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!nasıl öldürdüm? . b <;> nı b a 1 ad ı I ~ r 
l[.Qkın tarihin bu kanıı safhasını. Tıençınde Japo~larla Fransızlar 
1 ~Zat katil Sogomon Tehlirga- ~~asın~a hır harp oldu 
1 ın ağzından dinligeceksiniz .... 

Katil Tehliryan, 1921 senesinde 
Berlinde iılediği cinayetin hakiki 
sebeplerini 16 aene aoıva netrettiği 
bir kitapla ortaya atmaktaclır. 

Katil, Talat Papyı, tehcirden bi· 
rinci derecede mes'ul addettiği için 
mi öldürmiittü? Yoksa bunu, men· 
ıup olduğu Taınak fırkaamm zo- • 
riyle mi yapmıfb? 

1ki günlük bir muhakemeden aon
ra cinayetinin cezaamı çelanekten 
naad kurtulmuttu? Muhakeme esna· 
ımda ve muhakemeden evvel dö • 
nen dolaplar, hazırlanan plinlar ne
lerdi? 

Bu ve bunlara benzer mühim if· 
şaatı işte bizzat katil~n ağzından 
dinliyeceksiniz. 

b~·'''" ......... K A T i L 
' """"- · • ...l! ;l •t..,.. ı L 1 .l.." - 1" D 1 t_!_ 0 i ti '"''. ~-i .. - -- -- o--, • - -1. ~s•ır. "ıut' htKID etti • 
f it hıi, Cİnayette~e 3 ay naıılve ne gibi sebeplerle ıeçilr 
i lıııa1cta b. .~ühım -ol alanlarm kimler olduğunu artık an
!)- "•1unırtnı"'ızur gömı~mektec:lir. 
~ -l&t Prlhln kanii bir safhasını aydınlatan 

l 'l'etrık aşayı nasoO öD<dlQrcdlOm ? .. o~uy::·~~ Pek yakında sUtunlarımızda 
........................ ~'i ve baki kati anlayacaksınız .......... E ····-·-···-·····-··-··· .. ·············· ............................... . 
Da ~rarengiz dilenci 
l(ulacezeden kaçtıktan sonra 

0 ovalanırken öldü 
zerinde altın ve k8ğıt epi 

çıktı 

r ................. 1;~-;,;;··----··· .. ·~\ 
i manevralaı ın.da . 
j Ordumuzun 

misafirleri 
Klmlerdlr? nasal karfı
lanacaklar ve manev

raları nasll takip 
edecekler? 

,., ~~.m• 
Mem:leketimize ge7.ecek olan dost dev. 
lefler ordıı erkanından milmtaz bir 
sima: Yugosl.avtJa Genel Kurmay 

Ba.,kanı General Ncdiç 

Ankara 31 (A.A.) - Trakyada yapılacak 
olan ordu manevraıannı takip ebnek Uzere 
davet edilmlı olan a.skert heyetleri uıldl 
eden zevat Ue diğer devletler karR ve hava 
af.&şemlllterlerlnln lslmlerl ll§&ğıdadır: 

Efpn a.ııkert heyetl: 

(Det'<lmı ~ incide) 

Dö ırt sa'tu ıro a : 
lfaret memurlarını 

kavrulmaktan 
ne zaman kurtaracaıız ? 

tıte gilnterdenbcrl bu sUtunda mUtemadi. 
yen bu meseleyi halle çatı~ıyonız. GUnter 
geçtikçe yazın şiddeti artıyor, ıncaktıu- yol 
ortalarını cehenneme döndilrllyor, fakat h!. 
lA ~11.ret memurlarına lkl§f!r kat olsun beyaz 

elbise verttemlyor. Filvaki neşriyatının: üz~. 
rlne buntann bqlarmdakl taslar kaldmldr. 
Bundan memnunuz. Ama bu vazlfe,tna, 
gençleri ka\TUlmaktan ne zaman kurtara.. 
caftz. • 

:tstanbulun çalıvkan vali vekiline bu mu. 
hlm meııele)1 bir daha arudiyoruz: 

İp.ret memurlarına. be)•az elb!ae n beyu 
kuket verilmealnl latiyoruz! &ABD 

J aıpon mk6T'leri bir taarruz e.masınaa (Yazısı 4 ilndüde) 

Sandalye tamircisi 
casuslar türedi ! 

Fransada böyle casuslar 1913 de de 
görülmüş ve hepsinin ~abit 

olduklan anlaşılmıştı 
İngilizce neva gazetesinde okunmuı 1 Sandalyecilerden çoğu, müthiş (o. 

tur: tograf meraklısıdırlar. 
Fransa, büyilk bir casusluk korkusu Köylüler, 1913 senesinde de, Fran • 

içine dilfmÜf bulunmaktadır. Seneler- sayı böyle fotoğraf çekmek meraklısı 
denberi, Fransada - bu yazın olduğu bir sandalyeci kafilesinin istila etmiı ol-
kadar çok - sandalye tamircisi görül. :duğunu hatırlıyorlar. Sonra Almanlar 
mUyordu. Köylüler ve çiftçiler, lbu §Üp geldiği zaman bu "zanaatkarlar,, asker 
heli adamların her yerde görülmesinden taburlarının başında üniforma ile görüL 
ve azarlandıkları zaman hiç müteessir müılerdi. 
olmadıklanndan ve geldikleri gibi ıür
atle kaybolmalarından tikayet ediyor. 
lar. 

Korku belki de sebepsizdir. Fransa
nın gergin, asabi halinden doğan bir 

(Devamı 4 üncüd6) 

40 artist mayolarını arıyor ! 

Mayo: 22 

1592 
Liralık 

Muhtelif hediyeli olan 
bu müsabakaya iştirak 

ediniz 

Artl•I: aa 
Bu mayo hangi artiste aittir ? 
Bu artistin mayosu hangisidiı ? 
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Vış SUJa.sa: Trakya manevrala-
Hava tehlikesinden rında ordumuzun 

k urtulan misafirleri 
metropol: Londra 

Va:i!aın: Şekip Gündiiz 

H ABEŞ - ltalyaıı harbi esnasın. !ngilterenin Metropol müdafaasına a. 
da İngiltercnin takındığı vazL za.:mi gayret sarf ettiği ve nihayet bu 

yeti muhtelif sebeplere atfedenler ol. sahada müspet bir neticeye ulaşıldığı 
du. anlaşılıyor. Bu bakımdan geçen hafta 

Kimi; 
"- İngiltere siyasi ihtilafların hal 

çarelerini meşru yollarda aramak ta
rafını tutuyor .• Dedi - İngiliz efkarı 
umumiyesi Milletler Cemiyetinin ali 
hakemlik vasfını kuvvetlendirmeye 
çalışmaktadır.,, 

Kimi; 
''- İngiltere boş avlandı .• Dedi -

ltalyan tayyareleri çok tekemmül et. 
miştir. İngiliz crkan1harbiyesi farkı. 
na varmadan, İngiliz istihbarat servis
leri uykudayken İtalya Orta AkdenL 
zin stratejik hakimiyetini elde etmiş. 
tir. İngiltere belkemiği olan impara
torluk yolu üzerinde, akrep sırtına o. 
lurtulmu., bir yılan gibi kımıldanamaz 
bir hale gelmiştir. 

Kimisi de hadiseyi bir başka zavL 
yeden tetkik etti: 

''- Hayır ... - dedi • Bütün bu iddia. 
lar sathi görüşlerin mahsuliidür. tn
gilterenin bu uysal sıyasayı takib et. 
mesine sebeb olan 5ey BUyük Britan.. 
ya §(!birlerinin, bilhassa Londranm ve 
İngiliz ağır sanayi merkezlerinin hava 
hUcumlarma karşı milda.faasız bir va. 
ziyette bulunuşudur. İngiliz hava, de. 
niz ve kara kuvvetlerinin Metropolü 
müdafaaya kadir olamıyacağını kes. 
tirdiği için İngiliz dış sıyasası harbi 
uzakla.~tınnıya, h'arb tehlikelerini 
savsaklama ~ırmgaları ile uyuşturmı
ya çalı§ıyor.,, 

Son beş yıldanberi İngiltere arş sı
sıyasasının sulhü konımıya ve sulhe 
taraf tar olanları kuvvetlendirmeye 
matuf olan çalı~malarını insani bütün 
manalarından sıyırınağa kendimizde 
liak göremiyoruz. Fakat gerek Habeş. 
İtalyan harbi esnasında, gerek !span. 
yol taununun devam ettiği son yılda 

Avam Kamarasında da milli mUdafaa 
işleri tetkik edilirken "milli müdafaa. 
da iş birliği,, nazırı Sir Tomas lnskip 
tarafından verilen izahatın şu kısmı 
mühim addediliyor: 

·•- Son iki yıl içinde müdafaa Yası. 
taları üzerinde, bilhassa tayyareye 
kaI'§ı müdafaa vasıtaları üzerinde ln. 
giltcrede çok mühim fcnnf keşifler ya. 
pılmıştır. Bulunan bazı metodlar sa. 
yesinde ise kısa bir zaman sonra Bü. 
yilk Britanyayı tayyare hücumların. 
dan lamamiyle masun bir hale koya
bileceğimizi temin ederim. Bir harb 
vukuunda deniz, kara ve hava kuvvet. 
lcrimiz arasında tarn bir iş birliği tat. 
bik edilebileceğine ve muhasama ba5. 
!ar başlamaz milletin harbe hazrr bir 
halde seferber olunabileceğine muhte. 
rem heyetiniz itimad edebilir .• , 

Bunun ve bunu takib eden t amam. 
Jayıcı bazı izahatın sonunda Avam ka
marası yedi muhalif reye karşı 327 
reyle hava nezaretinin bütçesini kabul 
etmiştir. Halbuki bundan az evvel or 
du ''e donanma bütçeleri reye kondu. 
ğu zaman amele partisi müstenkif rey 

vermişti. Bu vaiiyet hava tehlikesine 
karşı İngiliz efkarı umumiyesinin ne 
derece hassas olduğunu ve İngiltereyi 
hava tehlikesinden kurtarmak vaadi 
kar§ısında doğan ve muhalifleri de 
saran müspet heyecanın derecesini 
göze vuruyor . 

Evet. İngiltercnin son yıllar içinde 
en mtihim dli§tlnceei ''anavatanın şe. 
birlerini, imparato1ıugun kalbi olan 
bilyUk sanayi merkezlerini tayyare 
bombalarından korumakla" hulasa e. 
dile bilirdi. 

Şekip GONDOZ 

Istanbul Festivali 
dün akşam başladı 
BugUnkil pr«:Jgram yelkenclllk seçmeleri, 

tenis mttsabakaları ve NAşldln 
oyunundan ibarettir 

btanbul festivali dün aqam beledi- rının, Atatürkün izinden hiç bir zaman 
ye tarafından Parkotcldc verilen 200 ayrılmıyan ve asla ayrılmıyacak olan 
kişilik bir ziyafetle başlamıştır. çok sayın İstanbul halkının saadeti, re-

D en ak§CUllkl :ziyafette vali vekili fahı adına kadehimi kaldırıyorum.,, 
Şükrü. Sökmensüer bi nutuk söylemiş- Festivalin bugünkü programı 
tir. Bugün festivalin ilk günüdür. Prog~ 

Vali vekili nutkunda ezcümle de- rama göre bugün saat 13,30 da Modada 
miştir ki: yelken seçmeleri ve 14,S da ldağcılık 

''-Filhakika lstanbulun faziletli klübünde tenis müsabakalın batlıya.. 
valisi ve belediye reisi Muhiddin Ustün.. caktır. 
dağ çok sayın şeflerimizden ilham ala- Gece 21 de Naıit tarafından Beyler
rak böyle bir "sezon,, yaratmakla İstan_ beyinde aile bahçeıinde "Çiftçi düğü~ 

bul için hiç bir zaman unut~lımyacak nü,, komedisi oynanacaktır. 
ruht bir üstünlük göstermiştir. Bu vesi
le ile kendilerini saygı ile anmağı vazife 
bilirim. 

Sayın arkadaşlar; Biz Atatürk ço 
cuklan vazife ~şıkıyız; bu aşkınuzı ne 
§e ile kamale erdiririz. Neşe, çalııan itı 
sanın hakkıdır. Ne§e cumhur!yet çocuk
larının her işinde en büyük kuvvet kay4 
nağıdır. Neşe; sağlığın, kuvvetin, ba
§&rılığın en bariz tezahürüdür. Esasen 
neşe nedilen hayat kaynağı Türk ile be
raber doğmuş, onun yüzünde canlannuı, 
onun dilinde dillemiş, onun ruhunda 
ıiir haline inkilap etmiıtir.,, 

Şilkrü Sökmensüer nutkunun sonu
nu şöyle bağlamıştır: 

"-Sayın arkadaşlar; §İrin fatanbu. 
lumuza tabiatin bahşettiği gilzeUikler a· 
raunda Türk zekasının yükselttiği abi. 
deleri, Türk emeğinin ve Türk zevki· 
nin yarattı&ı ıüzellikleri bütün dünyaya 
tanıtmak ve hatırlatmak için yaratılan 
İstanbul festivalinin üçüncüsllnü neıe 
ve zevk içinde açarken bizi bu mesut 
günlere kavuıturan Atatürkilmilziln, o. 
nunla daima: beraber yürüyen arkadaşla 

ipekli kumaş 
imalatı 

Sıkı bir kontrol 
altına alınıyor 

Ankara 1 (Telefonla) - İktisat vel•a· 
Jetinin Türkiyede dokunan ipekli kumaş 
lann imalatında her türlü tağşiş teşeb~ 

büıünün önüne geçebilmek için hazırlandı 

ğı nizamname Devlet ıurasmdan çıkmıı 
tır. Bu nizamname 15 Ağustosta mer-

iyet mcvkiine girecektir. Nizamname 
kumaılarm atkı ve çözgülerinin miktar· 
lariyle enlerini tayin etmektedir. 

Nizamname tabii ipekten maksadın 

ehli ve yabani ipek böceği ifrazatı oldu
ğunu zikrettikten sonra cmpirime ve 
aair moda icabı çıkarılan karı§ık kumaş

lann damgalarla ayrılacağını, lcumafla
ra her üç metrede bir damga vurulaca
ğını kayıt etmektedir. Eldeki stokların 
tasfiyesi için üç aylık bir müddet veril. 
mektedir. 

(Ba§ tarafı 1 incide) 1 
Heyet B&§kanı: General Eaadullah Ha.n. 

Şahi Tümeni lrnmutanı. ı 
Heyet azası: General Ab..ıullah Han. He. 

rat Tümeni Komutanı. 
Jran ukerl heyeti: 
Heyet Bn~kanı: General Rlza Kulu Ke. 

rlm. Genel Kurmay Bll§kanlığı lılrincl şube 
rnUdürU. 

Heyet azam: Albay Ahmet Rlfat. Kuvan. 
ıı 3. Tümen Kurmay Başkıı.nr. Süvari Bin. 
ba.,ı Bani. Tayyarecl yilzba§ı AIG.. Topçu 
Teğmen Vefa. Piyade Teğmen Nizam. 

imle a.<ıl•f'rf hı•yctl: 
Heyet Ba.§kanı: General Bekir Sıtkı. Gc. 

nel Kurmay Ba§kanı. 
Heyet azası: General Hüseyin Fevzi. Bin. 

başı Nurettin Mahmut. OnyUzbaşı Refik A. 

rit. Te~men Cemil. 
Romanla aakerı heyf'ti: 
Heyet Ba§kanı: General Şıkityu. Genel 

Kurmay Başkanı. 
Heyet azası: General Lakobfcf. Genel Kur 

rnay ikinci ba§kanı. Albay Şteflea, Yarb:ıy 
Çemlanu. Yarbay Leon Jorj, Romanyanın 

Ankara Ata~emllltert. 
l 'ugMlavya askeri heyeti: 
Heyet Baııkanı: General Nedlç. Genel K•:r 

may başkanı. 
Heyet aza.sı: General Br&§lç. Genel l\.ur. 

may ikinci ~kanı, kurmay önyüzba.§ı Jril. 
lovan Glfgorlyevlç, Albay Novotiz& R&kochc 
vltch Yug03lavyanın Ankara ata§emillleri. 

l"unanlııtan aııkerl hl"yeti: 
Heyet Ba.§kanı: General Papagos. Genel 

Kurmny b8.fkanı~ 
Heyet azası: General Mellslnos. Genel 

Kurmay ikinci bqkanı. Topçu yarbay ManJ 
daJds, sU\·arl blnb8§ı Koroziıı, yarbay Her. 
kUl Zoumboulak1a, Yunanlstanın Ankara 
atqemUlteri. 

Kara: . 

Almanya: Albay Hans Rhode. 
Amerika: Binbaıt Royden Vilyamson. 

Bulgaristan: Yarbay Klril Popojllot. 
Çekoslovakya: YUzba.§r ır. Otokar Buda. 
Fransa: Albay de Courson de la Ville • 

Neuve. 
Fransa: YUzb&§ı Lcleu. 
Moavtn: 
lna1Jtere: IUnba§ı Alekaaııdr Roa. 
1ıpanya: Binb8§ı Manuel Vlllcga. 
lt.al\'ll' Yarh•v r.ahrl"I"' "R""'"-
Japonya: Binb8§ı Takasuke fsomura. 
Macaristan: Yarbay Oscar Boltz de BeocL 

ra. 
S. S. C. B. Albay Emllyanot Sorf Alek. 

sandr VL'Jllo\iç. 
Hava: 
İngiltere: Yarbay T .. V. Olmhlrst. 
ltıılya: Albay Raoul Ferrero Rognonl.. 

Ordumuzun misafirler ini 
karşılama programı 

Ankara 31 (A.A.) -Trakya ordu manev. 
raamı takibe daveUl ''Balkan Antantı,. 

ve "Saadabat paktı,,ııa dahil dcvleUer aııke. 
ı1 heyeUerinln latanbula gell~lerinln ve mem 
leketlınlzde ikametlerine alt olarak tanzim 
edilen programa göre: 

trak Genel Kurmay Bqkanı General Be. 
kir Sıtkr, Romanya Genel Kurmay ba§kanı 
General Şlkityu, Yunanistan Genel Kurmay 
Bqkanı General Papagos, Yugoalıwya Ge
nel Kurmay B&§kanı General Ncdlç, !stanbu 
ıa muvualaUarmda, Genel Kurmay BB§kanı 
Mareoaı Fevzi Çe.kmak namına Genel Kur. 
may ikinci BB§kanı Korgeneral Aaım GUn. 
dUz, tıtanbul Mevki Komutan vekill Kor. 
general Cemll Cahit Toydemir, Genel Kur. 
may yarbaşkanı Tümgeneral Veysel Ün!. 
var. İstanbul Merkez komutanı Tuğgenernl 
Huan ngaz ve refakatlerine memur edilen 
mihmandarlar tarafından istikbal edilecek. 
!erdir. 

Efgan aakerl heyeti ba§kanı General Sa. 
dullah Han, İran a.skerl heyeU başkanı Gc. 
neral Rıza Kulu Kerim, tsumbul Mevki ko. 
mut.an veklll Cemil Cahit Toydemlr, Genel 
Kurmay yarba.şkaru Tümgeneral Veysel Ü. 
nlvar, lstanbul Merkez komutanı Tuğgene. 
ral 1hııan Ilgaz ve ttfakaUerine memur e. 
dilen mihmandarlar tarafından kaIJılana.. 

caktrr. 
Mluflr heyetlerin hini lsUkballnde resml 

selAmı lfa etmek Uzere bandolu bir ihtiram 
bölUğU bulundurulacaktır. Resmi ııelAm es. 
naamda misafirlerin milli marşlarilc İaUkl~ 
maroı çalınacaktır. Misafir hevf'tlerln men. 
sup oldukları memleketlerin ataşrmllltr.rle. 
rl istikbal meraııimlndo hıı.zrr bulunacaklar. 
dır. İstikbal merasiminde heyetler gUndel!k 
clhiselerinl lablıı olacaklardır. 

İl!tlkbal meraıılmlnl mllteaklp heyetler rll. 
kQblanna talı~ls edilen otomobillere binerek 
T'crıı.oa1 as oteline ırldecekler '\"C ikametleri 
!cin ha7•r'aT'm•<ı nıan dairelere yerlesecek. 
!erdir. Mnt ... A1<1bcn ht'vct bl!J!kanlan mihman 
d!\rla .. ile b!rli!üe Dolmabahçc saravma glrlc. 
rek dP!teri mahsusa kavdl'dilcceklt'rdir. He. 
yet 0ıı,kanlart mihmandarları ta rafından 
tc.'lblt edlll'cek ~aıı.tte Genel J{urmay ikinci 
bllflrıını Kor~enerat Asrrn GUndU2U ziyaret 
~.-r "'e lshın"'1l VaU vr. 'Relf'rHyc rcı-1 
vr mıwkt knmutanr p,. mrrkr.z komııtıınrna 
birer kart te\'df edeceklerdir . 

Ağuııt08Ull 17 inci anlı gUnU aaat 20,30 da 
Genel Kurmay ikinci Baokant korıreneral 

Asını GUndUz tarafından mlsafirler §ereflne 
Perapalaa otelinde bir aıc,ıun yemefl verile. 
cektlr. Bu yemeğe misafir heyetlerin at&§e. 
mlllterlerl de mlhmandarl&rile blrllkte dL 
vet edlleccklerdir. Vakit mllııait bulunduğu 
takdirde misafirler mlhmnndarlarmm del&. 
JcUle tstanbulda. gezintiler yapacaklar n 
şehrin milzelcrlle tarihi i\.bidclerinl gezecek.. 
!erdir. 

Mlee.flrler ağuııtosun ıs lncl çl\rşamba. 

günü Ml\t 16 da b;mir vapuruna rakiben sa.. 
at 17 de ı~tanbuldan Teklrdağına mU!arakat 
erler.eklerdir. 

Misafir heyetler bnşkanları vapurda Gc. 
nel Kurmay başkanı Mareşal Fe\"ZI Çakmak 
ve Orgeneral Fahreddin Alt.ay tRra!mdan 
kabul edlleccklcrdlr. Saat 2Q,30 da mlımflr. 
lcr şerefine vapurda Mareşal tnnı.fm•lan bir 
" 1<şıı.m ~·cm"ği Vl'rllercktlr. 

Maııpvra1ar nasıl takin edi' ecel< ? 
Misafirler mancvrıı.yı ll§Rğtda yazıldı~ 

\•eçhllc talctp edeceltlerdlr. 
19 ağustos pcr§embe: Sabnb kahvaltısı a.. 

lmdıktan sonra ım.o.t 8 de otomobillerle .Mu.. 

ratlı üzerinden Saray mmtakasma gl:Ule. 

cck, mıı.oe\'ra arazlııi ve muharebeye hazır. 
lanmakt.a. olan iki taraf kıtaıan görülecek 
ve öğle yemeği sandovlç olarak verilecek. 

Ur. Akşam Teklrdağrna glc,Jllecek ve yemek 
vapurdıı. yenllecckUr. 

20 ağustos cuma: Saat be§ buçukta. Te. 
klrdnğmdan otomobillerle mane\Ta aahasma 
hareket olunacak ve lkl taraf hare'keUeri 
takip edilecektir. Oğle n akf&m yemekleri 
gemide \'erilecektir. 

21 ağustos cuınarte.sl: Kıtaatın istirahat 
gUnl\dUr. Bugün saat sekizde otomobillerle 
Tekirdağ . Muratlı _ Babaeski • Havza • E 
dirne yoluyla Edlmeye gelinecek, öğle ye. 
mcğl 2lncl umumi mU!etU§ General Kbmı 
Dlrlk tarafından verilecekUr. M~arUnileyh 
Traky~ hakkında bir eöylev verecek, mUte.. 
aklbcn §ehlr gezdlrilecelt, saat 16 da otomo. 

billerle Edirnedcn Teklrdağma avdet oluna. 
cak ve bu sırada AlpuUu şeker fabrikıuıı 

da vakit müsait olduğu takdJrde görülecek, 
&k§8m yemeği vapurda yenilecektir. 

