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Türkler emniyette değil ! 
---- Mitralyözlerle hücumlar 
~ devam ediyo r 

Başvekil bu sabah tersanede 

}) [!aliçte bu sabahki metasim 

aç glYDil<dl~ 4 7 
Tltlıırk _ yc§ltrc§ll©ıDil©IO 

şıı.ın, 14 (Hususi) - ı:ıon hadiseler Uzerl- \ 
ne Fransız Suriye muahedesinin ekalliyet 
kısmında değişiklik yapmak zarureti görül. 
mtiıtUr. İhWM halledilmedik<:'! ı.nuahede 
Fransız meclisince tasdik edilmlyecekUr. 

Fransız hariciye nezaretinin bu yoldakl 
kararı Şam hUkQrneUne blldlrtlmlştlr. 

Antakya, H (Husuı.I) - Hatayda ayııı 

dnkuzunda h~lıy1U1 hAdlseler alevlenmlettr. 

Yeni rejime dll§ınan un:·:rlaı· açıl. '\ :..lHUı. BlsikleUie Antakya köprUsUndcn geçe1 
ıa mUcadeleyc gcçrni§lcrdlr. TUrk _ Alevi bir genç la§a tutularak her tarafı yara ve 
karde~llğl bu ballalay.cı harekete yekvüC'Jt bere içinde bırakılml§lır. 
olarak göğUs germektedir. üç gOndenberl yaralanan Türklerin aayw, 

Beyllnın l{\•tınso yakınında bir Türk oto- 47 ye varml.§lır. 

moblllni soymuoıe.r ve l!:ı TUrkU dö~Uşler . Hududumuza iltica edenler 
dlr. 

''UsbelQ!a.mclika\•ml,.cilerden bir grup Antakya. 14 - Suriye bududu civarında f nizaltı gemİiiizin 
..,~Ş~sına başlandı 
~:~asırnde Başvekil ve Milli 

\4dafaa Vekili bulundular 

Antakyada Ankara kıraathanesine makineli Türkler ve Errmcnilere Arapların aaldırnJll 
aı üzerine be.zı arbedeler olmuş ve bU 

tüfekle yaylım ateol açmı§lardır. tk1 yaralı 

ırakta kaybolan _~_~_. ~~~~~~~~<~~ru_1_~~_·e_> _ 

zabitler Surlye istiklale 

}' C)ti 
denizaltı • . • 

gcmımızın omurgası ta1...Zır7wn •• " . . 

'' İiİ~ErTü;ky;~}e 
}(bir a iledeniz, 

41;8Q~rdeşiz ,, diyor 
'"ig t"" A heyet bu saba 'ı Cumhu· 

e abidesine çelenk koydu 

~" "oıı l?rk 
<lntJıarb' •. 

C 
ıye Reisi <Wn kar§ılandığı 'Strcıdrı... (YazMı i incide) . -~~~~--~~~~~~~~~ 

btl~ ım Londos 
t'\ll Ya şampiyonluğü

r\as ı ı kazandı ? 
- Tafsilat ve re..~mler Bp<>r 8ayfamızdadır -

Suikast hadisesile 
allikadaı... liiyık görülmüyor 

Vatani çeteleri Şama adam 
kafası sevkediyor 

Ge;ocn :sene kat'edile11 Cafer P(l§a 
( YaZlsı 7 ıncid.e) 

Silivride 
yakalanan 

şüpheli adam 
Arabcadan başka bir lisan bilmez 

görünen bir §ahıs Sili\-Tİ ve civarında 
dolaşırken yakalanarak şehrimir.e ge
tirilmiş, emniyet müdürlüğüne teslim 
edilmiştir. 

Bu hususta. malumat almak üzere 
müracaat ettiğimiz emniyet mlidi.ir 
muavini malfımatı olmadığını söyle. 
miştir. 

Döırt satoırDa: 

Hu bir sistem 
meselesidir 

Sultanahmettekl Adliye aarayı yandıtJ 

zaman ortaya atılan ın makul dUıUnce ıuy. 
du: 

"Resmi dalrelerlmiZI pek Nuhnebiden kal 
ma usullerle muha(aza etmekle)iz. Memle. 
ketin adli, slya.ııl, içtimai, iktise.dl, mUesae. 
selerlnl, içlerindeki bUtiln kıymetli vesika. 
!arla birlikte tutup bir takım cahil ve IL 
kayt bekçilere, hademelere teııllm ediyoruz. 
Bu adamlar bu yerleı't ev gibi kullanıyor_ 

lar. Su 'tartıp ),kanıyorlar, ateı yakıyorlar, 

yemek plılrlyorlar velhaınl bine.tarın 1çlndo 
da.imi bir tehlike halinde bulunuyorlar. Bu 
kötü ve iptidai hale nlha.yet vertp ·dUny'l.
nm her medeni mflmleketlnde tatbik edilen 
''modem muhafaza ıdııtt-ml .. nl kullanmağıı 

başla malıyız.,. 

Bunu dlnllyen olmadı. Halbuki bu lislemt 
tatbik etmek, yani uşak hademe, c&hll bek. 
çl yerine fllUrlu, kııfası yerinde muhafl\71\ 
memuru kullanmak hiç de güç ve muratlr 
olmıyac:aktı ve olmaz. İnşallah Sultanahmct 
sarayının vercmedlği dem "O'ııkUdar yangı.. 
nmdan alırız da. bu mUhlm 1§1 biran evv,ı 
ba§ıı.rmağa kalkışırız. 

H11ngl ml'mlf'k"t biltun mllesseselerfnf her 
gcr'.e hıı kadar ihtiyatsız ve cahil bir hademe 
'kadrnsuna terkedlp re.hat rahat uykuya d&. 

lar ? HABER 

Beyrut, 13 (A.A.) - Havas Ajan ·) 

sından: 

Allali, ordunun nezareti altı: da Ka· 
mechlieye çekilmektedir. 

(Devamı 7 incide) 
Deirizordan bildirildiğine göre or

dunun f':ir'atl~ vaki olan müdahalesi -
nifak harekGtine nihayet vermiş g~bi - Bugünkü sayımız 
dir. 
Müfritlerin kaçmasını müteakip Amou
daya dönmüş olan ahali, kargaşaltklar 
ve mukabele bilmisiller korkusundan, 
isyan ve galeyan mıntakasını terke da
vet edilmişlerdir. 

·························································: . 
Yeni tef ı ika/arımız 

Sevdiğim 
kadın 

: : 
! • : . 
! . . . . 

Birkaç gün devam edecek 
ıüzcl bir eser. 

çok i 
1 

Yazan : ilhan Tanıs 
Buıün onuncu aayfaınızda ba§l&dı. 

Okumayı ihmal etmeyiniz! 

. 
i . : . 
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Nakleden: (Va - Nu) i 
öksüz bir genç kızın başından ge- İ 

çen heyecanlı vakalar... i 
Bu h issi, ince romanı pek yakında 1 

: HABER'de okuyacaksınız. f 

}} 

Hayatımın 
Erkeği 
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Karada, denizde, havada 

Damokles kıhncı deği l 
Atatürk kıhncı ... 

- Bir denizaltı gemisinin kızağa konması 
ve Trakya manevraları münasebelile -

Va~alii1: Nizamettin Nazif 
Kasnnpaşada yapılacak iki den izal

tı gemisinden ilkinin omurgası bugün 
merasimle kızağa konuldu. Bu, Türk 
milletinin eşsiz denizcilik hayatında 
hiç de büyük bir had:se değildir. Fa
kat Ka.sımpaşa tersanesinde. yarım a. 
sırdanberi unutulmuş bir güzel ve asil 
itiyadın yeniden belirmesine doğru 

atılan ilk adım olmak haysiyeliyle bi
zi sevindirır ; hatta coşturur. 

Padişah Osman oğlu ikinci Abdül
hamidi mütalea edenler onda d:uma 
''hiç bir faal vasıf bulmamak,, h::ıta. 

sına düşmüşlerdir. Halbuki dünyanın 
en güzel 33 yılında Türk milletinin 
kaza ve kaderine hükmetmiş olan bu 
haşerenin imhakar dehası önünde 
hayretle durmamak mümkün değil. 
dir. Zira o deniz memleketi ve deniz
ciler memleketi olan Türkiyenin t ersa
nelerini bile mahvetmiştir. 

Abdülhamid, seleflerinden, belki 
borç içinde züğürt bir hnzine, borçlu 
bir devlet ve varidat kaynaklarının 
yüzde yetmişi düşman eline geçmiş 
bir maliye tesellüm etmişti. Lakin 
tahlına ramedilcn memleketin mane. 
,; kudreti sağlam bir ordusu, devrinin 
en ileri tekniğine sahih bir "bahriye .. 
si ve bir tersanesi vardı. Abdülhamid 
nam mendebur bunlardan ilkini, yani 
Türk ordusunu bütün ga~Tetine rağ. 
men felce uğratamadı. Zira Türkiln 
ordusunu yeryüzünde tek Türk bı
rakmadan felce uğratmak mümkün 
değildi. Netekiın bu ordu bir gün 
genç bir erkanıharp yüzbaşısının is
tikbal Türkiyesine bir dahi vaadeden 
kafasından fL~kıran tılsımlı bir nur 
ile harekete geçti, sefilin tahtını başı. 
na geçirdi. Bir müddet sonra da bu 
ordunun zeka kadrosundaki en müm. 
taz silô.hlnr, yine onun irşadı, terbiye
si, teşviki, tahriki ve yorulmaz azmi 
ile noksansız bir hamle yaptılar. Bu 
hamlelerden ilki Türkü can çekişirken 
kurtarmış, ikincisi ise yeniden dünya
ya getirmiştir. 

Orduyla donanma arasında biz hiç. 
'blr fark görmeyiz. Donanma ordunun 
aenizdc harb yapan kadrosudur. Tıp. 
kı tayyarec'ilerin h vada harb yapan 
ordu kadrosunu teşkil ettikleri gibi. 
Ye bunun içindir ki, Abdülhamid ter
sanesini, kalın ve ince filolarını mah
vettiği halde Türkün denizde harb 
yapmak kabiliyetini öldürememiş ve 

• tn berbad şartlar içinde dahi Türk 
ordusu denizde harb yapan zeki, vatan 
Bever, dinamik, cesur bir kadroya sa. 
hip olmuştur. 

Kemalizm, Türk milletinin Türk or
öwıu demek olduğunu, Türk milletinin 
bünyesinde kendini daima izhar et
miş olan bu içtimai şuuru en iyi se. 
r.en siyasi akide ve en iyi göze vuran 
adese olduğunu daima ispat etmiştir. 
Bunu, Kemalist cumhuriyetin on beş 
yıla yakin.şan tarihinde açıkça rnüta
lea etmek milmkündür. Türk milletine 
coğrafi, siyasi ve içtimai sıhhat vere
bilmenin ancak Türk silahlarını ta. 
marnlamak ve Türk silahlarını tekem
mül ettirmekle mümkün olabileceğini 
yıllarca evvel teşhis etmiş bulunan 
Kemalist tabibin nekadar yanılmadı

ğını, hastasını eline aldığı gün bünye. 
sini nekadar f yi tanımakta olduğunu 

zaman göstermiştir. 
İşte bugün yalnız bir serçe parma

ğında bile sayısız milyarlarca zülfika
rm sihir ve efsununu biriktirmiş bulu. 
nan dev ordu cenubu şarki Avrupası
na sulh düşmanlığını yaklaştırmıyor 

ve başlıbaşına bir kıt'a, bir iklim, bir 
cihan olan Türk vatanının tam emni
yetini tesis etmiş bulunuyor. Cenubu 
{Jarki Avrupa sulbünü bozmak istiye. 
ceklerin başında asılı duran b ir Dc
rnokles kıJmcı değil, işte böyle bir 
Atatürk kılmcıdır. 

Trakyada başlamak üzere bulunan 
manevralar Türkün içtimai blinyesin
Ml Jlıtlc!a&. !temalfzınf n bahşettiği 
hartkutAde inkişafın bir nümuneslni 
ve bir zerreslnJ görmek imkanını ve. 
recektir. Türk harb ve müdafaa vası-

talarmm karada kudret izhar edeceği 
gün yaklaşırken, Türk vatanının sela
meti ve Tilrk devlet ve millet bünye. 
sinin sıhhati Uzerinde en hassas olan 
zekamız, bugün bize, ordunun denizde 
harb yapan kadrosuna hasrettiği dik
katin bir yeni nümunesini görmek fır
satını verdi: 

Türkiyede yapılacak iki denizaltı 

gemisinden ilkinin ilk çivileri çakıldı. 
Bu iki denizaltı gemisi, dünya de. 

niz salnamelerinin 936 deniz progra
mımıza dair verebildikleri izahata gö
re, yapılması kararlaştırılmış "dört 
den " 1..altı gemisinden" ikisidir. Bundan 
başka büyük dört muhrib ve 8000 ton. 
luk iki kruvazör yapılacaktır. 

Evvelce de. bir fırsatla söylediği
miz gibi gemi yapmak, gemi sahibi ol
mak, bUyük donanmalara hlikmeden 
devlet olmak gelir, gelir, gelir paraya 
dayanır. Fakat "kuvvetli donanma., 
parayla olacak iş değildir. Bu kadro 

meselesidir. Denizin bütün eilr'etleri. 
ne daha cüretkar, daha serkeş. daha 
serdengeçti bir çehre ve göğüs göste
recek, cesur ve ayni zamanda deniz ve 
lıarb f enlerinin bütün inceliklerine va
kıf bir kadro. 

Biz şimdi küçük ve temiz bir iki fi. 
Ionun sahibiyiz. Fakat inanmalıdır ki 
dünyanın en güzel deniz muharibleri
ne, hem de bol bol malik olan devlet 
de yine biziz. Bunun için biz;m küçük 
ve temiz filomuza katılan ve katıla
cak olan her teknede bir yeni filo kud. 
reti bulmak hata olmaz. 

Türk milleti, sahib olduğu denizle
rin emniyetini ve bayrağının şerefini, 
ordusunun denizlerde harb yapmağa 

memur olan kadrosundaki bu denizci 
ve muharib vasfa emanet edip karada 
olduğu kadar, denizde de sağlam oldu
ğunu unutmamalıdır. 

Bugün Kasmıpaşa tersanesi, otuz 
sekiz yıl evvel kızakta yarı kalan Ab. 
dülkadir kruvazöründen sonra ilk defa 
olarak bir hnrb gemisini yapmağa 

memur edilmiş bulunuyor. 
Bu gemiyi kıza~a koyan müessese 

bir Alman müessesesidir. Fakat gemi
nin planlarını yapan Türk denizcileri
dir. Alman Krupp Germaniakerft fir. 

ması denizcilerim "zin direktif, irşad 

ve idareleri altında ticari ve sınai bir 
taahhüdü yerine getirmekten başka bir 
şey yapacak değildir. Geminin yapı lı

şında Türk işçisinin büyük bir r olii 
olacaktır. Türk tersanelerinin şerefli 

mazilerine üstün bir istikbale ulaşma

sını ideal tutan lnönü hükumetinin 
çok kısa bir zaman sonra bize Türk 
tersanesinde tamam;yle Türk eseri ha. 
linde gemiler yapmak imkanını bahşe
deceğini bilmeliyiz. Bugünden sonra 
Kasımp:ışa tersanesinin tas kı7.ağmda 
sallanac:.k her çekiçten, her balyoz
dan çıkacak ses, eski tersaneliler di. 
yarı olan Kasımpa~ada yankılanacak 

ve kara tahtalı Kasımpaşa. evlerinde 
bin b'r felaket sonunda sızıp, s inip 
derin uykulara dalmış olan eski yi.ik
sek şerefli deniz inşaiyeciliğinf ·uyan
dıracaktır. Her evi, deniz inşaiyecili. 

1 Hatıralar ve müşahedeler ... 1 
•• 
Ustad Ubeydullah 
ile son müliikat 

"Maltaya kavuşmak için kendi 
kendimi jurnal etmiştim ! ,, 

Yazan: Hüseyin Rüştü Tupan 
- Avrupada nasıl geçindiniz 1 
- Her memlekette çalıştım , ııı yaptım. 

Vaşingtonda bulundu~m esnada başımda 

kırmızı büyült tcsle pazar yerlerinde "sil '< 
çandy .. diye bağırarak keten helvası mıttınt. 
Türk yemekleri pJ§lrdim. Şurasını da söyll. 
yeyim ki, bu işleri yapmcl\)"a katlar çok sı. 
kınlı çektim. 

Amerikada bulunduğum ~aman başıma 

gclenl<'rl saysam herke.s gülecektir, şaşacak. 
tır ve bcuim bUyUl<lUk ararken küçüldUğU. 
me zahlp olacaktır. Bu sözUmU izah cdt>. 
ylm : Ben kendimi bildiğim gündenbel'i, bU. 
yük adam olmak kaygusu içinde çırpındım 
aurdum. Hunun içindir ki. kAb şarktan top 
gtbl altlır, garpte seavuirdim. KAh cenuptan 
S'illle firlar gibi şimale dtişerdlm. İşte b11. 
yUklUk ve hürriyet aramak iptlllsı beni tıı~ 

s('rserl gibi dUnyayı dola.ştrrdr .. Bu satırları 
okıınyanlar. ben bUyUklUk ararken küçllldll. 
itilme zahlp olacakları:lır. Ben bunu bilirim. 
fakat benim nazarımda insan ktıçlllUrk,.n 
bUy1lr. Ben eğer, istediğim gibi kUçUlebllsey 
elim bugün daha bilyüyecektım. Hayfa ki e. 

' lime fırsnt S'eçU~ halde yapamadım. Onun 
için de bUyüyemC'dim. 

Uk yazısı 
- tık yazınız hangi gazetede ı;ıktı? l{en. 

dınlz ga:>.cte çıkardınız mı ·! 

- Amerikada iken Şikago sergisinde altı 
ayda altı gazete çıkardım. İlk yazım oralla 
çıktı. Bu gazetelerden şimdi bir tane yoktur. 
Sergi komls<'ri Hakkı beydi. Sonradan Sa•1. 
razam olan Hakkı ~a.. Sonra bir çok ga... 
zetelere yazı yazdrm. Bir de ••Hak yolu .. dl. 

ye gUnlUk bir gazete çıkardım. Aka GUndUz 
de bu gazetede çall§ıyordu. 

- Mütnreked" lnglllzler sizi niçin tevltlf 
edip, Mal taya yolladılar? 

Kendi kendini jurnal ! 
Zehirli bir tebessüm dudaklarında çimk. 

lendi: 
- Harp mesulü diye .• Halbuld, meclis'. 

mebuaanda ik en , &rA. ıııra ..nıtlnakllşn .. ttj~ 

m.ız muhalif mebuslardan biri - eğer sa~ 
olsaydı admı eöylerdlm - Beni ingtllzlere 
cumallamıı: "Übeydullah İttihatçıdır. lııı. 
yankAr ve teşkllMçı bir adamdır. İstanbul . 
da kalmaeı doğru değlldir!., diye yazmış .• 
Bunun üzerine beni palas pandıraa yakall\
yıp Maltaya sürdüler. Sonradan tş anlaşıldı, 
ben tatanbula geldim, takat arkadaşlardll!l 
ayrılmak beni UzdU, harap etti. Bu ııef Pr, 

tnglllzleNJ kendi kendl{lll cumalladım, ••tJ. 
beydullah şöyledir, höy!C'dlr. yaman ittihatçı 
dır, bunu tstanbula getirmekle hata ettınt7, 
ergN; haşınızl\ bir c:orap örer bu adam! .. rlL 
ye bir mPktup yazdrm. Bu suretle tekrar 
~laltaya gittim, nrkad~lıı.ra. kavuştum . 

Taif ziyareti ve Ali Suavi 
- Taife niçin gıttlniz ustadım .. 
_ Milat paşayı çok severdim. Hürriyet 

severliğine mc!tundum. onun menfaıımı gor 
mek, yattığı. hapsedildiği ve boğulduğu oda. 
yı tavaf etmek için .•. Bu arzu içimi yiyen 
bir dert olmuştu . Nihayet bir kAbe gibi ora. 

ya da yüz sUrdUm. 
- Ali Suavi lle tanıştınız mı? Hürriyet 

mücadelesindeki relU hakkında fikriniz n'?. 
dir '! Onun çalışmaları xnUsbet mi, yok'lt1. 
menfi miydi. Suavi için, bazıları harika de. 
receslnde filim, bazıları da kara cahil diyor. 
lar. Bu iddiaların ve lehinde. A.l!yblnde ııöy. 
ıen.-n ııözlerin hangisi do~rudur · 

ğinin bir dehasını yetiştirmeğe haklı 
ve namzet olan memleketimizde deniz 
sanayiinin kurulması kadar tabii ve 
san'at seciycmi1.:> uygun bir iş ola
maz.. 

Kemalizmin bunu b~ardığı gün 
Türk milleti bir büyük bayram daha 
ka1.ana<'aklır. Ve Kemalizm bunu ya
pacaktır. z·ra Türkün deni1..ci millet 
olduğunu. Türkiyenin denizli memle. 
ket olduğunu, gerek ticaret gemisine, 
gerek hnrb gemisine memur edilsin 
Türk denizcisinin deniz!erdeki yüce 
maz'sine ve r;erefine layık bir bil~i ve 
seciye normnsına sahip bulunduğunu 
~vvela o sezdi, o bildi. Ve onun neler 
başaracağım bildi~i için Türk deniz.. 
cisi hem onunla mağrurdur, hem on.. 
dnn emindir. Bununla b<'raber ~unu da 
l'IÖyleme1iyiz ki, her Türk tersanesinde 
her yeni gemi deniz~ indirilirken Tür. 
kün gözlerinden denizleruu hitab fış
kınr: 

Ey deniz. ~elen düşman değil, biz.iz. 
Egede bir yeni Türk gemisi, Egede 

ımlhün bir yeni bekçi ka7..andığına 

delalet eder. 
Nizaınettin NAZiF 

Ul:cydullnh (E/cııdi) Maltadaykcn 

- Ren Suavi ile Londrada tanıştım . Ga. 
rip harlkulAde, ikinci bir numune.si daha 
olmayan blr adam, §&yanı dikkat btr şahsi. 
Yetti . Zamanında ondan istifade etm«'sinl bil 
mC'diler. Paris te çıkardıJıı "ÜIOm .. gazete. 
ilinde hayli kıymetli yazılar yazmı§tır. Onun 
hakkındaki fikrim, AbdUlhak H~midln !lktr. 
!erinin aynidir. 

Hlmlt, Londradan gönderdiği bir mektup. 
ta Suavid<'n bahsederk~n '•Suavi lle çok gö. 

rllşllyorum, halini, fikrini, istediğımd<'n !il 
buluyorum. Biz de ziyan edilmesi ftdet olan 
efadilden ve payimali hakaret edilen define.. 
lerdcn biri de Suavi efendidir . ., 

- Fakat Süleyman Nazif Merhum. Ah. 
dUlhak HAmldin l!Onradan Suavi hakkındaki 
fikrini f"··· ve kanaati aleyhine degi§Urditf. 
nJ söyl.-ıml§ti. 

- Hl.mit 40.~0 yıllık dostumdu. Çok da 
sevl§lriz. Fakat bana böyle bk~ey ııöyl"me. 
dl. 

- Namık Kemal, Ziya Pqa, EbUzzlya 
Tevtlk, KAni paşa zade Rıfat belki de Sua. 

vln ln aleyhlndeymlşler .. Bunun sebebi nedir? 
Siz kendL'lile görll§tU~nUz, onun hakkındaki 
fikriniz nedir'! 

_ Suavlnln bütUn hU\'lyetl, yalnız o za.. 

man değil, bugün bile aydınlatılamaml§trr ~ 

Aleyhinde bulunulma:ıının sebebini bu nokta 

da aramalıdır. ıBenlm fikrimce Suavi kalalı 
bir adamdı. Filozoftu. Fakat vark !llozo!u 

Medr~e. filozofu değildi. Bed'atlcre kapıl. 

mıımışll. Arapça, farsça. franııı:r.ca ve lngl. 

llıo:cenln edebiyatına vakıftı. lyi konuşur, iyi 
yazardı bu lisanları .• Ona gnrazkAr diy«'nler 

oldu. Ben ~a:-aıo:kArlığını bilmiyorum. Fakat 
HAmidin dediği gibi mağ!Cıbu emeldi. 

Abdiilhamit devrindeki hayatı 
- AbdUlhaınit oevrine ait en h<'ycce.ıılı 

hatıranız hnngisldlr? 

- O yıllarda ya§ndığım bUtUn ı;Unler he. 
nim için heyecanlıydı. Çünkü gece gUndl\z 
arkamda hallyeler vardı. Adım başında ta.. 

kip edilen adamın hayatı hangi gUn heye. 
cansız olur. Maamalih, bir hatıra söylemek 
için, anlatayım: En heyecanlı günüm Yıldız. 

da Arap izzetle aramızda geçen bir muh:ı.. 
vere oldu. O beni padl~ah hainliğiyle itham 

etti, ben de: 

- Relkl ben padi"'ah hainiyim. Rıı nllıa. 

yet bir tek adamdır. Fakat emir ve bendeler! 
bütün bir milletin haini deı'til misini?.? 

Bu sözü o kadar kuvvetli bir sesle bağır. 
mııtım ki, Arap İzzet yavaşça: 

- Biraz yavaş söyleyiniz., efendimizin 
duyması ihtimali var! 

Diye ricada bulundu. 

* • • 
O g{ln aklıma ı:-ellrmlydl ki, saflıA'mdn 

yııptılttm röportajı , olUmUnden sonra neşre. 

dece~m. 

H'ÜsC1JÜ1 Rilşfii Tırpan 

(Bu rMkaıenin ilk loımı dünkü ~ayı
mızda çıkmıştır.) 

Bir Alman 
kadını 

Bütün çocuhlarını 
nehiıde boğdu 

Münihı 14 ( A.A.) - Bir delilik 
huhranı esnasında Bavyeralı bir köylü 

kadın bir nehirde bütün çocuklarını 

boğmuştur. 

Kadın kendini diğer bir nehire ata
cağı sırada tevkif edilmi~tir. 

f~ 14 AGUSTOS - t 

:Ka11ata dai! 
-- Seyahat tıl~as 
V ENİ okuduğum =~ )~e. ~ 

J oseph Kessel, • ~bit 
eak bir iki hafta. içip ~~~etifor: 'ıo:: 
dama şöyle bir şey 5~~ .. r da~ 
ğişikliğin böylesi ne ka~~!;~ 
sak, ne kadar dıı m~ttar~ ;rde 11' tte 

Insanın daima bır şeıı:ııası el~ 11• 
daima bir memlekette kil örıt1c51 

• • v "ld" . cihanı g ,..tlf ıyı de~ ır. gczıp . de 1•- _.,ı 
· ·unı ' aııo· zımdır. Böylelikle muh1 ~erli . I' 

kendini de daha iyi anlat·_...,,~ ıÇ 
. . kll, ....... -

bir şeyin mahiyetını tttlll'· 
mukayeseden üstün usul yoıarıll!ll ~ 

Fakat münakale '13~1~1< ıtit# l! 
rnkkisi, zamanımızda bırÇ rıl seY.ıı•1 
yerinde oturmaz etti. '!!er )bil seY.ıı•; 
çıkıyor ve bir iki a.y s~11 orlıl'· ııpil,. 
tc birçok eehirlere u~!,·nii)rorlıt' , 

.. d"" k' d"ye oğU - ...<ı1 tJI yayı gor u ., . .,, ı ad ldıu .. - !i-
ma neler öğrenip ne anl . \iriDe tıt 1 
sanız hepsi de az çok b:ıta bit_.1~ 
ziyen kısa sahnelerden ,daIP"'"dO' 
anlatabildikleri yok. ~~el< içiıı 
"Gezdik dolaştık" diyebıl t'' gı 

· . · san' b' taşıyorlar. "Sanat ıçın f ıerfllde 0 
"Seyahat için 5eyaha~"'.·" .ç bi!Jll~~ 
mı sırf yolcu elbisesını. ~ye yaPfY.r 
garib kıyafete ginnek ıçJil QÖrıı: 
olduğunu söyleseler şa~.~endilef'.' 
göriip öğrenmek için .~eğil• di ıteJld~ 
göstermek için de degıl, 1'~ iı1 ,.ol• 
rini seyahat eder görnıek ıç • ı' 
kıyarlar. bir {eti J 

Bunların hiç umuırnadıl< J1ll1• f~ 
ğı oluyor: gerek bir ba§laf i~· 
kafile halinde seyahat ede\ g6 f)' 
dikkat edin, çoğu bize gıırıt ı.--1 

"'ddC tnı' yor. Bir yerde uzun ınu . bif ,, 

dıklan için mahalli adetl~;ıar· ıı~~. 
kavrıyamıyor, gülünç olu~ ıart ~, 
aralarında, misafir oldU~arı gil r 
rin insanlarına batacak, 0 aıılıt' dl 
direcek hareketlerde bulun -of: 
luyor. . ~ ~.uf 

İnsanların ekserisi, ~ılh ·•dir. 'J 
düşünceli olanları, wm_nncı {~ 
milletin bir tek veya bı:ka\ı.ısıJ!"'• 
gördükleri tuhaf hallerın. ~·/,.; 

• • .;&• "· " .. ,aı.u ... 'hlltUn -r • ...u-.•""*" ·~~ . "ndil' 
ğunu sanırlar. Bunun ıçı tJ",;/ 
haller, milletleri biri~irin: birl",I 
tan, sevdirmekten zıyad ·ıdrlet' 6' 
hakkında sathi ve yanl~~ ~eret boo 
melerine, aralarında müll a ,;ot. 
sc de bir soğukluk çıkrna.S111ult,rt' 
luyorlar. Bu hale birçok ın gl>rdil~ 
de hi7..met ediyor: alelacele. ceıe ~ıt' 
memleketler hakkında alcla t ,-et' 
lar yazıyor ve esaslı ın~ı~ı:ıııı.1<8,riı J 

diklerini hissettikleri ıçın .ı~tl' 
olma';$ alayla, nükte ile :;t ~::ı ı. 
ralı~ıyorlar. Bu yü7,den. seYııJldi ıı1 (f'. • 
lnrrna inananların çoğu. ~eb;r ~~ p. 

