köprüler olmak üzere de 19 yerde te· 
mel atma mera.simi yapılmıştır. Bu i::; 
lerin belirişlerini gördükten ve dui. 
duktan sonra içinde sevinç duymay-ı . 

ihtiyacın artması ve fabrikalarda 
stokların bulunmaması dolay:siyJe 
piyasada çimento fiyatları üzerine ib.. 
tikar yapıldığını duyan ekonomi ba4 
kanı Celal Bayar vilayete ~ektiğı 

telgrafta çimentonun toptan satış fi .. 
atının .20 lira olarak enelce ilan edil. 
di~ini bildirmiştir. Fiatların yüksel. 

mcsine ve ihtikür yapılma. ... ına kontrol 
suzluğun sebep olduğu anlaşılmış ve 
belediyece gereken tedbirler alınmış
tır. Fakat son günlerde Tekirdağ pL 
yasasında çim~nto bulunamamakta. 
dır. 

lrıgilit akto'· ·· '8 ru_ 
tli• hiç tanımadığT 
ıa~1 bir kız, haf. 
tt a.rca rahatsı.& 
ltıışti Akf" .. 

teı · oru o-
da, koridorların _ 

lok sokaklarda, 
"- antaıarda ra ... t • 
kı "ermeden ta -
'ta.P etlikten son 
fat ken.<llsine ilti. 
•ıııa tdılmiyeceğini 
h- Ylnca taban· 
~1ıtı ,. k • 
de)jk :re mı~ ve 
~ anlıya dört 
ti el ateş etm:ş.. 
..;_P~u kız şim ı'.ı 
"1ı ıtede ve hfl' 
~ Yenmeğe uğ • Erkek çılgını kt.Zt.arın yetişmesine 

lbaktadır. mAni olmak için en iyi çare lcız oo 
"- lluhiya tçılar, erkek çocukların birlikte yapacakla-
~I 7.arnanlard~ rı sıhhatli ve sağlam qçık hava sp<Yr· 

~ e kadınlar ü- landır. ! - Napolyonun ikinci ka-
'-t,rtde inceden iı.. nsı M~Ti Luizin erkek Ç&lgım bir 

)\1~' tetkika ko. kadtn olduğu umımWyetle bı1inen bir roka değfld.ir. Büyük ]cumatzdmıl.a evlendikten sonra bi2t 
Jı.ı ll§lardır. Un bu ç•f'fmlığmdıan oozgeçmemi.Jti. Bu tarihi resim sonra Kcırta"l Yavrı.t8U dAye anilan oğlu üe bir· 
lıay1 11lormaldir. likte i,upıZan bi1' tablosudur. 3 - Erkek çılgını kızlann başlıoa oo.sfl sabaJıleyin yataktan kalk«· 
lı\ıı~'rfnin ru • ğı dakikadan başlıyarak akşam yatıncaya kadar ve hatta uyuduktan sonra bile rüyaZannda hep 

f'rJıefi el· er.kek tahayyUJ etm,&i(lir.. 
latııı ten djalle, kendi gururunu kekle pek alAkadar deiildir. O daha( lann zihinleri ~aha ziyade teheyyüç 
llttır l1t "!m~k. f~in doymak bilmez bir ziyade pek nlfıkadar değildir. O daha istidadındadır ve kadınlar kendileri. 
~'llıa.ııı gızlidır. Onlar da, güzel ol. lara göstermek sevdasındadır. Ev. ni erkeklerden daha ~buk kaybeder. 
"er arı halde, kendilerinde caıübeden lenmek bile onun bu hırsını gidere- ler 
rııı~tibuJunma?ığına dair bir his gökleş mez. Çılgınlığı bütün hayatı · müdde. Bundan başka kızlarda da erkek çil 
~ekı r.. Bu hıs netice8indedir ki er- tince devam eder. gınlrğı daha çok göze çarpar. Çünkü, 
ile ger~ boyuna teshir etmek, pençe.~i . Yunan tarihçisi Ilerodot'un yaz- kızlar aşk sahnesi için erkek çocuklar 
ltt'r eçırebileceği her delikanlıyı ayak dıklarına bakılırsa Keops el1ramınr, dan daha çabuk olgunlaşırlar. Kızlar 
flıu nııı_ dibinde kendine tapındırmak firavunun erkek çılgmı olan kızını"\ on dört yaşına vardıktan zaman er· 