22 ağustos pazar: gUnU geçit resml ve 
kırlUkUr. Orgeneral bir krr yemeği verecek. 
Ur. Akşam otomoblllcrle geçit resmi eahum 
dıın Tekirdağma vapura dönUlecektlr. Ak. 
11'--~ ----·~eP· •Utl'l:.a''l'"u ... JClUCCı.;cKLu • .DU Kk:§l:LI\J; 

vapur Teklrdağındnn hareket1e 23 nğuıııtos 

pazartesi aabtiliı sut 9 da Galata nhtımma 
ynR.§mı§ bulunacak ve misafir a~cmllltcr. 

tere burda veda edilecektir. 

.M.lsa!lrler Gıı.lata rıhlımmdan otomoblllero 
raklbcn Perapalas oteline gidecekler ve otel 
!erinde lıtlrahat ederek öğle yemeğinl ot.el. 
de ylyeceklerdlr. 

Saat on dörtt<'n itibaren misa!lrler ıuıan 
atlkıı. müzesini, askeri müzeyi, evkat mU. 
zeslnl, Topkapı Sarıı.ymı vesalr mllessesatı 

tarihlyeyl gezeceklerdir. Ak§am mi.satirler 
serbest olacaklardır. 

Ağustosun 24 Uncu salı gilnU sabahı mlsa. 
tirler saat 9 da hareket edecek olan Akay 
idaresinin busuııt bir vapuruna rakip olacak
lardır. Vapur Anadolu ı:ıahllinl takiben BU. 
yUkadaya gidecek ve öğle yemeği Yat kIU. 
bUndo yenilecektir. Bllyükada.dan saat 16 
da hareketle Florya civarı görWecck, sahlll 
takiben köprllye avdet edilecek ve alt§am 
yemcfl Perapalasta yenllecekllr. 
Ağustosun 2:1 inci ı;artamba g-Unü misafir -

ler saat onda }<öprüde rUkQblarma tahl!ls 
edllecek olan bir ŞlrkeUhayrlye vapurUo 
Rumeli sahlllnl takiben Boğazın methallne 

kadar bir tenezzüh icra edecekler ve öğle 
yemeğlnl Trabyada TokaWyan otelinde yl. 
yeceklerdlr • .Mlse.flrler saat 16 da vapura 
rakiben ve Anadolu aahlllnl takiben Köprüye 
gelecekler ve oradan otomobillerine binerek 
Perap&.las otellne avdet edeceklerdir. 

Akeam misafirler ıerbcııtUr. 

Trakyada cereyan eden ordu mancvraıımt 
taklbe davet edJJen misafir heyetlerin mem. 
lekeUmizde ikametleri hakkında tanzim edL 
len remıı program afustosun 2:S inci çar. 
şamba günU ak§amı hitam bulmaktadır .• 

l41satlr heyet ba§kanları latikbalde olduğu 
glbl meraalınle t'c§yi edileceklerdir. 

KırklareHnde elddcttt ıucakJara karşı 

YC&'lM t('dblr ... 

..,, ı ~cusTOS - ]!Y 
L 

Nurullah~ 

~~I:'- ~ 
Kalpazan sUtçuıerde 

elam4n ııı.ı~ııı 
Bir sUtçUnUn her birisi 6 ııı.reıil' JJO' 1 

var. Bunlardan birlalne yarıama, öte 
dJt• d'J-dörtte birine kadar ıUt koymakta ~ 

1kl kabm mUtebakt kısmını SU ııe ~ J~ 
rur. ~Suyu boca etUkten aonra ber <' ~ 
bm içindeklnJ blr kazan& bo§aıtır ııtt' 
mayil iyice kanıtırır; nihayet altı et' ~ 
kablardan blrlıinl yarısına kad~ıı: ~- ~ 
mahlQt ile doldurur. Şimdi bu 6 ı~, tJJ' 
da ne kadar süt ne kadar ıu "' ~ 

bulabilir misini T. UJll.,ııı 
Bıı ıuallmlzln cevabını yarınki ıı 

da bulacaksınız. 18r1 
BoQazın akıntl 11,ııı~ 

2:1 temmuz tarlhll Arap ıaçınııı ttf ~ 
Mademki yUzilcU eaatte iki JdlO°!~ # 

alabiliyor ve alacağı bUt11n mesafe .. ıııtl~ 
redir; yani 2 kilometrenin sekizdC ~ 
yüzmesi 60 taksim 8 dakika snreee 
yedi buçuk dakika eder. ~,<" 

Bu esnada ise akıntılar yUzücOyO tı1l .J 
10 kilometre hızla sUrUkllyccckt.lt ,.efl""". 
l 250 metro eder. İkinci ıuale cevıı.PııJI"~ 
!1:in tarafı 250 Te 12:10 metre olan le rll'jl'I 
"1ye mUselleııln veterf l<almlnl }ıe!l!J ~ 
kl.fldtr. Bu dil blze 1300 metre yerlt ~ 1"; 

Bu bllmecemize gelen cevapısrd "'-
nız blrlaf doğrudur. Ve bu cevabiıl ı,ı./' 1" 
Çatalca tUınen ukert hl.kiml Jll}J 

zer !kTamJ.ye ka.zanmıabr. 
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~ 'IO~şiiffı • ..,, .. •tı -- : 
'I• aQn ordusu 

lftrenın 
tuı.,_!~~s.u 
~ ~ibıiy ~enne neden mil.. 
llelı. ~ bir tUrlü anlıyanu· 
lSıt ~kçu,. derler. Tavuğu ke-

~' ~P&n adam aıanasına-
~tri Yttçillii bu kabil ola-
~ lplikı Çoktaıihr meydana ko-

h ........_ tri pazara ıkanl 
~-.a:~ ç 
~IS tan topraklarına göz 
~""-a~erle birleımelc 
~ ._ ken ~riblılan ilet diye 

--~.~eli lllilletlerini kırmak.. 
.. ~~' 
~ lirada bazı ~ S:: aklı bqında tanın 

----------------------.---.... CUMHURIYET'te: 

BUyUk f&hlr.lerde 
suyun mevkii 

Ptıtt.ecle bulunan "(..'umhurlyet,. bqmuhar. 
rlrl bu~kll batmakaleelnl oradan söodt-r. 
mi• .. Bllyük ~birlerde auyun mevkllndea ..,...a bu yuısmda diyor ld: 

BUytık tehirlerde ıuyun, f&kat bol euyun 
mevkllnden tiahaetmek ı.tıyonız. ve hemen 
eöyllyellm ki bu mevki Ok nunl'arayı i§gal 

eder. Hanl blllrz a, ilk lnaaD toplantıla. 

n hep eu bqlannda olmuıtur, lfle inaanll.. 

fm en eakl zamanlardan bqlıyan bu tabii 

lbtly&CJ tarlbla bUUlD ytlrllyntlliıde llep ay. 
Dl ehemmiyetle devam ederek bugün dahi 
bllbaııaa bUytlk §eblrlerlD en bllytlk meziyet. 

lerl az veya çok euya mallklyeUeri nlabetne 

ölçülmesi, medenlyet1Jı bqlıca dtlatur ve ''
an olup kalml§tır. 

~ -...a IDltebi la konuıurum. Bun· 
Oia..L~~ t P&talardır, zengin
~. hDi Yilbek mevki tabibi 
~ ~ va~iyetleri nolc
~ ~ '9Uıyette bulu· 4"' 'tlldt, ~eaeıeaı mevzuu hah·. 

Pokme:ıı köydAJ CllOJIİf o 1oatlaf' mükemmeldir 7cl, burada kapek'ltJr, ~üer oo tavuklar bir kaptan yemek yiyecek 
hldar biribirleriyle doatturlar •• 

Bu parçanm en dikkate deler tarafı, IU; 
ln11&11 toplantdannm bep .............. da ya. 
pddıtma ip.ret edllmeı9ldlr .. Bucbk8 tôp. 

Jantılaım ela mtllllm bir lamu m llqmda 
,...,.ımıyor um f BerUasl "1"""tn 1*tm• 
babanm. ıtııılln maay)'ell ...aertacle aban 

kalıplan snıt dlzllmlt 1ı1r drll teae1ıen1a 
yambaflada, öaOnde, ardında iri lllydW ve 

kaim euell bir çok lnwnJarm llarareW mL 

zaluıreler yaptıtma rutlannuL 

ı -,atlan utler cihetin 

'a..... ~il~ ıu milfritleri bir 
• ~ ~---7& hlıl halledemedi 
ltt.~ -...ı .. derler. 

~----::nda bile bu tahaulla 
ıs_ '-ı '*olunuyor ya, o da 
~~ de.letler, ispanya. 

'rtıw,. olarak Akdenizi hiraca 
..n..ı lsia Ulm menfaatler 

~-ut) 
~Jlts.i .__~nma derim ki:· 
· -......_, - • ....__ zaferini dili· 

'Çtaka 

lstanbul konuşuyor/ (Polonezköy: 2> 

Polonez kUyde yağmur 
duasına çıkan papaz ! 

Bu ~öy çok güzel bir yerdir ama, ah o :ferla 
yollarda gidiş geliş olrriasa ! 

Polonez köyde bir kilille, bir 3 amıf • 
h mektep, bir köy odası ve bit de bak. 

Ancak, tifo lautlllıtı clolayıslle bazı 1U 

lıqlan tenh•1Sfb.. hı•a•ar flmdl, fenni m 

rette .tertDa edllmlt mlann bıltmda leUma 
etmelt terdb ecll7or. Ve ba slbl • merkez. 
lerl de pek u oldap için tabll o noktalara 
tellaClbll artıyor. 

LAldn bir meeele daha var, .WV, iyi veya 
k&tll de oba. eekl9I kadar bol delllmlf. 

Yun• Nadi devam ~yor: 

..... ~~ 
~ ~ htlkamett, milletin eneri
ı...._ ~l? ~·Öyleyse aailer na. 
~ "'1cse _:; ~endi ellerinde bu-
~ lrtt tn cııı Jardmıiyle bile 

)'( 'lftııdbQ. eticeye varamıyorlar. 

kal vardıJ4ektebin ılmdlllk H talebesi 
bulunuyormuş. KiliBenin yanmda bU -
yük Lehli pir Mikovlç namına 933 se.. 
nesinde küçük bir i.bide yapılmıt, l
bidenin ortasında M.ikoviçin tunçtan 

lmparatorluk zamanl&rmda ı.t&nbula 

gelen ve 80ll yıll&rda belediyeye devrolundu. 
gu maldmumuz bulunan bend ve pmar aula.. 

rma ne olmuotur da eılk•mne nlabeUe yan. 
daD fuluı kaybolmuo bulunuyor? Bu sula. 

rm bendlerlnJ ve :voUannı temla tutmak ve 
oa1an eakl nıebzullyeUerlle akıtmak lmklnl 
:vok mudur ? Blze kalıl"8a bu su lflnde bblm 
yegtne kuaunımuz me9eleyt en hakiki mahl 

yetlle ele almamaklıtonızdan lb&retUr. Yok 
sa latanbulun da, Ankaranm da, lmılrln de 

'~ ~· 1Koakoca bir İlpan· 
delil - 10 11Ülletiııe ihanet e. '11 ,, ... S: '11, ltte ' 

,, 1 A111 lı'b tını can .ıamanna 
urada' ı .. 1~ • ıpanyada aaa-
··~··-·· .. b~ i, mabdut; "'''"'""•ıınn.,. 

~ ~· bir sOmre, 
lbı.... ~ ıyle ayn Yapnu" kendi 
~~Qr, iç kan olduiunu iddia et. 

ı dirıe ~ IOfrıda 
ite hı. 1'1rmı bal • •ilan payını 
~ tatızld!' kı raaya aaymı1tır. 
t: 'eJt ıııı.~ • llnıf, OrdQclaki b"" tü"" 
"' ~ -.qltileri de u n 
~bit llttlt ınuayY kendine baarmnif-

.. ~~biliyordu.en ailelerin çocuktan 

" lt•t edin· • 
h~- 'i erf ıı • 
~~ bi ~eriler, halkta 
tıı.4 . r ZliınreydiJ n ayn, milletten 
•sıı, l'iJJe ll&ııl er. kazan kaldır-

'llard Dlemlek t• 
''lıı '· lfalb L • ' ın bapna bela 

tı t... U•l Onla 
'"ijtı. -ıkil edilen T r kalktıktan 
'" . ~n ordUauy:rk orduıu, ballan 
~'ıttd lttıca. \'a u. O, hiç bir sa.. 
t e ltar bi 1tta ol""---

t. l>ti r ilet ~-..ıQl). P*lif&lun 
l ~ırı llıa ktııdi q inde bulunmamq-
1 •rı •it\ - lllenaf·· . )'nafnun -Türk 
' e ~ede .. : ıını 4fltiinmn- ·..1-!--

oı.r "">'etçi "'-· ..,, WUllJil 
r r •it bllli ~lerin tarafh-

1Yttte Yatını 1-u~ • 
t 1ttte d~ !ltikııı bar~ttir: Mq.. 

''Oıı "• ele de, cumhu-
'• Un için: 

diır.· -tıb . . . 
'' ._r ette Praıı bİltrle iti, baıq karı kocutann bli bll-

:~rc~rleıip lal1lba 
1 

bir lenedir ecne. 
11l. lı111ny0111 ~ ediyorlar yUz 
"~ -aı7orlar! •denme-

bir ıtıı.ır iyet ~ • 
~Y0r, tilin GrdUau, • . İialktan ayn 
~ bir~. du~ l!ıilletine ihanet 
~ ~ =~ ~n k-tt-:.. ıu.-.. --:&i&CUr, ilin . ~· Her 

~"lllll or.tuau ttin orduıu bat-
ıene batb! P., (VA-Ntl) 

.... 1 
......_ de Dglllzce 
~~~rl 
~~~· 
- G._ ~ • ~ lngWr.ce 

~ ~ ~ ctın1er1 aut 
~~ 8&1onund& bıgtUzce 

kabartma bir de resmi var. 
Kilisenin genç papası bahçede çi. 

çeklerle mefglll olurken arasıra da ba 
§IDI kaldınp havaya bakıyor. Merak et 
tim, sordum. Gülerek cevab verdi: 

- Tarlalarda kuraklıktan mısırlar 
lrav-•"'" ~. 1roin1nr lcin Allaha dua 
ediyorum. Dedi. 

Bu sırada güz.el bir bayan da elleri. 
ni kalçasına dayıyarak: 

- Ya! öyle. Biz Allalıtan yağmur 
bekliyoruz, siz de dua ediniz diye eöze 
karı§tı. Bense tozu toprağı ile meş. 
bur olan ve naçar olarak ertesi gUnU 
ayni yoldan avdet edeceğimizi dtlltlnc. Po'Jonez k6y1üler 1'a1fvanlanm da çok aeverler 
rek çamura saplanmamak için: ' gece kalamıyaca.ldan hakkm~i bük l lu yolu, fakat birincisine nispetle da. 

- l111allah matmazel. Yalnız bir §artla dedim. Yarına kadar müsaade mü üzerine buranın müeteriai azal- ha az berbat. 
ediniz. Paşabahçeye varır varmaz btı- mıı. Maamafih yine az çok gelen olu. GUnegin harareU altında Uatümüz.. 
tün mevcudiyetimle Allahtan sbe yorm~. Öyle ~ediyorum ~l bu gU deki tenteye rağmen kavrula kavru. 
rahmet (yanili anlaşılmasın yağmur) zel köyden istifade etmek li5tiyenler la kii buçuk saat süren bir yolculuk 
.temenni edeceğim. GülUştUk ve yanla. yol zahmetini gör.e alamıyorlar. Bu it yaptık. Ve UstUmtl.I, bqunız, yüzümüz 
nndan ayrıldım. Birkaç adını yürildtık kendi bqmıa. geldikten aonra daha tamamen rengini değiştirmiş bir hal
t.en sonra kilisenin tam kartwnda iyi anladım. Maamafih yol zahmetine de Paşa.bahçeye vardık. 
ki.rgir ve temiz bir binanm tlrıerinde rafmen Polonez köylln öyle meziyet- Yanm saat. süren ve 11<>pa ile açık 
nazlı nazlı dalgalanan TUrk bayrağı- leri var ki... havada halı sUkmesiııi andıran uzun 
m görünce sordum. Jandarma kara. Misafir kaldığım pansiyonda ye. bir Uat, baş, ayakkabı temizlemesin. 
koluyınUf. Oraya da uğradım. meklerin bolluğu, nefaseti pyam hay. den ve yüz yıkama faslından sonra bi. 

Bu karakolda gördUğUın temizliği, retti. Sabah kahvaltısı hilesiz süt, tap bir halde va.pura atladım. Lekele. 
intizam, terbiye ve disiplinin darısı kahve, taze yumurta, reçel, tereyağ ve ri temizletmek Uzere elbiseyi lekeciye 
diğer karakollarımızın bqma. 1man nefis köy ekmeği. Böyle hilesiz bir verirken lekeci acısını unutamıyaca. 
bilhusa ecnebilerin çok gelip gittik. kahvaltı acaba kaç şehirliye kmmet tını bir para istedi. Ve gülerek ilave 

leri !böyle bir yerde haklı olarak iftl- olur. etti: 
har hiBBediyor. Karakolun önünde gtt. 2 kahvaltı, öğle ve akşam yemeği - Merak etıne bayım güzelce temiz 
zel bahçe ve bakımlı bir asması var ve pansiyon Ucretl bir buçuk liradan lerim, haftaya yine gidersiniz inşal
ki, köyde bile emaali yok. Köti1 ve ibarettir ki, buna da biç pahalı deni. lah ! ... 

harab bir haldeyken bu binayı bu ha lemez. 
le getirmil olan Beykoz jandarma ku. Fevkalade gUel bir 24 saat geçirdik. 
mandanmm himmeıti var olsun. ten sonra ertesi sabah lı8.ZIJ'lanan araba 

Köye eskiden çok ziyaretçi gelir ve ya tekrar bindik. Bu eef er Pa§a.bahçe yo 
pamıi:;onlar müşteriyle dolarmış. Fa. luyla gidiyoruz. Bu yol evvelkinden 
kat köy kanunun ecnebilerin köylerde daha geniı ama, belki dünyanın en toz 

Alemdarda susuz 
bir mahalle 

Alemdar nahiyesine bağlı TicareL 
hane sokağında oturanlardan dün din. 
lediğimiz bir fiklyette sokaklarının 

başında bulunan Terkoa çe§JDe&inden 
10.15 gündür bir damla su akmadığını 
ve şehirde tifonun süratle çoğaldıfı 
bu anlarda susmluktan ve yangın teh
likes!nden korkarak teli.şlandıkları ve 
haklı olarak sağa sola bqvurduklan 
halde kimsenin bu itle meşgul olmadı-
i'ı söylenmektedir. Belediyenin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

ve diğer birçok büyük kuabalarmuzm da 
su meıselelerinln halli yeni TUrklUl\bı hale • 
kmdan gelemlyeceğl meaelelerden değildir. 

Bu iti bqarmak kime nulp oluna, h«!pl. 
mlsden &'ll"M!efl Dk Dtlfalr tadar: 

- 8u &1bl ulz ol! 

TAN' da . 

Kaytısız adamların 
faydası 

B. Felek; ''ne rallM IMJemlar var, diyor • 
Dünyayı kaymaklı dolldarma slbl ıörtır~r.,. 

\ 'e aoara töJle bir mullavere örneji ıöate 
rlyor: 

- Alyada da muiıarebe bafladJ. Allah ve. 
r e de blr barbiumuml çıkmıuıa. • 

- Aldırma! Kırk yıl kıran olmU§, eceU 
gelen ölmO§. Ben Harblumumlde dört ay pa. 
ıamut yedim. lçimln kurdu kınldı. Bak turp 

gibiyim. 
- Hayır ! tıler boZUlur diye korkarım. 

Harp bu, kolay mı? Dtlnya büyük fel~ete 

uğrar. 

- Aldırma! O itleri idare edeDJer, ııen. 
den.- benden akıllıdırlar. Senin nene gerek! 

- Doğnl8Ud ama, ben Avnıpanm gidlıatı 
nı pek beğenmiyorum. 

- Hot gör, dedim ya! Belki aJtı UıtUn. 
den l)i çıkar. Şimdi ııen benimle bir b@f kU. 
p.t oynuyor mueun? 

Yarabbi ne rahat adam! Ne gıpta edilecek 
mahlQk ! LlkiD gel e onun gibi ol! KUmktln 

mU? 
Fakat bir de bunun teni vardır. MMelA 

aoracak olursunuz T 

- Alıyada muharebe bafladL Allall vere 
bir harblumaml çdunua: 

- Ya. birader. Bu elim 1111' 19Ydlr. 1NI 
dö pllba.. Bir kere de ManÇW)'&da harp 
... ••m11tı. .laponlar MDletler Oemlyetjnl 
falan biçe sayarak > tıröytlp ırtttller, RalM!. 

flatan llarbl J•pdukııa de mltt.emadlyn • 
misal öne .nrmmedl mi T Babetl9taD de7lp 
seçmlyellm- .lapcmJ&. · AbDıla7I' flllaa, • 
memlelleUa ı~ Dalmll ........ Tallldl 
........ ö)'le pli)'or ld, ~ .... .... 
bltmlyecıek .. ı.sms _,. ......,..,.. ...... • 
yor! Ba .... ~ .. ftl' ......... Gelellm 
ılaponlara.. ,,.,....,._ 

RWAea ............. illa mlnftl 8llere al&. 
bllcllttne ..,._.. 1111' adamlll,llanlan •yteme 
si lcln. kendini. '11111 muelrle- a.ertHe iyi 
k&ttl yormut olmUr ela it ...... • TuaVWI' 

edelim- Beır ~ üı.lt bldm aora 
ea&mm Mr ..ait brf1, ....,,. ... ~ MI. 

W lltfeedbllw ,.. =len sDıl ... derec1ea ... 

'~~hafta içinde yazıl. 
• 1*1Puım. mtıra.. 

Suriye levkalAde · 
komserl yarın 

gellyor 

pttrtp enap ftnnele b11a7or.Jlana cmw 11111 ...,......, 

~tıbk ev l 
~ 1'1 n~ol •iımda, Dut 
h \it~ l1d IOf ı. D6rt oda, bir ye- 1 
,, ~r mutfilk, bOytık. 
ltiQdekiı havagazı, IU ve 

ere nıUracaat. 

Suriye f evkallde komiBerl kont dö 
Martel yann mebriinize gelecektir. 
Maamafih kont dö Kartelin Ankarada 
tevakkufu d& muhtemeldir. 

Kont d6 Mart.el tehrinıi1.den geçe
rek Parlee gidecektir. 

O ka,.._ .... ldlme. B. Felek lıana 
söadenllL Yalmt ken4lml JelD de cıpta edl. 

leeelı bir ~- .....,.an 1lfop blrtlkte 
llııaJatop lıtrkao daldb onula Japon ı--. 
lflerlnl &'ll'Ölf'lllll. Çöakö o leeaatln verdi .. 
lltlzlbl, ucak öJ'le kaypw& lılr adamm 

( SatJ/alıjı çet1İrif&) 
Hl 
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Japonlar bir şehre 
daha saldırdılar 

Şanghay 1 Cl\iA,) - Ticnçlnden Centra.le 
Nevis ajansına bildirildiğine g6re Hotoung 
şehrinin kalabalık mahallesinin bombardı. 

manı neticesinde ölen ve yarıUananlarm mlk 
tarı bine baliğ olmu~tur. 