·mı ~ !erinden baskasmın dal • şll • 11c:ı . ıı 
val ha vatı süren varı vn · ccıı1 • 

v v ·et c 
sanlardan müte§ekkil bır ıcl'ct1 

olduğunu sanıyor. Bir n1.c~i. tat'1~ 
zun müddet kalıp onun dıl ıcıtetc ef~ 
öğrenmeden önce o ıne~ .m-cıı1 111 : 
kit.ah yazanların, söz 5 .~11ıııı1'~ 
methine de, zemmine de 1rııbjlır. 
\'akit geçirmek ı çın okll) Ç 
işte o kadar. h ı.J> 

Nuru118 

ti J Mesafe seti ,tt'~ 
Yeni otomobllhnle blrke.Ç ı<~,I 

aldıktan sonra mesale ııa&uııe ı I 
bamın satılırken bildirilen ~· .4'i ~ti 
yUzdo ıo üstün gitUtfnl gıird ıı:ıeıe r ~ 

Mesafe saatine göre 99 Jdl~~~ 
tan l!Onra bunu ayar etürdirtı ~ ~ 
da yüzde on eksik gosterınef p9 ı" ~ 

Ayar ettirdiğim zaman sae. ~ ,.,r.,. 
gi.ıstcrmelı teydl. Bu raıcıundeJI el',ııc.ıl\~ ~ 
l<lkıı.tte ol duğundan yUzdc on ıcıte"' ~ 
meğe başlarlığınl\ glire, ııaııti0 ,ı ~ 
as!eyl tamam olarak göstereGe T .t>' 
kaı; kllom<>lre katetml~ oıurtlıı:ı ,or 

Bunu hulabi!lr misiniz'.' ~.,.ı 
llu bllmecemlzln cevabını (I' 

mızda bulacaksınu:. ......, 18 
Gümüş taK"e_~ı 

nın ~alın~: ., 
DilnkU Arap eaçmm halli 0ıd~ ~ 
"GUmUş Hasan,.m hırBIZ ~..:.;ı /. 

olmazsa euı; ortağı olduğU ~ıP~ ~ f 
kü. pazar günü resm.1 gec;ıtte 1~V" / 
llyer'.'k işin içinden eıyrıtııı.ııJ< 

8
,,,_r 

ki, lrnnıiser, ona, bırııu:ııgın ~ 
pılmı.e oldu~u.nu söylem-



~~ 
"'e.ıtiHt 9-Ö •. •• 
~~-=-'lu~"lf'QJJlkDlUI -

r . Şoyıc b' O:if!aı <dl al D ((' 
Ilı oldu ... ır llluhavereye kul k • .... a mısa-

' Ohı 
' Jc •• l{urtuı Uttulduğ uyoruz çok şükür ... 
' lllinya Um.uz nedir ? 
....... N nın bu k . ' 

~rtbc c lllUnasebc eşmekeşındcn ... 
ı::~ . lle..,Icnd· t uzak Şarkta mu
da: 1Hİrak t .ı. Umumi harbe kaç 

tdj e tıyae bu 
ıııı:~ Yor. Va . • raya da o ka 
lı~O?ı Çİnliy· n~ bu harb dört yüz 

Ya harb~ alakadar ediyor. Sonra 
'A. ı sonra d 

tetı nlıyo a .. 
tıi..: rum a 1 

t.l!.. ~"·· llu"t•· ' n ıyorum söyliye 
~ p un f l"k , ·• akat h .e a etleri sıralıya 
' ~c tnUna epsı geçti şükür. 

l>ıır &ebet ca ? 
~]' , anlata nım .. 

dıı ı:ıcfin Yım .. 
llıa ı._ tanını ald 

ılı. h.""rııtır- k . ı. Telveyi son yu-
oır · " 1a ıçi k tara. Çekti. n, ah veyi salla-
ıııı PU ' sonra k fl' Stlctt fürd ey ı, keyfli ci-

ll etti; kahveyi bir d;ba 

d ıı llı.U 
llt?ı: ddct 

Zarfınd b' 
' l{· a ır dosta sor 

....... tııllldir hu ad 
eul!ıj cıhur tnü an_ı yahu?. 

Yor lll nec\:ım Ra 'h ,. f d. ..... ~ Usun sı e en ı,. 
}?· ~oı Yahu?. 
ltıtanı dedim 

~ta tıı bırak • 
....._ :e"arrı ettjt.ıktan sonra, o, anlat 

bi:c 'ı_, Yı\j OIL • 
h_. ııtı :r ~"il zarf 
·~ata ang1n oldu ında İstanbul da 
ileydi? :a rascadık. Sonra, ba~ka yan 
~t h · 1937 · Buların scb~pleri 
ı..• illl'Jd ,, kuy k ~ly0 °lsun ru lu yıldız - Fa-
ı._ n kil Çok §"k" . . 
'"'l!tı:ııt Otnetr k u ur .. Geçtı !480 
Sııtircdcn, dönd~ adar küremize yak 
dıı. Ctj • Uzakta · ... azğınlıkı şıyor gayrı ... 

lıt11h arın sebebi de oy 
tcçu, 1tabı • 

l!u :. lllünev . . 
\.•' "d •o:rlen 

1 
ver çehrelı bir 

oıı "1 arrı en er . 
t }'ı)dt •tanım e ınanrruyordu. 

~P'ııı> zın Yalda " Lar, dedi. kabil mi 
·· §ınası b '\> u kadar ıey 

~ On ıldızıa • • 
q !at \.~ r. nutü . 
tdaıtb •ıqltiınd'ı 

1 
n mukadderatımı 

ll Ctj r er B 
t llnla l'llUcerr b .. Unlar eski asır-
tL. res'-· e dırı 
"llırl l'tl ... 
,, asırJa...ı...... . 
"~ • ""'•rı milcer 
'- ~~tllır"lla. 
~~ .... ·--\" . 

laı... "lt~ •. 1rlar 
"'l\-~~ b·"· 

b 'ı, da '- ır Yıldız iami s8 l d' 
4J,. ıtc o ıtalmadr y e ı. 

"lld n · llıiıı liğ~ ı dız, kür . 
llıa• c dfiı tcceı ernıze en yakın 

ıcJı d~ c11 hütij er zarfında ana rah 
' ı tar. n Çocuklar altı 
l1G,~~ par-

' <tlı.ı· ı. Sc ı bir ~··ı· 
ti ik ıı tUJ ~u U§. 

'>}'! rıq içi • lM, dah .. 
ı.ı· cll'lt!i, ıı faraz a gut.. Fakat siz 

ırıi;\ı?tı,' CiUnc a §U basit misalleri 
., ll iz U §, ıneht 

tlıt UtUn Zerine mu ~p, ziraatimiz, 
11 ıı d' hayat esır almıyorlar 
~4 ı~cr llllız .. 

hld her ccrarn guncşe bağlıdır. 
ı... 1Zlat.ı _"bcr, G" da daha uzak ol 
"111 "'t O Uneşt 
~ 'tllıi · nları . en daha büyük 

b ror1 n nıçin t · . . 
~il cıı a Unuz? b esırlerını ka 

· f tı.laın .ounu · ·a 1dii'o ıyorurn anlamamağı 
hı11..ı r. O ·• işte Fl937 d" t; .ıatj Uzak) on 
v11ııa ina tcrginlik a~tıkça beşeriyetin 
t t ııc1t ttıyordu. t aybolacaktır. 
"il. ille tnan d" ,, rıllıaıı: lllnund e ıyordu. 
''c. .. u. 
t r 'Yi le. 

etlerin Y .. '11atta k 
c bile olaa. uyruklu yıldızın 

"So~ <va -Nın 
it onı -
a~aı/' l?Umrilk 

ı ~ap1 ~ılığı mı 
~k~~itdcn. "~ 0 t iti U Ş ? 
htri taz crılen b' 
~~ıı tUrrır kurrıPany ır habere göre 

ta d ?azirıc~~ lcaçakçı~s~nın üç seneden 
tıı~ ijÇar 01 ın, YUz bin g~ Yaptığıı bun
~ llıUfctt~Uğu ihb lı~a kadar zara
tı~\latd ıılcriıe ar edılmiştir. Güm-
•eıı ıt \' zabıta . 

dt~· bcnz.' apıJan ih tahkıkata baş-
taıı~ ltar,_,ı;ııer, kum bara göre geti

~iırı latın.a't ~Clzifegj~~ny:~ın Turan-
i trı"". doku"ı 1 goren b" ··k 
\j t •-.1ıır mu uyu 

' 
aııLl ıt. Cu· ş musluklar .. 

t"~ ıı; arcı • Ya k mu-
StJta 1cnbc/lcı lfüli ~~Panya, mühür-

rı!l l Ver . • ır muslukla .. 
1' 'atı>' gısınj ver uç 

daı:. ahk·1c 0ttnuş medcn benzin 
~·"\ı • ilt ih . • 
~ 01cı11 b:ırın • 
'\ıı. ğunu - ncdereceye kadar 
'' r "•Cyda 11)) na çıkaracaktır. 

..._!)~ .. :ı-ı Rsirgem-; 
~~ •'ltıt ~ el(ı h 1 , 
ea:~l1~dın-1ar:ı E . 8 OSU 
ı~~"' Sttadi ~rtip ecı~ıırgemc derneği., 

'''" Ye pı·. en balo bu ak-. al g . 
azınosunda veri-• 
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ıwuwııııınmıuıı -------------

KURUN' da 

Umumi b:nalarda e na.yel 

!Jir ltalyan prnfcsörU olaıı bu zrrt, Salacığrn başlıca hoşmcşrcblcrindcndir. Kendisi her gföı ailesiyle beraber gel
diği lnt pl6jııı cıı sevimli ve cntercsaıı tiplerinden biri olnııt§lıır. (Yazısı yarın). 

lstanbul konuşuyor ! . 

Salacak plajında ... 
Burası ekse '!=yeti ecnebileı·in 
geldiği, şehrin en ·akın plalıdır 
Salacak, şehre en yakın ve en az 

masrafla gidilen bir plaj olduğu halde 
garip bir tesadüf buraya bir keı::: •Jile 
gidememişti.n. 

Kaç seneJir niyet edip te yapama
dığım işi, geçen gün hiç hatırımda ol -
mad1ğı bir zamanda yaptım. Tam bir 
hafta evvel büg:in, fotoğraf makinesini 
omuzuma. mayomla havlumu koltuğu
mun altına alarak öğleden sonraki va
purlardan birisiyle Oskü.dara geçtim. 
Do~rusu S.ılacağa nasıl gidileceğir.i bi 

le adamakıllı tilmiyordum, yalnız k~p· 
rüde öğrenmİ§tİm ki, o saatte Sal;:ıc,1ğa 
doğru vapur olmadığından Osküd.::ı ta
rikiyle gitmek en <lo~ru yoldur. 

Vapurda •clst geldiğim bir ahbao ta, 
iskelo::len sonra plaja gitmek içi:ı en 
rahat tarikin Lir sandala binmek oMu -
ğunu söylemişti. 

Bu nasi~ıatı tutum. Osküdar vanur 
iskelesinin yanından sandala atlt! "'P· 
garip bir Karadeniz şivesiyle konı.:. ~-ın 

sandalcının birkaç küreğiyle. koyuan 
açıldık. Akıntıya çıktık ve sand:ı 1:mız 
büyük bir e:.ir'atle Kızkulesine doğru 
ilerlemeğe başladı. Şemsipaşıının ~ı.ii -
ne geldiğimiz zaman, sahillerde y:;, en 
tek tük çoc:ıklar gördüm. Fakat plaja 
yaklaştıkça, sahilde banyo yapan ço
cuklann ad::di fazlalaşıyor, bunlara ko· 
caman kadınlar, beyaz iç donlariyle 17a
rip bir manzara teşkil eden erkek!e. <le 

iltihak ediyordu. 
Hatta Kızkulesine yakın bir kısıında. 

sahil öyle kalabalıklaşmıştı ki, ins':!nm 
b:itün mahalle bir arada yıkanıyor di

yeceği geliyordu. 
Bu manzarayı dalgın . dalgın seyre • 

derken, sandalcım: 
- Artık yaklaştık, bay. nerede ise 

geliyoruz diye beni ikaz etti. 
O zaman dikkat ettim, Kızkulesini 

geçmi~. önümüzdeki burnu dönmü~·iik. 
Salacak plajmm ahşap barakalan, gı.Ti
nosu, cıvrl cıvrl kaynaşan bir kalabalık
la dolu kumluğu ve atlayanlar, yü."!en -
]erle dolu denizi meydana çıkmqtı. 
Beş çın kürek sonra, sandal plajın 

taş iskelesine 7-8 metre yaklaşmıştı. 
Sandalın' . yanında yüzen güzel oir 

genç kızın resmini almak istedim. Ma -
kineyi kaldırdığımı görür görmez s!ıya 
daldı. Bir daha meydana çıkağı z.ı·nnn 

epey, uzaklaşmış bulunuyordu. 
O zaman. objektifi taş iskelenin ke

narında duran ve m'it,.madiyen şaki'la

şıp gülüşenlere çcv:rdim. 

Burada da birdenbire ürktüler. Yan 
yana duran üç genç kız çil yavrusu gihi 
dağılmak üzere bulunuyorlardı lci o 
anda Salacakta ilk resmi almağa n.u -
v~ffso\- nlrl,,m Rir .<lakik~ sonra. r•1n -

Vazan : Haberci 

Dcıılzdo scriıı1cdiklo>ı sonra gfüır.şf c viicııtlarmı yal:ıyorlarclı 

daldan iskel~ye çıkarken, demin obj:k -
lifin önünden kaçışan sarışın kızla: b('
ni gösteriyor ve biriblrkrinc Alnıi\.llca 
soruyorlardı: 

- Blı da kim? 
Arkadaşı ne cevap verdi duymadım, 

amma, ilk anda bu kadar garip çekin -

l ,,listik fopln O!tnııımıhrr .. 

genliklerle karşılaşınak, hen de Sala -
cakta yapacağım röportajda, bil~assa 
resim almakta büyük m:işkülatıarla 
karşılaşacağım kanaatini uyandırdı. 

Salacak için bana: 
- Ecnebilerin gittiği plajdır, istı!1i -

6in kadar resim alırsın, bol mevzu bu

lursunuz, demişlerdi. 
Bir bu sözleri hatırladım, bir d~ bi

raz evvelki vaziyetleri düşündüm ve 

güldüm. 
Taş iskel:den, soyunma odal<l: ına 

doğru yürü:ken, filmle tıklım tık1ım 
doldurduğum makineye bakıyor, bakı
yor ve mah:un mahzun cXişünüyorJ.ım. 

Birdenbire tanıdık bir ses duy•lum. 

Beni ismimle çağırıyor: 

- Merhab~ yahu, gel de bir rcsm'mi

z.i, al, diyordu. 
Başımı çevirip baktım. senelerdir gör 

mediğim bir mektep arkadaşımdı. Ccnç 
bir bayanla karşı karşıya geçmiş top 

oynuyor.du. 

Hemen yanlarına sokuldum, resim al 
mağa hazırlandım. Fakat iş=n gar:l:.inc 
bakın ki, arkadşım karşıma tek ~:ı1ına 
geçmiş, yanındaki güzel arkadaşı :se, 
fotoğrafımın ıüyct sıhasından müm 
kün olduğu kadar uzağa çekilmişti. 
Tabii ses sıl<aramazdım. İsteksiz iıı~ek· 

siz arka.daşımm resmini çektim soııra . 
soyunacak bir kabine bulmak için gişe
n =n yanına cloğru yürüdüm. 

Tam bu sırada, eskidenberi tanıtlı -
r. -, bir genç koşarak yanıma gel li be-

n:: 
(Davamı 7 incide) 

HABERCi 

Asını ti•, ba7.I umıırnl binaların umulmı\ • 
dık ka:r.alara karf)ı emniyet altına ıılınmam ı:ı 

olmasmı k'nklt l ollu bir makale neşrctmı.,. 
tir. Bilhassa Ü küclar adli~ ee;I l angının ılleri 
ııUrerek diyor ki: 

Demek lsUyoruz ki Mdlsc herhangi bıı 

şeklide mütaleıı. edilirse edilsin ortada üs. 
küdar ayngmmdan mlıtevellit meııuliyt!li 

mazur gösterecek bir 11ebep yoktur. Gar.p 
olan cihet şudur ki yüz ellll senelik • esk; 
tabiriyle mUşrifl harap olan _ üsklldar ll•l. 
llye binası artık otunılıımaz bir hale geldi. 
ğl için geçen yıl tamirine !Uzum görU!mÜIJ 
YO bu mn.ksatıa dört bln lira sartoıunmu~: 
Şimdi yangın olduktan sonradır ki yeni rıır 

binaya taşınmak 1Uzumu hissolunmuş 1 

Acaba devlet daireleri neden dolayı kn•'! 
bir zaruret haline gelmedikçe her dakik l 
yanmak tehlikesine maruz olan binalardıuı 
kurtarılamıyor? Mesela. Sult.ruıahmet ma~ı. 

kemesi de ha.ta. dış duvarlan ka.glr, içerisi 
tahta bir bina içerisinde duruyor? Bakırköy 
sulh mahkemesi •.• Beykoz sulh mahkemesi, 
Ycniköy sulh mahkemesi hep niçin bu haldı• 
bulunuyor? 

Bütün bu binaları bir tarata bırakalım, 

lstıınbuul adliye binası yano.lı dört sene ol. 
duğu ve yeni bir bina yapılmıuıı kararlB§tı • 
nldığı, hattA para.ııı da hazırlandığı halıle 

niçin bir tUrlU inşaata başlanamıyor? İn. 

ııaata başlanmadıktan başka yeni binanın ne 
rede kurulacağı bile kat'I olarak tayin olu. 
namıyor? 

Bize öyle geliyor ki memlekette nasıl bir 
demiryolu, bir köprU, bir ııose inşaat pro;;. 
ramı varsa, devlet dairelerine ait umumt 
binaların inşaatı lşl de bir programa, bir 
p!Ana bağlanmak ve bu işin tatbik! de gene 
başlı ba§ına bir mesul makama verilmek iL 
zımdır. Aksi takdirde devlet dairelerini kira 
dan kurtarmak, bıhl.alan betona çevirmek 
işi bugünkU şartlar ile asırlarca devam ed-:ı
cektır. 

CUMHURI YET'te: 

Çlvlll yollara dair 
lföprüdc ya3 a balkın bir taraftan dbi.ir 

tarafa geçmesini kola~laştıran ı;hl lrnridur. 
tara alt bazı fll)· dıılı mlit.a.IC'alar ileri 8ün·ıı 

Abidin Da\·er §i))·Je diyor: 

Bu koridorların Avrupadald gibi bir in_ 
Uzam l'ımili olamayışı, alınan yenl t<'dt:.irın 

yarım olmnsmdan ileri gclmelttcclır. Anlnlıt_ 

ıım .• 
1 - Yayalar buralardan münferiden ve ıı.y 

rt ayrı geçmektedirler. 
2 - Yaya hallun motörlll vasıtalara ta. 

Jııı.ltkllm etmesi, mUnalcıı.ldtın sUrnUnl çolc 
azaltmaktadır. 

3 - Tramvaylara ve otomobillere yol vc.r. 
meğe alııımış olan kadınlar, geçmekten ko,. _ 
ltarak işi bUsbUtiln uzatmaktadırlar. 

4 _ KöprU, Haliç tızcrlndc, tek geçit ol
duğu için çok kalabalıktır ve bu knlabalı~ı 
l..Jkamak değil, akıtmak şarttır. 

l'i - A vrupada, böyle ge;lt ycrlc-f\nd"n 
nöbetıesıı kAh yayalar, ltl\h nakil vnsıtalnn 
ı;eçcr. Bu münavebeyi mı:ydanlarda seyrtill~. 
fer memurları, cadde başlarında da otomatik 
renkli ışıklar idare eder. 

6 - Köprünün iki ucundaki ıncydaııhr 
ve raddelerde ışıklar ve saire ile yayaları v.ıı 
nakil vasıtalarını muayyen fasılalarla g ... 
çlrmek sureUle işi lnU.zsma sokacak tertibat 
olmadığı için, KöprUye her taraftan, artı.3t 
kesilnılyen bir akın vaki olmakta. bu knla_ 
balığın yalnız. orada intizama ııol<ulmıık I~ 
tenilmesl, tablatllc izdiham n betact doğur. 

maktadır. 

7 - Birçok Anupa şehirlerinde yayalar, 
isterlerse çivili koridorlar haricinde de kar -
§ldan kar§ıya geçebilirler. Yalnız bu vaziyet. 
te bir kazaya uğrarlarsa şoförUn mes'u1lyetl 
çok o.zalır; hatta. bazı yerlerde hiçe iner. 

Görülüyor ki blriblrlnl itmam ve lkmrıl 
eden bir sUrU tedbirden yalnız bir tanesi ı.t.
lmırsa, matlQp hasıl olmuyor. 

AKŞAM'da: 

Bir Fotoğraf tahı~u 
C'ı•ın:ı.l Nıullr, "Ifotoğraf tn.hlilltrl,, ı;eri&I. 

ne bu 11cfer Şair x~Jp ··uz.ılı almış. Şıı.lrln 
bir re mini yapmış. Sonra onu. kcllmeler\e 

:ıö~ le tas\'ir ediyor: 

Muhteşem blr mlz.aı;! Bilhassa edebi Pal. 
tanat ve ihti§ama pek dU§k\\ndUr. Mcs1"\<. 
taşları aksak bir nazım beygiri ko~lmıı'J 
çeçen arabasile yol alırlarken o "nazım. t;t'
slr, tiyatro,, adlarmda Uç kUht'ylAn koııulu 
araba ile tozu, dumana katmaktan hoşl&Ilır! 

Ziraate kabiliyeti rıızladır. Fakat bu kabi. 
llyeU zıraate müstn.lt diğer Udeba gibi iM 
kıtlığında. esmalar budamaktan ibaret ic~il
dlr. Ondaki kabiliyet Şehir tiyatrosu sahne. 
sinde (Tohum) ekip BabılLli caddesinde (A. 
g-aç) çıkarmak gibi mucizeler g6sterec~k 
kadar dA.hlyanedir! 

Ziraat kadar değilse de oldukça at merak. 
!ısıdır. Bu meraka, filli bir yükselme'!< ar. 
zusurdıın doğmadır demek kabilse de, lm 
takdirde Ustadın neden fil, deve veya zürafrı 
mcrııltlısı olmadığı hatıra gelebllir!. Binaen. 
aleyh at merakının bll(imum kalem erbabı. 

(Lütfen srtyfayı çeviriniz) 



Üsküdar adliye.fJi yangını 

Kast ol u 
delil bu 

Adliye teftiş 
tahkikat 

Alakadar makamlar, Üsküdar adli. 
yesi yangınında Ita.st olmadığı kanaa
tini edindiklerini bildirmektedirler. 
Yangının bir yolcu tarafından atılan 
cıgaradan tutuşan sUprüntülerin kap. 
lamayı ateşlemesile çıktığı bildiril
mektedir. 
Adliye Vekili y:.ngın yerinde 
Şehrimizde bulunan Adliye Vekili 

ŞUkrü Saracoğlu, yanında hu. 
kuk i§leri müdUrü Şinasi ve 
Husum Kalem Müdlirü Şakir 

olduğu halde dün Üsküdara gide
rek orada tahkikatla meşgul olan tef
ti§ heyeti reisi Sezai ve müfettiş Ha. 
liclle yangın tahkikatını bizzat idare e
den Üsküdar müddeiumumisi Tab. 
sinden izahat almıştır. 

Vekil, bilihare yangının çıktığı yer 
de meşgul olmuş ve kaza kaymakamı. 
nr, Üsküdar adliye memurlarını, itfa. 
iye ve zabıtayı yangındaki gayretli ça 
ll§Illalanndan dolayı takdir etmiştir. 

Müddeiumuminin bevanatı 
latanbul müddeiumumtsi Hikmet O

nat diln gazetecilere §unları söylemi§. 
tir: 
"- Yangıİı. geceyarısmdan sonra sa 

at 2,30 da binanın arka kısmına isa
bet eden umin katında. sulh mahke. 
melerinin kalemi ıttihaz edilen odanın 
drg kaplamasından çıkmı§tır. 
Yangını ilk gören İhsaniye mahalle

si bekçisi 62 numaralı Latiftir. Bekçi, 
yangını gördüğil zaman derhal polis 

~una dair 
amadı 

heyeti reisi 
yapıyor 
noktasına haber vermiş, polis de aU. 
ratle itfaiyeyi haberdar etmiştir. Bu 
~amana kadar yangın zeminden bir bu 
çuk metro irti!aında yukarıya doğru 
çıkmakta olan bir alev sütunundan 
ibarettf. 

lhbar üzerine gelen Üsküdar ve Ka~ 
dıköy itfaiye grupları sUratle fa.aliye. 
te gcçmi§lerdir. lstanbuldan da ilti
hak eden bir müfreze ile takviye e. 
dilmi§ olan itfaiyenin gösterdiği gay
ret ve havanın süktlııeti neticesinde 
yangın binanın üçte bir kısmı yandık. 
tan sonra itfa edilmiş ve diğer kısım
lar kurtanlmıştır. 

Yanan dairelerdeki evrakın büylik 
bir kismı da kurtarılmıştır. Zararın 
az olduğu zan ve tahmin edilmektedir. 

Hakiki zarar miktarının tesbiti ya. 
pılmakta olan tahkikat sonunun alın
masına bağlıdır. 

Yangının hariçten zuhur ettiği bu 
güne kadar yapılan tahkikatla teey. 
yüd etmektedir. Müddeiumumilik her 
ihtimali gözönünde tutarak yangının 
sebebi zuhuru ve alakalılarm tesbiti 
için son derece çalışmaktadır. lleroe 
tecelli edecek neticelere göre, hldise
nin mahiyeti anlaşılacaktır. Şimdilik, 
Lsin içinde bir ka.sd olduğuna dair eli. 
mizde hiçbir delil yoktur. 

Üsküdar adliyesinin binasız kalan 
daireleri muvakkaten eskiden Maliye 
Tahakkuk şubesi olan binaya nakle
dilmektedir.,, 

Şirketi ayriyenin 
Gezinti seferinde 

Cazbant kavgası 
Programdaki vaitlerin yerine 

getirilmemesi gürültüler çıkardı 
Şirketi Hayriyenin cumartesi gün- J 

leri tertip ettiği Boğaz gezintilerin
den geçen haftakinde bazı hadiseler 
olmu' ve mesele bir taraftan zabıtaya 
aksedcrkcn diğer taraftan bir kısım 
halk şirketi alakadar makamlara şika
yet etmi§tir. 

Şirketi Hayriye, bir mUddettcnbe
ri Boğaza rağbeti arttrrmak gayesilc 
cumartesi giinlcri tcnezzUh seferleri 
yapmaktadır. Şirket bu seferler için 
yaptığı ilanlarda vapurda dans için 
mahal aynlmıı olduğunu ve lbir de <:az 
bulunacağını füive etmektedir. Filhaki
ka son seferde vapurda - köprüden kal
karken • bir cazbant bulunmuştur. 

Dönü~tc vapur Sarıyer iskelesine 
yanaşınca kızılcak1yamct kopmuıtur. 
Çünkü cazband vapura gelmemekte, 
halk da cazbandı istemekte ısrar et-
mİJ, §irkct memurıarr birer tarafa aa
vuşmuı ve yeniden bir çekiımedir bat
lamıştır. Nihayet zabıta ite vaz'ıyed 
etmiş ve ancak bir saat ıonra, zabıta
nın müdahalesile vapur Sarıyer iske
lesinden cazbantsız olarak kaldırılmı§
tır. 

Şimdi halk şirketi ilan edilen prog
ram hilafına tenezzüh tertibinden do
layı protesto etmektedirler. Vil!yet 
makamı işi ele almıştır. 

Dans İ!iin yer ayrılmamışsa da halk bu- •••••••• .................................. - ........... . 
nu hoı görmüıtür. 

Vapur Sarıyer iskelesine geldiği 
zaman cazbandın dışan çıktığı hayret
le görülmüı bu halk arasında müthiş 
bir infial uyandırmrştır. Bu sırada ba
zı çekişmeler olmuş, halk cazbandrn 
vapurdan çıkamıyacağında ısrar etmiş
tir. Nihayet ıirkct memurları cazban
dın Balık gazinosunda çaldıktan son
ra dönUıte alınacağını temin etmiılcr 
ve bu suretle de ilk patırdıyı bastır
mışlardır. 

..........__,.ıııı1111ttı11HıııuııııııiffUıııuıuıiıuıuı 1nuım 
na lrız olan atmak merakıncl.ruı ileri geldi. 
ğine Jıjlkmetmekıı fcap eder! 

Viya nadaki 
ta~ebelerimiz 

.sıkıntıda 
A VliSlurya Bankası 
Juradan J{Öoderfıeo 
paraları vermiyor 

Son kllı1ng anı~masma ~öre Avu.tuı 
)'llda bulunan talebelerimlu memleketi • 
mlzden yapılan para bavaleleriııin auruı 
bir hafta on gUn içinde ödenmw icap 
etmektedir. Halbukl orada bulunan bir 
ırcncten aldığımız mektupta bJldirlldlğlne 
göro biray evvel bUradan verilen bin iki 
yllz küsur Avusturya glllnl ha.va.leye kar. 
§ı ancak bir ay sonra iki yUz gllln verile. 
bllmlştlr. 

Keııdlsinde b:ızan (adam yaratmak) kud. 
reUnl hl&Sedecek kadar evhamlıdır! Bu ve. 
hlmle banka~ılığa hevc.s cttı~ı. gazeteclllğ, 
kalktığı olur. Fakat, Nnsrettln hocanın kar. 
la ekmek yemeği kendi fcııt etti~ halde k"n 
eli de beğenmedi@ gibi, o da yarattığı bu 
adamları beğenmez! Bittabi bu hal kar§ısında havalelerinin 

Blltlln d~m zr.ngln olmalarını ı ~- ödı>ntnesf geciken halk ı:e talebelerin b8!l 
~k kadar 1)1 yllreklı olmasrruı. nıgmt'rı katara teh:ıcnmu artmakta ve bu teha. 
a(',ıma hlsleri azdır. İlhnm ~rl ini b:ııan cUm de polis kuvvctlle bankalard&n 
karanhk kara kaldırımlar Usttlnde sOrtın. <lağıltılmaktadır. Blnno+lce parasızlık 
dUrtır, bazan tamtakır otel odnlarma ka.pa. yüzUnden pansiyonlarından kovulan talı-. 
tır, bazan da tA Kop dağında dükkan nçtı. belerlmlzln gllnlcrfnt aclıkla. geçirmek~ 

rıp lpelt corap sa.ttrrır: oldult!an b!ldlrilmektedir. Şu acı haki. 
Ta;ı çfzgtlcrfnde gUrtlltWU, maceralı ~r : ka.t kuşısmda BlAkadarla~ ehemmiyet- f 

lattkbaltn mUjdelcrl vardır, kt bu dn. pirin ı İ le azamı dikkaUnl celbedenz. ı 
yenı btr tlyatro eserini ıtihneye koyacağın~ ........................................................ 1 
!p.ntttrı 

lngilterenin 
yedinci 

dominyonu 
Flllstlnin dominyon 
haline getirilmesi 

teklif ediliyor 
Zürihtc toplanan yahudi kongrea~ 

son safhasına geldiği sıralar.da. Filistin 
de kurulması muhtemel yahudi devle • 
tine ait, belki en mUhim işareti t.:şkil 

edecek olan yeni bir teklifte bulunul • 
muıtur. 

Teklif §Öyledir: Yahudi devleti 
kurulur kurulmaz bu devlet mümkün 
olduğu kadar sür•atıe, Bcritanya mil -
lctlcr mecmuasının yedinci dominyonu 
olmalıdır. 