~acıy]e yanıp kavrulurlar. elinden kurtulnmyan sayısız delikan. keğe lmrşı kendilerinde aşk ve incizap 
lerıy;ııarının böyle olduklannı anne. Iılar inşa etmişti. hisleri tam manasiyle olgunlaşmış 
tGıık~ babala~ bile anlıyamazlar. Romalıların vücudu bir heykelden bulunur. Halbuki hu erkek çocuklar. 
8aııı bunlar ıçinden pazarlıklı in- daha mütenasip olan imparatoriçe.sı, da ü~ dört sene daha sonra başlar. 
"1ır ardır ve düşüncelerini meydan:ı Messalina, kız iken erkek çocuklara, 15 yaşına varan bir kızda bu hal 
~t~arnak için ellerinden geleni ya.. kadın olunca da erkeklere çıldırırdı. bü ·bütün şiddetli ve ciddi bir safha
~' dt;: İçlerinde bazılan da vardır Kocasını öldürmeğe uğraştıktan son- ya varır. Yirmi beş yaşında ise için. 
la.rı ikanhların arkasından koşacak. ra, ayni zamanda iki kocalı olmakla deki erkek isteği mukavemet edilme1. 
8a)\ "- •§ok romanlan okurlar ve aşlc çılgınlığını .söndürC'bileceğini sanmı~ bir şiddet bulur. 'Kız üniversiteye gi. 
t,.ıc11'~ri gösteren filmlere koşarlar. ve Romanın en meşhur ailesinin evlft. rebilir, hayata atılabilir. Fakat, hiç 
l~~kltri seveceklerine evlerinde bes- dı olan Faius Solius'la alrnen evlen. bir me~gale ona bu ihtiyacını unuttu-

'trıc l~ri kedi köpek gibi hayvanlara mişti. ramaz. 
"e fi~ Urlar. Okudukları romanların Bu genç evliydi. Jmparatorke bu- Hem de bu ihtiyaç yalnız erkek 
~ de gördükleri aşk sahnelerinin na alclırış bile etmemiş ve onu karısın. çılgınlığı olan kızlar için değildir. Sıh 
bitc1::1Qanıanna hem de bir kaçına dan vaz geçirtmi~ti. Jmparatoriçe höy. hatli, normal ve akıl miivazenesi ye. 
a~Jl k~ık olan kızlar pek çoktur, Btı le yapınca diğer erkek çılgını kadın· rinde olan bir kız için hile erkek isfoği 
~İltı. h <o başını pek derde sokmaz, gü. Iar da iki hatta üçer koca almışlardı. gayet tabii bir meseledir. 
\>e erk'~ saatinde erkek peşinde koşan Roma tarihinde hunun başka misalleri Bu tabii istek vakit ve zamanmd,, 
~tılar' . cemiyetinden hiç ay:rılmıyan ne de rastlarız. Rir ay itinde on taM görülüp de akıllıca hareket edilmez 
"'- ııbi ke d"J · · · • d k kocaJ avaran ThelessilJa eski kadınla ,.e bilhassa ana ve baba Se\'gi"ı· eksı','< ""'"<ll bi n ı erını ıçın en çı ıl. .,. 
llıaııarr la_kım karışık vaziyetlere at. rm cok :;;öhret kazanmışlarından bi . olursa, kızlık zamanında erkek cocuk. 