Japonyanm harp masrafları 
l'okyo, ı (A.A,) - Şimali Çin ihUla.fı 

dolııyuılle lh.tiyar edilen ınasra!ları kar§ıla. 
mak U~re hU~ınet meclise Uç ıyUz mllyou 
:yenlik .bir munzam bUt.çe daluı tev1i etme. 
!I d,.rplş etmektedir. 

Japonyanm yeni Jıazır!ıkları 
~nghay l (:t\,:A.,) - Pekin • Tiençinln 

etttubu garblslnde pek 01Uhlm bazı aakerl 
MrekeUer yapılacağı nnlll§ılmBktadır. Çin 
:mahfellert J>a§luı. çare beyan ederek bUy\lk 
hazırlıklar yapıldıC-ını sklnmıımakta faka: 
rflsmt mahfeller bu hususta ketum davran. 
maktadırlar. 

Çinin J<arar.ı 
V•ıtngton. l (A.A.) - Çin Sl)firl barJctyr 

nazırı .HullU ııyarct e.lmi§U. Se!ir rnl\la.kat. 
t&ıı ıeonra gazetecilere Çin hUkllmetinln Ja.. 
1'0-nye. lre bir Jıarbl .göze alarak Chahar ve 
Hoı>«:I eyalcUerinde Jnpon istll~tına mukavc 
m~t etmeğe karar vermiş olduğtınq beyan 
etmlııtır . 

Japon tayyare.lerhıin faaliyeti 
Tokyo 31 (A,A.) - Japon tayyareleri 

bugün öğ~<len sonra lldal Chochov mcvklln 
de biri Hushuinln cenubunda biri de Pao. 
ting'!ou da olmak Uzcre Çin kttalo.rmı nak. 
led~ dört treni bombardıman etml!lerdir. 

Pat1ngfau istasyonu ale\'ler tçlnde1ir. Ja. 
pon tayyareleri Patlngfaıı ile Pekinin 30 kilo 
metre cenouuooa vaki Llangeang mf'vkU <ı.. 

ra.sında Qln kıtalarlle <ytlktu yirmi kaıinr 
tren ml15ahede ~mbilerdir. B!ltUn bu trenler 
tlınale dô~ru g"tlmekt.eydl. 

Tiyen~inde vaziyet 
Pekin 31 (A,A,) - Ttenı;ln muh•~ebeei 

6aponl~mn ~hine olarak nlhayeUenmlştir •• 
çarpımnalar eıınasında Ticnçin istasyonun 

dakl Fransız muha!aza ikıwı lbinamna da 
•tef •~lnuf ve bir ~\"U§la 2 ııder yara.lan. 
mtftır. 
~•pon takviye krtalamun rilrudu Uz.erlne. 

:ru~.Çr.®cki syan lıutrr1\mı.1tır. 

ı>.ol.lrıgde buluna.n General S!,U\!.ÇeYue,n 
CJapıınla.ra ıUUhak e<le.n ı.-atıı.o .bainll Çin 
lft!'J'keı.I bUk.(unet kuv~·etıeri.Dln timale tıog. 
l'\I ,YU,r:\lmc.aıd~rl lçlp unJr ve_rd\glni blldi r .. 
tnı,ur. 

Japonlar r .. kln "e Tı,...nçindc v~zlyete ta 
mamıı~ htı.ldm gibi görünmektedir. 

.Taon harp tebliği 
T.o:ky.o 1!.l {.A,A,) - 'l.ebllğ : , 
30 ~ ~mı, ı§lDl&ll ~deki lıareM ı' 

lı harbiye eahas.nda \'uiyct a§ağıdakl şekil 
de görünmekte idi: 

Fekltld• b\llunan Çtn kıtalan 29 temmut. 
ıecesJ gebrl bo§a.ltmışlardır" Yalnız Pekinin 
şimal 6lllırlannda birkaç müfreze kalmıştı .. 
Bombardıman tayyarelcrile ukvtye edlle11 
• Japon ordusu 80 temmuz gi.lnU 'Peldntn §ima 
tinde hUcuma gcı;rnl§tir. Saat 16 te CMaht.l . 
il mtat ı 9in askerleri ellthlarmı bırakarak 
ee lr edl'ml~lerdlr. 

:n temmuz gUnO uat n tc bir Jıı.poıı !. 
\'~-ı L~.,ukouc!ıao civarını ve bu mevküıı 

f' 'Wlında bulunan tepeyi IJge.ı .etmiettr . 
Tienç\nde 29 ıtemmuz gecn! f('bJr cl•hllin 

d• sabaha kadar kUçUk mtısademeler olmuı, 

:fakat 30 ~mmuz sabahı Çin ııuUılar.ı TJençl. 
nl boşaltarak cenuba dotru ı;eldlmlglerdir .. 

:Bahri ·e 8116.hmdlllıuile takvly• e.dllen 
Japon kıto.'arı Tnnkou l8llhk&lnull ııu.t ;15 

te h cuın\a u,ııtetllllflt.rdlr • . 
30 tffl!muz ak amı muharebe vufyetı ı.. 

şağıdıı.kl şrklldeydl : 

..__111ın111ııaııınnıııııı·ııuıırımn1111111uıııtllttııumııııını 
dtlnyaya mete!lk Vf'rme,,-,~n ~alımı ka~ısmda 
biraz nnııtulablllr. 

KURUN' da 

Ahmet Ras·me ait 
hAtlrı:~ar 

J{.aklu ~Uha Gı-ıgln muhnrrlr ~bmet na. 
•imle Uk .ı;Hrü nı ini ıuılııtı)or: 
Onwı yaııtarUe ne vaktt tamçtığtnı lytce 

haur:ayamıyorum ; takal llk gördUğllm gün, 
bir saat önceye ait bir ıey glbl CAnlı ve taze 
duruyor. 

Ka.dıköyllnde Şifa denilen yerde Cemali 
})aba ile birlikte oturuyordu. Buruı, ••popa. 
zm bağı,. na taıırurıadan evetkl yurdu idi. 
Kenarı ılnclrll kelebek ı~UğU, burnunda 
bir hoş duruyor, arada ııra.da zeki rözlerlle 
bunların üstünden bakıyordu. 

önUnde, ytrml be~ dlrhemllx bir binlik var 
dı. Ont bakıp bakıp gUIUyordu : 

- Sonra da bana çok içer (!iye iftira e(lcr 
ler, 

.Diyordu. 
Bu hatıranın üstünden yıllar geçtl. Sonra 

blrrOn onu blıı:lm "\'aklt.,tn idare odaısınd~ 

ıördOm . Arlık lttpı yoldaıı otmu§tuk. 
Ahmr.t Jtaelml hnlkıı. unuttumuımak l~ln 

onun kltaplarınm yeni harflerle baulm.atı 

'41dlf e4Umtıtt. nuna tlA\-e olarak. Ahmet 
....,.. ~Jarm, n pyanr dikkat mtıh!lr 

,. .. dalP tt.tualartnı tııplın-rp bir klhııt b:ı . 

.... ,..tfmtl!tıl •. !ım"'t Jlaa1m kUtnphane. 
•ine ~ "'' :ıı·ardrm ohır 18nlrt1:-

V• lııa lultmtlanh, ımıhakltak wrett•. mn 
ltanmn !~kiye nlan ml!)llnl tebarür. ettlmıek 
'6Pngelmez. Hl 

J11ıpon 'Ordusunun en bUyUk ıumu ~~. 
TlngMo nehrinin aol ıahllinde bulumn&kta 
ve yapae1,ğı taarru%u hazırlamakta idi. Da. 
pon oı-Dusunun cıııer kısmı da !l'angkou~. 
Tlençlnl l§gal ~tmektedir. 

29 uncu Qln ordumun ba§lrca kuvveUert 
Paotfngfouyn doğnı rfcat etmektedir. 

Son dakika 

Fransız askerle
rine taa~ruz 

TJyen~n. l (A. A.) - Çinlilere tnaı:. 
ruz etmek Uze.rc . beynelmilel .köprü.. 
den get',ıin°leri menedilmiş olan Japon
lar, l901 mukavelenamesi mucibince, 
şark istasyonunda bulunmakta olan 
Frans.ııt .mU!rezesine taarruz etmi~ler. 
dir. 

Japonlar bu müfrezenin silahlarını 
almı lar ve sonra efıradın gözlerini 
bağlamak istemişlerdir. Fransız nefer. 
leri kaçmağa muvaffak olarak jstas. 
yon salonunda barlkadlar vücuda ge. 
tirmişlerdir. Japonlar, Fransız asker. 
lerinin üzerine ateş açarak bir çavuş 
ile bir neferi ağ1r surette yaralamıt
lar ve yaralıları tedavi etmeksizin bı. 
rakmı§lardır. 

Fransız kıtaatı, bunların yardımma 

ancak 30 temmuz sabahı yeti~bilm.~. 
tir. 

Fıransız memurları, badi.leden .Fran 
sız sefaretine malfınıat ven:ni§lerdir. 

Sandalye 
tamircisi 
casuslar 

(Ba.§ ta.rafı 1 incid.e) 
vehim olmuı muhtemeldir. Ancak, ıon 
defa Fransayı baıtan baıa otomobille 
dolaıan bir muhabirimiz, iki tane böyle 
ısarldalye tamircl&l gormuştur ki, bu& 
!ar bir omuzlarında hasır ve saire taıı· 

yorlardı. Diğer omuzlarında bir fotoi 
raf makineıi asılı bulunuyordu. V c bu 

nndalyecUerin eski -ve püıkU elbiıeleri
le, omudarında tafıdıkları çok pahalı 

mükemmel fotoğraf makinelerinin teı
kil ettiği tezat, bilhassa göze çarpı

yordu.,, 

Esrarengiz 
dilenci 

Evvelki gün Eyüpte, memleketimiz
de şimdiye kadar görülmemi§ garip bir 
vaka olmuJtur , 

Son ıamanlarda Eyüp civarında di. 
Jencilik yapan ve her yere girip çıkan 
Hanımoğlu ismaH isminde bir Arnavut 

EyUp zabıtasının nazarı ldikkatini cel· 
betmiştir. 55 yaJlarında kadar olan bu 
şahıs bir ahırda yatıp kalkmaktadır. ia-
mall bundan birkaç giln evvel zabıtaca 
yakalanmıı ve Darülacezeye scvkedil
mi~tir. Fakat Darülicczcdc kalmaktan 
her nasılaa kurtulmu!tur. 

İsmail evvelki sabah daha alaca 
karanlıkta Eyüpte Münvezi ÇC§meıi so. 
kağmdan geçerken mahalle bekçisi ta

rafından görülmüş ve bekçi durmasını 

bildirmiştir. Bekçinin düdük sesini 
duyan hmail kaçmağa ba§lamı~tır. Bu 

düdilk sesine civarda gezen polis devri_ 
ycai de yetitmi!tir. İsmail bu !ekilde 
bir müddet takip edilmiş, bu sırada ta-

kip ~enler ileride bir tabanca sesi duy. 
muıtardrr. O sırada silSh sesine koşut
muı ve hmailin beyninden yaratanmıJ 
olarak öldijfü ve yanında da bir tabanca 
bulundufu cöriilmüatilr. 

bmuJin üzerinde altın ve k!ğlt o. 
tarak mühiıpce bir para çıkmı§tır. 

Müddeiumumilik bu esrarengiz ıa
hıı re ölümü etrafında takibata baJla
mışt1r. 

Bir tavzih 
l3eyoğluntıa AynaJıç~ınıede AP.Ççilall BO 

ka:ında 1/8 numarıı.ıı ht.nenln yıkıJmuı lh
UmaU olduğun(lan babaetml§Uk. Bu evJn 
l!:ı.hlplt-rfnden İhsandan aldığımız bir mektup 
ta binanın yıkxla.cak vuJyett• nlmşdıtını, 

111aaen evvelce ~ledlyece yapıtaı:ı tetkikat. 
ta bunun 114bll oldugu yuılm.akt.adır. 

Sey~aJhraı't mek'.ctupOaırn : 

Ka serıde u an eJde edilen 
aleş pahasına elektrik . 

Sıtma ile mücadele - Pastırmacılrk - hus&J51 

idarenin faa1iyıeti - HalkeVıi çahşmaıarJ 

Kayseri Halkwinitı bir köy gezisine 1§ tlra'k edenle taleWw keyZü'lerle berabe" '1 
VakWe .kimh1Jir kaç •'konuk,. verlluu gtlrU gölü de ayni Wbete uğraymca haat.&.. beraber tnun1nd& =d& ugınlil' ~--

gidile~en Kayııu1 bugtln, BIVUtaıı., Bam.. lıfuı ')'Uvuı kurumuı oluyor. Şimdi mtma.. e&k .ıkl _ klrk dördU hulmuı! 'I• 
.aundan, UlukıJladaıı, ııl.bayet ht&obul - Jılamı pnif tııdavial.Je uÇqllıyor. 
Anka.radan ;elen dört mUhi:n dem!T;YQ!unwı A.nka.radan ıeımtı alan Sıhhiye ınWett 
..ınerkezl olmak: it.1b&ril• çok ehemmi,yet &L. müteh•uımnm bu lf lçlıı ııe.te11 blle aldığı 

mıo; ahallst aekllar:lle Jıer yerde anılan Kay yok. Villyeti devredip duruyor. 
aeıi .kmdlııe ıtylk bir tuvalete ı:ıasılaa. bil.. Keyluıb&d bat..aklıgı .kurutma ı1ı bitmek 
rtlnemenılf ama.; Sı, . ._ geçe.rkeıı iatuyon Uzere; S&rmıaaklı ıuyunun mecrası açılıyor; 
arkumd& §Öylece ıörUverdlttm elekt.ri.klt kurutulnıakta ola.ıı yerler aramıda bir d• 
fiııki:reye bakarak aldanmııun diyebll!rtm. •'Çiçll,, !bataklığı var. 

ın.ooo nüfuslu Kayserinin varidatı az olan Bir .taraftan bataklıklar kurutull11'. l1ta t&.. 
tıı:ıca.ı)'c,,ı Yiihl!1 'l."'h ı..u,,.u1>. ~ı:yıcr ;yapa.wıu;;. rcLLtan - yeni gelen mücadele te§ldlAtı .kad. 
dı: t&k•t h~e)1 bugUnUn varldaU!e yapm&.. roaunun cayrcWe - ıut.malıl&rl& iki ba§lı 
yı du,lliuı)ek bile dofnl değildir; ne yapar. mUcadele edlldlkçe hastalık elbette ortadan 
sak içinde btz yqıyacağız; :rarm evJ!Uan. k&lkıı.caktır. 

mıu. tonınlanmu:a bırakıp gideceğiz:; fU 'Nafill ba.kanb#mrtı bet aenellk program 
halde yapılım pyleriıı ma.aratıarına onl&nn 1 ve ot.uz ;mllyonluk muratla clriJUğt bllyük 
d& ortak olma.aı lwmıelmez m1? O takdir. tı için burum1 baflazıcıç yapmaar Kapert. 
de bUytıkçe iıUkrularda bulunarak yapıllL. nln te.Hlııdeıı ola gerek! Bunun Jc;ln P.usar. 
c&lf Jyt ~yln gibJ onların Miyeceğl hlra.z d:ı ~ı kaza.aında sular etUd ımüdürlUJil kuruL 
borç brrakmak pek doğru olur. mu~. kadrruru gelml§, işe d" bıı.§lanml§: mil. 

Göze görünen belediye bahce.11 gibi blr hendlt1ler1, fen memurları da birer, birer ta. 
,ey; parka ;gelJoce; Eaki 1atanbulUD Akaa- yfn edildikçe geliyorlar . 

ray tulumbaaile o kac& park ıu.ıamr mı hiç-: 1darel buıll81ye 600 t&y alabilecek bir ~ 
Şehri ııUııllyen o ıüzeliln ealtj eserlerin etra. po yaptırıyor. 800 tay!.ık ikinci lBr depo gene 
!ı yenl harabelerden kurtarılarak meydana bu eene yapılaeak; bunun da yeri, parası ha. 
çıkarılmak: belU baJII ya.Pılacalt §eylerden zıt. 
ıken öylece duruyor; memleketin telt blr o.. l{ayal!'rl havaliainde yt>titen bir nevt yon. 
tdt )'Ok (fbJ; gezgin çekrtıek Jatiyoruz; f&- C& Var ki memleketin her tarafmll 8f'Vkedile 
yet gelenler yolllllU ~YffrlY• kadar uı;L ttk mühimce bir varidat temin etm~kte ol. 
tırla.raa nerede barınırlar? Bir bedeiye ote. c!uğtındaıı, nevllerinln ıstah1, mil<tamım art.. 
11 blnıuıı kaça çıkar ki fimdiye kadar yapıl. trrııına.eı :iı;ln tıirblr alınarak bir trtuyc>n 
mum? ~ılnıuı gUn meıtele.ei-

.Elk1 valilerden raJımeUI Mua.uuner "'Glll. Pastırmacılık 
tepe,.d4 ~ok zaman evvel ataçl&r dikmlJ ve 
ooıün bu ağaçlar koru .halini almr,: &ku.. 1"yserlden balueQerken, pastırma lfini 
yalarm bu kadar boylll?ldığını, bu dereee k&.. &r&§tırınamak nuıl olur?Fennl bir Dlezbaha 

Jınlll.§tığını hiçbir yerde görmeınl§tJm. Te. olmadığından 60.000 • yakın h•yvan biç de 
ınl:ı:leme ameliyesine muhtaç olan bu g11ze1 fenne uymu bir halde kesntp ta.ımıyorlu, 
yer lilprüııtWük halinden çıkma.le Ozer~ projHi g.tlr Jelmez mezb&ha yapılacak '99 

fena kokular •açan put.mııa lmallth&lıelerl 
Su ile elde edilen fakat ateş mezbaha ~vreaine aıu:acak. 

bahaımıa elektrik ! Şehrin havuıru bozan bir de t&l.'ILkhan• 
Elektrik i~n kömUr parası verUdlgı yok; Jer var; bunlar için de gene me~baha yanın. 

BUnyıı.ndald ıeH\lenln bol, rUr aulan KayNri da flmt11df'n yer ayrrlmı§ oldufunt1411 cebir 
heaabına ç•ğlayorken elektriğin lcilovatı bu afetten de yakumı kurtaracaktır. 

Cl 7l kuru§: Sıvasta ise - orada. da. 8U kuv. 
vet.tıe elde edilmekte oldıığundan - on tkt 
kuruı: hattl bunu çok görerek on kuru§& 
indirdiler. Burada iki misil demek oluyor .• 

Husust idarenin faaliyeti 
1daret hususiyenln ç-alı§malarmıı, yaptık. 

!arına gelince : ilk hamlede i11tuyon caddt. 
Binde doksan bee bin llra k,,,mı yüz Y•te.klı 
bir "Atatürk hutanul .. ek.sillmeye verflmt§. 

Bıı u~rlu bqlangıcı mUtealdp ~·rıe ayı,l 
yerde 40.000 liralık bir mıokul ile )'l'ııl bir 
hal~evinln - beton armt. henpl•n cellr. 
gelmeı - hemen temellen atılacak "'' bunu 
bir vllAyet .. vlnln tn;ıı.ııı tıı.J<lp edecek; yeri 
de paraaı ı1o. hazır. 

Burun ki'.lytlnlln flk okulunun yalund& a. 
çılma törenine hazrrlarulıvormuıı: bu ıt>ne'llt 
bur:url bOtı;ı-ve 215 yt-nl öttretmen 11Ava P.dll. 
mis. Yalnız 88 bin kadar olan vıtAvet okunu 
ceA'ı çoeuklarmdan nn iki. cm lir hini cıkutu. 
lıthnlwır ırı her •"ıı!l" ı:'lbt Ü"U birini tutar: 
H•r 'er nhf ~·t1e 

f:lXl!ofJıı kıı,,:•rtArtı'k l'uıc'ka btr ~,.v v11..r : Pııll( 
me!<tep't.rl bu ırene lçlnd• 'lirml bef blM 
yşkm ıtlplııma dalh•mııı_ 

Rılm:ıt !1r mtieadP.te 
~ıtmu'J kb~O!lden ıı!Sl:mek için ite Sazlı 

ıö!Un kurı.ıtuımn.arnde.rı ba1Jlanmııı vı tama. 
men kunıtulmu§; rıuları Kızılırmağ-ı kar1ıı.r 

akıtılarak zararı ortadan kaldırllmıt: En.. 

Maartfie ldarel huausly• blr1qm1f evvelki 
mektubumı:!a acınarak bahaettijim milzej'i 
aılına dokwıuhna.ınak Uıe.r tamir ettirmek 
Uzettler: 

İdare! hususiye bin lira a&rfile §ebre bir 
tenlıı mahalli hediye etmı,. 

Sulak köY1erin bP-men hepalnde kt'y san. 
dıklarııurı menfaaUne kavak ağaçlan yeu,_ 
Urillyor. Belediye elneınuı on bef gUnde btr 
hiç sinema g!Srmemı, olenınr1a, tkUdarı ol. 
mannıara pat"UTZ g&ıterillyor. 

tzııılrln 9 e;ıMıl 111ergilfne tıUra.k !~lı:ı epev 
umandanbtrl hazrı1anılmakta oldufundan 
Kayeeı1 pıı,vyonıı bUtun mıı.hsu1AU1e mUhlm 
bir movkl 1f~al edecel«Ur demek. 

Zabıta Ank:ı.ra "' htaııbulunkller gibi 
tertemiz. Herluuıgl bir ıebrln mabıulü, 

meyvesi ıtmendlferl!!r ıayellinde ı;:ok ucuz 
satılıyor: goece hayatına g"ellnce o, yok; be. 
le Me ·hane.ıd h!ç .. 

Halkıvl mutua.m~ köy ıeyah&tl"ri yapı 
yor: blıranm ileri gelen bayanıan geıdlerin 
en uzunıarma ~hl katılıyorlar: k6)'1W•rf
mlzle halleılp dertlefiyorlar; eUldler yapa
rak bqka rezflerlnde tatbikat. ıtrtıtyor. 