İngiltercye bağlı bir yahudi dotnin -
yonu teşkil edilmesi fikrini resmen ter 
viç edenler "iFlistin Yahudi çiftçiler 
federasyonu., dur. Bu tcıekkül parla -
mcntoda en kuvvetli gruplardan biri
dir • 

Şimdiki halde yukarıki teklif, şimdi 

lik yalnız (çiftçiler federasyonu) a 
münhasır görür»~yorsa da, ileride bü
tün yahudi liderleri tarafından ileri sU
rülcccğe benziyor. 
Diğer yahudi liderler, ingiltereye 

bağlı bir yahudi dominyonu tesisine ta
raftar iseler de, henüz bu niyeti açığa 
vurmak istemiyorlar. lngiltcreni~ bir 
emperyalist harekete giriştiği şeklinde 
tefsir edilmesinden korkuyorlar. 

(Daily Herald) 

Bir otelci 
ÖIOmle tehdit 

edilmiş 
Tepebaftııd& Bıiatol ve Sirkecide O&m&nl. 

ye oteller1nl ffleten Omer LtHtlyt ölümle 
tehdit. edip kendilindeD. para alan iki klıt 
yakal•nmtttır. 

Ömer Liıttl evvelki giln zabltaya mllraca. 
at etınlf, Abbu ve llyaa bmiııde iki !qjlnln 
kendiatndeıı zorla para istediğini blldfrınig.. 

Ur. 
Omer Lllt.tf, Abbaa ve !Iyasm bin iki ~ 

Urad& ıarar ettiklerini, takat ıotıradan 800 
liraya razı olduklarmı da UAve etınlftir. 

t1c1 kJflye verilecek paralarm numara.lan 
zabıta memurlan taratmdan alındıktan son. 
ra blrka.ç memur mU,teri gibi otelde muh.. 
teli! yerlerde beklemeye b8.§lamı§lardır. DUu 
ötleden sonra Abbas ile llyaa otele gelip 
paraları lıteytnce Ömer Liltli kendileriııl 

aalonuu &1Jeslna çekmlg, sekiz yUz lirayı c;t. 
ka.np ellerine vemıfıUr. Bu aırada zabıta 
memurları ortaya çrkarak cürmU meıbudu 
teablt etml§ler ve hemen bir zabıt tutmu7. 

lardır. 

Abba.I ile tıyu emniyet direkU!rlUğllna 

&'•tirilerek ıorguya çekiımJıJerdir. Bunlar 
fljy1e demiflerdlr: 
''- Omer LQt!I blze birkaç &y evvel Ga. 

lantl tmıinde bir kadının yUzünU kesmemiz 
fçln para verdi. Biz de bu işi yaptık. Sonr:ı 
bize para verdi. Rizeye kaçtık. Bu se!er b8.§ 

ka bir tı için 1200 Jlra istedik. Sekiz yUz: 
lira verecekti. Mutabık kaldık. Fakat sonra. 
da.n zabıtaya haber vererek kendisini ölllm. 
le tehdit ettiğimizi s1iyledl. Böyle bir tehdlt 

yoktur ... 
Zabıta .tahkikata devam ediyor. 

KudUste çeteler 
faaliyette 

Kudüs, 14 (A. A.) - İki gündenberi 
dördüncü defa ola.rak Kudüs civarın. 
daki yolun ~de polislerle, silahlı 
bir haydud çetesinin efradı çarpışmı§. 
la.rdır. 

Ha.ydudlar, silahlarını bırakarak 
kaçmıya mecbur olmuşlardır. 

Nalıamız için 
Jlellrllecek 

mtltehassıslar 
Nafia Vekili Ali Çetin.kaya bir Al· 

man ıazctesinin İstanbul muhabirine 
beyanatta bulunmuştur. 

Vekil, Anadolu da fazla elcktı it< is
tihsal edildikten aonra trenlerin bazı 

hatlarda elektrikle iJliycceğini, seya • 
hatlcrin daha ralıat geçmesi için yeni 
tedbirler alınacağını, Sirkeci ile Hay
darpap arasında feribot tcs:aatı vü -

cuda getirileceğini, bunun için 93E ıe
nesi blitçeıine tahıisat konacağını lıil -
dinnittir. 

Demiryollan için Gerstncr adlı bir 
Alman m:itchaaaıs getirilecektir. Su 
i§lcri için de lsveçten dört mütcha!!sts 
~clcccktir . 

lngilteredeki Alın 
ajanlarının faaliy~t~ 

500 Alman ajanımn daha ıh' 
için tetkikat yapıhyor ,,, 

Gazeteci olarak gelmf§ken lngfltered: mlsatlrperverJiğlnf sciisuına' 
casusluk yaptık.lan §Upbeat ba.sıl olan Uç mnıtUr. _ ... 1 

Alınan mııııa.blrının bucıut haricı edltmcsı Yeni ihraç U~~ ,ı: ~rl) 
hakkında lngtllz matbuatmdakl n~riyat Sunda.y Kronik! gazetesi aı.J~ ..ııtt. r~ 
durmamı§, halt& Alma.nyanm mult&belebilml 1·.,.~·•-• -~ 

.. Ş!ındi ha.urlanan bir 11•- ~ 
Bil kabllınılen; İngilizce '•TaymlB,. gazete.si da, yüzlerce yabancmın.~f __. 
mub&Hrlnl Berllnden çıkarmağa te§ebbUs 

met tezkereleri yen1le11IXl ~" etmes• :.ilzl\ndAn dnha. tlddetleııml;ıUr. ,_. 
dcUeri uzatılmıyncaktır· ~ ~ 

~. :ı llerald gazeteıl ıunu yasıyor: ı....-::-• Geçen mevsim fçlnd.,, ....., . 'J 
"Alml!Z: hUkOmeU çok iyi bfliyor ki. bL yabancı gelml§Ur. Bugüne.......,~ 

zlm tnglıti!reden çıkardığmuz Uç Alman gn. tahkikat, bunlardan bir ~~ ... ~ 
zcteclsi, gaze~ci işlerinden bqka. 1ng1lte. de her şahsa. verflınl~ s~ ~ 
reye iltica etmiş olan Almanları cuusluk ta. cdeı;ck ya Alman t&raftetf. ~ f' 

ıı yası hareketlere ~ r rlldle kontrol ediyor, onları tethlf ediyor, 1 ı.u ak _.,.-- ~ 
başlarını derde aokmağa çalı11yol"du. mi§tlr. .- il' !:J 

Bu bir gazetecinin üzerine elzem olan bir tn;;iltere dahiliye ntzaretl. lılt ~ 
I~ değildir. Bu, hattA cuusluk lcabatmd !11 cı devlet aleyhinde h~rhaıt~ttlf ~ 
dab1 değildir. Bu l:sy1e bir !aallyettlr ki. hiç veya sulltast harekıoUnln ı.-,... 
bir medent hOkQmet, kendi hudutları dahi. dahilinde haztl'tanma.sma /1. 
linde cereyan etmesine izin vermez... me~I kararla§tırmı;ıt.rr. _.,.;, 

fta1yadan da koğolmuşlar Bu. İngiltere makamla~~, 
Diğer taraftan Nlyuz Kronik! gazetesi. hine casus:uk yapıldığı t~ ~ /. 

hudut harici edilecek Alm3.n gazetecilerin. dir. 13e'kl. hugUnkll btwne Z 
den Fon Langenin, Alman hava nazın gene- yeUn, tnı;llterede yaşıyan ya;..tı' 
ral Göringin yakın arkadaşı olduğunu Vf' tından harckctlerlle daha ,I_ 
evvelce de başka memleketlerden cıkanlm•' nlMamnd:ın en lişe edill:ror. ~~t 

tngllteredekl gizli straııl ~ _ _.. 
bulunduğunu haber vel'fyor. Gazete diyor ki· oSıs ,,,,_,..J 

''Fon Fangenln, gazeteci srfatile hudut rOatr. emniyeti umumiye~ rl"' 
l•ma mensup ktmrc'erin ""·:....._.ı 

harici edilmesi, başına ilk gelen bir vaka ynl'ı<ıncı!a:-la dolu t..ondra ~- J 
değildir. Bu adam, geçen şubat ayında da nf'til"ı>qlndr ISJtrenllmlştır. 

19 
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İtalya.dan hudut harici edilmlgtl. Genera.: Yabaııc•tnrm toplnno1a1"'1 ~ ~· 
Göriııgtn &'&hs1 dostu olan böyle bir adamın lan tıı-r:ı.da konıuıtukları fi.,. tlJll'!:/. 
niçin çıkarıldıfı da resmen izah edilmemi~- hıtacıı t~blt e11Iml,.Ur- tQU .aııt ,,llH. 
u d b~-. ., zerinedir ki. İngiltere en aııtıtı-

lngilteredekt blltfiO ecnebiler leceklerin llstcel h8.ZI1'lan8C I .'J 
taranıyor 500 Atman a1•0 

_.. ~ 
Alman gazetecilerinin ihracı keytiy.ıll üç gazeteciden b~ka ~~:.'. 

İngiliz makamlarma lngilteredekl bütün ya_ tara t!a. artılt lnglliz topr ,,_~ 
bancılar arasında bir tarama ameliyesi yap. mıyecaklarının söylcn!l'l~ #~ 
ma.ğI lüzumlu kılml§tır. Şimdi da.htllye nezareti, b 

Dahiliye nezareti, yaptırdığı etratlı bir etratmd.a tetkikat yapıyo~ 
tahkikat neticesinde, birçok yabancı mllleL 1 Bu isimler, 1ng1Jterede 
ten k.lınselerin, melcelerinde afyuf harekP.L olan Nazi te,şkllı\tuım ııerl 
ter vUcude geUrmek mreUle tng!lterenin teriyor. (I>t'YU 

Bakırköyünde ş;l:JÇ8~~~id 
dünkü yangın Motosikletli ıel 
Bir güheıçele anbarı fe~;ıı~o~~~!!!~'.I 

tamamen yandı sefer i!llerini daha srla b&' yal ~t 
Dün öğleden sonra Bakır köyde bir bi tutmak maksadile bU s1JfJfl" :-/., 

güherçile ambarmdan yangın çıkmış, ki takyidat artmlmıJ~~· ~J J 
bu ambarda bulunan 3600 çuval gü- de Maslak civarındaki ~ ~ 
herçile ile ambar tamamen yanmııtrr. kolu kaldırılarak bunu~ ~- ti"~ 

İstanbul ve Bakırköy itfaiye grup- ~ ~ 

tarı yangın yerine k1sa bir zamanda ye _,...- .ı likuyu, Maslak ve De ---_wli'~ 

tişmişlerse de yangın içinde 300 tahta rinde üç tane seyrüsefer ııaıc" , 
varil bulunan başka bir ambara da ıi- olunmuştur. Bu karako rJ" 
rayct etmİ!f, variller ve ambar tama- letli polisler bulunacak .~..dıfo 
men yanmııtır. Yangının ambara yeni bir kontrola tabi tuta~-"""" 
boşaltılan güherçile içinde bulunan ya
bancı bir maddenin tahallül etmesi 
neticesinde çıktığı anlaşılmıştır. 

Yangın protin ambarına sirayet et
meden söndürülmüştür. Nüfusça zayi
at yoktur. 

lzmlrde tabanca 
mantarından 
çıkıın yangın 

İzmir, 14 (Hususi) - Kilimciler 
çarşısında kırtasiyeci Remzi Gürelin 
mağazası önünde istif edilmiş olan ce

zalı tabanca mantarlarına yoldan ge
çenler tarafından basılmrş ve bu yüz
den mantarlar ateş alarak infilak ol
muş ve yangın ~ıkmı~tır. 

Yangın, bu mağazayı .. yaktıktan 
sonra ittisalindcki Suhami biraderlerin 
mağazasına da sirayet etmiştir. Bu 
mağazadaki benzin ve ispirto da tu
tuımu_ş ve yangın büyümüştür. 

Şehirde telaş başlanuf. fakat alınan 
sıkı tertibat sayesinde iki dükkan yan
dıktan sonra atcı aöndürülmüştür. Çı
rak Hüseyinin eli ve ayağı yandığın
dan hastahaneye kaldmlmıştır. Zarar 
ve ziyan alt bin lira kadar tahmin e
dilmektedir. 

Alman yada 
8 kişi yandı 

Hanovre, 14 (A. A.) - Yeni tipte 
bir Alma.n ticaret tayyaresi bugUn Ha. 

novre tayyare meydanında tecrübe u
çu.sları yaparken yere dü<-erek ateş 

almıştır. içinde bulunan 8 kişi ölmüş. 
tür. 

Sovye~_,1 
tayyarec~ 1 Amerika go' fi' 

kazaya mı udt8~~ 
Nevyork, ıt (A,A,) _ _.& ~~ 

vlç sa.aU) Sovyet setare~ , ~ 
ili hakkında henUz mal~, .,, 
Tayyareden aaat 17 denberl ıf,,, 
mekteydl. Sovyel tayyareal-"* ~ 
bankada. bulunacaktı. ~ ~ 

Motörlerden biri~ ,, 
Moskova. 14 (A,A,) - :.Zcl' 

len malOmat& g6re gdmal fi"~' 
yet tayyarecflerinden geleli ~ ~ 
törlerin tiri bozulduğu v~ ~ 
Uh!ak edilen beı-.ıJn, j ~ 
meden ta.yyarenin yoluııA' 

verd1f1 blhllrilmektedir. ı 

A vcaları d•'• ~ 
tıta.nbul avcılar ıruru~ ~ 
Kurumumuzda kayıtlı ~~ 

ve Avc1la.rköytl bıldırcın "-·~ ": 
duhuliye kartı almak ı.ıtı~ 1'-2 
çarşamba ve cuma günletl ~ 
kadar EminönUııdc au.e:,,.
sayıda kurumun merkez 
etmeleri bUdlrmr. 
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41 sene ev"eı bugün -
Komiteciler 

Osmanlı Bankasını bas:::rak 
Avrupayı tehdide· başladılar 

Kurnaz 
kadın 

bir 

-......._ ~ngilizceden tercüme ka!b ve his romanı 
G~ -26-

llıııtı ç kızın · \'iiı:und gurur damarllrı kapar- tık oradan ölünceye kadar ayrılnuya-
~' liayır ~n ?akaret aa~ılıyordu : 

lstanbul hercü-
merç içinde idi 

Fahire rctsam Lütfiyi gördüğü zaman 
sevmişti. Ailesi bu delikanlının para
sız olduğunu bildiği için bu iz
divaca tararftar değildi. Fakat genç kız 
ısrar etmiş, "onu o kaldar seviyorum 
ki her şeye razıyım" demişti. 

l he.aplan aydan aya ölcr. Lütfi bey İ!e, 
\ ev mıaarafına iıtirak etmediği için ıat

Lığı resimlerin parasını cep harçhğ1 ya
pıp do!aşır. Hatta işittiğİır.e göre b-... .ı:ı 
metrealerinden bile borç alınnıJ. i~te o
onun için, size hnber veriyorum hı adem 
dan siz.c fayda yoktur. Bilakis zarar var 

cin-. Dikkatli bulunun. 

~ ~ ~dattı~ edı. Dinliyemeın. Beni 
•Ytd .,ınııı anl 

t birib' . aınak istemem Bu 

caktı! .. 
Bugüne kadar geçirdiği hayata dö· 

nemiyeceği muhakkaktı. Bunda kendisi 
için hiçbir cazibe de kalmamıştı. 

1&96 yılı .. .,. nğu..wı ıüzıil, U sene evvel 
bugün, lstıınbulda tarihin çok garip bir v&k' 
aaı cereyan ediyordu. 

Bay Lütfi, neşeli, hoşsöhpet bir deli· 
kanlıydı. Aile hayatları gayet latif ge· 
çiyorldu. Ressam, - yaptığı resimleri-

ı..._: "'-:- ırımizd ""i ·~iinUıu .. en aynlacağ11: Bir 
.... ~tıp aldagormeıne\iyim. Yalnız 

~t ı.. ~ldattı .... trnadı~mızı s5yk~ ;niz l 
utn· .... Evet · · dinlcy- . sızı alG.ıttım Fa-

~ı;' liayır d~nız, Lilyes .•. 
n:ııi ' ınletnek . 

tcyıtr Ye razı old ıstemem. Si7inle 
ht11i~Cdı etti uğum uman pel< çok 
tıı11ıq attınız.:· ~una mukabil ,,z ide 
lçfıı t? llunıarı u çıcekleri gi;r,üyo~ mu 
~=· opıa buraya ı· . . . "ilk ltıııtı ge ırı<:en sızın 

rl·t Cdiniz. nı. Nasıl par,aladrğıma 
~ "'tt'kı . 
'' lırıa crı Par ttı. So Ça parça ed,.rek 11'.arıı-

....., ,. nra IÖ U 
•ı, "Yni ı•k' z ne devdm et•i: 
ı:ııı a ait 0ı; ıldc, kalbimdeki ı-izin 
llıı ~ri ahy

0
.n ıeyl~ri atıyorum. Sözü-

11a d •Unt ç·· k ...._ Y i artılı: un ü beni aldattı-
ll!t li!y,, gidiniz. 

·Si •Allah 
!:le~ le lÖyliy aıkına beni dinleyi-

tn tİli"le cccktiın. Ha~~ka•i '-i. Jir-
.... b. .., ey} . r; • 

~h.. oır tc'- k enecek dc,.iJJ;...-
-·~ t· ... er . it> •• 

nıı,.01'& iz Yeni y ~c bıl! ·ş.tn.ek i~te-
r,(ı \ti ttnuı. I:>c tnı tahkiri et C:c l! ~nlu
ta tıliy inek ben· b- . , . . • ctzctu . ecetinu • ~m orıe Jlf ıtı 

b •• nız. \'c tnazur g;,,rcce;;imi 
~;_ oırıb• ,. 
"'Yor4. ltlcrint anı • 
tı!aıı ·dı l(ız, bo arnaınakta devam c-

~eikını, Ve;-n Ytına köylü güzeline 
" ıyotidu de hayatının sırnnı 
"tn.. • 

-·~ ~z h' 
ıı.:nr ..... ~undan ıddetle: 

diıtı. l<' Oatka h 
' il.kat •vr er kusuru affede-
lliı. ~ Allah ıg ale aıla tahammül 

a ıırnarıa 
~ ...._ ll" dık, haydi gidi-

t l'ı <>yıc ola 
~lı'P.1 Yca, haki~~ın~ biliyortdum. Fa
~ıı .. ~'nlıy0r rn tı •ızdcn niçin sakla-

~.ıc" .. uaunuz? 
'ili ... "" ~ cttıııızoan Derhal ben-
-.. , il \ \{f lrorlı:uyord1.1m. 
't • etınek • i 
~ t~t , l<tu ıç n ancak çıldır-

d 
''%ıı~' bir far~edebilirdim. Bir aa-

c b .... b· centılıne · di il' ;ı• ır ad n, asıl, tdoğru, 
arı~ Ça( <ıld anı biliyordum. Şimdi 

tid· uğunuzu .. v • 

y 'li ıniı ogrendım. Hay 
) Ctıj d' ' 
't ınıcrniy~ck . . • L'l 

~· ~ mııınız ı -
1(1 ' 1al . 

hiı tr ııı· ~lti b" 
ihirj.,.1• llıluttur ırkaç kelime bana bil. 

·~ıli aınaz B , ' ı . ._ tannnı · undan sonra 
Otı 'iı "4'lla Yoruz. 

tlcr· trıahku . 

1 
..... t ı... rn hır adamın bile 
~ ~altıa 

hid Qlr1.1t tlıah ku • 
'ff dttlj b• Ohnası Um bır adamın mut-
-.J~dcbu· 1r. dakik ~rn gelmez. Eğer 

~:dıniz. F:k ni öldürseydiniz, 

~:-' ~c y~ asıa ~t ~~k kanlılıkla 
. ı ~~ı hiçbi mrnuı edemem. 

.. ,Oru r zarna ç· Cc
11 

rn. :a n aHetmiyeceği-
11.~ d tl.tte gi.._en aklnnı kaybctmiı-
~ c 0 • oııeye 

'l.r tııl\an k muvaffak oldum. 
C ' Çıldır..... oğuıuyorum Hakkı-

~ tnç 'kıı b .... ıtnn. . 
Ilı\}~ u SÖzlc . 

t t' !.ı~ adı. 'le rın. manasını tama· 

~r ttıııcn . Un olu;' iave etti: 
ac•t nıı. ~n .sa benden çok nef-

te11.· •ızi Ccrı 61lll. Bu son nefeaime ka· 
ç lttı nu ld h 

Bundan sonra çalışamazdı, mesleğine 
ci3di bir alaka gösteremezdi. de. Gözün
de ne şöhret. ne servet vardı. Yüksel
mek için zerre kadar hırs ve arzu his
setmiyordu. Yegane isteği hakiki aile 
yuvasma, aile sevgisine dönmekti. 

Yaşlarla dolu gözlerini mavi semaya 
kaldırdı. tkinci defa böyle bir darbeye 
uğramış bµlunuyordu. Birincisinden 
kurtulmuş fakat bundan kurtuluş im
kanlarını görmüyorou. Bu kadar mağ
rur, bu kadar kibar, bu kadar güzel bir 
kızın aradaki sınıf farkına müsamaha 
ile bakabileceğine ihtimal vermek bir 
çılgınlık olurdu. Şöyle düşünüyordu: 

- Hayatım, baştan aşağı hatölarla 
dolu. Evimden aynlmamam lazımdı. 
Aılemi feda etmemeliydim. Hayatıma 

yeniden ba§lamak mümkün olsaydı ba
na kral tahtı da teklif etselerdi anamın 
babamın yanında kalmayı tercih eder-

dim. 
Kalbinin ve aevgiıinin kırıldığı bu 

noktada saatlerce kaF:iı. Artık, herşeyi 
feda ederek baba evine dönmeye kat'i 
surette karar vermişti. 

Sir Rey'in varilli olmak istemiyor
du. Her şeyden her feyden bıkmıştı. 

Hatta terdten, §Öhretten bile .. Eve gide 
cekti. Hiç olmazsa evdekiler kendisini 
seviyorlardı. Kendisini çalışmaya sev
keden arzu ve emeller tamamile mah
volmuştu. Bundan sonra hayatın mü. 
cadcleye değeri yoktu. . 

Evde birkaç gün kaldıktan sonra Sir 
Rey'e bir mektup yazarak herşeyi an
latacaktı. Ondan sonra da istikbal ken-
di kendine taayyün etmi olacaktı . 

Kollarım iderin bir ıztırapla kızın git
tiği tarafa uzattı. Hayatı zenginle§tiren 
her§eyi bu istikamette kayjolup git
mişti. Fakat o mağrur kızı, kendisine 
idam hükmünü merhametsizce tebliğ 

eden mağrur dudakları hiçbir zaman, 
unutmıyacaktı. Bu hatıralar bir yrlan 
ısrarile hayatının her kö~esine sokula
cak ve kendisi için herşeyi zehirliye
cekti. 

Evlerindeki ocaklı odanın bir köşesi, 
kendisine dilnyanın en rahat, en cazip 
noktası gibi geliyordu. 

Oraya gidecek, anaıının. babasının 
kardetlerinin arasında kalacaktı. 

Fakat şimdi şatoya g:tmesi. Lord Çar 
novd ile zevcesine veda etmı.:si llıımdı. 
Hayat mücadelesinde kati bir hezimete 
uğradığını kendilerine bildirmiyecekti. 
Zaten buna ne lüzum vardı? Sonra doğ
ruca eve gide:ekti. Ayağa kalktı. Yürü-

meye çalıştt. Bacakları kendisini taşıya
mıyordu. Hem kuvveti kalmamı§tı. Sar
hoş gibiydi. A&abma hakim olmak için 
epeyce uğraşması lazımge1di. 

Şatoya vardığı zaman kendisini bu 
kadar zalimane bir surette reddeden kız 

St• .darı rnafru a atırlaymu. 
dııcııdi. ~ta V c":lrı~ane bir veda ıela
ı:. ~u Ye cyll'in b' i Yalnız bırakarak 

la kar§ılaşmasını temenni ediyordu. O
nun b:r Lordun kızı, kendisinin bir çift
çi çocuğu olması bu derece bir zulüm 
bir mazeret te kil edebilir mi idi? 

Yirmi bef ıilahlı, Oamanh barikumı bas. 

mI§ ve bUUln dünya~ meydan okuyordu. 
- Eğeı·, diyorlardı. Blzim iat.ediklerhnU 

olmazsa biranda ba.okayı bUtUn muhtevi. 

yatı ile mahvedccettz. 
Bu ne demekti? Yirmi be~ kiti kimdi? 

Bankayı naaıl btthava edeceklerdi? 
Ktrk bir eene nvellnJ bilen, o &'Unü ya.. 

ıamıg olanlar vardır. Biz ~ t&rihl hldlee. 
yl, bir Ruı erkA.nıharp mJralayımn uzun 
müddet gizil tutulan ve yalnız Çarlık Rus
yası zabitanma verilen bir eserden alacağı. 
mız parçalarla nakletmiş olacagız. Bankayr 
havaya uçurmak llUyen ve .Avrupayı t.eh. 
dit edenler, Ermeni komitecllerl, T&§n&kso;_ 
yonlardt. 

ni beğenenler olduğu için - epi satı§ 
yapıyordu. Karısının da serveti buna 
inzimam edince btanbulun müreffeh 
hayatını yaşamaları kabil oluyordu. 

Rus erkAnıha.rp miralayı diyor ki: 
"Komiteciler, milletin yUkselmesi değil. 

blli1kls tela.ket ve fakrtı zarureUnl ve niha.. 

yet içinden çıkılmaz bir bela.ya glrittar ol. 
malarmı intaç eden bir sürü kan dökülme
sini mucip ve ya §&§kınca bir hattı hareket 
takip ettiler. Bankaya hUcumun netlceal n• 
oldu? Birinci bombılnm patıama.smı mUtea. 
kip tııtanbul Ermenilerinin ne ha.le geldiğini 
izah etmek pek tazladrr. Tqnakeotyon o_ 
tendilerln lbUllllerl bqka ne netice ver~. 

bilir. 
btanbuld&kf Rua 1etarethanell b8f ter. 

cümanı möayö M&kıln:ıotun bir müddet mü. 
zakeresinden aonra muvakkat.en bankayı\ 

aahlp olmuş bulunan komitecilerin bütUn 
Erınenller için mukaddes bulunan hayatlart
nın b&Jtşlanmaaı tartUG teılim olmalan ka.. 
rargir oımuıtur. 

Bunlar evvelö. 1ngillz sefiri sır Edgardm 
yatına.. bir iki •Un aonra da Fraıaız •emt. 
sine naklolundular, ki bu cemi ile hUr mem
leket olan Marsllyaya. çıkarıldılar. Burada 
bir zindanda bapta cezasma mahk(Un oldu. 
ıar. Bııııla.t"dan bir çoğu bir müddet aonr& 
serbest bıraktldıklarınd& ıUph• yoktur, ta. 
tanbulda yaptıkları hareketle bemclnslerln.. 
den yUzlerceıılnln kanını heder ettiklerlnt 
dUşUnUp aıklımakswn ferah ferah gez. 
mektedlrlır . ., 

Bu bAdlaeyl tesblt ederken ta.rlh1 bir v~. 
sıka olan Rus erklnıbarp mlralaymm kit&. 
bından, Osmanlı bankaaına bUcumda.n ev\'el. 
kf bir hldlseyt de aynen alıyorum: 

"Bir kısım Ermeniler Ermeni patrlkbane. 
ıılnln önünde, diğer kısım Sultantnahmut 

türbesinde, U;U.ncllatt lııe Babı!ll önU.nde top 

landı. lşe polls mUdah&le etti. NUmayifçileri 

durdurmağa muktedir olamadı. B&btA.liden 
çıkan bir komiseri Ermeniler bir kurşunda 
yere serince za.ptJY• ve nizamiye yetişli. 
Neticede nUma.y\şl terUp edenler üzerinde 
mıktan k!fl all!h ı;ubur eder. Bir çeyrek 

zarfında 1ıtanbul ıokakla.rmda hercUmerc 
başlar. Bu anarşinin sureti kat'iyede ta!sllım 
beyanı lmk!n haricindedir. Bu hal erteai gil.. 

nt1n aa.babtn& kad&r MV&m eder. 

Ermeniler patrikba.M kilbe.11• alr Er. 
meni kill1elerlne llUc& eUller. Kıtaatı u~. 
rlle buralarını Iha.ta etti. Avr1pa araya ı:t
rerek buradaki Ermı>nOerln elinde buluna.n 

alllı.htan tl'lplayrp hilkOmete teııllm etmeğ! 
karar verdi. Birkaç gUn müıak.reden 10nra 
Fatrilc:han• klllııesinden 6~ ve Beyotlu kl_ 
llsulndeıı 1MO klfl çıktı. Diğer kil!Eeler hak 

ktndıı. tntsllAt verllııe bUtUn mf'mleket dahi. 
tindeki vukuıı.tı da tatsilen bildirmek icap 
eder ki , btrçok ciltler yazrnağa vabestedir.,, 

Niyazi .Ahmet 

l(f ,Rll!V doktoru 
ecaettln Atasagu 1 1 

Ukin. maatteeasüf daima çıplak kadın 
yapan bu artist, hep harikulade güzel 
modeller seçerıdi. Fahire çok akıllı bir 
kadın olduğu için, kocasının bu geçici 
zevklerini ciddiye alınıp kavga etmezdi. 

Fakat günün birinde işlerin bozula
cağını hissetti. Ressam Yalovada Selma 
isminde kocasından yeni boşanmış cazi 
beli bir kadına rutladı. Bu kadın derdi 
ni unutmak için kumral başını delikan 
tının umuzuna dayayarak teselli edil
mek istedi. Esasata Selma hiç de öyle 
hassas bir kadın değildi. Bilakis çok bil 
mişlerderldi: menfaatini her şeyden e
vvel gözeten insanlaraandı. Fakat ka
dınlar içinde ne kadar yuğrulmuş olsa 
bizim çapkın ressam Selmanm fettan
lığına kendini kaptırdı .. 

Fahire bu mağlUbiyete asla katlana
nuyacaktr. Otelde şiddetli baş ağrılarını 
bahane ederek odasına çekildi. O gün 
ak~ma kadar ortaya çıkmadı. Yanma 
kocasını dahi kabul etmedi. Sabahleyin 
erkenden, pfak atmaldan, yavaşça dışa 
rıya süzüldü. Kocasiyle Selmanın ran
devu verdiği ağaçlığı tahmin ettiği i
sin, Oraya doğru yava~ça yürüdü. 

Hakikaten çifte a~ıklar haşhaşa konu 
şuyorlardr. Ağaçların arkasına saklana 
rak, onları dinledi. 

Lütfi, çoJğun bir Gtsele: 
- Ah, gözleriniz, yürüyü_şünüz, her 

ıeyiniz beni çildden çıkartıyor. Hayatta 
yegane aevdiğim kadın sizsiniz. Hafta· 
ya Bursaya kaçıp gideriz .• Orada bat· 
bata yalnız kalınca size aşkımı rahat ra 

hat anlatabilirim. 
Fahire fazla dinlemeğe lüzum görme 

di. Öğrenmek istediğini öğrenmi§ti. 
Kalbi çarparaka sendeliyerek, odası

na !döndü. Ba~ı hakikaten • ağrıyordu. 