cak bir Türk düşünülemez. 
Kereate aevklyafl 

Trakya bölgesi göçmen evleri inşa
atı için ecnebi bir vapurla limanımıza 
25$6 metre, 210 desimetre mikabı ke. 
reste gelmiştir. 22 metre mikAbı 8 t -ı. 
giliz lirası hesabiyle gelen kerestenin 
navlunu 822 İngiliz, 17 şilin. 6 pens 
tutmaktadır. 122 İngiliz iirası peşi· 
nen verilmiş ve 700 lngiliz 17 şilin 6 

pens verilmesi icap etmkete olduğunu 
dan bu para için Londra üzerine çel; 
istenilmekte v~ çek kesilmedikçe ke. 
restenin tahliye edilemiyeceği vapur 

HUkOmat kon•~• 
Hükumet konağının yıllardanbtrl 

noksan bulunan arka kısmı tamamen 
ikmal edilmiş. bu hafta dı~rıda bu. 
Junan bütün resmi daireler hükumet 
konağına taşınarak yerleştirilmi:stir. 

Bütün dairelerin bir ~atı altına top. 

acentsi tarafından bildirilmkte idı lanmnsı hem halkın işini kolaylaştır. 
Bu husus için sıhhat bakanlığından mış, hem de dernirin iş randımanları 
talimat istenmişti. Gelen karşılık ü. nı arttırmı tır. Ayni zamanda şimdi 
zerine kereste yüklü (Dimitrios Oro ye kadar dı~rrda kirada bulunan 
micos) vapuru keresteyi çıkarmıştır. dairelerin verdikleri icar bedeli nok. 

Memleket haat•neafnde tasından da deyJetin bu hususta ta. 
Siirt memleket hastahanesi başhe. sarrufu olmuştur. 

Bir verrisen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamıstır. Hem 
yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiı, hem de yurdunun göklerine bi; kaç filo 
katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıyavağını kim iddia 
edebilir? 

\ileler· llılhassa böJ leleri kalabalık riydi. kadın olunca da erkek cılgınlığt ha". 
ita iinıv arasında yetişmektedir. Viya. Büyük Napolyonun karısı olan im~ lar ve bir defa da gök leşince artık ö~ 
le~ di ersltesinde doktor Rudolf A1- paratoriçe Louise unutulmamalıdır. niine geçilmez. 

'1i YOrkı: Babası, Viyanadaki sarayı etrafınd·· Amerikalı Alimlerden bu mevzuda Slnlr hastalıkları Veni eserler 
~t.ş1e:r,nçıocuk kendi kız ve erkek kar- erkek için çıldıran kadınların pek ço!\ deri.t tetkikleri olan doktor Luella 
11 

an Sinir doktoru Mazhaı Osman Uz- p 1 k • ı Ab 
11le :raki a ve baba sevgisi içinken. olduğunu görünce kızı Marl Louise•in şöyle bir ,·aka anlatıJor: ara Ve n 1 u 't p sa man, evvelce neşretmi~ olrJuğu ı-inir has-

... "tisin d ... Yar. Anne \'e babalarını.t de böyle yetişmemesi için onu yalnız " Elain daha küçüciik bebek iken Ahmet Hamdi Başar, (İktisadi Dev-
·•ı ıı~ "'ılk sır · 

1 
d d•v• k d h" .1 d b talıklarmm ikinci cildinı t<:'lkil eden bi: 1 '"'!tarı ayı ısga e eme ıgı- a ın ızmetçı er arasın a ı~ız ;r babası ölmüştü. nu kız annesi ve di. " etçilik) kitabının üçüncü cildini "para 

Ilı 1. Çocuk . k h . d kitap daha çıkarmıştır. k 0a~ka !':C\•gı arama i tıyacı. şato a biiyütmeğe uğraşmı:.tı. Babas: ğer kız kardc~Jeriyle birlikte Hindi:!. ve inkilap .. adı altında neşretti. Para 
h~~ 'tllg,;erlerd .. duyar. Bunlar er. Je ağabeysinden başka hiç bir erke;,l tanda. m:.:-•·oner olan halasının yanın- Temiz ve açık bir fü.anla yazılmıli meselelerinin biıtün dünyada ıon za-
ır ~kild 1 bir~r kız olmağn müstait hu sa toya giremezdi. Ana, bana ,,e,·. da oturuyordu. l\fisyon bina~tnda er· olan ve ayni zamanda gr:ıfik ve resimle- manlarda kazandığı ehemmiyet düşünü 