!ar. 
Mıt•hut fltt~ıa.r kanımunun tulrl ~ok rtı. 

zel: nk avdıı.kl otuz: dört val<a lklnı:l ayda 
yarıya, ondan sonraki ayhırda nn bire kadar 
lıunlt: )'&lnıı martta - raliba hdilerle 

gene ona, on bire dUfmUf. ~ 

Verdiflm btltUn bu maıtınıatı ~~ 1 
ve l:ıqka lıqka )'Vlerdeıı ..&ldtJll· ip; ti'. 
bir efe Kaledibi bahçe.sinde, yaıunıı1•~ f 
da oturan iki Kayaerllnin görilJ111.ı ~ 
zayım: Bunlardan biri batsJ<.lıklaJ" ıcP'.;.' 
dutu için oralarda yeUşen ı;azıo.rı.n e '/ 
"'' ham---11. ır--- .... _,..___ .... ,_. 
çekti#lni yana yakıla a.ııtatıyoratJ· 

Öteki cevap verdi: 'f'l'.f 
- !yi ya •. :tyt ya.. Elektrlk ~~ 

dan ucuza mal olızyor; eıclttriJ'li il"' 
bir !ırm yapar; kirli tıa.ma.znıııııtl& 
ekmeklertıılzden blZl kurtarır! ~~ 

lklnd.81 bunları belki taktlıtı1f .O rfJTJ 
böyle Bti)1Qyordu; fakat .ı:nal1Un 'r&•,,6,#A 
CD acı haldkatler Jf.ka ~d& tıi1 r't 
bu zat takılayım derken eil d0P12, 
söylemi§ oluyordu. E.. o.mıandsıt- ysııı"~ 
dundan mahrum olan Kayseri rsJ ~;.lı 
nnda Linyit damarlarına dayana ~~ı(· 
den kömUril VfU'& elektrik frrl111 ya oıscV 
buna bugUn değllse yarın mubta!i ~ 

dil ., 
Halkevinln çok gUzel ba§8l'ısı tc~,, 

Yet .. namll• ımem1eketin tarfhlll1• ~ rJJ i' 
t.uu, ticari vazJ,yeUnt göate:rell bil tV 'f" 
&er ibaAtırmnkta olmamdu'. ~ ~ 
olduğum malCmatı toparıaxnal' ıç!D ~ 
kaç ki.§lye bq vurmadım ki! ıtıl °' . .:> 

K•yeerl, Sıvaa, Konya vesaire !,ırı~ 
leketler herh&Jde böyle effl'lel' ıı, ~..(f'I 
hat.ta ı;eoe bol reaimli ıra.nsızca. ~ # 
atmancalamu butırarak .tsta11 ,ıı1" ,; 
deyi,P de kaçıveren ·~7ahluııı 0~-ul' ' 
daha dha A vrup ve Amcrlkanil1 ~ ııU 
birlerinin yüksek otellerine, uıtıtl ];ı J)1 

hanelerine parasız göndenneUdit' tı«tııtıl' 
llları.ıu. dolayudle paraıarm:ı çc1'8 . . . ~ 

.HUlu.1 idare ve belediye c-3~ ~ 
karıllıı.ftmrlı.en ya.ıılarım lılrafl dl tıll ı 
halk p.ırlerlnden •'Firakt., n~Ill eJıı>~,J 
çok güzel bir cUrinl guraya ilA.''e I', 
- hoşça geçmiycn bir sotrada _,., 
Cibl reısın: 

G6nlllde dWanır ae,;Ji ile~~ 
DosUanı sörüntir yare ,a~ 
Her kime ~ hallml elaıe' ~! 
Dedi: Olll dlkcnl ynre görUJIJll 

Bana olmaz rahat er.elden pıı.tll'; 
Diyarı surbette kaJJıuJMD prıpı 
B~ın ıı:ııı benden el ı;ek ~Jb:.e1: 
Benlm derdime do 1;are gorUP"' 

Varderlm görlllmtt, oı.a def (/ 
Belki bulunurdu derdime ~ ....... 
''Flrald clferdm vunıınıuı f1J' 

Sıdar ~ da yare::~ 

d:. 

tı. 

' h 



'---- '- . Vazaun : Şaılot Prim 
-........._ ~i>ceden tercüme kalb vi hia romanı 
.~aq~ -13 
beti Ceç- 1:adın §İdde-tl:-:--. -b-. -v-----------------
bir &cı,~YOtdu, Le~· Lı: aglama nö
hc(Jtd'~likte b 1 ılyes büyük 

ı s u nöbef ..... ld· 0nra gen .. ın geçmesini 
d:. Co Utcr Viber S rnuhendise döndü: 
v na crnr d' .t. araba aşağıda kal 

CYl\ ht e 11\lt d b • 
•5rıclllc Yrctıer . . e uraya gelsin .. 
Sotu(J den itaat ıç~deydi. Hiçbir şey 
h· l ~dın1 • cttı. Araba gelince 

• ıçeriye kt , C so u. Arabacı.. 

t5tlir. on_. ~tdi. Bun . 
C~ııd lıtıaıs ~ ları tnısafirhaneye 
diıc..: cr1 dJtiıni deo~-nerse bunları benim 
ı '• ç{n ' ,.. tor .. c •• \' ne ıa.ı çagırmasını, ken· 
~ lrın ıınsa ya lın 

Corttct' gelerek n pı asını söy. 
A.?\b IJ?ı.. asıl olduklarını da 

1ı acı . 
, galıba b" l 
, l! oy e şeylere alışık. 

tita c .. }ı UstUnc r 
ti • •u. L ' c cndiın d 

Ci bit e>'di L'ı • emekle ik· 
~'>'boıakaç &öz 6~Y;s ~adına teselli ve. 

...., :Oullktan son~ edı. Araba gözden 
fcı1ı rı>'lVıl a V eyne: 
"ltctc .. a ne kad 

Socııtun ugraın11 ad ar çok felaket ve 
llıa.hta" Çehresini h~rn ~ar. dedi. Hasta 
~Chr Cırn. Çbir zaman unuta. 

4r e do" 
o ' gllnc" Cru Yavaş Jtad l' sulara Yavaş yürüyor-
'15yıc~ ba}'rct iç' a;scdiyordu. Vibert 
de >'U Yordu. :e· ın e.~di ki hiçbir §ey 
>i!tn ı..~dUJcr. ı; rnuddet otlar için. 
~e..... ''ilııfr. 0nrıa L • ...:ı· • 

-.rrıe. ;n; kızarnu e,, ... ı Lılyes. 
....., · ! olduğu halde ırcyn §afonım kap1.<tı ö>ıitne gcliptc 

ba,ıc ~İster Vibc hayretle baktığı giirnlcnbcri...: 
\ıt llıı aYrctıc b rt, dedi, Bana niçin ger;cn ::aman içfodc .• 

....., ~111z? aktrğınızı lütfen anla. Evet, anlıyorum, hem de fazla. 

'· 'ta>'rc~le bakt sile .. 
'li~>'di Lil ığunın farkında de -9-

llıtlig. ayır S Ycs. 
§, lııi ·· ebebin · 
~, z, l3a 1 muhakkak •· 
t;ı.. lll na, guy b soyle. 
"'• cnauPtnu,. a en başka bir 
\, :rUtn gib' cıi'ı, 1 bakıyorsı1. 

f ' ~a:'1'l'IYarı ccv 
ı. fıcrk ~tı.uz11 .ap \'craı: 
~ cs111 • geldığim z 
61'\ır k Sızin . . amandanbe-

lt!ctiııı t 'tı, , dedi~ç·ı~ "ingilterenin en 
Cttjtitıı ~Ydi l..il eını ~§İtiyorum. Rica 

...._ 1Çin y s, sızc bund 
·~ llilj . beni aff d' . an bah. 
"11}1) rırn b e ınız 
~L er. llcı '. ana herkes . 

<tl;ıtı " kı de bir aynı şeyi 
"' ' li'akar. dereceye kadar 
"il' diJ' at siz "1· 
lh" ene. • o tiın h . 
rı~t;ın ı Çocuğunu ,_ alinde bulunan 
"Qla Stki . "'olları d 
'~· <>kad nınıyorsun nız a taşı. 
t~ 111 kill'ıs:r tatlılıkla 1~;· ? fakir ka-

tı?ıcllıiıt/e bu tarza h'soylediniz ki 'h :r ııtı. a ıtap ettı· ~ · .. 
h. ~un gınızı 
"f> .., tın 

tel'' .~'nizn gurur ile . 
ter dır. :Palt' anıadığıın ne münasebeti 
tc:i_Yccck ~ bir kiıns!u;ur başka bir 
tıı dıl'tıi l; . <idar ahı· Y Şefkat gös. 

r il cnıın aksız 1 
ddct anıadı v o saydım, 

' . lllczd' gını m di ôyı ını. anada mag. 
İ'Ot? eyBe ni!tin 
' herkes . 
~ ~Is sıze mağrur 

lallla ler \r'b 
' dırıız ı ert bunu • 

u.. lia l'llı? sız kendiniz 
"'de Yır, 

bİli • ı:ı a§afı gururun 
' oianıarı h nık~nasın1 kendi-

' a ır .. tak llu, r gormek diye 
h •o cna b' 
<ıcl\ nı-adan ır ~urur1d 
~~bundan göl'ıllU§J Ur ve bu, an. 
lty~~a <>lan nefret eder· erde . bulunur. 
d.ıı tı ha1t· gurur, d~· Asılzadeliğe 

iltı • ır g·· a ı Ve • • 
d~'lı tı liar· ornıekt' çırkın olan 
tıır ar,lllda~~dc buıun;· 1nsanı dediko

ta§ıyor ı kan 'da b'~rur. İ§te benim 
tı ~ıını · oyle bir cins gu 
• S atı • 

dı Ctind Böycr'-... S C <J "'en y .. . 
ôti.inc Ctin bir h uzu kızarmı§. 

' h de.., eyeca . 
~~I "edik llıtı ctr n cserı var 

\'c Oduı ı: • 
ı,t tcrb· ara kul • 
t ~ccı·~ ı>'eıiz ak vermcd' V• 
t)l '1>lıtı adamı ıgun, 
tı ... eri llıU ' Yalan 1 arla konuımak 

·•ı, d naıc o duğu . 
~~i 

1 
°rıtıa aıa}'a t nu bıldiğim 

ıçi lbarnı:'rn ve konı enezzuı etmedi. 
ı~: ba~ rı dinıern ~ularım hakkında 

KöprUnUn kurulacağı yer Leydi Lil
yesin arzu etti~i yer olarak taayyün 
etti. Şatoya döncıükleri zaman Veyn 
kendilerine kurulacak köprü hakkında 
izahat verdi ve bu arada Sir Rey'in pek 
' a- .ı~·cs· :s-1 ' 1 e"-..... ,ı: q .. •ıra-

da kütüphandJeki büyilk masa önünde 
duruyorlardr. Lilyes şapkasını çıkar~ 

mıştı. Artık renkli saçları gözleri ka
ma tırıyordu. Genç krz, rnkayt bir ta
vırla kolunu babasının boynuna dola. 
mış, Veyn'in gösterdiği planı, babası

nın omuzları üzerinden seyre calmı~tı. 
- Ne güzcJ bir l:öprü baba, dedi. Tıp 

kı çiçeklerden yapılmı~ bir zincire ben. 
ziyor. 

Bu sözlerde mübalaga yoktu. Haki
katen köprü pek zarif ve sanatkarane 
bir şekilde çizilmişti. Kız, güzel gözle
rinde beliren takdir ve hürmetle genç 
mühendise baktı: 

- Bu plan sizin fikriniz değil mi! 
diye ilave etti. Ne kadar zarif ve ne ka. 
dar sade 1 Siz çok ince bir sanatkarsınız. 

- Siz bu işlerle pek meşgul olmadı
ğınız için öyle zannediyorsunuz. Leydi 
Lilyes. Köprüde hiç bir fevkaladelik 
yok. 

- Bundan iyilerini de yapabilir mi
siniz? 

- Zanhcderim ki evet. Bu işte ka. 
biliyetim var. Sanatimde rastlıyacağım 
müşkülfıtla çarpışmaktan zevk alırım. 

inhinalı bir tepe, sarp bir dağ öyle düş
manlardır ki bunları yalnız başıma mağ. 
lup ederek ortaya bir eser çıkardıkça 
derin bir iftihar duyarım. 

Bunları söylerken o kadar ciddi, o 
kaı:iar mağrur, o kadar güzel görünüyor 
du ki, kız, kendisini adeta kendisinden 
geçerek seyretti. Zihnen, meslekini bu 
kadar seven bu genci, beyaz elli, süs1ü 
salonların kahramanlariyle mukayese 
etti. Veyn'e karşı samimi bir hürmet 
hissetmiye başlamıştı. Genç miihcndisin 
cesaretini, saffetini, sadeliğini, doğru. 

luğunu işine olan muhabbetini takdire 
değer görüyordu. 

(Devamı uar) 

~lıtlar lllağrur . e ten çekindiğim 
• lla rı.... a llltık diyorlar B -

r b ··•-tlru aheıc . ana yapı· - ---
ı. tn• t d' Cttned' .ı:.: 
~ıı~ 11ll hi . ıycnler 16•m için de 
t:ır eye ten tıni scvın var. liatta bun. 
~~l~ıılu Czzuı cttn eğe ve birile ev 

tı)-ltdcllbı lllu da llÖ erecek kadar mıf 
ttııı lll~ı.ını~ "Öz Unu Y k erl:r. li albuki... 
~ti ~a ncıan fazı esti. Bir yaban

Şjll'ıdı lrurcınc h'a açıldığını fark. 
beni anıı .r tavırla sordu: 

Yor tnusunu , z. 

~r-:ONOt 1 ' ~gpgns ARHI 
7 4 7 sene ev"eı bugün -
Haçlılar 

Akkayı muhasaraya başladılar 
ve bu tam iki sene sürdü 
60.000 mUslUman 

a~ınmadao Uldilrilldti 
Tarihin daima ebediyyen llneUe kaydede 

ceğt geçmiş dUnya hldiaelerlnden bin de 
"Ehlisalip seferleri,, dlr • 

Din bayrağı arkasından milyonlarca ın.a. 
nı süriikliyenler gene din aynlıfı yüzünden 
diğer tnsruıla.nn kaıımı içecek kadar dü;,. 
man oldular ve mütemadiyen öldUriildWer, 
öldürdüler de .. Netice ne oldu? hlç .• 

1100 yılı 1 ağustos gUnU H7 aene evvel 
pugün Haçlılar SalAhaddln Eyytlbl ile harp 
ediyorlardı.. Çarpıımaııın en §lddeW günUy 
dU. Ne olacaksa olacaktı. Sal&.haddin hutay 
dı. Harbe iştirak edemiyordu. Fakat çadırı. 
nm içinden fkl tarafı" seyrediyor, emir ve 
kumanda veriyordu. 

Neticede Franklar mUhlm miktarda zayi. 
at vererek rert ı;ekUdller. 

Bu mağlQbiyct her tarafta duyulmuttu. 
- Sal&.haddln basta olma.saydı muhakkik 

ki Frank ordusundan bir tek insan nğ kat. 
mryacaktı ... deniyordu. 

Bir kış sUk{ın içinde geçti. İntikam günU. 
nU bekllyen Fransa kralı Flllp Ogüat bUY1Jk 
bir orduyla SalAhaddinln k&r§ısma &'eldi. 
İngiltere kralı dıı harbe iştirak ediyordu-

SaIAhaddinin istediği imdat, bir tUrlU ge. 
lemtyordu. Kendi kuvvetl, muhaaarayı ya. 
racak kadnr değil buna hiçbir suretle cesaret 
edem!yecek kadar azdı. Fakat buna rağmen 
mukavemet ettiler ve tam tkl sene ebllaallp 
orduları Akklya giremedi. • 

İngiltere ve Fransa kralları buralara ilk 
geldikleri vakit mUUıl§ bir .eıtmaya tutul. 
muşlardı. SalA.haddin bunu duyunca derhal 
taze meyve vesaire g8ndermlşU. 

İki sene mukavemetten ııonrıı. ıı.rtık karşı 
duracak halleri kalmadığınr g6rdU ve anlaş. 
mamn lüzumunu ileri silrdU. Şehrin kuman. 
danı Mestup bizzat Ffllp Og1lıte gitti ve 
ıunları eöyledl: 

- Dört acne kadar bir mUddettlr bu şe. 
bir idaremizde bulunuyor. Batıamayı zaptet 
Uğimiz vakit ahalisini serbest bırakarak aile 
ve mallarile istedikleri yere gitmelerine mu. 
aııade ettik. Bugün ıehrl ıl.zo Uısllm ediyor 
ve hrhıUyanlara bahşetmıı olduğumuz mu. 
saedatı sizlerden de istiyoruz. 

Fransa kralı gülümsedi ve: 
- Şehirde kalan asker ve ahaliden hlçbl. 

,.ının en& kRlmnsmı tecviz edemlyeceğim, 
dedi. • 

Bu cevap tızerfne mukavemete tekrar de. 
vam edildi. T~allm olmakt&naa barbedere!( 
ölmek elbette daha şereniydl . 

Bu harp F.Jıllsallp ordusunu endişeye dU. 
UUrdU. Kat kat üıtUn kuvvetle tkt &enede 
alamadıkları oehri dışardan bir yardım ge. 
lirse bUsbUtUn kaybedeceklerdi. ŞebJr aha. 
llslnden kimsenin 6ldilrUlmemeııl p.rUte Ak. 
k&.nm teallm edilmesine razı oldular. Buna 
mukabil Mll!ılümanların elinde esir bulunan 
1600 asker tado edildi. :Hristiyan ordulan 
kumandanların!\ da 200.000 lira ödendi. 

Fakat §Chir alındıktan ce asker çıktıktal'l 
sonra ha.Jk açıktan açığa kılıçtan geçlrllme 
ğo başlandı. Bu suretle 60.000 klııl öldürUl_ 
mU§tU. 

SalA.haddin AkkAnın tesliminden sonra 
Asklnna giderek buranın vaziyetini tetkUt 
ctU. Neticede burada mukavemet etmenin 
hnkAnsız olduğuna kanaat geUrerek ahali. 
elnl tamamlle dışarı çıkardı. Şehrl bir hara_ 
be haline getirdi. 

İngiltCfe kralr SalAhaddinl takiben bura_ 
ya geldiği vJLklt gördüğü manzara ltar§ım>. 
da şaşırdı .. 

- Nlhayetalz bir azme, barlkUllde bir me 
lekeye sahlp bir düımıınla çarpıııyorum. O 
nu me.ğlflp etmek çok gUç, belkl de mUmkUn 
olmryacak .. dedi ve sulh tekllt'inde bulundu. 

Ehllııalip harpleri öyle bir zincirdir ki 
halkaları kanla yotrutmu§tur. DUnyanm bir 
ucundan kalkan hükümdarlar mukaddes sa. 
yılan bir mabet için dini şRhlandırarak kan 
alutıyorlardı. 

Yedi yüz kUsur sene C\'\'el AkkAda başla . 
rı kesilen 60.000 insan din kaygusunun kur. 
ham gitmişlerdi. Bugiln lspanyada boğazla. 

nanlar mukaddesatla all\kası olmayan bir 
rejim için can veriyorlar. Yarın klmblllr, 
ne için insan kanı akacak Ye tabu din utru • 
na ölenler bir gUn etsanele§ccekterdlr. 

Nivazi Ahmet 

Ton Ton 
amca 
ırcpçu 

Kalsın diye 
Doktor Ahmet Lemi, karıı.ının iha _ 

netini duyduğu zaman, bütün dünya 
batına yıkdmıı sandı. O güne kadar ha
yatı pek sakin ve rahat g::-:smişti. Fil 
hakika, izdivaçlarının ilk günü, Suzan 
biraz asabi ve hırçın görünüyordu .. 
Lakin dünyaya bir çocukları gelirıce, 
gertç kadın sakinleşmişti. Zira yavru • 
sunu çılgınlar gibi seviyor, bütün rı ün-. . ~ 
lerını ona vakfetmiıti.. 
Kü~ük Pertev, nahif bir yavrudu. 

Daima hastalanıyor, annesini mütema 
diyen kendisiyle metgul olmağa mecbur 
bırakıyordu. Suzan, evladını kaybetmek 
korkusiyle çapkınlık etm~ğe vakit sar _ 
!edemiyordu. Sonra, zamanla, çocuk 
iyileımeğe baıladı. Şimdi bet yaşına 
basnuıtı. Artık genç kadın ona eski a
lakayı göstermiyordu. 
Komşusunun oğlu olan genç bir ta -

lebeye ~şık olmuş, delikanlı da m:ite • 
madiyen sevgilisinin kendisiyle beraber 
kaçmasını teklife başlamıştı. İşte dok - ı 

tor Lemi, Galibin kendi kanıma yazdı- \ 
ğı mektubu bulmuş, bütün bu acı ha • \ 
kikatleri o aatırlar arasın.da okumuştu: 

Delikanlı: 

"Senıiz ya§aya.maın. Kocandan aynL 
Yakında rüttüme vaııl olacafım. O 
zaman evleniriz!.,, 

Diyordu. 

Acaba Suzan, Galibin metreıi miydi? 
Bu tezkerede onu ima eden hiçbir ıey 
yoktu ve doktor bu meıeleyi nasıl an
layacağını düşünüyordu . 

Karısına '5ormağı tehlikeli buluyor • 
du. O, kavgalara, rezaletlere hiç taham
m:mı olmıya.n bir adamdı. 

Böyle mütereddit ve mustaripken de
likanlının babası Nazım Beyin kendisini 
ziyarete geldiğini hizmetçi söyledi. On. 
lar zaten eski ahbaptılar. Nazım Bey, 
mahcup bir eda ile, ııkıla ııkıla lafa 
başladı: 

- Aziz komşum 1 Size bahsedeceğim 
bu mevzu bana cidden ağır geliyor. 
F.ı.kat llunu ttyni amanda ~izin men -
faatiniz için de yapmam lhım. Oğlum 
Galip, kadın yüzünden delilik yapmak 
üzeredir. Onunla kaçmak istiyor. Ayni 
zamanda bu yüzden tahsili de yarıda 
kalacak .. Bütün istikbali, hayatı, mah 
volacak. Onun mutlak bu işten vazgeç. 
mesi lazım.. Halbuki bu kadın .. 

Ha.ıin bir sesle, Doktor Lemi, fısıl -
dadı: 

- Bu kadın, benim karımdır, değil 
mi? 
Nazım Bey, muhatabının bu işi bil 

mesinden dolayı memnuniyetini gizle _ 
yemeden: 

- İyi! Demek biliyordunuz? - de
di. - O halde aralarında temizlenecek 
bir macera da yoktur. Ve Suzan Hanım 
sizden ayrılmadan böyle bir aşırı hare
ket yapmıya kalkmıyacağınclan da emL 
nim 1 Mesele sizin onu, elinizde tuta -
bilmeniz, kaçırmamanızdır. Yardım et
mek kabilse, ben de elimden geleni ya _ 
payım .. 

Lemi Bey, ses çıkarmadan, omuzla -
rını silkti ve komıusunu teşyi etti. 

Bütün hayatının albJst ol<>cağını his
sediyordu. 

Kendi kendine : 
- Kaçmasını nasıl men etmeli? O 

muhakkak gidip boşanma davası aça _ 
cak. Bu suretle de çocuğunu yanına 

almak istiyecek. Eskiden Pe;tev daima 
hastayken, böyle bir düıünce Suzanm 
aklından bile geçmezdi. Onun çılgın 

anne muhabbeti, herşeyin önüne geçi -
yordu. 

Doktor, böylece düşünüyordu. Der -
ken yavaş ynvaş, dimağında bir fikir 
büyümeğe başladı: 

Çocuğun bir rahatsızlığı kadını ah. 
koyacağı muhakkak! 

Öyle perişan, öyle ne yapacağını 

bilmez bir haldeydi ki bu son •Ümide 
şiddetle sarıldı .. 

Tehlikeli bir hastalık tabii ... 
Çünkü o da yavrusunu seviyordu! .• 
Yalnız Suzanın şefkatini ~yandıra • 

cak, ona vazifesini hatırlatacak bir ra 

hatsızlık.. 
Artık tereddüde mahal yoktur. Çün • 

kil her an kansını kaybetmek ümidi at• 
tıyordu. 

Baktriolojist olduğu için, bütün sü • 
hul;t elindeydi.. 

Bir kaç gün sonra, ~:içük Pertev, 
şiddetli bir kızamıkla yattı . • .. "' 

Lemi, ken1i kendini teselli ediyor.cıu: 
- Nasıl olsa bu hastalığa yakalana. 

cak değil miydi? Küçükken olması da
hi iyi.. 

Suzan, tasavvur ettiği gibi, çıldırdı .. 
Yavrusunun yatağı başına oturarak ora. 

dan ayrılmaz oldu. 
Doktor, ilk günler, karısını teskine 

uğraJiyordu. 

- Canım! Kızanuk öyle tehlikeli bir 
§ey değildir, merale etme! Allah göster· 
mesin, komplikasyon yaparsa o zaman 
korkulur. 

Fakat sonrc:, o da müthiş telaşa düş

Ki. Çünkü çocuk ayni zamanfa şiddetli 
bir bronşite yakalandı. 

Ateş dü~müşken yeniden fırladı. 

Hatta bir akşam küçük Pertevin sabahı 
bulauuyacağı tahmin edildi. 

Suzan, yavrusunun başı t!cunda, iki 
göz, iki !iicşme, ağlıyordu. O, artık deli. 
kanlı ile ka!iimağı düşünmüyordu bile ... 

Anne muhabbeti, ondaki oütün baş • 
ka hisleri öld·~rmüştü .. 