Bütün günilnü ıstırap içinde geçirdi. 
Gece sabaha kad:ır uyku tutmadı. 

Fakat aynı zamanda muvazeneli bir 
kafayla da, bu işi kolaylıkla halletmenin 
çaresini araıtırıyordu. 

O bayan Selmanın ne ahl~kta bir ka 
dm ol:luğunu sorup soruşturmu§, öğ
renmiıti: Müsrif. paraya düıkün, hatta 
bu yüzden bir çok dostlannı iflasa sürük 
lemiş bir kadın o~uğunu biliyordu. 

O, bir zevk kadınından ziyade bir pa 

ra kadıniydi. 
Fahire büyüle bi. ustalıkJJ yazısını 

deği§tİrerek şvyle Ur mel:tup kaleme 

aldı: 

• • • 
"Hanımefendi; 

Sizi rnhatsız ettiğimden dolaya b~-ü 
affed" n. Bu cüretkirhğnm size karıı o

lan minnet:ırhğıma ntffeyleyin. " 
• • • 

LAalettayin bir isim uydurarak ir.-:z:a 
ladı. Mektubu postaya verdi. 

Ertesi gün, Fahire kocası:ıa kar§ı ga 
yet güler yü{? göste:icH. Hatta mJanlılık 
hayatlarında bile yapmadığı iltifataln 
saçtı. Ve taliine. baş vurduğu kurnaz
lığa güvenerek bekledi. 

Zaman ona pek uzun geliyordu. Sa
atler geçmek bilmiyordu. gene o gün 
aşıkları korulukta gözetledi. Randevu 
mahallin!::le onların konuştuklarım din· 
le!di. 

Lütfi ile Selma soğuk soğuk oturu-
yorlardı. Kadının ince sesi: . 

- Sizinle Bursaya gidemiyeceğim! 
diyordu, düşündüm, taşındım bu geçici 
bir şeydir! Hem sizin istikbalir.iz, hem 
benim rahatrm beyhude yere bozulmuş 
olmasın. Tatlı bir Yalova hatırası diye 
bu iş, böylece kalsın. istanhula döndil 
ğümüz zaman gene görüşiırüz. 

Fahire sevinçle .otele avdet etti . Mak 
saldına nail olmuştu. Mademki birlikte 
gitmiyecekterôi, mııdcmki Selma koea
smı atl~tlyordu, demelt mektup tesirini 
yapmıştı. 

'' İstanbulda görüşürüz ı " sözü de 
lazımdı. 

O, kocasını da biliyordu: Bu hırsr 

geçtikten sonra sönen ateş bir daha alev 
lenmedi. 

O gece, odasında gene bir zaman için 
kazandığı vefasız kocasını büyük b:r se 

vinçle bağrına bastı. 
Nakleden: Hatice Süreyya 

Canh Kaktüs 
ağaç arı 

Meksikada bf r 
kaleyi nasıl 

berhava etli er? 
Meksikarun, Amerika bu'dudu civa

rında bulunan Tijuana kasabasındaki 
Kasadar kalesinde, 24 askerlik ve iki 
zabitlik garnizon vardır. Yüzbaşı Al. 
fomıo Pozun kumandasında bulunan 
bu garnizon, ka~kçılarm pek fazla bu
lunduğu bu hudut mıntakasını korumak 
la mükdleftir. Kasador küesi, baştan 
başa bJyilk Koktüs ağaçlariyle örtülü 
bir vadide, bir tepenin eteğinee:<lir. 

Bir gün, yüzbaş ?az, kaleye giden 
yolun Kaktüs ağaçları arasında pek faz 
la sıkışmıı olduğunu naz;ı_n dikkate a. 
larak, bunların kesilmesine karar ver
di .. Birdenbire uzaktan silah sesleri ıduy 

u tıtı r "" ıraz c ltı ıı;ı.ıriıdüğiln. VVel kendi dur-
"· Ve;-.. • raretıe .. .~· ayağının bastı-
""' L• ·• c o·· Optu.ıı: ·· ·· b· lllr öı·· bere h 6unu görmedi. 

t da ~ erşey bi ~ıı hah •oğı.ıkı .ıı: trniş, hayatı-
llh.. ara.ret uou çökmüıı.tü O 

--.Yil.ta,ı. e, O b" :ı • 
11:tz. ır ldaha ziyaya ka-

la lıttı\ - 17 
"'a he -b,, ~<Uh l'\cy bi . 

··ııca.. etın· . trnı• k h " }'oıt 11tı. Ge ır: mu adderatı 
dc~itı. but\ı. Çoıı: Çmışi iade etmeye 

diııf~ltıil,tracıa, ı:~ud dak:kalar ya-

Leydi Lilyea ortada yoktu. Vcyn oda 
sına gitti. Eşyasını topladı. Sonra Lord 
Çarnvodı ar.:yıp buldu. :Müh!m bir işi 
çıktığını ve hemen atodan ayrılması 11-
zım geldiğini söyledi. Lorda hararetle 

te ekkOr ettiği gibi 1.-eydi Çarnvoda da 
söyliyecek nazikane birkaç !iÖZ buldu. 
Salonda tcsadüC ettiği Leydi •'eyn ile de 
veda ederek diğer misafirlere aelam bı

raktı. 

Her ~Un 16,30 dan 20 ye kadaı 
1 ~lelide Tayyare apartımanlannda daire 
'l numara 3 de hastalannı lı:abul eder 
Cumartesi gilnled 14 den 20 ye k2 daı 
muayene parasızdır. 

Tonton 
amca 

müzede 

Size minnettar ola.1 yaılı bir kadın ıı
fatiyle §U ıatırlan yazıyonım. Beni bel 
ki hatrrlıyamazaınız. Fakat vaktiyle ha 
na büyük bir iyilik yapmıtbnız. Şimti 
sizin ress.am Lütfi beyle wvittiğinizi 
öğrendim. Onunla evlenmiye bile lınlk

mrııınız. Eğer a:eç kalınadıınsa haber ve 
reyim: Ayafınınu tetik alın. Bu res
Mım ıizin zannettiğiniz gibi zengin bir 

adam değildir. Onun bütün cakası iyi 
giyinmesi, lülıs hcyatı, yatayııı kansı 
nm aayeıind'edir. Zira met~liksizkcn 
ungin bir i7ıdivaç yapmıttır. 
Kangı ise son derece har.istir. Kocası 

n;hiç pnra koklatmaz. Yalnız mecburi 

du ve hududa gönderdiği be§ kişlılin 
kaçakçıların taarruzuna uğradığını an
ladı. Derhal atına atladı ve 15 kişiyle 
beraber dörtnala, taarruza uğnyanalnn 
yardımına gitti. Fakat uzaklaştıkları hir 
sırada, kalenin y2ndığıru gördüler. Al. 
fonso Paz, huduttaki had·senin b"r tu-

7ak olduğunu ve ilk evvela kalryi kur
tarmak icap cttiğ~ni anladı. Fakat tam 
bu esnadn, müthi bir infilak etrafı t it. 
retti: H~ydutl<:r kaleyi b~rhava etmiş
leıldi. 

Haydutlar. göriinmeden, kale.Ye ka
dar nasıl sokulmağa muvaffak olmuE-lar 
dı? Bu gualin ccv:ıbı gayet basit: Hay. 
dutlar, KalttUs ağnçlannı keserek füer
lerine geçirmişler ve yolun iki tar.ıfı. 
na dizilmi~lerdi. Askerler uzaklaşınca 
da, böylece ilerliyerek, kaleyi uçurmuı. 

t: c olrnu n isteıdikleri hem 
' itu ş: d" k l• k. · .rn ı endi ken· 
~h~~kc d' 

l:ııııı c n .' 1Yotdu 
;,. btba, .... aı1 olmasa · Bu saadetlerin 
'tlt' ·t1ın Ydıın K k . Yar b l'anında . e§ e ana-

:zıl ltcaı h·abası, ıcr n ~~1ıraaaydım. 
t llhbatu,.J ~ deği~m~t:ı a-"lası. güzel 
l) )~L r 1lıUh b ınıılerdi. Kendi-

1\l' 11;ıu a bet] · • 
ı.... a~ in· Sevgi a· c aevdıklerıne 

~u; dt ~'ana hu ıle ocağındaydı. 
•!· zur •. 

'?ildi t\'' ey b:ıı ' verıc: bundan 
•ııe dön:aınazl~ı. Ne olur

! olabı!seydi. Ar-

(Devamı var) 

lardı. 

Satıhk ev 
Kadıköyünde, Altıyol ağzında, Dut 

sokağında l7 numara. Dört odll, bir 
yemek odnsı, iki aofa bir mutfak bü • 
yükçe bir bahçe, elektrik, havaga:zt, au 
ve saire... İçindekilere müracaat. 



Kısacık boyuna rağmen bir kaya kadar sağlam olan 

Cim Londos 
Paristeki son müsabakayı nasıl kaiandı ? 

• LJ?ndos birkaç gün sonra, Uç gUrcş 
yapmak üzere Amerikaya gidecek ve 
eylülde tekrar Parise dönerek burada 
birçok müsabakalar yapacaktır.,, 

• • • 

Paristeki dihıya serbest güreş ~ampiyonluqıı maçında Cim Londo.<J t·c 
Karol Novin.a 

Par is • Soir gazetesi de: "Londosun 
maçı kazanacağı tahmin edilebilir. 
di, fakat bu işi bu kadar büyük bir 
kolaylıkla yapacağına asla ihtimal ve 
rilemezdi. Bu emsalsiz güreşçi, hariku. 
iade · oyunlariyle bütün seyircileri hay 
retler ve müstakbel rakiplerini dehşct
içinde bıraktıktan sonra, güler yüzle 
bütün dünya güreşçilerine meydan o. 
kudu ... demektedir. 

Cim Londos'un, dünya şampiyonlu- ı 
ğu için Pariste yaptığı son müsabaka.. 
da. rakibini kolaylıkla yendiğini yaz. 
mıştık. 

Bugün gelen Fransızca gazeteler, 
meş,hur dünya şampiyonundan sitayiş. 
le bahsetmektedirler. Ezcümle Entran 
sijan gazetesi, bu büyük maç hakkın. 
daki ihtisaslarını şöyle anlatmaktadır: 

"Diln akşam Londos kendisinden 
dünya şampiyonluğunu almak istiyen 
Polonyalı rakibi Novinayı tam mana
siyle ezdi. 

Rakibinden daha kısa boylu olması. 
na rağmen bir kaya gibi sağlam olan 
bu mtithiş adam. yalnız seyircil~ri de. 
ğ_il, fakat Polonyalı rakibini bile hay
retler içinde bırakan seri hamlelerle 
güreşti. 

Doğrusu Novina rakibine pek hafif 
geldi. Buna rağmen Londos onu istih. 
faf etmedi ve sonuna kadar güzel bir 
gürC'ş yaparak birçok oyunlar göster. 
di. B:Ihas~. a~ağı yukarı bütün rakip 
lerini yendiği mc~hur "aeroplan splin,, 
ya.ni tayyare oyunu dakikalarca al
kışlandı. 

Londos tam manasiyle büyük ve 
emsalsiz bir şampiyon gibi güre§li; 
üç çeyrek saat süren ilk de\Tede raki. 
bini adama1<ıllı yordu. Maamafih No. 
,.;nanın da .. . ta kl...şı büyük bir muka
vemet gösterdiğini söylemek icab e. 
der Elinden gelen her şeyi yaptı, fa. 
kat harikulade bir insan karşısında 
IJundan başka bir netice elde edilemez 
di. 
İkinci devre başladığı zaman, herkes 

neticenin ne olacağını biliyordu. Nete
kim öyle oldu, hem de bir yıldırım sü. 
ratiyle ... Londos, Novinayı kafasından 
yakaladı, görülmemiş bir tutuşla kolu. 
nu kıvırdı, onu bütün hızıyla yere in
dirdi ve Uzcrine çıktı ... 

Bu ikinci devre tam bir dakika sür. 
tnüştü. 

Fransanm en bUyük güreş mütchns 
sısı Öjen Mandron hayranlığını gizli. 1 

lC~RIDE: 
• lıtıı.blblerl cemiyeti genel sekreterli. 1 

ı:-ı .ı j .ı . Altı aylık kongremiz 24 ağustos 

937 ,,a,ıı gilnU akşamı saat 18 de aktcdUec'!. 
ğlnc!e:ı aza diştablbl arkadaşlarımızın o gün 
Cağa'oğlundakl Etlbb:ı odasını teşrifleri rt. 
ca olunur. 

• İnhisarlar idaresi bütün tuzlaları ıslah 
edecek Ur. 

l/o Şlrketlhayrlyenln Haliçte yaptırdığı 75 
numaralı vapuru bitmek üzeredir. Şimdi 76 
numaralı vapur kızağa konulmuştur. 

* 11' daire.sinin ne şekilde c;:a!ışacaıtına da.. 
ir talimatname v!IAyete gönd~rilmiştlr. 

Jt. Vali vıı belediye reisi Muhiddin Ustun. 1 
dağ c;:arıambe. g{lnll !iehrimlze gelecektir. 1 

* Avrupııda tetkikat yapan gUmrUkl"r 
umum mUdürU Mnhmut Nedim şehrimize gel 
mlşUr. 

ılı Devlet Dcmlryollnrı idaresi yaptığı bir 
bm!rn~ l!rr~ _ M~t:.t}'S. ':'e bu k"!'e inşaatı 
biten ÇeUnkaya • Hekimhan kısmmdıı.ld 

Kayapmar, Akgedlk ve Hasanı,:elebl lst.M. 
Yonlıımım 18.8.037 dl!n itibaren mUnakıılAta 
açılacağmr .,. mı tarihten itlbaren Sıvas • 
Malatya. arasında herg{ln yolcu trenleri 1§11. 
:ye«ğinI ve Ankara • Diyarbeklr yolculuğu. 

yemiyerek onu hararetle tebrik etti. Havacıhk Loı:ıios harikulade bir insandır. U
fak boylu olmasına rağmen son derece 
kuvvetli ve seridir. Rakibine hiç bir 
"tutuş'' fırsatı vermiyor, buna rağ. 
men en küçük hata ve fırsatlardan is. 
tifade etmesini çok güzel biliyor. Ga-

Ankaıa kampındaki 
gençleı muvaffahigetli 

llfuşlar yaptılar 

yet dürüst güreştiği halde çok mües. 
sir ve son derece ıstırab veren tutuş. 
lar yapmasını herkesten daha iyi ya
pıyor. 

Londosu, Deglan ve Dan Koloff kar. 
şısında görmek cidden enteresan 
olur. Esasen Londos, dün yap
tığı bir beyanatta, dünya şampiyonlu

ğu unvanını hangi bir güreşçiye karşı 
müdafaa etmeye hazır olduğunu bil. 
tlirmiştir. 

Ankara, 13 (A.A.) Hava Kuru
munun İnönü yüksek yelken uçuşu 

kampında temmuz ayının beşinden 2 
ağustosa kadar planörlerle uçuş yapd
mıştrr. Kurumun 5 temuzda işe başla
mış olan Ankaradaki motörlü mektebin 
de dün ve bugün 11 genci~iz motörlü 
tayyarelerde de yalnız başlarına uçma· 
ğa muvaffak olmuşlardır. Bu gençler 
şunlardır: 

Abdullah Ertun Abdullah Karacao
va, Navruz Ergök, Ahmed Gudsen, Ta 
hir Yalçın, Korkut Bayülken, Bayan 
Yıldız Uçman, İbrahim Altay, Necip 
Tulgar, Ahmed Arıkan, Abdullah Ef 

Sovget Rusgada 
Bisiklet mukavemet yarışı 
Moskova, 13 (A.A.) - 2534 kilo

metro uzunluğunda Moskova • Kiyef -
Minsk. Moskova bisiklet turu 128 Sov 

yet bisikletçisinin iştirakile dün baş

lamıştır. Yarış üçü istirahat olmak ü
zere 17 gün sürecektir. 

Karnera 
Tekıaı boksa başltyor 

L Mdos nıcJlıtır tayyare oyımıoıdan 
sonra rakibini yere scrcrkc>ı 

nun, Kayscrl • Sıvns • 'Malatya yolu üzerin. 
den temin edileceği blldlrUrni§tlr. 1 

• İzmir panııyın 20 ağustosta ~·l!k!I 1 
İsmet lnönü namına İktisat veklit 

1 CelA.l Bayar tarafından açılacaktır. 
-\!: Kangal kazasına ıılt bir kamyon Siva~- ı 

tan yol nlarak Kangala giderken Oluklupı. 
nar mevkllndc bir virajı döneceği sırada 

uçuruma yuvarlanmı§tır. lki kişi ölmUş Uç 
kl§i yııralanmıııtır. 

ltr-T~'tl ... ~.., ..... _ 
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CUMARTESİ 

ACUSTOS - 1937 
Hicri: 1356 - Ccmazlyela.bır: 7 

Oiinl'şln dıığtı:tıı Gllnl'Şln hatı,ı 1 
ll,09 19,11 

Vakit Rabah Öğle İkindi Akşam Yatsı lmsal 1 
3,32 12,10 ıs,ıo 19,11 20,55 3,a 

Bir vakitler büyük bir şöhret ka
zanmış fakat sonradan müthiş mağlu
biyetlere uğrryarak rinğden çekilmek 

mecburiyetinde kalmış olan insan az
manı Karnera'n1n tekrar boksa başlt
yacağını Avrupa gazeteleri yazmakta
dırlar. 

Karneranın ilk maçı bu ay sonun
da, ltalyarun Ankoua ~ehrinde Gerst
grasser isimli Alman yumrukçusile 0 • 

lacaktır. 

.Y. Son )irml dört saat zarfında §ehrtmJ?:. 
de beş tifo vakast görO!mUştUr. 

OIŞARIDA: 
~ Vlyanade. HiUerin ''M&yn Kamp!., Is. 

mindekl kitabını aatan kitap dükkAnlanna 
ka!'§I yapılan tecavüzün bazı vatanperver 
cephe nuı.htllleri tara.tından tertip, ihzar ve 
tatbik edildiği anl&§ılmıştrr. 

:t. Kahlrede Musld mahallesinde büyük bir 
yangın çıkmıştır. Yangm geç vakit hl!A. de. 
vam etmekte ve bUtUn itfaiye teşkilltı çaltı 
makt.aydı. Daha geceyarısmda Uc;: bUyü:.t 
mağıu:a tamamen yannu§ bulunuyordu. 

:f. Romanya. ana krallçesl. Yugoslavyaya 
ı;ıtmiştlr. 

ılı Pravda gazetesi, DUk ve Dll§e.s de Vind 
sorun ağustoa aymm ikinci yansında Dal. 
mıı.çyaya gelerek Yugosıavenskl Lloyd I.!. 
mlndeki Yugoslav aeyrisefain şirketi idare 
komitesi. reisi Banatza misa.flr olacaklarını 
istihbaratına atfen yazmaktadır. 

:t- g lncl Edvardın geçeceği yol üzerine n'I. 

velverlnl atmış olan ~orgc Andre Macma. 
hon, 12 aydan ibaret a!Jr hizmetli mahkQmt 
yet müddetini ikmal ettikten sonra dlln ak. 
§O.m serbest bırakılmıştır. 

At yarışları .. ·~ 
Yannki koşuya memleketıı111ıt 

en güzel hayvanları 
iştirak edecek 

At yarışlarının dördüno:.i haftası ya
rın ki pazar giinü yine bennutad saat 
15 de (Veliefendi) de yapılacaktır. 
Çok zengin bir proğramı ihtiva eden 
pu yarışlarda bilhassa iki klasik yarı~ 
nazarı dikkati celbetmektedir: Birinci 
gelecek ata 83S lira kazandıraca.1< <lan 
üçüncü yarış, iki yaştaki yerli trıgiliz 

taylarına mahsustur ve memleketimiz -
de ilk defa olarak yapılmaktadır. Ye -
ni nesil hak!..:ın.da bir fikir edinmemize 
yarıyacak olan bu yarışın cidden gt.:~el 
olacağına şüphe yoktur. 

ördüno:.i y:mş ise 850 liralıktır v~ hu
na memleketimizin en güzel atları i~ti
rak edeceklerdir. unlardan maada 51 O 
liralık mükafatı bulunan ikinci yarışın 
da çok heyc.;anlı olaeıığr nıuhakkctktır. 

Hülasa, yannki yarışların çok ~üzcl 
olacağı ve büyük bir rağbet göreceği 

kuvvetle tahmin edilebilir. 

Birinci yanş 
Yerli yarım kan ve halis kan Arap 

at ve kısraklanna mahsus sabt ve ka • 
zanç hoıusu. 

(Mesafe: 2000 metre, ikramiye: 
190 lira). 

Şükrü Koçağın Vuralı (Abdu11.ıh), 

Ahmet Bozun Benli Bozu (Mecit) . Ta
lat Çeviğin Sarı Kuşu, (Davut), F.min 
Durmuşun Ünlfü:tJ., Recep Özç~lijYin 
Ceylanı, Sadı Oktenin Canı, Bulut ve 
Çetin. 

Buraya i~tirak C<ien hayvanl::ırın 

hemen hepsi bu sene yarış kazannıış • 
dır • 
HABERİN favorileri: Sarı Ku'} ve 

Benli Boz. 

ikinci yarış 
Dört ve daha yukan yafta yerti ya

nm kan İngiliz at ve kısraklanna mah-
ıus. 

(Mesafe: 2400 metre. İkramiye: 
510 lira. 
Mareşal Fevzi Çakmağın Baybt.rtu 

(Filips), Rüstem Yörüğün Ayharu (Me 
cit), Halim Alatepenin Borası (Abdul
lah), Salim Temelin Ceylan 103 il 
(Tahsin), Salim Temelin Mahmuresi 
(Davut), Fahri Atlının Andre B•ıdini 

(Küçük Abdullah), Ahmet Azaklının 
Semiramisi (Hayri), Mehmet Çelebi • 
nin Olgası (İdris), Nazif Aatahayın 
Mavzikası, (Hakkı), Fikret Adlinin 
Yükseli. 

Bu en kalabalık yanırn çok b'!ye -
canlı olacağı fÜphesizdir. Bayburt me
safesi Üze-rbdedir, Ayhan, Mahmure, 
Mavzika, Andre Budin iyi atlardır. Di
ğerlerini de ihmal etmemek lm111dır. 

HABER'in favorileri: Andre Bu1in 
ve Mahmure. 

Üçüncü yanş · 
iki yatındaki yerli İngiliz erkek ve 

di~i taylara mahsus. 
(Mesafe: 800 metre. İkramiye 95 5 

lira. 

Pren!ı Halimin Romansı (Harvat), 
Ahmet Atm:ının Esini ve Özdemiı i ve 
Fevzi Kara Osmanın Floryası (Davut) 
ve Şipka (Kamil). 

"", 
Bu yanıtalri ha~~ 

ilk defa koıtukları içdl PIJlll";J'. 
bilmemize imlcan yoktUI'• ~ ~ 
hur İngiliz aygın A~ ~ 
dur. Diğerleri de en I~ ;.,: .. ;j 
tiıtiren Onikıin yavruJ-11~~ 
memede; çıkııın, ~-
abn peıindeki vaziyebD 
antrenmanın büyük 'bir;::;.; 
duğu için bu bet_ at~_ ... 1it • 
yarııı kolaylıkla ~ 

(Bayram). • ~ 
HABER'in favorileri 

Florya. 
Dördüncll yat'lf 

Oç ve daha yukan ~ 
lngiliz at ve kısraklaJ'lllll 

(Mesafe 2100 uıcoae. 

lira). ·.ı ( 
Prens Halimin N~ı JfiliJıt>-> 

Ahmet Ağanın Dalyall ( ., fl!I 
Temelin Girgini (Bayraı;~ --~ 
nan (Davut), Burhan _.ftlO ~ 
(İhsan) ve Asım Çır~, 

Prens Halimin ,.._ 
11 
~ 

yarı§& giremiyen meth;; aı2 
olmak üzere, memle&c• ~ ~ 
iyi atları bu yan'9 • ~ ~ 
Maamafih yarışın Nofltl - ~ 
da paylatılacağı ve h~ 
rakibin, Salih Temelin , 
muhakkak gibidir. ,ısdl ı(I 

HABER'in favorileri J) 

vis. f ~ 
Beşinci yat' ~.,-ti' 

Yanm kan ve halis kldl .J 
lanna mahsuı. ~ 

(Mesafe: 1800 metre. . _,İ 
lira.) ._...s ~~ 

Talat Çeviğin SarıPJ(, ıl"' 
Staöznazrn Halesi csab' A 
İnciır.i (Pol).. ~ ~ 

Her üç abn da 60 f8I' ~~ 
bu yarıım, eğer ilk yarsı,_~, 
mazsa Sanku, tarahll ... ~. 
laznndrr. KendisİD~~ 
kibin inci olacağını •• ~ 
HABE~'in favorileri· ~ 

ci. Fuat ı,ıl 

1 
fı 



14 Atu ? 
STos-1937 ======~===========H=A=B~E~R~=~k~ş~a~m~po~s~~S~I============~====~~==~===~::=====-===~~====~== 

. 'lUnan Erkanı ıstanbuı Japonlar Şanghayı 
ti konuşuyor ~ b l d 1 
~ ~yr, ~~iye Reisi g e 1 d i -Hoş gcldi~~:g~:~~:.!. ::;~i~şı yak m ag a lanau''zerşl'ne Jnpo~gambo~arı ~~ 

'4\ --.ı,. ladı c: ..... .,..hay, 14 (A. A.) - Japon baş- 1 JJ 
ı...._, 'e 'llıUtt"fk vraıannda bulunmak Avrupa trenlerinde heye tın bulunma.dığt " .. ı:.-'"!ı 1 1 d 
.. , l't•· • Şaşkın şa~kın yüzüne baktığımı go kumandanlıgvı Çin askeri müesseseleri lere ateş açmır; ar ır. 
~' ~ .. ı,rı , nıernlekeUcr erk&.nı Toro.tla gelecekleri anla§ılmı~tır. 

1 

• \'~ ıllıııl§tar~ı:cyttıert ııchrlmlze gel- Dost trakm heyeti • meşum suikasttf'n rünce izah etti. civarında oturan ahaliyi buralannı bo. Çin tayyareleri Japon bahriye müf. 
L. l: l>ap or.ıuau E: sonra. _ general Hüseyin I<'evzl, Binbaşı Nıı- - Ben buranın sahibiyim!.. Nasıl şaltm1ya davet etmiştir. Bu davet Çin rezesinin karargahmı bombardıman et 
JI h ~~osuıı rt~~ıharbfyo reisi Gene- reddin Mahmut, önyUzbaşı Refik Ari! ve beğendinizi mi plajıınızı?!.. mahallelerinin Japon harb gemileri mişlerdir. Japon harb gemileri de 

la~~ tt1al'lıııJa U 'altında olarak Trak- teğmen Cemal Cemilden mürekkeptir. - Plaj fena değil amma, halk sok tarafından bombardıman edileceği SU- Woosung'un kalelerini bombardıman 
ttı 'Ytu buluna k t' 01ln laat ı:ı tacaR otan Yunan Vekiller manevrada ürkek .. Fotograf çıkarmağa bile lcor - retinde tefsir edilmektedir. etmeğc başlamışlardır. Çin tayyarele-

R'e! ... ı oınanya vapu-ı 1 n""••t •- ba ı k ı ku lar T t 1 · d t kt d'r Bey ~-"<I; or%_ ... , ~Ur. ı ""6~ os.... ş ıyaca olan manevra ara ror · op a eş erı evam e me e ı . - ri İngiliz konsoloshanesine 200 yarda-
11.t~ l>tıı.._ arı Ccneı K bütUn vekiller de davet edildiğinden Vekil. Genç plaj sahibi, bu sözlerimi d'.!yun nelmilel imtiyaz mıntakasmın Huçeu- hk bir mesafede bulunan Japon ami. 
,,~, l~'"'l>08U.ıı ~ Urmny başknnı ler btanbulda toplanacak ve oradan Trak. ca adeta yerinden fırladı. kollarını aça - nun §İmalinde bulunan kısmi Japon 
t ~~ cı ı,.. _k"hı kanlığında, Gen<>! yaya gideceklerdir. Yalnız CelAI Bayar, pa. ral gemisi İzumo'nuıı üstüne birkaç 

1 ıı. _. ~ -· O<!n rak: kıt'aları tarafından muhafaza. edil. 
r..~dakı. eraı Melisiııos nayın açmak için lzmlrde l<alacaktır. bomba atmı.,lardır. Fakat bombalar 
·"'ll 'i ...., binı-·-· v _ imkanı yok, imkanı yok .. Burada mekt-~ir. '" .__ · ııııan ,._ """9' n.orozlsden mu I h l 1• ı..-u • d k ı h · 

~ ~ttııııııa ce:ı~~eu nhtımda Mareşal ran eyet yarm ge ıyor kaçmak şöyle dursun, herkes fotoğıa - Ş:ınghay • Vusung şimendifer hattı ne gemıye, ne e onso os aneye ısa-
k-'11 taı Aıı Kurmay ikinci ba§- Trabzon 13 (A,A,) - Iran asl<erl heyeti fının gazetede çrkmasına adeta teşne - boyunda yangınlar devam etmektedir. bet etmiştir. 

l' "'llluı._ ıı:ı GUndU dün ,şehrimize ıerniJ \'ali, alay komutam B d ç· k t' 1 d · •o-°l'ıı. ""il "'ekııı • z, btanbul dir. diye israr etti. 72 santimetrelik ı· kı· batarya şimal is- un an sonra ın ı a arı emır;y 
~lr l<orgon . belediye rei:l tara.tından 30 kilometre mua. 

~- ~eı.... • Cl!neı eraı C~mıı Ca- Fazla mu"naka~ etmftdı'm. Yaln:z: b b d t kt d' lu hattını <>arka dogrw u katetmı'ı:ılerdir. ~ k......-·~ v l<urın fcdekl Maçkada ve ıuıker tarafından i<aqı_ :r- " tasyonunu om ar ıman e me e ır. "' ,. 
te .~ııuıı •. tYııcı O ay Yar~kıuıı ıanm•atır. Heyet valiyi, mevki komutanmı, - Şu ceketimi rıkarayım da, lıiraz Zırhlı otomobillerle orada duran Ja. ~ l t'-f -.ııı 'I'utg nıver, lstaııbut Mor. ..,, x Chapel mahallesinde bir yangın çık 
~ •. ' I>..... tltaltııe ıne:eraı İhsan llgaz V•} belediye); ve Soğuksudaki Atatürk köşkünü dolaşalım, o zaman gözlerinle görür- mıştır. Yangının bütün maha11eyi tah- pon kıt'alarına mecbur olmadıkça a -

te§ etmemeleri tcnbih edilmi§tir. 
Çünkü burada vukubulacak bir çar
pışma. Japon hatlarının gerisinde bulu 
nan binlerce sivil Japonun bayatını 
tehlikeye koyabilir. 