bo ~e"Y e ihtırasır büyürler.,, gi inden hile mahrum olarak bu ka- l:"k 3 oktu. Ve k•zlar da yerli çocuk. riyle bir kat daha kıyrn~tlenen bu eser lürse bu mevzuun ne kadar günün me-
l"att1\'a0rkta Hamilton ruhiyat Hi ~ıar ıkt yetistirilen l\fıtri Louiı:ı. koca. larla oynamak~an menedilmic;lerdi yalnız sinir doktorlarının değil, bütün selesi olduğu anlaşılır. A. Hamdi Ba-

;a'>ty~ t~kŞefi doktor Donald Laird sı hüyiik Napolyon düşünce, hemen m: iıı J:> :·aşına v:ırınca şark eyalet- doktorların ve hatti her milnevverir şar açık lisanla yazdığı bu eserde altın 
ır. ikler t• · · ·· 1 p ı • k · k ı~ ı b" esasına d t l"kk'I · · · r.e ıcesını o · e anla. a ermo ya oşarnk hürrıyetine kavuş )erinde hir kız yatı mektebine gönd~. o uması azım ge en ır k;taptır. ayanrruı para e i:I ı erının 
l't;·ııayltlerı b . muş Ye vekilharcr ltont Dombellcs ile rildi. Burada inzıhn• çok sıkr idi: Değerli doktor Mazhar Osmanı bu manasızhğmı ve bu esasın Liberal dcv-
~··l'tıalıdıl"· elh baslı iki rrruna nv. 1 ya.pml"·".~t rezaleti ll'rakmamıştr On ('ı·!;;eklc .... ~ı·üşmelt ··n.sakh. J{ız iki se. muvaffak eserinden dolay• tebrik ede- rele,rin mahsulü olduğunu gayet güzel 
lt~tüı~ll "~Çok qıkı bir terbi •c ile hii- rlan enel de genemi Ncipperg'Je ge~irı ne ~onra lİ'"'crc girdi ve daha ilk haf-[ riz. surette 'izah ve isbnt etmekte, ve yenl 
"""tııiyenı Çocukluğunda sevinç yiizii ·•t:; i r::ıcer~'nr dllle•e de t nn olmu fa ında kendi mtnllimine asık oldu. ============================= para telakkisine göre Tilrkiyenin çok 
•rı:trt 

1 
erl" rl 1 

1 
zengin oldug"unu anlatmaktadır. Bütün 

'l\" L "' ef i lıir curctte sı . hı Hnttn. recC'l<'ri <' , • ., knpısr dısmd ... u. d K d .. · b" • • · · llr.. l'll7.lıtr ~ G . D " ma ı. ır ıg cevız ını aştgı ıçın "· münevverlerin üzerinde düşünerek dur 
.... • kı7., ._

1 
rerr.ı on Joı1an ve J\nznno,·a giH vıırlu. T i~etfe11 cıkt•ktan sonra tıp tab nu t\.'ktcpten kovmak mecburi.\etrnd ··1,. 1~ •ı r d r maya mecbur oldukları bu mevzu da 

.ı • .,.ine e a, erkt'k çılgınlı~1 !·adın cıl~ını olan erkekler de vardır. c;;ili irin ii.,h .. ·r~it"' r l!'İrrli ve acıl kaldılar. Bu kızın istikbalinin ma'1. \laıı h· atıldı bize orojinal fikirler ortaya atan "Para 
ıç bir ını. :ırtık onu ''olurı· Fakat bunlar erkek cılgını kadınlnı- cılcnnlıı?ı da hııradR bn~lnrlı. Fnkiil.. \'olma3ına baslıca sebep rok sıkı lıü~ ı' ı k'" Şey a" ~ > J ve n ılap .. ı tavsiye ederi%. Çok gilzel 