Doktor, umduğundan fazlasına muvaf 
fak olmuttu. Fakat büsbütün mustarip
ti: 

- Ben i katilimi diye söyleniyordu. 
Helecanından kendi o~lunun tedavi. 

sini yapamıyordu. Bir arkadaşını çağır -
mıştı. Gelen doktor, içini çekerek: 

- Elden bir ~ey gelmez. Eğer bu 
geceyi geçirirse kurtulur, fakat ... 

Leminin, başı iki eli arasında, karı -
siyle beraber, küçük yatağın kenarında 

bekliyorlardı . 
Yavaş yava§ sabah olmdğa başladı. 

Pencerelerden içeri ilk güne~ ışığı sı • 
zınca doktor Lemi titriyerek oğlunun 
üzerine eğildi. Muayene etti. 

Sonra, büyük bir feryatla, helecan 
için.de: 

- Oh 1 Kurtuldu! . - dedi . . Ateş ini • 
yor . 

Birkaç dakika sonra, Suzan, gözyaş
ları i!iiinde, 1<ocasının kollarına atılarak: 

- Lemi! Allah beni cezalandırdı .. 
Bu son zamanlarda Pertevimi ihmal e. 
diyordum . 

Fakat erkek, kendi c:ınili'ı etmişken 
karısının kendisini suçlu görmesine ta
hamm:il edcmiyerek, helecanla itiraf 
etti: 

- Kabahatli benim .. Seni kaybetmek 
ten korkuyordum .. Sen kal diye onu 
hastalandırdım. 

Suzan onu nefretle itti. Bu canavar -
dan artık ürkmüştü. İyileşir iyile§mez 
çocuğunu alıp uzağa kaçacaktı. 

Acı bir sesle: 
- Sen.den ayrılmak istemiyordum. 

Fakat s~n beni bu bağdan 1turtardın !. 
• dedi. 

Nakleden: Hatice SOREYYA 
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Galatasaray 33 üncü yılını kutluluyor 
AtDetnzmdle: Su sporlarında GOıreşte: 'fl 

Yunanlılar kazand·ı Dlln başlıyan mftsa- Takımımız 5-1 gaıllı 
bakalar dugUo de 

Raif 100 metreyi 

, Gelafaaaray klübünUn 33 ünc\1 se. 
ııei ·demyesi miliıasebetile tertip edi. 
len bilyük spor bayramına. diln Tak. 
slin sta.dmdald atletizm, güreş karşı. 
ll§llla.lan; Bebekteki deniz mUsabaka
lariyle başlandr. 

Atletizm müsabakalan 
Saat dörtte Yunanistandan davete. 

dilen sporcularla ·Balıkesir, Bursa ve 
lita.nbul atletleri arasındaki mUsaba. 
kalarla bayrama başlandı. 

:ttk olarak Beyoğlu halkevinde çalı. 
şan kız atletler arasında üç seri üze. 
rine 100 metre koşu yapıldı ve bugU.n 
yapılacak olan f ina.Ie 15, 9 /10 ile Ne. 
zihe: 17 ile Malike, 16, 9/10 ile de Tay 
Y.ar kaldılar. 

800METRE 
Bundan sonra 800 metre xo§Uya 

b8flandr. GUneş klübü Recebin iştira
kine müsaade etmediğinden Yunanlı 
Balkan şampiyonu Yorgakopulos ra • 
ha.t bir yarış yaptı. Neticede Yorgako. 
pulos 2, 4, 4/10 ile birinci, Galip 2, 5, 
1/10 1le ikinci Mehmet de üçüncü ol. 
dular. 

UZUN ATLAMA 
1 Faik: 6 m. CO Galatasaray. 

Bugün yapılacak 
olan 

Türk - Yugoslav 
maçı 

Hakkında Yugoslav 
takım kaotanı 

ne diyor? 
Belgrad, 1 (A. A.) - Yarın Türki. 

ye milli eki piyle karşılaşacak olan Yu
goslavya mllli futbol ekipi kuvvetli 
bir ihtimalle eu oyunculardan mUte. 
şekkil olacaktır: 

Glaser, Higl, Matiçeç, Gajor, Koko. 
toviç, Tirnaviç, Vuyadlnoviç, Leznik, 
Tomateviç ve Pleç. 

Milli Yugoslavya ekipinin kaptanı 
Pravda gazetesinin mümessiline Türk 
ekipi i1e yapılacak maç münasebetiyle 
Tür!derin futbolde çok terakki ettik
lerini ve Yugoslavya ekipiyle karşılaş 
madan evvel ciddi surette hazırlandık. 
)arını b?yan etmiştir. 

1\:aptan maçın neticesi hakkında 

şunları söylemi§tir: 
•'Futbol gayri muayyen bir spor ol. 

duğu i<;in ı.ı "mdiden bir ~ey söyliye. 
mem. Favori olan takımlann ekseriya 
kaybettikleri vakidir. 

Çek güreşçileri 
Memleket im ize 

gelmek f stlyorlar 
Ankara 1 - (Hı.:susi muhabirimiz· 

den) Çekoslovakya güreş federasyonu, 
Tilrk spor kurumuna müracaat ederek 
Çekoslovak nülli güreş takımının Türk 
pehlivanla.riyle iki muSlbaka yapması
nı te1tllf etmi~tir. 

Ba muracaattetkik edilmektedir, ya
S'ıfl;~ • Çek güreşlerinin yapılma 

-vardır. 

2 Vasfi: 6 m. 25 
3 '.Enver 5 m. 90 Fenerbahçe. 

110 MAN1ALI 
1 Skiadas Yunanlı 15, 9/10 
2 Faik Galatasaray 16 
Bu koşu günün en heyecanlı bir ya. 

nşı oldu. Faik en son maniaya kadar 
en önde gidiyordu. Fakat en son mani. 
1.yı devirmesi yüzünden hızını kaybe· 
derck rakibi Yunanlıya ancak bir gö. 1 
ğUs farkı ile mağIUb oldu, Faik'ın bu. 1 
günkü neticesi bize Balkanlarda iyi 
bir varlıktır. Kendisini tebrik ederiz. 

5000 METRE 
1 Kusidis Yunanlı 16.42.2/lJ> 
2 .A.rtin Beşiktaş: 17.27. 
3 İbrahim Galatasaray. 
Bu yar:ışta Artin ilk'sekiz turda bi. 

:rinci vaziyetteydi, fakat sonradan ke. 
t\Umey" basladı, yarım turda.~ t'cı.zılo. 

geride kalmış olan Yunanlı atlet ise 
gittikçe ~ılarak mükemmel bir finiş 
ile koşuyu birinci olarak bitirdi. 

100 METRO 
Çok heyecanlı olan bu müsabakada 

:Balıkesirli Raif çok muvaffakıyetli 

bir yarış yaptı ve Yunanlıların en 
~uvvetli atleti olan Lambroyu üç, dört 
metre geride bırakarak birinciliği ka-
:>.andı. 

Dereceler: 
Raif (Balıkesir) 111/ 10 
Lambro (Yunanlı) 11 4/10 
Kazım (Galatasaray) 

devam ediyor 
Dün Taksim stadında atletizm mü. 

sabakalanna başlanırken, Galata.sara. 
ym Bebekteki denizcilik şubesinde de 
su sporları bayramına başlanmı§tır. 

Klüb ikinci reisi .Suad Hayrinin gü. 
zel bir nutku ile başlıyan bu müsaba_ 
kalarda alınan neticeler §UD..}arclır: 

Yelken yarışları: Dingi, birinci 
Milmtaz; Şarpi birinci BUrhan. 

Tek çifte fıta Y.3XIŞI: birinci Fethi. 
İki çüt.e f rta. y&.rl§I: birinci Fethi -

Muzaffer. 
Bayanlar arasında dörtlük klisik 

tekne: Kırmızı ve sarı takımlar ara. 
sında yapıldı: 

İffet, Flora, Emma, Nevin dümen.. 
de Neşideden müteşekkil kırmızı ta. 
kım b'.rinci geldi. 

Küçükler arasında yüzme mUsa.ba
kası: Birinci seri: Yılmaz birinci, Nec.. 
det ikinci. 

İkinci s~ride: Mehmet birinci, Ke. 
nan ikinci. 

Kurbağalama: Efdal birinci, Çf' k<'r 
van ikinci. 

' 

... 
Yelke>ı yarışlarından bir glJrilnü~ 

Küçükler arasında sutopu mUsaba.· 
kası: Galatasaray. Beykoz takımları 
arasında yapıldı. Galatasaray küçük. 
leri 8/0 galib geldiler. 

Büyükler arasındaki sutopu mUsa.. 

Galata.wıra.ylı ue Yunt.ıtılı 

Atletizm müsabakalarının nihayet. 
lenmesi üzerine Galatua.raylı ve Yu. 
nan!ı pehlivanlar ringe çıktılar. 

Halka takdim ve mUteka:b11 yaşalar 
1an sonra müsabakalara başlandı. 

Birie • Kenan 
56 kilo: İki çetin gUreşçi. Ayakta. 

müsabaka başlıyor. 1 dakika 41 sani. 
ye kadar sUrdü. Hiç ilmit edilmiyen 
bir anda Kenan !nt bir kafakolla. Biri. 
si alta aldı. Yunanlının mükemmel 
köprü.süne rağmen tuşla galib geldi. 

Basri - Sallie 
61 kilo: Bu müsabakada tarafların 

mUsa.vi tonda olduktan görülüyor, o. 
yun ayakta devam ediyor. 4 Uncil daı-
klkR~a v .......... 1. '-l- '-·' •-r .,. 'T' • 

riyi mlnder dışında yere attı. Oyuna 
Basri altta. olarak ortada. başland. ttk 

bakası da 3/2 Beykozun galiblyetlle 
neticelendi. 

Dörtlük klisik tekneler yarışı milp
tediler arasında: Tevfik, Feridun, Er. 
tuğrul Saba.haddinden mUteşekkil Ga.. 
lat&saray ekipi birinci geldi. 

Müsabakalardan sonra Galatasaray 
lI sporcular, bayramlarına i§tirak e
den Beykozlu arkadaşlariyle beraber 
klüb lokalinde çay içmişlerdir. Bu sa. 
bah müsabakaların son kısmına. baş.. 
lanmıştır. 

J Ç E R 1 D E : 1 • üçUncU Tıp Talebe yurdunda bulunan 1 mzı ve ek8prea bu yU.zden 8 aaat, konva.ııaL 
• Bir mUddettenberl §chrlmJzdc bulunan Nuri Sergin leminde bir tıp t&lebeııl evvelki yonel 12 saat gecikmJ§tir • 

Hariciye vekili Tevfik RU§tU Aru dün ak. gUn Kapalıçarşıda 65 lira bulmu§ ve bunu • Lima.nla.rnnızuı ıalah projelerini yap. 
§am Ankaraya gitmiştir. EmlnönU merkezine makbuz mukablllnde ~ makta olan lnglllz mühencllaleri dUn !zmJre 

• Maarif vekAieU muallim mekteplerine teslim etmiştir . git:mlşlerdlr. 
talebe almak fçln bir imtihan açacaktır. • 1nhlsarlar idaresi tzmır, Sam.sun ve • Almanya ile .Aramızda, Berllnde cenı.. 
İmtihana ilkmektep mezunları girebilecek. Pulathanede asri tutun depoları yaptıracak. yan eden müzakerelerin durduğu rivayet e. 
Ur. tır. dllmektedlr. 1',alk Kurdoğlunun gelmekte ol 

• Eşekle nakllyat bu sabahtan itibaren • Ankara ziraat enstıtUsü talebeleri Up.k duğu da söylenmektedir • 
EminönU ve Beyoğlu kazalan dahilinde mem §eker !abrikaıımda tetkikat yapmışlardır. • Belediye, her ne clnaten olun& olaun 
nudur. Zabıta bu hususta sıkı bir kontrol .)(. Ankara ağır ceza mahkemesi bir mUcL köpeklerin plljlara girmesini menetmlşUr .. 
yapmaktadır. det evvel Ankarada meydana ı;ıkanlan çir. * Amerikalı §alrlerden Robert Mac 

• EmnJyet altıncı şube içinde kayıkçım kin işlerin suçluları olan Ziraat bankası me. 
bulunmayan sandalların kiraya verilmesi ve murlarmdan Rıfkıyı Uç buçuk ıeneye, bak. 
bir sandala dört kişiden fazla binilmesine kal Ahmet Çavuş 5 buçuk seneye, Rqlt ve 
meydan vermemek için bugUn kontrol yap. Ali Osman lsınlnde iki şahlı da dört buçuk 
maktadır. seneye mahk~m etmlgtir. 

• Beledlyt- •·'\rasinekle halkı mllcadeleye • Ankara ve civarına evvelki akpm şld. 
davet eden bir beyanname neşrcdeccktlr. detıl yağmurlar yağmış tren yolunu su baa. 

• Bursa belediyesi Uluda~a havai hat 
yapmak fçln tetklklerinJ btr hayli tıerlct. 

mlşllr. 

• KarabUk fabrikaları ın.,aatmda çalışa

cak yirmi lıı.gtllz mühendisi dün Londrad!ln 
hareket elml§Ur • 

"' Zonguldakta çalışlınlan mahkQmlar 
ı:m yl buldug-tından burada bir iş cezaevi 
inşa ettlrilccektır. Bu Ce7.aevinl yapmak U. 
zere inşaatçı 150 ma.hkQm yola çıkarılmıştır. 

• Dlln İtalyan bandrralı lld vapurla şehri. 
mlzc 600 ııcyyah ~eımıstır. Vapurlar b•ıgtin , 
Akdnnlze hareket etmletlr. 1 

• Merkez bankası hlsmı 8e!lctler1 dOn de 

97,5 liraya kadar yükeelnil§tlr • 
* llkmektep ders programların.'\ bu ders 

senesinde fkUsat ve uc;ak bilgisi derslf'ri de 
ıtıı.ve olunacaktır. Ortamekteplerln iktisat 
dem kon!enuıs eekllnde verllecektır. 

1 
PAZAR 

ACCSTOS - 1937 

Hicri 136 - Cema.ılyelevvel 23 

Fırbna 

Gllnetin dofu':u GUneol.n batışı 
,,~6 19,26 

Vakit Sabah Öğle tkindl /.kşaın Yataı tmsal 
3,12 12,20 16, 15 19,26 21,16 2,M 

Govvan §ehrlmlze gelmiştir. 

DIŞARIDA , . . 
• Yunanl.at&nm tııgUtereye ııımarl&mı§ ol 

duğu lkl muhrip tıkbaharda tulim edilecek 
ve gelecek yaz Yunan tersaneıinde de iki 
muhrip yapılacaktır. 

• Almanların Lu!t Hansa §lrketıne men. 
sup bir posta t&yyareal dün cenubt AUanUk 
te denize d~Uştur. Kaza hakkmda fazla 
malQmat alınamamıştır. 

• Türk eeyyhlarmdan mUrekkep grup dtin 
Romayı ziyaret etmiştir. İtalyan gazeteleri 
Türk ııeyyahlannm ziyaretinden haraTetle 

bahsetmektrdirler. 
• Amerika cumhurrelııi M. Ruzveıt bedel. 

terinin yekQnu en fazla 50 milyon dolar tu. 
tacak olan fi mua"in harp geml..91nin inşasına 
ııa!A.hlyet veren kanun lı\yihasını lmzıı. et. 
mlıUr. 

• Dört Alman, hlyaneU vataniye cilrml!f! 
Berlinde dlln Babah idam edilmiştir. · 

• Kanadada bir tren kazası olmuı;ı, 8 kltıl 

ölmUşlllr. 

• Kent d{Udl t!llsCAI Varsovava ,.uıı ol. 
muoıardır. 

pehU;,;;;i~~-:ıii~ooka.Mtı ,ı ~ 
10 dakikada. Yunanlı fe.iıctl- _.J!J 
kısma. ayakta başlandı· ~· J'I' ... 

Sa.His daha ziyade ça.Jı rdll-~ 
ki tedafüt bir oyun oynuY~ r'. 
cede Sallis sayı hesabiyle 

Faik - Mitropulo~~ 
66 kilo: Bu maç old~çıı. uJol ~ 

dı. İkinci dakikada. -~ı~ ,ıdl-A 
güzel bir oyunla Faigı al ·yt!-~ 
dakika kadar sUren bu "~.J{~ 
'lia Faik üste çıkmıya. ınuv&Şlsdl: .. ı:> 
Ve daha canlı bir güreŞe ~le ittP'" 

Müsabaka sonunda FaJ 
galib geldi. 

Kandemir - Mar1'1l 41 ti' 
72 kilo: Her iki pehlivaJlll1 "f? 

kiİd~b~~y~n b~ ~Us.abakS. il1' .fy 

da. berabere bitti. . ıwr'• ~ 
İkinci devre Kandeınır ·ıc1ı r ~ 

cesinde üstte başladı. Üç d~~ 
da. Yunanlı üste çıktı. Bu 911'~ l 
her iki güreşçi bir şey ~~ 1tôf 
Müsabaka sonunda ha.kefll 
Kandemiri galip addettilet·fJlf ~J. 

. Adnan - KomP0 
btl ~.< 

79 kilo: Yavaş başlı~ıı.Jl tJef\dİ· J• 
dakikalar ilerledikçe sur~ .. '"'pı'J11 
iki glireşçi de güzel oyunlıso> ıcs!,.ıı r 
lardr. Adnan daha ha.ki~. ":rı~"' 
reşiyor, güzel oyunlar ~ost i1'~ f 

Neticede Adnan muttef 
geldi. 

Çoban - Çatdari" r/I 
Ağır sıklet: ~ ıY' 
Bir iki el enseden sonf8: bil' fi 

tün ağırlığına rağmen çevı1' dl· p 
van olan Çaldarisi altına. ııl US'~ 
Beş dakika silren bu ııı eldi-..J" 

Çoban Mehmet tuşla galip g ~.d 
Bu müsabakaların rev~~ 

·ııe 
si akşamı saat dokuzda Y1 
stadında yapılacaktır. ~ 

Basketbol ıtıııı1 ~ ~ 
Galatasaray basketb<>l tll reıV,.ı-0 

gece Beyoğlu Halkevi spO Jf 
karşılaşmışlardır. }Cli ,-e ~( 

Blujt&n sona kadar çok ze~e. ~ ı' 
yecanlı geçen bu miisabııkll g.11 S'.1' 
mızıhlar rakiplerinin yaptıle~ 1"~ 
yıya mukabil 53 sayı yapa.re. . 
kayı kazanmışlardrr. 
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'afi "Is t an bul da 

D 
.. Yok,, diyor 
un 13 t·f 1 go··ru··ıdu·· 'l'if0 1 O U 

rt'ıcıtızı Vukuatının 
~ Uniyctle . azalmakta olduğu 
~ ~t tarfında gôrülınektedir. Son 24 

.. ~~illtrı.ıştUr ~~.riınizd: 13 tifo vakası 
"""ala · oır .. 

" ilanlar 15 k' ~un evvel hastalığa 
va1· ışıyd' 

Otcıd l Vtki)j Şük .. ı. 
ao ' c tifo ın ·ru dün akşam Park-

Ylcıtıiştir. csclcsi hakkında -:unları 
" • ll 

'lııt tızn c anbuı a . 
1t~1b,n &ı.hhatıı· hY~ı .zamanda dünya. 

...,. l fi:_ §e rıd' ltu "'lllcndi ır. Her bünye ve ""ct rccck h b" ~ \'c !İfa v ' er unye ve kalbe 
d dırtcak ıt·· erecek, her ruhi isteği 
o~ı- oşe ve b k . 

de. ~z göl el . uca ları zevkıne 
L, lcPL b' g crı vardır B' .. . . 
ııitt ·qı ır ınuh' · ır gun ıçın-
oıa11'11 •:tak bir ıtte~ ılık ve lhk bir mu. 

tıslı bir b mı uhıte gesmek imkanı 
t'ta?ıbuı c dedir. 

ı en sıhhat}' bi 
,, • • 

1 r şehirdir sö-

Qllı l başvekili 
11~118011oiye bir 

aşöına nıekt ubu 
l..Q R tıder lyor 

~il lldlil, 31 
~· İtalya (A.A.) - Resmi 
li 1nirı Yat..- ndın Londra elçisi 

tliU "ln a 1 T . bir Chaınb . ,.ngı ız başvekıli 
lllea • erJaın ın M ı· ., 

)~ ~ i1Jın1 .. .. uso ını ye 
~.ı,. goturcc:ev· 
de tc '7" gelen ha g.ı hakkında 
~d «ııb Cdcb ·1 berlerı ne teyit, ne 
iL lrlatın .,_ 

1 
eteklerini, zira bizzat ala 

"ttri ""Vll g" •. 
~ ilde büy"k o~uşınelcrinin mevzuu 

ctzıı 1. u bır k · 
d!:ı c"te old 1_

1 
ctumıyet muhafa 

er. U11> arını b 
~yan etmekte 

ı. ~~ 
3 

Teyit 
QttJaı 1 - ln ·ı-
~· ll'in ftaıy gı ız ba§ve~ili Cham 

Ye an başv k'l' ~ !ahsi bir e ·ı ı M. Mus!!o 
lta. lllcktup .. d d•w• 1 ~ tıc:iye N gon er ıgı n 
Cdilıncktc-d' ezareti ınchafilinde te 

ır. 

Pa · tı liste b" af1,ttis 31 (A.A ır mUIAkat 
ıı.... · dt" ,) - M: D Ih •· 'U\ll , 1L!lntc• ft I • e os, run 

tq'll· .. a yan b" . 1!tir, uyuk elçisinı 1ca 

~llsoıin · 
lsrn 1 
t et ln6nüne 

latan eşek I< ür etti 
~ buı, 31 (A 
tılrkColli'nin Vefat· A.) - Büyük alim 
l(.~ lararından 1 .dolayısiylc Ata. 
da ... afına Mark" çekılıniş olan taziyet 

.• aa '- ız de Ma 
~~i .§gıda.ki tel rconi tarafın. 

r · grafla te~ekkür edil. 
~ıruı 

l'iır~~e~~.1 ~tatUrk 
.. ~•sıcUınhuru 

bu~z.eBiınfn "'y İSTANBUL 
:'""'1l ~- c.ı aı nı-

llı!ıt bU ~?unuz ta.zizk~asebetile izhar 
la~. Yük kederime .ar. teessürden ve 
ekkuS: ~kseıansa l§lırakinizden do. 

lerırnı 8.rzed' .en hararetli te
erıın 

~ llfatia c ·. . 
~la Usolin· . rıstına Marooni 

~an i ~buı, 31 (~ın telşrafı 
le ~hını Ataı-co '. ~·) - Büyük !tal
ltaı f\'ekiI ıs .... IUnın vefatı dolayısL 

.Yan h' •uet İnö U 
~et t Ukftıneı- n tarafından 
teıgr elgraf ına ,

1
, l"eisine çekilen tazi. 

ana ~nussor • 
lllukabeı ını, aşağıdaki 
İJ!ınet t-: etnı.iştir: 

.uıonu 

ı Başvekil 
'i~·an 

~i.Yaı .. s.Zasından lST ANBUL 
!#<!ti lllun., ~berı Marconi'nin elim 
t·k tıaın ~ ı e cu h 1 leri le 1rıa eke , • rn uriyet hükO. 
t'alt ek etsurda e ansınrzm izhar et. 
tlıiıı k seıan'iın·~ Pek nıUtehassis ola

abuıun·· ln 6Ükran hi l · u rica s erı-
ederim. 

i\ S l ll1 u.ssolhı i 
l{aıı11ıö < l' r llğe d 

t l ..... oi lltkeruk 8 \~et 
,~!tat <I 6 937 d §Ubestnden: 
~ aba Ctıı Yıl d 
ı:u "'!! llıu YUJtaek taı.~ ın a mezun otan Ye 

ıı11 lldllJ ....,ıle de\' 
'-il ot'1ıı Okıırtarıı am ctınlyerek 

37 de al'llı ilen e Yüksek tahsil me 
• il 111 Yoktaınaı -

lı da , ag-u,loıı an 1-agusto!I 
rıae Ye"3ıterıık eub 937 tatıhlnc kadar Be 
~ ..._ ~ıı·tııtaktı esındckı askerlik mcc. 
ı ııtt l!ıkö r .• 

li:lla raıt . Y ~11. §Ubt-s 
t~ı..~ttı o)lltıtı oıa.n ,. inde Yeril ve yaban 
~ıı"" ııe ltuı ?tıez ç blnncı maddede 

lly ırısnd unııı.r1 d 
lı 'bıa tllnı ' a ı seçen a!'kerlik 
tr.... - llle•,111 !!!t Uzere m 

~.ıı;IUI ti <lan e blrllkt ezun \'e As. 
~ 12 l'e e pazardan maada 

&'elnıcıerı. kadar Kadık6y askerlik 

zümü belki tifonun bahis mevzuu oldu. 
ğu bir zamanda garip görenler olabilir 
Fakat bütün vatandaşların ve. bütün 
cihan bils!n ki bu sözü söyliyen; bir bel 
denin mesuliyetini omuzunda taşıyan, 

onun maddi ve manevi bütün meauli-
yetlerini seve seve kabule amade bir 
insandır. Evet tifo karşısında "alarm,, 
yaptık. Bu alarm fstanbulda tifonun 
mevcudiyetinden dolayı !değil, biz Ata. 
türk socuklannının vatandaşlann umu
mi menfaatlerine taalluk eden her iıte 
o iı ne kadar küçük ve basit olsa da a 
zami derece hassasiyet göstermeyi vazi 
fe bildiklerinden dolayıdır. 