"ll llı~~oı ll\UdUr ur edilen mihmandar_ :>.iyaret eyleml§tir. Heyet bugün Aksu vapıı. sün, dedim. rib etmesinden korkulmakta.dır. 
l tr~tgıı._ ınunvtni Kudret, Yu- rıle lstanbula hareket edecektir. "neş dakika sonra, ceketimden, PP -
~'1tıı ""it,\' -rı, ba.§k r ~ Çin tayyarelerinin faaliyeti 
~~'t lıntıı aı .. _ onso1osu, konsoıo~ Çeteciler şama insan ka ası kamdan, mayo çantamdan, kurtulmuş Şnaghay, 14 (A. A.) _Çin bombar-
ı..:~ ltr, -ı;ernuıten tarafından st d • 1 ' l\ıı.ı gvn erıyor ar olarak plajın içinde dolaşmağa başl:ı - dıman tayyarelerinin Japon imtiyaz 
·' otla dlter ını Jı.tlnada çıkM Katimerlnl gazetesi yazıyor mıs.tım. mıntakasrnın merkezı· u"stünden uçma-

''rııı._·. Çıı.._ ""4e.,.11k llaflrlerln zev _ -
,:'flit -~it tıı'·-- eden Bayan MUmtaz ··Türk ordusunun Trakyad& yapacağı bü. İlk anda ilaşıma gelen vakalar yü -
k ..... • --.ılr bay 1 uHk manevralar huawıi bir a!Aka ile beklen_ -d • ·· k k 1 t B 'ı :"fttııa._ an ara buketler "'w zünden a e.a ur e o muş um. oy -

~~ _1._ mektedir. Bu manenalarda kom,u ve mUL 

~"'""'tn "lln numda asılı duran makineyi bir l':irli! e-
l.... · " dUz tefik memleketin kuvveti ve ordu8Ullun hari 

~ ~~ oea •·•- maıyoU erklnı lime alıp. ::esim çekmiye cesaret ede -

Kızılayın 
eğlencesi 

Ak denizde 
korsanlar l:4t llıUt ~Pııru t -...ı;dfm ettikten ııonra, kalar yaratm&.#a olan istidadı bir kere daha 

lıt 'tur~ llııktr erketrnlşlerdlr. Rıhtım tebarUz edecektir. Manevraların kal't b{r miyordum. 
, ~ taı.~ ve 'l'u reBtnl ael&.ıru ifa etmiş muvaffaklyetle neUceleneceğinl önceden kes Yanımda yürüyen plaj sahibi i~e: 

btr ıı..ı;cıa '1h!Jnı.rk marşlarını çalmış.. tirmek muhakkaktır. Yunan zabitleri ve bU. - Haydi ne duruyorsunuz, baş~a -
l<Uueaı da toplanmış olan ke. tün Yunan ahalisi doat Türk milletlnin ordu- samza diye başımın etini yiyordu. 

Bıı ahşam zengin 
pı ogı amla yapılıyor 

Meçhul tahtelbahlr
Jer yeni bir 

taarruzda bulundular ~~'ı Ziyallıltaftrıcrı nlkt§lamıştır. ıunu teklmUI ettirmek için sarfettiği gay_ Nihayet mecıbur oldum, evvela bir 
ı.. ' l' tr Caı retler retleri bUyük bir memnuniyetle takip et.. · · ·· 1 ııı· '"ıı~ ata rtb•· kötede aessız scssız oturup gune~ e -

~h~. la o•- "'ltltndan t b'' mekte ve milli hUkOmetln ilk bUyUk netice. ""'Oet ı. ...,Jitıc 0 omo 1•• nen bir grubun yanına sokuldum. Ma-"'°' "'tll"e.tıat ı;ltınJgler ve oradn !er vveren asil tetevvUk Msslnl bir defa dlL 
>'tııa etUktc ha görmektedir. kinemi kaldırdım, ayar ettim. Tam bu 

' it,. giderek n sonnı. Dolma.. 
~~ı .,.~e bııttbarc ~efterı mahsusu im. Bu aayedc TUrk _ Yunan askerleri Balka.1 sırada grupta birdenbire bir kıpı.da -
~ l tı1tr,~li Ve la~ orgeneral Ammt. Antantının diğer askerlerile birlikte Yakın. ma oldu. 

llllirıı· ot~ıe dOn buı komutanını :ti. ~arkın sulhun& hizmet için en iyi bir kuru- !Çimden: 
lZj a lllll§ıerdtr. mu te§kll etmektedirler. TUrk askerinin ö_ _ Ha, bunlarda ic:in farkına vaı dı -
ı>, Yni a·ı :ır )\,,~ g.__P~oe. •aatl eden sayarız nümU:ı:dekl manevraları bu kurumun ~lhtin ]ar, kaçıyorlar, diye bir hazırlanı -

~ ._le,.., 18 d p ha.kiki ve mUsbet koruyucusu mevkllnde ol-
~ lı\ıJ '""ertıu 0 orapalasta yordum ki, iş bambaşka bir şekil aldı. 
~' 'I'tlr~llotur· kabuı ederek ıu be- duğunu lsbat edecektir.,, 

te.ıı.._" hU1ttızn • Karşımdakiler kaçmak §Öyle dursun. 
~~<le b tUn1tı bl bilakis kendilerine poz vermeğe uğra -

~~ ~e Ue ~~ kabuı:e~~~;t~:s:~~ Denizaltı gemilerim iz şıyorlannrş. Bu vak'a cesaretimi ıırt -
~flıııt~eyı lk:~~ doııuukıa bağlı_ Yeni iki denizaltı gemimizin Haliç terM- ttrdı. Ve garip şey, bundan sonra ki -

r~ ' <len ~ı 'Vatanımız saya. nesinde in§aııına b~lanmaııı münasebetile min yanına sokuldumsa rahat rahat 
ll....""ll h-, mu ..... _ lY&rak en ıon Yu. ah H 1 büyük i ld A l '1\ı, ~.ltı ... ~ cu bu aab al çte meras m yapı 1• resmini alabildim. rtık talihim ~çı -
ı.~~ı.'\~ c Ve TUrk tnburreiısinlz Ata. 
·~~ 1

•'· · 1 ~'"41 bUkfıtncllno ka.rş: 
~\"'ıt. ~ 'hıı an ı.ı • .,.,,,. t': "ı,~ ;ıen &ayanz, c;ilnhfi 
~it ltı~lc. ~ 'il~ Unan Orduııu namını. 
'Jı.. o~,~~ ~ Yada Ya "'ll<la, 

1 
"4llıı Zl Pncağı mancv _ 

ltn. · ıa~ ~ ~ ltı..!areurnız kahraman 
"-~~ ~~ ., ... ctu . 