~ • .l:rramaz. Böyleleri er. kadar göze batmazlar. Çii:lkü kadın- tede kovalamadığı erkek talebe bırak- tülmeae ugvraşılmıs olm"\. _ıdır.,, ----~~----~:....:...!....:....:...:....:..:..:......:..:..:.:.._;;;..::.:.:...:....~:.:.:....:..:.:..:..:..:..:.:::..:.::.:..:..:.::__~::.::::_:::.::.::.:.::...:_~~~~~~~.:.:__~~~~~~~~~~·~~~~~·~~ıas~~~--~~b~ir~b~as~kı içinde fiyatı 70 kuruştur. 
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Radyosunun 1937 nıodeli geldikten 

sonra piyasada radyo nıünakaşasına 

verildi 

1937 Modeli 

Radyosunu 
görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma
ğa razı olamıya
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahipsi
niz fakat yarın muhakkak surette bir 

• son 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, lstikl~I Caddesi Tokatlıyan karşısında 

Istanbul Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Zincirlikuyu llk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit batı 

olan Birinci kanundan itibaren de talebe alınacaktır. 
2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyük 

tBtilde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira alınır. 
3 - Yazılmak ve fazla malômat almak istiyenlerin Okul Direktör . 

lüğüne baıvurmalan lizımdır. (2813) 

• • 
ŞEHiRLi. .. .. 
K()YLUr 

BU TUN 

BIÇAGtNt 
KULLAN\ YOR 

Iktısat Vekaletinden: 
"İŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümlere 

Kimyager 

Hüsameddin 
1 .~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil-
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

1 Bey Ham. 

:sn ıa:ır::n::=:ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::: is Cildiye ve Zühreviye mütehassısı U 
ı: - - :: 

i~ Dr. Ç i P R U T ~ .. .... . .. 
:: Beyoglu, us sefarethanesı sıra- :: 
g sında Posta sokağı köşesinde MeyJE 
H menet apartxm<ını. Te!efon: 43353 ~~ 
.. ı: ............ ················································ ···························································· 

ZAYI - İstanbul ithalat gümrüğün
den aldığımız 425710 No. ve 20-10-936 
tarihli depozit makbuzunu zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Topal yan 

Kbataaşta 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kabataşta Setüstünde Çürüksulu 

Mahmut paşa apartımanında denize na· 
zır, tramvaya yakın biri beş oda bir sa
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda bh 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagazi, elektı;ik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 

'1 

SIZIL~R 

1 ALGOPAN 
\ 

essirclir. et 

1 

O 1kk8 t • Algopan madeni kutularda olduğu için bozul mat;· ti~ 
• eczanede 1·6·12 lik kutularda bulunur. lsıniııe 

sakallı markasına lutfen dikkat. ~ 

göre kurulan "İŞ DAiRESİ" nin Teşrinisani 1936 başından itibaren faali-1•-••---------•I 
Nafıa Vel<3.letinden:" 

16/Birincikanun/936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafı' ~ 
l•aleti Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 60000 lira muhanırJl~f 
dclli 35 basit ve 1 İngiliz makasının kapalı zarf usulile eksiltmesi y&P ~' 
tır. Eksiltme şnrtnamesi ve teferrüatı üç lira mukabilinde Ankarada 

yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

1 Göz Hekimı 1 

1 Dr. ~ükrü Ertan 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22SM 

operatör orolog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu · Parma 
kapı tramvay durağı. Roma oteli 
yanında 121 hirıncı kat 3-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar 

DOKTO" 
Kemal özsan 

Urolt>o - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

1 
ffraköy - Ekıelsiyor mağaza~ 1 
ııanında ilet oün ()ğleden ııonro 

2 rJpn lı .. J..o<i'" . Tf'i: 112.1!J 

1 

lcalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. ..ô 
Muvakkat teminat 4250 liradır. ~iv.., 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden almmıt müte ~ 

csikası ile birlikte 16 I Birincil<anun / 93~ Çar~ba günü saat 14 e ;,# 
Malzeme Müdürlüğüne venneleri la:ıGmıdır. (1565). ( 