Şuna da ldikkat etmek Jlzımdrr ki 
dünyarunhiç bir yerinde hakikatler 
gizlenmeden ve korkulmadan bizde ol 
duğu kadar serbestçe ortaya atılamaz. 

Bizde millet ve vatan işlerinde en geniş 
mikyasta tenkitler yapmak hürriyeti 
hudutsuzdur. Bu da Atatürk ldevrinin 
11andır. 

Dünyanın en ileri tanılan memleket 
terinde bile bu hastalık mevcuttur ve 
memleketimize nisbetle daha fazladır. 

İstanbul; tifo hastalığının çok olduğu 

sanılan bir zamanda bile diğer memleket 
lere nisbetle hastalığı daha az ve en 11ıh 

hatli bir şehirdir. İstanbulu srhhat ba
kımından şüpheli göstermek istiyenler 
de samimiyet ve iyi niyet aramak hata
lı bir hareket olur.,,· 

Bugünkü 
Radyo 

programı 
JSL'A .. 'lllUL: 

H Galatasaray klübUnUn 33 Uncu yıldö 
nUmü mUnasebetlle Takaim ıtadınd& yapıla 
cak merulm ve Adınlr& • Galataaaray fut.. 
bol maçı, 18,30 pl!kla dana mUBildaf, 19,30 
konteranıı: Ordu ııaylavı Sellin Sırrı Tarcan 
(Parlııte bir geilııtlJ, 20 :Müzeyyen ve arka. 
da§ları taratmdan Türk muııikial ve halk §ar 
kıtuı, 20,30 Ömer Rıza taratmdan a.rapç& 
ııöylev, 20,u :Muzaffer ve arkada§lan tara. 
!mdan Türk musikisi ve halk §Atkıları, (aa 
at ayan), 21,13 orkestra, 22,l:S ajana ve bor 
aa haberleri, ve ertesi günün programı, 22,31) 
pl!kla sololar, opera ve operet parçalan, 23, 
son. 
BEULIN: 

18,01> karı§tk yayın, 18,M eğlenceli musl. 
ki, 20,0:S ııpor, 20,25 musiki, 21.o:s ak§am 
konseri, 23,05 hava haberler, spor, 23,3!'1 

dans havalan. 
Bt1KREŞ: 

19,05 karı§ık ynyın, 19,17 konser. 20,25 
kon!Prans, 20,45 koro konsHI, 21,20 a.kşam 
konseri, 22,35 hava. haberler. sror vesaire, 
23 gramofonla konser • 

L01''DRA: 
19,40 nefesli sazlar konseri. 21 karışık 

yayın, 22,10 piyes, 23,20 piyano konserl, 23, 
3:S son. 

RO'.\IA: 
18,20 operet, lsUrahatıerde haberler, ııpor 

21,3:5 kon!eranıı, 21,4:S karı§ık yaym, 22,0:S 
opera, :Madame Butterfly, ıstırahatıerde ko 
n~ma, haberler, hava, en sonra: dana ınu. 
aiklsl, 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§&m şehrin muhtelif aemUerln<.le nö 

betçi olan eczaneler §Unlardır: 

1ııtanbuldakller: 
Emlnönllnde (Benııaııon), Beyaz.ıtta (Bel • 

kis), KUçUkpazard& (H. Hulusi), EyUpte 
(Mustafa Ari!), Şebrem!nlndo (Hamdi), Ka 
ragUmrükte (Fuat). Samatyada (Teotllosı, 
Şehzadebaşmda (Asa!), Akııarayda <Etem 
;f>ertcv), Fenerde (Emllyadl). Alemdarda 
(Eşre! Neşet), Bakırköydo (Merkez), 

Beyoğlundakller: 

!sUkl!l caddelllnde (Kanzuk), Oalrc lram 
ıray durağmda (Güneş), Galata Topçular 
caddeıılnde (Sporldisl, Taksimde CNlzameL 
Un), Tarlaba.şında (~lhat), Şl§ll Ha!Askfır 

gazi caddPslnde (Halk), Kaıumpaşadıı. (\'a.. 

ıııf), Huköyde (Barbut), Be§lktaşt11. (Ali 

Rıza), Sarıyerde (Osman), 
ttskUdar, Kadıköy \'C Adalardakiler: 
üııkUdarda i<ıkelede (Merkez), Kadıkövde 

eski iskele caddeslnd" (Sotlrlyad\s). YeldP. 
~!meninde (Üçler), BfiyUkadada (Şinasi Rt 
za), Heybelide (Halk). 

KELEPİR BÜYÜK SATILIK ARSA 
Kabataşt.\ Fatmahatı•n mahallesi 

Beytülmalcı ~okağındaki arsa çok ucuz 
kelepir bir fiyatla acele clan:.k satılık -
tır. Bu fırsat· kaçırmayınız. Talip illan. 
lar şu adrese müracaatlJrı. 

Topane Karabat caddesi No. 37 

Bizim Berber V alıap Ôz.wm 

Fransız sefiri lstanbula dönüncv 
kafasını tehlikede görüyordu 

Reggio, doı•anması ile Fransa kralına 
yardım için Provance'e gelirken geçen 
yıl Barbaros Paşa tarafından tamamen 
tahrip edilmişti. Spartivento burnunda 
sabah saat onda demir attık. Orada 
Türk çektirisini bekledik. Onun yelken 
açıp gel.diği.li görünce hareket ederek 
akşam yedi de Biancoya geldik, orada 
Rondella denilen bir kulenin yanında 
su aldık. 

Burada, bu seyahatnamenin n1tiri 
Leon Dorez'in yazmıı olduğu mukad
demedeki şu mütaleasmı ilave etmek 
lazımdır : 

(Sefir Potinin ihtiyatlı olmasına, için 
de bulunduğu tehlikeli vaziyet te se -
bep oluyordu. Seyahatinin nihayeti yak 
]aştıkça ,tehlikeleri daha aydın olarak 
görüyordu. Barbarosu çok iyi tanıyor -
du. Başlangıçta, Türk amiralı, bu sef c.. 
re mümanaat etmek istemişti. Ve arzu -
suna rağmen ikinci Süleyman tarafın 
dan Fransa sularına gönderilmişti. Fe
laketin büyüğü, bu b:iyük deniz seferi, 
kat'i bir muvaffakıyet elde edilmeden 
neticelenmiıti. Polin, birkaç aydanberi, 
Barbarosun kendisinden memnun ol • 
madığını gö~teren bir çok hareketleri • 
ni görmüştü. 
Padişahın huzuruna beraber çıktıkları 

zaman da bu hareketleri gösterecekti .. 
Binaenaleyh, her neye mal olursa olsun 
Potin, Süleynı.anın Barbarosu dinleme
den kendisiyle konuşmasını istiyordu ı 
Bu ise, halli çok zor bir mesele idi. Fa. 
kat Polin, birinci sınıf bir diplomat ol
duğu kadar e§siz bir maceraperestti. 

Kafasını, onu kurtarmak için teşeb • 
büslere giriş~eden feda edemezdi. 

Türk don:ınması Mesina B-:>ğazını ge. 
çer geçmez, bu nazik nokta ilzerinde 
Barbar09 ile konuıtu, ve davasını ka • 
zandı. 16 Te~muz günü, Fransız gemi
leri, Calabrt ~ilinde Reggioda bu • 
lunuyor.du. Türk donanmasından an1 • 
dı. Polin, kılya sahillerinden elde etti
ği esirlerden ve ganaimden pek mem • 
nun kalmış olan Barbarosun iyi bir 
zamanından istifade etmişti, ve önden 
gitmesi için paşa.dan izin almıştı. Ve 
bu suretle, p2.dişahrn huzuruna beraber 
çıkmak tehlikesini de atlatmıştı. Bar • 
baros, çektirilerinden birini, !stanbula 
kadar sefirin refakatine menıur etmiş -
ti. 

Fakat, Jervme Maurand'ın hatırata _ 

rından anla}llıyor ki, küreğe kuvvet, 
bu çektiriyi ne geride bırakmağa çalı§
Inl§ ve muvciffak olmuştu.) 
Kadırgalarımmn su ihtiyacını temin 

ettikten sonra Biancodan kalktık. Ad -
riyatik denizine girdik, ve şimal • şark 
istikametinde ilerlctmeğe başladık. 

Körfezin :~enüz yüz mil açıklarında 
idik ki, hava bozdu ve müthiş bir fırtı
naya tutulduk. Şimal - garp istikametin 
de esen rüz&ar ile la Reale kadırgamı.. 
zın yelkenleri kopup parçalandı. Frikte
miz batmak tdılikesine maruz kaldı. 

İçindeki 1~amları büyük zahmetlerle 
· la Reale alarak kurtarmağa muvaffak 

olduk. Sonrd Friktcyi kadırgaya bağlı
yan ipi kestik, ve onu, dl'niz üzerinde 
kendi talihinı- bıraktık. 
Ayın on deı'<'uzuncu günü, gayet gü • 

zel bir hava ıle Adriyatik denizine ya -
hut Venedik körfezine girdik, ayın yir
mi birinci gü:ıü, sabahın saat yerlisin • 
de Kefalonya ac'asına demir atmak ü -
zere Karaya yaklaşırken b:r Venedik 
nefine rastlauık, ve yoluna devam etme
si için serben bıraktık . 

Kefalonya. büyük ve meskun bir ada 
dır. Gayet güı:l :stihkamları ve bir gar 
nizon piyad: ve ~:.ivariden muhafızları 

olup Venedil: senyörlüğür.ün idaresin -
dedir. Körfezı geçerek İstanbula doğru 
giderken, sı!ı:"nesi Rum olan ilk ada, 
bu Kefalony.ııJır . 

Ayın yirmi ikinci günü, erkenden, 
Kcfalonyada ~ hareket ettik n Zante 
adasına gitmek üzere yelken açmış iken 
bir diğer Vı:rıc-dik ne:ine rastladık. O
na bir top atılarak yelkenlerini indir
mesi için işaret verildi. Bu emre itaat 1 

Tefr ika numarası : o 
······················································· 

Provam seferi dfüıüşünde 
Barbaroaun filosiyle latan· 
bula gelen Fransız: papazı 
Jerome Maurandm hatıralan 
ve seyahatnamesi. 

~ 
i . : ·······"········ ................ 

Nall<Deden: 
Reşat E krem KOÇl_J 
etmediğinden kadırgalarırnız bu gemiye 
yaklaştı. Ve ona yedi yahut sekiz top 
attı. Nef d~ kendisini mtidafaa ederek 
iki top attı. Nihayet yelkenlerini indir
di, geminin patronu ve katibi bir ka
yık ile la R<:ale kadırgasına, benim pek 
ıerefli efendim bay elçiye arzı ubudiye. 
te geldiler. 

Pek az sonra, Pisani ailesinden bir 
Venedik asilzadesi olan nefin kaptanı 

da geldi. Ara ubudiyet etti. Bay elçi, 
kendilerine Venedik ainyörlüğünün 

Fransa ile m:.ittefik olduğunu ,ilk i,Şaret 
topunda yelkenlerini indirmek icap e
derken Fransa kralının sancağına ateş 
etmek cür'etini ğöstererek bilakis kaç
mak istediklerini söyledi. 

Kaptan, geminin sahibi ve zabitler 
nutuklarla özür dilediler. Bunun üzeri
ne Bay elçi, ::ıefin topçusunun la Reale,e 
getirilmesini emretti. 

Bu adam zorla getirildi. Adı Vene .. 
dikli Agostino idi. Sefirin öı,ane çıka
rılınca, Vendik senyörlüğür.ün mütte
fiki olan Fransız kralının sancağına 
karşı ate§ açmak cür'etinden .dolayı elçi 
tarafından tekdir edildi. 

Adam NJtrdı ve özür dileyemedi. El.. 
çi bu adamın asılmasını emretti. Ve ba
na, onun günahını çıkartmalclığım için 
emir verdi. GUnahlannı itiraf ederken 
öğrendim ki, kadırgalarıınıza ve Fran
sız sancağına karşı gemi sahibinin emri 
ile ateş açmr~tı. 

Topçunun masumiyeti.ıi gördiikten 
sonra Doktor Alban Hill'e yalvararak 
admacağmn ııffı için elçi nezdinde ta • 
vassutunu rica ettim. Yapılan tavas -
autlarla, elçi bu topçuyu affetti. 

Ayni gün r.c.bahın yedisinde Zante li
manına vardık. Limanın ağzında toplar 
attık ve kadırgaları, bütün sancak ve 
bayraklarını çekerek donattık. Zante 
kalesi selamımıza karşılık verdi. Kadır. 
galar, demir attığı zaman, mevkii mü~ -
tahkemin kur~andanr ve Vene.dik Sen -
yörlüğünün v21isi ve maiyetlerindeki a. 
sılzadelerle hediyeler, mey,.·alar, ta -
vuklar diğer bazı yiyecekler sunarak 

kadırgaya ge?diler. 
Elçi tarafıt.dan pek dost:ıne kabul 

olundular. Adanın halkı Rum olup Ve
nedik senyö,lüğün•:in tebaasıdır. Bura.. 
da bay elçi, la Reale'in kat'bini, daire 
amiri bay Cnestkt, Miha!i isminde bir 
rum ve bir Liparot gemici ve bir kaç 

forsa ile şaraµ ve sair erzak tedariki 
iç'n karaya ıt6ndcrdi. Bcıy elçi. esir1cr 
ile muhafızld1tnın kaçtığmı görünce, 
tutulmasmıtc:min için, mösyö L. En -
trecasteaux".a valiye gönderdi. Fakat, 
tehditlere ıağmen esirler bulunamadı. 

Akşam saa~ beşte, Zante a:3ası ahali • 
sinden iki ki~:. katibe sattıkbrı şarabın 
parasını almak üzere kadırgaya geldi -
ler. 

Bay elçi, ~t.irlerin kaçması yüzün -
den gemi katibi ile bay Cestlet ve 
Mihalinin hala gelmediklerini görün • 
ce, kızdı, dc.ır.ir aldırdı, ve Zanteden 
hareket ettik . 

Her üçünO de karada bırakmıştık. 

Fakat iki şar~p tacirini de rehine ola - · 
rak yanınuz.da alıkoymuştuk. Öğltden 
sonra Mora i!e Prodano ad.ısı arasın .. 
dan geçtik .. Bu ada gayri meskundur., 
GJ.zel bir limanı vardır., İki saat sonra 
Modon limanına girdik .. l{aleyi top a. 
tarak selamlaak .. Şehirden ve kaleden 
ayni suretle .nukabele edildi. Fevkalade 
müstahkem o~an Modon eskiden Vene
diklilere tabiydi. Duvarlarda elan mer -
mer aslanla-: görülmektedir. Fakat 
Şimdi Türkledn elindedir. Türkler ka. 
lede oturmaktadırlar. Hıristiyanlar ka
le dışındaki kulübelerde pek ıefilane 
yaşıyorlar. Burada bay elçi, 24 Tem • 
muz öğleden sonra saat ikiye kadar 
Zantedekalanl arı bekledi .. Ve bu ara . 
da ante valisine bir mektup yazarak, 
rehiine olarak aldığımız Zanteli tüccar
lardan birine verdi; ve o adamı mu va • 
salatımızda Modon teraaııesinde bul • 
duğumuz iki Türk çektirisinden birine 
bindirdi ki, bu çektiriler, Barbaros pa • 
şayla buluşmak: üzere gidiyorlardı. 

25 Temmuzda, öğleden sonra üçte 
oron yukarılannda bulunuyorduk. Saat 
yedide Mat.:ıpa burnunu geçtik. Ertesi 
gün sabahın beşinde Cerigo adası ile 
Saint - Angelo bumu arasında idik ... 
Cerigo Venediklilere tabidir. Çok gü • 
zel bir Diana ve Apollon mabedinin ha 
rabeleri görülmektedir. Gün batarken 
rabeleri göriılmcktedir. Gün batarken 
Adalar .denizinin methalinde bulunan 
ilk adaların arasından geçtik.. Ayın 

yirmi yedincigünü akşamı gayri mes
kun olan Ddos adasında demir attık. 

Burada bir çok sütunlara iı.tinat eden 
ve Korint üslUbunda yapılmış bir ma • 
bet harabesi vardr, Sütunlardan bir 
çoğu devrilmişti. İçinde bir Apollon 
heykelinin kaidesi vardı ki heykelin bir 
ayağı kaidenin üstünde duruyordu. Bir 
çok altın ve g-ümüş madalyon bulduk 
ki, bu meyanda deniz kenarır.daki ma -
bet harabesinin yanında bulduğumuz 

bir altın madalyonun üzerinde Make • 
donyalı büyük İskender;n sureti vardr. 

27 Temmuz sabahı Delostctn hareket 
ettik. Akşaır. saat beşte Tino adasın • 
da demirledik. Bütün geceyi meskun 
olan bu Tino adasında geçirdik . 

(Devamı oor) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
Tephirhane memur ve müstahdemlerine kasketile bernber yaptırılacak 48 

takını elbise açık eksiltmeye konulmu§tur. Memurin elbiselerine 17, müstahdc. 
rnin elbiselerine de 13 lira bedel tahmin olunmuştur. Kumaş Ye malzeme nü. 
munelerile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lI 
kanunda yazılı vesika ve 58 lira 80 kuruşluk ilk tem'nat makbuz veya mektu
bile beraber 2.8.937 pazartesi günU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
lar. (B) (4297) 

. Siyah Marmara Bölgesi Ulçiller ve ayar 
Baş Miifettlşllğlnden: 

Şoförlere il8n 
Eski tarife taksilerin yeni tarife üzerine tadili için Belediye Daimi Enctı

meninin 30.6.1937 tarihli knrariyle üç ay mühlet verilmişti. Bu mühletin bir 
ayı geçtiği halde §İmdiye kadar mevcut taksi otomobillerinin cüz'i bir kısmı 
taksilerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmişlerdir. Günde muayyen bir mik
tardan fazla ta!<simetrenin ayarına imkan olmadığından mühletin hitamında. 

vukua gelecek fazla müracaatlar sıra beklemek ve dolayısiyle çal•şmamak 

mecburiyefnde kalacaklardır. A~Tıca, bu iki aylık mühlet zarfında tarifede ye
ni bir deği~iklik olmıyacağını ve mühletin uzatılmasının da mevzubahs olma--
dlğııu ehemmiY.etle dikkatinize vazederiz. ,(4795). 
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·Vaıro Şaka 1 

lstanbulda kavrulan 1 

semtlere deva·! 
Va(ğaı~ ~ Oso1a11 ()em a l Kaygılı 

Mevsimin en sıcak günlerine girdik. 
Bugün, yarın da sam yelleriyle birlikte 
bohur günleri başlıyacak ! Bu yaz uzun 
süren kuraklıktan kavrulmuş olan yer_ 
ler, eğer bugünlerde sıkıca bir yağmur 
yağmazsa, şu bir kaç gün içinde büsbü
tün kavrulup kebap olacak! Ne diyelim, 
böyle günlerde şehrin Tahtakele, Uzun. 
çarşı, Unkapanı, Balat, Cibali, Tophane, 
Kasımpaşa, Hasköy, Galatadaki Per
şembe pazarr, Azapkapısı, Tavukpazan 
gibi yerlerinde oturnnlann tanrı yar
dımcılan olsun 1 

İstanbulun en basık, en kapanık, en 
çukur, en havasız yerlerinden olan bu 
yerlerdeki köhne, loş ve hatta kokmuş 
hanların haıerat yuvasr bölmeleridde es

ki ve yer yer sıvaları dökülen ahşap ev· 
terin lınsık tavanlı odalannda şimdi gün 
lemek ve gecelemek sarunm ki her ba
bayiğitin işi değildir. 

Şimdi bu saydığım yerlerdeki bu çe. 
şit hanlarda, dükkanlarda, evlerde gün-

Paırasoz kaBo~ca 

Karısını 
satan adam 
Şimdi geri almak 

istiyor ama ••• 
.. .Ben a~ağıda imzası olan Emaııueı Pcrri 

karını Lulz üzerindeki bütün hukukumu 16 
lngUlz lirası bcdcll mukabilinde Yarsel 

Jakoya satt.ığımr ve mczk(lr meblağı tama. 
men &ldığmıı beyan ederim •• Bu senet Pa:U 
le sıhhat \'e §Uunım mUkcmmcl bir halde 1. 
ken, kendi nza.m.lo. lınza edll~tır •• ,, 

l KAnunusanl 1030 tarUıU olan bu dikkate 
§Ayan senet Fransada mukim !ngUI?: tebaa. 
ıımdan Emanucı Berri tarafmdan geçen haf 

ta Parls hukuk mahkemesinde açılan bo. 
ııanma davası üzerine mahkeme h~yetlne 
verllml§Ur. 

Umum! harpten sonra lngiliz ordu.sundan 
terhis edilen Berri Pariste yerleşmf§ ve harp 

te tanıdığı bir kadınla evlenm.l§tL Bu aile_ 
nln taksi otomobill çalıştıran Marael Jako 
adlr bir de dostu vardır. 

Yukarıdaki senet imzalandığı zaman Ber. 
rl işsiz gUçsUz kalmış ve ev klramu vere_ 

mlyecck bir hale gelmlşU. İ§te böyle bir sı_ 
l<mblı znmnnda nrkadasmdan para isteyin. 
cc: 

- Vcreecğlm paraya mukabil satacak 
nen var? sorgusllc karaıla.o~ ve: 

- Kanmdan ba§ka bir §eyim yok! 
Cevabını Ycrml§, bunun Uzerlne de iki ah. 

bap c;ııvu11 arasında çekişe çeklııe bir pazar_ 
!ık olmuştur. Fiyat Uzerlnde uyuşulunca ııe. 
net yazılmrş, lkl şahit huzurunda imzalan. 
mrş ve kadın Marscle devrcdllmlııtır. 

!{adın lam yedi senedir satılmış olduğu 
erkekle yaııama.ktaydt. Son zamanlarda ı, 
vo para bulan Berri kanstlc barışıp ı;ene 

birleşmek lı;ln blricfk çarenin boşa.!lma da. 
vam açmakta olduğunu dUştlnmllş n isU. 
dayı dayamıştır. Fakat ikinci kocasından 

çok daha memnun kalan kadm mahkemeye 
yedi ııcne e\'Vclkl senedi vcrml§Ur. 