e bıt ~ ettirdi Deflerin ldarcsı 'Ol' 'te d b ğl terakki ve in ki . 
' lı:, a a ve Yakından takdire 

~~~tq,_~lt ~f 
~~bt)': o~arak J;ellyorıım. Kıy. 
~\.~ bt:,-, ttc;~n &en eJainız Mareşal Fev. 
-. 11<1, .... ~ı.ı,rtnı e BUkreşto Balkan "r 

1 •oı!tat n l;,U k . p tılııılltt k lııYın ra ile yaptı~mıız 
~ ''Ral\ llııt., CU!e tanımak §er.-CI . 

>'•u~t~l'ı\ıar "e Irak h 
lıt>ttı cı~ °b\ı <!a buı11n eyet1eri 

lııı lla tl!n lch;cak P:fgan ve trak ·1r. 

l t il ~hah ekıııır:~e &clecektır. Efgan 
'4 l c bcklenml• fakat 

ll " ,,. 
~ ı b 8 Ybolan 

ltrı:ı :r~t. t 3 a 1 U er 
'ııl~ t~da (A .. \) 
lltr il b ld~ ~ilYboiın; Birçok zabit
llt ~ llc~ · 1ttlr-.clct d' ı ol<.lukları Mu-

it 1,.. ır s c ır B 
1 ~ "'lk._, ıtlcının .. 

1 
: Unların Gc-

q; htı 'tbttcıı ıncs• 0

1 
Umu ile neticele-

ı ı., c"t u ola k' 
""llllıiıı " cıı dola n ıtnse ler o-

Cdiltncktt· ka~mış olduk-
ı}-<ıııa lrakt dır. 
"'111iıı ,.~"· ı 3 - a Silkunet 
~fı.._"t\t)j h Irak Erk~ 
\ t ... llat 

1 
alclcında h a:ırharbiye re 

larcır a 1tıaınaın cnüz mütemmim 
ı..... ıtıda l§tır M 
'\\rjk 1itktı!'\ct hü .. emlekctin 

l\lUrıe kumfermadır. 

M!b~:--~- ıl 
:::-· - -

Haliçteki tersane bayraklarla ıUslenmiştı. 

Davewıcr motör ve aandallarla. akın ediyor
ıarar. Bqvekll brnet. J.nbnu ae ııaat on tıu_ 
çukta köprünün Haliç iakeleslnden moUSre 
blnml§~ HalJçte bir tent1.zUh yaptıkta.n sonrıı. 
:ıaat on bire çeyrek kala Ka.ınmpaııa teraB
neslnin taşkızaklar mevkline vıı:nl olmu§, 
burada ukert mera.simle kar~ııanmıııtır. 

Başvekil memnun ve bcşuııtu. KendUıinl 
kar§tlayanlara llU!at ellikten sonra hazırla. 
nan mevkie gitti. B~veklle Milli Müdafaa 
vekili general Kuım özatp,vali vekili Şükrü 
Emniyet direktörU Salih Kılıç, çok kalabalık 
mübendia ve zabitler kalilesl refakat ediyor 
du. 

Alman müessesesi müdürünün 
nutku 

Deniz gemilerinin yapılmasını taahhUl e•
ml§ olan Alman mUeııseııeıl direktörü b'r 
nutuk söyllyerek şöyle dedi: 
"- Türkiye cumhuriyeti hUkQmetJ iki 

denizaltı gemisinin yapılmaama bizi ınemuı
etmekle mUeııaesomize büyük bir ıercf ver -
miııtır. 

T11rlt b~hrlyeslııln 7:S ııenedenberl metrilk 
bir halde bulunan bu eski mühim tenıane
sine bugUn bu gemilerin ln§asma bll.§l&n
mA.kla tekrar kavu§tuğu ~ik&.rdır. Şirketi. 
mlz burada bu işi deruhte ettiği zaman yal

nız kendi bilgisine ve denizaltı gemileri in
şasındaki tecrUbeslne güvenmedi. Ayni za... 
manda burada çok kabiliyetli Türk i§çllert 
bulabileceğini de tahmin etti. 

Denizaltı gemilerinin ınııa.sı yalnız kuvve• .. 
li malzeme kullanmak ııl değildir.Ayni za... 
mRnda büyük bir lfç!Hk dikkatıne ihtiyaç 
hiuettirir. Burada geçen kısa :z:aman içinde 
tcına.s ettiğimiz bUtün Türk işcilerl bize 

· yUksek kabiliyetlerini göstermiş bulunuyor-

tar. 
tnııaatm bundan ııonra devam edecek kts_ 

romda perÇlncl ve teraane i~çisi gibi müte
haıı.sıs işçileri de kolaylıkla yeuııtıreceğlmi- 1 
zı tahmin ediyorum. 

Türk l~çllerinln bUyUk kabiliyetlerini bu-
rada hUrmetıe ııell\mlar, Atattlrke, Türk 
mıııetıne tazimlertml ııunarım . ., 

Bundan ıonra kızak Uz~rinde bulunan o_ 

i 1 bir .ar levha kordu ve lııtik_ murgaya v ne; e .. b 
' lll ma.rft çalındı. MUtealdbtn daveUller U-

feye çağrılarak ızu edildiler. 

• • • 
Burada yapılacak denizaltı ~emil~

rinin boylan 90 metre. aüratlerı demz 

üstünde 20-22 mil olacaktır. 
Tonajı deniz üstünde 900 tondur. 

Buna İörı Dumlupınar denizaltı iemi 

mizden biraz daha büyüktür. 
Bugiln inıasına başlanan leniraltı 

gemiai on ilç ay sonra bitecektir. 
İkinci deni.zaltr ıemiıinin omurba11 

~ bir ay ıonra kınğa konacaktır. 

mıştı. 

YARINA· 
gelir?. 

(Ml)badı yann) 
HABERCt 

Salacak plajına ki...,,ler 

Suriye lstlklAle 
layık görülmüyor 

( B~ tarafı 1 incide) 
Şam, 14 (Hususi) - Vatani çct:leri 

Amude.de yangınlar çıkarmışlardır. Şe

hir alevler içindedir. Üç Fransız tay -
yaresi bu mıntakaya gelerek çeteler ü
zerine bombalar atmışlardır. Franstz ve 
Ermenilere müzaheret eden Amude çe
tleri reisi Said Ağanın başı Vatani çe
teleri tarafından kesilip Şama göııde -
rilmiştir. 'Otuz Ermeni üç Fransız ne -
feri öl.dürülrnÜ§tı:ir. Bir Fransız zabiti 

de ağır yaralıdır. 
Vatani çetelerini idare eden Şeyh 

Ahmettir. 

isyan nasıl çıktı ? 
İsyan çık.ın havalidc Amude nahiye

sinde Fransız taraftarı Ermnilerle gay
rimüslimler, Vatani partisi taraftan o • 
lan Araplarla ötedenberi gcçinemiyor

larmış .. 
Aradaki zıddiyet son günlerde bir -

den bire artmı~. nihayet iki tarafa men
sup bir Kürtle, bir Ermeninin kavgası 
hadiseye sebebiyet vermiştir. 

Kavga Ü'Zerine başlıyan gürüJti 
Fransız aleyhtan Arapların hep hirrlen 
Fransız taraftarı Ermnilcre hücum et
meleri ile büyümü§. isyan haline gelmiş 
tir. 

Asiler hariçten kuvvet gelmesine 
mani olmak için bütü telgraf ve t'!le 
fon tellerini kesmişler, isyan mıntJka -
sına kimseyi sokmaclıklarr gibi mıntaka 
dan da dışarıya kimsenin çıkm:.s•na 
rrt"i.saade etme:nişler.dir. 

İki Ermeni Kamışlı kaza mcrke:ine 
giderek oluo lıiteni bildirmek iste:niş -
]er, otomob:ıır. kaçarlarken asilerin ~te
şine tutulmu~lardır. Bunlardan biri öl
mü,, diğeri kaza merkezine gidcbi!miş 

tir. 
Bir yandan bunlar olurken, bir yan

dan da nahiyedeki ermeni evleri yağ
ma edilmiı. ate§C verllmi§tir. Kaza~an 
isyan mıntakaıına -gelen askeri kuuvet 
ler muvaffak -0lamayınca tayyareler git 
mis bunlarda bir sev vapamamı~tır. fki 
ta~fın rayiatı mUh·;~dir. Ermnilcr is

yan mıntakasından Halebe kaçıy.:>rlar. 

Eminönü Kızıl 
ay şubesi menfa -
atine tertip edilen 
e~lence bu akşam 
çok zengin bir 
proğramla• Tcpe

başt belediye bıtll -
çesinde yapılacak
tır • 

Bunun için bir 
çok hazırlıklar ya
pılmış. Avrupa -
nın tanınmış tazı 

varyete san'at -
Wirları şehrimize 

vlbedilmiştir • 
Bunlar meya -

,nında Amer.kada 
(Uçan Adam) na
miylc maruf D:>n -
del Monte ile 

(Dans Kraliçele
ri) lakabını alan 

"Uçan Adam,, güzel Dona Te -
rese ve Konçita da vardır. Bu artistler 
Viyanadan otomobille şehrimize gel -
mişlerdir. 

Bundan ba~ka, Peşte opereti balesi
nin en güzel san'atkarları olan I.iya 
Klara, Anni ve Goldan müteşekkil 

heyet te şehrimize gelmiştir ve bü:•ük 
eğlenceye i~tirak edecektir. 

Diğer taraftan Paris beynelmilel 
sergisinde bir çok muvaffakıyetler ka · 
zanmı§ olan beş kişiden müteşekkil 

Leon Kremo· Kompani heyeti ve (Tek 

sesli Üçüzler) namiyle marur .. Uç Ha
beş §arkıcısı da şehrimizin henüz gör
mediği bu büyük eğlencelere iştirak c
deckler, (Suna) tangosunun genç bes
tekarı Necip Celal sureti mahsusa.da 
bestelediği yeni tango parçalarını biz -
zat çalacak ve İstanbul radyosunda se
sini sıksık duyduğumuz sevimli san'at 
kar Janın Kıc:mzei bu tangoların ş:ırkı 
larını söyliyecektir. 

Hülasa, "14 üncü gece şenliği, nin 

parlak ve emsalsiz bir eğlence olması 
için hic bir şey esirgenmemiş. geceli 
~iindüz'•::i hümmalı bir faaliyet sarfe -
dilmic;tir. Bahçe. ziyadar sütunlar. ~iz
li ı~rklar ve hüvük renki projektörll'rle 

süslenmistir. Varyeteler saat 22 de baı:ı 
hyarak ı:30 a kadar devam edrr.~k. 
b~ndan sonr~ da sabaha kadar dan~. 
ve danslar arasında yeniden mu11te:lif 
varvetcler ve herkesin de işt irak dece
ği ~ııhtelif ovıırılar yaorlacaktır. 

Şenliğe i;1tiıak edeceklerin döniişlr· 

rini temin irin her türlü vesa=ti nak

live t•min ed=ım=c:tir. 

O /oh iis_11_l_f ,-n-da 

Bir işçi ezildi 
Bugün saat on ikide Demirkapıda 

feci bir kaza olmuştur: 

Valcncia, 13 (A. A.) -Müdafaa Ne
zareti tebliğ ediyor: Dün sabah tabii
yeti meçhul bir takım talitelbahirlcr, 
Çarta.gene açıklannda.cumhuriyetçile.. 

rin Almirante, Anteguerra. ve Churru. 
ga tcrpito muhriblerine hUcum etmiş
lerdir. 

Churruga'ya bir torpil isabet ede
rek mühim hasara.ta sebebiyet vermig.. 
tir. 

3 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştır. 

Kapatılan konsolosluk 
Cebelüttarık, 13 (A. A.) - Mahalli 

makamat, asi İspanyolların Cebelütta
rıkın ba.slıca caddesinde tesis etrni 

oldukları konsoloshanenin kapatılma
sını meretmişlerdir. Birkaç aydanberi 
bu konsoloshane, kendisine bu babda 
mezuniyet verilmemiş olduğu halde 
pasaport vermekteydi. 

Paraguay da 
• zsgan 

Askeri bir konsey 
kuruldu 

A111ompsyon 14 - Paraguaym bahri kuv 
vetıerf isyan ctmiııtir; babrtyeliler hUkiımet 
merkezini l§gal edere:<, hUk11metin istifaııı 

nı taleb etmektedirler. 
ABkerl isyan §efl miralay Pardades bir 

beyanname neırederek harekAtm hiç bir al 
yaııt partinin eseri olmadığını blldirml§Ur. 

isyan durdu 
Londra ı.t - Pan::_~ayda muvaffa.kiyeUe 

neUcelen!!ll bir darbel bUkCmet vuku bul 
muştur. Ordunun talebi üzerine, askerl bir 
konsey te§ekkUI etınl§Ur. 

Halayda TUrkler 
(B~ tarafı 1 incide) · 

yüzden tazyik& ve mezalime uğra.yan bini 
mütecaviz TUrk ve bir kısım Arap, Amur.!e. 
civarında hududumuza iltica etml§lerdir, 
Bunlar tekrar yerlerine G"Önderilmek isten. 
mlpe de mWteciler yerlere yatarak: 
"- Bizi öldürün, fakat geriye göncerm"

yin,, diye bağırmııılardır· 
Bu mllltecller, hudut clvanndakl R§lret. 

lcr et'radmdandtr. 

Milletler Cemiyetine müracaat 
Antakya 14 - Çarşılar tamamen kapıılı, 

her tUrlU muhabere ve münakale kesllml§Ur. 
Sokaklarda ııüngUIU askerlerle Türk dil§111L 
nı mUsellAh adamlardan baoka kimse görUn-

mUyor. 
Türkc;:c '•Yenigün,. gazetesinin sahip ve baş 

muharriri ölümle tehdJt edildiği için gazete-
yi kapa.tmııııardır. 

MUıtemlekecllerfn uıuorta yapılan cinayet 
.... yummaları dolayıslle bü!bUtUn he. 

ıere g.,. • 
yecaııa dUşen ve canından emin olmı~an 

Yaşar ie;mindo bir işçi bir Kırklare
li otobiisünU tamir için altına yatmış, 
meşgul olduğu bir sırada yerden kal
dırılmış olan otobüs devrilmiştir. 

halk, telgrafla :Milletler cemiyetine mUracıı._ 
a.to karar vcrml~Ur. Röyter muhabiri An. 

takyaya gclı:nl§tlr. 

Londradan gelen malumat 
Londra. 13 (Radyo> - Ha.tayda biribirinl 

takip edet\.ı M.dlselerln tekerrllrU üzerine 
Fransızlar memleketin asayl§lni deruhte ııL 
mlglerdir. BugUn Antakyada makineli Fran.. 
sız kıtaatı dola§Illtııtır. Yeni bir hldieo ot. 
mamı§tır. 

Y!l§ar muhtelif yerlerinden yara. 
lanmış. hemen c;a~rılan sıhht imdad 
otomobiliyle hastaneye kaldırılmıştır. 



Btlivor musunuz "! 

Fotln şek llnde 
bir bina! 

Amerikalılar cidden sok ga. 
rip insanlaıi:hr. Hep görülme· 

miş leyler yapmaktan son de
rece hoşlanırlar. Resimde gör

düğünüz bu garip bina Ameri. 

ka kasabalarından biriı'nde in-

p edilmiştir. Potin şeklinde o. 
lan bu bina, lokantadır. V ~ rok 

büyük bir rağbet görmektedir. 

O kadar ki civar şehirlerden bir 

sok kimseler yazın buraya ge
lerek yemek yemektedirler. 

Mulyer 
komedilerini 
nasıl yazardı'! 

Fransızların meşhur Molyeri 
komcdiler:ni yazarken bunları 

dalSısma okurdu. Eğer kadın u. 

yursa, eserin alaka uyandırma. 
<lığını naza. ı itibare alarak, bir 

sok yerleri değiştirir yeniden 
yazardı. 

Bir hu~uk mllyon 
Jlra~ık bir kat 

~lbise ! 

İngiltere kralı Riıardın, taç 
giyme merasimi esnasında giy. 

mi§ olduğu bu elbisenin kiyme 

ti neydi biliyor musunuz Tam 
1600000 türk lirası. 

kırlangıçla 
muhabere 

Fransarun 

Strasburg şeh

rinde ikamet e
den bir kundu -

racı, dükkanı -
nın kapısı üzeri 

ne yuva kurmuı olan bir kır
langıcı nasılsa eline geçirmiş 

ve bir kağıt parçasının tizeri

ne: "Nereye gidiyorsun ey 

kırlangıç,. diye yazdıktan son 
ra bu kağıdı kuşun ayağına 

bağlamııtır. Ayni kırlangıç er

tesi ilkbaharda gene dönıdüğü 

zaman, kunduracı onun aya

ğında baı:şkc. bir kağıt parçası .. 
görmüı ve kuıu yakalıyarak 

hayretle ıu cevabı okumuş

tur: "Yunanistana, Nikopu

losun evine.,, 

Kaplumbağa. 
devekuşu ve 

sUmUklübUcek 
· yarışı 

At yarışı, neticesi ne olaca
ğı bilinemiyen bir yarıştır. Fa. 
kat devekueu yarışı sonu tah
min edilemiyec:ek en karış.k bir 
yarıştır. 

Avustralyada yapılan böyle 
bir yarışta binlerce kişi kahka. 
hadan katılmıştır. Devekuş . 
ıarının, domuz kadar aksi ve 
katırdan daha inatçı mahlük -
!ar olduğu anlaşıldı. • 

akla gel. 
yapıyor . 

Devekuşlarını iki tekerlekli 
hafif arabalara koşup öyle bir 
yarış yapmışlar. Bu sefer de 
ayni gülünç neticeyi almışlar. 

dır. 

Bu nevi yarııslarda neler ol
duğunu seyircilerden biri şöy. 
le anlatıyor: 

"İlk iki yanşta, üçüncü de. 
vekuşu, yerinden bile kımılda -
mak istemedi. 'OçüncU ya.rı§ta, 

bu kuş, birdenbire dört nala 
bir süratle yarışa girişti, fa. 

kat yarım dakika sonra araba.. 
sını devlı'di. Ve yarış yoluna o. 
turdu. 
Beş jokey, kendisini kaldır

dılar. Müteakiben ahıra götü. 
rüldü. Ve orada akşama ka. 
dar mihnetsiz, kedersiz ve he
le yarışlara hiç alaka göster. 
meksizin gününü geçirdi.,, 

En yavaş yarışlar 
Amerikada, dünya yarışları. 

nın en yavaşı yapıldı: 
Oklahoma şehrinde bir kap. 

lumbağa yarışı yapılmıştır. Ya 
rış mesafesi 20 metro idi. Her 
kaplumbağanın üzerinde numa. 
rası yazılıydı. Mük8.f at ise, bi. 
zim paramızla 4500 liraydı. 

Bu yarış, yarışa dahil olma. 
yıp hariçten işe karışan ve ya. 
yu kıskandıracak derecede za. 
rışa girmiş olan kaplumbağa. 
lardan daha küçük sevimli bir 
kaplumbağa tarafından kaza
nıldı. Çekirge gibi sıçrıyarak 

gidiyordu. Kurnaz sahibi para 
yı aldı. 

Diğer bir çeşit kaplumbağa 
yarışı da Amerikanın Sen Lu. 

iz şehrinde yapılmıştır. Bura. 
da da alçak bir duvarla çevrili 
bir daire hazırlamışlardı. Son-
ra kaplumbağalar, bu dairenin 
ortasına konuldu. Harekete ge. 
çirildi. Duvarın her hangi kö. 
şesine en evvel temas eden kap 
lumbağa birinci sayılıyordu. 

SümilklUböcek yarışı 
Bir sümüklü böcek yarışı da 

yapılmıştır. Uzunluğu 180 san. 
timetre olan bir cam ÜT.erıne 

birçok sümüklü böcekler ko-
nulmuştu. Maalesef yarışın bi. 
rincisi, yarıs yerine kazara düş 
müş bir kibrit çöpü ve bir 

miktar sigara külü yüzünden 
maniaya uğramışsa da, yarışı 

yine birincilıkle bitirdi. Daki -
kada on beş parmak süratle bu 
mesafeyi bütün diğer böcekler. 
den evvel katetmişti . 

Şen fıkralar 

cevap verecek. 

-Bu dağlar
daki aksi sada 
öyle güzel ki, 

Bak "Allo Al -
!o!,, diye bağıra 
cağım, tam iki 
dakika sonra 
aksi sacla bana 

- Bunda şayanı hayret lıir 
şey yok ki. Bizim köyde, yat
madan evvel penceremi açar ve 

~öyle bağırırım: "Haydi 1 kalk 
bakalım!,. ertesi sabah tam saat 
yedi de aksi sada beni uyandı

rır? 

Ahmet - Ni 
çin müteessir ol 
duğunu biliyo • 
rum anneciğim. 

Anne - ... 
Ahmet-Ba

bam sana, iste
diğin elbiseyi 

almadı da ondan .• 

Anne - .•• 
Ahmet - Yere ldüşüp, ba

ğıra bağıra tepinmiyorsun? Ben 
öyle yapınca, her zaman mu
vaffak oluyorum 

"''' ·-- 1it 1 

~.r 
sordu: 

Küçük HU -
seyin, ilk defa 
olarak büyük 
bir konsere gö 
türülmüştü. 

Eve dönü-
tünde annesi 

- Nasıl oğlum? Konser h7,. 
ıuna gitti mi? 

- Evet ama, bu vazallı nu 
zıkacılara acıdım! 

- Niçin? 

- Çünkü, önlerinde yüksek 
bir yere çıkmıı bir adam vardı 
ve onları, elindeki sopayla mü
temadiyen tehdit ediyordu. 

-

nı bitir-

- Ne güzel 
ineğiniz var. Si
ze çok süt veri
yor mu? 

-Evet ama, 

o kendisi vermi. 
yor. Biz gfrlip alıyoruz. 

Oyunları!!!!!: 

Kapıyı 
vurabllfrsfnfz ! 

Bir arkadaşı
nızla bahse gi • 
rer ve mesela 
şöyle dersiniz: 
"Sana öyle bir 
şey yapacağım 

ki, gidlp bu o danın kapısını 

v u r a m ı y a taksın 1 .. 
Sonra, bir >aston alın ve 

arkadaşınıza, elini bu bastonun 
üzer;ne koymasım, alnını da e
linin üzerine !dayamasını söy
leyin. (Tıpkı resimde gördüğü
nüz gibi). Arkadaşınız böylece 
eğilince, ona bu vaziyette, sür
atle dört defa dönmesini söyle. 
yin, bastonun ucu yerden ayrıl
mıyacak ve arkadaşınız vaziye· 
tini bozmzdan ve gözlerini asık 
tutarak dönecektir. 

Bu dört defa dönüşten son
ra, arkadaşınızın elirıdrn basto
nu alın ve doğru kapıya giderek 
vurmasını söyleyin. Göreceksi

niz ki, zavalh kapıdan başka 
her yere gidip gelecektir. 

Eğlence: 

Bu r••tm. bir k.Uc.uıde ytt}o'l• 

laoilir. Biraz sabır, dikkat ve 
düşünce gösterirseniz ko
laylıkla muvaffak olacaksınız 

Uğraşın ve yapmağa çalışın. 

- Bu anlat· 
tıfın fıkra ha
kikaten çok 
güzel, Hasan 1 

Onu "HABE. 
R,,in fıkra mü

sabakasına göndersene .. 

- Nasıl göndereyim, o:ıu 
zaten "HABER,, de okudum. 

* ~ * Bir dilenci, rıhtım kenarındc. 
hem şapkasını açarak dileni
yor, hem de balık avlıyor. Yol. 
culardan birisi yanına yaklaşa
rak şapkasına bir kuruş attık. 
tan sonra soruyor: 

- Epey avlıyor musunuz? 
- Siz üçüncüsünüz! 

IHIDD<Aye: . •• 

Yıldızlardan islı~ 
.hali anlamak il~ 

bBı ı 
Birçok vakıalar, şayaıll u~r )1 

derecede isabetli tab1JJl 11 

pıtdığını gösteriyor. 
:Nilcum Alimlerinin tahminlerine 

inanıp inanmamak sır: bir itikat 
ıneselesidir. Bizim burada naklcde. 
ceğiıniz hikAye ise bir hakikattir. 

18 inci asrın sonlarına doğru, 

Parııte Sen Marso sokağında, lhtL 
yar bir adam ikamet ediyordu. Ba.. 
zıları bu adama deli, bazıları da 
sihirbaz nazarile bakarlardı. Kapı. 
sında 13 numara bulunan ev yUk. 
sek ve soğuktu. İhtiyarın tavan L 

rasındakl odasında topal blr mıuıa 
ve üzerinde de garip harflerle ve 
anlaşılmaz hiyerogliflerle yazıl. 

mı§ bir sürü kitap vardı. 
Senelerin, belin! büktüğü bu ga.. 

rip ihUyar, lg-rl büğrü bir kollu. 
ğun içine gömU!crek otururdu.üzeri 
ne her zaman ye§il renkli bir 6lbl. 
ıe, siyah blr yelek ve kahve rengi 
bir pantaıon giyerdi. YUzU kupkı1. 
-:u ve zayıftı. Buna mukabil, mavi 
gözlerinde gayet tatlı ve zeki bir 
Jfade vardL Bu ihtiyarın adı Pyer 
Löklerkdl. 

Onu herkes, Pyer baba, diye ta. 
nırdr. Eski bir rahipti ve l 79S- ıene 

einde manaatın terketmloU. Yet. 
mi§ yaşmd&ydı ve artık hiç terkeL 
mediğl bu sefil oda.ama sığınmıştı. 

Bir gilD, evin merdlvımlerl ıert 

adımlar altında çıtırdadı, Bir el ka 
pıyt açtı ve genç bir erkek içeriye 
gtrdi. Nihayet yirmi lM-ş yirmi altı 

yaşındaydı. Gayet nahif bir vUcudıı 
vardı ve ytizU sapsanydı. Fakat u 
zun saçlarmm kapladığı alnmda a.. 
'<.ıl, zekA ve büyUktufe delllet e. 
a:u Dıı nal vard!. 
İçeriye girince sert, bir aeıle: 
- Senin, ibllsllk.lerinl dlnlemeğe 

geldim, dedi. 
ihtiyar güiümsedi, kUçük bir llm 

ba yaktı \ ~ ince, kmık bir 1eıle 

birkaç sual sordu: 
_ Hangi senede doğdunuz?. 

ti&ng1 ayda ve hangi günde? 
- 1769 da. Ağuatosun on be

oincl günü ... 
- Bu kfttıdm Uzereine, sırayla. 

Lamlnizl ve aoyadmızı yazın. 
~ç erkek, hiç aea çıkarmadan, 

ihtiyarın söylediği veçhlle hareket 
'tti ve ihtiyar kağıdı aldı ve birçok 
rakamlar yazdı, blr ıürU heııaplar 
yaptı.. Sonra dü§ilDdü ve afır a... 
ğır, oöyle dedi: 

- Doğduğınıuz gUnU yıldızların 

bulunduğu vaziyeti nazarı ltlbarll 
alırsak, iki zıtUyet kar§atnd& bu. 
ıundu:tınuz anlaşı:ır: BB.f dondUr'" 
cU bir yük1ıeli§ ve ant bir sukut.. 
Durun bakayım. Merih yıldıztnın 
doğduğunuz günkü vazlyetıni teL 
kik edersek iııtikba.Iinlzin tehllked'! 
olduğunu görUrUz. Fakat "Her. 
meıı .. bir lns&nm yükselebileceği eıı 
bUyük şahikalara yUkseleceğinlzl 

bana haber veriyor. 
Genç erkek, acı bir kahkaha atıı-

rak bağırdı: 
-- Siz dellııinlz! 
İhtiyar sakin bir s~ıııe: 

- sız büyük bir hUkUmaar olll. 
cakııınız, dedi. 

- Canım, siz söylediklerinizin 
!arkında deıtllslnlz. Ben serveti ve 
istikbali olmayan bir zabitim. Harp 
komltesl şefi Obrt tarafından. !IHll 

kadrodan ihraç edildim. Şimdi . ""'· 
ait bir aaker dahi df'~liml .. 

Genç erkP.k bu a<Szlerl sbyledlk. 
ten sonra. kapıvı hiddetle kapaya. 
rak dışarıya c;ıktı. 

Bu genç f'rkeğln hım! N11polt'on 
Bonaparttı İmparator oldu. 

timi NUcum, devrimizde de bir 
bayii rağbettedir. Bu. kUrelarz ka_ 
dar eski bir lllm1•r. Bu. ~ılrl•rlıt. 

nn ve ıemın1 hAdlııelerln tctklltlltı 

nıı. istinat eden tahmin ııanatldlr. 

Bu ıanatln astronomiden farkt 
§Udur ki, birincisi. yıldızların. arr.r. 

mızın Uzerlnde yaotı~ı te!!lrlerll• 
meııı.ııl oluvor, İklnC'lsl ı~e. '"lld•r.. 
larm fiz.ik! hıı..<ıııatarmı tetkik f'l<!l. 

''or. Bizim mııkııaı:lrmu:. t>unu mil. 
naka,a f'tmek dr.&il, fakat ,ı:-enı: n. 
kuyııculartmır.ı allkRrlar """""'!f. 
nt' ııf!T'h,. olmayan \"&klalıı.rı Mlıı.t. 

maktır: 

l\f:i§el adındaki NUcum lllmJ bir 
rahip de Katerin dö Mediçi~ Udııd 



'' .10011 Benct'in güzel bir pozıı-

IJı,. IJl ld Cesedimi yakınız ! ,, 
~t:SlJıcllta a t~z bu maddeyi konfratına koydurdu 

· bt' r ıstıe • · •ı~ 11~ 1P !art \t rının konturatlanna 
tııi ~"~ki olan ~~addeler koymaları 
~rı,~ll&<ıı Atiri ~r _haldir. Fakat Tahi-

. lıııh~n r k eı Jnuhakkak ki bu 
~11\ ~ıı ~\~ , c orları kırmıştır · • 

bj · 'Waik'k' . 
t tdildi . 1 ıde Aşk,, filmi i-

ğı ı:aınan, konturata 

şöyle bir madde konmasını ısrarla talep 
etmi§tir; "Miri Rei Amerikalı gangster
ler tarafından öldürüldüğü takdirde cc. 
sedi yakılacak ve külleri Tahitiye nakle
ailec!ektir.,, 

Birçok müzakerelerden sonra, bu 
madde konturata konmuı ve Amerikalı 
gangsterler şüphesiz Miri Rei in farzet
tiğinden ldaha az korkunç olduklan için, 
güzel Tahitili, meşhur "Tambus danss,, 
nı yaptıktan sonra, sağ ve salim olarak 
memleketine dönmüştür. 

Bing J( ı osbi 
edebiyat doktoı u 
Önümüzdeki eylUlde Vaşingtondaki 

Katolik ünüversitesi, Bing Krosbiye 
"fahri edebiyat doktoru,, ünvanı vere

cektir. 
Krosbi, on sene evvel terk ettiği bu U

nüversitenin en meşhur mezunudur. 
(Aynı zamanda iki sene hukukta da tah
sil etmişse de, imtihanlara girmemiştir.) 

Bu münasebetle yapılacak olan mera
sim, ral:iyo ile her tarafa neşredilecek ve 
merasim dört gün sürecektir. Aynı za
manda, üniversitenin reklamı için, 
Bing Krosbinin bu üniversitede okudu
ğu her tarafta ilan edilecektir . 

Yıldızlann 
adresleri 

ha Miranda: Solar Films, 78, Champs 
Ely&tts. Parl.s. 

.Mauren O'Su111vanı M. G. M. Studio, Çul.. 
ver Clty, Callfomia, U,S,A, 
Magd~ Schnclder: c / o Jean Devalde, 7S, 

Champıı_EJysttıı, Paria. 
Simone Slmon: Fox, Beverly Hilla, Cali. 

.fornia, U,S,A, 

Sylvla Sydney: Paramount. 5451 Marathon 
Street, Hollywood, Calitomla, U,S,A, 

Shlrley Temple: Fox Studio, Be\'erly HiHı:ı 
ÇAlifornia U. S. A. 

Loretta Young: Fox Stutllo, Beverly Hills, 
C&llfomla. L,S,A, 

Jan Ki~pura: Hotel Brlıtol, KUrfü.sten 
damm, Bcrlln . 

Eroll Flynn, c/o Wamcr Broe, Burba.nk. 
C&lifomle U,S,A, 

Blng Crosby, c/o Paramount, 541, Marat 
hon Street, Hollywood. 

Frcdrlc March : c/o Vamer Bros. Burbank 
Callfomle, 

Herbt-rt :Marshııll. c/o Fox Film, 1401, 

"'estem A vf"nue, Hollywood. 
Pola tııcry, {13, rue de la FRiıanderie. P&. 

rtıı. 

Tlno Rossl, l'i, bıl RkhRrci. WallAce. Neullly, 
(Franl"f"l, 

A.lbert Pr6jcan, nıe dca Dardanelleı, Pa • 

riıı. 

Filın sonu 
öpüşmelerine veda! 

\ 

" •• 

Joan Krav/ord ve Klark Geybl yeni 
filmlerinin ilv'i scıJı nesinde .•• 

Harold profesör 
Meşhur komik yeni 
biı f tim hazu lıgoı 
Uzun zamandanberi beyaz perdede 

görülmiyen Haro)d Lloyd, bir müddet 
evvel yeni bir film çevirmeğe başlamış· 
tır. Bir komedi olan bu filmin ismi 

"Profesör,, dür • 

Bu filmde, Harold, ba§mdan birçok 

garip maceralar geçen bir arkeoloji pro
fesörü rolünü yapmaktadır. 

Filmin çevrilmec•ne başlanmadan 
evvel, büyük artist bir eş bulmak mak
sadiyle birçok tecrübeler yapılmıştır. 

Gayet müşkül pesent olan Harold 
nihayet güzel Marcha Hunt'u beğen • 
miştir. V e filmi onunla çevirecektir. 

Almanyada 
sinemacıllk 

Almanya.da, senede, 80 milyon met .. 
re film kullanılmaktadır. Her sene 2 
milyon metre film sansüre tabi tutul
maktadrr. 22.955 kilometre murabbalık 
bir araziyi iıgal eden 28 stüdyo humma

lı bir faaliyetle çalışmaktadır. 1 milyon 
943.099 yeri ihtiva eden 5.302 sinema 
salonu, kapılarını halka açık bulunduru
yor. Sinema sanayiinden 52.552 kişi 

çalışıyor. Propaganda bakanlığı film 
kısmının bütün Almanya da 22.3.S 7 ıu-; 

• 
besi vaıidır. 

Yeni filmlerde bu eski usulün 
görülüyor bırakılmış olduğıı 

Son filmlerdeki aşk sahneleri yeni 

bir sinema tektiğinin doğduğunu gös

teriyor. Bu, filmin kahramanı olan çif

tin, film nihayetinde öpüşmemelcridir. 

Genç erkek genç kızı seviyor, sonra o

nu kaybeidiyor. Fakat uzun sergüzeştler 

den sonra onu tekrar bulduğu zarr:an es 

kiden olduğu gibi öpüşmek artık yok

tur. 

Tanınmış rejisör Alfred E. Frenn 

bu fikirdedir ve şöyle demektedir: 

- Yakın zamanlara kadar saadetle 

biten filmlerin sonunda aşıkların büyük 

bir istiyakla öpüşmeleri aıdetti. Halbu-

A nna Lee 
istirahate 
çekiliyor 

İngiliz yıldızı Anna Lee ile kocası 
Robert Stevenson sinemadan bir sene 

müddetle muvakkaen çekilmek üzere • 
diri er 

C-:izel Anna Lee gazetecil<.re şunları 
söylemiştir: 

"-Sahne ve beyaz perde artık bütün 

varlığımızı teşkil etmeğe ba:>lad.ı. İn • 

san hayatta değişiklik te istiyor. Ya • 

şayışımız.daki yeknasaklığı kırmak için 

bir sene kadar istirahat edeceğiz. Bu se. 
ne içinde gerek koca,;,, gerek ben as. 
gari birer kitap yazacağız.,, 

f'. 

• • 
. » l 

ki, biz, bu öpşmeyi şirr:.di seyircinin 
hayal:nc telkin ediyoruz. Esasen seyirci 
ler n i&tcdiği de budur . ., 

Grenn misal olarak Ron .. ld Kolman 
la Jane \\' yatt'ın çevird'klui son iiJmi 
göstermektedir. Bu artistler. r:Jmin so 
nunda meydana çıkmıyo:-lar bile ... 

e< u:n ç o ~ 
HA~~~lb~R 
~ "Eski Şikago .. filminin baş rolü 

Alis Feye verilmiştir. Bu rolün Cin 
Harlova verilmesi mukelrrerrli . 

Frcd Astcr ile karısı yakında Avru • 
paya gelerek bir m:iddet istirahat ede. 
ceklerdir. 

~ Büyük İngiliz aktrisı Mey Vitti 
Greta Garbo ve Sari Buayen;n çevir • 
dikleri "Kontes Valevska., filminde Na. 
polyonun annesi rolünü yapacaktır. 
~ Eski Jön Prömiyelerdcn Riça.rd 

Arlen sinemaya dönmüş ve f da Lupino 
ile birlike (Artist ve modeli) filmini çe
virmiştir . 

~ (Zevce, doktor ve haı;ta bala • 
cı) filminde l..orctta Yung, Virijinya 
Brus ve Varner Eakster rol alm.rılar • 
dır. 

l::j.. Valt Dizney 250 bin resimden 
mürekkep yeni ve büyük b!r filme bq
lamıştır. Bu film artistin şimrliye kadar 
yaptığı filmlerin en uzunu o!acaktrr. 

l::j.. Meşhur Soprano Greya Mur ''Bir 
Primo Donnanın yemek reçeteleri,, is. 

miyle bir yemek tarifname kitabı neı • 
retmiştir. Kiap Amerikada kapqılırcaır. 
na satılmakadır. 

~ Greta Garbo ile Şart Buaye'nin 
beraber çevirdikleri "Mari Walewslta,, 
filminde Napolyonun annesi Letiıya 
Bonapart rolünü İngilizlerin meşhur ti
yatro aktrisi, Mey Witti deruhte eide
cektir. "Akşam olurken,. filminde rol 

almış olan bu aktriı, .sahneyi terkederek 
Holvudda yerleşmeğe ve orada film çe
virmeğe karar vermiştir. 

~ "Strit,, in unutulmaz ytldızı tren 
Dün büyük bir 'revu filmi çevirmeğe 

başlamıştır. "Uzun boylu, kuvvetli ve 
güzel çocuk,, adındaki bu filmde, kendi
sine, Deroti Lamur, Akcin Tamirofi, ko 
mik dansör Ben Blue ve birçok güzel 
kız refakat etmekteldir. 

~ Loretta Young üç yaşında bir er
kek çocukla, yirmi üç aylık bir lnz ço
cuğuğunu evlatlık olarak almıştır. 
~ Fred Aster gelecek filmini Cincer 

Rocersle değil, Gracie Allen ve Rubi 
Kilerıe çevirecektir. Cincer Rocers'e 
gelince, onun, geçen sene ayrıldığı Lew 
Ayres'le tekrar ev)cnrciği sövl,.nrn"'lct.ııı. 
dir. 
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Katil, cinayeti işlediği sabah 
aldığı konyak şişesini yarılanıış 
mıydı ve konyağı o sabah 1111 

Bir ihtirasın hikayesi --:___-/ 

--~~~~~~1~~~~~~- Yazan~ 

Geçen kısımların hülasası ) 
1921 yılınm Martında, Berlinde,ı 

Talat pa§ayı i.ildıfren Kntil Sogo
nıon Tchlirya11, katil hadisesini 
aıılatırkcn i.50 mahkemeden ba§. 
lo.mt§ ve §ahitlcrin sözlcri11i kay. 
dctmi§tir. Bıwdan mak:Jadı, işin 
hak"ik.atiylc şahitlertll ifadeleri n
rasındalci zıddiyeti ortaya k<YIJ· 
maktır. 

11!.ahkenıc birkaç §ahit din1cmi§, 
katilin namı bfr adam o'ldıtğumı 

aTa§tırmıştır. Silah 1nii.teha.sst81. 
nın filmni almt§, s01ıra katilin 
Berlinde oturduğu. ilk ov sahibi 
Voadını dinlemiştir. Kadın.J katil 
lıa'k'!.,"ında bildiklerini anlatmış, bir 
akşam eve rorho.~ ge'ldiğini, lnı ha
lini beğenmcdi§ini, fakat o.,rkaila
fı Apelymı'ın onun sarho~ olma. 
aığım. 8Öylediğini bildirmiştir. 
Hakim, bu kn.dma: 

- Mazi..,>inden, ebeveynini kay. 
'bet.tiği1Uleıı bo.hscder miydit - di
ye sormtt§lu.r • • 

~ . . 
- Hayır, evimden ~ıktıktan bir kaç 

gün sonra, nakli mekan beyanoa -
mcsini almıya .geldi. O zaman ilk defa 
olarak ailesıni sordum. Eve öönü~iln
de her şeyi harabe halinde bulduğun,.u, 
lazkardeşlerinin, erkek kardeşlerinin, 
annesiyle babasırun hep lkatledildik -
Jerini yalnız kendisinin kurtuldu -
ğı.ınu, fakat bunları anlatamıyacağınr 
söyledi. Bunları kısaca anlatarak sö • 
zUnU kesti. Bu meseleden bahsetmek 
istemediğini anlayınca ,fazla bir Jey 
sormadım. 

- Bunla.-ı anlatırken heyecanlandı 
mı? • 

- Evet, heyecanla anlatıyordu .. 
Berlindc tc!nrdığım ilk Alman kadı -

nın ifadesi burada bitti.. 
İkinci kadın şahit Talat Pa~3.nın 

ikametgahı karşısında evi bulunan ma
Oaın Tidman adında 35 yaşın.da ikinci 
ev sa:hibemdi. Madam Tidman, rei&in 
daveti U'zerine hakkımda bildiklerini ve 
intibalannı şu şekil.de anlatmrya baş
ladı: 

- Çok kibar, namuslu, mütevazi. 
temiz bir adamdı. Nizam ve intizanu 
çok eevCTdi. Ha.dise günü, yani 15 
Mart saba'hı,hizmetç.i geldi beni bul -
du ve: 

"- Kiracr odasında ağlıyor,, dedi. 
- Belki akrabasından biri ölmüştür. 

Kendisini rahatsız etme diye cevap 
verdim. 1 

Bir an gidip kendisini teselli etmcği 
aiiJUndüm, fakat kendimi anlatmak ka
bil olamryacağını göz önüne getirerek 
tereddüt ettim. 

Biraz sonra sokağa çıktı. Fırsattan 

istifade eder'!k odasına girdim. Biraz 
evvel içerisinden konyak içtiği şişe elan 
masanın Uzerinde duruyordu. 

- Konyağı ne zaman satın aldığını 
biliyonnusunu.z?. 

284 

284 - "'O zaman ağabeyim tarafından 
her lklnlze k&J'lf hazırlanan alçakça sulku. 
U öğrendim. Londraya dl:lnUnce, sesimi de. 
ğleUrerek e!ze telefon ettim ve aizln sağ ve 
salim olduğunuzu hayreUe öğrenelim. 

28~ - "Hademenlze soranaım:, sergQ. 

almıştı ? • 
- Hizmetçi ayni günün sabahı satın 

aldığını söyli.iyor. 
r yine küçük bir kadehle çaya k.arrıtınp 

içtim. 
- Şişede ne kadar konyak kalnuı -

tı?. 

- Ü~tc biri ancak içil~şti. 
- Müstecir o gün başka ne içmit -

ti? 

- Her günkü gibi çay içmiıti. 
- Hiç bir şeyden şüphe etmediniz 

mi? 

- Hizmetçi koşa koşa eve gelip: 
"- Ah madam Tidrnan, bizim kiracı 
birisini öldürm:iş,, diye haber getitrliği 
dakikaya ka.iar hiır bir şeyden şüphe
lenmedim. Bu anda hizmetçiye in3n -
mak istemed~m ve "sen delisin!.,, diye 
bağırdrm. Biraz sonra hakikat anlaşıl
dı. Hakikat olmasına rağmen bidayet
te buna da inanmak istemedim. 

- O gün maznunun vaziyetinde bir 
tebeddülat hissettiniz mi, her gUnkü 
gibi sakin mi id4 yoksa şaşkın vaziyet 
te mi idi?. 

- Buna dikkat etmedim fakat bir , 
Ievkatadelik olsa idi, her halde nazan 
dikkatimi c:lbederdi. Yalnız bir gün 
arkadaşlarından biri geldi ve ''kiracınız 
hastadır, kendisine bol güneŞ' gören bir 
oda vermeli cedi.,, Bunun ıüzerine 
caddeye bakan balkonlu büyük :>dayı 
tahsis ettim. 

- Milsteciriniz nasıl vakit geiçrir -
di?. 

- Odasında oturur, okurdu. Nadi -
ren sokağa çrkardr. 

- Ziyaretçil~ri var ~dı ? 
- Hiç., 
- Çalgı çalıyoı: mu idi? ... 
- Hayır.. ' 

- 'Asabi olduğunu farketmiı mi idi-
niz?. 

- Evet, son derece &inirli idi. 
- Evinizde iken hiç hastalrk alaimi 

göstermedi mi?. 
- Hayır, fakat kendisi sinirli ve 

hasta olduğunu söylüyordu. 
- Sar'alı olduğunu biliyor mu iJi -

niz? 
- Hayır .. 
- Maznun hakkındaki kanaatiniz 

nedir?. 
- Kendisini mükemmel bir ad:ım o

larak tanıdrm. Hiç bir §ikiyetiın yok -
tur. Bir fenalığını görmedim. 

- Maznun eviniii Jciralarruya gilir
kcn yanında başka adam var mı idi? 

- Ermeni Talebe Birliği reisi de 
vardr. 

Bu esnada katili tedavi eden doktor 
lardan profesör Gasirer reisten §U rica
da bulunmuştur: 

- Konyağı ne zaman satın aldrfını 
ve niçin ağtadığmı lutfen müttehem -
den sorar mısınız'!. 

Reisin emriyle ve tercüman va~ıta -
siyle bana tevcih edilen bu suale ~u 

cevabı verdim: 
- Kendimi rahatsız hissedivonım hir 

gün evvel satın almıştım. Ak~TT\Clan 

Jtt•iciik bir kadeh içtim. sabahleyin de 

- Hadise sabahı çok mu içmiştiniz? 
- Hayır, pek az miktarda, onu da 

çayla kanıtırarak içmiıtim. 
- Kadehle mi içtiniz! .. 

- Ölçüyü bilmek için şi~eden kade-
he boşalttım.. 

- Konyak içerken ağlıyor muııisu -
nuz?. 

- Hayır ağlamadım. 

Reis (Şahit kadma hitaben) - mtit
tehem çok az konyak içtiğini ve ağla -
madığınr iddia ediyor. 

Madam Ti.dman - Kulaklamnla 
işittim ... 

Müdafaa vekili doktor Von Kor
don - Şahidin iJittiği yanık bir ~arkı 
olmasın .• 

Madam Tidman - O labilir, ErmenI
lerin yanık şarkılan vardır, fakat ba
na ağlıyor gibi geldi. 

Reis (Bana hitaben)' - Hadise sa-
bahı ağ]amadığmırr söylemiştinir, 

şarkı da mı söylemediniz?. 
- Ben ne ağla.dmı, ne <ie şarkr ıöy

Jedim.. 

Müdafaa vekili doktor Von Kor -
don - Konyak 1iıesini saat kaçta ve 
kim görmüıtür?. 

Madam Tidman - Hizmetçim !a -
bah1eyin saat 9 da görmüştür. 

Doktor Yon Kordon - Konyağı iç
tikten sonra eokağa çıkan !Mittehem 
ka çsaat sonra eve döndü? 

Madam Tidman - "Bir daha dönme
di 

Doktor Von Komon - Olamaz, 
çünkü sabahleyin erkenden sokağa çık
tığım ıöylemiştiniz. Şu halde sokağa 
çıkıp konyağı tedarik ettikten •onra e
ve dönmüş olması lazımgeliyor .. 

Şahit - Bu tef.errüatı batrrlamıyo -
rum. Nihaytt ara.da bir saat -farkı ola
bilir. Muhakkak olarak bildiğim şııdur 
ki sayını içtikten sonra bir miiddet o
dasında bldr ve saat on bire doğru 

.akağa çıktı. Bunu iyice hatırlıyorum, 
(Devamı var) 

f t.!Ş~M ~O~A~ 
i DARE: F.VI: 

lstanbul An ka ra Cadd esi 
1 Pusla lı.uluııu: lsteobul 2t4 
·T elgraf adresi: ıstanbul HABER 
~ Yazı ışleı ı teıeronu: 2 3 8 7 2 

idare. ııan : 24370 

ABONE ŞARTLAR ! 

St·nl'llk 
6 it) lık 
3 8) lık 

l ·~ lı k 

Türkiye /;'('nebi 
1 . .ıoo hr. 2.700 Kr. 

7:IO ,. ı .t50 ,. 
400 ,. NO() " 
ı :,o .. aoy .. 

Sahibi ve Neşrigat •Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Basıldığı 11rr (l'AhlT) Matbaa,,, 

Kibar hırsız - Siyah 

ıl 
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u3tinlzl takip eden ertesi sabah meçhQl 
bir adamın. telefonda. ııizln hakkınızda ma.. 
JQmat aldığını söylerler. Herber, felAketten 
nasıl kurtulduğunu anlattı ve sonra lklal bir 
den suvarenin verildiği salona d6ndUler. 

28G - Vallng polis hafiyeslnln kolunu 
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sıltlı. Kıı.te Valmondun soğuk bakışile tek. 
rar kar§ıl&§ml§ ve esrarengiz bir §ekllde kll.y 
bolan gerdanlığr hatırlamı~br. Bu esnada 
Statford biraz gende kaldı ve dansctmekte 
olan şık bir adama dikkatle baktı. Gerdan. 
lığı çalan hıraız yakaJanıruıtı.· 

Ali Turgut, Etendhal'in "kırmızı ve 
ıiyah,, adlı romanını ve Mithat Cemalin 
' 'Uç İstanbul,, adlı büyük hikayesini o
lrumuıtu. Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse, bütün canlılıklarına ve parlak
lrklanna rağmen, ikisini de oldukça ma
nasız bulmuştu. Bir böceğin üç günlük 
ömrünü başından sonuna kadar takip 
ederek noktası noktasına y· zmak bile 
mümkün değilken; bir insanın bütün öm 
rÔnü içine alacak bir kitap yazmağa te
şebbüs etmek, delilik nevinden bir iş 

ıayılmalıyıdı. Filhakıka Amcı ikalı pro
fesör Reomure karıncaların hayatını o
tuz uzun sene, yorulmadan, tetkik et
miıti. Fakat bu sabırlı adamın mevzuu 
bir tek karınca değildi. ''Karıncalar,. 

dr. Peygamber kafalı alim "Wheelcr .. 
bile "arılar,, ın hayatını ancak bir nok
taya kadar takip edebilmiş; sonra ko
vanları bahçesinin yanından geçen neh 
re boşaltıvermişti. 

Stendahl'in ortaya çıkardığı yalancı 
kahraman yetişmiyormuş gibi, bir de 
"Roman., denilen edebi eser nevini: 

''Bir insanın bütün bayatı boyunca 
gezdirilen ayna,, diye tarif etmesi ise, 
bayağı, bir cesaretti ve sadece gülmeğe 
ldeğerdi. 

• • • 
Al/ Turgut, mektepten çıkar çık

maz, kendini yokladı. Bir gece içinde 
toparlayıp verdiği hüküm şuydu: 

Ne ilim, ne bilgi, ne zeka, hiçbirisi, 
bir adamın bütün ömrünce sürecek bir 
plan çizmesine yarar şeyler değildir. 

Kendi kenldimizi yoklıyarak ve etrafı
mızdaki insanların hayatına bakarak dli 
şünecek olursak, ömür bir zelzele saha
sında uzayıp giden patikalar gibi, eğri 

büğrü, başsız sonsız, şekilsiz ve renksiz 
bir ~izgidir ve '?le rede, nuıl biteceğini 

kimse bilmez. 
İşte bu düşüncedir ki Ali Turgu~u 

ertesi gün, benim Beyoğlundaki fakir 
odamın kapısına kadar getirdi, bıraktı. 
Kahvemi daha içmemiştim. Kapının zin
cirini çrkardım, başı önüne eğik olarak 
içeri girdi. Onu iyi tanıldığım için ses 
çıkarmadım. Bir cigara, bir kahve içti. 
Sonra yüzüme bakarak birkaç saniye 
gözlerini kırpıştırdr: 

- Oğlum, dedi, ben düşündüm. Ka
lıbrmdan ayrr olarak başka bir adam gi
bi, dü~ündüm. Karar verdim ki "Alın 

yazısı,, denilen müstebit hükümdar, 'bi
zim her türlü karar ve planlarrmmn üs
tünde, yaşıyor. Merak ediyorum, ben 
hangi yollardan nereye gideceğim? U
muyorum ki benim hayatım, yahut ıha. 
yatımın bugün başlıyan ve bir miiddet 
sürecek olan parçası, meraklı hadiseler
le dolup taşacak. Bu meraklı ha(liseler
den insanları mahrum etmek istemiyo
rum. istiyorum ki herkes, bütün dünya, 
benden haberdar olsun! 

Karar verdim: Sen bugünden itiba
ren benim hayatımın her safhasına ka
rışmak hakkına maliksin ! Benim habe
rim olmadan, veya gözümün önünde; 
tenkit veya takdir etmclden beni yaza
caksın 1 Elin kalem tutar. Ortaya çı

karacağın şey belki bir küçük hikaye, 
belki büyük bir hikaye. belki de bir ro
man olur. Orasını hadiseler tayin ede
cektir. 

centilmen 

257 - Bunun üzerine Kate Vatmond 

Herberdcn af dile<li ve bir kenara çck!lerek 

konuşmağa başladılar. Herbcrin sorduğu 

ııuale, genç kız gUlerek cevap verdi! "Sizin 

!aaliyeUnlzl naııxl otrendığimi merak ediyor 

(' 

,, ,.;a~I 
Geccyarı.~ından sonra yat~,.µ 
Iayrp solıığu Beyoğlıt oaifd pv 

{jı günler pek sm;rek dC 'f 

-~ b·~ b" "ntiha ile, ~1'.. Eger ya ta ıı ır ı dl 
nim sana "Dur!" dediği~ re:tifİ' ~il' 

" . b' un bı ı.sV rak-, yazdıgın şeyı ır g 1J1' I"' 

nüme koyarsan sana arkııJdaŞ ıı / ~ 
adete ,,# 

mı helal ederim. Buna ~ aıt ~Jl" ,1 
farz benim ölümümle - ıınl< et il' 

· neşr ' sa o zaman yazdığın şeyı 
1 

tar okusun! Kabul mü? . ıJıl~ 
_..:ıd"t ettiJil· · ~ Evvela biraz tercu u ıiPtı tı= 

kül bir işti. Fakat o kada: cJyaltıl1 
- Pekala, kabul, dc'diJil• 

şartım var. 

- Nedir? , ır 
- Bana kızmıyacaksrn·. ttb11' .A 

bır " 1 ıv· - Hayır 1 Seni sadece ıt•sı ~· 
lakki edeceğim ve bir gölgeye .,,ıı•"' 
amele edilirse sana da öylece 

edeceğim: ~ı· 
-01duı .• w· 
Hemen kalktı. AdreSiıtı 

dalaştık. ~J 
• :;. lf. • 

sıra"' dt~ 
Bu satırlan yaıJdığun. ı;ıti11'1 ti 

Ali Turgut ölmüştür. Betl1rfl. set' 1r 
sene zarfında oynadığı filrfl1 ıııııifl '1ly 
ona kısmet olmadı. Bu filrfl• ·~e ııUı.d' 

· ·sı•· ' t1'' tiği şekillerden yalnız bırı le . ~~ 

bir hikaye şekline ~:a'~ıci1e1;,f 
sürdü ve bitti. Bu büyuk 

11 raı9' fiti' 
Turguda verdiğim sözde ~ıı irı'ıı'jıtı'~ 
yorum. Hakiki olmadığtıt~. bCıı~t 
beni tanrnnyanlardır. çun1<:0yıe 
Tarus, ömrümde hiç yataıı ,} 
adamlardan biriyim. ı011" 

(fJBV 

. - ~ 
sunuz?. Gayet ba.ııft! Oda,ııııo ~,,r, ~ 
sizin evin yan tarafın& ~t ~ f/ 
dikkat etmediniz mi? - ıçblr' t'',,,I 
olsıı. bu '.kadar mesafeden 11 dtırl""' 
mcz ki.. - Uzun blr d~, 
m U kem melen rıcyrc<le blllyo 
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lstanbulda 173 
~~~~ilim terfi etti 1 · E · K - O · N .O M i 1 
~ tıaııılllltrtııd p, lise \"e muıı.Jlim mek NecaU, Behçet, Halit Ziya, HUıınU H&mit, 
~ ~ ve e:ı 200 kişinin terfi ııs. İstanbul kız lls~l muallimlerinden Sa.tfet, 
~ lıuııla llaartr \'ekAletlne gön.. Eyüp ortamektebl mua.lllnılerlnden Etem, 
~ ta'dlk;~:n l73 kişinin terfi ka. Davutpa~a ortamektPbi muallimlerinden N!l.. 

mallar sergilerine Yerli 
• 

~ llııı~~d!lrtu~ l:tk&rak dUn lstanbul zil, Kandilli kız 11..!esl muallimlerinden MU. 
~erıı n e b!ldirtıınışur. Terfi e. nlt Kema1, Yefa lisesi mualllmlerlndcn Meh 

".ıt· ~tık. 'rıun bir kıııınının lstmlerlnl met Samih, Kadıki5y UçUncU ortamektebl.n. 9 SENEDENBERI 
lG liateyı bugün ncşrediyo. den LOtttye Bakırköy cırtamektebl muallim.. 

t lııı lirad !erinden Etem Nuri, 
~,~~ ltız ıı!':n 17,5 liraya 15 lira zam görenler 

1( hk kt.snı den Muammer, Galata.. Kabata,J lisesi mua1llmlerinden Seracettln, 
,5 I' tndan Cihat Ga.lata.cıara.y Hsest mualllmterlnden Halid, 

Bir milyon lira harcandı 
\t,, ı.aııa .... ,,ırııakdkan 20 Iı'raya ı bt 111 1 ınd •cı.,, stanbul erkek ortamekte mua m er en 

t.:-ı..'1 011aın Jjqnlindan Osman Kadı ZckAI, Gelenbcv! ort&mektebl mua.ll!mtcrln. Bu para ile 
mükemmel bir 

sergi binası 
yapılabilirdi 

.. :;a, "'·.A .. ,.;kteblndftn Dl"-'kl 'mun.llf. ! a1 .,., "''"'"u " ...,.. den Abdurrahman, stanbul kız lisesi mu • 
~t1n 'Ykızıı -" l!Unevv sesı ilk kısım mu. Umlerlnden SUleyman Şevket. 

l'L <;2 J' er. 
"•tııtıı. ırada 

4ıı ~"'" 011aın n 25 liraya 
ılt:ı C'%ı 111ilııo 0rı:ktebı muaıumterlnde.l 
ı ~tı-ı.' l{llııduıı ınektebı muaııımıerı.n. 
ti'! ~ ...,, ır kız ıı 
~ eıı l'tt ~ıı:ııpa.şa scsı muallimlerin. 
~ bit, l18ktı ortanıekteb1 muallim. 
fttttı llııtel'lnden "'dar birinci ortamekte 

llııı·• •"urı Cu Ö "'litrııerın • mhurlyct orta. 
<:llt lira den İlhamı. 
,~., ıı!!rn görenler 
S Jo' 0aı-.tıı..! ınuaııımterlndcn HU 
"il > rJet, ~ay t -
~ fibat l{aba rıuısızca muallimle. 
'~tt. ~ı. l{a~ llııesı tUrkçe mualll. 

'.te -~~ ı~ llsesı fizik muaııı. 
' ~ t\lllz, lCa 

1 
tarih muallimlerin. 

' '1111~ !ıtoey'Yet, lldUU kız lisesi muaL 
~ llııı' llauce Randilıı kız ıısest mu_ 
~ ~1-.. ı~eıı ~e, Kandilli kız il. 
~~il\ llaeaı ın Ye Mustafa, Fal. 
btıJ ı.. l'fııdenLuııder, ~:llınıertnden Ali Ke. 
~ IJ~ lie~ J ata.saray Usesi mu. 
~ ı~ llıuaııı'ınıiiknıet Cemtı, tııtan. 
~%ı buı erk 'tinden AY§e İıımet, 

~' ııı deıı "Yuırııtek ınuaııım mektebi 
\.,: ~ ıı.eııaıııı:ıııerı Cenııı, GaJatasaray 
~-~ aı ıtıııaıunden Ratız Nuri, Kan. 
~ ~ıııı.ıııın.ıe~lerindeıı Behire. Ka. 
~-ltttıı.~ llı.1>11.şa llden H. Hmadl, Ab. 
~' lrıeıcıı ttatnektcbt r-·ıalllmle 
llt~ı.ltn detı ~ lltanbut erkek lisesi 

but ı._ ' SaıAh&ddln Malik 
~ "il: llsesı ' 
'&arı l almanca muallimi S Ot~ .\ııı:ıı~t ~buı erkek lisesi mu 

~ Qe.ı.. Cltteb1 .,::at, Aga.ıı, ÜskUd&r 
S t C:.~lll' ııse;auınııcr1ııden Ziya 

lıtlJııa t, lataııbuı lllUalJimJerlndcn 
Sı ~ ~ kız lisesi muallimle 

il • \ı '11nden ~re, Haydarpa,a 
~ '!ıııb, ldark etUn, KAmil, AO-
'<!:, ~ en Ag:; la~buı erkek li3a 
~'ıı. !Ulcrın Sırrı, Gelenbcvl or. 

ı~r ~i~z den Osına.n Nuri, Yu 
lıı,~ .taı, ls::_:taınektcbi muallimle. 

llıtıı!e llııellıı 'Oe h: buı kız llseat mua!. 
be, J..h~ 'iltn o~ &aı.ı:npa.oa orta.mektebi 
~ I'! ~ ~ lltnıeriıı:;ı Nurt, Kumkapı orta. 
'ı~ ;:ıı:n, Ver': Renızıye, Memda.. 
llıtııı. 11ııA' lıııet .,, lisest ttıuallimlertn. 
lt_.~<tbt ~ ~ ' ., &Uh 
•• ~ ıı:ı eıet, G Ortaınektebi mu. 
t~ Sır~l"ri.ııd aziosına.npaşa orUi. 

~ lıt~bu lııtnu or en 1.ıcıa.hat Cemil, S ~ltbt le, ~ının laınektebı muallimle. 
tı~lb~4.ıııe~lıaıııın1,~ l.icllha, İstanbul kız 
~· ı:ı-al' 1 ~bl ın~den Tahir, Kadıköy 
I s~bı.ıı ~ ınuaı Utnıcrlııden Ralle, tS .\lıılı. ltız ını.ıauı llınıerlııden Kürkçı. 
~ ll:~up ın lllektebl muallln!.. 

~ı ~~ı~19• liaa:~tarnektebı muallimle. 
t:ıı ~ ~ 'rtn11eıı ld Ta~1rı. 1atanbut kız 

(l ~11 l.ıebl1Jta, \' akbuJe, Semiha Va. 
~t~· trenköy k eta lisesi muallimle. 

. ~~~llcide, z~z lfaesı muallimlerin 
\; ~lt;ı. ' latazıbuı hra, :Ateıa.ııat, MU. 

l'lıı~ suıeYın kız liaesı ınuall!mlo 
lr. ""ı.~ llııı •• llUrı.__ anıye 0rtaınektebi ır:~ 
.~""' ""'il" -n, l'\t "'· l-: Ilı 'l'rtnı:ıen §&ntavı kız orta.. 
~ ltaı;~ cktebı ı:rı li'atına. Nestren, 
ll 'l.lıuaııı kız ortarnuaııımııırlnden Na. 

l't..-..1 lll ~e \t ı cktebı mualtımıe. 
)\ı... ·~ Jıaııı e ek, l<ttı 
~-Vt~ )aı ıı. ınterıncı ıne, 1stant:ıuı 
~ ıı •. ~Itır aı tnuaı:ın ?.atnıe Hayriye, 
it.~ !lıı.: lııı\'atr knılertnden Haşmet 
-~ ~u ... ~""-IU.... 11 'Ve lh 'ıı ~ ·•.ı.Ierı11de san, İstanbul 

ı."' ttııı. t. llaıt n ldellha, ŞUkQCc 
~:~~ '1ltn:ı. e, U'llkU 
~;ıı.lt~ıı.ı1~rıııden Ş dar birinci orta.. ,.,_ '~b-~0 rtnden N ~Ye, Eytıp orta.. 
~t, lf •. bı 'ltı.etı ~btha evber, Kasımpa.,a 

~ı.h ~lUııı.ı ..... ' I{&dıköy U"UncU 
lı .... "Oy 1 ... nd " 
~~ 'li'ku kıncı or en ldth-eddet, şa._ 
~ ~.t. l-ltcı<lar bırtnc~ Nec!bc Fazıl, 
\~~. ~lttt~e, lı.bııurr ortaınekteblnden 
t.."'l!ı~liıa l{ l:ııııaıunı.ı alını.an, Cuınburi. 

ıcıu .. el'l.rıd &nıl'e 13 erınden Fatma ŞUk 
'1h,. '-rı ~ ' altırka 
~n lt atın, l} Y ortaınekte!i 

lt.. l O I' 'liha. 8ltOdar ildncı ort.A. 
't. ~ı.ı •ra za 
ı~ı~"~~ ltıı ı~~ lll görenler 
'tı:. 'l't\ot ı~tl tnuaııı 
'4~ Ut. ?'l ltıtıa•ıı ıntcrlnden Hat!. 

~~t?J. ,.~11, ı'tan:lertnden Ha.slp, 
~ tlıııu hır ~ 1 erkek 11&<.'Bf mu 

Ilı llı•ı.' ~\'det !41
• l-faın l'\iınetullah 

... '.,;leb 0 1lrt • 
•t lr :,. ı~ ı llıı.ıaııı aıı, latan bul erk<'k 

~ ~r, ~ ll'ıuaıııtn~ler1nden Ce!Al, GL 
' Ilı~~ h aıt, l{a<tı~:nden Recai, Ah. 

~ıılt\ı ~"lUn ... Y birinci orta_ 
•ııı.. tl'fn,.. • ••ll·~ı 
Ilı '•en, "~ ilah , Fatih ortanı"k 
t.

1 
it ~an ı-ı mı, Vera lisesi mu .,_l' erın llblb t ta -

~ ~l'Jı 1<.'n ııısa' 11 nbul ıırkP't 
~>ılı.'tt ~\ lt!t'~ n Nazmı, Hakla 

b.. ~ !) nıuaıı iıntcrtndı-u 
~t~· ~ lltıırı 
~U ~rı1ı1 ara1ı ot ----

l'ok nı çıka ornobıı plakamı 
ltır.. racatıından esklııL 

Haydar 

Sikayetler, temenniler: 

Suyu kesilen 
bostan 

Mabsulll mahvolan 
babçevaoın dileği 
Kırkçeşme suyunun kesilmesinden sonra 

yerine her tarafta terkoı auyu konulama.. 
mı§ olması yUzUnden §ehrin bir kısım acmL 
lcrlndcn §ikAyetıer yükaelmekte devam e. 
diyor. Mektuplar, telefonlar ve bizzat gele. 
rck matbaamıza birçok §lkAyeUer yapılıyor. 

Bu sabah şu mektubu aldık. 
"On sekiz gUndUr bahçemde su yok, eL 

raf bahçeler keza._ Bu mahsu!U kesip hU_ 
kQmete otan borcumu ve bahçe lcarmı vere. 
cek yerde borçlu kalıyorum. Bahçe aahlbine 
fcarm ve hUkılmete vergimi susuz bahçem. 
de verem olan sebzelerimle namı ödlyece. 
ğlml sizden ııoruyorum? Şu suretle bin Ura 
zararım& sebebiyet verilerek mahvoldum. 
Acaba bize terkos auyu verilemez mi? Har. 
cadığımız suyun para.mu tabii öderiz. Maru. 
zabmı gazetenize dercini derin aaygılanm. 
la yalvararak dilerim. 

Çapa Sa.ra.ybosta.n No. '7 klmcmn 
Bah!;'n"BJl Hüseyin At.f'ı 

Züccaciye 
tröstü 

Neşriyatımız üzeıine 
tahkikat yapı/ıgor 
Memlekette züccaciye e~yası üzerin· 

de iı yapan bir tröst kurulduğuna dair 
neşriyatınuz ala.kadar makamlard:ı t-ü -
yük bir alaka ile karıılarunıttır. Bu • 
nun için tahkikata ehemmiyetle de~aın 
edilmektedir. 

Dört yahudinin kurduğu züccaciye 
tröstünün Avrupa.daki zoJ.ccaciye fabri
kalariyle Tüı kiyede zuccaciye samyi -
inin akamete uğratılması için anh.,trk
larr zannolunmaktadır. Söylendi~lıle 
göre bundan dolayı Avrupa firmaları 

züccaciye eıyasmı bu tröste beyr.et -
milel piyasadan yüzde 30 noksaniyle 
vermektedir. Bu suretle Paşahahçe şişe 
ve cam Cabrıkası büyük bir rekabet 
karşısında kalmaktadır. 

Tröst, perakendeci züccaciyecilere 
yüksek fiyatla mat verirken şdırin 
muhtlif yerlerinde kendi tesis etdği 
mağazalarda bu tenzilatlı fiyattan mal 
satmaktadır. 

Bu suretle İstanbulda perakende 
züccaciyecilik yapmak imkanı tröste da 
bil olmryanlar için hemen hemen ~;·ta-

dan kalkmaktadır. Diğer taraftan Ana -
doluda züccaciye satan esnaf ta trfü.te 
borçlandınlınıştır. Bunun için tröstün 
tesirinden kurtulmak mümkün o!ma • 
maktadır . 

Alakadar makamların memleket da
hilin-de kurulan bu şebekenin iktıııa • 
diyatımrza vurduğu darbeleri ortaJan 
kaldıracak tedbirleri kısa bir zamcırda 

alacaklarını ~üphesiz telakki ediy~ruz. 

Almanya ile 
ikt~ sadi 
anlaşma 

Birinci protokol 
imzalandı 

Gelen matUmata göre, Berlinde mu 

Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi ser. 
gicilik bakımından nekadar muvaffak 
olmuştur? Bunu araştırmıya artık 

sebep yok. Yalnız iki bakımdan bu 
sergi mühim bir hamle olmuştur. Bun. 
ların başında bu şehirde daimi bir ser
gi binası lazım olduğu kanaatini uyan. 
dırmrş olmasıdır. Bu öyle mühim bir 
meseledir ki, senelerdenberi yazılmış, 
söylenmiş Ye düşünülmüş, fakat hiç 
bir vakit bu kadar fazla yakın bir ha. 
le gelmemişti. 

Serginin açılmasından bir gün evvel 
sergi bahçesinde gezen 1ktısat Vekili 
Celal Bayar'ın bütün vilayetlerin işti
rakiyle 1stanbulda daimi bir sergi bL 
nası yapılması işinin derhal tetkik e. 
dilmesini Mitli Sanayi Birliği umumi 
katibinden istediğini duymuştuk. 

Serginin açıldığı gün evvela Milli 
Sanayi Birliği Umumi Katibi söyledi· 
ği nutukta bu ihtiyaç üzerine parmak 
koydu. Bundan sonra İktısat Vekili 
Celal Bayar söz söyliyerek gelecek 
sene artık Yerli Mallar Sergisi yerine 
Sanayi Yükseliş Sergisinin kurulaca.. 
ğmı ve devletin bu işi ehemmiyetle 
ele alacağına işaret ederek İstanbulda 
da daimi bir sergi binası yapılırsa 

devletin buna geniş mikyasta müza
heret edeceğini vaadetti. 

Burada hatıra gelen bir sualin üze. 
rinde durmak istiyoruz. lstanbulda 
daimi bir sergi binası lazım mı? di
yenler bulunuyor. 

Buna cevab vermek için uzun mi. 
saller zikretmiye lüzum yok. Milli 
Sanayi birliğince tutulan hesaba göre 
9 uncu yerli mallar sergisinin kurulu. 
~unda sarfedilen para 78.000 liradır. 
Şimdiye kadar kurulan dokuz sergi
ye ise 1.000.000 lirayı aşan tir masraf 
yapılmıştır. Bu para. daimi sergi bina
sı ~çin aranan paradır. Fakat öyle <'l. 
mamış, sarfedilen para adeta havaya 
serpilmiştir. Ne inhisarlar pavyonu L 
çin :ınrfedilen 8000 liranın, ne İ~ ban
kası pavyonu için sarf edilen 10,000 
küsur liranın ne de Sümerbank pav-. . . 
yonu için sarfolunan 4,300 !ıranın 
şimdi hiçbir kıymeti yoktur. 

Bu kadar para sarfiyle vücuda ge. 
tirilen pavyonlar bir sürü ve kullanı. 
lamaz enkaz halinde yerde yatıyor. 
Bunun tekerrürüne bilmem müsamaha 
etmek caiz mi? 

A.. Fail• Güncri 

Cihan pamuk 
rekoltesi 

Amerika statistiklerine nazaran bu 
sene cihan pamuk rekoltesi 6432000 
tondur. Geçen r.eııeye nispetle takriben 
yüzde 1 1 fazladır. Aşağıdaki isimleri 
sayılı 11 memleket bu mikdann yüzde 
96 sın1 istihsal etmektedir. Yüzde 4 ı 
ile Amerika ba§ta gelmektedir. 

Amerika 2670000. Hindistan 1149000 
Çin 661000. Sovyet Rusya 585000, 
Mısır 419000, Brezilya 325000, Arjan 
tin 98000, Peru 87000, Meksika76000 
O~anda 60000, Sudan 51000 ton. Tür
kiye bu statistiğe idhal edilmemiştir. 

rahhaslarmızla Alman murahasları ara yayay borçlu olan bazı memleketlerle 
sında cereyan eden iktısadi müzakere üc taraflı bir takas yapmak esası kabul 
terin ilk !\afhası sona ermiş ve şu esas edilmiştir. Yani bir taraftan bu memle 
lar dahilinde birinci protokol im7.alan lcketlerin taka;; yüzünden toplanan pa 
mıştır: raları mahsuba uğnyacağı gibi bir ta 

ı - Almanya hükumeti, orada kal raftan da Almanyadaki paralarımızla 

mış paralarla Almanyadan mal tedarik alacağımı7. b:ızı Alman mallannı. bazı 
etmemiz hususunda her kolaylığı gös şartlar altında yabancı memleketlere 
tere:ektir. satmak mümkün olacaktır. 

2 - Takas yüzünden biz de parası 3 - Alacaklar vadeli bazı borçları 

toplanan, fakat b:r taraftan da Alman . r.ııza mahsup ecHlccektir. 

Memlekette büyük 
Elektrik santralları 

Bugünkü halde 190 şehir, 
kasaba ve nahiyede elektrik var 

Hükumet, büyük bir işe girişmek ü. 
zeredir. Bütün yurdun umumi elek
trik tevzi şebekeleriyle örülerek va
tanın.her köşesinde tenviratta, umumi 
hizmetlerde sınai ve zirai tatbikatta 
geniş mikyasta elektrik enerjisinden 
istifade etmek, bu büyük işin esasını 
teşkil etmektedir: 
Şimdiden iki büyük santralın yeri 

tayin edilmiştir. Zonguldak merkezi, 
l{ütahya da garbi Anadolunun enerji 
kaynağı olacaktır. Biri maden kömü
rü, diğeri linyitten istifade edecek o. 
lan bu iki istasyona., şark vilayetlerin
de kurulacak olan üçüncü istasyon da 
yetişecektir. O da su km'vetiyle tahrik 
edilecektir. 

"Elektrik işleri etüd dairesi" nin 
kurulmasmr intaç eden kanun şehir 
ve kasabaların tenviri için bu daire
den müsaade alınmasını amirdir. Bu 
madde sırf yeni santralların kurulma. 
smı müteakip bu santrallarm enerji 

· verebileceği mıntakalarda mevzii san. 
trallara müsaade verilmemesi içindir. 
Şark vilayetlerimizin bir kısım mer 

kezleri müstesna tutulursa yurdun her 
yanında vilayet, ekseri kaza ve hatta 

bazı nahiye merkezlerlndc teknik ka
idelere uygun olarak kurulmuş elek
trik mevzii kuvvet merkezleri mevcut. 
tur. Bunlar buhar makineleri, Dizel 
motörleri ve su turbinleri ile tahrik 
edilmektedir. Pek az istisnasiyle umu 
miyctle verilen cereyanlar mütenavib. 
dir. Halen 190 şehri, kasaba ·ve nahi
yemizde elektrik tes!satı mevcuttur. 
Tecrübe göstermiştir ki, bu miktar se
neden seneye yüzde 20.40 arasında art 
maktadır. 

Bugün şehirlerimiz, kasabalarımız 
elektriğin faydalarını anlamış olduk -
tarından bu medeni vasıtaya bir an 
evvel kavu~mak için acil tedbirler al
maktadırlar. 

Elektrik ctüd dairesinin bu hususta 
hazırladığı proje, köylere kadar, en u. 
cuz fiatla elektrki cereyanı vermeyi 
istihdaf etmektedir 

İstanbul ve Burs~ gibi bilyilk şehir. 
lerde bulunan santrallar dahi büyük 
santrallara yardımcı olarak çalışa
caktır. 

İkinci beş yıllık planın tatbikınm 
sonunda yurdun her tarafı elektrikleş
miş olacaktır. 

Fındık mahsulü KÜÇÜK 
Ekonomi Haberleri Bu sene geçen yıllar· 
* Türk borcu tahvilleri mütemadi. dan daha iyf Ve bol ... 

yen düşmektedir. Birinci tahviller Fındık istihsal mıntakalarından ge-
14, 70 liraya kadar düşmüştür. len mah1mata göre yeni mahsul yetiş-

* Balkan ticaret odalarının Bükreş. miştir. Yakında !stihsnle başlanacak. 
te toplanacak kongresi için hazırlık- tır. Fevkalade bir tabii hadise olma.. 
lar yapılmaktadır. dığı takdirde en yüksek rekolte olan 

* Oda sanayi şubesi ipekli kumaşla- 1935 rekoltesine yakın bir mahsul el-
nn kontrolü için bir talimatname ha. de edilmesi muhtemeldir. 
zırlanıaktadır. 1936 fındık rekoltesi hava şartları-

• Dün sabah şehrimize gelen Kara- nm ademi müsaadesi dolayısiyle ge. 
bük fabrikalarını inşa eden kontuar çen seneden az olmu.5tu. Bununla be. 
müdürü Makenzi dün akşam :Kara bii. rabcr elde edilen mahsul, son beş se
ke gitmiştir. Makenzi dönüşte 15 gün nelik vasati rekolteyi teşkil eden 44 
§ehrimizde kalacaktır. 

• İktısat vekaleti müsteşarı Ali Rı. bin tondan fazladır ve 56000 tonu bul-
za şehrimizde tetkikler yapmaktadır. / maktadır. 

ıt İzmir panayırına gidecek nümu- 1931 fındık rekoltesi 24000 tonken 
neler bugün gönderilmektedir. 932 senesinde 49000 tona, 933 sene -

ıt Şehrimizde İzmir panayırı işiyle sinde 45000 tona çıkını~. 1934 senesin
me§gul olan İzmir belediye reisi Bch. de 34000 tona düşen mahsul 1935 seno 
çet Salih ,.e İzmir ticaret odası umu_ sinde 68000 tona çıkmı§ ve 1936 sene
mi katibi Mehmet Ali lzmire hareket sinde 56000 ton olmuştur. Buna mu. 
etmi§lcrdir. 

• Evvelki akşam kapanan Yerli 
1 

mallar sergisinin dün sökülmes:ne baş ı 
lanmı_ştır. Mektep 2500 liraya tamir 
edilip bırakılacaktır. 

• Yapağı piyasası gittik~e yüksel
mektedir. 

• Bu senenin yeni mahsul mercü. 
mek ve nohudu ile Trakyanın ketento. 
humları piyasaya gelmiştir. 

* Tek"rdağ karpuzlarından iki va
gon yann İngilterey ihraç edilecek. 
tir. 

* Susam fiatları yükselmekte de. 
vam etmektedir. 

"' Yeni mahsul fasulye gelmeye b:ı§
lamıştır. 

Romanya~an mısır 

ihracı yasak 
Yeni bir karaname ile Romanya hü 

kumeti Romanyadan mısır ihracını me 
netmiştir. Romanya hükiımctinin hu 
kararı almasının sebebi, yeni mısır 

mahsulünün ancak memleketin dahili 
istihlfıkini kar§ılıyacak kadar az olma 
sıdır. 

kabil gec:en seneki f mdık fiatları 935 

fiatlarından çok daha yüksek olmuş. 
tur. Çünkü geçen sene rakiplerimiz o
lan İtalya ve İspanyada fmdık rekol
teleri noksandı. Bir taraftan dahlli 
harpten sarsılan İspanyada fındık is. 

tihsali durmuş ve diğer taraftan Ha.. 
beş ha•·binde zarar gören 1talyada fın
dık az olmw:;tu. 

Bu sene İspanyada. vaziyet gene de
ğişmemiştir. ltalyada ise yeni fındık 
rekoltesinin pek yüksek olmadığı an .. 
laşılmaktadır. 

Italyanın bizim l~ln 
kontenjanı 

1talya hükumeti memleketimiz ı~ııı 
yeniden şu kontenjanları vermiştir: 

Pamuk 6 milyon liret, kuru koza 3 
pıilyon liret, isimleri tayin edilmemiş 
hububat 2,5 milyon liret, yağlı tohU111 
Jar 2.5 milyon liret, ham deri 2 milyon 
liret, yumurta 1 ,5 milyon liret, taz:e ba 
lık 1 milyon liret, zımpara 500000 li 
ret, kağıt döküntüleri 400000 liret, ar 
yon 200000 liret 



Erkek nesli teden
ediyor? • • 

nımı 
Amerikalı bir biyoloji alimi böyle 
bir '' tehlike,,den baiısetmektedir 

Amerikanın en 
meşhur hioloji 
\hayat ilmi) pro-

fe sör le rin den 
doktor DaviJ Kcr 
sey, "ilim ~cmi-

yeti., nin ;,enelik 
kongresinde "er

kek cinisi,,ni bü
yük bir tehlikt:dcn 
haberdar ctml§tir. 

Hafif bir tavırla 

&öylenmesine rağ 

men doktor Ko
seyin konferansı 

gayet ilmtdiı ve 

biolojik esaslara 

istinat etmektedir. 
Yalnız. atim de 

olsa nihayet A
:nerik~lı olduğu 

ıçın fanteziye 
kaçmaktan kur -
tulamamı~tır. 

Ağır, faknt 
kat't bir 

sukut 
Doktor Kosey 

§Öyle demektedir: 

A nı.crikcılı alime göre erkek ne.'linln tedenniye değ • 
ru gitmesine mukabil kadm cinsi tekdm.ül etmek • 

tedir 
"- Yaıadığımız devir, erkek ıçın 

k~t'i bir tecrübe devridir. Filhakika, 
erkek tisinin zevalinin, artık bir vakit 
meselesi olduğu anlaşılıyor. Bir tek 
kılıç darbeleriyle dünya meselelerini 
kökünden halle.den kahramanlar devri 
artık tamamiyle Y<>k olınu§tur. Son bir 
seyrek asra bir nazar atf odincc, istik -
bal bana peit karanlık görünüyor. 

Şimdiden bile bazr yerlerde erkek, 
'bir kadın doktorun tedavisini kabul et· 
mek, terbiyesini ibir kadın muallimden 
almak, &akalını bir kadın berbere tıraş 
ettirmek, ditlerini bir kadın di§çiye 
çektirmek, ve nihayet, hükClmetin ö:Z -
ginlerini "cinsi latif., in eline vermek 
mecburiyetinde kalıyor. 

Erkekleri kadmlaştıran modalara bo
yun elen az mı delikanlı görüyoruz. 

Bu acı vaziyet karşısında, hayvan
ların ya§ayıJ tarzı da bize biraz teselli 
veriyordu ve bunlar da, erkeklik haki -
miyetinin mükemmel bir nümunesinibu 
lacağımızr :zannediyorduk. Azametli 
geyik, mağrur dağ k~u, dev cüsseli 
tüy}J goril ve nihayet hayvanların ~ı 
olan aslan erkek kuvvetinin en asil mü 
messilleri değiller midir?. 

Vakii, erkek cinsinin bu güzel nU -
muneleri hata mevcuttur. ;Fakat araş
tırmaları derinlc§tirdikçe, hayvan cins 
!erinin bazılarında da, erkek faikiyetinin 
gitgide tehlikeye düştliğünü göriiyo -
rur.,, 

Gayri tabii analar ve honhuvar 
zevceler 

Doktor Koıcy, bu cins mUcadele
ainde, erkeğin artrk hiç te faik olma -
dığı muhtelif hayvan cinslerini gözden 
geçirerek izaha çalı§maktadır. Balık 

olsun, kuı olsun, bu hdise bariz bir ~e
kilde naian dikkati celbetmektctlir 
VakiA, bir çok cins hayvanlarda, di~i. 
kendisine ait ve en mlihimmi yavru ile 
me§guliyet olan vazifeleri elan Ha et _ 
mektedir. 

Fakat bunuıı akı;i misalleri de, nnne 
ditdiğinden daha çoktur. YavruI.-ınru, 

ikibetin~en hiçte endişe duynwian 
terk veya onu erkeğe yüJ-1 .. tm,.klr ikti
fa eden dişiler son zamanlarda hcıyv:ın • 
lar arasında da pek fazladır. 