Berrl şahitler huzurunda lmzalanmıe olan 

bu vcsfüe.yı lnkAr edememiş, hAklm de karı 
ile kocayı bnrııtırmnk teşcbbUııUnde bulun. 

mamı§br. Diğer tara!tan da kadına, ukl 
koca.ıımdan boşanmak talebinde bulunduğu 

takdirde dnvanın kendi lehine ballolunacağt 
fi!:iylenml§Ur. 

Şimdi ınahkemeler yaz taUline girmiş ol. 
ına.kla beraber Berri davanın sonuna kadar 
karısına nafaka vermcğo mahk1lm edllınl§. 
Ur. 

221 - '' Mahkeme huzuruna celbcdU 
dlm ve servcUn yarısını geri vermeğe me.h 
kQm edildim. Mahkeme salonunu terketU 
ğlm :aaman bUUln gl!zler nefret ve hakaret 
lo bana bakıyordu. BUtUn bunlar sizin yll 
zOnUzden b&§ımıı. geldi. Kara gölge. 

leyip gecelemek mecburiyetinde olanla
ra yapılacak en büyük ve en hayırlı iyi-

lik, şchirJeki itfaiyeleri her gün ve her 
gece nöbetle birer, ikişer defa bu semt· 

lere koşturarak buralardaki bütün han
ları, dükkanları, evleri, içlerindeki insan 
larla birlikte kanasıya suya boğmak ... 

Hortumlardan fışkıracak gayet gür 
ve gümrah sularla, bugünlerde iki kav
rulmuşa dönecek olan bütün bu sokak-

tara, bütün bu yapılara ve bütün bU in
sanlara biraz serinlik ve yeniden biraz 
can vermek! 

Öğle ile ikindi arası, sıcağın hızın
dan buraların o pek bol, pek mC§hur 

sinekleri bile kanat kımıldatıp uçamaz 
hale gelirler. Geceleri, eğer haıeratı 

gebertecek ilaçlar kullanılmıyorsa bu
ralarda tavanlardan tahta kurusu, pen-

cerelerden sivrisinek, lclöşeme aralıkla
rından pireler yağar, hem de ne yağı§, 
ne yağı§ ...... Sürüler, ordular halinde! 

Salt buraları mı ya? Dün akıam geç 
vakit Mahmutpaşa camünin karıı tara
fına gelen dar bir sokaktan geçmek la
zım geldi. Ötedenbcri, arasıra mecbur 

kalıp da buradan geçtikçe insanın içine 

kasvetlerin çeşitli ve ıunturlusu basan 
bu sokakta daha döne kadar yollarda 

iıportalarla, tablalarla, camlı dolaplar
la satılan pasta! Kurabiye! Yağlı çö-

rek 1 kaletaların envaı yapılırdı. Dün ak
şam pejmürdelikten, harabatilikten ren-

gi pek solmU§ olan bu daracık sokaktan 
geçerken oradaki odacıklarda oturup 

yatan ailelerin bu sıcak gün ve geceler
de nasıl bunalmadıklarını ve buralarda 

nasıl hayat geçirdiklerini düşünüyor 

ve kendimi bu eciı bücüş yollardan kur
tararak bir an önce ferah Bayazıt mey
daıuna fırlatmak için can atryorldum. 

Bugünlerde rasathane "direktörü Bay 
Fatin ne ilemde, nelerle uğraııyor? bil
miyorum! Gilneılerin, ayların, yıldız

ların, riizgarların, denizlerin, bulutların 
dillerinden anlasa anlasa en çok o an-

lar 1 Acaba bunlarla ıimdi sık sık görü
şüp konuşuyor mu, İstanbul havasının 
bugünlerde alacağı yeni durumu onlara 
soruyor mu, uzunca bir zamandır orta
lığı kasıp kavuran bu kupkuru gün doğ
rusu daha bir muddet böyle devam ede
cek mi? Önümüzde ve yakın günlerde 
istanbulu biraz olsun silip süpürecek 
bir yağmur ihtimali vjir nu; yoksa bu 

gidişle yağmur yüzü görmek için incir 
zamanının sonlarını, yahut !,asnnt mı 
bekliyeceğiz? 

Eğer öyleyse, yukarıda da dediğim 
gibi İstanbul itfaiyeleri ba§ta bu dedi
ğim semtler olmak üzere srra ve nö
betle bütün istanbulu günde birkaç de. 
fa duşa boğmalıdır. 

Ama !diyeceksiniz ki: 

- itfaiyeler bu kadar suyu nereden 
bulacak? 

Nereden bulacak, denizden! Madem
ki İstanbulluların birçokları hala bu
runlarının diplerindeki denizlere gi-

dip serinliyemiyorlar, bari biz denizleri 
alıp hortumlarla onların hatlarından a· 
şağı bo§altalım ! 

O. Cemal KAYGILI 

Kibar 

222 - Ertesi gUııU, bUtUn gazeteler, bu 
mahkeme t&tsillUyla dolu idi. Müvezziler, 
bUtUn Londrad& bu heyecanamlz haberi ba 
ğırıyorlardı.. BunlaT; lıatırlıyoraun\1%, t&bll 

haydut h'rif ! ... 
223 - La\'renı Şarlton, bu baLıralarm 

Haber, okuyucuıarı au-a.sında bir 
fıkra müsabakası açmı§tır. minderi. 
lccek tıkralarm kısa ve hlC olmazsa 
az f§IWmfl olması IA..zımdır. 

Fıkralar, gönderenlerin imzalan 
yahut mUııtear adlarlle negredllecek 
ve her ay o ay lclnde çıkacakların 

en iyilerinden be§lne mubtelll ve kJy. 
metil hediyeler verilecektir . 

Bize bildiğiniz güzel fıkraları 
gönderiniz. 

Vakitsiz çocuk 
lzdivacuıdan beş ay sonra çocuğu 

dünyaya gelen bir bakkal telaşlanır ve 
hemen bir doktora giderek bunun ee· 
be bini sorar: 

Doktor saf adamcağıza şu cevabı ve· 
rir: 

- Zarar yok oğlum, bu kaza ekseri
ya ilk çocukta vaki olur. Ondan sonra 
kilerin kaçar aylık doğduklarını sende 
farkedersin. 

Tevfik Tezcan 
Gıcıklanırım 

Yahudinin birini asmağa. götürmüş. 
ler, tamam asılacağı sırada yawnda 
bulunan memurlara demiş ki: 

- Aman, rica ederim, ipi belimden 
bağlayınız, zira boğazımdan pek gıcık 
lanırım. 

İbrahim KORA 

Papas Osman 
Tefrikamızı dercedemedik 

özür dileriz. 

Biz<l forunuz,fiz~ 
C<Z.vap V<z.rqlim. ... 

Göz doktoruna 
gidiniz 

(F. H. S.) imza.sile aldığımız bir 
mektupla soruluyor: 

"20 gündür gözlerimin altı çürüyor 
ve kirpiklerim uzuyor. Acaba bunun 
sebebi nedir? Bir gazete okurken göz. 
lerim kararıyor, ba§ım dönüyor. Ek. 
seriya gazete okuyamıyorum. Cevabı. 
mzı beklerim.,, 

CEVABIMIZ: 
Bahsettiğimiz araz üzerinde rnuhte. 

lü tavsiyelerde bulunulabilirse de mu
ayene etmeden söz söylemek doğru 

değildir. Bu sebeple mütehassıs bir 
göz doktoruna acele müracaat etmeli. 
siniz. Cağaloğlunda Nuruosmaniyede 
30 numarada göz hastalıkları mütc • 
hassısI doktor Şükrü Ertana müraca. 
at edip Haber okuyucu.su olduğunuzu 
söyleı:seniz size kolaylık gösterir. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

I DA RE E ı• J : • 
l st anbul Ankara Caddesi 

ı ·u~lıt lıulu!ıu ı lwlaobul 214 
Telgraf adresi : ıs tan bul HABER 

Yazı ışıeıı ıeıeıonu: 23872 
idare. ııan : 2 4 370 

ABONE ŞARTLAR! 

Sı•nHlk 
6 u~ Irk 
a "l "k 
1 ay lık 

/ürk/ye f .'r·ntbi 
ı . ıoo ıv. 2.100 lir. 

7:10 .. ( .4~0 .. 
400 .. 800 .. 
ı~o .. 300 .. 

Salıibi ve Neşriyat' Müdürü: 
Hasan R a s im Us 
Ba.HldıOı 11u ( ı Mı I r J Matbaa.,, 

- Siyah 

tesirlle tekrar kudurmuıa dönerek, Kara 
golgenln üzerine yUrUdU ve mUthJ§ bir tek. 
me lndlrdl. Kara gölge bu tekmenin tesiri 
le bllııbUtUn yere yuvarlandı, ~terini sıktı 
takat ağzından hiçbir §lklyet nldaaı çıkma. 
dr. 

· ) 1' ~GUSTOS ~ !~ 

~~~fi1ra ~ ~"'A rıı -= ~~ 
~~"Wfi&dFfJW·~ 

Yazan: Moı1s U!blan •aktede!l! 
1
/ 
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Bu adam evvelce ona mallk olmuştu. rdll 
bütü n vücudu ona karşı isyan etoılY~.r~ırd1 : 

Dominik birdenbire ayag~ a kalkmış, bir an icin silkti, kurtardı ve - ~ titriyerek, kendinden geçerek, asabi el- - Alçak .. Alçak... sın' al 
lerle bir ipek şalı alarak omuzlarını ve Rişar onu tekrar koU.ı.rı ara 
göğ:.ünü örtmek istemişti. Delikanlı ise, kısaca cevap verdi: 
şal ışiddetle çekerek dedi ki: - Seni istiyorum. • o&uk bif 

• . k·r v~ s - Bırak bunu Dominik ! Mademki Tam bu an<la tehdıt a 
bir gece vücutlarımızın arasında hiç ses duyuldu: . okf' bC1' 
bir mania olmadı. Artık ipek bir şalın - Rişar, brak ve çekıl, Y ... ı 
beyhude maniasını aramıza koyamazsı- nini delerim. ıdiği Wy 
nız. O dakikada b!ribirimiz için ne Bu Patris idi. Rişann ır ·eti· 'fı-

irıtU' r • olduğumuzu düşün:in !Bizi biribirimi- yoldan gelmi§, balkondan g tııtuYo 
ze imhası gayri kabil bağlarla bağlıyan bancasını, tittemeyen bir eJlt ~lf· jılt 
derin, sonsuz aşk bağını <i:işünün ! Bil· du. Rişar dernal Dominikİ bır~ııt• aıtll' 
tün bunların bir rüya gibi kaybolması - a.dım geri çekilmiıti. Geııç kJ rt bit ıtf 
nı ,sanki vaki olmamış gibi olmasını is- nü baıını toplarken, Patris se 

ter misiniz? Zavallı Aramızda bir aşk le: ı•1efi1 Ç'' 
var ve hiçbir şey onu mahvedcmez. - Eğer, Jedi, hakikaten dilllY'~ 
B b. ·· · d k bol b d b : · t senı ı. ıır u, ır aynanın uzcrın ~ ay an u. yır,, a u .şı yap ınsa, ·ıere• • 

ğu değildir. Bu, okşayıp geçen bir el en sefil adamısın, zira, bu~u bte1"el yG' 
nüvazişi değildir Bu, ilahi tamlığr ile saplıyarak, istiyerek ve bıra:ı~~ 
bir aşk muanikasıdır. Bir tek v-Jcut züne haykırdığı gibi, daf111 ; 
haline gelen iki vücudumuzun imtisa - yaptın... Senin doıtun, arlc• . ııırıı' 
sıdır. Bu, bir titreyiş içince buluşan benden en kJY.metli hazine~yle ~ 
şehvetlerirnizin inkişafıdır ve bunu ne çaldın .. Ve bu kadından da riZ pe~ 
siz, ne de ben asla unutamayız.. na asla vermiyeceği ıeyi çal~~rd? 

Büyük bir hararetle, cielikanlı, kuv- denberi sizi balkondan d i~ 
vetli kolları arasına genç kadını çek • buna kanaat getirdim .. Bir aıı:fiı"' ~ 
mitti. Ateşli nefesi omuzlarının üzerin· de mücrim olduğunu z~ettıı' ,~ 
de dolaşıyordu, yaklaşıyordu .... bir güphe idi. Paria.t e peıırnd~ esrırt~ 
Ağzı yan açık Dominik, teşhir edilmiş yor, garip hareketler yapıyo d ~ 

bir va~iyette, korkarak bu adamın te- giz tavırlarla, p.§km bir hal ~ ııe ı" 
masx ile titrediğini hissediyordu, onun ne yapmak niyetimde olduğu~~rdıJll" 
sözleri ile, benliğinin en derinlerine ka. man döneceğimi öğrennıek IstJ iOI ıl ' 
dar sarsılıyordu. Ona karşı, meçhul bir Bundan şüphelenmiı, döneCeğıısıiıtl? 
adama olduğu gibi mukavemet için manı ıaklam:ı, birdenbire ~~e olO~ 
kendinde kuvvet bulaqııyordu. Bu a • Hem seyahate çıkmak niyeti .. ııeııı bl' 
öam, evvelce ona malik olmuştu. Muti ğunu söylediğin vakit, artık ~uP ,,ı;rte' 
eti, ona kar§ı isyan etmiyordu, bilakis le kalmamış, kanaat etmiştirıı ~0ııd~ 
ona, onun lrollannda tatmış olduğu ce apansızın, bir gı:in eYVe~ . f11111 

mestiye ramoluyordu. Bununla beraber, Şimdi artık biliyorum. Ve bı~Yo tc"' 
ciclikanlının ağzı, ağzını almak istediği "Yeıil çayırda,, iılemiJ oldu~" tef"! 
zaman, ve odanın yarı aydınlığında o- düfi hiyanet, bu ak§am ya~~g:rıe~; 
nun behimi bir atetle parlıyan gözleri. büs ettiğin, tasmim edilın!1 J1ıY tıı~ 
ni, arzu ile bozulmuş yüzünü görünce, den bin defa daha hafiftir. J\tk deli~ 
isyan etti, kendinde mücadeleye kuv - Yalancı, Alçak ! Utanmak_ icaP ~:;" 
vet buldu. Onunla ilk muanikalan, ka - ihatırayı bir ,antaj veaileaı yal' f 
ranlıkta cereyan etmişti. Tesadüfün te. yen alçak?.. rııJ 
siri ile olmuştu. Bugün ise Dominik Sevdiği kadının huzurunda~ 11,tlr-

1 

hücumu görüyordu, hücum bir şekil, bir dığı bu hakaretlerle iki misti 
111 

vücut alıyordu, ve bu vücudu gözlerile olan Rişar başını kaldırdı : ,tfl '' 
görüyordu. - Kafi 1 dedi, ne zaınan ister 

Şimdi karşısındaki, bütün kadınlığı rine amadeyjm ..• 
ve ismetin in isyan ettiği bir erkek, bir Patris güldü: ııil' t? 
düşmandı. Her ikisi de, hayattan için - Sahi mi' dedi, fakat ben ıe 1 Jfll 
mücadele eden iki mahluk gibi, bütün rine amade değilim .. Düello mu ed~ 
imkanları, kabiliyetlerile çarpışıyorlar- di efendimi Bir hırsızla dU_eı~ırt'~ 
dı. mi? Tekrar ediyorum, ıen b'.~ıourUlll'', 

Rişar, sevdiği kadını fcthetmeğe mu • Kendimi senin tarafından ° tfJf 
vaffak olamazsa er veya geç \.>undan öle ihtimaline maruz bırakınak 1d'uellO '~ 
ceğini biliyordu. Domiıük ise mağlup yavrum, aldanıyorsun .. Hct1l itirı 
olduğu takdirde hayatın Y.endisi için bir talcasına ve eski bir adet. ~.u dilf· 
manası olmıy.:ıcağını biliyordu ve muh· mantıki neticesi senin oliiınıırı rıc',ııı' 
teşcm ,ateşli, meyus bir halde, omuz - Patris, indirmiı olduğu tab'ıııl~ 
lan çıplak, dudakları yarı aralık, saç .. kaldırdı. Nişan aldı .. Fakat oJ1l 
ları dağılmıf. üzerinden hafif gece el • silkerek silahını tekrar indirdi: gcll 
. ~ ı::ııa'· . .ıe bısesi kaymı_ş, ayni zamanda şehvı ve - Hayır, dedi, bu da o ~ dil"~ 

masum mücadeleye girişmişti. başka bir fikirle gelmiştit1l· se1iı11• lı'jt 
Bu ihtişam ve servet karşısında er - Rişar, ve doğru söyle. Fırzede '"Jeti 

keğin arzusu, azami noktasına fırlamış. Dominikten ayrıldım, onunla , 
tı. Bu kendini arzeden, !akat memnu misin? ııaY1'1rdJ' 
güzellikleri gözleriyle yiyecek gibi ba- Rişar büyüt: bir heyecanla 
kıyor, titriyen parmaklariyle dokunu - - Elbet ı 

t~ 1 
yor, okşıyordu. - Yavaş. Bir şart var. ...ııf 11•... • 

Rişar onttn vücudunu kolllariyle sar
mıştı. Donıinik zayıfladığını hissetti ... 
Bayılmaktan. kendini tamamiyle teslim 
edecek olan hir baygınlıktan korkuyor. 
du. Son ve rr.eyus bir hamle ile kendini 

centilmen 

22' - Şarlton devam etti: "Dosllarım 
olan lnaanlıırın evine g'idince, ltapılar yUzU.. 
me kapanmağa bqladL Hl\demeler beni na. 
zlk 88zlerle Sa\'l)·orlardı. ÇünkU beni eve 
almamak hususunda kat'ı emirler vcrilml§tl. 

225 - •'O zaman, ıolzln kim olduğunuzıı 
meydana ı:ıkarmağa azmettim. !{ara gölge. 

Dominik o zamana kadar 1 

1
,t şo 

Kocasının bu ıözü üzerine ı• 
ğuk bir tavırla müdahale etti=. ıe ı 

tı}' 
- Benim kabul etmem ıar '/Jr) 

(Dctıanıı t 

t'ı1 ,,, 
nln, iki nevi hayat yqıyan klıışr ıpıl~/ 
olduğu sık sık söyleniyordu. 111< 1tıt1• 
"Sanat k!UbU,,n<lekf mUltAlenıer1 Jı. il' t 

.. ı ... eıı ııı'' la ele geçirmlı oldum. Kara go e ~ o 
mqhur elektrik tablosunu ıtur".1~ el 
böyle çe.rçabuk naeıl öğrendığiJI 
merak ettim • ,... 
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412 --- Pl\RDAYANINOCT u 
. l>ehkanlını . . -----------
ıfades'ı b 

1
. n çehrcı:.ınde bır ~evııı!i dan fırlayan oklar gibi meçhut hir iıti-

e ırd' 
- Saat k 1 ve ayni heyecanh sordu: kamete doğru ko§tular. 
- 'fakribaç? . Pardayanla oğlu da atlanna bindiler 
Jan Çıl en, sabahın on buçuğu. . ve ıdört nala Luvra giderek, derhal kra-

- Yarg~ ~ir sevinçle bağırdı: lın nezdine kabul edildiler. 
duın ki v:k ~ırnı.. biliyordum .. Biliyor- • • • 
Gelin ı tin'dc yctışeceğim ! .. Gelin ı. Rüyideki eski kral şatosu çoktan beri ... 

Fazla · 
nın gelip ızahat vermeden, arkada~ları -
Çılgın bir ~:ltnediğine bakmadan, yarı 
tın açrn k ide, bu esnada Parfe Gula· 

a ta old ~ 
:Pardayan ugu kapıdan fırladı 

Eskaro ' Peret, Grengay, Kark;ın ve 
"as onu 

Jan tJ n arkasından atıt:.lılar. 
QOtnr• 

llliz ha 1 sokağına kadar koştu. Te· 

l'crcda~~leonu bir hay)i açmış gibiydi. 
di ve 

11 
k' durdu. Derhal kararını ver· 

zahat g a ın bir tavırla, kcndiainden j. 
oran p d 

§Ckilde .. ar ayana muamm:ıh bir 
1°Yle ldedi · 

- Jlıiadernk' • 
tur, cvcJA ı, saat henüz on bı..ıçuk-

'1 e k Luvra gidebilirim! 
Cİtti 'l O§arak Sen Deni sokağı:ıa doğru 

. O]da b" k 
na, Yak .' ır aç kelimeyle, Pardaya· 
l<o11,.in·ıcı ışkence odasında, Galigayla 

:ı ı aras d anlattı ın a duyduğu muhavereyı 
Ve vaz' . k :p ıyetı ısaca izah etti. 

arday 
an bag"ırtdı· 

- ~Ü. • 
ili Iİtnfi· Yıl Rahibin ne demek istediği-

" e • ~ anlıyorum. 
ılavc etti: 

-Bize 
Çc]illl. atlarımız lazım. Otelden gc· 

Jan, büt. 
toplam Un §Uur ve soğuk k'lnlılığını 
§CkiJac 

1
:
1 olduğunu pekala göst•ren bir 

-Be 
Otcıa 11 

de bunu dü§ünüyordum, dedi. 
Parda c, Jan, atını bizzat cğederken. 

Yan da P . N' net cd' eretı ıkol hatu•1a ema· 
.. 1Yor v . 

löyHiyord e ona kızı gıbi b1kmasını 
leyler .... u. Sonra Grcngay.ı da bir 

uOy]cd· ·· 1 ve uç arkadaş y ıyların · • 

metrüktü. Ve bir nevi çiftlik halini al· 
mıştı. Burada biribirinden ayn ıki bina 
vardı. Bu binaların arkasında ve bahçe· 
!erin ortasında yuvarlak bir kule yükse
liyor ve bütün bunları çok yüksek du· 
varlar çerçeveliyordu. 

Cephedeki >duvarlar, sokak cihetinde, 
küçük bir çıkmaz sokak gcklinde bitİ§İ· 

yordu. 

Bu çıkmaz sokakta. birçok adamlar, 
sokaktan görülmek t<'hlikesine maruz 

kalmadan saklanabilirdi. 

Bertiy kuleye kapatılmıştı. Orada, 

alelacele bir yatak odası hazırlanmt§t!. 

Odanın bir tek demir ve büyük kapn 
vardı ve çok küçük bir pencereden ıı· 

zan ziyayla aydınlanıyordu. 

O, sabah, aşağı yukan, Parıiayamn 

hapishaneye doğru yollandığı sırada, 
Bertiyin bulunduğu hücrenin r..apıar a-

çıldı ve bir kadın içeriye girdi. Bu ka

dın Leonoraydı. 
Genç kızın önüı;ıde durdu ve bir lek 

kelime söylemeden, uzun mliddet ona 
baktı, ve ona baktıkça çehre~i öyle 
soihık övle sinsi bir ifade alıyordu ki, 

o ' • 
Bertiy bütün cesaretine rağmen. bü. 
lün viicudiyle iirperdiğini his.c;etti. 
Çünkü Leonoranın gözlerinde mahkfı. 
nıiyetini okumuştu. G<!riyc uoğru bir 
adım attı ve başını önüne eğerek dü. 
şündü. Sonra birdenbire b~mı doğrul 
tarak ahenktar bir sesle: · 

- Madam. dedi. Dün hayatımı kur. 
larmıştınız ve ben size minnettar kal-
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~------------------------------------------------------~--- Şu taraftaki mösyö. Baştarafı pek 
de yüksek olmayam. 

İkisi birden duvara doğru · iğildilcr 
ve parmaklarının ucuyla, onu iyice yok
lamağa başladılar. 

Pardayan birdenbire: 

- Anladım! dedi. 
Kapıya dönerek, nçtı, Karkan, Es

karı;as ve Grengayı içeriye aldı ve ı;ar
tliyana dönerek: 

- Kapıyı kapıyarak çekilebilirsini~ 
dostum, artrk size ihtiyacım yok. 

- Ya mahpuse, monsenyör? 

Pardayan soğuk bir sesle: 
- Burada, beniınle beraber l:llacak ~ 
Gardiyan, manalı bir tebessümle: 

- Anladım! 

Diye mırıldandı ve uzaklaştı. Bunun 
Uzednc Pardayan y?.tağın başıucuna 

geldi ve küçük bir düğmeye bao;tı: Giz· 

1i bir kapı açıldı. Geçtiler. 

Akuavivanın bulunduğu odanın Ö· 

niin:ieki sofaya gelmişlerdi. P.udayaıı, 
kendisine has seri bir nazarla, bulun-

duğu yeri tetkik etti. Kilitli duran, ma
kineli odanın kapı!lını Akuavivanın btt· 
lunrluğu odanın kapısını ve merdivele· 

ti gördü. 

Yava,ça kapıva yaklaştı. Diğerleri d~ 
oldukları yerde kalarak gözlerini ona 

diktiler ve vereceği işareti b:klediler. 

Pardayan ay<tklarırtın ucu.na basarak 
kapıya yaklaşınca, Parfe Gula"ın sesi-

ni tanıdı. Rahip şöyle diyordu: "Her 
§eyden evvel, yiğit Jandan intikam al

mak istiyor! .. 

Pardayan, diğerlerine kımıldamama· 
larını işaret etti. Eğildi ve mükalemeyi 
11onuna kadar dinliyerek, oğl:.ı.1un bu
lunduğu tehlikeli vaziyeti öğreı,di. 

Parfe GuJar kapıyı açtığı zamaıı. 

onu karşısınıda buldu. Pardayanm çeh- l 

re.sinde, şiddetli heyecan anlan esnasın 
daki sakin ve fakat korkunç bir ifade 
vardı. İlerledi ve rahip gerilemek mec
buriyetinde kaldı. 

Akuaviva ağır ağır dolaşıyordu. Bu 
mcçhül adamr gördü. Casusunun yıizun 
deki korku ve şaşkınlığın farkına vardı . 
Ve biitün planlarını altüst edebilecek 
bir hadise cereyan etmek üzere olduğu· 
nu anladı. Buna rağmen soğuk kanlı· 

lığını kaybetmedi ~e pencereye doğru 

iki seri adım altı. 

Fakat Pardayan bu açık pencereyi 

görmüştü. Keskin nazarları Mone &O• 

kağı köşesindeki evin penceresinden, 
bu tarafa ldoğru bakatı garip bir rahibi 

de görmüştü. Akuavivadan daha çabuk 
hareket ederek penceı eye gitti ve per· 
deyi çektL 

Parfe Gular kapının boş kaldığım gö
rü~ce oraya atıldı. Fakat kaq~ısında. 

Grengay. Eskargas ve Karkanr buldu. 
Grengay alay etti: 

- A ! .. Parfe Gu!al.'.mış yahu! Bizim 
ayyaş Parfc Gular ! . 

Eskargas da nazik bir tavır takına· 

rak: 

- Nasılsın? Göreceğimiz geldi. 
Karkan da, cidden merak etmiş gibi 

sordu: 

- Bugün kaç kadeh attın? 
Parfe Gular da iı;i şakaya döktti ve 

bir kahkaha attıktan sonra: 
- Haydi çocuklar, dedi bırakın be· 

ni, geçeyim, acele işim var. 
Gren~ay yerinden kımıldamadı ve: 
- Pckaıa. deı:ii. senin acele işine ma

ni olacak değiliz ya!. 
Rahip yakalandığını anladı ve dehşet 

içinde onlara bakarak geriledi. 
Bu sırada, görünüşte gayet sakin o

lan Alfoaviva şöyle diy'ordu: 

• 
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- Zayıf ve ihtiyar tiir rahi'!;e kartı 

yapttğmzz bu kaba hareket neyi ifaC!e 
ediyor? Ne -zamandanberi namualu &• 

damların evine böyle zoraki giriliyor? 

.Pardayan, sakin ve korkunç bir •es· 
le: 

- Mö$yiS, dedi, ben §<ivalye f.!ö Par
aayanrm. Ha! .. Demek-meseleyi -enlaaı
nız 1 •• Beni derlıa1, 'lôy1eaiğinize naza· 
r:ın korlCun~ bir fş'kenceye marur kalan 
nelıkanlının yanına götüreceksiniz. 

Yürüyün mösyö. Saniyeler kJymetlidir. 

:Akuaviva solgun yU.zünti do~rulttu 
ve Chlfkatle !JÖvalyenin gozleri .çine bak 
tı. Onun hakkıooa hükmünü verdi. S6n 

ra kol1arını gôbeğinde kavuŞhırdu ve 
agır ağır §öyle öedi: 

- Ya! .. demek ki siz mösyö dö Par
dayansınrz ! Pekala, şu halete si?in kaba 
emiı'Ierinize itaat etmekten ;ctinap e

Cliyorum. Mertliğin timsali oldtığu s1;y
(enen şövalye dö Pardayanın, benim gi
bi zayıf bir ihtiyarı öldürebilecek bir 
kab!Hyette olup olmadığını cid • .t'n me
rak ediyorum. 

Pardayan, kurnaz ihtiyarın vakit ka · 
zanmak istediğini anladı ve derhal ilç 
arkadaşa bir işaret yaptı. Gı'engayla 

Karkan, liefuen Parfe Gul&rı !tolların· 

dan yakaladılar. Sahte ayya§. şayanı 

hayret bir Y.üvvete malikti. IJ{(ırtulma

ia çalı fr. Grengay kamasının ucunu 
onun boğazına dayadı ve: 

- Eğer mukavemet g05terireen, mah 
volursun, eledi! İyisi mi aklını başına 
~opla ve rnhat dur! 

Bunun Uzcrine Parfe Gu1ar hareket· 

siz durdu. 
l>ardayan bir eliyle Akuavivanın ko

lunu yaknladı. Ve onu sUratJe mercıı
vcnleri:len l!şağıya sürüklcmeğe başladı. 
Ayni zamanöa, 1ıi<ldetinin ıon haddini 
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bulmuş o1duğunu gösteren korkünç 'blt 
sesle şöyle dedi: 

- Sizin gibi ıhtiyar bir aöaıru ôldü· 
recek ka<lar dilşme(iiın. Fakat dinleyin 

. mösyö 1 Aıağıya iniyoruz; eler kararı
nızı vermezseniz; eler sizin yüzünüz
den oğlum ölürse, sizi ve suç ortağını-

zı Luvra sürükliyece'lc ve krala ıöyle 
aiyeceğim: "Sir, işte Cizvitlerin §efi 
Klo<i Akuaviva, size suikast hazırlayan 

adam. tıte muavini Parfe Gular, ki, 
gizlice zavallı ve yobaz Ravayakt sizi 
öldürtmek içın kandırmağa çalı~yor !.., 
tıte o zaman ikinizin de kellesi uçacak. 

Bu bir şey değil, çünkü siz cesur bir 
adamsınız, bunu pekala görüyorum. Fa· 
kat §eri bulunduğunuz tctkilit ve tari. 
katiniz de mahvolacaktır. Bu, -;izin na
zımnı1'da her geydir! Yakla§cyoruz, 
mösyö .. 

Filhakika a~ağıya inmiglerdi. 

Akuavivayı ikaz ettikten sonra Par· 
dayan, bir tek kelime bile ilave etmedi. 
Ve tahmin ett iğ; şey oldu. Onun. çık
mış olduğu kapıya doğru yürÜcHiğünü 

görünce, Akuaviva derhal karannı ver
di ve hiç Cieğişmeyen, şayanı havret de
recede sakin sesile: 

- Birader Gular, bizi mösyö dö Par· 
dayanın oğlunur- yanına götürün .. 

Dedi ve içinden i?ave etti: 

- Allah vere de vaktinde v~tişsek, 
yoksa mahvolduk, bu adam ~vlediği 

şeyleri yapacaktır. 

Şüphesiz, Parfe Gular da ayni fikir
deydi. Çünkü. şefinden emir alır almaz, 
kısa bacaklarını kabil oldı.:l':u icaliiar aç. 
tı ve silratle yürllmeğe başladı. 

Rahibin açtığı gizli kapılardan geçe
rek, zemin kata indiler. tterledil:çe, gök 
~ürülfüsüne benzi yen mü hiş bir giirllt· 
tüyle ö1me'k -iıttre l:iulunan bfr lbayva· 
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run iniltilerini andıran bir seı, duyma
ğa başladılar. 

Pardayanla, ilç arkaaaı bembeyaz 
kesilmiş çehrelerile, heyecan ve dehşet 

içinde boğularak, süratle koımaga baş· 
!adılar ve onlara güçlükle yetişen Par· 
lfe Gutarı aa "ayni süratle alirükl~diler .. 

'Nihayet rahib d~.ırdu. Gürültü, kulak 
tarı sağır edecek dereceyi bulmuştu. 

iniltiler ancak boğuk bir ıekilde auyu· 

luyordıı. Rahip bir manivelaya yapıştı 
ve bütün kuvvetile çekti ve duvrır açıl
dı. 

Pardayanla üç arkada§ çılgın bir he· 
yecanla içeriye atıldılar. 

Yiğit Jan, deli gibi,. çelik ve meyilli 
bir sathın üzerinde koıuyor, cc:im bir 
gülle, sıçrayarak. müthig gürültüler ya
parak onun arkasınd<ı kovalıyordu. 

Jan, heyecan ve dehşet içinde oM 

• doğru eğilen çchrelerı görmedi, onu ça· 

ğıran dost seslerini duymaı:tı, mütema
diyen soluyarak. inliyerek koıu.vor, ko

§Uyordu . .Ancak arkasından k0vahyan 
canavar gülleyi duyuyor, onu ~?rüyor· 
du. 

Kendisini heyecanla gözetlivenl~rin 
yanından geçerken, dört kuV7f'tti ki'11 
onu kavradı ve haygı bir vaziyette kal· 
ldırarak, götürdü. 

Janın baygınlığı kısa sürdü. Sa'kak
lıırını ıslatan iki avuç ıu. bizzat Akua· 
viva tarafından verilen b:r iki .:amTa i

l!c. onu kendine getirdi. 

Kimbilir, belki de, kafasında ver:an~ 
vaıih düşünce olarak kalan, Bertiyin 
tehlikede olduğu düşüncesi, h:1ygınlığı 

esnasında -da kendisini hissettirmi§ \·e 
ona, veriten ilaçlardan dana (ula kuv· 
vet ve en~rji vermişti. 

fienü.z dch§et ifadesini muh3fua e· 

den gözlerini açtı ve derin bir nete•· 

a.l<iı. Akuaviva derhal şöyle deoi: 

- Kurtuldu! 
Paroayan bu bir tek kelime:ıin ifad9 

ettiği manayı anladı, ba~ını salladı ve: 
- Mösyö, dedi, ancak ~unu hatırla: 

mak isterim ki, bu çocuga yapılcın vah~1 

işkencede sizin hiç!lir kab1hatiniz yok· 
tur. Diğer şeyleri unutuyorum Gidi· 
niz, mösyö, sfai affediyorum, 

Ve içinde müthis bir tehdit &czile•1 

bir sesle ilave etti: 

- Bana inanınız ki, onun "crvetirıİ 
dinden almak için girişt"ğiiz n ıilcıı dc•e 
hiçbir netice veremez. Bunda h rç 'bir ıa· 
man muvaffak okımıyacaksınız, bunu 
size ben sôylüyorum. bana inal"! ııh1Jirtıl• 
ni.z. Bundan ha§ka. memleketiıı :ze ıiö ·1 • 
meniz, sizin için gayet hayırlı otur·· 

Samimiyetime itimat ed eb:lirsirıit .. 
Sabrıma gelince, buna itimat göstt-rıne· 
nizi pek de tavsiye etmem. 

Akuaviva ciddi ve biraz müttessir 

bir tavırla cevap verdi: 

- Nasihatini.z bana da malnıl göriJ· 
nüyor. Öyle hareket edece~im. 

Ve bir tek kelime ·ıave etmeden, ağır 
fakat kat'i adımlarlcl oradan uzaklaştı• 

Jan, korkunç gülleden "S&ktnayorınut 
gibi etrafına bakındı. üzerine doğru e• 
ğilmi§ olan Pardayaru gördü. AğlaY411 

Pereti ve onun gibi yapmak üzere b\J .. 
lunan üç arkadaıı gördü. Hep3ini gör• 

dü, tanıdı ve hakikati anladı .. 

Hayret etmedi, te~ekkür etmedi, ıs-· 
hat istemedi. Sadece ayağa fırladı "'' 

içiıidc müthiş bir ıshrap ve heytcatl 
iradesi okunan l)ir !:esle sordu: 

- Bugün .günlerden ne? 

Pardayan yavaşça cevap verdi: 

- Perıembe, :çocuğum. 
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SEFALiN 
Baş 

Diş 
Nezle 

Grip 
Ve çalış· 
maktan 
husule 
gelen 
ağrıları 
ve roma
tizmayı 
derhal 
geçirir 

Nnçıın nzitnırajp) çekiyorsunuz 
S~IP~lLDND \UllfllUttunuz aDDba L ...................... .. 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitilsü stajyer ta

lebeleri için Orman çiftliğinde y;ı.pılaca k yemekhane inşaatıdır. Keşif bedeli 
31646,05 liradır. 

2 - Eksiltme 9.8·937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı işleri 
umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla. 

caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna inütef erri evrak 158 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira. 45 kuruoluk muvak
kat teminat vermesi ve Nafıa VekAletinden nlın.nu" mUtcahhitlik ve.,tkut ib. 
raz etmesi lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı sa:ı.tten bir sa
at C\'vclinc kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermE>leri mukte. 
zidır. Postnda olacak gecikmeler kabul edilmez. (2226) (4:5:57) 

~N MÜOHi$ 
\STİRAPTAN 
cı,ONRA • • · 

NEVROZiN 
Kullanmakla kabildir. 

IT11 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sliratle düşürür. Baş, 
di,, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROZlN almak sure· 

tile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her akşam 
MemlekeUn en yüksek sanatklrlarlle blrllkte 

SAFiYE 
TAKSiM Belediye 

bahçesinde 

Tel: 43703 

Madmazeı Anna 
Peçaropulonun 

Biçki ve dikiş mektebinin 1937 ders senesinin mezunları. 
Adres: Bostanbaşı caddesi ~3 No. lu Münib bey apartımanı 3- cü kat 

Beyoğlu 

r Fındıkh PANORAMA 1 
Gazinosunda raDııa'tsoz oD~n 

Bayan FAHiRE Tekrar 
Her akpm seanslarına başlamıştır. , 
Yeni kadro ile muhte§em su: heyeti bol meze ile büyük şişe 100, küçük 
65 bira şişe 55, me§rubat lS kuruştur. • 
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:tmi, ıtqid, Salim Lütfi, Eşfak, Suavi 
-~-ıı~ ·. 

Türkiyede ilk ecnebi talcımı maçı: Galatasaray • Macarlar. 

G y a 
• osmnnh imparatorluğunun kızıl tatibdat devrinde 13115 ııe. lttl ınucırı. 1 olmuı ise de bu seyahatten çok bUyUk iatit&deler te 

nesinde TUrk jtmnaaUğlnln baba.t11 Faik hocanın değerli taıe. min edll:nl,tır.. Galataaaray klUbUnUn memleketimizde yapbfı 
betertndcn bir kaçı futbol oynamak ve bil de klUp teala etmek ilk spo: t.c§t>bbUsleri sıraalyle §unlardır: 
tıtelll.'~lcrso de bu emellerine muvaffak olamamıolardı. MU.ta 1905 - llk olarak idman klübUnU tesis etmek; 
bit hilkı1ınct bunu haber aımı, derhal menet.mııU. Buna rağmen l 907 - Sporda yabancılara k&rfI ilk tefevvük; 
balu iye ubiUeriınlzden Fuat namı mtıatearl& lııl.odad& t etek 1~ - tık f&lllplyonluk; 
kW edc:ı tngUİtlerin klübUnde futbol oyıuyabWyordu. '\909 - tık defa idman kupumı kazlUllllI§tır; 

193 sene!! te§rlnievvelinde ~ektebl l'llltaııl taıebelertndeD' 1911 - tık defa ecnebt tal<rmı getlrml§tlr, ilk defa ldme.n 
yUk hlzmeUerde ve f~lıklarda bulunmu,l&rdlr. BUi.hare mUsabakaeı tertip ebnl§tlr. Avrupaya ilk defa ee 
on k!ı\den tc:ekkW eden. bu klUbe mUeuWıri bir sam. vermek Y&hat etmlft1r. 
mecburi.}'etlndo idiler.. Fakat her konacak t.1m callbl dikkat ıcıa - tık defa izci teıkiIA.tI kurmuı ve llk izci ııeyabatı 

Hd.14 "Mkmları k"1rılamıya1ı bir Gala. 
lat4Mıray atleti: ômer Besint 

görültiyor-JU. Bundan dolayı adı olm!yan bu klUp o zamanlar tetlp enıılftlr .... 
çok Nlytık varlıklar göatennl§ ve oyWıcularm mektebi Sulta '913 - llk defa muntuam futa ve balat takımlarını ye 
nl talebeBlnden bulunmam mektebin de Gil&tuar&yda olma.mı tııtırmııtır .. 
dan dolayı halk bu oyunculara (Galataa&r&ylı) demtıU.. Sonra Tr~Pk. spor fedanıyonunun memleketimizde llk teoekkUIUne 
dan bu ır.ım değiıtırilmek için uğra§ıl.mıf 1M de bunu klmae de dlt'l'':ti'li!'lli!llilmil olmUJtur. Avrupaya tık defa tUrk ııporunu tanıtml§tır. 
fi§Urmemlı halk Galatıuıaray demekde devam. •tmif k defa namına izafeten kupa ihdaa etmııtır. 
auretıe ı.aım Galataaaray olarak kal.ımfbr. a ilk defa ııeyahat tertip etmııtır. Memleket 

Galatas:uay klUbU Dk !ormamu: beyaz olarak tır. 

mlftlr. ~·akat bu renkte bir uyan ko Ulndılın deCiftil' 
mek meclıurfyeUnde kalıtıml§ ve .ı7a1a -.n 

' ya tubvli ctmlıtır ... Bu renk de h detflUrtl 
mek !stcnm'r ve renk begenllmek gidilmif o 
rada top top kumqıar yan yana beğenilirken te 
.ısadUfcn ııan ve kirmızt Ud top dUfmU, o anda 
çok parlak görünen bu iki re günkü Galatasaray 
!ormı\.Sının \"UcUt l:ıulma.t11na r. KlUp mUdavfınle 
r1 ek.ı:erıdz ve antremanıarm ve tenh& yerlerdı:ı 

efet etmemeğe çalı§ 

bir kaç klflyl bir ara 
ı ve manı olmak lata 

19015 de yapmıılardır .• 
k uzaktı. Her tkl taraf 

' yapıp-; ; zaır:anm tecemmu y 
mııtaraa da mektep idaresi 
da flirl!p oyun oynadıklan 
m.i§t.ir.. Blrkaı: mektepli 
Fak&~ bu bqlangıca fut 
yüz eU4er ld§l.den mUrekke 
oluyordu k1 oyundan sonra 
.ıne koı:ır orada tedavi edU 
ıekUM muharebelerin dev 
idi. Nitekim de mnaaade etme 
tazam oyUnlar oynanmağa ç 

adar yıpratıcı ve ezici 
llcce mektep hutahane 

dr.llektep fd&ruinln b\1 ı 
etmlyecelt pelc tablt 
ektep h&rlclnde mun 

atu&ray ilk macr 
Gal&tuaraylıl&r 

tıklan~ 

·~· · t:c Ball:aa §ampiyonlarından 
Gfllulasaraylı Karako§ 

a~?:ıl :ı.sarıtylıların r.azandıkları 
ı~upc.tluıdutı oirkcıf;ı 

' güreşçı1erlmlcn 

:AdnM 

m {For)" mektebiyle yaptI- Bu 
fçln o kll~r mesut bir htdlse o 
rakiplerine iki sayı ile galip çık 

FJde etUkleri bu galibiyet Gala 
mit Vfl lr.mu mUteaıdP maçlar takıp 
lngl!\z M. (Hozes .Annlteç) Galatasaray& 
tayin eclllml§tlr.. 1tıgfllzlerin artık ml1ll bir 
tut'bolun o zamana g~re bütün fnccellklerlnl b 
kltlp çok t~tlfade etmlıtır. Nitekim bu istifade semere 
mekta geclkmemJı o sene Galataaaraylılann ka,dlm huımlan 
olan KRdıköylUleri dört golle rnağlOp etmeğe muvaffak olmuı. 

lardrr. Bundan 11<>nra Galatasaray Ustllate Uç sene ıamplyon ol. 
muıtur. tst&nbutdakl takınılan mağ!Op eden Galataaaray daha 
ıdyado !nkfp.f ederek memlekeHmlze nk deta gelen Macarları 
mağl(\p etırı'§tlr .• " Galatasaraylılar Macarların bu ztyarellerine 
ladetm 1911 senesinde Macariatana tık defa gitmek şerefini 
kazanmı,ıardır. Harice k&r§I olan bu ilk temu bln bir mUıkU 

' 

O)'UJ'&n klU 
~1111 Uyor k1 

n 80km~ oal&nn 
apl&mJftır • 

e kara.da. hokey oyn&ya.a ve memle. 
tiren TUrklyede ilk defa w topu 

aydı.. 

y klttbU hemen hemen bUtUn eporla. 
ma htdim olmuı ve onlan memlekete 

Ga.Iatu&ray 11121.22 senesinde Galatuaraym yapmlf olduğ'.ı 
bUyük ATrUp& turnuiııe o zam.anın en iyi oyuncutan bulunan Ze. 
ki, Bekir, Re.tik, Gallp, Hasan Ktmll, Cafer, Nedim de f1Urak et. 
mfoter<:tr. Seyahat uzun .tlrmUt 17 maç yapmııbr. Bu on yedi 
maçtan Uı;UnU kaa&mntf on birini kaybetmiı ve üçünde de berabe. 
kalmııt.ır. 

t;:ı.lataaaray k 
kalmıyarak denlzd 
Galataaıu-ay klUbU 

muvU&klyeUerlle •le 
!yeller elde etmııtır. 
muntazam yarı11ar 

tertip t tın an yapmtfbr· İlk o. 
parak memleketimi%. 

k uzun zaman f&nıpl. 

yalnız kendi klUbUnde 
ğer idman cemJyttlerinin 

§tir. 
çe klUbUnU kuranJar HL 

y klUbUnUn yeUtUrdiğl gü. 

eden Rqlt, Behçet. Alleddln Gala. 
eza İdman yurdunu kuran Aaım Tev. 

an, Adnan ne; Bakırköy klUbODU teme. 
at da Galatuaraydan yetlşmiı gUzidelerdlr. 

m gene en eon olarak 1932.33 eeneelnde de GUneo na. 
mı altında bir klUp tesis edenler de bazı Galatuaraylılardır. 

Gatataaaray klübU kendisinden doğan bUtUn bu te§ekkWlere 
hUrm!!t.kAr kalmııtrr. Memleketin en eski ııpor klUbU olAD Galata. 
sara7, Ytlrda faydalı olmak için, dün olduğu gibi bugün de bUyUk 
mUsbnt lı!r faaliyet göstermektedir. 

BugUn 34 yaşına basan ıarıkırmızılıları bu ''eslleylc candan 
tebrik eder, dalma muvaffak olmalarını temenni ederiz. • 

Sarı.kırJnw"l4rın m4lli ~~>ıden 
Nuri / 