Doktor Kosey. misal o1arak, aile4ınin 
h'jtiin i"1tiv çlarmı rören erkek Jcve
kuşunu göstermektedir. Bundan ba,lra, 
dişi Pippokamp ta vumurt~lannı erke
ğin yanına koymakta ve (annf'!ik) 
ihtim.,mını ona bıraknınl:tadır 

Doktor Kosey, §Öyle devam ed'yor: 

Bilakis, bir çok cinslerde, erkek, •H~i 
nin karııaında aeıklı ve aciz bir cilce 
gibi kalıyor • 

Bundan ~rkek cinsinin inhitatı neti • 
cesi meydana çıkl}"Or ve bu, bana o ka
dar büyük biı hicap görünüyor ki, 
bahsetmeğe cesaret edemiyorum!. 

Erkeksiz bir diinyaya doğrumu ? 
Fakat erkek prestijini en fazla teh

dit eden brakiopod, ostrakod ve Jiğer 
kabuklu hayvanlarla, bazı böcek ve 

protozoerlerde cari olan sistemdir. 
Bu hayvanlar arasında hazan kat'iyyen 
erkek mevcut değil.dir ve bir çok nesil
ler müddetince ancak di§i üremektedir. 

Bazı rotiferlerdc erkek tamarniyle 
tasfiyeye uğramı§tır. Diti ilkah vazife-
sini de kendisi görmektedir • ı 

Eski hayvanlarda bu mevcut değil • 

• 
15 ADAt11rtltt 

f ikti ... 

işlerinizde muvaff~k olmak için 

nikbin olmahsınız ve bunun için 

he~ sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş ahnız. 

• 

UAVALAZI 5DFBENI 
İstanbul ikinc:t icra memurtutunda.n: 
Paraya çevrilmesine karar verilen Kuım.. 

P&§& teraanekapı caddesinde 19 No. lu dUk. 

klııda borçlu bakkal ŞUkrUye ait bakkaliye 
eoyalan 16.8_937 tarihine dUıen pazartesi 

• rtınU 1&at 13 ten iUbaren saWacağmda.n 

taliplerin ıııml geçen dUkklııda bulunacak 

memuruna mUracaat edilmeııl llAn olunur. 

Gorio Bai>a 
H. Balzak • H. Rifat 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik edin. Büyük 

roman 
VAKIT Kitabevi. ıoo kuruo (V.P. 18'7lS) ,._ ____________ ,.._ __ 

di. Bu vaziyetin insan cinsinde de bat
lamakta olduğunu kabul edebilir mi -
yi% • ., 
Mefhur A."merikan biolojistinin, bu fi
kirde olduğu anlaııl:ıyor 1. • 

ZAYİ - lıtanbul Unıveraltesl kimya ena 
titllaünden &ldlf= lS..6.938 tartbll kayıt 
eureUnl zayi ettim. Htıkmü yoktur. 

Kimyager: Hicriye Gön.çer 

=-; SEZ6ı 
TE.RZIHAN'-

6 

Sahibi: thsan YaVUS seıeS' j~ 
Şık glyinerııer 

terzisidir I 
En cazip modeller, Ulevs~ 

"'e em kumqlar. / 
latanbu.l Yeni Po&taMrıl 

~ 

Erkek neslinde inhitatın diğer bir de
lili de iki cinsin boyudur. Vakia me -
meli hayvaniarda, erkeğin boyu. dVinin 
öoyudan umumiyetle daha yüksektir. 
Fakat, haynn1ar arasında, memelile -
rfn h!ktmtyeti de nfbayet sarsılmış P.İ · 
bidir. Boy hltdmiyetine gelince. m~me
lilerden başka diğer hayvan cinslcdn -
ae, erkek, vilcutç.a hiç te faik değildir. 

rı,.,e 1 ş B .. d_r_1_K_a .. s·,-a•s·g-a·r·ı ·2·s-·ı i •,. a-m!!i!. !!!'!e~v~dl!!u!!!a~t!!!!ı""bll!l!!!!!u!!l!ı!!!lul!!!!!n!!!a!l!!!!!!!nH"!!!o~u-t~u""n!'!!!!lk•u-m!!!l!b!!ltı!laer•a~s·aen~ı p~ı~e 
senede kura ile 20,000 lira mükafat da~ıtmaktadır. "" 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri; Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci t<•" 
aylarının ilk günleri. 



36 
~ARDAYANIN KIZl 

-:a· 
4\rtık : daha te§ekkür ederim, dedi. Şunu unutmamalı ki, 20 Yl.flnda. bir 
taltetın:k~k bir şey kalmadı. Ne. a§ık hiçbir zaman nevmid olmaz. Bu 

:Sunu .. suııstımal etmek lııtemem... can sıkıntısını hemen atarak töyle 
!Un lesir~o~ı;rken verdiği red cevabı- dilşündti: 
~besslhn nı ~ıaıe için tatlı bir tekilde - ~dam sen de. .. o~.8. karşı, öy~e hür 
cıddt id' e~1Yordu. Fakat sesi o kadar met, oyle nezaket ve oyle perestışku
ltllil§ıh 1 kı, ISrann mana.su: olacağı lık gösteririm ki, nihayet o da beni se· 
hUrn;e~o;d~ .. zavallı Ode büyük bir. ver. 
kabeıe e ğıldı. Kız da bu selama mu. Bunun üzerine yüzündeki keder iz. 
de'nin k~~~.~u sıradaki tebessümü O- leri kayboldu. 

İttct Çi 1~ sevinç!~ dolduruyordu. Tam bu sırada !nci Çiçeği geri dön. 
t.lkıaetı Çeği hunu müteakip stiratle u. dü. Yüzü çatılmı~ ve gayrimemnundu. 

1 
Land~i b O da yürürken Landri ve Valver gib~ 

:rak bir u kısa göril6meye seyirci o- dü§ilnmekteydi. Kendi kendini a.zarlı
~ını de in:~nara çekilmi§ti. Her ikl yordu: 

U. ~iha e en inceye tetkik ediyor- _ Lüzumundan fazla soğuk da\Tan 

- ~o::t !çfnden: dım B•ı dclik.ı.nhyla aramda hiçbi:r 
Söylendi ~ınin. kızını seviyor. diye şey olmadığı malQm. Fakat mUdaha • 
:!~l'nlek lsu~buki Koncini de onu öl. lel :: r 'yle beni rahatsız ediyor ama ağ-

1kta11 r. Bu h!dıseyi de haber zmdan §imdi ·e kadar hilrmetsiz bir 
:ut.biu b::a artık bizim mösyöye laf çıkmadı. Artık olan oldu. fııter ho. 

1 lttıı Old ın besliyecektir. Zira ken- şuma g 1t.sin, ister gitmesin, vak.ala?"! 
~E!ll l{onçi ~ğ\uıu bilmeden kızını se. deği;?tiremem . Bu delikanlı beni müda.. 
laaPlancıanrıı, aeka tutulduğu zaman bir faa ntmi6 ve hayatını benim uğruma 
'ttı'fı g(itdUnd~~, Yirtıcı olur. Fakat he tehlıkeye atmıştır. Herhalde, beni ı:e. 
).f~l'tıak la~ın u . Rospinyakı dt unut- fil Ro!pinyakm dinden kurtadığına· 
c ~8Yö 0de b Qilnkü n da kızr.ı:eviyor. memnun oldum. Kendisine daha fazla. 
b den taııı u işte muvaffak olıırsa. bir tevecriih göstermem lazımdı. Eğer 
aı·a1ırn k Var df'mektir. Fakat dur hedccse karı:n böyle hareket edersem 
1 • ız d llci ÇiÇe . a onu seviyor mu? hir mfôrlclet sonra Pariste beni seven 

g"\ifdikte ğıni bir daha i:-r-fce ~özden bir ki~i kalmaz. • 

1r - ~sonra kararmı verdi: 1 Bu fikirlerin tesiri altında kalan 
~a'Yt dtuıı iYor .. _ Dlikanhya kar~r la. gene kız biraz evvel söylediğimiz gibI 
er... Yor. Zavallı Mösyö dö Val- geri dönmü~tU. Odenfn kendisini ~y-

d Lan!lrf b rettiğini farketti. Ba~ını eskisi gibt 
be U.taltı u surette diişiinürketı . OıiP l~kııvdıırıe c:evireceğine n&.Zik bir şekil. 
lt1l'ora~ ~~gi1is1ne t'a1 ~rn dal~n ' de tebMısUm etti ve bir veda i3aı-cU 

~t'dı Ge · Yuztinde büylik bir kedf'" vantıktan sonra dönerek kat't a.d·m-
11ltsın~ ıııı~ç kızın hareket tarzınm nıa. tarla uzaklaştı. 

- b~ l.Jnıştı, 
h.._ ~i sevın· Landri bu vaziyeti de gözden ka.ç;r. 
~·•p gfbner.cı- ıyor. Yôlts:l h~'''" nn·,, M:\mıı:ıtı 
a~hk gö ı .. Sevse, hiç bu kadar lA.. - Oh ... diye blr nefes aldı. Kız da 

sterır ıniydi? delikanlıyı seviyor. Belki bunun ken-
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arkaya. doğru kıvırıyor ve aynı zaman
da söyleniyordu: 

- Bu uıulU bana Şövalye dö Parda
yan öğretti. Şimdi sen de bir a.danırn 
kolunun ne kadar kolay kırılacağını 
öğreneceksin. 

Od: kol üzerine hafif ;,ir tazyık ya-

pınca Roıpinyak ulur gibi bağırdı. Ode 
tehditkar bir sesle emretti: 

-Yürü! 
Baron kmn yanma kadar yürümcğe 

mecbur oldu. İnci çiçeği hadiseyi me
rakla seyrediyordu. Valver tekrar em. 
retti: 

- Haydi, alçakça tecavüz ettiğin 
matmazelin karşısında diz çOkerek af· 
dile. 

R06pinyak bu sefer mukavemet etti. 
Göz.leri yuvalarmda.n fırla.mı§ yüzü in
san kılığından çıkmıştı. Hem canı ya. 
nıyor, hem de utancından yerlere ge· 
çiyordu. Her ~eye rağmen bu son emri 
dinlememek i~in vücudunu gerdi. 

Ode: 

- Diz çök, diye bağırdı. Yoksa ko
lunu kırarım. 

Baronun kolunu biraz daha bükt~ 
tazyiki itidal ile yapıyordu, İnci çiçeği 

çıtırdayan kemiğin ses!ni dehşetle 
duydu. Rospinyakın ı:işmiş dudakların-

dan ikinci bir inilti fırladı. Artık ta
hammül edemiyordu. Diz çöktü; 

Ode hiç insaf etmeden tekrarladı: 
- Af dıle diyorum .. 
Rospinyak bayılmak üzere idi. İnledi 
- Affedersiniz .• 
Valver bunun Uzerine Baronun kolu. 

nu bıraktı. tçinde dehşet okunan bir 
sesle: 

- Haydi git, dedi. Eğer bir daha 
yoluma çıkacak olursan Allaha ka
sem ederim ki, ister kralın huzurunda 

ister kilisede olsun §imdijd hareketimi 
tekrar eder ve çizmemin kalrbını arka· 
na çıkarının. 

Bunu söledikten sonra Rospinyalan 
kaba etlerine sıkı bir tekme indirdi. 
Baronu on adım kadar öteye yuvar· 
larken: 

- &nin layik olduğun budur, dedi. 
Bu hadise, yazısından ~ok daha kısa. 

bir zaman içinde cereyan etmi~ ve Ro
apinyakın muavinleri işe mudabcılc et· 
meğe vakit bulamamışlardı. Maamafıh 

hepsinin şeflerine karşı mevkiinden 
dolayı kıskançlıktan doğan bir kızgın
lıkları vardı. Reisleri tekmeyi yiyince 
akılları başlarına geldi. Dördü birden 
ktlıçlannı çekerek Ode'nin ü~erine 
hücum ettiier. I:lem küfürler yağdırı
yor hem de kılıçlarını salhyorJardı4 
Bu taarruz Ode'yi hazrrlıksıı: bulmadı. 
Hatt.-ı dnha evvel davranarak onların 
üzerine atıldı. Dört haydut bu harekeL 
ten şa ırmı lardı. Odc fırsattan istifade 

ederek birleşmcğe çalışan rakipleri
ni birbirinden uzakla§tırdr. 

ıronçininin adamları, dtişmanlarmm 
kuvvetini anlamı§lardı. Hep birden hU. 
cum etmeği daha muvafık görerek birw 
leşmeğe ve muntau..m darbeler indirw 

meğe salıştılar. Şimdı Rospinyak da 

yerden kalkarak onlara iltihak elmi§. 
ti. Sol kolunun fevkalade ağrımasına. 
rağ~en sağ kolu sağlamdı. 

Mücadele pek kısa sürdü. Az bir za.ı 
man sonra beş ağızdan beş sevinç nt. 
ldası çıktı. Çünkü Odenin kıh~ı kınl
mıştı. 

- Mahvoldu .. Elimize geçti. 
Rospinyakın köpüklU ağzındar keıt .. 

meler döküldü.: 

- Onu diri olarak yakalayalım: 
1nci çiçeği endişeli nazarlarla baktr, 



..... 
c .. ;; 
~ uı 
ı::: ,... 
~ :=: 
-< 

~ ~· 
:::,,. ... - -

... 

34 .PARDAVANlN KIZ). 

Gayri ihtiyari ellerini birleştirerek dua 
üti: 

- Aman Allahım .. Şimdi ne olacak? 
Ode kılıcının kırılması üzerir.e ho

murdanarak geri sıçradı. Etrafına mc
yusane baktı. üstüne doğru hücum 
ecl<:.>n gUnıha elinde kalan kabzayı fır. 
lattı. Ordinerlerin hepsi Val\'eri daha 
evvel yakalamak istiprdu. Od.: mah-

volduğunu anladı. Tokat ve tekme ile 
eiliı.lılı be~ adamın hakkından gelme
sine imkan yoktu. Bu sırada ağzından 
bir sevinç nidası fırladı. Eline bir kab. 
za tutu§turulmuştu. Bunu kimin verdi
ğini düşünmedi bile. Derhal ilrri fır-

ladı. Kılıçların çatıştığı ilk anda Ros. 
pinyakın sağ kolu da yaralanmış ve 
kavga dışına çıkmıştı. Ode heyecan
"IZ bir sesle bağırdı: 

- Dört kaldı. 

Fakat daha uğraşacağını biliyoridu. 
Dört haydut tam şikarlarını ele geçi
recekleri sırada ona bir kılınç veril. 
mesi üzerine adeti kurdurdular ve bü 
yUk bir şiddetle hücumlarına devam 
ettiler. Ode kılıcını bir kalkan yaıımrş 
durmadan çeviriyor, fakat bu hareketi 
taaruz etmesine mani oluyorqu. Üze-

rine yağan darbeleri güçlükle fakat 
soğukkanlılıkla durduruyor ve bir ha 
ta yapmalarını bekliyordu.' Bu an ni. 
hayet geldi ve yıldırım gibi bir vuruş 
Lövinyakı yere yıktı. Valver bağırdı: 

- Üç kaldı ... 
Sonra ilave etti: 
- Sizleri öldürecek değilim. Çünkü 

hesapsız bir dostum tarafından görü
lecektir. Sonra beni affetmez. 

Bunları Longual, Eno ve Roktay 
Jçtn söylüyordu. Onlar ise buna bir sil. 
:rU küfürle mukabele ettiler. 

Ode, bu sözleriyle biraz evvel Jan-

la olan konuşmasını işaret ediyordu: 
Eline yeni kıhnç verileli ancak iki da. 
kika kadar bir vakit geçmişti. Şimdi 

eskisinden daha rahattı. Artık müc~ 
delenin kendi lehine biteceğine emin. 
di. Tam bu anda nereden geldiği ve o 
kadar kargaşalıkta ne olduğu anlaşı
lamıyan bir mahlük birdenbire bay. 
dut sürüsünün bacakları arasına gir
di. Bu mahltı.k kedi, köpek, eşek gibi 
bağırıyor ve gırtlağı kesilmiş bir do. 

muz gibi debe!eniyordu. Bu hal az bir 
müddet devam etti. Roktayın dudak
larından bir feryat yükeeldi. Bacakla. 
rı arasındaki mahluk kendisini ısır-

mıştı. Ayni anda bacaklarından çekil. 
diğini hissetti. Bu sıradn arkadaşı da 
neye uğradığını anhyamadan yere dev 

rilm'şti, Bu çarpışmada kılıcı elinden 
fırladı. Bacaklarının arasındaki hay -

van hemen bunu kaparak doğruldu. O 
zaman Otle durmadan haykıran bu 
mahllıkun şöyle böyle tanıdığı bir a. 

dam olduğunu anladı. Bu şahsın elbi
seleri paramparçaydı. Kendisi Landri 
idi. Landri, eline geçirdiği kılıçla b1r 
kaç saat evvel kendisini boynuna ip 

geçirerek köpek gibi sürUkliyen Ordi. 
nerlerin üzerine atılmış, büyük bir a
sabiyetle döğü~üyordu. Bu anda yer. 
den kalkmıya uğraşan Roktaym göğ
süne şiddetli bir tekme indirdi, Kon. 
ı;:ininin adamı derhal bayıldı. Bu mu
vaffakıyet üzerine Odc'yc dönerek 
haykırdı : 

- İki kaldı mösyö. M.üsaviyiz ... 
Landri asabiyetle döğilşmesine rağ. 

men Fransız, İtalyan ve İspanyol meç 
usullerini iyice bildiğini gösteriyordu. 
Şimdi Eno'nun karşısına geçmişti. 

Çarpışma uzun silrmedi ve Eno der
hal saf haricine çıkarıldı. Landri şim. 
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--.----------------------------~----------------------------~----di Longualin kareısına geçmişti. Ma
hirane bir vuruş yaptı. Eğer bu darbe 
isabet etseydi, Longual'in işi tamam
dı. Fakat Ode'nin seri bir müdahalesi 
bu darbeyi çeldi. Landri esefle haykır. 
dı: 

-Tuh canına. Ne gfu.el de vuracak
tım. Ve yardım ettiği Ode'ye tavsiye 
etti: 

- Haydi mösyö, şunun hakkından 
geliniz. 

Valver bu sırada yaptığı bir hare
ketle Longual'in elindeki kılıcını dil. 
&ıürmüş ve rakibini silahsız bırakmış
tı. Derhal yanına yaklaştı, Longuali 
öldUrmesi işten bile değildi. Fakat sa
kin bir sesle: 

- "Haydi git" den başka bir şey 
söylemedi. 

Yüzü öyle bir haldeydi ki Longual 
soğuk terler döktüğünü hissetti. Ken. 
disi cesur bir adamdı. Fakat bu anda 
karşısındakinin ölümiln ta kendisi ol

duğunu hissetti. Başını iğdi, sırtı kan 
bur bir halde sendeliyerek halkın 
"yuha!" sadaları arasında oradan u
zaklaştı. 

Landri başını salladı: -- Ah, ne kötü şey. Tam elime geç. 
mişti. Bir vuruşta hesabını görecek
tim mösyö. 

Ode cevab verdi: 
- Farkında oldum da onun için mü 

dahale ettim 

Landri hayret etti: 
· - Niçin mösyö? Niçin kaçmasına 
göz yumdunuz? 

- Çünkü bu üçünün hakkından gel
mek başkasına aittir. Onun işiyle uğ
ral'lmak istemem. 

- Peki, bu adam bunları ne yapa. 
cak? 

Ode güldil. 
- Canı ne isterse onu... .. 
Landri büyük bir imanla ellerini go-

ke kaldırdı: _ 
di1 

- Allahım, bu adama ilham ver 
şu heriflerin bağırsaklarını delsin. 

Bunu söyledikten sonra bir haÇ işa· 
reli yaptı. 

IX 
DtlŞESiN MtlDAHALESi 

· · • rdt1· 
La.ndri fazla gevezeye bcnzıyo ti• 

Belki de daha bir şeyler anlata~ ğ 
Fakat bu sırada Ode İnci Çiçeğ!nc ~" 
ru dönmilş ve sevgilisini asil bır k3 

nı selamlar gibi selamlıyordu. 
a.· 

lnci Çiçeği hiç kımıldamadan bll ri 
kıllara durgunluk veren mücadele!-

seyretmişti. Yalnız Ode silahsız l<3ıı· 
dığı sırada heyecanlanmış, diğer~ 
!arda gayet soğukkanlı kalmıştı· ~ıp 
ile Landrinin karşısında birer f8 tti 
kaldığını görünce gitmek istedi. fl3 ıc 
birkaç adım attı. Fakat sonra aurar

3 

.~· ,·e.-
düşünmeye başladı. Tekrar geldıgı · 1'• 
re döndü ve Ode'nin kendisine b

3 

tığını gôrünce hemen söze başladı: ,,_ 

- Mösyö, dedi. Beni kurtardığ•"1ıc· 
dan dolayı sfae bütün kalbimle te~e 
kür ederim. . ·ddi-

Bu sözleri şayanı hayret bır ~ı deıı 
yetle söylemişti. Bu kısa teşekk?~e1' 
sonra nazikane bir selamla çekıl gi• 
istedi. Ode'nin gözüne kızın yalnız bi
deceği çarptı. Bir tehlikeye uğrı~~9.'" 
litdi. Biltün cesaretini toplıyarak 1 

etti: eJ, 
ra.ıc 

- Matmazel, af buyurun. ·çitı 
böyl~ yalnız gitmeniz belki siz.in 

1 
fS! 

tehlikeli olabilir. Evinize kadar re . ,, 
kat etmeme müsaade eder ın.isinl.Z •· 

Genç kız: 

,1 
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ı!-IABER - J\1'şam postası 

................................. . 
Erkekler nezdinde 

'"' ' ı · . nasıl 
Muvaffak oldum? 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemtn v1 
n ölmüş bir haldr 
di. Buruşmuş. sol 
muş ve ihtiyarla . 
mrştr. Mıtamafih 

karakterim henüz 
ıençti. Danıı ıe

viyordum. fakat 
biç kimse 'leni dan 
aa davet ttmiyor· 
du. Bugür.ün er. 
kekleri, gençliği 

arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi kı: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi terli taıe tu· 
tan kıymetti cevheri • aıalm11 • 

tır. Fen. son zamanlarda "Bio
cel,.i genç hay.anlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin ''Biocel,. 

i gibidir •. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet dair~si'lde To 

kalon kreminin terki!.Jhile mev. 
cuttur. Vakit kaybetmedtn bunu 
tecrübe ettim ve resim!rıdt gö· 

rüldüğü gibi memnıır.:yetbahş 

neticeler elde tttim. S:ınra. bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa
sını veren hususi ve ~ıymetli 

maddeleri ihtiva eden ytni ve 
gayet ince bir pudra ku!landım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen müte
essir olmadığı için banyonuzu a· 
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terlesen~ bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hay~et ve ori· 
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve mali fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafın dan temin edilrnı~tir. V c 
Tokalon pudrasına karıştırılmış· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce T okalon mü, teri un den mü e11eaemize mektup 
yazanların müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıy· 

metli delillerdir: 

( Krem 've pudralarınızı kullanmak ıuretile yüzümü. 
ıün dü.ı ve pürüzıü:ı hale geld\ğini gördüm. Bu hal ar 
kada,lanmın bile nazarı dik,katini celbet ti.) 

1 

... ~ M. F. S. M. Buna ~-
(Tokalon kreminin yüzdeki kabar cıklar için çok isti· 

fadeaini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralannız aayeıin 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. 8 . M. H . O. • .Faha 

Mektuplann aaıllan doıyalarımızda ıl\klıd ır. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Kadı köy - Haydarpa~ hattında 16-Ağustos-1937 tarihinden itibaren 

tatbik olunacak yeni tarife iskelel tre asılmıştır. ( 5212) 

Amasya Heledlye Reisliğinden: 
Belediyemiz elektrik müessesesinin 75 lira aylıklı fen memurluğu ve altmış 

lira aylıklı buhar makinesi makinist muavinliği açıktır. Bu vazifelere talip 
olanların ehliyet ve şimdiye kadar ifa ~ltikleri hiT.rnetlere ait ,·esi~alarının a
sıllanm veya tasdikli suretlerini göndermek suretiyle Belediye Reısliğine mü. 

racaat etmeleri ilan olunur. (5104) 

Satı1ık ev 
Kadıköyünde, Altıyol ağzında, Out 

aokaimda 37 numara. Dört oda. b!r 

yemek odaıı, iki aofa bir mutfak bü • 

yükçe bir bahçe, elektrik, havagaz<, ıu 

ve saire... lçindelölere müracaat. 

D
5
0KTOR 

· Kemal özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1 el: 41235 

1 :E' 
ıs 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 

Şu güzel çehreyi aydın
atan güneş, şüphesiz, 

·ncl di,ıerdir. Lakin o 
dişlere can veren de 

şUpheslz 

"RADYOLIN,, dfr. 

Siz de aynı güzelliği elde edebi Ilı siniz • 
Fakat bunun için şart günde iki defa 

RADYOLiN 
ile fırçalamaktır 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
Eminönü Kaymakamlığından: Ba,ıboş ve sahipsiz olarak bulunup tahtr mu

}ıafazaya alınan merkebin. sahibi her kimse bir ba!ta zarfında da gelip alma-
dığı takdirde ~atılacağı ilan olunur. (B) ( 5245) 

Keşif bedeli ilk teminatı 
Çatalca kaz.ısına bağlı Tepecik köyü 
mektebinin ikmali inşaatı. 

Çukurçeşnıe - Küçükköy - Sılah • 
t~rağa yolunun tamiri. 
Topkapı - Silivri asfalt yoluna ilti

sak eden Davutpaşa kışlası yol!lnun 
tamiri. 

3562,50 267,19 

5787,60 434,07 

2144.32 160,82 

Yukarda keşif bedelleri yazılı in~a at ve tamirat ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuş ise .de belli ihale go:.inünde giren bulunmadığından eksiltme 16- 8-
937 pazartesi gününe uzatılmı~tır. Keşif evrakiyle şartnameleri levanın müJür -
lüğünde görülebilir. istekliler 2490 No.lı kanwıda yazılı vesikadan başka Nfia 
müdüd:.iğünden alacaklan fen ehliyet vesika.siyle hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubiyle bıraber yukarda yazılı günde saat 14 de 
Daimi encümeninde bulunmalıdırlar. (1) (5206) 

İstanbul belediye sınırı içinde muh mıntaka ve semtlerde kurulm3kta 
olan hafta ve akşam pazarlarında sebze ve meyvaların doğru.do doğruya kaldırım· 

lar üzerine konulmak suretiyle satıldığı görülmektedir. Umumi sağlık ve şehrin 
temizliği bakımından çok mahzurlu dan bu halin devamı caiz olmadıf :n • 

dan pazar yerlerinde sebze ve meyvalar ya mutazam sepet ve küfe.ter içinde ve 
ya temiz tahta kerevetler üzerinde satılacaktır • 

Buna riayet etmiyen satıcılar umuru belediyeye m:iteallik ahkamz cezaiye 
kanunu hlikümlerine göre cezalandırılacaktır. (B.) (5249) 

Tt:J Q K~iVE 
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Biriktiren rahat eder 
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fı yrıca so;ıst Bayan M U A L L A ve AnadCilu ZEYBEK revUlerl 

Halk Türküleri ve 'Millt Oyunlar' 
Tel: 43703 
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Necip Be müstahzera-

1 

1 
~ 
1 
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HER BAYAtt 
f c(" 

tı en kibar bayanları 
memnun eder 

Vağlo l!<ıremn geceneırn 
cDOdD gpYızeOOeştDrlır 

ve ıoesoer. 

Kirpik tuvaleti gözlere 
gilzelllk ve sıhhat verir 

!f2'lYl<dlrraDaııro cnOcdlH lka<dlftfe 1 

<gJDbn ylYlmUJJşa'ltoıra fO>ftş 1 1 

maıcclYlnlUI canşoceırn n1n1cn 
~n~n ~eyaznatnır o 

• 
Pıa;ıaıda Necip Bey yağlı · 1 

hulu kı emi esıneı ı engi i 
veı iı • 

., 
b

··..:; .. ınureıcl'er .u 
Dvktorlar, bankacılar, katipler, mektepliler velhuıl u...... ~sr 
lemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmuından. kUrU 
ucun 'f 1 dan kurtaran ye-
gane ôolma kalemi 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi, Almanyarun bu icadı mürek. 
kepli kalemle yazı yazmak mecbu. 
riyetinde olan balkı hakikaten bu 
yazı yazmak eziyetinden kurtar

c: r 

U ucu aşınmaz, bol mü 

rekkep alır kuvvetli basıhr 3.4 kop 
ya çıkarabilir, ve açık bırakıldığı 
halde ber ne şekilde durursa dur-

sun mürekkep akmaz ve kurumaz T l K U en sağJartı 
nışlı mürekkepli kalemdir: 't 

Siyah, Yeşil, Mavi ve Kııtt11ı 
renkleı de de bulunur. bdl 

Necip .~abun ve I u;ıaı ı, bir- Her yerde arayınız . Deposu: Havuzlu han No. ı b~tııl\ 
Taşraya posta ile gönderilir. 

yanlinleıi, pudıalaıı, tıınak I •---- .10 
cilala11 ,.ok mükemmeldir • iiıı:I 
Emin~nü magazaSUJ. ıl r Ekzema ve eıı mıızannit cilAt yaralarıMndan kurf " .. 

da ve diğer magazalar 1 · " 1sı1ı 11 

ua u unur ı ıl.. _______ ._ •• _ _.~ J b [ . 1· Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerde 

' d0 
tfz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•19 · Ulviye 'rsl Biçki Dikiş yut ~/ 

... ıııii~ ~·( 

1 
En son metot ve 1<01ay uswıenyıe Dtçkl, dikiş 10 ayda tilit ~t' 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma ";,t ııı" 

GUZl!l 
BiR SURPRİtoiR 

fı Birinci sınır Operatör -

ı) ~~~~c~~h~ v~i~r~ d~~ ti 1 
cP.rrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek i<adın ametıyatları, dımağ 
estetik "Yüı., meme, karın bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muay.ene: Sabahları M n rr !I nen 
~ den 10 a kadar ri IJIJ U 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı. Rumeli Han 
~ No. 1 Telefon : 44086 -

- Dr. Fa'k 1. Okte -

Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi ı 
No. 6 Tel: 21109. 

zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, k; 
lesi başlamıftır. Adres: Tepeba,ı: Bay Murat Ap. ftılo. ---- asJ 

ve kuvvet içir'I 6~ 
birinci ilaçtır ,.,,, 

Çoruldarın dişlerini o kolayca çı1'~ çO' 
na, kemlklerfoin kuvvetlenınes!~0uo 

cuk emziren annelerin sUdLJ 
çoğalmasıntt yardım eder• ıJf' 

Bilumum eczanelerde bulıt11 Operatör 1 
Muayene 1 liradır. ,lı•••••••••ı••••ı·----.......-


